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در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

که  است  دهه  چهار 
های  وزارت  مسئوالن 
جهاد کشاورزی و صنعت، 
) صمت(  تجارت   ، معدن 
فرمول  یک  اند  نتوانسته 
 ، برنامه  دارای   ، معین 
با  همراه  و  همگام  و  متین 
حفظ استقالل کشاورزی و 
اجرایی  و  تدوین  را  کشور  شالیکاران  از  حمایت 
یکی  دست  در  برنج  بازار  تنظیم  گاه  از  کنند.هر 
از دو وزارتخانه پاس داده می شود و سرانجام از 
یک  طرف وارات بی رویه برنج و از طرف دیگر 
بازارعرصه و  نابسامانی  و  تولید  در فصل  واردات 
تقاضا و البته زیان تولید کننده و مصرف کننده را 
به دنبال دارد. درمورد قیمت برنج مرغوب داخلی 
اقتصادی  تحلیل  این  شهریورماه    25 حاال  همین 
استان گیالن   برنج هاشمی  بهترین   ، نویسم  را می 
های  کارخانه  در  خصوص  به  استان  سراسر  در 
تا   22 کیلویی  تقاضا  و  عرضه  بازار  و  برنجکوبی 
24 هزار تومان است در حالی که همین محصول 
را دو روز پیش در مشهد کیلویی 35 هزار تومان 

می فروختند.!!
امسال دولت به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد 
به علت تحریم ها و احتمال بروز برخی مشکالت 
ثانوی  در تمام سال وارادت آزاد باشد و گفته می 
با  همزمان  ماه  مرداد  اوایل  تا  وزارتخانه  این  شود 
دوره برداشت برنج و فروش آن توسط کشاورزو 
قبل از آن بیش از 900 هزار تن برنج وارد کشور 
با  آنکه  با وجود  وارداتی  برنج  شد.در همین حال 
سالهای  به  نسبت  آن  قیمت  شد،  وارد  دولتی  ارز 
قبل بسیار گرانتر عرضه شده است که حکایت از 
عدم وجود یک نظام توزیع در کشور دارد. این نظام 
معیوب در همه دو تا سه دهه اخیر تداوم داشته و 
به  بخشی  نظام  برای  ای  اراده  و  تفکر  هم  ظاهرا 
کننده  از مصرف  توزیع درست، حمایت  واردات، 

وجود خارجی ندارد. به راستی چرا ...!!؟
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تسلیت  معزا  خانواده  و  جنابعالی  به  را  بزرگوارتان   مادر  گذشت  در 
عرض کرده، از درگاه خداوند بزرگ صبر و بردباری برای بازماندگان 

و غفران واسعه برای آن مرحومه مغفوره خواستارم.

معاون محترم آموزش و پرورش بخش کالچای

هوالباقی

مجید محمدپور -  مدیر نشریه ی واکنش و شبکه خبری،تحلیلی 
 گیالن 24

    برادر عزیز و گرانقدر 
آقـای سلمـان اسماعیـلی

میراث  کل  مدیر    :24 گیالن 
و  دستی  صنایع   ، فرهنگی 
گفت:  امروز  گیالن  گردشگری 
مجوز ۱۱2 خانه مسافر برای اولین 
بار صادر شد و مجوز بهره  برداری 

2۱9 خانه مسافر نیز تمدید شد.
اینکه  بیان  با  امیرانتخابی  شهرود 
به دریافت  ملزم  اقامتی  مراکز  تمام 
وضع  بهبود  افزود:  هستند  مجوز 
خانه مسافر خانه ها یکی از عوامل 
در  مسافران  اقامت  آمار  افزایش 

گیالن است.
خصوص  به  گیالن  استان 
شهرستان های رشت، انزلی،آستارا، 
الهیجان در سال پذیرای 30 تا 40 
بخش  که  است  مسافر  نفر  میلیون 
های  اقامت  مسافران  این  از  عظیم 

کوتاه مدتی در منطقه دارند.
زیر  تامین  با  است  ضروری 
خصوص  به  مناسب  های  ساخت 
پذیرهای  مهمان  مجهز،  های  هتل 
های  خانه  تجهیز  نیز  و  خور  در 
مسافران  اقشار  همه  برای  مسافر 
داخلی و خارجی زمینه اقامت های 

چند روزه فراهم شود. برای تحقق 
این هدف بزرگ به سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی نیاز است و باید 
در استان همه سازمان ها و دستگاه 

و  مجلس  نمایندگان  مرتبط،  های 
داشته  مستمری  همکاری  ها  ارگان 

باشند.

  خـانه های مسافــر گیالن مجـــوزدار می شوند 
مدیر مسئول

مسئوالن این بار می گویند یارانه سه دهک باالی درآمدی 
میزان  براساس  که  درآمدی  اساس سقف  بر  نه  است  قرار 
مهر  تا  است  قرار  اتفاق  این  شود؛  قطع  خانوارها  مصرف 

امسال رخ دهد ... 

مخترع جوان گیالنی موفق به اختراع اسکی موتوری دریایی که یک محصول داخلی با کمترین هزینه 
موتوری  اسکی  اختراع  در خصوص  دارسرا  رضایی  مجتبی  کرد.  مشابه سازی  است،  تازه  به شکلی  و 
دریایی اظهار کرد: جت اسکی، کاربردهای زیادی در ورزش های آبی و تفریحی، امداد و نجات و موارد 

امنیتی دارد و انواع آن از کشورهای دیگر وارد بازار داخلی می شود ...

با حـذف 4 صفـر خیالمـان تا  
60 سال راحـت است

دیدگاه ها

 صفحه 4
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گوناگون

ادامه سرمقاله

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری گیالن گفت: نخستین مرکز نوآوری 
صنایع خالق 30 شهریور ماه امسال در استان گیالن راه اندازی می شود.

 امیر ملک پورنشست خبری در خصوص جایگاه صنایع خالق و مرکز نوآوری این 
صنایع اظهار کرد: فناوری های نرم و هویت ساز ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری قرار دارد و با توجه به اهمیت آن در زیر مجموعه این معاونت تشکیل شده 
است. وی افزود: صنایع خالق حوزه های گسترده ای را پوشش می دهد که در این راستا 

صنایع دستی هر منطقه را با نوآوری نشان می دهند و موجب اشتغالزایی نیز می شود.
 معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری گیالن گفت: در حوزه صنایع خالق 
هر ایده ای که خالقانه باشد و باعث تولید ارزش  افزوده شود و با سرمایه گذاری زیادی 
افراد  اهمیت است و در حقیقت  انیمیشن حائز  و  تولید محتوا  مانند  نباشد  نیز همراه 
متخصص با استفاده از امکانات و زیرساخت ها می توانند محتوای همراه با ارزش افزوده 

ایجاد کنند.

واکنش

متقاضیان وام کمتـر از 
100 میلیون تومان بخوانند 

 مرکـز نـوآوری صنایع خالق در گیالن راه انـدازی می شود

بانک های   : اقتصادی  واکنش 
وام های  پرداخت  برای  خصوصی 
آنها  می کنند.  تعیین  کمتری  زمان  خرد 
که  صورتی  در  می گویند  مشتریان  به 
تایید  به  نیاز  مورد  مدارک  و  ضامن 
برای  باشد، حداکثر زمان  بانک رسیده 
روز   ۱0 تا  هفته  یک  بین  آن  پرداخت 

کاری است. 
»وام الزم هستم. از کجا وام بگیرم؟« 
مشتریان  از  مردم  بارها  را  پرسش  این 
بانک های مختلف می پرسند. مشتریانی 
و  خرد  وام های  دنبال  به  معموال  که 
هستند  تومان  ۱00 میلیون  زیر  کوچک 
رقمی  معموال  هم  بانک ها  البته  و 
وام  عادی  مشتریان  به  این  از  باالتر 
متداول ترین  درحال حاضر  نمی دهند. 
پرداخت  بانک ها  که  کوچکی  وام های 
و  تومانی  ۱0 میلیون  وام های  می کنند، 
کمتر هستند و بیشترین وام را با عنوان 
50 میلیون  حدود  رقمی  و  جعاله  وام 
تومان پرداخت می کنند. البته وام های تا 
۱00 میلیون تومان هم در برخی بانک ها 
وجود دارد، اما شرایط آنها برای اعطای 
این وام ها بسیار سختگیرانه است و بهتر 

است دورشان را خط بکشید. 
از  را  تومانی  میلیون    50 وام های   *

کجا بگیریم؟ 
سه  در  تومانی  50 میلیون  وام های   
پرداخت  تجارت  و  ملی  ملت،  بانک 
عنوان  بیشتر تحت  وام ها  این  می شود. 
مسکن  تعمیرات  همان  یا  جعاله  وام 
برای  معموال  البته  و  می شود  پرداخت 
وام ها سختگیری خاصی  این  پرداخت 
اثبات کنید این وام را  ندارند که حتما 
خود  گرفته اید.  مسکن  تعمیرات  برای 
این بانک ها می گویند که برای تسهیالت 
۱۸ درصدی  سود  تومانی  50 میلیون 
برای  می تواند  موضوع  این  می گیرند. 
خریداران مسکن یک برگ برنده باشد، 
چراکه آنها می توانند بدون خرید اوراق 
۱0-۱۱ میلیون  حدود  چیزی  صرف  و 
وام،  برگه های  خرید  برای  تومان 
سود  همان  با  را  تومان  50 میلیون 
وام  بانک  سه  این  از  اوراق  ۱۸ درصد 
بگیرند، اما وام جعاله این بانک ها یک 
نکته منفی نسبت به وام مسکن دارد و 
آن مهلت بازپرداخت است. این بانک ها 
از شما می خواهند که وام جعاله شان را 
بانک مسکن  اما  سه ساله تسویه کنید، 
مهلت ۱0 تا ۱2 ساله برای بازپرداخت 

وام هایش به شما می دهد. 
وام  پرداخت  برای  بانک ها  چرا   *

سختگیری می کنند؟ 
کارشناس  حاتمی یزد،  احمد  از   
بانک ها  چرا  که  می پرسیم  بانکی 
به  خرد  وام های  پرداخت  برای 
به  او  و  می کنند؟  سختگیری  مردم 
»بیشتر  می دهد:  توضیح  شهروندآنالین 
سرمایه  نبود  از  درحال حاضر  بانک ها 
دلیل  همین  به  و  می برند  رنج  کافی 
است.  دشوار  آنها  برای  وام  پرداخت 
ضمن این که بسیاری از متقاضیان وام، 
انتظار وام های قرض الحسنه دارند و از 
نیستند.  برخوردار  کافی  مالی  توانایی 
این درحالی است که بانک ها موسسات 
خیریه نیستند که وام های با سود صفر 

در اختیار تمام مردم بگذارند.« 
او ادامه می دهد: »درحال حاضر نرخ 
است  40 درصد  حدود  چیزی  تورم 
تا   ۱۸ سود  با  را  پول شان  بانک ها  و 
می گذارند  مردم  اختیار  در  20 درصد 
یعنی سپرده گذار  کار  تا همین جای  و 
ضرر می کند با تورمی که دو برابر سود 
سپرده است، پولش را در بانک ها سپرده 

کند.« 
»در  می کند:  تاکید  حاتمی یزد   
به عنوان  بانک ها  دنیا  جای جای 
و  می شوند  شناخته  تجاری  موسسات 
همچنین  باشند.  داشته  سودآوری  باید 
با توجه به این که پول مردم در اختیار 
بانک هاست، آنها موظفند از این طریق 
به سودآوری برسند، تا توانایی پرداخت 
داشته  را  سپرده گذاران شان  به  سود 
بانک ها  به  نمی توان  بنابراین  باشند. 
از  اطمینان  برای  چرا  که  گرفت  خرده 
پس  را  پول  می تواند  مشتری  این که 

بدهد، سختگیری می کنند.« 
 * شرط عجیب برخی بانک ها برای 

وام های خرد 
برخی  ایران  بانک های  میان  در   
پرداخت  برای  و سختی  شرایط سفت 
به  تعیین می کنند. بعضی  وام های خرد 
شما می گویند که حداقل تا ۶ ماه باید 
حتما  ضامن تان  یا  کنید  سپرده گذاری 
باید جواز کسب بیاورد و گرو بگذارد. 
بعضی دیگر هم می گویند که به ازای هر 
۱0 میلیون تومان یک ضامن الزم است! 
یعنی اگر شما بخواهید 50 میلیون تومان 

وام بگیرید، به پنج ضامن نیاز دارید. 
پرداخت  برای  خصوصی  بانک های 
تعیین  کمتری  زمان  خرد  وام های 
در  می گویند  مشتریان  به  آنها  می کنند. 
صورتی که ضامن و مدارک مورد نیاز 
حداکثر  باشد،  رسیده  بانک  تایید  به 

هفته  یک  بین  آن  پرداخت  برای  زمان 
تا ۱0 روز کاری است. 

»وام الزم هستم. از کجا وام بگیرم؟« 
مشتریان  از  مردم  بارها  را  پرسش  این 
بانک های مختلف می پرسند. مشتریانی 
و  خرد  وام های  دنبال  به  معموال  که 
هستند  تومان  ۱00 میلیون  زیر  کوچک 
رقمی  معموال  هم  بانک ها  البته  و 
وام  عادی  مشتریان  به  این  از  باالتر 
متداول ترین  درحال حاضر  نمی دهند. 
پرداخت  بانک ها  که  کوچکی  وام های 
و  تومانی  ۱0 میلیون  وام های  می کنند، 
کمتر هستند و بیشترین وام را با عنوان 
50 میلیون  حدود  رقمی  و  جعاله  وام 
تومان پرداخت می کنند. البته وام های تا 
۱00 میلیون تومان هم در برخی بانک ها 
وجود دارد، اما شرایط آنها برای اعطای 
این وام ها بسیار سختگیرانه است و بهتر 

است دورشان را خط بکشید. 
 * وام های 50  میلیون تومانی را از 

کجا بگیریم؟ 
سه  در  تومانی  50 میلیون  وام های   
پرداخت  تجارت  و  ملی  ملت،  بانک 
عنوان  بیشتر تحت  وام ها  این  می شود. 
مسکن  تعمیرات  همان  یا  جعاله  وام 
برای  معموال  البته  و  می شود  پرداخت 
وام ها سختگیری خاصی  این  پرداخت 
اثبات کنید این وام را  ندارند که حتما 
خود  گرفته اید.  مسکن  تعمیرات  برای 
این بانک ها می گویند که برای تسهیالت 
۱۸ درصدی  سود  تومانی  50 میلیون 
برای  می تواند  موضوع  این  می گیرند. 
خریداران مسکن یک برگ برنده باشد، 
چراکه آنها می توانند بدون خرید اوراق 
۱0-۱۱ میلیون  حدود  چیزی  صرف  و 
وام،  برگه های  خرید  برای  تومان 
سود  همان  با  را  تومان  50 میلیون 
وام  بانک  سه  این  از  اوراق  ۱۸ درصد 
بگیرند، اما وام جعاله این بانک ها یک 
نکته منفی نسبت به وام مسکن دارد و 
آن مهلت بازپرداخت است. این بانک ها 
از شما می خواهند که وام جعاله شان را 
بانک مسکن  اما  سه ساله تسویه کنید، 
مهلت ۱0 تا ۱2 ساله برای بازپرداخت 

وام هایش به شما می دهد. 
وام  پرداخت  برای  بانک ها  چرا   *

سختگیری می کنند؟ از احمد حاتمی یزد، 
چرا  که  می پرسیم  بانکی  کارشناس 
خرد  وام های  پرداخت  برای  بانک ها 
به  او  و  می کنند؟  سختگیری  مردم  به 
»بیشتر  می دهد:  توضیح  شهروندآنالین 
سرمایه  نبود  از  درحال حاضر  بانک ها 
دلیل  همین  به  و  می برند  رنج  کافی 
است.  دشوار  آنها  برای  وام  پرداخت 
وام،  متقاضیان  از  بسیاری  این که  ضمن 
از  و  دارند  قرض الحسنه  وام های  انتظار 
نیستند.  برخوردار  کافی  مالی  توانایی 
بانک ها موسسات  این درحالی است که 
خیریه نیستند که وام های با سود صفر در 

اختیار تمام مردم بگذارند.« 
 

نرخ  »درحال حاضر  می دهد:  ادامه  او 
است  40 درصد  حدود  چیزی  تورم 
تا   ۱۸ سود  با  را  پول شان  بانک ها  و 
20 درصد در اختیار مردم می گذارند و تا 
ضرر  سپرده گذار  یعنی  کار  جای  همین 
می کند با تورمی که دو برابر سود سپرده 
است، پولش را در بانک ها سپرده کند.« 

»در  می کند:  تاکید  حاتمی یزد 
به عنوان  بانک ها  دنیا  جای جای 
و  می شوند  شناخته  تجاری  موسسات 
همچنین  باشند.  داشته  سودآوری  باید 
اختیار  در  مردم  پول  این که  به  توجه  با 
طریق  این  از  موظفند  آنها  بانک هاست، 
به سودآوری برسند، تا توانایی پرداخت 
سود به سپرده گذاران شان را داشته باشند. 
بنابراین نمی توان به بانک ها خرده گرفت 
مشتری  این که  از  اطمینان  برای  چرا  که 
سختگیری  بدهد،  پس  را  پول  می تواند 

می کنند.« 
 * شرط عجیب برخی بانک ها برای 

وام های خرد 
برخی  ایران  بانک های  میان  در   
پرداخت  برای  سختی  و  سفت  شرایط 
به  بعضی  می کنند.  تعیین  خرد  وام های 
باید  ماه   ۶ تا  حداقل  که  می گویند  شما 
حتما  ضامن تان  یا  کنید  سپرده گذاری 
بگذارد.  گرو  و  بیاورد  باید جواز کسب 
بعضی دیگر هم می گویند که به ازای هر 
است!  الزم  ضامن  یک  تومان  ۱0 میلیون 
یعنی اگر شما بخواهید 50 میلیون تومان 

وام بگیرید، به پنج ضامن نیاز دارید. 

یادداشت

خبر

خبر

چـرا 
بازنشستگان 

نمونه کشور 
جایگاه خاص خود را ندارند 

پیشنهاد 
بنزین1500 تا 
2000 تومانی 

20 خودرو دیگر 
امکان تولید 

ندارند 

دیوان ساالری 
برای محصول برنج 

داخلی !!؟

ادامه مطلب ... 
میزان  مستندات  براساس 
سال  در  برنج  به  کشور  نیاز 
دو  که  است  تن  میلیون  سه 
میلیون تن آن در کشور تولید 
میلیون تن   به یک  می شود و 
با اختصاص ۶74 میلیون دالر 

وارات نیاز است. 
 گفته می شود در حالی که 
هزار   ۶00 به  نزدیک  امسال 
موجود  انبارها  در  برنج  تن 
وارد  دیگر  تن  هزار   900 بود 
شد. در عین حال اخبار فضای 
مجازی حاکی از آن است که 
وارداتی  برنج  زیادی  مقدار 
ارز دولتی صرف  برای آن  که 
انبار  ایران  گمرکات  در  شده 
است.  و در حال خراب شده 
جهاد  وزیر  معاون  فرد  مهر 
خصوص  دراین  کشاورزی 
کرد:  اظهار  سیما  برنامه  در 
واردات  از  برنج  بازار  تنظیم 
تا برند سازی ، اختصاص ارز، 
و  ایران  گمرک   از  ترخیص 
مرداد  دوم  تاریخ  از  آن  تنظیم 
واگذار  صمت  وزارت  به  ماه 
شده است و این وزارت دیگر 
ندارد.  زمینه  این  در  نفشی 
نقش  تنها  کشاورزی  جهاد 
را  کننده  تولید  از  حمایتی 
بعهده دارد که تالش می شود 
توزیع  و  تهیه  و  بهزراعی  با 
درستی  به  نقش  این  ها  نهاده 

ایفا کند.
به راستی این دیوان ساالری 
توزیع  و  واردات   ، تولید  در 
ادامه  کی  تا  کشور  در  برنج 
خواهد داشت و چرا دولت و 
ها  مجلسی  از جمله  مسئوالن 

اقدامی انجام نمی دهند.؟
که  شرایطی  در  اکنون  هم 
واردات  دریافتی  اخبار  طبق 
درانبارها  دارد،  ادامه  محصول 
صدها هزار تن برنج نگه داری 
تن  هزار  صد  چند  شود،  می 
برنج هم در دست تولید کننده 
و بازار داخلی سرگردان است.
برنج   ، اینکه  آخر  کالم 
بنا  جدید  فصل  از  که  داخلی 
به تصویب دولت فقط باید در 
ایران کشت  استان شمالی  سه 
 ، سازی  برند  نیازمند  شود 
صادرات  حتی  و  بازاریابی 
است  به ویژه آنکه بسیاری از 
علت  به  ها  ایرانی  های  ذائقه 
هندی،  برنج  حد  بی  وارادت 
پاکستانی، تایلندی و .... به این 
نوع برنج ها عادت کرد و می 
توان برنج مرغوب شمال ایران 
با اولویت گیالن را صادر و با 
ارز حاصله چند برابر آن برنج 

وارد کرد.
در  نه  داخلی  محصول 
حرف و شعار که در عمل به 
دارد  نیاز  جدی  های  حمایت 
نمایندگان  از  بسیاری  وقتی  و 
شمال ایران به خصوص استان 
تنها  نماینده   ۱3 از  که  گیالن 
کمیسیون  در  نفرشان  یک 
عضویت  مجلس  کشاورزی 
چه  حمایت  واژه  دارد، 
خود  شما  و   دارد  مفهومی 
بخوانید حدیث مفصل  از این 

مجمل.  
پیشنهادی  و  دیدگاه  منتظر 
مجلس،  نمایندگان  شما 
های  تشکل   ، کشاورزی 
مربوطه و مسئوالن کشاورزی 
و  کشور  معدن  و  صنعت  و 

شمال ایران هستیم.   

سنتی  اخیر  دهه  دو  در  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
نمونه  آن  براساس  که  یافته  رواج  کشورمان  در  شایسته 
های کشور در هر قشرو شغلی به صورت ساالنه انتخاب 

می شوند. 
میان  از  ها  امتیازبندی  براساس  نمونه ها که  این  برای 
برنامه  برگزیده می شوند،  نفر  یا چند صد هزار  چند ده 
هایی تدارک دیده می شود. بازنشسته ها که جایگاه رفیعی 
این  از  نهاده شود هم  ارج  این جایگاه  به   باید  و  دارند 
از  بندی  امتیاز  نیستند و هر سال براساس  قاعده مستثنی 
سوی سازمان تامین اجتماعی برگزیده و از آنها در استان 
روز  آخرین  در  هم  امسال  شود.  می  تجلیل  تهران  و  ها 
هفته دولت از ۱4 بازنشسته نمونه کارمندی و کارگری در 
مراکز استانی و سپس در تهران با حضور مدیرعامل جدید 
سازمان تامین اجتماعی در پارک والیت تهران تجلیل شد. 
آنچه موجب ناراحتی و دلخوری بازنشسته های امسال و 
البته سنوات قبل بوده این است که همه نمونه ها اعم  از 
دانشجویی، کارمندی، دانش آموزی، کشاورزان، واحدهای 
صنعتی نمونه و .... همان سال امکان پیدا می کنند با مقام 
معظم رهبری یا رئیس جمهوری کشور و یا حداقل با یکی 
از بزرگواران دیدارکنند، اما نمونه های بازنشستگی از این 

امتیاز بزرگ محرومند.؟ 
روز  در  شخصا  را  جمهوری  رئیس  با  دیدار  موضوع 
با  شهریور«   ۶ روز   « نمونه  های  بازنشسته  از  تجلیل 
مطرح  اجتماعی  تامین  سازمان  عامل  مدیر  دکترساالری 
کردم. ایشان اظهار کردند که برای امسال شاید میسر نباشد 
که اعالم شد، می توان این دیدار را یک هفته یا ۱0 روز 
یا حتی یک ماه  بعد هم برگزار کرد با این اقدام متبرک 

جایگاه این قشر تاثیرگذار در جامعه حفظ می شود. 
کشوری  نمونه  های  بازنشسته  از  چند  تنی  اکنون 
رئیس  با  دیدار  خواستار  متن  این  نویسنده  با  ارتباط  در 
جمهوری و رهبر معظم انقالب اسالمی یا با یکی از دو 

بزرگوار هستند. 
این  به  تامین اجتماعی  شایسته است مدیریت سازمان 
موضوع عنایت داشته باشد و چنین دیدارشیرینی را برای 

نمونه های بازنشسته فراهم سازند. 

واکنش اقتصادی: حجت االسالم مصباحی مقدم گفت: 
افزایش  و  انرژی  حامل های  قیمت  شدن  واقعی  مدافع 
 42 تورم  وجود  شرایط  در  نباید  منتها  هستم  قیمت ها 

درصدی شوک وارد کرد.  
بگیرد  نظر  در  سهمیه بندی  یک  باید  گفت:دولت  وی 
برای بنزین و گازوییل و نفت گاز و بگوید معدل مصرف 
این است هرکس براساس این معدل مصرف کرد ما کف 
قیمت را برای او در نظر می گیریم. مصرف سوخت باید 
کاهش پیدا کند و برای کاهش مصرف یک اصالح قیمت 
تومان بشود  لیتری ۱000  از  بنزین  مثاًل  نیاز است.  حتمًا 
 300 از  گازوییل  تومان،   2000 که  نه  اگر  تومان   ۱500
صورت  هم  سهمیه بندی  یک  تومان   500 بشود  تومان 
بگیرد تا هرکس بیش از سهمیه اش مصرف داشت قیمت 
مقدار  یقینًا  شد  طور  این  اگر  بپردازد.   را  آن  شده  تمام 
مصرف سوخت ما کاهش پیدا می کند، یقینًا درآمد دولت 
از محل اصالح قیمت افزایش پیدا می کند، صادرات گاز 
اینها  امثال  نفتی مثل گازوییل و مازوت و  و محصوالت 
بشدت افزایش پیدا می کند. درآمد ریالی و ارزی دولت در 

شرایط تحریمی از این طریق افزایش پیدا می کند .

مانند  پرطرفداری  خودروهای  اقتصادی:تولید  واکنش 
رنو تندر 90، رنو برلیانس، رنو ساندرو و ۱7 خودرو دیگر 
به دلیل مسائلی از جمله تحریم های صنعت خودروسازی 
ایران متوقف شده است.  20 خودرو از انواع خودروهای 
اثر  در  آمده  وجود  به  مسائل  دلیل  به  بازار  در  موجود 
لیست  این  خودرو   ۱0 نمی شوند.  تولید  دیگر  تحریم ها 
بخش  تولیدات  از  موارد  سایر  و  دولتی  بخش  به  متعلق 
خصوصی است. جزییات بیشتر در این باره را می توانید 
داده های  از  برگرفته  که  تجارت نیوز  اینفوگرافیک  در 

منتشره در دنیای اقتصاد است، مشاهده کنید. 

مجید محمدپور - مدیر مسئول نشریه واکنش 
و شبکه خبری گیالن 24

خبرنگار- پروین محمدپور

آگهــی های ثبتــی

آگهی فقدان سند
اقای دانوش بافکر میشامندانی و خانم متین بافکر میشامندانی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده 
دفترخانه 134 رشت مدعی گردیده که اسناد مالکیت مشاعی ششدانگ پالک 17542 سنگ اصلی 55 بخش 
4 رشت به شماره سریال 540809  ب / 93 و 540808 ب / 93 که بنام آقای دانوش بافکر میشامندانی 
و خانم متین با فکر میشامندانی ذیل ثبت 215935 صفحه 347 دفتر 4/1517 و ثبت 161224 صفحه 
410 دفتر 4/1256 در و تسلیم گردید و برابر سند رهنی 22099-1392/09/09 دفتر 134 رشت در 

رهن بانک مسکن قرار گرفت ، بعلت نامعلوم مفقود گردیده است ،لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانه کسی مدعی انجام معامله یا 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 ، از طرف تیال غالمی

ر م الف / 3012 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سمیرامیس دهنهادی مقدم با ارایه دو برگ فرم 
مدعی  رشت   245 دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه 
شده که سند مالکیت ششدانگ پالک 172/17 بخش 2 
نام خانم سمیرامیس دهنهادی مقدم صادر  به  رشت که 
است  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  گردیده  تسلیم  و 
نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و 
اند که برابر سند رهنی 7200 مورخ 1393/4/15 دفتر 
بانک مسکن رشت به رهن برگزار  خانه 218 رشت نزد 
گردیده است لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه 

تا چنانچه کسی  قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
به  آگهی  انتشار  از  روز   10 مدت  ظرف  را  مراتب  باشد 
این اداره اعالم و رسید دریافت نماید درغیر اینصورت 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدم 

خواهد شد.
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - زاده  ابراهیم  محسن 

امالک ناحیه یک رشت 
  ر م الف/ 3033

آگهی فقدان سند مالکیت
دو  ارائه  با  جوبنه  پور  رفیعی  اقای رضا 
خانه  دفتر  شده  گواهی  استشهادیه  برگ 
سند  که   است  شده  مدعی  رشت   128
شماره  به  ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت 
ذیل  رشت   2 بخش  در  واقع   1438/54
 2/181 دفتر   348 صفحه   16135 ثبت 
به شماره 115634 0مورخ 86/12/22 به 
نام رضا رفیعی پور جوبنه تسلیم گردیده که 
به علت جابجائی مفقود شده است، تقاضای  
است  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور 

، لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه 
تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون 
یا وجود  چنانچه کسی مدعی انجام معامله و 
سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب ظرف 
مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره 

اعالم و رسید.
اداره  رئیس   - زاده  ابراهیم  محسن 

اسناد و امالک ناحیه یک رشت  
از طرف ایرج پور احمد کلشتری

ر م الف / 3025

با  همزمان  گیالن،  هوایی  اورژانس 
طریق  از  کشور،  سطح  در  طرح   ۱۱5
اول  معاون  حضور  با  کنفرانس  ویدئو 

رییس جمهور در رشت افتتاح شد. 
اندازی  راه  حاشیه  در  اسدی  پیمان    
کرد:  اظهار  گیالن  در  هوایی  اورژانس 
اورژانس هوایی گیالن به مناسبت چهل و 
اورژانس ۱۱5،  تاسیس  سالروز  چهارمین 
اورژانس در  با ۱۱5 طرح  امروز همزمان 

کشور به صورت همزمان از طریق ویدئو 
رییس  اول  معاون  حضور  با  کنفرانس 

جمهور افتتاح شد. 
در  عملیات  سرعت  اینکه  بیان  با  وی 
گیالن با دارا بودن پایگاه اورژانس هوایی 
به  توجه  با  افزود:  می کند،  پیدا  افزایش 
گردشگر پذیر بودن استان گیالن و حجم 
باالی ترافیک در جاده ها، اورژانس هوایی 
می تواند زمان عملیات را کاهش و سرعت 

افزایش  را  پزشکی  فوریت های  عملیات 
دهد . 

و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
به  اشاره  با  گیالن  پزشکی  های  فوریت 
به  استان  دور  نقاط  از  بیمار  انتقال  اینکه 
ضرورت  بر  است،  بر  زمان  استان  مرکز 
و  کرد  تاکید  گیالن  در  هوایی  اورژانس 
گفت: تمامی بیمارستان های تازه احداث 
گیالن از جمله بیمارستان پیروز الهیجان، 

بیمارستان در حال احداث شهرستان تالش 
پارس  قایم و  بیمارستان های خصوصی  و 

مجهز به پدفرودگاه بالگرد می باشند.

مرکـز فوریتـهای هوایـی گیالن راه انـدازی شد
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گوناگون

شبکه خبری گیالن 24:رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت: پیش بینی می شود، 
زیتونکاران تا پایان آذر امسال ۱7 هزار تن زیتون در رودبار برداشت کنند.علی درجانی با 
بیان اینکه برداشت زیتون در رودبار آغاز شده است، گفت: شهرستان رودبار بیش از ۸ هزار 
و 333 هکتار باغ زیتون دارد.  وی با بیان اینکه 22 هزار باغدار رودباری امسال در کشت و 
تولید زیتون رودبار فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود، زیتونکاران تا پایان 

آذر امسال ۱7 هزار تن زیتون برداشت کنند.
 درجانی با بیان اینکه برداشت ارقام کنسروی زیتون از پایان شهریور در رودبار آغاز 

خواهد شد، افزود: برداشت زیتون در شهرستان رودبار با رقم زودرس ماری آغاز می شود 
و با رقم روغنی پایان می یابد.  وی تصریح کرد: گلوله، زرد، ماری، روغنی، فیشمی، شنگه، 

مانزالینا، کنسروالیا و آربیکن از زیتون تولیدی باغداران رودباری است.
 رییس سازمان جهاد کشاورزی گفت:۱0 کارگاه روغن کشی در رودبار فعال است و 
شهرستان رودبار یکی از 3 قطب اول تولید زیتون در ایران است و این شهرستان به علت 

داشتن آب و هوای خشک تنها شهرستان تولید کننده زیتون در گیالن است.

امسال 17 هـزار تن زیتـون در رودبـار برداشـت می شود

مستاجـرها چه کننـد؟

واکنش

 واکنش اقتصادی : طبق برنامه ریزی 
مهرماه  ابتدای  از  گرفته  صورت   های 
قبض  برق  مشترکان  از  هیچ کدام  برای 
کاغذی صادر نخواهد شد و مشترکانی 
کرده اند،  ثبت  را  خود  اطالعات  که 
صورت  به  را  خود  قبض  اطالعات 

الکترونیکی دریافت خواهند کرد.
به گفته مسئوالن، مشترکان باید توجه 
داشته باشند چه اطالعات خود را قبت 
کنند و چه نکنند، از ابتدای مهرماه قبض 

کاغذی دریافت نخواهند کرد.
قبوض  *تشریح  روش های حذف 

برقی
 چند روش به منظور دریافت شماره 
تلفن همراه مشترکان برای ارسال قبوض 
در  است؛  شده  گرفته  نظر  در  پیامکی 
کنتور  قرائت  ماموران  نخست،  روش 
تلفن  شماره  منازل  به  مراجعه  از  پس 
سامانه  در  و  دریافت  را  مشترک  همراه 

ثبت خواهند کرد.
 در روش دوم نیز سرشماره ای اعالم 
شده است که مشترکان با ارسال شماره 
در  اطالعاتشان  خود،  اشتراک  شناسه 

این  از  پس  و  شد  خواهد  ثبت  سامانه 
قبوض خود را به شکل پیامک دریافت 
خواهند کرد. در واقع همه مشترکان در 
شناسه  ارسال  با  می توانند  کشور  سطح 
قبض *یک که باید به زبان التین )اعداد 
انگلیسی( نوشته شده باشد، به سرشماره 
و  کشور  سراسر  برای   2000۱52۱
مشترکین  برای   ۱000۱52۱ سرشماره 
تهرانی نسبت به ثبت شماره همراه خود 
در سامانه صدور قبض کشور اقدام کنند.
همراهی  شماره  با  باید  اقدام  این 
پرداخت  مسئولیت  که  شود  انجام 
دارد،  برعهده  را  برق  صورت حساب 
یعنی مالک، مستأجر و یا هر فرد دیگری 
از  برق  حساب  صورت  مسئولیت  که 
است.  شده  واگذار  وی  به  مالک  سوی 
پس از آن راهنمایی الزم در قالب پیامک 

در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت.
در روش سوم نیز مشترکان می توانند 
با مراجعه به سایت 39 شرکت توزیع در 
اطالعات  ثبت  به  نسبت  کشور  سراسر 
اپلیکیشنی  همچنین  کنند.  اقدام  خود 
که  گرفته  قرار  شده  یاد  سایت های  در 

آن  از  استفاده  با  می توانند  مشترکان 
الکترونیکی،  قبوض  دریافت  بر  عالوه 
از  را  فروش  از  پس  خدمات  تمامی 
طریق این اپلیکیشن دریافت کنند. طبق 
امکان ثبت اطالعات از طریق کلیه نرم 
مانند  الکترونیکی  پرداخت  افزارهای 
مشترکین  ...برای  و  سکه  روبیکا،  آپ، 

سراسر کشور فراهم شده است.
*مستاجرها چه کنند؟

و  نیست  خانه  مالک  فردی  چنانچه 
مستأجر است، بعد از آنکه از محل مورد 
نظر نقل مکان کرد، باید شناسه قبض به 
همراه ستاره دو را به همان شماره پیامک 

شماره  آن  قبض  ارسال  فرآیند  تا  کند 
قبض  شناسه  سپس  شود.  متوقف  شناسه 
یک  ستاره  همراه  به  خود  جدید  منزل 
چند  مشترکی  اگر  کند.  پیامک  مجدد  را 
قبض برق دارد می تواند شناسه همه را به 
به  یک  ستاره  همراه  به  جداگانه  صورت 
شماره مذکور پیامک کند. در حال حاضر 
برای حدود یک میلیون مشترک که شماره 
به صورت  است،  موجود  آن ها  همراه 
به  قبض  و هم  کاغذی  قبض  موازی هم 

صورت پیامک ارسال می شود.

خبر

خبر

خبر

خبر

پارک آبی 
»گیل لند« طرح 

جدید شورای شهر رشت

با تـاالب 
خــواری در 

گیالن مقابلـه می شود

اعضای شورای شهر رشت  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
رشت  شهر  اقتصاد  گیل لند  آبی  پارک  پروژه  کردند:  اعالم 
را متحول می کند و سرمایه گذار پروژه نیز در کوتاهی ترین 
ارائه دهد.  را  پروژه  مطالعات زیست محیطی جانمایی  زمان 
برنامه ای  طی  داد:  توضیح  باره  این  در  حاجی پور  اسماعیل 
با  شهر  اجرایی  مدیران  از  تعدادی  هفته  هر  که  شد  قرار 
موضوعات  پیرامون  جلسه  ای  رشت  شهر  شورای  اعضای 
مختلف شهر داشته باشند.  رئیس شورای اسالمی شهر رشت 
با اشاره به ضرورت اجرای پروژه پارک آبی گیل لند در این 
از  میزان  این  با  ابراز داشت:  آن  شهر و جذب سرمایه گذار 
بودجه شهرداری، شهر رشت آباد نمی شود از این رو جذب 
برای  سرمایه گذاری  زمینه های  کردن  فراهم  و  سرمایه گذار 
شهر رشت بسیار ضروری است.وی افزود: شهرهای تبریز، 
اصفهان و شیراز با پرداخت عوارض مردم به شهرداری آباد 
نشدند بلکه در جذب سرمایه گذار بسیار موفق بودند بنابراین 
ما هم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای آبادانی 
همدلی  و  اتحاد  مسیر  این  در  و  کنیم  جذب  رشت  شهر 

اعضای شورای شهر برای پیشبرد اهداف الزامی است.
نگاه رسانه:

به شورای شهر رشت و مدیریت شهری پیشنهاد می شود 
برای هر اقدام در این سطح که تبعات مثبت و منفی خود را 
به دنبال دارد، طرح توسط صاحب نظران و کارشناس ها نظر 
سنجی شود، کاری که تاکنون یا انجام نشده و یا بسیار مورد 

و تشریفاتی بوده است.
دارند،  دیگری  باور  خصوص  این  در  مسئوالن  اگر 
منتشر  نشریه  صفحه  همین  در  تا  بدهند  را  الزم  اطالعات 
شود. درعین حال شایسته است مردم شهر رشت نسبت به 
اجرای این گونه طرح ها و سرمایه گذاری ها واکنش نشان 
دهند.  پارک آبی در شهرهایی مانند مشهد، تبریز، اصفهان که 
فاقد دریا و رودخانه پرآب و تاالب ها هستند بسیار مناسب 
است اما سئوال این است که آیا برای گیالن  با این ساحل 
زیبای خزر، دریاچه ها، سدها، رودخانه هم همین شرایط را 
دارد. مدیریت نشریه نسبت به این طرح تردید دارد و بسیار 
خوب است که به نظر سنجی در آید. هم چنین الزم است 
رسانه های مکتوب، مجازی و صدا سیمای استان نسبت به 
این موضوع و مسائل مشابه واکنش نشان دهند. این اقدام ها 
انجام شود و شورا  آبادانی و توسعه  در مسیر مشارکت در 
و مدیریت شهر و دیگر مسئوالن هم از این مشارکت های 

خوب و دلسوزانه استقبال کنند.

شبکه خبری گیالن 24: فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست گیالن با بیان اینکه رواج پدیده تاالب خواری این 
و  تاالب خواری  پدیده  با  گفت:  می کند  تهدید  را  استان 
تغییر کاربری اراضی این استان با نیت تصرف به شدت 
برخورد می شود. ساسان اکبری پور  از عزم جدی اداره کل 
حفاظت محیط زیست گیالن جهت برخورد با سودجویان 
و متخلفانی که قصد تغییر کاربری اراضی به نیت تصرف 
و  تاالب خواری  پدیده  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  دارند 

تصرف غیرقانونی اراضی، استان گیالن را تهدید می کند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن با بیان اینکه 
وقوع پدیده تاالب خواری در سال های اخیر در مجاورت 
تاالب های استان گیالن به علت بروز خشکسالی در حال 
پایش های  و  گشت ها  انجام  کرد:  عنوان  است  افزایش 
اراضی تحت مدیریت در دستور  کنترل  با هدف  مستمر 

کار یگان حفاظت محیط زیست گیالن قرار دارد.
اکبری پور توقیف 4 دستگاه بیل میکانیکی در شهرستان 
را  محیطزیست  حفاظت  یگان  پرسنل  توسط  الهیجان 
 4۸ در  ادوات  این  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  اشاره  مورد 
ساعت گذشته و پس از انجام گشت و کنترل در مناطق 
تحت مدیریت و حفاظت شده محیط زیست استان گیالن 
توسط پرسنل یگان حفاظت محیط زیست توقیف شده اند.
از  استفاده  با  افراد سود جو و متخلف  اینکه  بیان  با  وی 
این بیل های مکانیکی به امر تغییر کاربری به نیت تصرف 
اراضی مشغول بودند ابراز داشت: نیروهای یگان حفاظت 
علت  به  افراد  این  فعالیت  ادامه  از  گیالن  زیست  محیط 
و  آوردند  عمل  به  جلوگیری  الزم  مجوزهای  ارائه  عدم 
یگان  فرمانده  شد.  تشکیل  آنان  برای  نیز  مقدماتی  پرونده 
الهیجان  در  که  سودجویی  افراد  تحویل  از  گیالن  زیست  محیط  حفاظت 
اقدام به تغییر کاربری اراضی کرده بودند به جهت مراجع قضایی استان خبر 
داد و اظهار داشت: مبارزه با متخلفان، سودجویان و تاالب خواران با تمام 
توان در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گیالن پیگیری 
می شود. اکبری پور بسیج تمامی نیروها و عوامل یگان حفاظت محیط زیست 
گیالن در برابر تاالب خواران و حمایت قاطع دستگاه قضایی را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: تاالب ها جزء اکوسیستم بی نظیر استان گیالن 
از  صیانت  و  حفظ  بنابراین  می شوند  محسوب  کشور  و 
این میراث ارزشمند همواره در دستور کار محیط زیست 

قرار دارد.

نیـمی از خـاویار 
ایران در تالـش 

تولید می شود

70 هزار مترمربع 
اراضی ملی رفع 

تصرف شد

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
در  تالش  شهرستان  فرماندار 
غرب گیالن اعالم کرد: نیمی از 
خاویار ایران در تالش تولید می 
شودو به زودی شهرک ماهیان 

خاویاری تاسیس می شود
سید عیسی مهدوی در کمیته 
برنامه ریزی شهرستان تالش، با 
اشاره به شرایط ویژه توپوگرافی 
کرد:  اظهار  شهرستان،  این 
تالش 93 کیلومتر خط ساحلی 
این  اراضی  درصد   25 و  دارد 
با  وی  است.  جلگه  شهرستان 
بیان اینکه شهرستان تالش 250 
جنگلی  اراضی  هکتار  هزار 
تالش  افزود: جنگل های  دارد، 
در  اول  رتبه  و  است  هیرکانی 
میزان  حیث  از  را  استان  سطح 
فرماندار  دارد.  جنگلی  اراضی 
این  نهفته  های  ظرفیت  تالش 
برای  مناسب  را  شهرستان 
و  دانست  گذاری  سرمایه 
تالش  کشاورزی  کرد:  تصریح 
درصد   4۸ و  است  پررونق 
بخش  در  شهرستان  جمعیت 
مستقیم  طور  به  کشاورزی 
درصد   75 و  هستند  مشغول 
مشاغل آن با کشاورزی ارتباط 

دارد.

شبکه خبری گیالن 24: منابع 
 70 از  بیش  کرد:  اعالم  طبیعی 
هزار متر مربع از زمین های ملی 
در فومن و ماسال از متصرفان 

پس گرفته شد. 
و  طبیعی  منابع  رئیس 
باره  این  در  فومن  آبخیزداری 
داد:  توضیح  ما  خبرنگار  به 
منابع  حفاظت  یگان  ماموران 
طبیعی فومن 30 هکتار از زمین 
حکم  با  را  طبیعی  منابع  های 
در  متصرف  یک  از  دادستانی 
جنگلی  و  کوهستانی  منطقه 
آبرود این شهرستان پس گرفتند.
متصرف   : افزود  داوودی  علی 
کشی  حصار  را  های  زمین  این 
کرده بود. هم چنین رئیس منابع 
ماسال  داری  آبخیز  و  طبیعی 
هکتار   40 گرفتن  پس  از  هم 
شهرستان  این  ملی  اراضی  از 
گفت  مقدم  قانع  خبرداد.جواد 
خاردار  سیم  با  متصرف   ۱۸  :
ییالقات  در  را  ها  زمین  این 
شاندرمن محصور کرده بودند.

مخترع   :24 گیالن  خبری  شبکه   
اسکی  اختراع  به  موفق  گیالنی  جوان 
محصول  یک  که  دریایی  موتوری 
شکلی  به  و  هزینه  کمترین  با  داخلی 

تازه است، مشابه سازی کرد.
 مجتبی رضایی دارسرا در خصوص 
اظهار  دریایی  موتوری  اسکی  اختراع 
زیادی  کاربردهای  جت اسکی،  کرد: 
در ورزش های آبی و تفریحی، امداد و 
انواع آن  امنیتی دارد و  نجات و موارد 
داخلی  بازار  وارد  دیگر  کشورهای  از 

حال  در  اینکه  بیان  با  وی  می شود. 
حاضر هزینه خرید و تعمیرات باالست 
هزار   ۸0 تا   ۶0 گزاف  هزینه  گفت: 
تومانی استفاده برای ۱0 دقیقه در ایران 

را به کاربران تحمیل خواهد کرد.
مخترع جوان تالشی با بیان اینکه این 
چندان  عادی  مردم  برای  جت اسکی 
مورد استفاده نیست افزود: تولید نمونه 
با  سال   2 مدت  طی  داخلی  کارگاهی 
 30 حدود  تزریقی  فوم  و  فایبرگالس 
تولید  داشت.  هزینه  تومان  میلیون 

مشابه  یک سوم  با  می تواند  آن  صنعتی 
خارجی و قیمت ۸0 میلیون تومان قابل 
خریداری باشد. رضایی دارسرا با اشاره 
به مزایای این وسیله آبی تصریح کرد: 
نفره   2 ظرفیت  با  شده  ساخته  نمونه 
نفره  و 25 اسب بخار تولید و مدل 3 
پرقدرت  موتور  و  بزرگ تر  بدنه  با  نیز 
طبق  می توان  که  است  شده  طراحی 
را  آن  مختلف  انواع  مشتری  سفارش 
و  ساخت  اینکه  بیان  با  کرد.وی  تولید 
به  داخلی  نمونه  از  استفاده  گسترش 

توسعه  به  مستقیم  غیر  و  مستقیم  شکل 
اشتغال منجر خواهد شد خاطرنشان کرد: 
اکنون این محصول در مرحله پایانی ثبت 
انزلی  آزاد  منطقه  و  دارد  قرار  اختراع 

خواهان تولید آن است. منبع: ایسنا

اسکـی موتــوری دریایـی در گیالن اختــراع شد

پروین محمدپور

مدیریت رسانه

پروین محمدپور

زهرا رضائی

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست،

فرماندار تالش :

از سوی منابع طبیعی در 
ادامه مطلب از صفحه آخر ...فومن و ماسال،

فقط به صرف اتکا به متغیر مصرف نمی توان 
متغیر های  بلکه  کرد،  یارانه ها  قطع  به  اقدام 
این  داد.  قرار  توجه  مورد  باید  را  مختلف 
با تاکید بر اینکه با استفاده  کارشناس اقتصادی 
از بانک های متعدد اطالعاتی می توان بهانه را از 
افراد سلب کرد، بیان می کند: وقتی فقط مصرف 
پیش  عدیده ای  مشکالت  دهیم  قرار  مدنظر  را 
می آید.  اگر مبنا مصرف حامل های انرژی باشد 
فروخته ام  را  خانه ام  من  بگوید  می تواند  فرد 
درحالیکه هنوز کنتور برق یا گاز آن به نام من 
خانه  اما  است،  من  نام  به  برق  کنتور  یا  است. 
اقالم  مابقی  بررسی   است.  مستاجر  دست 
مصرفی هم به همین ترتیب مشکالتی به وجود 

می آورند. 
برای  کوشش هایی  گذشته  در  او؛  گفته  به 

یارانه  دریافت کنندگان  فهرست  از  افراد  حذف 
اما شاهد بروز مشکالت  نقدی صورت گرفته، 
سفر  وقتی  مثال  برای  بوده ایم.  اعتراضاتی  و 
است  ممکن  می گیرد  قرار  مدنظر  خارجی 
عده ای مثال مرزنشینان عنوان کنند به دلیل کار 
می روند،  به کشور های همسایه  موقعیت شان  و 
نیستند.  یارانه  دریافت  از  بی نیاز  آنکه  حال 
از  باید  مشکالت  این  بروز  از  جلوگیری  برای 
بانک های متعدد اطالعاتی استفاده کرد و به یک 

یا دو متغیر اکتفا نکرد. 
االن  اینکه  بیان  با  اقدس  ارض  بهرامی   
یارانه  عنوان  به  که  تومانی   500 و  هزار   45
بی ارزش  تورم  نرخ  اثر  بر  می شود  پرداخت 
واقعی  کردن  هدفمند  با  می گوید:  است،  شده 
یارانه ها یعنی حذف افراد غیرنیازمند از فهرست 
نیازمندان  دریافت کنندگان یارانه، می توان یارانه 

و  است  الزامی  کار  این  اصال  و  داد  افزایش  را 
در  افراد  همه  ندارد  لزومی  بیفتد.  اتفاق  باید 
یارانه دریافت  یک سطح و به صورت مساوی 
کنند. می توان بر اساس بعد خانوار و درجه بندی 
اقتصادی افراد، یارانه های متفاوتی پرداخت کرد. 

* شمارش معکوس برای قطع یارانه ها 
یارانه  قطع  برای  معکوس  شمارش   
معکوس  شمارش  درآمدی،  باالی  دهک های 
تیتر هایی   ... و  یارانه ها  واقعی  هدفمندی  برای 
طرح  این  اجرای  از  که  سالی   9 در  که  است 
بار ها از طرف رسانه ها مورد استفاده  می گذرد، 
کرده  پا  به  هم  صداهایی  و  سر  و  گرفته  قرار 
است. بار دیگر این تیتر ها و تیتر هایی نظیر آن 
به صدر اخبار رسانه ها آمده اند. آنطور که وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته قرار است در 
یارانه  قطع  تکلیف  آینده  هفته  دو  یکی  همین 

این  تکرار  اما  شود،  روشن  غیرنیازمند  افراد 
وعده این تردید را ایجاد کرده که آیا این اتفاق 
همان  بر  در  سابق  مثل  یا  می دهد  رخ  واقعا 
پاشنه قبلی می چرخد؟ بی شک وعده ها در این 
زمینه وقتی تحقق می یابند که معیار هایی روشن 
که  همانطور  باشد.  داشته  وجود  کار  این  برای 
یارانه  قطع  در  انحراف  باالی  میزان  شد  عنوان 
دهک های درآمدی باال باعث شد که اعتراضات 
برگردد.  سابق  روال  به  اوضاع  و  بگیرد  شکل 
شناسایی  و  اطالع  کسب  می گویند  کارشناسان 
شدنی  ندارند،  نیاز  نقدی  یارانه  به  که  افرادی 
اصل  را  متغیر  یک  نباید  زمینه  این  در  است. 
مختلف  متغیر های  از  استفاده  با  بلکه  داد،  قرار 
باید حدود 20 میلیون نفری را که در سه دهک 
باالی درآمدی قرار دارند، شناسایی و از فهرست 

دریافت یارانه حذف کرد.

خبـری ناگـوار برای یـارانه بگیـــران !! 

آگهــی های ثبتــی
 آگهی ثبتی

چینه  مریم  خانم  به  وسیله   بدین 
ملی  بشماره  محمود  فرزند  کش 
هاشمعلی  اقای  و   3874543374
شرفی فرزند محمد قربان به شناسنامه 
ساکنین   3873901269 شماره 
ابالغ   16 کوچه  مطهری  خ  آستارا- 
مهر  الحسنه  قرض  بانک  که  شود  می 
بانکی شماره  ایران به استناد قرار داد 
وصول  جهت   641110142395811
ششصد  و  میلیون  یک  و  بیست  مبلغ 
 ( و دو ریال  و دو هزار و شصت  نود  و 
به   98/5/10 تاریخ  تا   )21692662
انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور 
نموده  اجرائیه صادر  علیه شما  مقررات 
به کالسه 9800183  اجرائی  پرونده  و 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در 
محل   ، مامور   98/6/11 مورخ  گزارش 
شناخته  سند  متن  شرح  به  شما  اقامت 
بنا به تقاضای بستانکارطبق  ، لذا  نشده 
اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  آئین   18 ماده 
از روزنامه های  فقط یک مرتبه در یکی 
و  شود  می  آگهی  محلی  کثیراالنتشار 
از تاریخ این  چنانچه ظرف مدت ده روز 
گردد،  می  محسوب  ابالغ  روز  که  آگهی 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت 
خواهد  جریان  اجرائی  عملیات  ننمایید، 
یافت. رییس ثبت اسناد و امالک استارا 

- عباس نوروزی -   رم الف/3034

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

رییس گروه  حسابرسی مالیاتی بخش خمام- احمدعلی کریمی

 آگهی ابالغ مالیاتی

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییس گروه ر

 احمدعلی کریمی -حسابرسی مالیاتی بخش خمام

ردیف
 

برگ  -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی
 قطعی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت هیأت 
 حل اخالف مالیاتی

 خمام 23/05/98 -16549 رأی کمیسیون 1395 20441880 سیگار اسماعیل حیدرزاده 1

 خمام 23/05/98 -16535 رأی کمیسیون 1392 9074120 مشاغل جانیحمید حسن 2

 خمام 10/05/98 -15253 رأی کمیسیون 1388 13215270 عالفی فریدون افرنجه 3

 خمام 10/05/98 -15254 رأی کمیسیون 1392 28784680 عالفی فریدون افرنجه 4

 خمام 08/12/98 -42861 رأی کمیسیون 1394 11967310 بیمه حمیدرضا ظهرپیما 5

 خمام 19/05/98 -16077 رأی کمیسیون 1395 21794000 سرامیک هادی همتی 6

 خمام 13/05/98 -15471 رأی کمیسیون 1395 2997500 نانوایی مرتضی محمودی 7

 خمام 13/05/98 -15537 رأی کمیسیون 1395 2497500 نانوایی احمد جباری 8

 خمام 13/05/98 -15473 رأی کمیسیون 1395 1998000 الکتریکی سعید لیالپور 9

 خمام 13/05/98 -15516 کمیسیونرأی  1395 2497500 آرایشگاه مردانه حبیب الکن 10

 خمام 01/05/98 -14241 رأی کمیسیون 1394 13252730 روغن امین انصاری 11

 خمام 01/05/98 -14241 رأی کمیسیون 1395 10923000 روغن امین انصاری 12

 خمام 10/05/98 -15251 رأی کمیسیون 1394 9722270 عالفی سعید افرنجه 13

 خمام 10/05/98 -15250 رأی کمیسیون 1393 44718730 عالفی سعید افرنجه 14

 خمام 10/05/98 -15248 رأی کمیسیون 1393 14084400 خواربارفروشی پژمان رفیعی 15

 خمام 10/05/98 -15256 رأی کمیسیون 1395 2697300 مکانیکی علیرضا شریفیان 16

 خمام 19/05/98 -16075 کمیسیونرأی  1394 2497500 خواربارفروشی رسول هدایتی 17

 خمام 13/05/98 -15522 رأی کمیسیون 1395 4163730 مشاغل علیرضا افرنجه 18



میـزگرد ایـرنا گیالن :

mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  سوره         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

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

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

پنجشنبه 28 شهریور 1398، 19 محرم 1440 ، 19 سپتامبر  2019 ، شماره 717

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

الیق عشـق تو که من نیستم.... 

علت  به  شاید  بود  سالی  چند  آقاجان   
مشغله زیاد و خدای ناکرده شاید هم به علت 

غفلت میسر نشد زائر تان باشم . 
گر چه هر وقت صوت زیبا و کم نظیر« 
ای حرمت ملجاء درماندگان« را می شنیدم، 
یا  یا گنبد طالیی ات را مشاهده می کردم، 
زائرانت از خوبی های بی انتهایت می گفتند 
تا  دادند  می  قرار  واسطه  حق  به  را  شما  و 
از درگاه قادر متعادل به خواسته های خوب 
و شیرین شان برسند، به راستی یه جورایی 

کالفه بودم«. 
کالفگی ام  به این خاطر نبود که مثال چرا 
شما امام رئوف در خراسانی و من در گیالن 
و راه بین ما بسیار دور است، به این خاطر 
هم نبود که کار و مشغله ام زیاد است و نمی 
و  مثبت  انرژی  از  پر  سرای  و  توانم صحن 

خوبیهای شما را از نزدیک درک کنم. 
بی تردید به خاطر این بود که من لیاقت 
روزهای  در  اما  کردم،  نمی  پیدا  را  زیارتت 
تازه چه  زیبا، به هنگام و شیرین من و ما را 

طلبیدی و چقدر خاطره انگیز بود. 
طی  ات  ملکوتی  بارگاه  به  سفر  شیرینی 
روزهای 20 و 2۱ شهریور نخست برای آن 
بود که آقای من، مرا و دوستانم را طلبیدید  
و دوم  اینکه  با خانواده و جمعی بزرگ  و 
گیالن  ای  رسانه  جامعه  از  داشتنی  دوست 
با هم همراه شدیم و با افتخار و بی صبری 

خدمت رسیدیم. 
 ، نیستم«  تو که من  » الیق عشق  گر چه 
اما وقتی وارد صحن زیبایت شدم ، زیارت 
نامه ات را با همه وجودو با دقت و صحیح 
در  که  حرم  خادمان  جلوی  از  خواندم، 
فواصل منظم صحن تا حرم به صف ایستاده 
و   کردند، گذشتم  راهنمایی می  را  زائران  و 
ام خنکای خوب  برهنه  پای  که   هنگام  آن 
را  حرمت  کف  مرمر  های  سنگ  شیرین  و 
حس کرد و  چشمانم به ضریح مبارکت افتاد 
، دیگر متوجه نبودم تا وقتی  جمعیت مرا به 

سمت دیگر حرم هدایت کرده بودند.! 
در  جلوی  حرم  دیگر  سمت  در  وقتی 
خارج  خواستم  ادب  دست  دو  با  خروجی 
تازه  کشیدم  صورتم  به  را  دستهایم  و  شوم 

متوجه شدم ، پهنای صورتم خیس است.
» ای فدای آن عشق آسمانی است که هر 
زائری از شهری و روستایی، دارا و ندار، مرد 
و زن، فارس و عرب ، کوچک و بزرگ را 
از خود بیخود می کنی و همه این صحنه ها 
به چشم  را در صحن همجوار صحن حرم 

و  دعا  و  نماز  خواندن  حال  در  همه  دیدم. 
مناجات،  و  استغفار  حال  در  همه  تضرع، 
همه در حال گریه و در خواست ادای نذر و 
نیازشان چه عشق نا تمامی است ، عشق به 
شما و آل اهلل، ای امام رئوف ، امام دلدادگی 
ها« که زائرت را از خود بیخود کرده، همه را 

در یک جایگاه قرار می دهد. 
در این دو روز سه بار و به مدت » راستی 
چند  یا  دقیقه  چند   ، نیست  یادم  آقاجان 
ساعت خدمت شما بودم« فقط می دانم  باید 
بیش از اینها خدمت می بودم،« آقای من به 
بزرگی است ببخش«. ای امام بزرگوار کاش 
و  جمعی  صورت  همین  به  سال  هر  بشود 
کاروانی بزرگ من و ما را با خانواده طلب 

کنی، انشاء اهلل 
* حاشیه های سفر به مشهد مقدس

دکتر  همدلی  و  همت  به  سفرمعنوی  این 
و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
پیگری دوستان و عزیزانی در رشت  اجرایی 
شد و در میان دوستان شنیدم که بسیاری از 
مادران  به خصوص  هایشان  خانواده  و  آنها 
توفیق   است  بار  اولین  برای  همسرانشان  و 
زیارت را پیدا کرده اند. بعضی ها هم  توفیق 
پابوسی امام هشتم »ع« را  بعد از بیست سال 

پیدا می کردند. 
و  بودیم  نوبخت  جناب  مهمان  را  سفر 
استان،  ارشاد  مدیرکل  گیالن،  برنامه  رئیس 
تحقق  در  نیز  مطبوعات  خانه  عامل  مدیر 
این  به  که خداوند  داشتند  اساسی  نقش  آن 

دوستان جزای خیر دهد
و  تلخی  همیشه  سفر  اند،  گفته  قدیم  از 
شیرینی هایی به همراه دارد و این سفر هم 
اولین  و  سو  یک  از  زائران  تعداد  علت  به 
دیگر،  سوی  از  اندر  دست  دوستان  تجربه 
ناهماهنگی هایی از جمله استقرار زائران در 
قطار، برگشت از هتل به سمت ایستگاه قطار 
در مشهد مقدس، ترکیب مسافران به همراه 
این خصوص  در  میدهم  ترجیح  که  داشت 
چندانی  اهمیت  زیرا   ، نشوم  جزئیات  وارد 

نداشته و ندارد.. 
شرکت  به  بیشتر  ها  نارسایی  بخش 
مسافری رجاء و زمان بسیار طوالنی سفر باز 
می گردد که امیدوارم با مطالعه این یادداشت 
اقدام عامل و موثری برای  ، مدیریت رجاء 
انجام  زائران  ویژه  به  مسافران  بیشتر  رفاه 
واگن  هر  در  ها  کوپه  آنکه  نخست  دهد.  
توان  می  که  شده  گرفته  نظر  در  نفر  چهار 
واگنهای مختلف  به دو و سه  تا شش نفری 

طراحی شود چرا که یک خانواده دو یا سه 
یا پنج نفری باید درسفر در کوپه های دیگر 
تقسیم می شدند.  دوم، صندلیها به خصوص 
و  صندلیها  با  قدیمی  های  واگن  مورد  در 
تخت خواب های قدیمی نیازمند شستشوی 
علت  به  ها  بالش  و  پتوها  و  هستند  فوری 
در  دادند.  می  نامطبوعی  بوی  زیاد  استفاده 
عین حال برخی تخت های در حرکت های 
کند قطار سر و صدای زیادی دارد.!  زمان 
و  طوالنی  بسیاری  مشهد  به  رشت  از  سفر 
بسیار  مسافران  که  بود  ساعت   ۱۸ از  بیش 
خسته شده بودند. قطارها در رفت و برگشت 
نقطه   ۱0 از  بیش  در  ها  ایستگاه  بر  عالوه 
ها  توقف  این  و  داشتند  مکرر  های  توقف 
از حوصله خارج بود و اغلب زائران نسبت 
متوسط حرکت 5۸   « کندی حرکت  این  به 
کیلومتر در ساعت« اعتراض داشتند. پذیرایی 
و  نبود  هشتم  امام  زائران  شان  در خور  هم 
به  باره  این  در  رجاء  شرکت  است  شایسته 

صورت ویژه بازنگری کند.. 
برخی اصحاب رسانه در استان از اطالع 
بار  اولین  برای  که  زیارتی  سفر  این  رسانی 
خواستار  و  بودند  مند  گله  گرفت  انجام 
توضیح از سوی خانه مطبوعات شدند. مدیر 
عامل خانه مطبوعات پیش از این گفته بود 
از طریق فضای مجازی ثبت نام برای سفر به 
آگاهی همه رسانده شده بود و حضور بیش 

از 400 نفر گواه این مدعاست. 
برای اقامت اصحاب رسانه گیالن  سه هتل 

در نظر گرفته شده بود که  حرف و حدیث 
های مطرح شد و در هتل » ایران زمین » که 
ظاهری زیبا و امکانات نسبتا خوبی داشت،  
نواقصی مثل کم فشار بودن آب دوش حمام 
در بعضی اتاق ها، نبود حوله در برخی اتاق 
هنگام  هتل  مدیر  شد.  مشاهده  دیگر  های 
این مشکالت رفع  خروج ما دستور داد که 
رفتار  و  امیدواریم چنین شود.ادب  که  شود 
و  عالی  بسیار  آن  کارکنان  و  هتل  مدیریت 
ها  قیمت  و  مقدورات  درحد  شان  پذیرایی 

مناسب بود..  
به هر روی سفری معنوی ، بسیار عالی و 
شیرین به همراه خانواده ها بود و از مسئوالن 
رئیس  استاندار،  خصوص  به  گیالن  استان 
و  اسالمی  ارشاد  مدیر کل  بودجه،  و  برنامه 
درصدر همه این عزیزان دکتر نوبخت عزیز 
در خواست می شود، چنین سفرهای معنوی 
حج  و  کربال  مقدس،  مشهد   ، قم  برای  را 
عمره به صورت مستمر برای اصحاب رسانه 
در نظر بگیرند. ترجیح آنکه سفرهای طوالنی 
ها،  رسانه  مسئوالن  که  شود  انجام  پرواز  با 
امکان  عکاسان  و  خبرنگاران  و  سردبیران 
به  و حضور  زیارت  زمان  از  بیشتر  استفاده 

موقع در محل کارشان را پیدا کنند. 
ممنونیم..............  بود،  خوب  چیز  همه 
و  واکنش  ی  نشریه  مدیر  محمدپور،  مجید 

شبکه خبری گیالن 24 - منبع : گیالن 24

مدیرمسئول
این بار  مسئوالن  اقتصادی:  واکنش 
درآمدی  باالی  یارانه سه دهک  می گویند 
درآمدی  سقف  اساس  بر  نه  است  قرار 
قطع  خانوارها  میزان مصرف  براساس  که 
امسال  مهر  تا  است  قرار  اتفاق  این  شود؛ 

رخ دهد. 
اینطور  را  یارانه ها  هدفمندی  داستان   

مصوب  قانون  اساس  بر  می کند:  تعریف 
درآمد  از  درصد   30 یارانه ها  هدفمندی 
ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی باید 
به تولید اختصاص می یافت، 50 درصد آن 
به  باید  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به 
هدفمندی  قانون  اجرای  در  که  افرادی 
انرژی  حامل های  نرخ  افزایش  و  یارانه ها 
بقیه  و  می گرفت  تعلق  می دیدند،  آسیب 
هم باید صرف ترمیم بودجه دولت می شد، 

کارفرمای  یک  عنوان  به  دولت  چراکه 
و  یارانه ها  شدن  هدفمند  دلیل  به  بزرگ 
انرژی هزینه هایی  افزایش نرخ حامل های 

را متقبل می شد. 
 ۱4 به  اتکا  با  یارانه ها  هدفمندی   *  

بانک اطالعاتی 
 بهرامی ارض اقدس؛ داستان یارانه در 
ایران را اینطور ادامه می دهد: دولت دهم 
کار اشتباهی کرد و در دولت یازدهم هم 
نقدی  یارانه  دریافت  برای  دوباره  اگرچه 
تقریبا  بازهم  اما  گرفت،  صورت  ثبت نام 
همه جمعیت کشور با هر نیتی مجددا ثبت 
پیدا کرد  ادامه  این سنت غلط  نام کردند. 
مجلس  در  که  قانونی  مصوبات  به رغم  و 
یارانه  حذف  به  موظف  دولت  و  داشتیم 
اتفاق  این  بود،  شده  غیرنیازمند  افراد 
غیرنیازمند  افراد  حذف  آنکه  حال  نیفتاد، 
از فهرست دریافت یارانه ها می تواند منابع 

زیادی را برای دولت فراهم کند. 
هدفمندی  مصوب  قانون  اساس  بر 

از  ناشی  درآمد  از  درصد   30 یارانه ها 
به  باید  انرژی  حامل های  نرخ  افزایش 
آن  درصد   50 می یافت،  اختصاص  تولید 
به  باید  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به 
هدقمندی  قانون  اجرای  در  که  افرادی 
انرژی  حامل های  نرخ  افزایش  و  یارانه ها 
بقیه  و  می گرفت  تعلق  می دیدند،  آسیب 
هم باید صرف ترمیم بودجه دولت می شد. 
او می گوید:درباره اینکه چگونه می توان 
را  غیرنیازمند  افراد  یارانه،  حذف  برای 
بانک   ۱4 که  گفت  باید  کرد،  شناسایی 
اطالعاتی مانند بانک امالک، بانک خودرو، 
و  حقوق  بانک  خارجی،  سفر های  بانک 
مزایا، بانک مالیاتی و ...  در ایران وجود 
وضعیت  می توان  آن  اساس  بر  که  دارد 
اقتصادی افراد را مشخص و افرادی را که 
از  ندارند شناسایی و  نقدی  یارانه  به  نیاز 

فهرست یارانه بگیران حذف کرد. 

شیرینی های سفر به مشهد مقدس ؛

تحصیلی  افت  عوامل  از  *یکی 
مناطق  در  بخصوص  آموزان  دانش 
اقتصادی  وضعیت  کمتربرخوردار 
که  ای  خانواده  .مسلمًا  هاست  خانواده 
است  برخوردار  کمی  مادی  توانایی  از 
امکانات  از  بسیاری  بود  نخواهد  قادر 
تحصیلی  و  آموزشی  اساسی  نیازهای  و 
فرزندان خود را تأمین کند و این ضعف 
مالی از لحاظ جسمی و روانی بر کودک تأثیری منفی خواهد داشت. نداشتن 
امکانات تحصیلی سبب مي شود به تدریج انگیزه تحصیلی دانش آموز پایین 
بیاید و این امر باعث دل زدگی او از درس و مشق و نهایتًا افت تحصیلی و 

ترک تحصیل او شود*
*دانش آموزان بی بضاعتی که به دلیل نداشتن اقالم و پوشاک مورد نیاز 

برایشان دشوار است*
*دانش آموزانی که پشت نیمکت های کالس درس می نشینند و در بدو 
ورود معلم به کالس برای احترام می ایستند وگوش و چشم و ذهن خود را 
مهیای آموختن می کنند اما پیش تر از مهیا شدن برای آموختن، رنج و طعم 
نداری آنان را گرفتار خود کرده است وچرخه زمان درس سخت نداری را 

به آنان می آموزد*
شروع  زمان  بضاعت  بی  آموزان  دانش  مادران  فروخورده  های  *بغض   
مدرسه چیزی جز شرمندگی برای این مادران که توانایی خرید اقالم مورد 

نیاز فرزندانشان نیست*
*فرزندانی که فردا پدران ومادران این کشورهستند

اطالع  و  عمومی  روابط  دفتر  مدیرکل 
رسانی وزارت نیرو گفت: دومین جشنواره 
با شعار محوری »سازگاری  نیرو و رسانه 
امسال  اسفندماه  اول  نیمه  اقلیم«  تغییر  با 

برگزار می شود.
پایگاه  با  گفت وگو  در  ببران«  »صدیقه 
اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، اطالع رسانی و آگاهی بخشی درباره تغییر اقلیم 
و سازگاری با این پدیده با محوریت تاثیر آن بر صنعت آب و برق را از جمله 
اهداف برگزاری این جشنواره دانست و افزود: بررسی تحوالت سرزمینی الگوهای 
رفتاری، اجتماعی و تغییرات تکنولوژیک در صنعت آب و برق و همچنین جلب 
مشارکت رسانه و شبکه  های اجتماعی در برنامه های سازگاری با تغییر اقلیم از 
به  نیرو و رسانه درصدد دست یابی  اهدافی است که در دومین جشنواره  دیگر 
آن هستیم. وی افزود: برای این دوره از جشنواره محورهایی از قبیل: »تجربیات 
موفق مرتبط با مدیریت مصرف و کاهش تلفات آب و برق«، »تجربیات موفق 
سازگاری با کم آبی در حوزه های کشاورزی«، »توانمندی  بخش های غیردولتی و 
دولتی در حوزه های آب و برق«، »مهاجرت های ناشی از تغییر اقلیم و پایداری 
تغییر  با  سازگاری  و  سرزمین  »آمایش  همچنین  و  شرایط«  این  در  سکونتگاه ها 
اقلیم« در نظر گرفته شده است. ببران ادامه داد: »تغییر الگوی زندگی و مصرف 
شهری و روستایی در شرایط تغییر اقلیم«، »مدیریت تامین و مصرف آب، غذا 
و مصرف  آب خاکستری  از  استفاده  »اهمیت  اقلیم«،  تغییر  در شرایط  انرژی  و 
نابرابری،  و  فقر  اقلیم،  تغییر  »تاثیر  اقلیم«،  تغییر  با  سازگاری  در  پساب  مجدد 
چالش های اجتماعی - اقتصادی در توسعه پایدار و تاب آوری جامعه«، »کاهش 
مخاطرات تغییرات اقلیم در ایران و کاهش تنش  های ناشی از ازدیاد جمعیت«، 
»پایدارسازی منابع آب و انرژی و مدیریت ریسک در شرایط اقلیم« و همچنین 
»وقوع سیالب های بزرگ، گرمایش زمین و تغییرات جمعیتی و اجتماعی در اثر 
تغییر اقلیم« از دیگر محورهای دومین جشنواره نیرو و رسانه است. مدیرکل دفتر 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو تاکید کرد: همچنین برای این دوره 
از جشنواره نیرو و رسانه رشته هایی از قبیل: تیتر، خبر، گزارش، مصاحبه، طرح، 
گرافیک،  و  عکس  مقاله،  یادداشت،  و  سرمقاله  کاریکاتور،  و  طنز  اینفوگرافی، 
آثار  ارسال  زمان  وی  است.  شده  گرفته  نظر  در  گرافی  موشن  و  آرایی  صفحه  
به دبیرخانه جشنواره را یکم تا 30 مهرماه امسال اعالم کرد و افزود: بازه زمانی 
انتشار آثار بایستی از اول فروردین  تا 3۱ شهریور سال 9۸ در یکی از رسانه های 
رسمی، مکتوب و دیداری و شنیداری باشد و عالقه مندان به منظور شرکت در 
این دوره از جشنواره نیرو و رسانه می توانند به وب سایت این جشنواره به نشانی 

http://www.pr.moe.gov.ir مراجعه کنند.

*محصلین بی بضاعت را دریابید*

پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(- خانه

دومیـن جشنـواره نیرو و رسانه 
برگزار می شود

حسن ناصری

ادامه مطلب صفحه 3

کمیسیون  عضو  اقتصادی:یک  واکنش 
چهار  حذف  اگر  گفت:  مجلس  اقتصادی 
حداقل  گیرد  صورت  ما  کشور  در  صفر 
50 تا ۶0 سال خیالمان راحت است، نتیجه 
فضای  بهبود  و  هزینه ها  کاهش  هم  نهایی 

روانی خواهد بود. 
اثرات  از  تحلیلی  در  بهمنی  محمود 
اجرایی شدن حذف چهار صفر از پول ملی 
گفت: هدف الیحه حذف چهار صفر از پول 
نیست. چون  ملی  پول  ارزش  افزایش  ملی 
این کار تاثیری در ارزش پول ملی، کاهش 
تورم و رکود ندارد. برای توضیح بیشتر باید 

گفت که ما جهت چاپ ۱00 اسکناس ۱00 
تومان   300 اسکناس  هر  برای  باید  تومانی 
ذاتی  ارزش  اینکه  حال  می کردیم.  هزینه 
اسکناس ها بیشتر از ۱00 تومان بود یا اینکه 
ارزش ذاتی سکه ها بیشتر از ارزش مبادالتی 
است. ولی با حذف چهار صفر، این پول ها 
از جریان خارج شده و وضعیت ساماندهی 

می شود. 
ما  پول  از طرف دیگر واحد  افزود:  وی 
ریال است اما امروز اگر به کسی بگویید که 
یک ریال بدهد نمی تواند این کار را انجام 
دهد. ما برای ضرب کردن یک ریال باید 35 

واحد  اصالح  یعنی  این  کنیم.  هزینه  تومان 
پولی ضروری است. 

هزار   ۱0 درحال حاضر  داد:  ادامه  بهمنی 
ریال، ۱000 تومان است که با اجرای الیحه 
و  می شود  تومان  یک  صفر،  چهار  حذف 
اسم دیگری  یا هر  پارسه  آن  زیر مجموعه 

خواهد شد.   
با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
رابطه  پول  حجم  با  »تورم  اینکه  بر  تاکید 
حجم  وقتی  داد:  توضیح  دارد«،  مستقیم 
هم  قیمت ها  می شود  زیاد  جامعه  در  پول 
حجم  ما  نیست  قرار  می کند.  پیدا  افزایش 

پول را تغییر دهیم بلکه معادل آن پولی که 
قرار است امحا شود را با اسکناِس با واحد 

جدید جایگزین می کنیم. 

با حـذف چهار صفـر خیال ما تا 60 سال راحـت است! 

مدیر مسئول

خبــری ناگـــوار برای یارانه بگیـــــران !! 












