
نماینـدگی
 بیـمه البــــرز

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

اقتصادی  شرایط 
شدید  تنش  در  کشور 
قرار دارد و متاسفانه از 
گوشه و کنار هم چنان 
 ، تورم  گرانی،  صدای 
بیکاری شنیده می شود 
از  شفاف  ای  آینده  و 
اجرایی  مدیران  سوی 
در  شود  نمی  ترسیم 
حالی که وعده ها بسیار است و البته در این شرایط 
هر ایرانی یک نقش فوق العاده مهم و برجسته دارد.
شرایط  این  در  زمین  ایران  خوب  مردم  نقش 
خود  با  که  است  این   « اقتصادی  حساس«جنگ 
گذشتگی بیش از هر زمانی حقوق هم را مراعات 

کنند. 
ایران  های  کننده  تولید  خاص  شرایط  این  در 
زمین به درک عمیق به خود بیایند که یک فرصت 
طالیی برایشان به وجود آمده است و با تولید های 
با کیفیت با قیمت های عادالنه و انسانی و به دور از 
اجحاف و گران فروشی به هم وطنان خدمت کنند. 
بخش  و  نهادها  ها،  سازمان  کارکنان  و  مدیران 
خصوصی گرچه نسبت شان به تعداد جمعیت ایران 
بسیار زیاد است  و بخش عمده بودجه کشور از 
مردم  با  ارتباط  در   ، شود  می  مصرف  طریق  این 
خوب مان با خوش اخالقی و احترام برخورد کنند 
ودیعه  به  باقیات  آخرت  و  دنیا  در  خود  برای  و  

بگذارند. 
نانوایان ، تولید کننده های لبنیات، لوازم خانگی، 
پوشاک، کفش و کیف، بخش های خدماتی،  ، مواد 
پزشکان  ویژه  به  و  بازاریان  کاران،  تعمیر  غذایی، 
کم  و  فروشی  گران  با  داروخانه  و  داروسازان  و 

فروشی احتمالی به مردم خود خیانت نکنند.  
ما و  شما به درستی می دانیم، دنیا دو روز است 
که یک روز آن به سرعت سپری شد و روز دیگری 
روی خوش خدمت  با  مردم  با  پس   ، است  باقی 

کنیم که شناخته و ناشناخته محبوب باشیم.
انشاء اهلل  منبع : گیالن 24

مردم مراعات یکدیگر را 
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6 پژوهشگر 
دانشگاه آزاد گیالن 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی،برتر شناخته شدند

در اروپا آب های معدنی فقط یک هفته اعتبار دارند ، ولی در ایران حتی تا یک سال!!!! چراآب میخوریم چـاق میشـویم ؟!
 طبق نظر تمام حکما و علما ، آب سالم، آبی است که وقتی شما آن را در یک ظرف میریزید و در یک 
محیط راکد )مثل اتاق( قرار میدهید، این آب باید ظرف 48 ساعت بو بگیره و شروع به گندیدن کند...
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واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
بهره  از  گیالن  استان  صنعتی 
از  خارج  واحدهای  مندی 
شهرک های صنعتی از تسهیالت 

صندوق ضمانت خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به   
استان  شرکت شهرکهای صنعتی 
اظهار  شهیدی  علی   ، گیالن 
که  تولیدی  واحدهای  داشت: 
صنعتی  های  شهرک  از  خارج 
پوشش  زیر  توانند  می  هستند، 
از  ضمانت  صندوق  حمایت 
صنایع کوچک قرار بگیرند و تا 
سه میلیارد تومان از ضمانت نامه 
این صندوق از بانک های کشور 

اشاره  با  وی  کنند.  دریافت  وام 
به اینکه در شهرک های صنعتی 
متوسط  و  کوچک  واحدهای 
کرد:  تصریح  هستند،  مستقر 
های  شهرک  شرکت  سیاست 
صنایع  همه  از  حمایت  صنعتی 
مستقر در این شهرک هاست اما 
این شرکت،  گاهی چتر حمایت 
از شهرک های  بر صنایع خارج 

صنعتی نیز گسترده شده است. 
 شهیدی در ادامه سخنانش با 
بیان اینکه شعار امسال مقام معظم 
است،  جنبه  سه  دارای  رهبری 
دولت  حمایت  و  نگاه  گفت: 
تولید  برای  صنعتی  بخش  از 
افزایش  و  تر  کیفیت  با  کاالهای 

بهره وری توسط تولید کنندگان ، 
ارائه خدمات و پشتیبانی بیشتر از 
کاالهای تولید شده برای استقبال 
با  مردم  مندی  وظیفه  و  مردم 
توجه به شرایط کشور و احساس 
مسئولیت برای خریدکاالی تولید 
داخل است. به گفته شهیدی؛ در 

راستای حمایت از تولید داخلی 
در سال گذشته 59 واحد صنعتی 
به بهره برداری رسیده غیر فعال، 
امسال  و  شد  اندازی  راه  دوباره 
نیز برخی از این واحدها به بهره 

برداری می رسند.

واحدهای خارج از شهرک های صنعتی تسهیالت می گیرند
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  ،

زهرا رضائی



واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
پژوهشگران  از  نفر  شش 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
پژوهشگران  عنوان  به  گیالن 

برتر استان شناخته شدند .
به  توجه  گیالن  استاندار 
نیازمندی  و  پژوهش  کیفیت 
را  تحقیق  هدف  جامعه  های 
گفت:  و  خواند  ضرورت  یک 
و  موضوعات  اثربخشی  باید   «
دستاوردهای حاصل از پژوهش 
خصوصی  و  دولتی  بخش  در 
سنجیده شود.« به گزارش روابط 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی 
از  تجلیل  مراسم  گیالن،  استان 
نفرات برگزیده هفته پژوهش و 
با حضور  استان گیالن  فناوری 
دکتر  ساالری،  مصطفی  دکتر 
رئیس  ضرغامی،  اهلل  نصرت 
صندوق حمایت از پژوهشگران 
از  چندتن  کشور،  فناوران  و 
در  گیالن  مردم  نمایندگان 
و  اسالمی  شورای  مجلس 
مراکز  و  دانشگاهها  رؤسای 
آموزشی استان گیالن در سالن 
الغدیر استانداری گیالن برگزار 
استاندار  مراسم  این  در  شد. 
اهمیت  به  اشاره  با  گیالن 
تعالی  و  توسعه  در  پژوهش 
نتیجه  داشت:»  اظهار  کشور 
پژوهش باید در جامعه اثرگذار 

و همراه با کارآمدی باشد.« 
نشان  خاطر  ساالری  دکتر 
تأثیر و کارکرد پژوهش   « کرد: 
کامال  خصوصی  بخش  در 
روشن است و می تواند رونق 
کار،افزایش  و  کسب  فضای 
و  صادرات  تولید،توسعه 
توانمندسازی در اجرای فعالیت 
های اقتصادی را به همراه داشته 
باشد.« این مقام مسئول با اشاره 
از  استفاده  نبودن  مطلوب  به 
دولتی  های  بخش  در  پژوهش 
،بر لزوم پژوهش های مرتبط با 
به  توجه  و  انسانی  علوم  حوزه 
با  متناسب  کاربردی  های  موضوع 
ظرفیت ها و زیرساخت های استان 

تاکید کرد.
 استاندار گیالن توجه به کیفیت 
جامعه  های  نیازمندی  و  پژوهش 
ضرورت  یک  را  تحقیق  هدف 
اثربخشی  باید    « گفت:  و  خواند 
حاصل  دستاوردهای  و  موضوعات 
و  دولتی  بخش  در  پژوهش  از 

خصوصی سنجیده شود.« 
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گوناگون

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن گفت: در راستای اجرای هر چه بهتر سند تحول 
بنیادین، معاونت ها با ارائه گزارش های 15 روزه و یک ماهه فعالیت های خود را با سند تحول 
منطبق کنند. به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان 
با اشاره به  گیالن، نادر جهان آرای در جلسه شورای اداری که در مسجد قدس برگزار شد، 
جایگاه رفیع فرهنگیان در جامعه خاطرنشان کرد: معلمان سرمایه های اجتماعی و معنوی کشور 

محسوب می شوند و در صف اول تحوالت فرهنگی قرار دارند.
سوزی  آتش  اثر  در  زاهدان  شهر  آموزان  دانش  درگذشت  از  تأسف  ابراز  با  ادامه  در  وی 

خطاب به مدیران تأکید کرد: فراهم آوردن زیست مناسب دانش آموزان ازنظر آموزشی، پرورشی، 
ورزشی و رفاهی از اولویت آموزش و پرورش در فرآیند تعلیم و تربیت است. 

جهان آرای با تأکید بر مطالبه گری و جدیت در کار عنوان کرد: در ارتقای کیفیت خدمات 
آموزشی باید از ظرفیت های بخش های دولتی ، عمومی و گروههای مردم نهاد بهره مند شویم 
. جهان آرای با اشاره به حضور مستمر مدیران ستادی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: 
ضروری است مدیران آموزش و پرورش استان از این سفرها در جهت ارتقای کیفیت آموزش 

و پرورش استفاده کنند.  

واکنش
6 پژوهشگر دانشگاه 

آزاد گیالن برتر 
شناخته شدند

چرا  فقط » سیستم بانکی«

مدیرکل آموزش و پرورش  گیالن: تکیه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر مدرسه محوری است

تکرار  بارها  دوازدهم  دولت  رئیس 
کرده است » اگر وضعیت نظام بانکی 
امور کشور  ، همه  ایران درست شود 

درست خواهد شد.
بانکی  سیستم  که  گفت  توان  نمی 
عملکرد  که  است  اشکال  فاقد   ایران 
 ، مالی  های  موسسه  و  مرکزی  بانک 
اعتباری  چنان بر سر مردم آوردند که 
شد.  بلند  عرش  به  خدا   خلق  فریاد 
اقتصادی  ، شرابط  اذعان کرد  باید  اما 
شده  ای  گونه  به  دولتمردان  و  کشور 
دیگر   دولت  توان  و  زور  که   است 
به  رسد.  نمی  هم  سازها  خودرو  به 
عرضه  و  دامداری  و  مرغ  صنعت 
گوشت قرمز هم نرسیده است. قدرت 
ها  پتروشیمی  سازان،  قطعه  به  دولت 
ارز حاصله  و  دولتی هستند  اتفاقا  که 
از صادرات را به صندوق دولت واریز 
لبنیات،  و  شیر  صنعت  به  کنند،  نمی 
و  سازان  دارو  به  مسکن،  حوزه  به 
نمی  هم  پزشکان  به  ها،   داروخانه 
رسد. زور و توان  دولت 12 به کنترل 
وجه  هیچ  به  که  هم  طال  و  ارز  نرخ 
نرخ  شرایط  بهترین  در  و  رسد  نمی 
دالر آمریکا روی 10 تا 11 هزار تومان 
بیل  که  حالی  در  است  مانده  متوقف 
کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا 
تلویزیونی  دوربین  یک روزی جلوی 
اعالم کرد، دلش می خواهد تا ارزش 
هزار  به   آمریکا  متحده  ایاالت  دالر 
تومان برسد!!! ، به دالل ها و نمایندگی 
ها ی خودرو  به رشوه خواری ها در 
اداره های دولتی ، به زیر میزی ها چند 
سال قبل و اکنون رو میزی های اطباء 
سودجو، مدیران دولتی و به خصوص 
نخواهد  و  نرسیده  نیز  مدیران شهری 
حال  عین  در  شما  قدرت   رسید. 
قول  به  که  رسد  نمی  نیز  نانوایان  به 
ترین قشرها هستند  خودشان ضعیف 
گران  و  کیفیت، کوچک  بی  را  نان  و 

فروشی می کنند. 
های  کننده  تولید  به  زورتان  اینکه 
نرسیده  هم   مردم  ضروری  نیازهای 
دارو  تامین  در  عزیز  جانبازان  حتی   ،
متعدد  مشکالت  دچار  خود  درمان  و 
و سردر گمی هستند و این مطلب را 
همین هفته چند امام جمعه در خطبه 
حاال   .... و  کردند  اعالم  نماز  های 
است  این  نگار  روزنامه  من  پرسش 
مرکز  کجای  در  محترم  دولت  اساسا 
ثقل زمین ایستاده است و از اردیبهشت 
اقتصاد  بخش  کدام  کنون روی  تا  ماه 
!؟   دارد.  دقیق  کنترل  و  نظارت  ایران 
حال  به  ای  گونه  به  چیز  همه  چرا 
روشنی  انداز  چشم  و  شده  راه  خود 
درست   شود.  نمی  ترسیم  مردم  برای 

آخرین  از  ارز  نرخ  افزایش  که  است 
احمدی  محمود   « دهم  دولت  سال 
نژاد«  با سه هزار تومان شروع شد اما 
دیگر نرخ 17 و 18 هزار تومان فاجعه 
بود..! وقتی این نظارت ها، کنترل ها ، 
برخورد ها در عرصه بازار و خدمات و 
تولید وجود ندارد و زور و توان دولت 
به  آنها نمی رسد به طور طبیعی هزینه 
مسکن، طال، خوراکی ، دارو و درمان 
نسل  ویژه  به  مردم   نیازهای  همه  و 
جوان و بسیاری از بیکاران به چندین 
براساس  تورم  و  یافته  افزایش  برابر 
باال  درصد   40 تا  رسمی  منابع  اعالم 
می رود ، نرخ  انواع کاالی مورد نیاز 
 400 تا   300 ماه  چند  در  ها  خانواده 
درصد گران می شود و در نشست ها 
، جشنواره ها و در رسانه ها به جوان 
سنت  که  کنید  ازدواج  گوییم  می  ها 
تدبیر  مدیران  آقایان  است،  اهلل  رسول 

بفرمایند، راهکار چیست؟. 
از  بعد  نیازش  اولین  که  جوانی 
ازدواج یک سرپناه حداقلی حتی اجاره 
پشتوانه  و  آمد  در  کدام  با  است،  ای 
ای ازدواج کند و بدون اشتغال پایدار 
وحقوق مکفی چگونه به زندگی ادامه 
طالق  آمار  رشد  به  نگاهی   ( دهد.؟ 
و    ) آن  ویرانگر  تبعات  و  جامعه  در 
در همین شرایط سخت در آن سوی 
صورت  ازدواجی  که  زمانی  سکه  
نگیرد، سطح و عمق فساد اخالقی در 
و  یابد  می  افزایش  جامعه  جای  همه 
دادگاه  ها انباشته از پرونده های طالق 
شود  می  تجاوز  و  قتل  و  درگیری  و 
دستگاه  کنند  می  اعالم  حضرات  که 
قضایی کوتاهی می کند.!؟  به راستی 
چه کار می کنید یا  بنا دارید چه کنید 
و این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد 
داشت، چشم انداز تا کجاست و مردم 

باید چه کنند!؟. 
و  اطالعات  با  را  ساده  سئوال  این 
آمار باال که به صورت رسمی از مرکز 
آمار ایران ، بانک مرکزی، اتحادیه ها، 
نمایندگان مجلس و رسانه ها به طور 
مستمر منتشر می شود با متانت پاسخ 
دهید بدون آنکه بر آشفته شده و نگاه 
جناحی و حزبی را دخالت بدهید.مهم 
این است که چنین مشکالت دامنه دار 
و گسترده ای به گواه بازار و سخنان 
افکار عمومی متاسفانه وجود دارد.!!؟ 

بازار  در  میدانی  شواهد  متاسفانه 
عرضه و تقاضا حکایت از آن دارد که 
قیمت ها  نه با شیب مالیم که با شتابی 
افزایش  به  رو  همچنان  انگیز  حیرت 
است، در حالی امروز23 آذر ماه اعالم 
 9500 مرز  به  آمریکا  دالر  نرخ  شد، 
هیچ  قیمت  متاسفانه  رسیده  تومان 
به  رو  ندارد  کاهشی  روندی  کاالیی 
افزایش هم هست. تیم اقتصادی دولت 
در کجای اقتصادی دچار اشتباه هستند 

و چرا آن را اصالح نمی کنند.؟؟!.!. 
 آن زمان که دالر آمریکا 18 و  19 

هزار تومان بود نرخ اجناس شامل شیر 
و  نان  مرغ،  قرمز،  گوشت  لبنیات،  و 
بخش  در  خدمات  نرخ  حبوبات، 
چه  سفر   ، خودرو   ، خانگی  درمان، 
سفرهای  دریایی،  و  هوایی  یا  زمینی 
دیگر  و  امالک  و  مسکن   ، خارجی 
امروز  دستکم  و  بود  کمتر  ها  بخش 
هر  در  تومان  هزار   10 اندازه  به  باید 

دالر قیمت ها کاهش می یافت.! 
همه  این  با  دولت  راستی  به 
وزارتخانه و هزینه و نیروهای حقوق 
بگیرد » سه میلیون نفر«  و مجلس و 
افرادی که منتخب مردم ایران هستند،  
و  ایستاده  زمین  ثقل  مرکز  کجای  در 

چه تدبیری دارد؟!. 
بخش  ها،  گرانی  کشاکش  در 
مواد  به علت  تولید  کاهش  با  صنعت 
یک  از  روز  هر  و  است  مواجه  اولیه 
علت  به  ای  عده  کشور  ی  گوشه 
که  حقوق   ماه  چند  نکردن  دریافت 
حق شان است ، شعار زنده باد و مرده 
شرایط  که  حالی  دهنددر  می  سر  باد 
یک فرصت بزرگ برای تولید داخلی 

و فرصت طالیی است.. 
دولت اگر مدیریت و رسیدگی کند 
دارد  که همه چیز وجود  در کشوری 
داشته  وجود  آنچنانی  شعارهای  نباید 
باشد .. در همین اوضاع و احوال که 
اقتصاد  مفاسد  برجسته  های  چهره 
رسد  می  خبر  شوند،  می  محاکمه 
چه  بزرگ  شهرهای  در  عده  یک  که 
ثروت هایی اندوخته اند و برخی شان 
مقام  از  یا خودشان  و  بوده  وابسته  یا 
هستند  آن  عام  معنای  به  دولتی  های 
و بخشی از دارایی ها را به خارج از 
اخبار  این  امیدواریم  برند.  می  کشور 
نداشته  واقعیت  و  باشد  دشمنان  کار 
ایران  که  داند  می  جهان  همه  باشد.!! 
نقدینگی  و  داخلی  تولید  در  اسالمی 
و نیروهای کارآمد توان بسیاری دارد، 
پس چرا مانند کالف سردرگم به دور 

خود می پیچیم.  
در  که  رسیده  جایی  به  کار  امروز 
ابتدایی  حتی  و  راهنمایی  مدارس 
برای دولت نسخه عملی  کودکان هم 
اینکه  از  و  پیچند  می  را  کشور  اداره 
ها  داشته  و  توانمندی  همه  این  با 
مدیریت کشور 81 میلیون نفری اصال 

سخت نیست. 
با  سرزمین  این  که  باشد  یادمان 
و  شده  آبیاری  شهید  هزاران  خون 
درخت انقالب تنومند و در حال رشد 
است و حیف است که با بی مدیریتی 
اداره  در  و ضعف  نظارت  عدم  و  ها 

با شرمساری  ها  داشته  این  همه  کشور 
زیر سئوال باشند. 

کردند،  اعالم  که  بود  دیروز  همین 
قیمت شیر هر کیلو 2500 تومان است 
امروز  اما  شود،  می  ارزان  زودی  به  و 
می  گفته  و  شد  تومان    3200 کیلویی 

شود که باز هم گران تر خواهد شد. 
به  مردم  اصلی   غدای  که  نان  انواع 
خصوص اقشار کم در آمد است هم از 
تا 2000 تومان »  هزار تومان به 1200 
هم  و  یافت  افزایش  کنجدی«  و  ساده 
اندازه  کشور  سراسر  در  نانواها  اکنون 
نان را نصف کرده اند« یعنی نان بربری 

و سنگک هر قرص 2400  تومان.! 
دانید  می  خوبی  به  دولتمردان  شما 
کنید  می  مسامحه  و  مدارا  که  زمانی  تا 
و نگاه جناحی و حزبی به اداره کشور 
بهتر  خیلی  نباید  شرایط  باشید،  داشته 
این  مردم  به  که  کسانی  با  باید  باشد.  
» در هر بخشی  سرزمین جفا می کنند 
و در هر لباسی » با شدت و بی رحمانه 
برخورد شود، ضمن آنکه فرهنگ سازی 
و هدایت افکار عمومی از سوی تریبون 
ایران و رسانه  ها، رسانه ها و سینمای 

ملی یک اصل اساسی است
هم  را  این  شد،  گفته  مطالب  این 
اخیر  سالهای  در   : گفت  باید  انصافا 
کشور به توفیق های بسیاری آنگونه که 
رهبر معظم انقالب اسالمی می فرمایند، 
در حوزه تولید داروها، نانو تکنولوژی، 
توسعه  و  پیشرفته  های  موشک  تولید 
فضای دفاعی ایران،  حوزه وسیع و مهم 
تی«  ای   « بخش  در  ای   هسته  دانش 
....دست  و  بنیادی  های  سلول  تولید   ،

یافته است.. 
با این توفیق ها در بخش های مهم و 
ناکامی در عرصه اقتصادی، ارزش پول 
به خود  آقایان  بیکاری -  و  تورم  ملی، 
این وضعیت سر و سامانی  به  و  بیایید 
اکثریت  خصوص  به  مردم  که  بدهند 
جامعه که قشر کم در آمدند، زیر فشار 
بیکاران که  زندگی کمرشان  تا شده و 
دیگر جایی برای بحث و بررسی ندارند 
اشراف  اوضاع   به  خوبی  به  شما  و 
شهدای  که  نکنید  فراموش  دارید.!. 
ساده  به  را  شما  شهدا  امام  و  انقالب 
خدمت  و  بودن  مردم  همراه   ، زیستی 
به خلق خدا توصیه کردند. دست های 
متجاوزان به اموال مردم را قطع و عدالت 
اقتصادی را برقرار کنید که در آن صورت 
باشید.  داشته  گفتمان  مردم  با  توانید  می 
شما  انتقادهای  و  پیشنهادها  نظرات، 

راهگشاست. یا علی مدد 
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استان  از  هایی  در بخش  مدیریت  ثبات  به عدم  وقتی 
گیالن و بسیاری از استان های کشور نظری بیندازید، در 
می یابید که تغییر دولت ها همیشه همراه با تغییر مدیران 
همراه است ، شیوه ای که در بسیاری از کشورهای پیشرفته 

چنین نبوده و ثبات مدیریت اصل است .
 آنچه هم اغلب خروجی این تغییرات سریع و اغلب بی 
مطالعه بعضا حزبی و جناحی  خواهد بود ،در گام نخست 
عدم ثبات مدیریت و در مرحله بعد نتایج و تبعات این بی 
ثباتی است که به زیان مردم بوده و شهروندان با کالفگی 

شاهد آن هستند..! 
حوزه  یک  الهیجان  خیابان  ابتدای  رشت،  شهر  در   
مکان  و  نیرو  تعداد  لحاظ  به  جور  و  جمع  مدیریت 
جغرافیایی محدود فعال است که خروجی آن بسیار وسیع 
و نزدیک به سه هزار مشاورامالک را تحت نظارت دارد. به 
عدد دقت کنید » سه هزار مرکز فعالیت مشاوران امالک«.  
بسیار  بازنشسته  فرهنگی  یک  خود  مجموعه  این  رئیس 
با تجربه هم در حوزه فرهنگ و هم در بخش اقتصادی 
است و ثبات مدیریت در این بخش نشانگر نظم، نظارت، 
دقت و مردمداری به معنای واقعی کلمه و منطبق با علم 

مدیریت است. 
 اقای » حامی« رئیس اتحادیه مشاوران امالک شهرستان 
همه  اما  شد،  بازنشسته  فرهنگ  حوزه  در  اگرچه  رشت 
امالک   مشاوران  بخش  به  را  خود  دانش   و  تجربیات  
منتقل کرده و این مجموعه مثل ساعت دقیق عمل می کند.  
معاونان، بازرسی، کارکنان، کارشناس ها و همه مجموعه با 
وقت شناسی ، حوصله و دقتی پیگیرانه کار ارباب رجوع  
بدون هیچ  را  مردم  شهرستان رشت  و  مشاوران  از  اعم 
بهانه تراشی انجام می دهند و همین رضایتمندی موجب 
شده است تا مدیریت و سایر نیروها سالها در جایگاه خود 

آنهم با انتخاب ،خدمت بی منت ارایه کنند.
  کالم آخر اینکه، اگر مدیران کل و مسئوالن در استان و 
حتی در کشور باید به مردم خدمت کنند خیلی نیاز نیست 
به سفرهای پر هزینه به غرب داشته باشند، همین مجموعه 
اتحادیه مشاوران امالک شهرستان رشت و حومه بهترین 

الگو و نمونه است.   مدیریت رسانه - دی ماه 97 
منبع : گیالن 24

در اروپا آب های معدنی فقط یک هفته اعتبار دارند ، 
ولی در ایران حتی تا یک سال!!!! چرا

 طبق نظر تمام حکما و علما ، آب سالم، آبی است که 
وقتی شما آن را در یک ظرف میریزید و در یک محیط 
 48 ظرف  باید  آب  این  میدهید،  قرار  اتاق(  )مثل  راکد 

ساعت بو بگیره و شروع به گندیدن کند.
خوب حاال یک بطری آب معدنی بگیرید و توی یک 
کاسه بریزید و 6 ماه صبر کنید!  اصال« 10 سال صبر کنید. 
بعضی  شیر  آب  نمیگیرد.  بوئی  کوچکترین  که  بینید  می 
بو  ایران هم همین خاصیت عدم گندیدن و  از شهرهای 
بسته  های  که شرکت  است  این  دلیلش  دارد!.  را  گرفتن 
های  آب  بیشتر  ماندگاری  برای  معدنی  های  آب  بندی 
نیم  اندازه  لیتر به  ازاء هر یک  توی بطری ، داخل آن به 
میلی گرم فلوراید میریزند. که این ماده شدیدا« نگهدارنده 
و بدون بو هستش و برای یک فرد 100 کیلوئی خطرناک 

و سرطان زا است. 
 همین فلوراید وقتی با آب وارد بافت بدن شما میشود، 

درون بافت قرار گرفته و آب خارج می شود 
و بدن بصورت اتومات دور آن الیه لزج محافظ ایجاد 

میکند که به مرور بافت های شما بزرگتر میشود.
شما  بدن  کنید  می  احساس  ها  صبح  دلیل  همین  به 
ورم کرده یا چاق شده اید. بسیار می شنویم , بعضی ها 

میگویند آب میخوریم چاق میشویم! 
دلیل این امر وجود همین ماده میباشد. بهترین کار برای 
کشی  لوله  توسط  شرب  آب  که  است  این  بدن  سالمت 
شهری خود را در یک ظرف مسی بجوشانید و در یخچال 
بگذارید تا خنک شود ، بعد از 45 روز میبینید که چطور 
بدن شما جمع و جور شده  یا به اصطالح وزن شما در 

بدن شما بطور دقیق تقسیم میشود.
معدنی  آب  دیگر  تا  خانواده  و  خود  *برای سالمتی   

بطری استفاده نکنید.
* »دانستن حق مردم است«

مدیریت به 
معنای نظم، نظارت، دقت و 

مردمداری

آب میخوریم 
چـاق میشـویم ؟!

خدمت بین دانا

یادداشت روز، اتحادیه مشاوران امالک 
شهرستان رشت،

مجید محمدپور - نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات

خ -پروین محمد پور

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملی0١0۵٣٩2٨۵۵00۵ و   شماره حساب  بانک صادرات0١02۵0٧٣0٨000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  606٣٧٣١02١٧۵٩١22بانک مهر ایران

تلفن    0١٣٣٣٣6٣۵٣٩        و         0١٣٣٣٣6٣٨٩0

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با ١400 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     0١0024٨١0٨٧00٣ بانک صادرات       0١000٣٩4۵۵00٩     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   ٣٣٣٣١٣00 - 0١٣    و   0٩١١١٣4٧4٧٧   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

جشنواره  دوره  بیستمین 
سوی  از  خوارزمی  جوان 
و  علمی  پژوهش های  سازمان 
صنعتی ایران و وزارت بهداشت 
طرح های  معرفی  منظور  به 
در  جوان  پژوهشگران  برتر 
و  دانش آموزی  بخش های 
برگزار شد  دانش پژوهان جوان 
دانش  عبدالهیان  فائقه  دکتر  که 
رشته  دکتری  مقطع  آموخته 
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان 
روایی  “ساختار  طرح  با  گیالن 
دوم  رتبه  داستانی”  فیلمنامه 
در  را  کاربردی  های  پژوهش 

این جشنواره کسب کرد.

خبر
افتخارآفرینی دانش 

آموخته دانشگاه 
گیالن در جشنواره 

جوان خوارزمی

زهرا رضائی

اشاره  با  کشور  چای  سازمان  رییس 
جمله  از  هند  و  چین  اروپا،  اینکه  به 

گفت:  هستند،  گیالن  چای  مشتریان 
امسال 12هزار و 571 تن چای خشک 
ایرانی به خارج صادر شد که 51 درصد 

بیشتر از سال گذشته است. 
 12 اینکه  بیان  با  جهانساز  حبیب    
هزار و 571 تن چای خشک ایرانی به 
امسال  دالر  میلیون   18 حدود  ارزش 
صادر شده، گفت:  34 کشور اروپایی و 

اسپانیا،  کانادا،  نظیر هند، چین،  آسیایی 
آلمان، روسیه، فرانسه و لهستان مقصد 
چای خشک ایرانی صادراتی بوده است. 
وی ادامه داد: به علت کیفیت خوب 
این  صادرات  ایرانی،  خشک  چای 
محصول امسال از نظر حجم 51 درصد 
و از نظر ارزش ارزی 40 درصد بیشتر 

از پارسال است. 

افزود: 25  رییس سازمان چای کشور 
در  امسال  تن چای خشک  و 633  هزار 
گیالن و مازندران تولید شد که 3 درصد 

بیشتر از سال گذشته است. 
وی اظهارکرد: گیالن و مازندران 151 
کارخانه چایسازی دارد که 55 کارخانه با 

برند خود مجوز بسته بندی دارند. 

اروپا، چین و هند مشتریان چای تولیدی گیالن

خ -پروین محمد پور
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گوناگون خبرها  در  امروز  ها:  واکنشی 
آمده بود که یک شرکت هواپیمایی 
آنالین به علت 7 تا 9 درصد ارزان 
فروشی مورد مواخذه قرار گرفت. 

این شرکت در عین حال از سوی 
دفاتر دیگر و شرکت های هواپیمایی 
مورد انتقاد قرار گرفته است. دفاتر و 
شرکت های هوپیمایی در اخطار به 
مدیر این شرکت گفته اند که با این 
رویه با توجه به هزینه ها برای آنها 

مشکل ایجاد شده است.
برخی  و  شرکت  این  مدیر 
با  باره  این  در  هواپیمایی  مسئوالن 
گفتند:  و  کردند  صحبت  ایران  رادیوی 
از آنجا که هزینه های دفتر و کارمندان 
حضوری ندارد، هزینه هایش کمتر و به 
همان میزان برای رفاه مردم قیمت بلیط 
را کم کرده است. این مدیر گفت: ظاهرا 
در کشور ارزان فروشی هم گناه است و 

عده ای آن را نمی تابند.
به علت حراج  قنادی  »یک   :2 پالن 
جریمه  اتحادیه  سوی  از  محصوالتش 
شد.«  این خبری بود که در روز های 
گذشته در رسانه های مختلف دست 
آقای علی  اما  به دست می چرخید. 
قنادان  اتحادیه  رییس  بهره مند، 
شیطنت  و  کذب  را  موضوع  این 
روز های  در  می داند.د!  رسانه ای 
جریمه  بر  مبنی  خبری  گذشته 
به دلیل  شیرینی فروشی  یک  شدن 
رسانه ها  در  محصوالتش  حراج 
به  دست  خبری  کانال های  و 
در  شیرینی فروشی  یک  شد.  دست 
سوژه  بار  این  تهران  افسریه  محله 
خبرنگاران شده بود. شیرینی فروشی 
میلیون و 500  ادعا می کند یک  که 
و  است  داده  جریمه  تومان  هزار 
مشتری های منطقه از این که کاسب 
است،  شده  جریمه  محله شان 

حسابی ناراحت و عصبانی هستند.
پاپیونی،  شیرینی  مصوب  قیمت 
 500 و  هزار   21 زبان،  برنجی، 
تومان، دانمارکی 21 هزار تومان، تر 
کیک  و  تومان  هزار  درجه یک 26 

یزدی 15 هزار تومان است.
طبق آخرین مصوبه اعالم شده از 
سوی اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان 
استان تهران؛ پایین ترین قیمت مصوب 
برای شیرینی 15 هزار تومان است که 
است.  یزدی  کیک  به  مربوط  هم  آن 
پاپیونی،  شیرینی  مصوب  قیمت 
برنجی، زبان، 21 هزار و 500 تومان، 
دانمارکی 21 هزار تومان، تر درجه یک 
26 هزار تومان و کیک یزدی 15 هزار 

تومان است. 
قانون  اساس  مصوبه  این  طبق 
اتفاقًا  که  محصول   6 این  تنها 
پرطرفدارترین شیرینی های مصرفی 
مشمول  که  هستند  کشور  در 
و  شده اند  قانونی  قیمت گذاری 
اساس  بر  شیرینی ها  دیگر  قیمت 
عرضه  نظام  و  شده  تمام  قیمت 
این  اما  می شود.  تعیین  تقاضا 
خود  محصوالت  شیرینی فروش 
هزار   17 تا  تومان  هزار   12 از  را 
به  می کرد.  عرضه  مردم  به  تومان 
برای  وی  قنادی،  واحد  این  ادعای 
زیادی  اتهامات  ارزان فروشی  این 
شنیده  از سوی هم صنف هایش  را 
می گویند  همه  می گوید:  او  است. 
پرده  پشت  در  تخلفی  یک  حتمًا 
رخ می دهد وگرنه در این اوضاع بد 
اقتصادی چه کسی چوب حراج به 

محصوالتش می زند!

خبر
ارزان فروش ها 

شرکت گاز استان گیالن توانست در حوزه صیانت از حقوق شهروندي براي سال 96  رتبه جریمه می شوند!؟
دوم را کسب کند. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن  مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار 
داشت: بر اساس ارزیابي صورت گرفته از سوی امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گیالن، 
شرکت گاز استان گیالن  توانست در حوزه صیانت از حقوق شهروندي براي سال 96  رتبه دوم 
را در میان دستگاه های اجرایی گیالن بدست آورد. مهندس حسین اکبر افزود: این شرکت هم 
راستا با گازرسانی به شهرها و روستای استان، رعایت حقوق شهروندان محترم و کسب رضایت 
حداکثری مشترکین را سرلوحه کار خویش قرار داده و به همین رو با اجرای پروژه های کیفی 

مختلف از قبیل راه اندازی سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات، استقرار میز خدمت، 
راه اندازی  اپلیکیشن خدمات الکترونیک، مرکز یکپارچه پیام و اتفاقات و ..... تالش مینماید تا 
با پاسخگویی سریع و بموقع به درخواست های متقاضیان و در جهت ارتقای رضایتمندی مردم 

و مشترکین اقدام نماید.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن  با تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ شرکت گاز از 
برنامه این شرکت در جهت بهینه سازی و اجرای هر چه بیشتر پروژه های کیفی مختلف در 

جهت جلب رضایتمندی حداکثری مردم شریف استان خبر داد.

در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، شرکت گاز گیالن برتر شناخته شد

 آینـده جـهان
 از زبان مدیر عامل بنـز

واکنش

دیتر زیچه مدیر عامل شرکت خودروسازی 
بنز در سخنرانی اخیری که داشت اعالم کرد 
آینده  در  شهری  آمدهای  و  رفت  درصد   80

حذف خواهد شد...
رقیبان ما شرکت های تولید خودرو نیستند 
سیسکو  و  گوگل  اپل,  مثل  شرکتهایی  بلکه 

هستند.
و  افزار  نرم  آینده  سال  ده  تا  پنج  در 

اطالعات همه صنایع را خواهد بلعید.
اآلن  که   UBER اوبر  خدماتی  شرکت 
صاحب  است  تاکسیرانی  شرکت  بزرگترین 
افزار  نرم  یک  فقط  و  نیست  هم  ماشین  یک 
بزرگترین  ایرباس  شرکت  اکنون  است!هم 
داشتن  بدون  است  جهان  هتلداری  شرکت 

حتی یک هتل ملکی!
افزار  نرم  ارایه  با   Watson شرکت 
تشخیصی خود، با دقت صد در صد به کمک 
خواهد  سرطان  انواع  تشخیص  در  پزشکان 
 ، DNA آمد. نرم افزارهای شبیه ساز ساختار
شانس موفقیت در لقاح مصنوعی یا IVF را 

به 99 درصد خواهند رساند.
شهری  آمدهای  و  رفت  از  درصد   80 تا 
اطالعاتی  سیستمهای  و  شد  خواهند  حذف 
جای آنها را خواهند گرفت ... بنابراین آلودگی 
هوا نداریم، تصادف به حداقل خواهد رسید 

و وقت بیشتری برای تفریح خواهیم داشت.
لبه  به  بیمه  شرکت های  دلیل  دو  به 
بخاطر  اول  رسید،  خواهند  ورشکستگی 
کاهش فعالیتهای فیزیکی بخصوص در حمل 
و نقل و دوم پیش بینی بسیار دقیق سیستمهای 
را  بیمه  به  ما  نیاز  آینده،  از  مصنوعی  هوش 

کمتر خواهد کرد.
کشاورزی بدون خاک و مبتنی بر اطالعات 
 ، آب  مصرف  در  درصدی   99 وری  بهره  با 

جای کشاورزی سنتی را خواهد گرفت.
پول  یا  اطالعات  به  را  خود  جای  پول 
دیجیتالی میدهد ، پول دیجیتالی نقش پشتوانه 

ارز را در جهان بازی خواهد کرد.
شاید بتوان گفت تنها کسب و کار فیزیکی 

گردشگری   ، کرد  خواهد  رشد  آینده  در  که 
است.

سیستم های  به  را  خود  کارهای  انسانها 
را  تفریح  و  کرد  خواهند  واگذار  اطالعاتی 

برای خود نگه خواهند داشت. 
کار  دیگه  جوان  وکالی  برای  آمریکا  در 
کمک  با  و  راحتی  به  چون  شود  نمی  پیدا 
شرکت IBM شما میتوانید بادقت نود درصد 

راهنماییی حقوقی بشوید.
در  راننده  بدون  ماشینهای   2018 سال  در 

خدمت حمل و نقل خواهند بود.
این مورد صنایع را در سال های آینده دچار 

مشکل خواهد کرد.
فرزند ان ما دیگر نیازی به گرفتن گواهینامه 
دیگر  همینطور  و  داشت  نخواهند  رانندگی 
شهرهای  معناست.چهره  بی  پارکینگها  وجود 
آینده با این تغیرات عوض خواهد شد و اخبار 
داشت. دیگرنخواهیم  را  رانندگی  وحشتناک 
صنایع خودروسازی ورشکسته خواهند شد .

شرکت های بیمه هم ضربه بزرگی خواهند 
خورد و بازار امالک و مستغالت ماهیت خود 

را از دست خواهند داد.
خواهند  کمتری  صوتی  آلودگی  ها  شهر 
تولید  نوین  روشهای  کمک  با  برق  داشت. 
ارزان خوهد شد. مشکل آب حل خواهد شد 
چون عمدتا به مصرف خوردن خواهد رسید.
بررسی سالمت افراد ارزان و میتواند از طریق 

موبایل بررسی شود.
چاپ سه بعدی بزودی و با سرعت تمام 
به  و  آمد  طراحان صنتعی خواهد  به خدمت 

سادگی از طریق موبایل.
کشور چین در این مورد کار را شروع کرده 

است.
شوید  جدید  دنیای  وارد  میخواهید  اگر 
ایده ی شما باید با موبایل ارتباط داشته باشد 
در غیر اینصورت باید آنرا فراموش کنید.ایده 
برای قرن بیست .طراحی شدند در  هایی که 

قرن 21 محکوم به شکست خواهند بود.
هفتاد تا هشتاد درصد شغلها تا بیست سال 

آینده دیگر وجود نخواهند داشت.
شغلهای جدید به وجود خواهند آمد ولی 
آنها  مقدار  کوتاه  مدت  این  در  نیست  معلوم 
جایگزین  که  شده  تهیه  باشد.گوشت  کافی 
گوشت گاو و گوساله میشود نیاز جامعه را به 
گرانی تولید گوشت از بین میبرد و همینطور 
30 درصد زمین های کشاورزی که برای تامین 
غذای دام مصرف میشود آزاد خواهد شد ودر 
به  را  بنیان حشراتی  کنار آن شرکتهای دانش 
بازار خواهند آورد که پروتئین بیشتری را دارا 
خواهند بود که البته خیلی از مردم انرا دوست 
مودیز  بنام  اپلیکیشن  یک  اکنون  ندارند.هم 

وجود دارد که احساس شما را نشان میدهد.
دیگری  اپلیکیشنهای   2020 سال  در 
حالت های  آنالیز  طریق  از  بود  خواهند  قادر 
یا  دروغ  شده  گفته  کالم  که  بگویند  صورت 
برای  اتفاقی  چه  کنید  تصور  است!  راست 

سیاستمداران خواهد افتاد!!
بیت کوین یک پول دیجیتال است که میتواند 

نقش پشتوانه ارز را در جهان را بازی کند.
طول عمر در حال افزایش است و به باالی 

صد سال خواهد رسید.
هفتاد   2020 سال  تا  تحصیالت  زمینه  در 
این  و  بود  خواهند  موبایل  دارای  مردم  درصد 
جهانی  اموزش  به  دسترسی  که  معناست  بدان 
 Khan موسسه  از  می توانند  و  داشت  خواهند 
به  رایگان  کنند،دسترسی  استفاده   academy
آموزش مجانی برای همه کودکان بر قرار خواهد 
پیشرفته. کشورهای  در  تحصیل  همینطور  شد 

میتوان با در دسترس قرار دادن اپلیکیشن
به  مجانی  بصورت  انگلیسی  زبان  آموزش 
کودکان در آفریقا و سایر نقاط جهان آنها را قادر 
به تکلم به زبان انگلیسی در حد عالی در عرض 

شش ماه کرد.. با سپاس از دکتر نجفی عزیز«

خبر

خبر

خبر

 ناصرهادیپور 
مدیر داخلی 

و روابط عمومی هتل 
ارشیا واجارگاه ، 

مدیرنمونه هتل های 
استان گیالن  انتخاب و 

تجلیل شد

همایش و 
جشنواره 

رسانه و انقالب در گیالن 
برگزار می شود

رژه ماشین آالت ستاد 
مدیریت بحران شهرداری 

رشت 

هیات  جلسه  سومین  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
بزرگداشت  ستاد  هنری  فرهنگی  ورز”کارگروه  “اندیشه 
دفتر  در  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین 
معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن 
مطبوعات  خانه  مدیرعامل  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
استان  مطبوعاتی  و  ای  رسانه  جامعه  اینکه  بیان  با  گیالن 
فجر  دهه  های  برنامه  بازتاب  و  تولید   ، اجرا  در  همواره 
اکنون به  از هم  انقالب پیشرو بوده و  و سالروز پیروزی 
انتشار موضوعات و مطالب مرتبط اقدام کرده اند، گفت:  
یکی از مهم ترین برنامه های خانه مطبوعات در دهه فجر 
امسال برگزاری همایش و جشنواره رسانه و انقالب است.  
انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین  مناسبت  به  افزود:  وی 
به افرادی که با تولید و محتوا اقدام به نگارش مطالب و 
مقاالتی در خصوص چگونگی پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران نمایند جوایز ارزنده ای اهدا می شود.  وی 
اضافه کرد: محورهای جشنواره در خصوص نقش رسانه 
ترین  مهم  اسالمی،  انقالب  پیروزی  در  خبرنگاران  و  ها 
اهداف انقالب اسالمی و فرهنگ سازی در باورهای دینی 
و تاثیر و نقش مردم گیالن در پیروزی انقالب می باشد 
و  عکس  مقاله،  یادداشت،  و  سرمقاله  های  رشته  در  که 
گزارش می توانند مطالب تولیدی و منتشر شده خود را 
حداکثر تا تاریخ 12 بهمن ماه به خانه مطبوعات تحویل 
دهند..  خورسندی اظهار کرد: آثاری در جشنواره پذیرفته 
می شوند که از 12 بهمن 1396 لغایت 12 بهمن 1397 در 
یکی از نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دارای 

مجوز چاپ و منتشر شده باشد. 
 به نفرات اول تا سوم هر رشته جوایز ارزنده ای اهدا 
می شود و زمان دقیق برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره 
رسانه و انقالب متعاقبا اعالم خواهد شد.منبع : گیالن 24

رژه ماشین آالت ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت با 
حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، جمعی از 
اعضای شورای اسالمی رشت و مدیران شهرداری رشت در 

شهرک مسکن مهر رشت برگزار شد.
های  رسانه  با  ارتباط  اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
رشت  شهرداری  سرپرست  بهارمست  علی  رشت،  شهرداری 
اظهار  رشت  شهرداری  بحران  ستاد  آالت  ماشین  رژه  مراسم  در 
داشت: جلسات ستاد بحران شهرداری رشت در خصوص ایجاد 
آمادگی الزم برای عملیات زمستانی به صورت منظم در شهرداری 
برگزار شده و ضمن تدوین دستورالعمل عملیات زمستانی شرح 
وظایف کلیه واحدها و معاونتها و مناطق تعیین و ابالغ شده است.  
زمستانی  عملیات  دستورالعمل  اساس  بر  افزود:  بهارمست 
عملیات  برف،  بارش  وقوع  زمان  در  رشت  شهرداری 
و  خدماتی  اماکن  و  مسیرها  بندی  اولویت  با  برفروبی 
بیمارستانها، مراکز درمانی، نانوایی ها، پمپ بنزین ها، مراکز 
تامین ارزاق عمومی و... بامشخص شدن مسئولین و ماشین 

آالت مربوطه انجام می شود.

ازسوی اعضای جامعه 
هتل داران و هیأت 

داوران گیالن ،

مدیرعامل خانه 
مطبوعات گیالن :

تلفن    0١٣٣٣٣6٣۵٣٩        و         0١٣٣٣٣6٣٨٩0

خدمت بین دانا

زهرا رضائی

 آگهی ابالغ مالیاتی

 وسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.قانون مالیاتهای مستقیم بدین 208در اجرای ماده 

ردیف
 نشانی اداره امور مالیاتی برگ قطعی -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد اصل مالیات  نوع شغل نام و نام خانوادگی 

 شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی 

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555576718 برگ مطالبه 1387دوره چهارم  542135708 بازرگان حبیب جماکوهی 1

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 29/08/1397 -13019600552469054 برگ مطالبه 1390اول  دوره 503459033 بازرگان افراسیاب عباد ویزنه 2

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 29/08/1397 -13019600552469054 برگ مطالبه 1390دوره دوم  922750029 بازرگان افراسیاب عباد ویزنه 3

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 29/08/1397 -13019600552469054 برگ مطالبه 1390دوره سوم  1157412922 بازرگان عباد ویزنه افراسیاب 4

 امور مالیاتی شهرستان رضوانشهراداره  -استان گیالن 29/08/1397 -13019600552469054 برگ مطالبه 1390دوره چهارم  5187098131 بازرگان افراسیاب عباد ویزنه 5

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 29/08/1396 -13019600552468910 برگ مطالبه 1389دوره دوم  20970000 بازرگان افراسیاب عباد ویزنه 6

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 29/08/1396 -13019600552468910 برگ مطالبه 1389دوره سوم  125712000 بازرگان افراسیاب عباد ویزنه 7

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 29/08/1396 -13019600552468910 برگ مطالبه 1389دوره چهارم  125712000 بازرگان افراسیاب عباد ویزنه 8

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555577001 برگ مطالبه 1387دوره سوم  4489450266 بازرگان بهروز عصمت 9

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555577001 برگ مطالبه 1387دوره چهارم  897884056 بازرگان بهروز عصمت 10

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555576954 برگ مطالبه 1387دوره سوم  335216440 بازرگان فرید رضایی 11

 شهرستان رضوانشهر اداره امور مالیاتی -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555576954 برگ مطالبه 1387دوره چهارم  33521644 بازرگان فرید رضایی 12

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555577162 برگ مطالبه 1387دوره سوم  1779127402 بازرگان کاوس سجادی فر 13

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555577162 برگ مطالبه 1387دوره چهارم  177912740 بازرگان کاوس سجادی فر 14

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555577235 برگ مطالبه 1387دوره سوم  47182826 بازرگان حسن طالب نیاهی 15

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555577235 برگ مطالبه 1387دوره چهارم  47182826 بازرگان حسن طالب نیاهی 16

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 31/06/1397 -13019700555681818 برگ مطالبه 1391دوره اول  6055900 بازرگان احسان جمالی کله سر 17

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 24/06/1397 -13019700555580817 برگ مطالبه 1390دوره اول  1053680 بازرگان احسان جمالی کله سر 18

 رضوانشهراداره امور مالیاتی شهرستان  -استان گیالن 27/06/1397 -13019700555662488 برگ مطالبه 1387دوره سوم  494597700 بازرگان وجیه اله میزانی ویزنه 19

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 27/06/1397 -13019700555662488 برگ مطالبه 1387دوره چهارم  49459768 بازرگان وجیه اله میزانی ویزنه 20

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -گیالناستان  27/06/1397 -13019700555662647 برگ مطالبه 1388دوره اول  449890 بازرگان مجید فالح نوری 21

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 27/06/1397 -13019700555662647 برگ مطالبه 1388دوره دوم  449890 بازرگان مجید فالح نوری 22

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 27/06/1397 -13019700555662647 برگ مطالبه 1388دوره سوم  449890 بازرگان مجید فالح نوری 23

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 27/06/1397 -13019700555662647 برگ مطالبه 1388دوره چهارم  449890 بازرگان مجید فالح نوری 24

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 27/06/1397 -13019700555662427 برگ مطالبه 1387دوره سوم  9159900 بازرگان مجید فالح نوری 25

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 27/06/1397 -13019700555662427 برگ مطالبه 1387دوره چهارم  9159900 بازرگان مجید فالح نوری 26

 اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر -استان گیالن 26/09/1397 -14019700556540394 قطعی 1387دوره سوم  936000000 بازرگان امین زادهمجتبی  27

 رضوانشهراداره امور مالیاتی شهرستان  -استان گیالن 26/09/1397 -14019700556540394 قطعی 1387دوره چهارم  1035690000 بازرگان مجتبی امین زاده 28

 کریم حاتم پناه کارشناس ارشد مالیاتی: نصراله اللهیار، مقصود پورنقی زاده                                           رییس امور حسابرسی رضوانشهر:

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.

کارشناس ارشد مالیاتی: نصراله اللهیار، مقصود پورنقی زاده                                           رییس امور حسابرسی رضوانشهر: کریم حاتم پناه

آگهــی ثبتــی

آگهــی ثبتــی

آگهی فقدان سند
استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  موسائی  پیر  ابراهیمی  حجت  آقای 
مالکیت  که سند  گردیده  خانه 246 رشت مدعی  دفتر  گواهی شده 
یک و بیست و دو صدم سهم مشاع از سیزده سهم بکسر ثمن اعیان 
ششدانگ پالک 27 سنگ اصلی 95 بخش 4 رشت به شماره سریال 
پیر موسائی ذیل  ابراهیمی  بنام آقای حجت  الف/ 94 که   754133
الکترونیکی  139520318603007429 ثبت و سند  دفتر امالک 
گردید، به علت جا به جایی مفقود گردیده است لذا مراتب طبق تبصره 

ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا 
نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  انجام معامله  چنانچه کسی مدعی 
باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشاراین آگهی به این اداره 
اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر این صورت نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو 

رشت  - ر م الف / 5234 

 آگهی  فقدان سند مالکیت
ارائه  با  فخری  متحیری  سیروس  اقا 
دفتر  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
سند  که  است  شده  مدعی  رشت   9 خانه 
شماره  به  ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت 
رشت   11 بخش  در  واقع   13/2559
بنام اقای سیروس متحیری فخری صادر و 
تسلیم گردیده که به علت جابجائی مفقود 
شده است وی تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است، لذا مراتب طبق ذیل 
یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده 
نوبت آگهی آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 
و  اعالم  اداره  این  به  آگهی  انتشار  از  روز 
صورت  این  غیر  در  نماید  دریافت  رسید 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات اقدام خواهد شد.
یک  ناحیه  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس 

رشت - محسن ابراهیم زاده
ر م الف / 5200

 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9702233
بدینوسیله به آقای سجاد ایزدی تکرمی بدهکار پرونده کالسه 9702233 که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد 
که بین شما و خانم کبری زمان دیده چماچائی تعداد 100 عدد سکه بهار آزادی بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در 
خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائی صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 

اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - جواد نیری فالح 2  - ر م الف / 5190

آگهی فقدان سند
خانم هاجر قاسمیان مبرهن با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
یک  مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی  رشت   163 خانه  دفتر  شده 
اصلی  پالک 11300 سنگ  از هشت سهم ششدانگ  مشاع  سهم 
90 90 بخش 4 رشت  به شماره سریال  575706د/93 که بنام 
خانم هاجر قاسمیان مبرهن ذیل ثبت 230147 صفحه 79 دفتر 
4/1623 ثبت و سند گردید، به علت جابجائی مفقود گردیده است 

، لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  در 
یا  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز 
از انتشار این آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در 
غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات 

اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 

دو رشت -  الف ر م / 5186

 گیالن 24 و نشریه واکنش: بودجه 
درآمدها  پایه  بر  اصوال  بودجه ریزی  و 
و هزینه هاست که باید در تطابق با هم 
باشد اگر ببینند از پس هزینه چیزی بر 
نمی آیند مسلم است که نمی تواند آن را 

اجرایی کند پس این نشدنی است. 

مرکزی  بانک  رئیس  بهمنی  محمود 
است  سالی  سه  که  احمدی نژاد  دولت 
در  است  کرده  تن  به  نمایندگی  ردای 
درباره  مجلس  به  بودجه  ارائه  آستانه 
900هزار  یارانه  پیشنهاد  و  یارانه ها 
بحث  در  گفت:  احمدی نژاد  تومانی 

یارانه ها منتظر پیشنهاد دولت هستیم. از 
آنجایی که دولت باتوجه به منابع خود 
تصمیم می گیرد ممکن است ما بگوییم 
یارانه ها  تورم،  افزایش  به  توجه  با  باید 
نیز  رشد پیدا کند اما نکته این است که 
باید ببینیم آیا دولت منابعی دارد که به 

اساس  بر  و  دهد  موضوع تخصیص  این 
طبیعی  بگیرد.  صورت  افزایش  این  آن 
است چنانچه منابعی وجود نداشته باشد 
ما هم نمی توانیم افزایشی برای آن در نظر 

بگیریم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی، وعده احمدی نژاد نشدنی است 

مهم و خواندنی ،



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  جاوید         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور
جانشین :     زهرا رضائی

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

سه شنبه 4 دی 1397، 17 ربیع الثانی 1440 ، 25 دسامبر 2018 ، شماره 700

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

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 

 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان  نشریه واکنش : مدیرکل 
گیالن گفت : شناگاه فراساحلی سفیر امید بندر آستارا ساماندهی 

و اصالح می شود.
شناگاه  از  بازدید  در  پنجشنبه  روز  اکبرزاده  محمد  مهندس 
فراساحلی سفیر امید آستارا در جمع خبرنگاران گفت : بر اساس 
در  فراساحلی  شناگاه  احداث  برای  گیالن  استانداری  تصمیم  
با  که  بود  اولین شهرستانی  آستارا جزء   ، 9 شهرستان ساحلی 

همکاری فرمانداری و شهرداری زمینه احداث آن فراهم شد. 
 وی با بیان اینکه در  مراحل اجرای پروژه به علت وقوع دو 
طوفان شناگاه فراساحلی آستارا  با مشکالتی مواجه شد ، اضافه 
اتفاقات طبیعی  به  با توجه  این پروژه  کرد :خوشبختانه مشاور 

پیش آمده نقش های اجرایی را اصالح کرد. 
 مدیر کل بنیادمسکن گیالن خاطرنشان کرد :  نقشه ارائه شده 
توسط مشاور پس از بررسی و تطبیق نهایی ، اصالح و اجرایی 
می شود.  وی سپس با اشاره به اینکه برای شناگاه فراساحلی 
آستارا مبلغ 40 میلیارد ریال پیش بینی شده است ، افزود : بنیاد 
کامل  نظارت  با  کند  می  تالش  گیالن  اسالمی  انقالب  مسکن 
را صرف  آن  اخذ و  بودجه  برنامه و  از سازمان  را  اعتبار الزم 

تکمیل پروژه نمایند. 
با  تا  کرد  امیدواری  ابراز  خود  سخنان  پایان  در  اکبرزاده   
همکاری فرمانداری و شهرداری ، شناگاه فراساحلی آستارا برای 

نوروز 1398 آماده و به بهره برداری برسد. 
برای  شهرداری   : گفت  بازدید  این  در  نیز  آستارا  شهردار 
اجرای پروژه فراساحلی سفیر امید از هیچ تالشی فروگذار نبوده  

و مصالح مورد نیاز پیمانکار را تامین کرده است. 
فراساحلی  از طرح  ای  عده  اینکه  بیان  با  معیتی  دکترجواد   
این  هوای  و  آب  با  مناسب  را  آن  و  کنند  می  انتقاد  آستارا 
شهرستان سازگارنمی دانند.اضافه کرد ؛ طی بازدیدی که معاون 

ابراز  بسیار  داشتند  طرح  این  از  سواحل  ستاد  در  کشور  وزیر 
رضایت کردند و طرح ساحلی آستارا را الگویی برای اجرا در 

شهرهای ساحلی کشور دانستند. 
 وی خاطرنشان کرد : بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان 
دستگاه اجرایی به همراه شرکت عمران پیشرو حسام  به عنوان 
پیمانکار پس از تکمیل پروژه آن را در اختیار شهرداری آستارا 

می گذارند. 
حمایت  و  گیری  پی  از  تقدیر  با  پایان  در  آستارا  شهردار 
استاندار گیالن ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و همچنین 
فرماندار آستارا برای اجرای طرح فراساحلی در این شهر مرزی 
فضاهای  ایجاد  با  است  این  بر  شهرداری  تالش  تمام   : گفت 

گردشگری ، رفاه و آسایش خوبی برای شهروندان و مسافران 
فراهم کند. 

در خصوص  نیز  آستارا  فراساحلی  پروژه  پیمانکار  ادامه  در 
انتقادات وارده به این طرح گفت : هدف ما در اجرای این پروژه 
ایجاد طرح گردشگری و بهره برداری مناسب از طبیعت ساحل 
و دریا برای استفاده مردم است و ما در موضوع بومی سازی و 

توسعه فرهنگی منطقه ورود نمی کنیم. 
 حمید سلیمانی با تاکید بر اینکه این طرح در جنوب کشور 
وجود ندارد و به هیچ عنوان از آنجا الگوبرداری نشده است ، 
اضافه کرد ؛ ما در اجرای طرح ساحلی در جنوب کشور از کاه 
و کلش و سازه های گلیکی هم استفاده کرده ایم.  وی با بیان 

اینکه این یک معماری ساحلی متناسب با شرایط آب و هوای 
و ساحل است ، افزود : المان های گردشگری دریایی در کل 
جهان )آفتاب ، برگ نخل ( و حتی دمپایی می باشد. وی سپس 
به مناسب بودن برگ نخل و مقاومت آن در گرما اشاره کرد و 
گفت : رطوبت هوا و نسیم دریا کمک می کند تا نخل مانند کولر 
همچنین  سلیمانی  دارد.  نگه  را خنک  پایینی خودش  آبی سطح 
خسارت وارده در دو طوفان اخیر به طرح جدید فراساحلی آستارا 
را کامال تکذیب کرد و گفت :  خسارتها در این طرح به پایه ها و 
چادرهای حجاب موقتی وارد شد که به دلیل زمان کم برای بهره 

بهرداری سریع نصب شده بودند. 
خبرنگار : سیدمحمدرضارشیدی

شناگاه سفیـر امید آستـارا ساماندهـی و اصالح می شـود
مدیر کل بنیاد مسکن گیالن خبر داد؛










