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و مدیران برقرار است

نمایندگان مجلس رسیدگی
به اموال  را از خودشان شروع
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گیالن 24 و نشریه 
ی منطقه ای واکنش: 
کارخانه  واگذاری 
های  شرکت  و  ها 
خصولتی  و  دولتی 
که  است  سالی  چند 
در دستور کار دولت 
قرار  ایران  در  ها 
گرفته است. چشم های ناظر کجا هستند...؟؟ 

به قلم: مجید محمدپور- مدیر مسئول
 این واگذاری ها اهداف مهمی را براساس 
برنامه ریزیهای اولیه دنبال می کرد که برخی 
ها،  دولت  حجم  کاهش  از:  عبارتند  آنها  از 
سازی  چابک  مردم،  خود  به  امور  واگذاری 
در  تولید  بخش  کردن  اقتصادی  ها،  دولت 
کارگر،  زحمتکش  قشر  به  توجه  کشور،  

جلوگیری از رانت،  صرفه جویی ها و ....  
ها  واگذاری شرکت  های  سیاست  از  یکی 
و کارخانه های کوچک و بزرگ این بود که 
همه  یا  ها  کارخانه  سهام  از  ای  عمده  بخش 
واحد  همان  کارمندان  و  کارگران  به  سهام 

واگذار شود. 
اگر این سیاست به دقت و دلسوزی پیگیرانه 
اعمال می شد که نور علی نور بود و کارگران 
ما معطل چندر غاز حقوق ماهیانه خود نبودند، 
واحدها  از  بسیاری  اکنون  هم  که  مشکلی 

گرفتار آن هستند. 
به  دولتی  مدیران  ها  واگذاری  برای  اما   ....
شدت مقاومت کردند و هنوز هم این سیاست 
ادامه دارد » چرا که منافع آنها در دولتی ماندن 
است« و کار به همین سطح محدود نشد بلکه 
بسیاری از همین مدیران و مسئوالن با رانت و 
باند بازی خودشان خریدار واحدهای تولیدی 

در سراسر کشور شدند.!؟ 

 واگذاریهای کارخانه ها 
 چگونه است؟

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 

ادامه مطلب صفحه 3

استاندار اعالم کرد،

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

اخبار استان گیالن را در نشریه واکنش )با بیش از یک دهه سابقه( و وبسایت 
گیالن۲4 دنبال کنید.

vakoneshiha@         لینک عضویت در کانال

 کانال خبــری واکنـشی ها ...

لینک گروه تحلیلی خبری گیالن  ۲4             
ir.Gilan24 

 https://t.me/joinchat/BxZ64D3P5h8IBv455WtcvQ    

 » اطالعیـه  دعــــــــوت به همـکاری«
نشریه ی منطقه ای واکنش به گستره ی استان های گیالن ، قزوین و مازندران ،  با 17 سال سابقه ...

از میان نیروهای فهیم بازنشسته و جوان های پرشور در شهرستانهای زیر " هر شهرستان یک نماینده"  را  دعوت به همکاری می کند. رودبار، ماسال، سیاهکل، صومعه سرا، املش، رودسر ،الهیجان 
رامسر،تنکابن ،چالوس، نوشهر، تاکستان و قزوین شرایط همکاری پاره وقت و مشارکتی که معادل نیمی از درآمدها به نماینده شهرستان تعلق میگیرد.           تماس: 091۲5036810   مدیر مسئول

مدرک تحصیلی برای همکاری نیاز و مالک نیست.

هیچ واحد 
دانشگاهی تعطیل 

نمی شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیالن:
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رانت خواری در واگذاری 
کارخانه های دولتی!؟

خطـوط عابـرپیـاده رشت 
سامانـدهی می شود

کنترل وضعیت خطوط  و  اسالمی رشت گفت: ساماندهی  ترافیک شورای  و  نقل  و  کمیسیون حمل  رئیس 
عابر پیاده در رشت به زودی انجام می شود. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر 
رشت، اسماعیل حاجی پور افزود: ساماندهی ایستگاه های تاکسی، کنترل چراغ های راهنمایی و رانندگی، کنترل 
اوضاع در زمان وقوع بحران هایی از جمله سیل، زلزله و ...از جمله مزایای راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در 

رشت است ...

اخبار

 صفحه 7

مجتـمع بومگـردی 

مهستـان

به مدیریت دکتر احمد مهرزاد

کالچای، دهستان بی باالن، کیلومتر 3 جاده 
سالکجان، در صفحه 7 بخوانید ......

تلفن سفارشها :               09113344190

    شهر رشت نیازمند پــــوست اندازی است
تا  گیالن  استان  مرکز  رشت 
مستندات  گواه  به  انقالب  اوایل 
و  فیلم  متن،  قالب  در  ها  رسانه 
تصاویر و اظهار نظرهای مسافران 
فصل تعطیالت در عید و تابستان 
زیباترین  از  یکی  قدیمی  افراد  و 

شهرهای ایران بود .
علت  به  نه  زیبایی  این   
شهرسازی و توسعه شهری بلکه  
و  طبیعی  های  زیبایی  سبب  به 
وجود مزارع برنج، باغ های میوه 
، گل باغ ها و رودخانه های زالل  
از جمله » زرجوب و گوهر رود« 

در عین حال کوچکی شهر و 
کمی جمعیت چنین شاخصی 

داشت. 
قدیمی های رشت از اینکه 
می  زندگی  شهر  این  در 
کردند به خود می بالیدند، به 
خصوص آنکه افراد سرشناس 
علمی و دانشگاهی و دینی ، 

نویسندگان  و  شاعران  و  ادبا 
این  کنار  در  نگاران  روزنامه  و 

زیبایی ها زینت شهر بودند. 
بعد از پنج دهه، اکنون وقتی به 
گره خورد  و  پیچیده  هم  شهردر 

رشت نگاهی دقیق داشته باشید، 
و  زیبا  های  شاخص  آن  تنها  نه 
بر  از شهر رخ  مثبت  ویژگیهای  
بسته  یا به حداقل ممکن رسیده 
که متاسفانه چهره شهر مورد انتقاد 

شهروندان و بسیاری از مدیران و 
است.  گردشگران  و  مسافران 
دانشگاه  تمام  استاد  و  محقق 
زمانی  و  است  رشت  شهر  اهل 
شهری  های  ساخت  زیر  از  که 

و مقایسه حتی مراکز استان های 
ایران سخن به میان می آید،  بر 
در  گوید:  می  و  شده  افروخته 
گیالن   استان  مرکز  در  سالها  این 
اتفاق مبارکی را شاهد نبوده ایم و 
خانواده ها  به خصوص مهاجران 
فراوانی که از شهرها ، بخش ها 
شغل  برای  اطراف  روستاهای  و 
وارد  رشت  به  آمد  در  کسب  و 
به  شهر  و  ساختند  خانه  شدند، 
وسعت  کمی  ناموزونی  شکل 
های  کوچه  و  ها  خیابان  یافت. 
 « سابق  وضعیت  همان  مرکزی 
30 و 40 سال قبل« را دارند 
افزایش  با  وجه  هیچ  به  و 
و  توسعه  شهری  جمعیت 
است،  نکرده  پیدا  تطبیق 
مبلمان شهری مفهومی ندارد 
، بازار مرکزی که چشم همه 
شهرهای بزرگ محسوب می 
شود، تنها در نوع مشاغل و 
و رشت  یافته  تغییراتی  ها  مغازه 
تقریبا هر گونه زیر ساخت  فاقد 
مناسب برای جمعیت یک میلیون 

و 200 هزار نفری است.
ادامه مطلب صفحه 7

برادر عزیزم 
جناب آقای جعفـری نیا

م،محمدپور- مدیر نشریه ی منطقه ای واکنش

انتصاب جنابعالی بعنوان مدیر روابط عمومی شورای شهر 
محترم  اعضای  و  رئیس  جنابعالی،  به  صمیمانه  را  رشت 
شورای اسالمی شهر تبریک می گویم، از درگاه حق تعالی 

توفیقات روز افزون برایتان آرزومندم.

 صفحه 4

جنگلهای شمال 
به سرعت در حال 

نابودی!!؟

ضرورت خروج جنگل نشین ها از اعماق جنگلها،

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر،

پیشاپیش سال نو را تبریک 
عرض می کنیم.

مدیریت و کارکنان نشریه ی منطقه ای » واکنش«

 صفحه 1
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 گوناگون
 با صدور 125 هزار سند 
مالکیت روستایی ، گیالن در 
کشور  برتر  استان   4 ردیف 

قرار دارد.
استان   4 جزو  گیالن 
اسناد  صدور  در  کشور  برتر 
کل  مدیر  روستایی  مالکیت 
گیالن  امالک  و  اسناد  ثبت 
سال   15 از   : کرد  عنوان 
پیش ، با شروع صدور اسناد 
تاکنون  روستایی  مالکیت 
مالکیت  سند  هزار   125  ،
صادر  گیالن  در  روستایی 
این  با صدور  که  است  شده 
تعداد سند ، گیالن در ردیف 
این  در  برتر کشور  استان   4
است.  گرفته  قرار  زمینه 
به  اشاره  با  مفیدی  جعفر 
روستا  هزار   3 گیالن  اینکه 
اسناد  صدور   : افزود  دارد 
روستایی همچنان ادامه دارد.
طرح  اجرای  به  وی 
نیز  حدنگار  یا  کاداستر 
کرد  نشان  خاطر  و  اشاره 
این  اجرای  راستای  در   :
سال  ابتدای  از  ملی  طرح 
95 تاکنون ، 690 هزار سند 
حد نگار در مناطق شهری و 
شده  صادر  گیالن  روستایی 
اسناد  ثبت  کل  مدیر  است. 
در   : افزود  گیالن  امالک  و 
طرح حد نگار که قرار است 
شود  اجرا  سال   5 مدت  به 
سند  بدون  امالک  صاحبان 
اسناد  دارندگان  یا  رسمی 
ثبت  با  توانند  می  قدیمی 
در سایت  غیر حضوری  نام 
آر«  آی  دات  ملک  »ثبت 
مالکیت  اسناد  دریافت  برای 

تک برگی اقدام کنند.

گیالن 24 و نشریه واکنش: 
رشت،  موقت  جمعه  امام 
به  رسیدگی  مصوبه  اجرای 
مسئوالن  مشروع  غیر  اموال 
عملکرد  در  عطفی  نقطه  را 
گفت:  و  دانست  مجلس 
می خواهیم  نمایندگان  از 
اموال  به  رسیدگی  موضوع 
غیر مشروع مسئوالن را ابتدا 

از مجلسی ها شروع کنند.
حجت االسالم والمسلمین 
خطبه های  در  شفیعی زاده 
با بیان  نماز جمعه شهر رشت، 
کارها  انجام  در  مومنان  اینکه 
گفت:  می کنند،  توکل  خدا  به 
خداوند مسیر فالح و رستگاری 
کرده  مشخص  انسان  برای  را 
است.وی با گرامیداشت سالروز 
ام البنین)س(،  حضرت  وفات 
ام البنین  حضرت  کرد:  اظهار 
کربال  در  را  خود  فرزند  چهار 
از دست داد و لذا مادران شهدا 
بانوی بزرگوار  این  از  به تاسی 
همسران و فرزندانشان را راهی 
باطل  علیه  حق  جبهه های 
کردند.امام جمعه موقت رشت، 
معزز  و  معظم  خاندان  و  شهدا 
و  عزت  امنیت،  عامل  را  آنان 
ایران  اسالمی  جمهوری  اقتدار 
امروز  کرد:  تصریح  و  دانست 
جایگاه ایران در منطقه و جهان 
بی نظیر است و این دستاورد 
شهدا  پاک  خون  مدیون  را 

هستیم. 

خبر

خبر

گیالن 24: رئیس بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ سود 20 درصد بانک ها مطابق بخشنامه دو 
باره به حساب های بانکی باز می گردد.رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سود20درصد 
که به صورت دوهفته ای برای اوراق سپرده ریالی در نظر گرفته شده،بعد از دو هفته باید به 

حالت قبل برگردد،گفت:هزینه بانکهارا جبران می  کنیم.
 ولی اهلل سیف در حاشیه همایش سیاستهای پولی و چالش های بانکداری و تولید در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانکها تمایل دارند تا نرخ سود 20 درصدی بعد از 
اتمام دوره تعیین شده برای فروش اوراق گواهی سپرده ریالی هم ادامه یابد، گفت: نرخ سود 
20 درصدی تنها برای دو هفته از سوی بانک مرکزی تعیین شده و بعد از این مدت، مطابق با 

آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، باید به روال قبل برگردد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به 
این سوال که بانکها معتقدند که اجرای این بخشنامه، هزینه هایی را به آنها تحمیل کرده است، 
افزود: ما به بانکها اعالم کردیم که اگر اجرای این بخشنامه هزینه ای به آنها تحمیل کرده است، بانک 

مرکزی آن را جبران خواهد کرد. 
آثار منفی برای بانکها اگر ایجاد شود، بانک مرکزی آن را رفع خواهد کرد. وی تصریح کرد: اگر هزینه 
داده شود، هزینه را جبران می کنیم، ضمن اینکه برخی از بانکها بابت اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار 
هستند که اجرای این طرح می تواند اضافه برداشت را کاهش دهد، بانکهایی که اضافه برداشت دارند، 

نرخ جریمه ای را به بانک مرکزی می پردازند که به نسبت بهتر است. 

گیالن جزو 4 استان واکنش
برتر کشور

نمایندگان  رسیدگی 
به اموال مسئوالن را 
از خودشان شروع 
کنند

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را 
به شماره حساب زیر واریز نمایند.

آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب 33554648

هموطن نیکوکار !
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

سالمندان جلوی خودپـردازها هشیــار باشند

و  است  ماه  اسفند   :24 گیالن   
ماهانه  حقوق  ایام  دراین  سال  هر 
به همراه عیدی یکجا به کارمندان و 

بازنشسته ها پرداخت می شود.
 اخبار دریافتی از پلیس فتا حاکی 
کالهبرداری  مورد  چند  که  است 
خودپرداز  های  دستگاه  جلوی 
بانکها از افراد سالمند گزارش شده 
سالمندان  منظوربه  همین  به  است. 
داده  هشدار  هایشان  خانواده  و 
هنگام  به  روزها  این  در  شود  می 

بیش  بانکی  خودپرداز  به  مراجعه 
از پیش مراقب باشند. افراد سودجو 
های  جوان  و  سارقان  اغلب  که 
را شامل می شوند  بیسواد  و  بیکار 
در  سالمندان  کمین  در  روزها  این 
بهانه  به  و  هستند  ها  بانک  جلوی 
به سالمندان حساب هایشان  کمک 

را خالی می کنند. 
خالی شدن همه موجودی حساب 
بانکی در استانه عید برای هر کسی 
به خصوص افراد سالمند که هزینه 
و  دارو  خصوص  به  و  عید  های 
درمان دارند، یک فاجعه است و لذا 

هشیاری در این راستا الزامی است.  
بهتر  سالخوردگان  و  ها  بازنشسته 
است به هنگام مراجعه به بانک ها 

از افراد خانواده ها یا مسئوالن شعبه 
های بانک کمک بگیرند. 

 موفق باشید 

خبر

خبر

گیالن 24 و نشریه واکنش: رئیس مجمع نمایندگان 
گیالن با بیان اینکه در مسکن مهر رشت با بحران شدید 
مواجه هستیم، گفت: شهرداری رشت با بدهی هایی که 
مهر  مسکن  در  کردن  هزینه  برای  توانی  دیگر  دارد 
ندارد.جبار کوچکی نژاد،نماینده مردم رشت در مجلس 
شورای اسالمی در جلسه بررسی وضعیت مسکن مهر 
رشت که با حضور قائم مقام وزیر راه در فرمانداری 
مهر  مسکن  مشکالت  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  رشت 
بخش  و  سایت  این  در  حاضر  ساکنان  شامل  بخشی 
می شود.نماینده  اجرایی  دستگاه های  شامل  دیگر 
که  مردمی  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  مردم 
اعتراضاتی نسبت به سود دوران مشارکت، ارزش  ساکن هستند، 
شدید  باعث هجمه  و  دارند  خانه  مالکیت  زیرساخت ها،  افزوده، 
درخواست های مردمی شده است.وی ادامه داد: یک شهر با این 
مردم  وقتی  است؛  اساسی  زیرساخت های  نیازمند  حجم جمعیت 
ساکن شدند دیدیم از اولین نیازهای مردم که نانوایی است، در این 
سایت وجود ندارد که با کمک دوستان بهرحال مردم مستقر شدند. 
دارد و  منطقه وجود  این  ترافیک شدیدی در  در حال حاضر هم 

حتی گاهی مسیر پل تالشان تا تقاطع نیایش قفل می شود. 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس 
واحدهای  احداث  و  تکمیل  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   8 حداقل 
با بحران شدید  نیاز داریم، افزود: در مسکن مهر رشت  آموزشی 
نیازهای اساسی دارند.   مواجه هستیم و مردمی که ساکن هستند 
وی اضافه کرد: شهرداری رشت با بدهی هایی که دارد 
دیگر توانی برای هزینه کردن در مسکن مهر ندارد و 
اعتبار 29 میلیاردی که تصویب شده، تخصیص یابد تا بتوانیم 

پاسخگوی مردم ساکن در این سایت باشیم.  
 47 کاهش  با  هم   97 سال  در  کرد:  بیان  کوچکی نژاد 
درصدی پروژه های عمرانی مواجه هستیم و عمال پول ندارند 
این  بر  می ماند؛ عالوه  باقی  نیمه ساخته همچنان  واحدهای  و 
مشکالت روشنایی و کمبود قیر نیز وجود دارد انتظار داریم 
که عالوه بر تخصیص بودجه در نظر گرفته شده، 10 هزار 

تن قیر نیاز داریم.

با  اسالمی  نماینده سابق مجلس شورای  ها:  واکنشی 
گفت:  عدالت  تحقق  زمینه  در  دولت  عملکرد  از  انتقاد 
این  به  نسبت  را  انقالب  از  پس  دولتهای  تمامی  اگر 
دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی به اندازه این دولت حقوق 

نجومی دریافت نکرده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در روز 29 بهمن ماه در 
سخنرانی شان با برشمردن پیشرفت های کشور فرمودند: 
کلمه  واقعی  به معنای  مختلف  عرصه های  در  پیشرفت 
که عقب  اقرار می کنیم  »عدالت«  زمینه  در  اما  داده  رخ 
مانده ایم. عدالت به جهت فطری بودن آن، همیشه مورد 
توجه مردم و مکاتب و از جمله مکاتب مختلف اقتصادی 
بوده است و فلسفه وجودی پیدایش چنین مفهومی، به 
عده  منفعت طلبی  به خاطر  اجتماع  توازن  خوردن  هم 
برآن  را  مصلحین  که  است  بوده  انسانها  از  معدودی 
باشند،  راه حلهایی  به دنبال  آن  رفع  برای  تا  است  داشته 
در این رابطه با موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس 
شورای اسالمی گفت وگو کردیم.وی با بیان اینکه یکی از 
مهمترین مسائلی که باعث بی عدالتی در جامعه می شود 
شکاف طبقاتی و پرداخت حقوقهای نجومی است، گفت: 
متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه عملکرد 
مناسبی نداشتند به گونه ای که اگر تمامی دولتهای پس از 
انقالب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی 
به اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده است.

مورد  در  اسالمی  نماینده سابق مجلس شورای  این   
انقالب که »حرکت  فرمایشات رهبر معظم  از  فراز  این 
به سمت اشرافی گری و دل سپردن به طبقات مرفه به جای 
توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف« را از مصادیق 
ارتجاع نامیدند، گفت: عامل چنین ارتجاعی دیدگاه های 
اشرافیت گرا و رفاه طلبی بین دولتمردان است، متأسفانه 
اکنون نیز بین دولتمردان وجود دارد که مصداق عینی آن 
را می توان در پرداخت حقوقهای نجومی و عدم اهمیت 
از  انتقاد  با  ثروتی  دانست.  آن  با  برخورد  برای  دولت 
نسبت دریافت حقوق مدیران ارشد دولتی با سایر مردم 
گفت: در چهار سال گذشته حقوق وزرای دولت چهار 
سایرین  برای  که  درصورتی  است  داشته  افزایش  برابر 

چنین افزایشی نبوده است. 
اعتراف  دولت  سخنگوی  اکنون  اینکه  ابراز  با  وی 
میلیون تومان حقوق  بیست  کرده که »وزرای ما صافی 
حقوق  میلیون   25 غیرصافی  یعنی  گفت:  می گیرند« 
دوره  به  نسبت  حقوق  میزان  این  و  می کنند  دریافت 

دولت دهم چهار برابر شده است.

 شرایط مسکن 
مهر رشت 

بحرانی شدید 
است

حقوق وزرا 
4 برابر شد

ســود ۲0 درصد بانکـها باز می گـردد

 مدیرمسئول

 مدیرمسئول

سالمه شیرزادی

حقوق کارگران جایگاه های سوخت چقدراست ؟

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
و  حقوق  پرداخت  و  عید  درآستانه 
داریم  قرار  سال  آخر  پاداش  و  عیدی 
و چشم همه کارمندان به دست دولت 

و کارگران به دست کارفرمایان است.
خداوند  همه   دهنده  روزی  اگرچه 
برای  زمین  برروی  اما   ، است  بزرگ 
باید  که   گیرند  می  تصمیم  کسانی  ما 
حق مان را تمام و کمال بدهند و گاهی 
از کافرماها حق  کارگر را به  عده ای 
واریز  خودشان  بانکی  های  حساب 
و  دنیا  نگران  آنکه  بدون  کنند  می 

دبیر انجمن خودرو سازان کشور با 
بیان این که حدود 13 استاندارد ازاول 
زمستان 97 در ایران اجباری می شود 
ایران  در  استانداردها  این  اگر  گفت: 
قبیل  از  خودروهایی  شود  اجرائی 
و  پژو  پراید.   . ال90  .ساندرو.  .سراتو 

سمند از رده خارج می شوند
منظور  افزود:  بخش   نعمت  حمد 
گروه  مدیرعامل  زارع  یکه  آقای 
بیان  از  خودرو  ایران  خودروسازی 

قشرهایی  از  یکی  باشند.  شان  آخرت 
هستیم،  آنها  نگران  روزهای  این  که 
در  سوخت  جایگاه  قشرکارگران 
سراسر کشور است.  برخی از دوستان 
و یکی از استادان دانشگاهی اظهار می 
کردند:  حقوق این کارگران  با هشت 
تا 10 ساعت کار سخت در ماه به یک 

میلیون تومان هم نمی رسد. 
این دوستان و استاد عزیز تصریح می 
کردند: برخی از کارفرماها حتی حقوق 
ها را به موقع نمی پردازند ، ضمن آنکه 
پرداختی آنها به کارگران پمپ بنزین ها 
400 تا 500 هزار تومان در ماه است.! 
این کارگران شریف و زحمتکش که 

اینکه کمپانی بنز و بی ام و نمی توانند 
استانداردهای ما را پاس کنند در مورد 

خودروهای دیزلی بوده است. 
 سراتو، ساندرو و ال90 از اول دی 

97 از رده خارج  می شوند 
استاندارد   13 حدود  داد:  ادامه  او   
ایران اجباری  از تاریخ 1/ 10/ 97 در 
می شود و بدلیل اینکه در اروپا نیست 
استانداردهای  از  ما  خودروهای  پس 
اگر  و  بود  خواهند  برخوردار  بیشتری 

در سرما و گرما و در فضایی نامطلوب 
باید کارکنند، حتی عیدی هم ندارند، اما 
باید رسید سفید امضا به کارفرما بدهند 
که حقوق شان را  کامل دریافت کرده 

اند!!. 
شرایطی  چنین  ندارم  گمان  شخصا 
و  باشد  حاکم  بنزین  های  جایگاه  بر 
اگرممکن است کارگران و کارفرمایان 
و  دقیق  اطالعات  خصوص  دراین 

درست را در اختیار ما قرار دهند.  
بر  نفت  ملی  شرکت  آنکه  نه  مگر 
این جایگاه ها نظارت دارد و سازمان 
تامین اجتماعی بیمه کارگران را دنبال 
می کند، لذا نباید حقوق پایین و بدون 

اجرائی شود  ایران  در  استانداردها  این 
خودروهایی از قبیل .سراتو .ساندرو. ال 
90 . پراید. پژو و سمند) چیزی حدود 
رده خارج خواهند  از   ) 900 خودرو 
نظارت  مدیرکل  پیرایش  شد.پیمان 
براجرای استاندارد صنایع فلزی درسوی 
که  استاندارهایی  گفت:  استودیو  دیگر 
بود  خواهد  اجباری  آینده  سال  برای 
گرفته  قرار  بررسی  مورد   93 سال  از 
و زمانبندی مشخصی برای آن در نظر 

عیدی و پاداش باشد. منتظرنظر، پیشنهاد 
و انتقاد شما هستم. نشریه را در تعدادی 
که  کنیم  می  توزیع  سوخت  جایگاه  از 
تلفن و آدرس ما در آن نوشته شده است.                    

 منبع : گیالن 24

گرفته شده است. او ادامه داد: نباید برای 
اجرا  زمان  و  بپیچیم  نسخه  مشکلی  هر 

کنار بکشیم . 
گفت:  مقابل  در  بخش  نعمت 
رنو  و  بنز  شرکتهای  خودروسازان 
مورد   13 که  اند  نوشته  نامه  ما  برای 
لیست  در  شده  قید  استانداردهای  از 
اجباری  و  الزم  جهانی  استانداردهای 

نیست.

برای سند مالکیت 
روستایی،

رئیس مجمع 
نمایندگان گیالن،

سراتو، سمند، ساندرو و ال90 از رده خارج  می شوند

جهانگـیر
رشت ، میدان زرجوب ) لب آب (

کبابی : 33822667 -   رستوران : 33829581
فکس : 33826383

آموزشگاه موسیقی
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 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،
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گوناگون

عضو  ها:  واکنشی 
مجلس  عمران  کمیسیون 
اینکه  بابت  چرا  گفت: 
ایرالین  این  از  خلبانان 
نروند  دیگری  ایرالین  به 
تا   200 های  چک  آنها  از 
گرفته  تومانی  میلیون   400
سقوط  پی  در  است؟  شده 
یاسوج  تهران  هواپیمای 
خواستار  مجلس  نمایندگان 
درباره  وزرا  از  توضیحات 
شدند  حادثه  این  وقوع  علت 
دامادی  محمد  زمینه  همین  در 
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
سقوط  درباره  اسالمی  شورای 
گفت  یاسوج  تهران  هواپیمای 
مسافربری  هواپیمای  سقوط   :
ایرالین آسمان که بسیاری از 
خانواده های کشته شدگان را 
ایران را  داغدار کرد و ملت 
یک بار دیگر عزادار کرد از 
عالوه  که  است  موضوعاتی 
سازی  وشهر  راه  وزارت  بر 
کار  تعاون,  وزارت  از  باید 
خواست.  توضیح  نیز  ورفاه 
همه می دانیم که هواپیمایی 
ربیعی  آقای  ید  در  آسمان 
هم  ایشان  بنابراین  است 
باید پاسخگوی این موضوع 
این  مدیریت  چرا  که  باشند 
می  عمل  ضعیف  الین  ایر 

کند؟ 
چرا با توجه به آگاهی از 
پرواز  این  به  وهوا  آب  بدی 
شود  می  داده  پریدن  اجازه 
در حالی که یکی از مسافران 
هنگامی  خود  خواست  به 
وهوا  آب  بدی  متوجه  که 
از رفتن خودداری  می شود 

کرده زنده مانده است.

میلیاردی  چند  مطالبات 
گیالن  گاز  شرکت  معوقه 
گاز  شرکت  مدیرعامل 
از  خبری  نشستی  در  استان 
مطالبات معوقه بیش از 150 
میلیارد تومانی این شرکت از 
مشترکان بخش های مختلف 
تجاری   - صنعتی   - تولیدی 

و خانگی خبر داد.
اینکه  بیان  با  اکبر  حسین 
بدهکار  مشترکان  بین  در 
نام برخی ادارات و دستگاه 
های دولتی نیز به چشم می 
افشای  دنبال  به   : افزود  خورد 
نام اشخاص حقیقی یا حقوقی 
ارتباطات  و  تعامل  با  و  نیستیم 
تسویه  و  دریافت  برای  منطقی 
اقدام خواهد  معوق  های  بدهی 
صدور  به  ادامه  در  وی  شد. 
آنالین قبض های گاز اشاره و 
اظهار کرد : قبض گاز مصرفی 
با سپری  این  از  مشترکان پیش 
کردن سه مرحله خواندن کنتور 
به  آن  توزیع  و  قبض  چاپ   ،
به مشترکان تحویل داده می 
برنامه  ای  گونه  به  اما  شد 
هم  که  است  شده  ریزی 
اینک مامور شرکت گاز این 
سه مرحله را در یک مرحله 

انجام می دهد.

خبر

خبر

چرا از خلبانان 
چک های 400 
میلیونی گرفته 

می شود؟

مشترکان 150 
میلیارد تومان به 

شرکت گاز گیالن 
بدهکارند

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: با اینکه حدود 80 سال است برنامه های توسعه 
در ایران اجرا می شود اما سفره کارگران همچنان خالی است. ربیعی:سفره کارگران با گذشت 
80 سال از برنامه توسعه در ایران خالی است ، »علی ربیعی«  در ششمین اجالس هیات 
رئیسه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری جهان WFTU که در محل هتل هما برگزار شد، 
افزود: من از طبقه کارگر کشور و مفتخرم که از این طبقه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه، 
در خدمت کارگران کشور هستم. وی با بیان اینکه اقشار محروم جامعه زیر چرخ توسعه 
له می شوند، افزود: مسائل کارگران پیچیدگی های خود را دارد و جامعه مزدبگیر شرایط 
مناسبی ندارند. وی با بیان اینکه اکنون با موضوع اشتغال و رشد جمعیت مواجه ایم، افزود: 

با اینکه در پنج سال گذشته تالش کردم تا افزایش مزد ساالنه، بر نرخ تورم پیشی گیرد و 
قدرت خرید بازنشستگان افزایش یابد اما هنوز، به برنامه جامعتری نیاز داریم. 

برخی  منطقه گفت: جنگ در  نیروی کار در  پیچیدگی وصضعیت  به  اشاره  با  کار  وزیر 
کشورها موجب شده که امروز ایران با سه میلیون مهاجر نیروی کار مواجه شود، آنها عالوه 
بر اینکه قربانی جنگ هستند، با فقر و بیکاری نیز مواجه اند. وی با بیان اینکه اتحادیه های 
در  مثبتی  نقش  همواره  ایران  افزود:  یکدیگرند،  به  رساندن  یاری  درصدد  همواره  کارگری 

انتقال دانش و مهارت به متقاضیان در کشورهای منطقه ایفا کرده است.

وزیـر رفاه : سفره کارگــران  در ایــــــران خالی است

هیچ واحـد دانشگاهی تعطیـل نمی شود

واکنش
ادامه سرمقاله

واگـذاریـهای 
کارخانه ها 

چگونه است؟

ادامه مطلب ...
 به عبارتی در این سیاست گذاری ها بسیاری از  
تولید بزرگ و  کارخانه ها ، شرکت ها و واحدهای 
یا وابستگان  به مدیران  نازل  به قیمت ها  را  کوچک 
آنها واگذار کردند. این کار موجب اعتراض کارگران 
افکار  ها و عصبانیت  کارخانه  کارمندان شاغل در   ،
ها  نگرانی  و  اعتراض  این  و  است  شده  عمومی 

همچنان ادامه دارد. 
این راستا متاسفانه رسانه های داخلی خیلی   در 
به مساله به این مهمی نپرداخته یا در چنبره مدیران 

جدید کارخانه ها گرفتار شدند. 
برخی  نظارتی،   های  دستگاه  کاران  اندر  دست 
تعدادی  و  مجازی  فضای  خصوص  به  های  رسانه 
ویژه  به  صنعتی  واحدهای  کارمندان   و  کارگران  از 
شهر صنعتی رشت  اعالم می دارند که ، در استان 
گیالن  متاسفانه در سالهای اخیر درصد قابل توجهی 
از واگذاری ها در همین مسیر و با سیاست رانت و 
حزبی و جریان سیاسی و جناحی و امثال آن انجام 
شده است. در این استان و دیگر استان های کشور 
منتشره  بر اساس گزارش های دریافتی و مستندات 
ها  واگذاری  از  توجهی  قابل  تعداد  ها،   رسانه  در 
افراد  به  وابستگان  از  خریداران  که  است  شکلی  به 
صاحب نفوذ دولتی و جریان های سیاسی و احزاب 
اجرایی  قوه  به خصوص  گانه  سه  قوای  در  مطرح  
هستند. نکته بسیار حیرت انگیز آنکه ، این واگذاری 
اصطالح  به  و  اقساط  به صورت   آنکه  جای  به  ها 
کارکنان  و  تولید  واحد  همان  کارگران  به  چکی«   «
واگذار شود، به صورت مدت دار و گاه چندین ساله 
افراد و جریان های  به  افراد شناخته شده وابسته  به 

سیاسی و اغلب دولتی  با چک فروخته می شود
کارخانه  خریداران  اسامی  میان  در  متاسفانه 
برخی  اسامی  اخیر   دهه   2 در  واگذاری  قابل  های 
نزدیکان  آنها،   وابستگان  یا  ادوار مجلس  نمایندگان 
وزیران  و مقام های دولتی ، قضات ، روحانیان و ..... 
دیده می شود که موجب یاس و نومیدی کارگران و 
خانواده های آنها شده است.!؟ در همین حال کاش 
می  فروخته  قیمت  به  ها  شرکت  و  ها  کارخانه  که 
،  مطبوعات و   آگاه  منابع  نیست  و  شد  که چنین 
اعالم  بارها  قضایی  دستگاه  حتی  و  ها  خبرگزاری 
کرده اند ، این واحدهای تولید به نصف و گاه یک 
سوم قیمت » چوب حراج زده می شود« ،  به یک 
تیمی فروخته  به صورت  از یک جریان  نفر  یا چند 
شده و بسیار مشاهده شده که بعد از مدتی همان افراد 
می  دیگری  فرد  به  برابر  چند  قیمت  به  را  کارخانه 

فروشند.! 
تجربگی و ضعف  بی  علت  به  نیز خریداران  گاه 
به ورشکستگی کشانده  را  تولیدی   ، واحد  مدیریت 
و  زمین  و  بیکار  کارگران   ، ورشکستگی  اعالم  با  و 
بنا را به قیمت کارشناسی می فروشند و آن کارخانه 
است،  شایسته  بسیار  شود.  می  کاربری  تغییر  دچار 
دستگاه های نظارتی و چشم های نظام در هر استان 
و شهرستان و منطقه ای این موارد را بدون فرصت 
سوزی به افکار عمومی اعالم کنند.مادامی که سازمان 
های نظارتی ، حراستی و قضایی این موارد از طریق 
رسانه های جمعی به مردم گزارش نکنند، این رویه 

نادرست و رانت خواری ادامه خواهد داشت.  
کالم آخر...... 

های  زمینه  این  در  چنانچه  گرامی  مخاطب  شما 
در گیالن یا هر استان و منطقه ای از کشور مورد یا 
مواردی را مستند می شناسید ، ما آماده انتشار مطالب 
مستند با نام خودتان هستیم.  از سازمان های نظارتی 
این خصوص  هم عاجزانه درخواست داریم که در 
» فقط برای جلب اعتماد عمومی » هرگرونه تساهل 
و اغماض را فراموش کرده و برای جلوگیری از این 
نوع واگذاری های بی انصافانه ، چپاول اموال مردم 
رسانی  اطالع  شما  اگر  کنند.  رسانی  اطالع  رانتی  و 
نکنید ، رسانه های دیگر که دلسوز به حالتان نیستند 

به گونه ای دیگر گزارش خواهند می کنند.

 نشریه ی منطقه ای واکنش و گیالن 
24 و واکنشی ها: 167 نفر از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با واگذاری یا 
تعطیلی واحدهای دولتی دانشگاه جامع 

علمی کاربردی مخالفت کردند.
نمایندگان خانه ملت در نامه ای به 
نظر  تجدید  خواستار  جمهوری  رئیس 

در این خصوص شدند. 
نمایندگان  از  یکی  زاهدی  دکتر 
داد:  توضیح  باره  این  در  کننده  امضا 
واحدهای دانشگاه جامع  برای توسعه 
اساسی  نقش  کاربردی  علوم  حوزه 

نشریه واکنش و گیالن 24: رئیس 
دانشگاه جامع گیالن با اشاره به ابالغ 
ممنوعیت پذیرش در واحدهای علمی 
اعالم  اجرایی  دستگاه های  کاربردی 
کرد: دانشگاه جامع قصد تعطیلی هیچ 
مصوبه  براساس  و  ندارد  را  مرکزی 

عمل خواهد کرد.
دکتر عباس صادقی امروز 6 اسفند 

دارند و موجب ارتقاء سطح معلومات 
و دانش کارکنان دولت می شود.  

هیات دولت به تازگی در بخشنامه 
دولت  رئیس  امضای  به  را  آن  که  ای 
کرد:  تصریح  استـ،  رسانده  دوازدهم 
سازمان  به  وابسته   « دولتی  واحدهای 
علمی  جامع  دانشگاه  نهادها«  و  ها 
جذب  حق  آینده  فصل  از  کاربردی 

دانشجو ندارند. 
 : است  آمده  بخشنامه  این  در 
به بخش  باید  فوق  دانشگاه  واحدهای 
خصوصی واگذار و تعطیل شوند. این 
های  واکنش  وزیران  هیات  تصمیم 
منفی  بسیاری را در سطوح دانشگاهی 

خصوص  در  خبری   نشست  در 
وضعیت دانشجویانی که در این مراکز 
گفت:این   ، هستند  تحصیل  درحال 
دانشجویان می توانند به تحصیل خود 
ادامه دهند و تا آخرین دانشجوی در 
حال تحصیل در این دانشگاه خدمات 

آموزشی ارائه می شود.  
علمی    جامع  دانشگاه  رئیس 

، کارکنان دولت ، مجلس و بسیاری از 
مسئوالن دانشگاهی و جامعه به دنبال 

داشته است. 
کارکنان دولت و جوانانی که به هر 
علت و عللی امکان تحصیل در دیگر 
دانشگاه ها را پیدا نکرده اند و یا تمایل 
کاربردی  به صورت  را  علم  که  دارند 
این  ادامه فعالیت  دنبال کنند خواستار 
در  که  هستند  دانشگاهی  واحدهای 
و  علمی  خدمات  منشاء  اخیر  سالهای 

اشتغالزایی شده اند.
تعداد  که  جامعه  افراد  از  گروه  این 
 ، شوند  می  شامل  را  زیادی  بسیاری 
روحانی  دکتر  نظر  تجدید  خواستار 

تعامل صنعت  کاربردی گیالن گفت: 
دانشگاه ضعیف است،  با  و خدمات 
این در حالی است که هدف دانشگاه 
جامع علمی کاربردی این بود که در 

کنار صنعت باشد.  
که   نشست  این  در  صادقی  دکتر 
نیمسال  نام  ثبت  آغاز  مناسبت  به 
دوم سال تحصیلی 96- 97 در سالن 
علمی    جامع  دانشگاه  اجتماعات 
کاربردی گیالن برگزار شد، با اشاره به 
کاربردی  علمی   جامع  دانشگاه  اینکه 
و  کاربردی  هدف  با   1373 سال  در 
شده  تاسیس  رشته ها  کردن  مهارتی 
تالش  دانشگاه  کرد:این  است،اظهار 
دارد تا از فضای مدرک گرایی خارج 
شده و یک الگوی صحیح در آموزش 

ارائه کند.  
دانشجو  هزار   12 تحصیل  از  وی 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  در 
هزار    2 گفت:  و  داد  خبر  استان 
این  در  کد  دارای  مدرس   500 و 
دانشگاه هستند که از این تعداد هزار 

مدرس فعال می باشند.  
صادقی با بیان اینکه دانشگاه جامع 
علمی کاربردی گیالن 29 مرکز فعال 
این  دارد،افزود:از  گیالن  استان  در 

این  دارند  امید  و  هستند  دولت  رئیس 
بخشنامه به زودی لغو شود. 

تعاد 6 مرکز خصوصی، 13 مرکز دولتی 
و 10 مرکز علمی است.  

رئیس دانشگاه جامع علمی   کاربردی 
گیالن با بیان اینکه این دانشگاه 35 هزار 
فارغ التحصیل دارد،گفت:هم اکنون 25 
هزار دانشنامه قابل تحویل دارد. رئیس 
گیالن  کاربردی  علمی    جامع  دانشگاه 
عمده ترین رشته های مهارتی را طراحی 
و  مرزبانی  دوخت،گرافیک،لجستیک، 
جامع  افزود:دانشگاه  و  کرد  عنوان   ...
علمی   کاربردی تابع سیاست های کالن 

آموزشی است.
تعامل  نحوه  خصوص  در  وی 
کرد:تعامل  اضافه   صنعت  با  دانشگاه 
دانشگاه ضعیف  با  خدمات  و  صنعت 
هدف  که  است  حالی  در  است،این 
دانشگاه جامع علمی کاربردی این بود 

که در کنار صنعت باشد. 
صادقی در پایان با بیان اینکه توجه 
و  مقاومتی  اقتصاد  کیفیت،  ابعاد  به 
اعتباربخشی مدرک گرایی از راهبردهای 
خاطرنشان  است  دانشگاه  این 
کرد:رسانه ها در معرفی دانشگاه جامع 
آفرینی  نقش  می تواند  کاربردی  علمی 

داشته باشند. 

تعطیلی یا واگذاری واحدهای دولتی دانشگاه جامع

خدمت بین دانا

خدمت بین دانا

مجلسی ها مخالفت کردند،

رئیس دانشگاه جامع علمی   کاربردی گیالن:

دیگر نگران هزینه ها نباشید
خمیر دندانی که دندانپزشکان را بیکار می کند!

ژاپنی ها خمیردندانی تولید کردند که حفره ها و 
شیارهای موجود در دندان را پر کرده و گفته میشود 
در 3 دقیقه مینای دندان را مرمت و بازسازی میکند!

خبر

 مدیرمسئول

مدیر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
عامل شرکت گاز گیالن گفت: ضریب 
از  باالتر  استان  در  گازرسانی  نفوذ 

میانگین کشوری است .
خبری  نشست  در   اکبر  مهندس 
شرکت  گسترده  اقدامات  تشریح  با 

اظهار  گاز گیالن در سی سال گذشته 
شهرهای  همه  اکنون  هم  داشت: 
دارا  بجهت  ماسوله  شهر  )بجز  استان 
درصد   93,5 و  تاریخی(  بافت  بودن 
نعمت  از  استان  روستایی  خانوارهای 
گاز بهره مند می باشند که در مقایسه 
با متوسط کشوری )96,9 درصد بهره 
مندی شهری و 72,2 درصد بهره مندی 

روستایی( آمار خوبی می باشد. 
دارای  شرکت  این  داد:  ادامه  وی   
20 هزار کیلومتر شبکه و بیش از 560 
هزار انشعاب گاز می باشد که از ابتدای 
بر 76 درصد  بالغ  تاکنون  سال جاری 

این خطوط نشت یابی شده است. 

گفت:  گیالن  گاز  مدیرعامل   
اولویت شرکت گاز در سالهای گذشته 
گازرسانی  و  گاز  های  گسترش شبکه 
به اقصی نقاط استان بود ولی هم اکنون 
با نزدیک شدن به پایان عملیات توسعه 
گاز، پروژه های کیفی در اولویت قرار 

گرفته است. 
مطلب  این  بیان  با  اکبر  مهندس   
و  قرائت  های  پروژه  داشت:  اظهار 
 ،GIS صورتحساب،  همزمان  چاپ 
مصرف  سازی  بهینه  انرژی،  سفیران 
های  ایستگاه  های  گرمکن  سوخت 
امداد  و  پیام  مرکز  و  گاز  فشار  تقلیل 
گاز  اقدامات شرکت  از جمله  متمرکز 

در جهت کیفی سازی خدمات می باشد. 
وی در همین راستا گفت: گاز گیالن 
سیستم  دارای  که  است  شرکتی  تنها 
باشد  می  کشور  در  گاز  امداد  متمرکز 
صورت  در  گاز  محترم  مشترکین  و 
بروز هر گونه مشکل و تماس با شماره 
تلفن 194، به سامانه یکپارچه مرکز پیام 
می  متصل  استان  مرکز  در  گاز  شرکت 
شوند و کارشناسان مرکز پیام با بررسی 
وضعیت و با توجه به تجهیز اکیپ های 
گروه  ترین  نزدیک   ،  GPS به  امدادی 
مشکل  نمودن  برطرف  جهت  امدادی 

اعزام می شود.

ضریب نفوذ گازرسانی گیالن باالتر از متوسط کشور است

آگهــی ثبتــی
آگهی ابالغ اجرائیه ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی
 بدینوسیله  به علی قدیمی جوینی فرزند جمال به ش.ش 
فرزند  اصغریان  زینت  خانم  و  رودبار  از  صادره   2331
فریدون  به ش.ش 1302 صادره از مشکین شهر وراث اقای 
میر فریدون اصغریان فرزند میر محمد حسین ابالغ می گردد 
بانک ملت شعبه بیستون رشت جهت وصول مطالبات خود به 
مبلغ 366460344 ریال اصل و مبلغ 179173143 ریال 
تادیه  تاخیر  خسارت  ریال   86714051 مبلغ  و  سود  بابت 
 418569 مبلغ  روزانه  مذکور  مورخه  از  که   96/6/28 تا 
رهنی  سند  موضوع  گردد  می  افزوده  بدهی  اصل  به  ریال 
شماره 159428-93/11/20 تنظیم دفتر 28 رشت علیه 
تشکیل  به  منجر  که  نموده  اجرائیه  صدور  به  مبادرت  شما 
پرونده تحت کالسه 9601500 در این اداره گردیده و برابر 
گزارش مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن سند شناخته 
آئین   18 ماده  باستناد  و  ذینفع  درخواست  حسب  لذا  نشد 
نامه اجرا موضوع اجرائیه یک نوبت در یکی از روزنامه های 
محلی منتشر خواهد شد .از تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز 
اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرائی پیگیری خواهد 

شد. الم به ذکر است اخطار دیگری صادر نخواهد شد.
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت – جواد نیری فالح 
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نامه  آیین   18 ماده  طبق  اجرائیه  ابالغ  آگهی   
اجرای اسناد رسمی

دوست  امام  فیض  میالد   .1 به   بدینوسیله 
فرزند مجید ش.ش 2580330607 و 2.فروزان 
ش.ش  حبیب  فرزند  شهرستانی  زاد  ربیع 
اداره  ملت  بانک  گردد  می  ابالغ   5180015154
مبلغ  به  خود  مطالبات  وصول  جهت  گیالن  حقوقی 
از  که   96/6/28 تاریخ  تا  ریال   506124856
به  ریال   362261 مبلغ  روزانه  مذکور  مورخه 
اصل بدهی افزوده می گردد بانصمام حقوق دولتی 
موضوع سند رهنی شماره 160319 - 94/8/16 
بصدور  مبادرت  علیه شما  دفتر 28 رشت  تنظیمی 
اجرائیه نموده که بکالسه 9601501 منجر گردید 
در  آدرس شما  به شناسائی  قادر  مامورپست  چون 
از  دیگری  آدرس  نیز  بستانکار  و  نبوده  سند  متن 
شما ارائه ننموده است لذا حسب درخواست وکیل 
ذینفع موضوع اجرائیه یک نوبت در یکی از روزنامه 
های محلی منتشر خواهد شد، از تاریخ انتشار ظرف 
مدت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات 

اجرائی پیگیری خواهد شد.
جوا   - رشت  رسمی  اسنا  اجرای  اداره  رئیس 

نیری فالح 1 -  ر م الف / 7315

نامه  آیین   18 ماده  طبق  اجرائیه  ابالغ  آگهی 
اجرای اسناد رسمی

بدینوسیله به آقای : میالد فیض امام دوست 
ابالغ   2580330607 ش.ش  مجید  فرزند 
جهت  گیالن   حقوقی  دایره  ملت  بانک  گردد  می 
وصول مطالبات خود به مبلغ 520396238 ریال 
تا تاریخ 96/6/28 که از مورخه مذکور روزانه 
مبلغ 370412 ریال به اصل بدهی افزوده می 
دولتی موضوع سند رهنی  بانضمام حقوق  گردد 
 28 دفتر  تنظیمی   96/8/16-76318 شماره 
رشت علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده 
مامور  گردید.چون  منجر  بکالسه 9601502  که 
پست قادر به شناسائی آدرس شما در متن سند 
نبوده و بستانکار نیز آدرس دیگری از شما ارائه 
ننموده است لذا حسب درخواست وکیل ذینفع 
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اجرائیه  موضوع 
انتشار  تاریخ  از  شد،  خواهد  منتشر  محلی  های 
ظرف مدت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و 

عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسنا رسمی رشت - جوا 

نیری فالح 1 - ر م الف / 7314

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9602026
بدهکار  چالشگر  علی  به  بدینوسیله 
پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور 
گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  ابالغ 
مبلغ  پورسروندی  علی  و  شما  بین  که 
باشید  می  بدهکار  ریال   40/000/000
بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که 
از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  خواست  در 
بکالسه  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات 
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 
محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این 
و  چاپ  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است 
منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این 
عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت 
تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی 

خواهد شد.
اسناد رسمی رشت  اجرای  اداره  رئیس 

- جواد نیری فالح -  ر م الف / 7294
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اجتماعی

نشریه ی منطقه ای واکنش، گیالن 24 و واکنشی 
اظهارات  و  نویسنده  مشاهدات   ، عینی  شواهد  ها: 
از  افراد محلی و گردشگران حکایت  از  شمارزیادی 
آن دارد ، تعداد جنگل نشین های جنگل های شمال 
در سه ، چهار دهه اخیر به شدت رو به افزایش است!.

* بیاییم جنگلهای موجود را حفظ کنیم 
 حرکت نادرست و ضد جنگل که همچنان شتاب 
مسئوالن  و  ندارد  خاصی  متولی  ظاهرا  و  گیرد  می 
محلی و حاشیه نشینان جنگل به علت ، بی تفاوتی،  
احساسات بشر دوستانه و امثال آن موارد را به دستگاه 
های مسئول گزارش نمی کنند. موضوع زمانی جالب 
برای  اند،  مدعی  ها  نشین  جنگل  که  شود  می  تر 
شمال  هیرکانی  بکر  های  جنگل  قلب  در  سکونت 

ایران، سند و مدرک قانونی دارند .   
جنگلهای که چند صد سال برای شکل گیری آنها 
زمان صرف شد و نقش اساسی در زندگی مردم ایران 

و کره زمین دارد. 
برخی از همین جنگل نشین ها متاسفانه ادعا می 
کنند، با هدیه چند کیلو عسل کوهی و گوشت تازه از 
ثبت امالک و اسناد سند و مدرک دریافت کرده اند و 
ثبت اسناد منطقه این اظهار نظر را نادرست و صحنه 

سازی می داند.   
حال اینکه جنگل نشین ها اندک دیروز و پراکنده  
بر  مبنی  معتبری  مدرک  و  سند  امروز  انبوه  نسبتا  اما 
حضور در جنگل دارند یا نه مساله نیست، بلکه مساله 
این  حضور  علت  به  ها  جنگل  که  است  این  اصلی 
افراد به سرعت رو به نابودی است. جنگل نشینان با 
یک خانواده » زن و شوهر جوان« که گفته می شود 
به  از حاشیه جنگل  خیلی هم سخت کوش هستند، 
درون جنگل نفوذ می کنند. گاهی برخی از آنها بعنوان 
مرکز جنگل  در  قاچاقچیان چوب  از سوی   نگهبان 
استقرار می یابند و  بعد هم نه تنها خروجی در کار 
نیست که آنجا را متعلق به خود و فرزندانشان دانسته 

و مقیم می شوند. 
جنگل نشین وقتی در جنگل بکر مستفر می شود 
با خود دام به همراه می آورد و دام ها هر سال زاد و 
ولد کرده و اضافه می شوند و این دام ها به غذا نیاز 
دارند که از سرشاخه های نهال های جوان تغذیه کرده 
و مانع رشد نهال و درخت و و رشد جنگل می شوند.   
 در دو دهه اخیر چند طرح و برنامه برای خروج  
دام و جنگل نشین ها از جنگل ها ارائه شد اما شخصا 
شاهد بوده ام، گویا سودجویان زود بیشتری دارند و 

اجازه اجرای طرح  ها را نمی دهند.!! 
 نویسنده در سه دهه اخیر مکرر شاهد بوده و از 
دیگران در مناطق جنگلی شمال ایران شنیده است  که  
همین جنگل نشین های  پراکنده و معدود بعد از چند 
سال حضور و آماده سازی زمینه به بستگان و حتی 
دوستان هم خبر می دهند که درقلب  جنگل همه چیز 
به چندین  و  به صورت طبیعی مهیاست و جمعیت 
چند خانوار و مقیاس روستا می رسند. روستایی که 
راه،  برق، بهداشت و درمان،  آب شرب مورد نیاز را 
ندارند.!! خانواده های جنگل نشین عالوه بر دام ها، 
پرورش زنبورعسل و به دنبال آن براساس نیاز بیشتر 
و در آمد های الزم  با  قطع درختان جنگلی نسبت به 
کاشت نهال فندق و مرکبات و گل گاوزبان،  گردو و  

به تازگی کیوی و فوجی آ« اقدام می کنند. 
* رونـد تشکیـل روستـاهای جنگلی !!! 

  بچه های جنگل نشین ها بزرگ شده و در سن 

14 و15 سالگی ازدواج کرده و خانواده های جدید 
بیش  به  خانواری  چند  جمعیت  و  دهند  می  تشکیل 
قانون  طبق  دیگر  حاال  که  رسد  خانوارمی  بیست  از 
به راه، مرکز بهداشت ، مدرسه و آب و برق و امثال 

آن نیاز دارند. 
از یک سو جنگل رو به نابودی سریع می رود و از 
سوی دیگر برای دولت و حاکمیت مشکالتی ایجاد 
می کنند، مبنی بر اینکه باید طبق قانون این امکانات 

زیر ساخت برای آنها فراهم شود. 
همین جمعه چهارم اسفند ماه شبکه دوم سیما یک 
روستای  یک  در  که  کرد  پخش  ناجه«   « نام  با  فیلم 
جنگلی در ارتفاعات تالش گیالن یک معلم باید یک 
ساعت با موتور و نیم ساعت پیاده  به منطقه ای برود 

که چهار کودک را درس بدهد. 
در  داشت  جمعیت  خانوار  چند  فقط  ابادی  این 
حالی که هیچ کس نمی پرسد این خانواده ها از کجا 
در این ناحیه ی جنگلی ظاهر شدند و آینده این آبادی 
چه می شود یا کسی تحقیق نمی کند که 10 سال آینده 
چند خانوار اینجا مقیم خواهند بود و این تراژدی در 
سراسر جنگلهای شمال در حال تکرار و تکرار است 
از شهر  این شرایط موجب می شود، برخی   .....؟!  
نشین های بومی و غیر بومی حتی از دیگر استان های 
سراسر کشور برای ییالق ، قشالق -  زمین ملی که 
انفال و ثروت ملی متعلق به  همه مردم ایران است 
بخوانید   « جنگل  حاکمان  برخی  یا  افراد  این  از  را 
قاچاقچی های جنگل و چوب«  خریداری و در کنار 
و  کرده  بنا  روستایی  یا خانه  ویال  ها  همان خانواده 
تابستان های گرم نواحی جلگه ای و شهری را ترک 

کرده به کوهستان سرسبز و  پناه می برند. 
براساس آمارهای زیست محیطی و سازمان جنگل 
ها با روند کنونی  نابودی جنگل ها که در چهل سال 
اخیر به نصف رسیده است !،   تا سال 1450 در شمال 
به شدت  نویسنده  بود.  از جنگل نخواهد  ایرا خبری 
و  زیست   محیط  دوستداران  که  است  آن  خواستار 
جنگل های شمال » این ثروت ملی »  به خود بیایند و 
به دور از شعار زدگی های شهری کاری برای جنگل 

ها صورت دهند. 
* ویال و خانه سازی روستایی درجنگلها ادامه 

دارد.....! 
باید اعالم شود،  برای آگاهی بیشتر افکار عمومی 
هم اکنون در سراسر  گیالن و مازندران  نماهای زشت 
ویال سازی و خانه سازی روستایی از جاده ساحلی 
برای  عزمی  نگارنده  گمان  به  و  است  مشاهده  قابل 
این  از  غیر  مقامی  و  مدیر  اگر  ندارد،  وجود  اصالح 
تا  دهد  ارائه  را  خود  مستندات  لطفا   ، است  مدعی 
در رسانه بازتاب داده شود. برای این منظور آمادگی 

مناظره هم داریم. 
 1390 دهه  اوایل  در  نمونه  بعنوان  راستا  این  در 
وقتی اعالم شد ،عده ای از مدیران گوناگون کشوری 
و شاید هم لشگری وارد ارتفاعات گردنه حیران در 
استان  استحفاظی  حوزه  در  اردبیل  به  استارا  مسیر 
گیالن شده و ویالهای چند صد میلیون تومانی با همه 
و  استانی  مدیران  اند،  ساخته  شهری  مدرن  امکانات 
کشوری دستپاچه شدند و موضوع به سرعت از طریق 
خور،   روز  نرخ  به  نان  و  نشانده  دست  های  رسانه 
متاسفانه ماست مالی شد،  در حالی که سند همچنان 
جنگل  و  زیست  محیط  دوستداران  است.  موجود 
سری به این ناحیه بزنند که خودشان قضاوت کنند؟!.   
تالش،  آستارا،   کوهستانی  مناطق  در  اکنون  هم 
رودبار،    ، ماسال  سرا،  صومعه  فومن،  رضوانشهر، 
رودسر،  اشرفیه،  استانه  لنگرود،  الهیجان،  سیاهکل، 
نوشهر،  تنکابن،  رامسر،  و  گیالن  استان  در  املش 

   استاندار گیالن در نشست تلفیقی کمیته احیای تاالب گفت: احیای تاالب بین المللی 
به  گیرد.  می  شتاب  مردم  برای  زایی  درآمد  هدف  با  دریایی  گردشگری  توسعه  با  انزلی 
از  با حضور 2تن  استانداری گیالن؛ دکتر مصطفی ساالری   اطالع رسانی  پایگاه  گزارش 
نمایندگان مجلس در استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرمانداران شهرستان 
های حاشیه تاالب انزلی  اظهار کرد: نباید منتظر باشیم که همه مشکالت با تخصیص کامل 
اعتبارات و منابع مالی رفع شود و باید مشکالت تاالب انزلی و رودخانه های زرجوب گوهر 
رود، به تدریج اصالح و در نهایت احیا شود . وی با ارزشمند دانستن فعالیت های اجتماعی 

ویال  نازیبایی  های  مازندران چهره  در  و....  چالوس، 
و حتی آپارتمان سازی در کوهستان از جاده ساحلی 
و ساحل دریا اشکار است . هر مسافر و بومی شهر 
نشین که این نما و فضا را می بینند ، لب به اعتراض و 
انتقاد می گشایند -  اما به راستی چه دستگاه و وزیر و 
وکیلی باید به این مشکالت دنباله دارد مایوس کننده 
رسیده کنند.  مدیران کشور آنقدر در گیری حل بحران 
بیکاری، تورم ، دارو و درمان و امثال آن هستند که 
اند، جنگل که رفت ، همه چیز  گویا فراموش کرده 
مردم  که  شمالی  شود.  می  نابود  شمال  در  زندگی 
سراسر کشور  در فصل های گوناگون وقتی احساس 
خستگی می کنند،  دوست دارند چند روزی را در 
این ناحیه استراحت کنند ، چرا که شمال ایران متعلق 
به مردم این ناحیه نیست و یک ثروت و اندوخته ملی 
به حفظ جنگل  نسبت  باید  ایران  مردم  است.  همه 
بروشور  تهیه  شوند.  عمل  وارد  و  بوده  حساس  ها 
تبلیغ در فضای  و سخنرانی در رادیو و تلویزیون و 
مجازی کفایت نمی کند، باید دستگاه های مسئول و 
وارد  خودشان  نشده  دیر  نا  دولتی  غیر  های  تشکل 

عمل شوند.    
جنگل های شمال به سرعت در حال نابودی است 
از  مقیم خارج  ایرانیان  و  ایران  مردم سراسر  واقعا   ،
کشور به داد برسند.  این شرایط بحرانی  نابود کننده  
هر سال سرعت بیشتری می گیرد و کسی کاری بکند. 
نویسنده که اهل منطقه زیبای  » کالچای » منطقه 
در  دارد،  اعتقاد  و  است  چابکسر  و  رودسر  بین  ای 
یک دهه اخیر در کوهستان های روبه روی همین شهر 
ساخت و ساز بسیار شتاب گرفته است. جنگل های 
این نواحی به صورت تنک سازی » یعنی سودجویان 
و قاچاقچیان » شبانه وارد جنگل شده با چند دستگاه 
میان  در  تا  چند  را  هیرکانی  جنگلی  درختان   « اره 
موانع  وجوهی  پرداخت  با  تعطیل  روزهای  و  بریده 
بین راه » هر سازمان و ارگانی که باشد« ،  به کارخانه 
های چوب بری حمل می کنند.  قیمت هر درخت 
تنومند جنگلی هم در بازار عرضه و تقاضا گاه چند 
ده میلیون تومان  است و به خودی  خود یک بازار 
پر سود و اغوا کننده است. جنگل  این ناحیه که خود 
شاهد بوده ام در دهه 1360  انبوه و بسیار زیبا بود 
به طوری که وقتی وارد جنگل می شدید به زحمت 
جایی برتی  نشست داشتید ، اما متاسفانه امروز  وقتی 
 ، کالچای  ارتفاعات  نقطه  باالترین  در  جنگلی  وارد 
رحیم آباد و واجارگاه شهرستان رودسر شدم،  مانند 
جنگل های مناطق جنوبی در مسافت های زیادی یک 
جنگلی  های  پارک  به  شبیه  و  دارد   وجود  درخت 
البالی  در  توانند  می  زیادی  های  خانواده  که  است 

درخت های مستقرشوند! 
عالوه بر در همین طی سه دهه بسیاری از جنگل 
این مناطق و دیگر نواحی شمال  به خصوص  های 

در راستای فرهنگ سازی، افزود: در آغاز طرح بوم گردی نیز شاهد بودیم که برخی روستاها 
در برابر اجرای این طرح حتی مقاومت می کردند اما امروز، مردم خودشان پیشگام هستند 
و این امر بیانگر آن است که در صورت معرفی درست این قبیل کارها به مردم نتیجه خوبی 
حاصل می شود. استاندار گیالن تاکید کرد: در برخی موارد که نیاز باشد زیرساخت ها از 
سوی دولت فراهم شده و مردم می توانند با دریافت تسهیالت بانکی و ساخت سازه های 
گردشگری با حفظ موازین زیست محیطی فعالیت خود را آغاز کنند و ما نیز از فعالیت هایی 

که منع زیست محیطی نداشته باشد، استقبال و حمایت می کنیم. 

و  مرکبات  باغ  به  ابتدا  گیالن  و  شرق  مازندران  غرب 
نواحی که سه دهه  این  ) قیمت زمین  تبدیل شد  فندق 
با 100 تا 300  قبل متر مربعی 3 یا 4 هزار تومان بود 
هزار تومان رسیده است (  و اکنون با سرعت قطعه بندی 
شده و برای ساخت و ساز معامله می شود و این روند 

فاجعه بار است .؟! 
 * افشا یک نکته حیرت انگیز 

به نویسنده اظهار کرد: قاچاقچیان  یک جنگل نشین 
چوب که اغلب بخش خصوصی و گاهی هم ماموران 
آنها دیده می شود!،   میان  اخیر در  دولتی در چهاردهه 
بر  کف  را   هیرکانی  جنگلهای  تنومند  درختان  وقتی 
کردند، روی آن خاک ریخته یا نهال کاری می کنند که 
این  کند.واقعیت  پیگیری  را  درختان  قطع  نتواند  کسی 
است که این موضوع را تا چند روز قبل نمی دانستم و 
به تازگی متوجه شدم ، اما جنگل نشین ها می گویند،  
چند سالی است که این سیاست سودجویان ادامه دارد.!! 

کالم آخر: 
بیاییم تعدادی از رسانه ها ، هنرمندان ، ورزشکاران ، 
دانشگاهیان  و افراد صاحب نفوذ طرفدارواقعی محیط 
زیست برای یکبار هم که شده، هم کالم شویم و از این 
پس » اگر چه خیلی دیر است«  اما اجازه ندهیم که جنگل 
های شمال بیش از این ها نابود شود.  هر یک از عزیزان 
هم در این راستا پیشنهاد موثر و عملی دارند با مدیر مسئول  
ایمیل    09125036810 تلگرام  و  تلفن  بگذارد.  میان  در 

 yahoo.com@mohammadpour3650
در  که  داریم  را  آمادگی  این  پیشنهاد  اولین  بعنوان 
و  رودسر  کیلومتری   14 در  واقع  کالچای  زیبای  شهر 
با  مقابله  ویژه   گردهمایی  اولین  رامسر  کیلومتری   17
برگزار  را  جنگل  حفظ  همایش  یا  ها   جنگل  نابودی 
کنیم، مشروط بر آنکه چهره های تاثیر گذار رسانه ای ، 
هنری ، سیاسی ، تشکل ها  و .... در این همایش شرکت 

داشته باشند. 
و  دارد  مناسب  گاه  اقامت  و  هتل  چند  کالچای  شهر 
دوستان دلسوز عید را هم برای تفریح با خانواده تشریف 
بیاورند و هم آنکه  در زمان باقیمانده تا عید نوروز روی 
و  کرده  فکر  است  آمده  روز  یادداشت  در  که  مساله  این 
راهکارهای مناسب را ارائه دهند. قابل توجه  اینکه - در 
یک منطقه روستایی بخش کالچای -  دهستان بی باالن ، 
کیلومتر 3 جاده« روستای سالکجان«  یک مجتمع تفریحی 
زیبایی با نام » مهستان »  وجود دارد که می تواند متولی 
مناسبی  اقامتگاه  و  باشد  روزه  یک  همایش  این  برگزاری 
دلسوز  مسئوالن کشوری  و  هنرمندان، ورزشکاران   برای 
چنین  برگزاری  آماده  ناگفته  هم  مجتمع  این  مدیر  باشد. 
جنگل  بیاییم   . است  محیطی  زیست  موثر   های  همایش 
ها را حفظ کنیم که جنگل نفس زمین است . جنگل مانع 
بزرگ جاری شدن سیالب های مخرب است – جنگل 
محل زندگی صدها و هزاران نمونه جانوری که همه آنها 

در زندگی ما نقش آفرین هستند. 
ممنون از استقبال شما....... واقعا ممنون 

با توسعه گردشگری دریایی، استانـدار: احیـای تاالب انـزلی شتـاب می گیرد
خبر

مانور تصادفات 
شهری در رشت 
برگزار شد

واکنش

جنـگلهای شمال به سـرعت در حال نابــــــودی!!؟
امداد  مانور   :  24 گیالن 
تصادفات  در  رسانی 
تا  تصادف  صحنه  از  شهری 
سنجش  هدف  با  بیمارستان، 
همکاری  و  آمادگی  میزان 
شهر  رسان  امداد  های  ارگان 

رشت برگزار شد.
به گزارش  روابط عمومی 
بابک  نشانی،  آتش  سازمان 
سازمان  این  رییس  رمضانی 
با  مانور  این  اینکه  بیان  با 
گیالن  اورژانس  محوریت 
با مشارکت دانشگاه علوم  و 
پزشکی گیالن، سازمان آتش 
نیروی  راه،  پلیس  نشانی، 
منطقه  شهرداری  انتظامی، 
رشت  قائم  بیمارستان  و   4
سناریوی  افزود:  شد،‹  انجام 
مینی  خودروی  دو  برخورد 
موجبات  که  پیکان  و  بوس 
واژگونی خودروشد، در این 
مانور صحنه سازی شد. وی 
در ادامه افزود:  7 آتش نشان 
و یک افسر ارشد با  2 دستگاه 
نجات  و  اطفایی  خودروی 
محل  سازی  ایمن  از  پس 
حادثه  نسبت به خارج کردن 
مصدومین و محبوس شدگان 
نجات  های  ست  بوسیله 
کردند  اقدام  هیدرولیک  و 
توسط  انتقال  مقدمات  تا 
نزدیک  به  اورژانس  عوامل 
ترین بیمارستان  انجام گیرد. 
اعزام  با  نیز  گیالن  اورژانس 
پزشکی  فوریتهای  تیم   6
یک  پرسنل،   30 از  متشکل 
آمبوالنس،  اتوبوس  دستگاه 
یک  و  آمبوالنس  دستگاه   3
داشت..  حضور  موتورالنس 
نظم  ،برقراری  مانور  این  در 
توسط  حادثه  محل  امنیت  و 

پلیس انتظامی انجام شد.

ضرورت خـروج جنگل نشیـن ها از اعماق جنـگلها ،

ای  منطقه  نشریه  مدیر  محمدپور،  مجید   
ارتباطات   نویسنده و مدرس علوم  واکنش- 

در دانشگاهها

خبر
450 هزار مهندس 
ساختمان مازاد 
تربیت شده است!

 واکنشی ها: معاون مسکن 
و  راه  وزارت  ساختمان  و 
دو  وجود  از  شهرسازی 
در  مستقل  نظارتی  سیستم 
شامل  ساخت وساز  بخش 
نظام  و  اجرایی  و  فنی  نظام 
کرد. انتقاد  مهندسی ساختمان 

کنفرانس  در  مظاهریان  حامد 
ساختمان  صنعت  سازی  مدل 
در  اینکه  بیان  با   )BIM(
قانون نظام مهندسی آمده است 
مهندس   50 که  هایی  استان 
دارند می توانند نظام مهندسی 
تاسیس کنند و اگر نداشتند از 
عنوان  به  همجوار  استان های 
بگیرند،  کمک  معین  استان 
گفت: این به این معناست که 
در 22 سال پیش که این قانون 
تدوین شد استان هایی داشتیم 
که در مجموع 7 رشته پذیرش 
حتی  مهندسی  نظام  در  شده 
اما  نداشتند  هم  مهندس   50
االن از آن سوی بام افتاده ایم. 
وی  تجارت نیوز،  گزارش  به 
برآورد  حاضر  درحال  افزود: 
مهندس  هزار   450 می شود 
تحصیل  ساختمان  بخش  در 
عالی  آموزش  باشند.  کرده 
چگونه فکر می کرده است که 
تربیت  را  مهندس  تعداد  این 

کرده اند.

سالمه شیرزادی

از صحنه تصادف تا 
بیمارستان،

گفت:  گیالن  محیط زیست  مدیرکل 
تاالب خواری و جنگل خواری ازجمله 
گیالن  در  زیست محیطی  مشکالت 

است.
در  حضور  با  پور  محمد  قربانعلی   
جلسه علنی شورای اسالمی رشت اظهار 
محیط زیستی  مشکالت  از  همه  کرد: 
طی  در  شاید  و  هستند  مطلع  گیالن 
مسیر راه را اشتباه رفتیم. وی افزود: ریز 
گردها، پسماند و غیره ازجمله مشکالت 
آن  با  امروز  که  هستند  زیست محیطی 
مواجه هستیم و اراده اجتماعی در رفع 

چنین مشکالتی بسیار تأثیرگذار است.
 محمد پور بیان کرد: متأسفانه تاالب 

در  غیره  و  خواری  جنگل  خواری، 
بعد  اخیراً  و  دارد  وجود  گیالن  استان 
برای رودخانه گوهر  از سالیان طوالنی 
حال  در  و  گرفته شده  تصمیماتی  رود 
اقداماتی  نیز  تاالب  احیای  برای  حاضر 
به  اشاره  با  است. وی  انجام  در دست 
مهاجم  گیاه  از  عینک  تاالب  پاک سازی 
آینده  سال  در  کرد:  اظهار  آبی  سنبل 
و  خانگی  فاضالب  سرازیری  معضل 
صنعتی به تاالب عینک برطرف می شود.
نقش  گیالن  محیط  زیست  کل  مدیر 
زیست  مشکالت  رفع  در  آموزش 
گفت:  و  دانست  ضروری  را   محیطی 
به صورت  غیره  و  ساحل  جنگل،  در 

غیراصولی زباله ها در حال دفن هستند 
به عنوان  رشت  شهردار  امیدواریم  و 
مهم  این  در  شورا  تصمیمات  مجری 
به  افزود:  پور  محمد  کند.   همکاری 
بیمارستانی پس ازاین بدون داشتن  هیچ 
داده  بهره برداری  مجوز  تصفیه خانه 
نمی شود. وی با بیان اینکه زباله سوز در 
اعتبارات  از  استفاده  با  مازندران  استان 
سفر مقام معظم رهبری تهیه شد تصریح 
کرد: در حال حاضر مجوز کمیته هشت 
به منظور استقرار زباله سوز در رشت را 
دریافت کرده و هفته آینده این مجوز با 
به شهردار رشت  تن  ظرفیت شش صد 

تحویل داده می شود. 

مدیرکل محیط زیست گیالن گفت: در 
تالشم تا مجوز استقرار سه زباله سوز در 
گیالن را دریافت کنیم  که یکی از آن ها 
متعلق به رشت و دو زباله سوز دیگر در 

شرق و غرب استان است.

مجـوز استقرار سه دستـگاه زباله ســوز در گیالن
مدیرکل محیط زیست گیالن:

سالمه شیرزادی
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گوناگون

 نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 
فاز  به  ورودی  گردشگران  تعداد    :24
بندر  آزاد  منطقه  گردشگری   و  تجارت 
مقایسه  در  امسال  ماهه  یازده  در  انزلی 
با مدت مشابه سال قبل 74 درصد رشد 
ابتدای  از  اساس  است.براین  داشته 
جاری  سال  ماه  اسفند  اول  تا  فروردین 
از  نفر  هزار   111 و  میلیون   5 بر  افزون 
محدوده فاز تجارت و گردشگری منطقه 
بازدید کردند . به گزارش مدیریت روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد انزلی، در حوزه گردشگران خارجی 
ورودی به فاز تجارت و گردشگری، در 
گردشگر   2426 گذشته  ماه  یازده  طول 
افزایش  بیانگر  آمار  این  و  بود  خارجی 
19 درصدی، جذب گردشگر خارجی از 

سوی منطقه آزاد انزلی بوده است.
امکانات  توسعه  گزارش  این  بنابر 
مختلف  های  حوزه  در  که  خدماتی  و 
اجرای  شهری،  مبلمان  زیرساختی، 
و  محیطی  زیباسازی  متنوع  های  طرح 
از  گردشگری  و  تفریحی  افشانی،  نور 
سوی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه شده 

مناسبتی،  های  برنامه  برگزاری  بهمراه 
فرهنگی-هنری  مختلف  های  جشنواره 
نقش بسزایی در تداوم مسیر رو به رشد 
ورود گردشگر به منطقه آزاد انزلی داشته 
آزاد  منطقه  سازمان  براین  است.عالوه 
برگزاری  به  اقدام  مدت  این  طی  انزلی 
در  تخصصی  مختلف  های  نمایشگاه 
و  گردشگری   با  مرتبط  های  حوزه 
موسیقی  های  گروه  های  برنامه  میزبانی 
سنتی و پاپ کشور را در دستور کار قرار 
مسابقات  میزبانی  با  نهایت  در  و  داده 
المللی،  بین  و  ملی  سطح  در  ورزشی 
و  تبلیغاتی  مختلف  های  طرح  اجرای 
شبکه  سازمان،  پرتال  در  رسانی  اطالع 
های  تلفن  مشترکین  و  مجازی  های 
فعال  های  شرکت  با  همکاری  و  همراه 
در حوزه تورگردانی زمینه های افزایش 
تعداد گردشگر تجاری، ورزشی و هنری 

در منطقه را فرآهم کرده است.
صنعت  رونق  منظور  به  چنین  هم 
 ، گیالن  استان  و  منطقه  گردشگری 
با  خزندگان  باغ  و  آکواریوم  مجموعه 
از  یورو  میلیون   30 گذاری  سرمایه 

فاز  در  خارجی  گذار  سرمایه  سوی 
تجارت و گردشگری این منطقه مراحل 
و  کند  می  طی  را  خود  احداث  پایانی 
کشتی  اسکله  احداث  دیگر  سوی  از 
مجتمع  جوار  در  تفریحی)مارینا(  های 
ها  همایش  مرکز  بهمراه  کاسپین  بندری 
پردیس  و  المللی  بین  های  نمایشگاه  و 
تجارت  فاز  محدوده  در  دستی  صنایع 

و گردشگری به عنوان حلقه های تکمیل کننده 
زیرساخت های الزم جهت ایجاد و توسعه 
صنایع  از  حمایت  و  دریایی  گردشگری 
و  اقدام  دست  در  استان  و  منطقه  دستی 
های  زیرساخت  امر  این  که   است  تکمیل 
از  ناشی  ارزی  درآمدهای  توسعه  برای  الزم 
را  کشور  و  گیالن  به  گردشگران  ورود  افزایش 

تکمیل می کند.

والدیــن عزیز 
واکنشبخوانند...

خبرخبر

کلکته  در  ای  مدرسه  مدیر 
چند  را   نامه  این  هندوستان، 
امتحانات  شروع  از  قبل  هفته 
آموزان  دانش  والدین  برای 

فرستاده است:
والدین عزیز

به  شما  فرزندان  امتحانات 
زودی آغاز می شود.

چقدر  شما  دانم  می  من 
اضطراب دارید که فرزندانتان 
عهده  از  خوبی  به  بتوانند 

امتحانات بر آیند.
اما لطفا در نظر داشته باشید 
آموزان  دانش  این  بین  در  که 
که  دارد  وجود  هنرمند  یک 
ریاضیات  دانستن  به  نیازی 
وجود  کارآفرین  ندارد.یک 
دارد که نیازی به درک عمیق 
انگلیسی  ادبیات  یا  تاریخ 
وجود  موزیسین  یک  ندارد. 
دارد که کسب نمرات باال در 

شیمی برایش اهمیتی ندارد.
دارد  وجود  ورزشکار  یک 
فیزیکی  و  بدنی  آمادگی  که 
فیزیک  درس  از  بیش  برایش 

اهمیت دارد.
اگر فرزندتان نمرات باالیی 
در  است.  عالی  کرد  کسب 
اعتماد  لطفا  این صورت،  غیر 
به نفس و شخصیتش را از او 

نگیرید. 
مشکلی  بگویید  آنها  به 
امتحان  یک  فقط  آن  نیست 
بود و آنها برای انجام چیزهای 
دنیا  به  زندگی  در  بزرگتری 
فارغ  بگویید  آنها  اند.به  آمده 
از هر نمره ای که کسب کنند 
خواهید  دوست  را  آنها  شما 
قضاوت  را  آنها  و  داشت 
را  این  لطفا  کرد.  نخواهید 
چگونه  ببینید  تا  دهید  انجام 
فتح  را  جهان  فرزندانتان 
یا  امتحان  یک  کرد.  خواهند 
آرزوها،  نبایستی  پایین  نمره 
آنها  نفس  به  اعتماد  و  استعداد 
را فدا کند. و در پایان، لطفا فکر 
مهندسین  و  دکترها  که  نکنید 
و  خوشحال  های  انسان  تنها 
هستند.  زمین  روی  خوشبخت 
با احترام فراوان - مدیر مدرسه

 ! در حالی که : نه بدن ورزیده ی گوریل، نه قدرت بازوی خرس، نه سرعت پلنگ، نه خیز 
آهو، نه درندگی گرگ، نه شکمبارگی کفتار، نه حیله گری روباه و نه........

را دارد.  چه چیز سبب این عنوان برای »شیر« شده است ؟! شیر را بدلیل خصایص رفتاری 
که دارد »سطان جنگل« میگویند، زیرا :  شیر تا گرسنه نباشد شکار نمیکند  )درنده خو نیست(

  در وقت گرسنگی شکاری به اندازه نیازش را انتخاب میکند و نه بیشتر از نیازش  )طماع 
نیست(

 در بین حیوانات قویترین را برای صید انتحاب میکند  )ضعیف کش نیست(

 از میان حیوانات ماده های بار دار را انتخاب نمیکند  )رحم و شفقت دارد ( بعد از شکار اول 
اجازه میدهد خانواده تغذیه کنند  )از خود گذشتگی دارد(

 هیچگاه مانده غذا خود را دفن و یا دور از دسترس سایر حیوانات نمیگذارد )بلند نظر و 
سفره گذار است(

 و در آخر بوقت کهولت و مریضی از گله جدا میشود تا مزاحم آنها نباشد .... اینجاست که 
می گویند :همیشه »شیرمرد« باشید. بیاییم چون شیر خصایص نکو داشته باشیم.

چرا » شیـــــــــر« سلطان جنـگل است؟

5 میلیون نفر امسال از منطقه آزاد انزلی دیدن کردند
خبر

خبر

همایش رسانه و 
مالیات برگزار 

می شود

آیا ورشکستگي 
بانک ها صحت 

دارد؟

گیالن 24 و نشریه واکنش: اولین همایش رسانه و 
برگزار  گیالن  استان  مطبوعات  خانه  به همت  مالیات 
می شود. کریم خورسندی مدیر عامل خانه مطبوعات 
در این باره توضیح داد: این همایش ساعت 11 روز 
امور  اجتماعات  سالن  در  ماه  اسفنده   17 شنبه  پنج 
اقتصادی و دارایی گیالن واقع در میدان فرهنگ برگزار 

خواهد شد. 
وی تصریح کرد: در این همایش  مهندس کوچکی 
نژاد نماینده مردم رشت در خانه ملت و رئیس مجمع 
 ، نماینده مردم رشت  نمایندگان گیالن، دکتر حسنی 
دکتر دلخوش نماینده مردم صومعه سرا ، دکتر فاضلی 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مهندس انوری مدیر 

کل امور اقتصادی و دارایی استان حضور دارند. 
استان  های  رسانه  مدیران   ، است  شایسته  بسیار 
وفعاالن رسانه ای دراین همایش مشارکت فعال داشته 
و دیدگاه های خود را در حضور نمایندگان خانه ملت ، و 

متولیان اصلی حوزه رسانه  و مالیات استان ابراز کنند.

 واکنشی ها: وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خبر 
ورشکستگی بانک ها توضیحاتی ارائه داد.

»درخصوص  افزود:  باره  این  در  کرباسیان  مسعود 
انتشار این نوع اخبار باید بررسی کنیم که آیا این اخبار 
شده  منتشر  اقتصادی  درفضای  ناسالم  رقابت  دلیل  به  
دولت  به  ضربه  و  مردم  کردن  دلسرد  هدف  یا  است 
و  یأس  ایجاد  با هدف  این خبرها  من  اعتقاد  به  است. 
ناامیدی میان مردم منتشر می شود درحالی که از اساس 

دروغ است.« 
 وی توضیح داد: »صورت های مالی مربوط به بانک ها 
درحال   IFRS بین المللی  استاندارد  براساس  هم اکنون 
شفاف سازی  موجب  استانداردها  این  که  اجراست 
عملکرد بانک ها می شود. اجرای این استاندارد عملکرد 
واقعی بانک ها را به  نمایش گذاشته است، همانند سایر 
بنگاه های اقتصادی بانک ها نیز عملکرد مختلفی در طول 
سال های مختلف دارند و ممکن است بخشی از بانک ها 
در یک سال مالی سودده و برخی دیگر نیز در آن سال 
دراختیار  باید  که  است  اطالعاتی  این  نباشند.  سودده 

مردم قرار گیرد تا از آن مطلع شوند.« 
کریاسیان ادامه داد: »اینکه در فضای مجازی خبری 
از ورشکستگی یکی از بانک ها منتشر شد به هیچ عنوان 
صحت ندارد. بانکی که دراین اخبار به دروغ ورشکسته 
اعالم شده است یکی از بزرگترین بانک های کشور است 
که دارایی و سرمایه کالنی در اختیار دارد و تنها با یک 
تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه آن چندین درصد افزایش 

می یابد و ثروت کالنی در اختیار دارد.« 
 

 مدیرمسئول

چندنکته از این معنا
خـود فروشــی... 

یک   حدود   ... مطلب  ادامه 
سال پیش، فردی برای مشاوره 
به مطب من آمده بود. این فرد، 
در  باالیی داشت و  تحصیالت 
اساسًا  که  می کرد  کار  سیستمی 
به آن بی اعتقاد بود و کارهای آن 
سیستم را اتالفِ  وقت و بودجه 
و انرژی می دانست، با این حال 
ادامه می داد و دلیل  به آن کار 
که  می دانست  این  را  کارش 
اگر از آن سیستم استعفاء بدهد، 
کمتری  درآمد  دیگر،  جای  در 

خواهد داشت! 
کار،  این  من،  تعریف  در 
است. درحالیکه  »خودفروشی« 
این  جامعه،  غالب  فرهنگ  در 
فرد، یک فرد کاماًل منطقی  است 
ثروت  و  قدرت  مالکیت،  چون 
آزادگی،  از  باالتر  نمره ای   ،
وارستگی و داشتن حق انتخاب 
چنین  جامعه ای  در  وقتی  دارد. 
اتفاقی ُرخ  دهد ، نباید تعجب کنیم 
رفتارهای  شاهد  هرروز  که 
غیراخالقی مانند دروغ ، ریاکاری 
، سهل انگاری ،تقلب ، کم کاری ، 

دزدی، خشونت و... باشیم. 
هر انتخابی در زندگی بهایی 
را  خود  اولویت بندی  تا  دارد؛ 
تغییر  دنیای  ما  ندهیم،  تغییر 
گندم  از  »گندم  کرد:  نخواهد 

بروید، جو ز جو!«

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 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     0100۲481087003 بانک صادرات       0100039455009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران ۲400 نفر

شماره حساب بانک ملی010539۲855005 و   شماره حساب  بانک صادرات010۲507308000- 
شماره حساب بانک رفاه۲۲۲۲00۲00- و شماره کارت  60637310۲17591۲۲بانک مهر ایران

تلفن    01333363539        و         01333363890

زهرا رضائی

1481 واحد مسکن مهر در الهیجان بصورت نمادین افتتاح شد

کشفیـات فرمانـدهی انتظامی در شـرق گیـالن

شطرنـج بازان گیـالنی شگفتــی ساز شدند

 52 واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
واحد مسکن مهر شهرستان الهیجان در 
روستای ایشکاء دهستان بازکیاگوراب، با 
افتتاح  منطقه  مدیران  و  استاندار  حضور 
شد. مهندس امیر جانبازی در این مراسم 
محترم  دولت  های  سیاست  به  اشاره  با 
اتمام  و  اجرا  امید در خصوص  و  تدبیر 
کرد:  تصریح  مهر  مسکن  های  پروژه 
این  اجرای  نیز  الهیجان  شهرستان  در 
سیاست های تبیین شده از سوی دولت 
محترم را در دستور کار خود قرار دادیم. 
امروز  اینکه  بیان  با  فرماندار الهیجان 
پروژه مسکن  واحد  افتتاح 1481  شاهد 

دام  انتظامی 72 رأس  نیروی  مأموران   
مواد  از سه هزار عدد  بیش  و  فاقد مجوز 
تن   10 و  رودسر  شهرستان  در  محترقه 
چوب قاچاق در شهرستان سیاهکل کشف 

و ضبط کردند.
پلیس  رسانی  اطالع  واحد  گزارش  به 
با  رودسر  انتظامی  فرمانده  ایرنا  به  گیالن 
اعالم اینکه سه هزار و 200 عدد انواع مواد 
محترقه غیرمجاز و 72 راس دام فاقد مجوز 
در این شهرستان کشف و ضبط شد، گفت: 
برای پیشگیری از حوادث و وقایع ناگوار 
چهارشنبه آخر سال و مبارزه با قاچاقچیان 
مواد محترقه، طرح پاکسازی مناطق آلوده 
و  درآمد  اجرا  به  رودسر  در  و جرم خیز 
یک فروشنده مواد محترقه نیز دستگیر شد. 
متهم  افزود:  پورقاسم  رمضانعلی  سرهنگ 

گیالن 24 و نشریه واکنش: در جریان 
رقابت های بین المللی شطرنج در منطقه 
در  اروپا  قهرمان  ،شکست  انزلی  آزاد 
برابر آرش داغلی و صدر نشینی همایون 

توفیقی تا پایان دور ششم رقم خورد.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
انزلی؛  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
در رقابت های بین المللی شطرنج جام 

مهر در استان گیالن هستیم، خاطرنشان 
در  بزرگ  پروژه  این  از  واحد   52 کرد: 
روستای ایشکاء شهرستان الهیجان واقع 

شده است. 
از  افزود:  ادامه  در  جانبازی  مهندس 
مجموع 518 واحد مسکن مهر شهرستان 
قرارداد   نوع  سه  قالب  در  که  الهیجان 
و  پیمانکار  مالکین،  شامل  جانبه  »سه 
شهرسازی«،  و  راه  نهاد  نظارت  با  بانک 
به  »خودمالکی«  همچنین  و  »تعاونی« 
متقاضیان  به  واحد   196 آمده،  در  اجرا 
واگذار شده است.وی با ارائه آمار دقیقی 
مسکن  واحدهای  ساخت  چگونگی  از 

دستگیر شده با تشکیل پرونده و رسیدگی 
شده  معرفی  قضایی  مراجع  به  جرایم  به 
با  داد:  هشدار  ها  خانواده  به  است.وی 
توجه به نزدیکی به آخرین چهارشنبه آخر 
سال ،مراقب فرزندان خود باشند تا با خرید 
ترقه و مواد محترقه لذت شادی یک لحظه 
نکنند.وی  پشیمانی عوض  عمر  یک  با  را 
مبارزه  راستای  در  اظهار داشت: همچنین 
انتظامی  ماموران  ارز،  و  کاال  قاچاق  با 
بخش چابکسر حین گشت زنی در محور 
چابکسر به رامسر به یک دستگاه کامیونت 
زنده  احشام  حامل  نیسان  دستگاه  یک  و 
متوقف  را  این خودروها  مشکوک شده و 
در  داد:  ادامه  انتظامی  مقام  کردند.این 
دو  این  که  شد  مشخص  ماموران  بررسی 
حمل  رسمی  مجوز  هرگونه  فاقد  خودرو 

خزر که با حضور 800 شطرنج باز از 26 
نمایشگاه  و  ها  همایش  مرکز  در  کشور 
های بین المللی منطقه آزاد انزلی درحال 
شطرنج  داغلی  آرش  است،  برگزاری 
با  ریتینگ2328  با  گیالنی  نوجوان  باز 
برابر ولکوف روس قهرمان  پیروزی در 
اروپا و شطرنج باز شماره یک این دوره 
مسابقات  از  سوم  دور  در  مسابقات  از 
مثبت  عملکرد  با  و  شد  ساز  شگفتی 
خود توانست ریتینگ خود را 40 واحد 
 2583 ریتینگ  کسب  با  و  دهد  ارتقاء 
ضمن قرار گرفتن در جایگاه چهارم، در 
و  است  گرفته  قرار  نورم  کسب  آستانه 
بزرگی  استاد  نورم  پایانی،  دور   3 نتایج 
یا بین المللی داغلی را مشخص خواهد 
کرد، این در حالی است که شطرنج بازان 

قرارداد  نوع  سه  قالب  در  الهیجان  مهر 
واحدهای  مجموع  از  گفت:  مذکور 
واحد   132 شهرستان  این  مهر  مسکن 
واحد   34 جانبه،  سه  قرارداد  قالب  در 
قالب  در  واحد   52 و  تعاونی  قالب  در 
ترتیب  به  که  شده  تنظیم  خودمالکی 
112 واحد از نوع سه جانبه و 34 واحد 
تعاونی آن به متقاضیان تحویل داده شد 
و امروز نیز شاهد واگذاری 52  واحد از 

نوع خودمالکی آن هستیم. 
شمردن  غنیمت  با  جانبازی  مهندس 
فرصت حضور استاندار محترم گیالن و 
راه و شهرسازی  مقام محترم وزیر  قائم 

و  گاو  راس   22 اساس  این  بر  و  هستند 
و  کشف  گوسفند  راس   50 و  گوساله 

خودروها به پارکینگ منتقل شدند. 
به گفته سرهنگ پورقاسم ارزش ریالی 
ریال  میلیون   550 شده  توقیف  های  دام 
برآورد و این دام های توقیف شده تحویل 
دامپزشکی شهرستان شدند و متهمان 44 و 
32 ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شدند. 
از  سیاهکل  انتظامی  فرمانده  همچنین 
کشف 10تن چوب جنگلی قاچاق دراین 
شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ماموران 
راستای  در  دیلمان  بخش  پاسگاه  انتظامی 
فعالیت  از  قاچاق  کاالی  با  مبارزه  طرح 
یک شخص در زمینه قاچاق چوب مطلع 
شدند. سرهنگ حمید محمدی نسب گفت: 

ششم  و  پنجم  دور  در  همچنان  گیالنی 
این مسابقات صدر نشینی خود را حفظ 
کرده اند و همایون توفیقی در پایان دور 

ششم در صدر جدول قرار گرفت.  
از  پنجم  دور  در  گزارش  این  بنابر 
المللی  بین  مسابقات  دوره  شانزدهمین 
شطرنج جام خزر و در جدول A  بازی 
مهم و حساس امیر رضا پور رمضانعلی 
با  از گیالن  توفیقی  با همایون  از گیالن 
ماال خاتکو  وادیم  یافت،  تساوی خاتمه 
از بلژیک توانست بردیا دانشور از ایران 
را مغلوب کند و بازی هیمال کوسین از 
هندوستان با ویتالی برنادسکی از اوکراین 
نیز مساوی شد و در پایان دور پنجم امیر 
رضاپور رمضانعلی و همایون توفیقی از 
گیالن و ماال خاتکو از بلژیک با 4 امتیاز 

در الهیجان تصریح کرد: برای اجرای راه 
میدان  به  شهرستان  مهر  مسکن  دسترسی 
ابریشم که مسیری به طول 900 متر بوده 
و تملک آن تمامًا صورت گرفته و کلنگ 
احداث آن نیز امروز زده خواهد شد، نیاز 
به اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان داریم. 

با تحقیقات نامحسوس پلیسی قاچاق چوب 
توسط این فرد برای ماموران انتظامی محرز 
مرجع  هماهنگی  با  انتظامی  ماموران  و  شد 
را  چوب  حامل  کامیون  خودروی  قضائی 
متوقف کردند. وی یادآور شد: از خودروی 
متهم 10 تن چوب جنگلی قاچاق به ارزش 
40 میلیون ریال کشف و ضبط و راننده متهم 
قانونی  با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
به  اشاره  با  شد.وی  معرفی  قضایی  مقام  به 
این که قطع درختان جنگلی تجاوز به حقوق 
مردم  از  است،  جامعه  فرهنگی  و  اقتصادی 
قانونی  غیر  فعالیت  از  چنانچه  خواست 
را  مراتب  هستند،  مطلع  چوب  قاچاقچیان 
بالفاصله از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع 
در  سیاهکل  و  رودسر  های  دهند.شهرستان 

شرق استان گیالن واقع هستند.

در صدر جدول A قرار دارند.   در جدول 
B نیز بهرنگ کبودی از ایران در برابر هم 
وطن خود رضا میرزاجانی به پیروزی رسید، 
بایوژن  آرناش  ایران  از  عابدی  رضا  محمد 
از قزاقستان را مغلوب کرد و سعید عابدیان 
پیروزی  به  ایران  از  خان  آبتین  بر  ایران  از 
رسید و در پایان دور پنجم کبودی و عابدی 
هر دو از ایران با 5  امتیاز در صدر جدول 
قرار گرفتند . الزم بذکر است در جدول بانوان 
رقابت بین پرنیان قمی از گیالن با فاطمه خادمی 
و مونس مبینی با مهدیس مهدوی با نتیجه تساوی 
خاتمه یافت و ساناز اسماعیلی از گیالن پارمیدا 
قزاقی را شکست داد و در پایان دور پنجم جدول 
بانوان  مونس مبینی با 5/4 امتیاز در صدر جدول 
قرار دارد و پرنیان قمی و ساناز اسماعیلی از 
گیالن با 4 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم 

و سوم قرار گرفتند. 

خانه مطبوعات گیالن 
اعالم کرد،

مدیرکل محیط زیست گیالن:

شطرنج جام خزر منطقه آزاد انزلی ،

با 74 درصد افزایش،

دکتر-محمدرضاسرگلزایی
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 گوناگون
اجتماعی  تامین  مدیرکل 
گیالن گفت:در سال گذشته 
تعداد 675 مورد حادثه ناشی 
اجتماعی  تامین  در  کار  از 
شد  پرونده  تشکیل  استان 
با  کار  از  ناشی  حوادث  و 
بوده  همراه  رشد  درصد   6
با  حق پرست  است.جمیل 
اشاره به وقوع و تشکیل 675 
کار  از  ناشی  حادثه  پرونده 
در سال 95 در سطح شعب 
تابعه استان، اظهار کرد:از این 
تعداد،617 مورد با انجام مراحل 
درمانی و پرداخت غرامت ها و 
مربوطه  درمانی  پوشش های 
 13 انجامید،اما  بهبودی  به 
 4 کلی،  افتادگی  کار  از  مورد 
جزئی،  افتادگی  کار  از  مورد 
دریافت  مشمول  مورد   39
مورد   2 و  نقص عضو  غرامت 
مستمری  برقراری  با  فوتی 
بازماندگان همراه بوده است.

خبر

 حوادث ناشی از 
کار پارسال 6 درصد 
رشد  داشت

گیالن 24 و نشریه واکنش: استاندار گیالن در 
حاشیه نشست با مجمع نمایندگان استان گفت: 

خوشبختانه زمینه همکاری و تعامل خوبی بین 
مجمع نمایندگان و بدنه اجرایی دولت در استان 

پایگاه اطالع رسانی  .  به گزارش  وجود دارد 
استانداری گیالن؛ دکتر مصطفی ساالری گفت: 
منطقه  مدیران سازمان های آب  این جلسه  در 
به  استان  گردشگری  و  کشاورزی  جهاد  ای، 
مورد  مختلف  موانع  پرداخته،  گزارش  ارائه 
اتخاذ  بررسی قرار گرفته و تصمیمات مناسبی 

شد. 
 وی با اشاره به موضوع کشاورزی به عنوان 
امیدواری  ابراز  استان،  روستائیان  عمده  مطالبه 

کرد سال زراعی پیش رو به خوبی طی شود. 
ارتباط  مردم،  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار   
مستمر  بطور  را  ذیربط  شهرستانی  مسئولین  با 
موارد  کرد:  خاطرنشان  باشند،  داشته  مدنظر 
منتقل  مردم  به  فرمانداران  طریق  از  مختلف 

دیگری  بخش  در  ساالری  دکتر  شد.  خواهد 
دولت  بازوان  را  نمایندگان  مجمع  سخنانش،  از 
زمینه  افزود: خوشبختانه  و  دانست  ها  استان  در 
همکاری و تعامل خوبی بین مجمع نمایندگان و 
این  دارد و  استان وجود  اجرایی دولت در  بدنه 
آینده  برای  خوب  روزهایی  نویدبخش  موضوع 

گیالن است. 
 وی  با اشاره به لزوم تداوم همدلی و همکاری 
فضای  کرد؛  امیدواری  ابراز  استان،  در  موجود 
برداشتن  برای  را  زمینه  بتواند  استان  در  موجود 
پایدار  اشتغال  راستای تحقق  بلندتر در  گام های 
به  مجموعا  که  مردم  اقتصادی  مشکالت  رفع  و 

توسعه استان منجر می شود.

تعامل خــوبی بین نمایندگان و بدنه اجــرایی گیالن برقرار است
استاندار اعالم کرد،

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن: خبر

اشتغال زایی3 هزار 
و 745مددجوی 

گیالنی
استان  خودکفایی  کمیته  جلسه  اولین   :24 گیالن 
بودجه سال  تبصره  »د«  بند  اجرای  راستای  گیالن در 
96 در استانداری برگزار شد و اهداف مهم کمیته امداد 

در رویکرد جدید این نهاد تشریح شد.
پرداخت  طریق  از  مددجویان  سازی  توانمند 
تسهیالت ارزان برای ایجاد شغل و راه اندازیکسب وکار 
امداد،  کمیته  خبری  سایت  گزارش  می شود.به  انجام 
بابیان  گیالن  امداد  کمیته  مدیرکل  محمدی،  علیرضا 
از  حمایت  تحت  خانوارهای  توانمندسازی  اینکه 
است  نهاد  این  اصلی  اولویت های  و  ضرورت ها 
پرداخت  طریق  از  گفت:توانمندسازیمددجویان 
تسهیالت ارزان برای ایجاد شغل و راه اندازی کسب وکار 
انجام می شود که نقش مهمی درایجاداستقالل اقتصادی 
و افزایش عزت نفسآن ها دارد. وی با اشاره به اینکه در 
پایان سال 94 حدود 115 هزار و 500 خانوار در گیالن 
تحت حمایت کمیته امداد بودند، افزود: توانمندسازی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  ابعاد  در  خانوارها 
اعتقادی موجب شد تا امروز این میزان به 103 هزار 

خانوار کاهش پیدا کند. 
و  هزار  سه  اشتغال زایی  کرد:برای  تصریح  محمدی 
745مددجوی گیالنی تا دی ماه سال جاری 74 میلیارد 

و 402 میلیون تومانپرداخت شده است. 
مدیرکل کمیته امداد گیالن با بیان اینکه اعتبار اشتغال زایی 
مددجویان استان در سال گذشته 44 میلیارد تومان بود که 
است  افزایش یافته  تومان  میلیارد   102 به  امسال  رقم  این 
افزود:تاکنون 74 درصد اعتبار اشتغال زایی این استان باهدف 
جذب شده  مددجو  هزار  شش  برای  شغلی  فرصت  ایجاد 
 30 و  روستایی  را  گیالنی  مددجویان  درصد   70 است.وی 
از  درصد   72 داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  شهری  را  درصد 
تهدیدی  که  می دهند  تشکیل  سالمندان  را  گیالن  مددجویان 

برای استان و همچنین وضعیت اشتغال محسوب می شود. 
کرد  اشاره  خانوارها  توانمندسازی  الگوی  به  محمدی 
شناسایی  و  محل  آمایش  طریق  از  الگو  این  گفت:  و 
معرفی  مهارت آموزی،  شغلی،  مشاوره  مستعدیناشتغال زایی، 
به بانک برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی، اجرای طرح 

اشتغال و نظارت بر طرح تا پنج سال اجرا می شود. 
اشتغال زایی  برای  جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
مددجویان گیالنی250 دستگاه خودرو وانت نیسان به آن ها 
میان  سه  جانبه  تفاهم نامه  طی  افزود:  کرد،  پیدا  اختصاص 
یک شرکت  و  امید  کارآفرینی  گیالن، صندوق  امداد  کمیته 
خودروسازی، مبلغ 7,5 میلیارد تومان اعتبار برای خرید این 

خودروها هزینه شد.  
مدیرکل کمیته امداد گیالن به ارائه آموزش فنی و حرفه ای 
به 9 هزار نفر از مجریان طرح های اشتغال  زایی به  صورت 
سالیانه اشاره کرد و گفت: تا سقف یک میلیون تومان برای 

آموزش هر نفر پرداخت می شود. 
از  نفر   471 برای  جاری  سال  در  اینکه  بابیان  محمدی 
مددجویان گیالنی از طریق کاریابی شغل ایجادشده است، 
از  که  مددجو  فرزندان  یا  مددجویان  بیمه  حق  داد:  ادامه 
طریق کاریابی مشغول به کارشده اند تا دو سال توسط کمیته 
امداد پرداخت می شود. وی تصریح کرد: با افتتاح صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت گیالن، 32 میلیارد تومان از طریق 
که  پرداخت شد  مددجویان  اشتغال زایی  برای  این صندوق 
در صورت مشارکت حداکثری مردم و خیران می توانیم 
نیازمندان  خودکفایی  برای  را  بیشتری  تسهیالت 

اختصاص دهیم. 

مدیرکل تامین 
اجتماعی گیالن:

نشریه واکنش و گیالن 24 : رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن در آئین رونمایی از بذور گواهی 
شده ارقام بومی برنج استان گیالن که با حضور استاندار محترم در موسسه تحقیقات برنج کشور برگزار 
گردید بیان داشت: در جهت حفظ اشتغال و افزایش درآمد شالیکاران تمام توان خود را به کار خواهیم 
بست. مهندس شعبان نژاد با اشاره به اینکه امکان افزایش سطح شالیکاری وجود ندارد تاکید نمود باید با 
اتخاذ تدابیری از جمله حمایت های دولت از شالیکاران، تالش محققین برای معرفی ارقام جدید کیفی با 
عملکرد باال و مقاوم به تنشها و همکاری های تنگاتنگ دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی بخش کشاورزی 

انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول استراتژیک باال برد.
وی اشاره به اقدامات جهاد کشاورزی در راستای کاهش صعوبت برنجکاری، کاهش هزینه های تولید 
کشاورزان و افزایش عملکرد محصول برنج نمود. از جمله این اقدامات به تجهیز و نوسازی 90 هزار هکتار 

از اراضی شالیکاری استان گیالن، ورود 10 هزار دستگاه ماشین آالت کشاورزی به مزارع، توسعه مبارزه 
بیولوژیک با آفات، جمع آوری سموم غیراستاندارد از بازار و بهره گیری از کودهای زیستی اشاره نمودند.

پایان سخنان خود به هجمه های اخیر وارده به بخش کشاورزی پرداخت و  نژاد در  مهندس شعبان 
صراحتا بیان داشت اجازه تولید برنج تراریخته داده نشده است. وی اخبار منتشره در این راستا را مبنی بر 
اینکه در یک میلیون هکتار از اراضی کشور زراعت برنج تراریخته انجام می شود را تکذیب و بیان داشت 
در حالیکه کل مساحت برنجکاری کشور 550 هزار هکتار است. رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن 
ادعای مبنی بر مصرف 96 درصدی آب کشور در بخش کشاورزی را تکذیب  و تصریح کرد: میزان مصرف 

آب این بخش به 50 درصد هم نمی رسد.

آئیـن رونمایی ازبـذرهای بومی برنـج استان گیـالن  

خدمت بین دانا

مدیرکل کمیته امداد گیالن 
صدور پـروانه شهرسـازی تنها با ارائـه نقشه معـماری ممـکن استخبر داد:

تعیین نقش صادرات و ارتباط آن با نرخ ارز و تولید ناخالص داخلي

به  گیالن،  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
کتابخانه گردی  ملی  طرح  جزئیات  تشریح 
با  همزمان  ملی  طرح  این  گفت:  و  پرداخت 
سالروز تاسیس نهاد کتابخانه   های عمومی در 
درخواهد  اجرا  به  گیالن  سراسر  کتابخانه   19

آمد.
  دکتر هادی نوری در جمع روسای ادارات 
و مسئوالن کتابخانه های عمومی استان، با بیان 
عنوان  با  جامعه  سطح  در  باید  کتاب  اینکه 
گیرد،  قرار  توجه  مورد  اجتماعی  موضوع  یک 
خاطرنشان کرد: در این زمینه نیازمند توجه همه 
دستگاه ها هستیم.مدیرکل کتابخانه های عمومی 

از  دنیا  اقتصادهای  تمام  مانند  ایران  دراقتصاد 
توسعه  در  مهم  ارکان  از  یکی  عنوان  به  صادرات 
و رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی یاد می 
شودچنانکه اقتصاددانان و پژوهشگران بسیاری در 
نظریات و مقاالت علمی خود بر این امر مهم یعنی 

صادرات تاکید کرده اند.
آمده  ابراهیمی  و  نژاد  مصری  مقاله  در  چنانکه 
ها  کشور  دراقتصاد  مهمی  نقش  است:تجارت 
اقتصادی  رشد  افزایش  برای  کشورها  اغلب  دارد 
تولید  با سایر کشورها و  به دنبال توسعه تجارت 
نژاد- هستند.)مصری  نسبی  مزیت  اساس  بر  کاال 
ابراهیمی1385(ونیز صادرات به عنوان بخش مهمی 
از فرایند توسعه در دستور کار کشورهای مختلف 
)در حال توسعه و توسعه یافته(از جمله ایران قرار 
دارد کشورهای مختلف بر اساس مزیت نسبی که 
می  به صادرات  مبادرت  بالفعل(  و  )بالقوه  دارند 

کنند. )جعفری ،خورشیدی ،حمیدی زاده(
چنری  نیز معتقد است صادرات کاالهای ساخته 
شده و محصوالت صنعتی در کشورهای در حال 
اقتصادی برای آنها بوده ،  توسعه اوال« منبع رشد 
موثر  آنها  ارزی  نیازهای  بر طرف کردن  در  ثانیا« 
است. لکن او معتقد است که در سیاست توسعه 
بخش صادرات اصول و مکانیزم بازار باید در نظر 

گرفته شود. 
گوناگونی  جز  راهی  محصولی  تک  کشورهای 
به  بخشیدن  ثبات  جهت  صادراتی  محصوالت 
درآمد های ارزی ندارند .از طرف دیگر دولت ها 
معموال« دارای استراتژی صادرات هستند به علت 

کتابخوانی  و  کتاب  ترویج  افزود:  استان گیالن 
تنها نباید محدود به یک قشر خاصی بوده بلکه 
باید تمایل به کتاب و کتابخوانی در میان آحاد 
جامعه اشاعه شود.وی با تاکید بر اینکه موضوع 
محافل  همه  موضوع  باید  کتابخوانی  و  کتاب 
شود،  اداری  و  رسانه ای  خصوصی،  عمومی، 
برای  مثبت  اتفاقات  وقوع  دنبال  به  اگر  گفت: 
تالش  باید  هستیم  کتابخانه ها  و  کتاب  حوزه 

کنیم کتابخوانی به یک گفتمان تبدیل شود.
نوری، با اشاره به اینکه در این زمینه به دنبال 
اقشار  برای  تخصصی  نشست های  برگزاری 
مختلف در سطح استان هستیم، عنوان کرد: این 

داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  و  بودن  آور  ارز 
مورد  غالبا«  صادرات  جهت  همین  به  اشتغال  و 

حمایت قرار می گیرد.
رشد  نرخ  کاهش  چون  مباحثی  به  لوییس 
کرده  اشاره  صادرات  نمودن  حداکثر  و  واردات 
است و صادرات را به عنوان نیروی محرکه اقتصاد 
کشور معرفی می کند.همچنین در تحقیق دیگری 
عنوان شده: رقابت پذیری فناوری های توسعه ای 

پیش شرط اساسی رشد صادراتند.
تاکید   با  و  گذشته  دهه  دو  و  جهانی  در سطح 
مبنی  پول  المللی  بین  صندوق  و  جهانی  بانک 
برحذف یارانه برای رشد سریع اقتصادی در جهان 
است)فذج  گرفته  رونق  آن  پیرامون  ،بحث  سوم 
دالیل  و  اساس  همین  بر  نجفی1383(که  و  زاده 
یارانه ها در سال 1388 که  دیگر طرح هدفمندی 
یکی از دالیل اجرا ی این طرح نزدیک شدن به 
گسترش  و  انرژی  زمینه  در  حداقل  رقابتی  بازار 
ایران  نیزدر  است  بوده  نسبی  های  مزیت  متغییر 
انجام گرفت.همچنین با تمام تالش های و برنامه 
ریزی های صورت گرفته متاسفانه اتکا به صادرات 
نفتی و عدم توجه کافی به امر صادرات غیر نفتی 
و وابستگی واردات کاالهای عمدتا« واسطه ای و 
ارز  نرخ  یک  تعیین  به  نبودن  قادر  و  ای  سرمایه 

مناسب متاسفانه در ایران حضور داشته است.
در واقع وقتی در یک اقتصاد بر صادرات تاکید 
می شود در واقع بر متغییر های فنی ،نهادی و ایجاد 
رقابت پذیری در اقتصاد تاکید می شود عالوه بر 
این صنایع صادراتی به خاطر حساسیت هایی که 
و  بازاری  اقتصادی  علمی  های  فرصت  به  نسبت 
فنی بین المللی دارند خود موجد رشد بهره وری 
بود  اقتصاد خواهند  تداوم بخش رقابت پذیری  و 

تصور که کتاب تنها محدود به کتابخانه ها باشد 
باید تغییر کند.

نشست  برگزاری  به  مسئول،  مقام  این 
نیز اشاره  کتابخوان ویژه فرماندار استان گیالن 
و تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های انجام 
نشست  جلسه  سومین  نیز  آینده  هفته  شده، 
مدیران  ویژه  شهرستانی  مدیران  کتابخوان 

شهرستان انزلی برگزار می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن، با اشاره 
به اینکه متاسفانه در برخی شهرستان آنگونه که 
شایسته است به امر کتابخوانی توجه نمی شود، 
اظهار کرد: برگزاری این نشست به جلب توجه 

)شاکری – مالکی(پس تاثیر صادرات به عنوان یک 
است.همچنین  مطرح  کشور  اقتصاد  در  مهم  رکن 
واردات نیز یکی از متغییرهای مهم اقصادی است 
گذار  تاثیر  و  مهم  کشور  اقتصاد  در  آن  میزان  که 
است.وقتی از صادرات و واردات صحبت می شود 
آید.تراز  می  میان  به  ها  پرداخت  تراز  واقع   در 
پرداخت ها یکی از متغییر های مهم اقتصادی است 
که حداقل در بلند مدت نمی توان از مقدار واندازه 
واقع  در  ها  پرداخت  کرد.تراز  پوشی  چشم  آن 
جاری  1.حساب  است  شده  تشکیل  بخش  دو  از 
2.حساب سرمایه.حساب جاری درآمد های ناشی 
صادرات  عنوان  تحت  خدمات  و  کاال  فروش  از 
منهای ورود کاال و خدمات تحت عنوان واردات 
است. جریان سرمایه در واقع بیانگر خروج سرمایه 
 GNP و ورود سرمایه است و ارتباط مستقیمی با

ندارد زیرا بیانگر انتقاالت سرمایه است.
هاصورت  پرداخت  ها:تراز  پرداخت  تراز 
حساب تمامی مبادالت کشور با دنیای خارج طی 
مدت یک سال است.معموال مازاد موازنه پرداخت 
پول  ارزش  تقویت  عبارتی  به  و  ارزانی  باعث  ها 
ملی در مقایسه با سایر اسعار می شود و بر عکس 
الملل  بین  مالی  بازار  تراز پرداخت ها در  کسری 
دارای انعکاس منفی بوده و در شرایط ثابت باعث 
اسعار  با سایر  مقایسه  ملی در  پول  ارزش  کاهش 

می شود.
ریالی  ارزش  کل  داخلی:  ناخالص  تولید 
واحدهای  توسط  تولیدشده  نهایی  محصوالت 
اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین را تولید 

ناخالص داخلی می نامند.
تولید  کالن،  اقتصاد  شاخص های  میان  در 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  داخلی  ناخالص 

انجام  و  کتابخوانی  و  کتاب  حوزه  به  مسئوالن 
ترویج، رشد و توسعه  اقدامات الزم در راستای 

فضای کتابخانه   ای و کتاب منجر می شود.

است. زیرا نه تنها به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد 
مورد  ارزیابی ها  و  تحلیل ها  و  تجزیه  در  اقتصادی 
اقالم  دیگر  از  بسیاری  بلکه  می گیرد،  قرار  استفاده 
کالن اقتصاد محصوالت جنبی محاسبه و برآورد آن 

محسوب می گردند.)بانک مرکزی( 
تجارت خارجی بخش مهم و تاثیر گذاری در طول تاریخ 
اقتصادی کشور های مختلف است و جایگاه و اهمیت این 
بخش مهم در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست.تشکیل سازمان 
اقتصادی  مهم  کشورهای  تمام  تقریبا  عضویت  و   WTO
جهان در آن و تمایل کشورهای باقیمانده برای عضویت و 

بهره برداری از منافع آن گواه این مدعاست. 
کشور ما نیز بخش مهم و غیر قابل انکاری از درآمد 
خود را از فروش نفت خام و بالطبع تجارت خارجی 
نیز در  واردات  آورد و سهم صادرات و  بدست می 
و  است  ای  مالحظه  قابل  رقم  ملی  ناخالص  تولید 
 WTOپیوستن به سازمان جهانی تالش کشور برای 
افزایش سهم تجارت در  توان در راستای  نیز می  را 
اقتصاد کشور ذکر کرد . بنابراین و با عنایت به مطالب 
فوق الذکر را می توان نشان از اهمیت بخش صادرات 
و واردات در اقتصاد کشور دانست. نتایج مطالعات و 
دانش اقتصادی نشان میدهد که یک رابطه تعادلی بلند 
مدت مثبت بین  صادرات   و تولید ناخاص داخلی 
gdp وجود داردو یک رابطه مثبت بین صادرات و 
نرح ارز وجود دارد یعنی با افزایش  واردات مقدار 
افزایش  با  و  یابد  می  افزایش  ملی  ناخالص  تولید 
این  بر  یابد.بنا  می  افزایش  ارز  نرخ  مقدار  صادرات 
و با توجه به مطالب باال واز آنجاییی که تولید بخش 
مهمی از اقتصاد کشور تشکیل می دهد به نظر میرسد 
یابد   گسترش  تولیدی  بخش  که  شود  تالش  اگر 
صادرات کشور و درامد ملی افزایش می یابد و رشد 

اقتصادی نیز قطعا به همراه خود خواهد آورد.

خدمت بین دانا

سالمه شیرزادی

مرضیه زمانی کارشناس مطالعات 
اقتصادی شهرداری رشت

 4905 رقابت  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 

دانش آموز گیالنی در مرحله پایانی مسابقات 
ارتقاء  راستای  در  استان  کل  در  دادرس 
آموزش فرهنگ امدادی و افزایش تاب آوری 
جامعه در برابر حوادث از اهداف اجرای این 

طرح ملی است. 
هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمر استان گیالن مهدی ولی پوراز برگزاری 
ششمین دوره مسابقات دادرس در کل استان  
خبر داد و گفت : هدف از برگزاری این مسابقه 
ارتقای سطح آمادگی امدادی دانش آموزان در 

مواجهه با حوادث وبالیای طبیعی در روزهای 
سخت است.وی با اشاره به اینکه این مرحله 
از مسابقات دادرس ) مرحله شهرستانی( در 
واقع تمرینی عملی در محیطی دوستانه است 
آزمایش  مرحله  به  را  خود  آموزان  دانش  که 
بگذارند، افزود: پس از پایان مرحله شهرستانی 
دعوت  استانی  مرحله  به  منتخب  دادرسان   ،
شده و مهارتهای امدادی خود را برای رقابت 
در المپیاد کشوری تحت عنوان المپیادآماده به 

رقابت خواهند نشست.

این المپیاد در مرحله منطقه ای پس از آموزش 
در  گانه   6 نواحی  سطح  در  دادرس  مباحث 
مدارس شرکت  بین  از  و  برگزار شد  ماه  بهمن 
کننده در هر منطقه یک مدرسه دخترانه و یک 

مدرسه پسرانه انتخاب شدند .
آموز  دانش   4905 رفاقت  با  توام  رقابت 
مسابقات  در  استان  متوسطه  اول  دور  گیالنی 

شهرستانی به رقابت می پردازند.

سـوت پایان مسابقـات دادرس در گیـالن به صـدا در آمد

سالمه شیرزادی

سالمه شیرزادی
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شهرداری ها و شوراها

اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
رشت  شهرداری  بودجه  وضعیت 
منطقی نیست،گفت: شهرداری رشت 

730 میلیارد تومان بدهکار است.
 2 با  دیدار  در  نصرتی  مسعود 
شورای  مجلس  در  رشت  نماینده 
رشت  شهرداری  در  ما  اینکه  بیان  با 
که  هستیم  روبرو  گرفتاری هایی  با 
گردد،اظهار  برمی  قبل  سالهای  به 
رشت  شهرداری  بدهی  کرد:امروز 
وضعیت  و  است  تومان  میلیارد   730
بودجه شهرداری رشت منطقی نیست 
که  دارد  ما وجود  برای  فشارهایی  و 

باید مرتفع شود.
امالک  به  اشاره  با  رشت  شهردار 

شهرداری تاکید کرد:امالک طبق قانون 
صرف  عمرانی  پروژه های  بایدبرای 
عادی  شهرداری  شرایط  اگر  و  شود 
امالک  فروش  و  وام  به سراغ  ما  بود 

نمی رفتیم.
کد  کرد:سه  خاطرنشان  نصرتی 
همیشه  اوراق  انتشار  و  وام،امالک 
باعث متورم شدن بودجه بوده و گاها 
های  هزینه  ولی  نیافته  تحقق  درآمد 
قراردادهای  ما  است.  شده  انجام  آن 
عمرانی بسته ایم و هزینه شده است و 
من امروز با شورا رسما مکاتبه کرده ام 
که بسیاری از این تعهدات امروز آرای 

دادگاه هستند .
وی اظهار کرد:امروز اگر پرداختی 

پای  که  پیمانکاران  از  بسیاری  به 
نگیرد  اند صورت  ایستاده  شهرداری 

قدم از قدم نمی توانند بردارند .
وام،انتشار   : افزود  رشت  شهردار 
برای  خزانه  اسناد  و  مشارکت  اوراق 
پروژههای خاص فعالیتهایی است که 

همه شهرداری ها انجام می دهند، ما به 
هر دنده ای بچرخیم یکسری هزینه ها 
مانند رفت و روب و جمع آوری زباله 
ها و ... را باید انجام دهیم و هزینه های 

جاری ما اجتناب ناپذیر است.

خبر

خبر

خطوط عابر پیاده 
رشت ساماندهی 

می شود

گیالن در مدیریت فرهنگی و 
علمی حرف اول را می زند 

بدهی 730 میلیـارد تومانی 
شهـرداری رشت

واکنش

شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
وضعیت  کنترل  و  ساماندهی  گفت:  رشت  اسالمی 

خطوط عابر پیاده در رشت به زودی انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای 
افزود:  پور  حاجی  اسماعیل  رشت،  شهر  اسالمی 
های  چراغ  کنترل  تاکسی،  های  ایستگاه  ساماندهی 
وقوع  زمان  در  اوضاع  کنترل  رانندگی،  و  راهنمایی 
بحران هایی از جمله سیل، زلزله و ...از جمله مزایای 

راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در رشت است.
وی با اشاره به اینکه نصب دوربین های ثبت تخلف 
کارآیی فراوانی دارد تصریح کرد: با نصب این دوربین 
زمینه  در  بهتری  دهی  خدمات  رشت  سطح  در  ها 
مباحث ترافیکی به شهروندان انجام می شود و افرادی 
که دائما تخلف رانندگی انجام می دهند موجب تضییع 

حقوق دیگران می شوند. 
رشت  سطح  در  نوری  فیبر  اجرای  به  پور  حاجی 
اشاره و بیان کرد: برای اجرای 120 کیلومتر فیبر نوری 
به  انجام شده و  در سطح رشت هماهنگی های الزم 
زودی طی تفاهم نامه ای که با بانک شهر منعقد شده 
است 400 دستگاه دوربین ثبت تخلف به مرکز کنترل 

ترافیک رشت افزوده می شود.
شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
رشت افزود: در حال حاضر 39 دستگاه دوربین ثبت 
تخلف در سطح رشت جانمایی شده است و پس از 
پانزدهم اسفند رسما ثبت تخلفات در شهر انجام می 

شود.
راه  مزایای  دیگر  از  را   vms تابلوهای  نصب  وی 
اندازی مرکز کنترل ترافیک دانست و تصریح کرد: با 
به  ها  خیابان  ترافیک  وضعیت  از  تابلوها  این  نصب 

شهروندان اطالع رسانی می شود.
اقدامات  دیگر  از  را  پارک  کارت  صدور  وی 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت دانست 
و گفت: با اجرای این طرح خودروهایی که در حاشیه 
زمان  الکترونیکی  صورت  به  کنند  می  توقف  خیابان 
مبلغ  ساعت  هر  برای  و  شده  مشخص  آنان  توقف 
مشخصی ثبت می شود. رئیس کمیسیون حمل و نقل 
و ترافیک شورای اسالمی رشت گفت: با این اقدام همه 
شهروندان صاحب خودرو می توانند عادالنه از فضای 
موجود در شهر رشت به منظور توقف خودروهایشان 

استفاده کنند.

دکتر فرهاد دلق پوش  
سامانه  اینکه  به  اشاره  با 
الکترونیکی  تدارکات 
تأمین  جریان   ، دولت 
می کند  تسهیل  را  کاال 
سال های  در   : افزود 
در  خوبی  پیشرفت  اخیر 
سامانه های الکترونیکی به 

وجود آمده است و باید مدیران دستگاه های دولتی از 
سامانه ستاد استفاده کنند.

گیالن  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   
فرهنگی  مدیریت  عرصه های  در  گیالن  اینکه  بیان  با 
استان  گیالن  گفت:  می زند  را  اول  حرف  علمی  و 
گردشگری است که دارای دو بندر فعال و اولین منطقه 
آزاد تجاری و صنعتی شمال کشور است و باید جایگاه 
باالیی در کشور داشته باشد. به گزارش روابط عمومی 
دلق پوش  گیالن،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
از  بهره گیری  با  الکترونیک  تجارت  اینکه  به  اذعان  با 
فنّاوری روز باید گسترده شود بیان کرد: بهبود وظایف 

مدیریتی یکی از این برنامه های سامانه ستاد است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از این سامانه پیشرفت 
آن  افزایش  و  خرید  کارایی  حوزه  در  را  چشمگیری 
ستاد  سامانه  از  استفاده  کرد:  تصریح  داشته  همراه  به 
48 درصد هزینه ها را کاهش می دهد و بهبود مدیریت، 
عملیات تجاری و شفافیت فرایند خرید ازجمله فواید 
و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس  است.  سامانه  این  از 
تجارت گیالن با اشاره به اینکه سامانه ستاد به توسعه 
افزود: در عرصه  زیرساخت های کشور کمک می کند 
اینترنت، دنیا در حال ایجاد یک دهکده جهانی است 
به عالی ترین درجات  برای رسیدن  باید خود را  ما  و 
در این گونه بحث ها آماده کنیم و کمیت و کیفیت را 

باال ببریم.

رئیس شورای شهر رشت، کتابخانه ملی رشت را میراث ارزشمند دانست و گفت: باید پیوند 
حوزه فرهنگ با مدیریت شهری را تقویت کنیم.

به گزارش ایسنا – منطقه گیالن، سید امیرحسین علوی در آیین تجلیل از راویان تاریخ شفاهی 
استان گیالن که در پژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن برگزار شد، با بیان اینکه شورای 
اسالمی برای رسیدن به جایگاه مترقی خود در نظام راه طوالنی در پیش دارد، اظهار کرد: قبل 
از انقالب نیز انجمن های شهر فعال بودند، اما در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ساختار 

حقوقی جدیدی برای شورا تعریف شد که هنور پیاده سازی و اجرا نشده است.
وی با اشاره به تعامل خوب شورای چهارم شهر رشت با مرکز اسناد و کتابخانه ملی گیالن 

در باب راه اندازی کتابخانه الکترونیک، افزود: خوشبختانه در این دوره نیز همکاری ها وجود دارد 
و تمایل داریم پروژه مذکور را به سرانجام برسانیم.

رئیس شورای پنجم شهر رشت، از آماده سازی فرهنگنامه گیالن تا سال 98 خبر داد و گفت: 
کتابخانه ملی رشت میراث ارزشمند ماست و باید برای حفظ و پاسداشت آن برنامه های ویژه 

داشته باشیم. در این راستا باید پیوند حوزه فرهنگ با مدیریت شهری را تقویت کنیم.
علوی، راه اندازی اتاق شکوفایی شهرداری رشت را گامی مثبت در مسیر فرهنگ سازی دانست 
و عنوان کرد: طی چند روز اخیر خریداری ملک منتصب به استاد هوشنگ ابتهاج در رشت توسط 

شهرداری صورت گرفته و از این قبیل اقدامات باید تکرار شود.

رئیس شورای شهر رشت: پیوند حوزه فرهنگ با مدیریت شهری را تقویت کنیم

شهردار رشت خبرداد:

زهرا رضائی

رئیس کمیسیون :

شورای شهر و 4 
سازمان تفاهمنامه 

امضا کردند

امدادرسانی آتش 
نشانان رشت به چهار 

مصدوم تصادف 
اتوبان رشت-تهران

اسالمی  شورای  رئیس 
نامه  تفاهم  گفت:  رشت  شهر 
مشترک همکاری ما بین شورا، 
پرورش  و  آموزش  شهرداری، 
جوانان  و  ورزش  سازمان  و 

رشت منعقد شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  الملل  بین  امور  و 
امیر  سید  اسالمی شهر رشت، 
حسین علوی با ابراز خرسندی 
تربیتی  امور  مدیران  حضور  از 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
شورای  ساختمان  در  گیالن 
کرد:  اظهار  رشت  اسالمی 
امروزه نگاه مدیران به سمت و 
سوی همکاری و ایجاد تعامل 
شورای  و  است  حرکت  در 
مهم  این  از  رشت  اسالمی 

استقبال می کند.
وی افزود: ما می توانیم در 
و  مشترک  های  برنامه  قالب 
هماهنگ، اهداف مورد نظر را 
مدرسه  شهردار  و  کنیم  محقق 
از جمله مباحثی است که باید 
مورد تاکید و توجه واقع شود.

علوی با اشاره به اینکه پیگیر 
هستیم  مدرسه  شهردار  بحث 
بیان کرد: با رایزنی های انجام 
شهردار  موضوع  پیگیر  شده 
های  اتحادیه  طریق  از  مدرسه 
دانش آموزی هستیم و در این 
بوفه  جمله  از  مباحثی  راستا 
روانشناسان  انجمن   ، سالمت 

و... نیز مورد توجه است.
رئیس شورای اسالمی شهر 
دانش  اینکه  بیان  با  رشت 
استعداد  با  رشت  آموزان 
شناسایی  بحث  گفت:  هستند 
ورزشی  های  زمین  احیای  و 
موضوعاتی  جمله  از  محالت 
است که شورای اسالمی رشت 
با  و  است  آن  انجام  درصدد 
تعامل ایجاد شده ما بین شورا، 
شهرداری ، آموزش و پرورش 
و اداره ورزش و جوانان رشت 
شهروندان  به  بهتری  خدمات 
به  اشاره  با  شود.وی  می  ارائه 
در  شورایاری  طرح  اجرای 
محالت رشت تصریح کرد: در 
حال حاضر باید تمام تالشمان 
را در راستای ایجاد فضای امید 
کار  به  جامعه  در  پیشرفت  و 
آموزان  دانش  یقینا  و  گرفته 
بسیار  مهم  این  تحقق  در 

تاثیرگذارند.

سازمان  عملیات  معاون 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش 
امدادرسانی  از  رشت  شهرداری 
به  کالنشهر  این  نشانان  آتش 
تصادف  حادثه  مصدوم  چهار 
رشت  اتوبان  در  )شنبه(  روز 
تهران خبر داد. شهرام مومنی در 
واکنش  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
افزود: با اعالم یک مورد تصادف 
با پراید به ستاد فرماندهی  تریلی 
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
ایمنی شهرداری رشت بالفاصله 
دو تیم نجات از ایستگاه های 6 
و 10 به محل حادثه اعزام شدند.
وی اظهار داشت : آتش نشانان در این 
یک  کردن  خارج  برای  امدادرسانی 
پراید  خودروی  سرنشین  سه  و  راننده 
و محبوس شده  گرفتار  در خودرو  که 
عملیات  کردند.معاون  اقدام  بودند، 
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
ایمنی شهرداری رشت بیان داشت: 
مصدومان این حادثه توسط عوامل 
درمانی  مراکز  به  گیالن  اورژانس 

منتقل شدند.
بر اساس آخرین آمار سازمان 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش 
شهرداری کالنشهر رشت، دارای 
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نیرو است.

تولیدکنندگانی که با سود کم تالش دارند، قابل احترامند

شهـر رشت نیازمند پـــوست انـــــدازی است

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل   
کنندگانی  تولید   : گفت  گیالن  صنعتی 
که میدانند سود تولید بسیار پایین تر از 
بخاطر  همچنان  ولی  کارهاست  برخی 
اشتغال و کشور به تولید ادامه می دهند 

قابل احترام و حمایت هستند . 
  تالش مجموعه مدیریتی استان رفع 
مشکالت پیش پای تولید، ایجاد اشتغال 
و به جریان انداختن چرخ های صنعت 
است. به گزارش روابط عمومی ، مدیر 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  عامل 

ادامه مطلب ... 
رشت مرکز گیالن اکنون در چنگال 
دو  است،   گرفتار  شهری  زباله  انبوه 
رود  گوهر  و  زرجوب  رودخانه 
آلوده  زیست  محیط  اعالم  براساس 
ترین رودهای جهان هستند که آب آن 
ها به تاالب و دریا می ریزد ،  خیابان 
از چاله و خرابی   ها و کوچه های پر 

است و ....؟.! 
بزرگ  شهرهای  گوید:  می  استاد 
جهان و پایتخت های کشورهای دیگر 
را  گیالن  مرکز  وقتی  حتی  پیشکش، 
اصفهان،  مانند  هایی  استان  مراکز  با 
کرمان، آذربایجان« تبریز« ،  همدان و... 
و  عمق  متوجه  کسی  هر  کنید  مقایسه 
میزان عقب ماندگی این شهر می شود. 
شهردار  چندین  اخیر  سال  چند  در 
مدیریت  سکان  بومی  غیر  و  بومی 
شهری را با دخالت نمایندگان مجلس 
و مقام های اجرایی و بعضا روحانیان 
صاحب نفوذ در دست گرفتند و گمان 
می رفت با حمایت این حضرات اتفاق 
خواهد  رخ  زیبا  رشت  برای  مثبتی 
چهل  استانه  در  اکنون    ....... اما  داد، 
سالگی انقالب  و سال 1400 در حالی 
شاهد  ها  بخش  و  شهرها  همه  که 
پیشرفت هستند، شهر رشت شاهد دو 
نماد  است که » پیاده راه فرهنگی در 
مرکز شهر و خط اتوبوس تندرو از آن 
البته موزائیک پیاده روها  جمله است. 
در مناطقی عوض شد و چند بازارچه 
و سرای محالت بنا نهاده شد که برای 
همین امور در میان شهروندان حرف و 
حدیث ها بسیار است و قصد توضیح 
در  اینکه  نداریم.  را  ها  عرصه  دراین 
مالی  تخلفات  علت  به  قبل  دوره  دو 
و  شهردارها  و  شهر  شورای  اعضای 
مدیران شهر » دستگیری و زندانی شدن 
آنها و رسانه ای شدن ماجرا تا رسانه 
های برون مرزی«  چه آبرو ریزی برای 
خورد  رقم  مظلوم  واقع  به  شهر  این 
دو،  یعنی  اخیر  دوره  در  آنچه  بماند، 
سه سال اخیر در رشت روی داد ه هم 

در نوع خود موجب حیرت است. 
برای احداث پیاده راه فرهنگی تعداد 

های  شهرک  شرکت   : گفت  گیالن 
خدمات  هرگونه  آماده  استان  صنعتی 
در  فعال  صنعتگران  به  قانونی  دهی 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان بوده 
دریغ  بخش  این  در  کمکی  هیچ  از  و 
نخواهد کرد. وی بیان داشت : تالش 
مجموعه مدیریتی استان رفع مشکالت 
پیش پای تولید، ایجاد اشتغال مولد و 
های صنعت  چرخ  انداختن  جریان  به 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  است. 
صنعتی استان گیالن با اشاره به اهمیت 

تنومند چنار و  از درخت های  زیادی 
خیابان  سوی  دو  در  های  گونه  دیگر 
امام » ره« قطع شد و اعالم کردند که به 
جای آن در نقطه ای دیگر درختکاری 

می شود. 
خط » بی آر تی » یا همان اتوبوسرانی 
تند رو در همین خیابان امام بدون آنکه 
و  ای  حرفه  افراد  و  دانشگاهیان  از 
مردم نظر خواهی شود، احدث شد در 
حالی که عرض این خیابان هرگز توان 
پذیرش خطوط سواری رو و خط ویژه 

اتوبوس را نداشت. 
دکتر نصرتی شهردار جدید که پنج 
ماهی از قزوین به رشت وارد شده و از 
افراد با سابقه و با تجربه است،  دستور 
بر چیدن نرده های خط اتوبوس های 

تند رو را داد. 
راه  پیاده  کرد،   اعالم  چنین  هم   
اصالح  باید  شهر  مرکز  در  فرهنگی 
شود ، به گونه ای که خودروها بتوانند 
از یک سمت این پیاده راه تردد کنند 
بن  این  از  بازار مرکزی شهر رشت  و 

بست خفه کننده رها شود.! 
آمارهای رسانه ها و مدیریت شهری 
حاکی است که برای پیاده راه که مورد 
تقدیر وزیر شهرسازی و چند هنرپیشه 
حدود  گرفت  قرار  هم  خواننده  و 
ویژه  خط  برای  و  تومان  میلیارد   20
اتوبوسرانی بیش از هفت میلیارد تومان 

هزینه شده است. 
این  است،  گفته  جدید  شهردار 
مجموعه هم اکنون 730 میلیارد تومان 
انجام  امکان  عمال  که  دارد  هم  بدهی 
هر گونه عمران و توسعه از شهرداری 
سلب شده است مگر آنکه استانداری یا 

رفع مشکالت واحدهای تولیدی صنعتی 
اقتصاد،  به  رونق  بازگرداندن  برای 
گفت: دولت در قالب طرح ها و برنامه 
مشکل  حل  دنبال  به  مختلف  های 
و  کوچک  تولیدی  واحدهای  نقدینگی 
برنامه  حال  عین  در  و  است  متوسط 
ریزی ویژه ای برای کمک به واحدهای 

تولیدی بزرگ دارد.
شهرک  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
 : گفت  گیالن  استان  صنعتی  های 
و  تولید  واحدهای  ظرفیت  افزایش 

دولت بودجه جداگانه ای برای عمران 
شهری اختصاص دهد. 

که  شهری  برای  گوید:  می  استاد 
مرکز استان است و تعداد زیادی افراد 
ناتوان جسمی در آن زندگی می کنند، 
حتی گذر گاه هایی مناسب ایجاد نشده 
شهر  در  بتوانند  خاص  افراد  این  که 

رفت و آمد کنند.  
های  لوله  که  است  زیادی  مدت 
سیمانی بزرگی را در بلوار شهید قلی 
پور ریخته و بخشی از آسفالت را کنده 
کار  این  برای  نیست  کسی  اما   ، اند 
پاسخگو باشد که چرا ریخته اند و چرا 

جمع آوری نمی شود!. 
اعمال  بر  ناظر  که  شورای شهر هم 
به  گزارشی   ، است  شهری  مدیریت 
که  دهد  نمی  عمومی  افکار  و  مردم 
اساسا چرا اجازه اجرای طرح های غیر 
نسبت  چرا  و  داده  را  قبلی  ضروری 
و  رفاه  برای  ها  ساخت  زیر  ایجاد  به 
و  گیری  سخت  شهروندان  آرامش 

پیگیری نمی کند. 
که  شهر  شورای  که  نماند  ناگفته 
دردوره  قبل  دوره  اعضای  از  بسیاری 
جدید هم حضور دارند، پس از مدت 
های کش و قوس و درگیریها شهردار 

قبلی را استیضاح و برکنار کردند. 
استاد می گفت: اساسا شورای شهر 
نباید   ، دارد  قانون  طبق  که  قدرتی  با 
و  شهردار  به  را  هایی  اقدام  اجازه 
مدیریت شهری بدهد که به زیان مردم 
است و یا جزو اولویت های طرح های 

شهری نیست.
چند  و  رشت  شهر  درباره  توضیح 
هفتاد  مثنوی  گیالن  استان  دیگر  شهر 

تکمیل پروژه های نیمه تمام اشتغالزایی 
پیگیری خواهد  به طور جدی  استان  در 

شد . 

اینکه،   آخر  کالم  اما  است  کاغذ  من 
برای  دهنده  آزاد  و  ناهمواره  عمومی  معابر 
شهروندان و خساراتی که به خودروها وارد 
می شود،  اثار منفی بر روان شهروند، نداشتن 
زیر ساخت های مناسب و مبلمان شهری ، 
انباشت هزاران تن زباله  درحاشیه شهرها و 
های  آب  های  سفره  وارد  که  هایی  شیرابه 
زیر زمینی و سطح االرضی می شود،  اجرا 
متاسفانه  که  کارآمد  نا  های  طرح  انجام  و 
کسی هم پاسخگو نیست و هر یک دیگری 
را مقصر می داند،  اطالع رسانی های ناکافی  
و دهها مشکل دیگر حداقل شهر رشت را به 
اندازی  پوست  یک  به  که   کشانده  مراحلی 

کامل نیاز دارد.
های  ماندگی  عقب  حدی  به  شهر  این 
و  کارها  دیگر  که  دارد  متنوع  و  متفاوت 
بدون  روزمره   و  موقت   اقدامات  صوری 
چشم انداز و برنامه ریزی های دقیق علمی  
باید چاره  و  کرد  نخواهد  ا حل  مشکالتش 

اندیشی اساسی برای شهر صورت گیرد.. 
بنیادی  و  اساسی  تحول  این  تحقق  برای 
ابتدا باید بدهی های شهرداری بازپرداخت،  
اعتبارات الزم تامین شود به خصوص آنکه 
برنامه  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
است«،   رشت  شهر  همین  از  کشور  بودجه 
سپس مدیریت شهری با نظرخواهی وسیع از 
افراد دانشگاهی آگاه و دلسوز ، دعوت آنها 
نظر  نیز  برای اصالح و ساماندهی شهری و 
خواهی از مردم که شهر متعلق به آنهاست 
، آستین همت را باال بزند، مشروط بر آنکه 
پیش از اجرا و انجام هر کاری اطالع رسانی 

و شفاف سازی کند. 
شهر  این  مردم  آنکه  دیگر  مهم  نکته 
گر  مطالبه  که  بیاموزند  باالخره   باید 
مدیران  و  شهری  مدیریت  از  و  باشند 
که  بخواهند  استان  و  شهرستان  اجرایی 
به نیازهای آنها پاسخ داده شود و بیت 

المال مانند گذشته به هدر نرود. 
سیما،  و  صدا  از  اعم  ها  رسانه 
 ، خبری  های  سایت  ها،  خبرگزاری 
درکنار  هم  مجازی  فضای  و  مطبوعات 
شورای شهر ، مدیریت شهری و مدیران 
به  کنند.   امور کمک  پیشبرد  به  اجرایی 
مردم اطالع رسانی کرده و بازخورد آن 

را به مدیران بازتاب دهند.
 .............. هستیم  شما  نظرات  منتظر 
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی

سه شنبه 15 اسفند  1396 ، 17 جمادی الثانی  1439 ، 6 مارچ 2018 ، شماره 681

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

وقتی از خودفروشی صحبت می کنیم، بیش تر افراد، به کسانی  فکر می کنند که تن فروشی می کنند، اما من وقتی از »خودفروشی« صحبت می کنم، منظور دیگری دارم.
از نظِر من، »خودفروشی« یعنی فردی حاضر باشد در ازای پول، تن به کاری بدهد که خودش آن را »غیراخالقی« می داند.

افراد زیادی حاضرند در ازای پول زیاد، تن به کارهایی بدهند که پیش از دریافت این پول، خودشــان چنین کارهایی را غیراخالقی می دانســته اند. آنان در توجیه چنین 
کاری می گویند: »مأمورم و معذور!« و اســتدالل می کنند که: »اگر من این کار را نکنم، دیگری آن را انجام خواهد داد، چه فرقی می کند؟! به هرحال این کار را کســی 

انجام خواهد داد، چرا پول آن به من نرسد؟!«

خـود فروشــــــی ...چند نکته از این معنا ...

ادامه مطلب صفحه 5

نویسنده :کتاب روزنامه نگاری علمی و کاربردی - چاپ چهارم به زودی در بازار کتاب
                      مجیـد محمدپـور

                  

کتابی تخصصی روزنامه نگاری - روابط عمومی و امور فرهنگی - از انتشارات جهاد دانشگاهی گیالن

تاریخ مطبوعات ایران،نظریه های ارتباط جمعی، اصول خبرنویسی ، اصول گزارش نویسی ، سیاست گذاری خبری از موضوعات و فصل های  کتاب است.

فروش: کتابفروشی های طاعتی - بدر - وارسته  در شهر رشت                                                           تلفن خرید کتاب به تعداد 091۲5036810

استاد علوم ارتباطات

 

بندرآستارا آماده پذیــرایی از مهمانان نـوروزی است

امکانات  تمامی  کامل  آمادگی  از  آستارا  شهردار 
،خدماتی  اقامتی  شرایط  و  شهری  نیروهای   ، تجهیزات   ،
از  اسکان  و  پذیرایی  منظور  به  مرزی  شهر  این  رفاهی  و 

مهمانان نوروزی خبر داد.
با  واکنش  خبرنگار  با  گفتگو  در  معیتی  جواد  دکتر    
در  آستارا  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  اینکه  بیان 
هفته ها و روزهای گذشته ، جلسات متعددی در خصوص 
است  کرده  برگزار  نوروزی  مسافران  از  مطلوب  استقبال 
نشانی  آتش  بویژه  آستارا  شهرداری  آالت  ماشین   : گفت 
باش  آماده  در  نوروز  تعطیالت  ایام  در  ایمنی  خدمات  و 
کامل هستند وی با بیان اینکه پیش بینی می شود بیش از 
300هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی در ایام تعطیالت 
نوروز به آستارا سفر کنند افزود : تعداد 20 هزار برگ نقشه 
شهری،کارت پستال از جاذبه های گردشگری و همچنین 
بسته های آموزشی تهیه شده ، که در بین مسافران توزیع 

خواهد شد. 
وی در ادامه به نصب بنرهایی خوش آمدگویی ، نقشه 
شهری ، جاذبه گردشگری وتوریستی بندر آستارا و همچنین 
و  کرد  اشاره  شهر  تردد  پر  نقاط  در  ضروری  های  تلفن 
فرهنگی  میراث  اداره  با همکاری  : شهرداری  بیان داشت 
شهرستان جهت برپایی تور آستاراگردی مینی بوس رایگان 
در اختیار گردشگران قرار خواهد داد ، تا بتوانند با استفاده 
از  راهنما، از مناطق زیبا ، توریستی و اماکن تاریخی آستارا 

دیدن کنند.
کوچه  به  کوچه  تکانی  خانه  طرح  از  همچنین  معیتی   

در سومین سال متوالی برای استقبال از سال نو توسط 40 
نفر از نیروهای زحمتکش واحد خدمات شهری شهرداری 
خبر داد و گفت : روزانه 150 تن زباله از معابر ورودی و 
خروجی و تجاری شهر آستارا توسط نیروهای مذکور جمع 

آوری می شود.
مردم  سازمانهای  با  همکاری  به  سپس  آستارا  شهردار   
نهاد )NGO( در خصوص پاکسازی معابر در شش مرحله 
ورودی  در  زباله  بازیافت  کیوسک  استقرار  به  همچنین  و 
بینی  پیش   : افزود  و  کرد  اشاره  مسافران  رفاه  شهر جهت 
شده ، تا در ایام نوروز بویژه روز طبیعت  ، کیسه های زباله 
شهروندان  و  مسافران  بین  در  پسماند  آوری  جمع  جهت 

توزیع شود.
روان  کنار حوض  در  برپایی سفره هفت سین  به   وی 
کرد  اشاره  آستارا  میدان شهرداری  در  واقع  آبی  آسیاب  و 

وافزود : پارک جنگلی و توریستی بی بی یانلو با امکانات 
مناسب ، برای خدمات رسانی به گردشگران و شهروندان 

در حال آماده سازی است.
مختلف  درنقاط  بهداشتی  های  سرویس  احداث  معیتی 
شهر آستارا  را 214 چشمه برشمرد و گفت : این سرویس 
ها درضلع شرقی و غربی ،کمپینگ شماره یک و دو، ساحل 
در  رزدار  پارک  امید،  بلوارسفیر  در  دریا  طرح  شریعتی، 
محوطه  ملی،  باغ  ساحلی،  بزرگ  بازار  غربی  شمال  ضلع 
مسجدجامع ، شمال آرامستان ، ترمینال، مسجد محمدرسول 
ایستگاه سواری  و  کاال و خدمات  بازارعرضه مستقیم  اهلل، 
دوم(  و  اول  آباد)فلکه  عباس  وشهرک  شهری  برون  های 

احداث شده است.
های  دوربین  سرویس  و  نصب  از  آستارا  شهردار 
بزرگ  بازار  پارکینگ  بویژه  پرتردد  نقاط  در  مداربسته 

انتظامی  نیروی  با  تعامل  و  همکاری  همچنین  و  ساحلی 
نصب  با  شهرستان  دادگستری  جرم  از  پیشگیری  ستاد  و 
و  داد  نوروز خبر  تعطیالت  ایام  در  دهنده  بنرهای هشدار 
افزود : تدابیری اندیشیده شده تا در این ایام گشت و نظارت 

خوبی بر حمل و نقل عمومی انجام شود. 
رنگ  معابر،  آسفالت  روکش  و  گیری  لک  ؛  پایان  در  وی 
تعمیر و   ، آمیزی جداول و خط کشی خیابانهای سطح شهر 
تابلوهای  نصب   ، پارکی  و  زن  چشمک  چراغهای  بازسازی 
ترافیکی در معابر ، پاکسازی و رفع سد معابر شهری ،احداث 
بوستان های محلی در نقاط مختلف شهر ، طراحی و اجرای 
ورودی  های  جاده  ،پاکسازی  شهری  درون  سبز  فضای 
وخروجی شهری ،شستشو معابر و جداول سطح شهر را از 
دیگر اقدامات مهم شهرداری آستارا برای استقبال از نوروز 

عنوان کرد.

شهـردار آستارا خبـرداد :

خبرنگار:سیدمحمدرضارشیدی


