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برای رضای خدا مدیریت کنید.
مدیریت کنید، یعنی آنکه:

به اقتصاد ثبات بخشیده و اجازه ندهید قیمت 
ارز، طال، سکه ، خودرو، لوازم خانگی ، خدمات 
خدمات  و  ها  کاال  غذایی،قیمت  مواد  پزشکی، 
افزایش  اجتماعی و....هر ماه که خیر هر لحظه 
یابد. اقایان و خانم های مدیر دولتی و خصولتی 
این روند چه  با  باید  بفرمایید که مردم   ، شما 
کنند و با چه آینده و چشم اندازی تصمیم گیری 
کنند. آنهایی که  در داخل و خارج  کشور دانش 
آموز و دانشجو  و بیمار دارند، یا کسی که باید 
، پسرش را داماد کند  جهیزیه دخترش را مهیا 
یا کسی که عمل جراحی چندین میلیونی داشته 
و یا به داروهای کمیاب نیاز دارد با این اوضاع 

متزلزل باید چه گلی بر سرش بگیرد.؟!
بزرگ سازی  به جای  آنکه  یعنی  + مدیریت 
و جداسازی وزارت ها و سازمان ها و افزایش 
مدیران و کارمندان با شرایط کنونی اقتصادی و 
تحریم ها و برخی مشکالت اجتماعی، دولت را 
کوچک و چابک تر کنید. از هزینه ها کاسته و 
بر خدمت صادقانه بیفزایید، بدون آنکه به دنبال 
وزارتخانه  تعداد  نبود  قرار  مگر  باشید.  مقصر 
کمترشود یا آنکه سازمان تبلیغات، حوزه هنری 
هم  مشابه  های  مجموعه  و  اسالمی  ارشاد  و 
خدمت برای کاهش هزینه های کشور در یک 
سازمان مجتمع شده یا زیر نظر بخش فرهنگی 

شهرداری ها در آیند.؟

مدیـریت چیـست !!
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استاد علوم ارتباطات
مجیـد محمدپـور نویسنده :

» چاپ چهارم « 

ازانتشارات جهاد دانشگاهی گیالن
کتاب مرجع  روزنامه نگاری ، روابط 

عمومی  و علوم ارتباطات

» تحسین شده در انجمن متخصصین 
روابط عمومی ایران « 

کتاب روزنامه نگاری علمی 
و کاربردی 

سالم.
 هم استانی گـرامی ونیـکوکار ، خواهشمند است برای انتخـاب فرزند معنـویتان)ایتام و محسنین( به آدرس ذیل مراجعه فرمایید. 

Www.mohsenin.irالتماس دعا 

اندیشه  و  هنر   ، قلم  عرصه  پرتالش  و  ادعا  بی  فعاالن  همه  به  را  خبرنگار«  روز   « مرداد   17
ملی  منافع  حفظ   حرفه،  این  عزتمندی  راستای  در  آنکه  آمید  به  گویم.  می  تبریک  پیشاپیش 
باشیم. راستین  رهروانی  است،  عمومی  افکار  درست  آگاهی  که  خود  های  رسالت  وانجام 

هر دم از این باغ....

آموزشگاه موسیقی
دامـــون

 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،
مجتمع تجاری سبز ،طبقه 4 ،واحد2

تلفن تماس     33251857

تولید برق 2500 مگاوات و 
مصرف 1700 مگاوات است

                         »  قسـم به قلـم «

محصول برنج گیالن 
باید دارای بـرند باشد

یـاس را در جـامعه 
منتـشر نکنید

نشریه ی منطقه ای واکنش 
 :2۴ گیالن  خبری  شبکه  و 
سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
میزان  کرد:  اعالم  گیالن  برق 
هفت  با  استان  در  برق  تولید 

نیروگاه کوچک و بزرگ 2۴۰۰ تا 25۰۰ مگاوات 
ویژه  در گفت وگوی  آبادی  بلبل  است.مهندس 
کرد:  تصریح  گیالن  استان  سیمای  در  خبری 
مشترکان   مصرف  میزان  که  است  حالی  در  این 
در  مصرف  میزان  این  که  است  مگاوات   172۰
دهم تیرماه امسال به علت شدت گرما به 176۰ 

مگاوات رسید. 
علت  خصوص  در  آبادی  بلبل  مهندس 
خاموشی ها توضیح داد: درست است که میزان 
تولید برق در استان بیش از مصرف است ، اما 
براساس برنامه های مدیریت شبکه سراسری باید 

مازاد تولید  به شبکه تزریق منتقل شود.

گیالن 2۴ و نشریه واکنش: 
بسته  گفت:  گیالن  استاندار 
را  مشخص  برند  با  بندی 
گیالن  تولیدی  برنج  معرف 
در سطح کشور و دنیا دانست 

محصول  بر  واحد  برند  درج  داشت:  اظهار  و 
آن محصول  کیفیت  تأیید  بر  گیالن عالوه  برنج 
می تواند نقش بسزایی در ارتقاء بازار فروش این 
اطالع  پایگاه  گزارش  باشد.به  داشته  محصول 
رسانی استانداری گیالن؛ دکتر مصطفی ساالری 
استان   برنج  کمیته تخصصی  در هشتمین جلسه 
به  اشاره  با  کشور   برنج  تحقیقات  موسسه  در 
است  منتفی  غیررسمی  واردات  امسال  اینکه 
افزود: دولت نسبت به واردات کاالها به صورت 
در  که  می کند  پرداخت  دولتی  ارز  مشخص 
موضوع برنج، خارج از میزان تعیین شده امکان 

واردات وجود ندارد.. 

نشریه ی منطقه ای واکنش 
دانشگاه  رییس   :2۴ گیالن  و 
می  گیالن  پزشکی  علوم 
که  دارد  تاسف  جای  گوید: 
در چنین شرایطی برخی افراد 

که از جایگاه حقوقی و قانونی نیز برخوردارند، 
بدون استناد به منابع موثق و با ارایه نظرات غیر 
کارشناسانه، سعی در انتشار یاس و ناامیدی در 

جامعه دارند.  
با وجود تالش های صورت گرفته طی چند 
علوم  دانشگاه  مدیریتی  در مجموعه  اخیر  سال 
و  حاصله  های  آورده  دست  و  گیالن  پزشکی 
جایگاه  از  که  افراد  برخی  بفرد،  منحصر  گاها 
حقوقی و قانونی نیز برخوردارند، بدون استناد 
به منابع موثق و با ارایه نظرات غیر کارشناسانه، 
سعی در انتشار یاس و ناامیدی در جامعه دارند. 

جناب آقای 
مهنـدس مهدی خلقـی

مجید محمدپور
مدیر نشریه ی منطقه ای 

واکنش

               مجید محمدپور- مدیر مسئول نشریه ی منطقه ای واکنش  

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان بخشدار 
بخش کالچای شهرستان رودسر را تبریک 

عرض می کنم، توفیقات مستمر شما در 
راستای توسعه پر شتاب این بخش را از 

درگاه خداوند بزرگ خواستارم.
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 گوناگون

شماره  دو  در  ا:  واکنشی 
قبل » از اوایل تیرماه« پیشنهاد 
کابینه  اعضای  که  ام  کرده 
دوازدهم برای بازبودن دست 
همگی  جمهوری  رئیس 

استعفا دهند.
جا  به  حرکت  این  با 
شرایط  این  در  شایسته  و 
معیشتی  و  اقتصادی  بحران 
روانی  لحاظ  به  هم  جامعه 
هوای تازه ای در میان افکار 
و  گیرد  می  وزیدن  عمومی 
هم آنکه دکتر روحانی بدون 
می  وایسی  در  رو  احتماال 
را  جدید  دولت  یک  تواند 
برای حل مشکالت و پیشبرد 
ویژه  شرایط  این  در  اهداف 

سازماندهی کند. 
 ، معاون  و  دولت  وزیران 
دولتی  های  شرکت  مدیران 
تاسی  به   .... و  خصولتی  و 
از دکتر نوبخت معاون رئیس 
سازمان  رئیس  و  جمهوری 
برنامه و بودجه  با هماهنگی 
و با شتاب در یک روز استعفا 
بدهند تا امکان انتخاب کابینه 

جدید میسر شود. 
و  وزیران  راستا  این  در 
معاون وزیر و مدیران شرکت 
بازنشستگی  مرز  به  که  ها 
رسیده اند و حتی چند سالی 
بیشتر از صندوق دولت برای 
برداشت  شان  مسئولیت 
دیگران   از  زودتر  کنند،  می 
استعفا بدهند.این تنها خواست 
نگارنده نیست، بلکه بسیاری 
از افکار عمومی اعتقاد دارند 
حرکت  یک  تصمیم  این  که 
است. قبول  قابل  و  شجاعانه 

که  هایی  خانم  و  اقایان 
انقالب  پیروزی  ابتدای  از 
مسئولیت  مصدر  بر  همچنان 
هستند!؟  چه خوششان بیاید 
یا رنجیده شوند ، بینی و بین 
استعفا  سایرین  از  زودتر  اهلل 
داده و دیگر را تشویق به این 
. گمان می کنم که  کار کنند 
رئیس  خواست  حرکت  این 
دولت هم باشد. یا علی مدد     

یادداشت

دلیل مشکالت  به  پترولیوم«  »هندوستان  نفتی  کردند: شرکت  اعالم  آگاه  منابع  ها:  واکنشی 
بیمه ای خرید یک میلیون بشکه نفت از ایران را لغو کرد.سه منبع آگاه اعالم کردند: شرکت نفتی 
هندوستان پترولیوم )HPCL( خرید نفت از ایران را پس از آنکه شرکت های بیمه ای پوشش 
نتوانستند  به دلیل تحریم های آمریکا  بیمه ای  لغو کرد. شرکت های  نپذیرفتند  بیمه ای کشتی را 
بیمه کشتی حامل نفت را بپذیرند. شرکت HPCL به عنوان سومین پاالیشگاه بزرگ دولتی هند 
بیمه خود را در اوایل ماه جوالی تجدید کرده، اما براساس سیاست جدید این بیمه گر اتفاقاتی 
که برای کشتی های حامل نفت ایران می افتد را پوشش نمی دهد. منابع آگاه که نخواست نامشان 
فاش شود، اعالم کردند: این پاالیشگاه در نظر داشته تا یک میلیون بشکه نفت ایران را به تانگر 

»سوئزمکس« بارگیری کند، اما پس از آنکه نتوانست آن را به خریداران دیگر بفروشد، خرید را 
لغو کرد. هند دومین کشور بزرگ خریدار ایران پس از چین است و احتماالً پاالیشگاه های کشور 
خرید نفت از ایران را به دلیل مشکالت بیمه ای کاهش دهند. این منبع آگاه با بیان اینکه شرکت 
HPCL قادر به خرید نفت از ایران نخواهد بود، گفت: در ماه جوالی سیاست بیمه ای ساالنه 
هند پس از آنکه آمریکا در ماه می اعالم کرد که از برجام خارج می شود، بازبینی شد و شرکت 
HPCL با مشکالت بیمه ای مواجه شد. واردات نفت این شرکت از ایران حدود 2۰هزار بشکه 
در روز است و احتماالً شرکت های دیگر هندی هم با چنین مشکالت بیمه ای مواجه خواهند شد. 

اعضای کابینه واکنش
دوازدهم همگی 
استعفا دهند

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

فرمانـدارها و مدیــران را تازه کنید، اما.....

هند خرید یک میلیون بشکه نفت از ایران را لغو کرد

این روزهای اخباری در فضای مجازی و سپس 
در نشریات منتشر می شود که، حکایت از جا به 
سازمان  روسای  و  کل  مدیران  فرماندارها،  جایی 

های دولتی و شرکت های وابسته به دولت دارد.
اینکه تغییرات » نو و تازه شدن« در همه زمینه 

اساسی  اصل  یک  مدیران  بخش  در  جمله  از  ها  
است و باید هر ازگاهی اجرا و انجام شود، بسیار 
جای  به  افرادی  چه  اینکه  اما  است  پذیرفتنی  هم 
منصوب می شوند  مسئولیت  مسند  بر  چه کسانی 
جای تامل و تفکر دارد. پیشنهاد مشخص نگارنده 
بومی  غیر  و  ارام  مودب،   ، متین  استاندار  آقای  به 
گیالن که  کم تر از یکسالی بر این مسند متمرکز 
شده ، این است که بدون توجه به نظر این و آن » 
فرماندارها ،  بخشدارها و مدیران کل بازنشسته را 

بازنشسته کنید. 
را  الزم  شایستگی  اقایان  این  که  نظر  این  از  نه 
شایسته  هم  بسیار  است  ممکن  بعکس  ندارند، 
باشند ،اما به احتمال قوی دیگر آن توان و تازگی 
را نداشته و هر آنچه فکر و اندیشه و طرح داشتند 
دچار  اکنون  و  اند  کرده  هزینه  سالهای گذشته  در 

روزمرگی هستند.  
انقالب  کنونی  شرایط  در  آفت  یک  روزمرگی 
 ، قوی  باید  تردید  بدون  مدیران  و  است  اسالمی 
انگیزه و طرح های  دارای  انرژی و  پر    ، شایسته 

تازه و مفید به حال جامعه باشند.  
و  بازنشسته  مدیران  و  بخشدارها    ، فرماندارها 
مسن هم  اگر برای خود موسسه و شرکت و مشغله 
مشاوران  بعنوان  اند،  نکرده  پا  و  دست  جدیدی  

کمک  شده،  منصوب  مسئوالن   به  جدید  مدیران 
کنند. 

اینکه برخی مدیران ، فرماندارها ، بخشداران و 
....حتی چند سالی از سی سال دوم  خدمت شان را 
هم در پست مدیریتی طی کرده و فالن نماینده یا 
امام جمعه به علت عالقه ی فردی تمایل به تداوم 
مسئولیت او  را دارد قطعا برای شرایط کنونی نظام 
به صالح نبوده و نیست و اقای استاندار این توصیه 

را با دقت و درستی بررسی و اجرایی کند. 
در  که  فردی  بعنوان  نگارنده  دیگر  توصیه 
استان کشور   استانی در چند  مسئولیت کشوری و 
فعالیت  ایران  مرکز  و  شمال   ، غرب   ، جنوب  در 
را  ها  انتصاب  و  ها  انتخاب  که  است  این  داشته، 
براساس شایستگی افراد نه براساس وابستگی های 
حزبی و جناحی و توصیه افراد صاحب نفوذ در هر 

لباس و منصبی برگزیده شوند. 
افکار عمومی اعتقاد دارد، آنچه تا کنون موجب 
بروز مشکالت حاد اقتصادی و اجتماعی در جامعه 
شده » در همه دولت ها  » بعضا ناشی از انتخاب 
های احساسی ،  جناحی ، فامیلی و توصیه ای بوده 
و همین سیاست های موجب شد تا شرایط کشور 

به چنین مرحله ای برسد. 
براساس شایستگی  را  انتصاب ها  انتخاب ها و 

های واقعی و کارآمدی  انجام دهید،  عرصه اطالع 
تاکید  آن  به  دکتر روحانی  که  را همان گونه  رساتی 
فراوان دارند ، علمی و گسترده کنید و به فرموده امام 
» ره«  و رهبر معظم انقالب اسالمی خدمات نظام را 
بازگو کنید،   به مردم  با زبانی همه فهم  به درستی و 

سپس بازتاب های موثر آن را مشاهده کنید. 
آقای استاندار  - یکی از اشکالهای گذشته و حال 
رسانه  های  گزارش   ، مردم  اظهارات  گواه  به  استان 
ها و واکنش  های کارشناسها  انتصاب های از نوع 
فامیلی، جناحی و حزبی بوده است و ....شد ، آنچه 
نباید می شد.!؟ ضمن آنکه این توصیه های دلسوزانه 
استاندار  شخص  و  گیالن  استان  خاص  برادرانه  و 
سراسر  استانداران  همه  مشمول  که  نیست  ما  خوب 
رئیس  شخص  و  دوازدهم  دولت  وزیران  و  کشور 
دولت  و البته در سایر قوا هم می شود که بسیار حائز 
همچون  استان  و  ایران  چون  است.کشوری  اهمیت 
منابع خدادادی  و  فکری  استعداد  همه  این  با  گیالن 
ها ی  گرفتاری  بایست هرگز دستخوش چنین  نمی 
بخش  چه  اگر   ، شد  می  اجتماعی  و  اقتصادی  حاد 
اندکی از آن مربوط به اقدام های ایذایی دشمنان است  
و تبعات ناشی از تحریم های چهل ساله اقتصادی که 

بدون تردید اثرگذار بوده  و قابل انکار هم نیست.. 
کشور  برای  خاص  و  حاد  شرایط  این  اهلل  انشاء 
زیادی  حد  تا  و  اجتماعی  اقتصادی،  های  بخش  در 
فرهنگی موجب شده  باشد که همه به فکر بیفتند و به 
یاری خدا با خود خیرات و دستاوردهای مهم به دنبال 
داشته باشد  و ایران و نظام اسالمی از این مرحله نیز 

با سربلندی عبور کند. انشاء اهلل.

خبر،

خبر،

ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  واکنش:  نشریه 
از اعطای 362 هزار و 9۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به 52 

هزار و ۴۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط خبر داد.
طرح رونق تولید بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
برای نخستین بار در نیمه نخست سال 1395 اجرا شد تا 
به  تومانی  میلیارد  هزار   16 تسهیالت  پرداخت  ابتدا  در 
کار  دستور  در  متوسط  و  کوچک  تولیدی  واحد   75۰۰
قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژه های اقتصادی کشور 
به شمار می آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  برای  دیگر  برنامه   6 کنار  در 

تجارت تعریف شده بود.
آن سال برای این طرح حدود 17 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به 2۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی 
تولید  رونق  طرح   1396 سال  آغاز  با  یافت.  تخصیص 
بنگاهی  چنانچه  تا  گرفت  قرار  کار  دستور  در  دوباره 
درخواست وام داشته و موفق به اخذ آن نشده باشد، از 
تسهیالت بهره مند شود. براساس این طرح قرار شد تا 2۰ 
هزار میلیارد تومان برای پرداخت به 1۰ هزار واحد صنعتی 
در چارچوب بهبود وضعیت فعلی و نیز 1۰ هزار میلیارد 
و  متوسط  کوچک،  صنعتی  واحد  هزار  پنج  برای  تومان 

بزرگ با هدف نوسازی و بهسازی پرداخت شود.

ادامه مطلب .. وی با بیان اینکه جلوگیری از واردات 
اهتمام  داشت:  اظهار  است  برنجکاران  نفع  به  غیررسمی 
ما بر این است تا در تولید محصوالت کشاورزی به ویژه 
عالی  نماینده  باشیم.  داشته  برنامه ریزی  سفره  تا  مزرعه  از  برنج 
تولید  چرخه  در  متفاوت  حلقه های  وجود  به  گیالن  در  دولت 
تولید  اصلی  حلقه   شالیکوبی ها  کرد:  نشان  خاطر  و  اشاره  برنج 
برنج هستند که می توانند تأثیر بسزایی در بازار این محصول 
داشته باشند. وی تصریح کرد: به منظور تجاری سازی محصوالت 
مجموعه  برای  اقتصادی  صرفه  ایجاد  ما  نگاه  باید  کشاورزی 
با  گیالن  استاندار  باشد.  آن  انتهای  تا  ابتدا  از  برنج  تولیدکنندگان 
بیان اینکه وجود درآمد متفاوت بین شالیکوبی ها براساس کیفیت 
و نیز کاهش میزان ضایعات باعث ایجاد رقابت بین آنان می شود، 
به اصالح تجهیزات موجود  بین شالیکوبی ها منجر  افزود: رقابت 
نتیجه  در  و  آنها  روزآوری  به  نیز  و  شالیکوبی  کارخانه های  در 
وی  می شود.  محصول  کیفیت  افزایش  و  ضایعات  میزان  کاهش 
با تأکید بر کاهش هزینه های موجود در مسیر نظارت بر 
استاندارد  دانشگاه علوم پزشکی و  از سوی  شالیکوبی ها 
باعث  شالیکوبی ها  کیفیت  براساس  خوشه بندی  افزود: 
دستگاه های  سوی  از  آنان  به  خدمات  ارائه  تا  می شود 

مختلف تسهیل شود. 

بنگاه های 
کوچک  363 

هزار میلیارد 
ریال وام 

گرفتند

محصول برنج گیالن باید 
دارای برند باشد

و  صنعت  وزیر  ها:معاون  واکنشی 
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی 
گذاری  قیمت  کرد:  بیان  ایران  صنایع 
انجام  رقابت  شورای  توسط  خودرو 
می شود و از ابتدای سال تاکنون 7.6 

درصد افزایش قیمت داشته ایم.
توقف  کرد:  اظهار  معظمی  منصور 
ثبت سفارشات خودرو، تغییر نرخ ارز 
و صحبت هایی در مورد قطع همکاری 
را  هایی  نگرانی  شرکت های خارجی 
برای مصرف کنندگان به وجود آورد. 

 وی ادامه داد: با این حال بازار در 
آرامش نسبی به سر می برد و شرکت 
های خارجی تا به امروز به قراردادهای 
اند و وزارت صنعت  خود عمل کرده 
قابل  بخش  خودروسازان  به  تاکید  با 
خریداری  را  آنها  نیازهای  از  توجهی 
تولید  لحاظ  از  سال  پایان  تا  و  کرده 

مشکلی نخواهیم داشت. 
 معظمی در خصوص نحوه همکاری 
با شرکت های بین المللی در پی تشدید 

2۴گیالن  برخی  واکنش:  نشریه  و   
شرکت های خودرویی با ارائه مدلهای 
جدید مشتریان را جذب و با این تعهد  
را  خودرو  3۰که  می  تحویل  روزه 
دهند، نیمی از پول خودرو را به عنوان 
پیش قسط دریافت می کننددر حالی که 
ندارد.  وجود  تحویل  برای  خودرویی 
در چند ماه اخیر بازار خرید و فروش 
اتفاقات  شاهد  وارداتی  خودروهای 
متعددی است که همین موضوع عاملی 
شده تا تعدادی از شرکت ها از شرایط 
بازار سوء استفاده کرده و با تبلیغ های 
وسوسه کننده سعی در جذب مشتری 

برای فروش محصوالت خود کنند. 
جالب اینجاست مردم هم به واسطه 
ها  این شرکت  که  ارزانی  های  قیمت 
با  کنند  می  پیشنهاد  بازار  به  نسبت 
مبالغی در طرح های فروش  پرداخت 
تحویل  توقع  و  کرده  شرکت  آنها 
دارند   را  مقرر  زمان  در  آنهم  خودرو 
این خودروها وجود ًدر حالی که اصال 

خارجی ندارند.
 کاسبی جدید بعضی شرکت ها به 
این شکل است که با ارائه مدلهای  با 
قیمت هایً جدید خودرو و بعضا کمتر 
از بازار، مشتریان را جذب می کنند و 

واقعی  رفتار  کرد:  عنوان  ها،  تحریم 
شرکت ها گاهی با رفتار اجتماعی آنها 
شرکت  از  هیچکدام  و  است  متفاوت 
عالقه  دارند  قرارداد  ایران  با  که  هایی 
بازار جذاب  از  که  نیستند  این  به  مند 
دنبال  به  و  ایران خارج شوند  ایمن  و 
این هستند که حساسیت برای آمریکا 
دنبال  به  بعضی  و  نیاورند  وجود  به 
کار  تاکنون  و  هستند  مجوز  دریافت 

خودشان را انجام داده اند. 
دنبال  به  کرد:  خاطرنشان  وی   
اخالقی  غیر  رفتار  از  ناشی  مشکالت 
برای مقابله  سردمداران آمریکا، دولت 

با این تعهد که خودرو را طی چند ماه 
تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی 
از پول خودرو را به عنوان پیش قسط 

دریافت می کنند.
 واقعیت اما این است که درعمل نه 
خودرویی وارد کشور شده و نه حتی 

سفارشی ثبت شده است.  
آوری  جمع  از  پس  سوداگران 
پولهای مردم، با این پولها کار می کنند 
و در موعد تحویل خودرو به بهانه این 
که امکان واردات خودرو مهیا نیست، 
از مشتری می خواهند پول خود را پس  
هم  دادن  پس  این  که  ًبگیرد  ممکن 
بعضا است چند ماه طول بکشد. به این 
ترتیب میلیاردها تومان پول ملت، برای 
سوداگری  و  تجارت  وسیله  به  ماهها، 
عده ای سودجو تبدیل می شود و آنها 
پس از چند ماه تأخیر، اصل پول پیش 
فروش و در مواردی سودی جزئی را 

به مشتری باز می گردانند. 
حالی  در  ها  شرکت  این  تخلف 
بر  قرار  که  افتد  می  اتفاق  بازار  در 
تعیین  های  سیاست  مطابق  بود  این 
شده هر شرکتی که قصد پیش فروش 
محصوالت خود را دارد نخست  باید 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از 

تا  اندیشید  را  تدابیری  رفتارها  این  با 
تولیدی  واحدهای  و  مردم  پاسخگوی 

باشد.  
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
تجارت افزود: بخشی از درآمد ارزی با 
استراتژیک  به کاالی  تومان  ارز ۴2۰۰ 
تخصیص داده شده است و تحت هر 
بخشی  و  شوند  تامین  باید  شرایطی 
کاالی  با  نحوی  به  که  اولیه  مواد  از 
با  نیز  ارتباط پیدا می کنند  استراتژیک 

ارز ۴2۰۰ تومان تامین می شود. 
 وی ادامه داد: بخشی دیگر از کاالها 
برای تامین ارز از محل صادارات غیر 

مجوز  این  و  کند  دریافت  مجوز 
در خودروهای  ثبت سفارش  براساس 

وارداتی صادر می شود.
پیش   5۰ درصد  برای   ها   شرکت 
ارزش  از  توانند  می  فقط  فروش 
عقد  هنگام  متقاضیان  از  را  خودرو 
تغییر  هرگونه  و  کنند  مطالبه  قرارداد 
با  باید  موارد دیگر  یا  آپشن، رنگ  در 

موافقت کتبی خریدار باشد.
شرکت  نیز  ها  آگهی  انتشار  برای   
این  در  آگهی  انتشار  متقاضی  های 
شماره  خود  آگهی  متن  در  باید  زمینه 
فروش  پیش  برای  صادرشده  مجوز 
را قید کنند تا خریداران از این طریق 
کنند.   حاصل  یقین  معامله  سالمت  به 
بالتکلیف  بازار  در  وجود  این  با 
صف  روز  هر  وارداتی  خودروهای 
های  شرکت  روی  روبه  طوالنی  های 
متخلف در عدم تحویل خودرو ایجاد 
پاسخگو  می شود و هیچ مرجعی هم 

نیست. 
این  فعالیت  ادامه  تأمل  قابل  نکته 
متعدد  شکایات  وجود  با  ها  شرکت 
مردم به مراجع قضائی است به نحوی 
واردات  ممنوعیت  که  بازاری  در  که 
سفارش  ثبت  از  و خبری  اعمال شده 

نفتی استفاده می کنند و در سه  ماهه اول 
نفتی  غیر  محصوالت  صادارات  سال 
افزایش پیدا کرده است و بنابراین دولت 
از  حاصل  ارز  که  است  کرده  موظف 
پتروشیمی، میعانات گازی، مواد معدنی 
و فوالدی وارد کشور شود و ۸۰ درصد 
با قیمت ارز ۴2۰۰ تومان  و 2۰ درصد 
تولیدی  های  واحد  توافقی  صورت  به 

استفاده کنند. 
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران خاطرنشان کرد: گروه سوم 
محصوالتی هستند که ورودشان به کشور 
قلم   15۰۰ حدود  در  که  است  شده  ممنوع 
کاال است و فرصت مناسبی برای واحدهای 
تولیدی داخلی است تا محصوالتشان را وارد 
بازار کنند. وی افزود: در شرایط کنونی وارد 
می  تولید  کشور  در  که  محصوالتی  کردن 
ماه سال جاری  آبان  در  شود، جفاست و 
گذاری  سرمایه  اسفراین  شهرستان  در 
برداری  بهره  به  دالری  میلیون   1۰۰

خواهد رسید.

آگهی  ها  شرکت  هنوز  نیست  خودرو 
نفتی های فروش مختلف خود را برای 
با  منتشر و هیچ مرجعی  جذب مشتری 

آنها برخورد نمی کند.  
به عنوان نمونه شرکت داتیس خودرو 
که هنوز اخذ مجوز فعالیت آن در کشور 
ابهام  با  ولوو  محصوالت  فروش  برای 
مشتریان  طوالنی  صف  است  رو  روبه 
به  را  خودرو  تحویل  عدم  در  ناراضی 
از  تعدادی  است.  داده  اختصاص  خود 
افراد با مراجعه به این شرکت نسبت به 
خرید خودرو اقدام کرده اند اما در زمان 
با بهانه های مختلف مشتری را  تحویل 
سرگردان می کنند و در نهایت خبری از 
تحویل خودرو نیست و  پول مشتریان را 

با مشقت بسیار بر می گردانند. 
2۴منبع : گیالن

با افزایـــــــش بیشتر قیمت خـــــودرو موافقت نشد

مردم خــــــودروهایی خریدند که وجود نــداشت !

قابل توجه آقای استاندار،

در 2 سال ،

دکتر ساالری،

مجید محمدپور - نویسنده، روزنامه 
نگار و مدرس علوم ارتباطات 

مدیر مسئول 

یادداشت سردبیر،

خبر
یک تجربه, یک 
واقعیت

ادامه مطلب ....
آب آپارتمــان ها محاســبه هزینه اش بر 
اســاس تعدــاد نفر شــد، خانــه هایی که 
اتومبیــل یــا چمن زیــاد آب مــی دهند 

جریمه های سنگین می شدند.
همه دانشگاه ها و ادارات دولتی موظف 
شــدند تا ســه ســال اینده از چشــم های 
الکترونیک برای شــیر دستشــویی های 
خود اســتفاده کنند و حتی استانداردهای 

حجم سیفون توالت ها هم تغییر کرد.
شرکت های تحقیقاتی روی شیوه جدید 
آبیــاری کشــاورزی کار کردند و میزان 
آب مصرفی کشاورزی 41 درصد کمتر 
شــد. خالصه همه چیز دــر جهت صرفه 
جویــی آب. امروز گفته می شــود خطر 
کم آبی در کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالت 

ها 7 سال عقب تر می افتد. 
امــا اصل ماجرا، شــاهکار کالیفرنیایی ها 
 Embodied روی پدیده ای بود به اسم
water ، یــا آبی که به چشــم نمی آید. 
وقتــی یک کشــور مــی گوید بــا خطر 
خشکســالی روبروســت، معنــی اش این 
است که تاثیرش پشت همه این خوراکی 
هــا و لباس ها و حتــی مانیتور و کتاب و 
یک لیوان شــیر روی میز شماســت اگر 
تمام شــود، این محصــوالت هم کم کم 

دیگر تولید نمی شوند.
این یک بحران اســت. به آن توجه کنید. 
طبق گفته های ناسا ایران از 8 سال پیش 
شده  خشکسالی  سال   30 دــوره  وارد 
است... و اگر من و تو و کل جامعه و 
دولت به فکر نباشیم، تا 10سال آتی 

ایران، کامال بیابان خواهد شد!
ناسا شدت خشکسالی  طبق گزارش 
که  هست  حدی  به  ایران  دــر 
و  نابود  کل  به  ایران  کشاورزی 
محض  کننده  وارد  به  تبدیل  ایران 

محصوالت زراعی خواهد شد.
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گوناگون
ی  نشریه  و   2۴ گیالن 
اوایل  واکنش:  ای  منطقه 
مرداد ماه سفری به مازندران 
داشتم و در غرب این استان 
پذیر  گردشگر  مناطق  از  که 
به  زیادی عرب  تعداد  است، 
صورت کاروانی و خانوادگی 

دیدم. 
مازندرانی  کسبه  از  یکی 
که  است  مدتی  گفت:  
گردشگران عرب به خصوص 
از کشورهای عراق و لبنان در 
شوند  می  مشاهده  خطه  این 
آمدن  پایین  هم  آن  علت  و 
برابر  در  ایران  پول  ارزش 

ارزهای دیگر است. 
مواد  بومی  فروشنده  این 
چه  اگر  کرد:  عنوان  غذایی 
بسیاری از خانواده های عرب 
جامعه  حرمت  و  حجاب 
ایران را رعایت می کنند، اما 
از  پاساژها  در  آنها  از  برخی 
جمله در پاساژ یا همان مرکز 
حجاب  با  قو«  خرید«متل 

نامناسب تردد می کنند . 
این  کرد:  تصریح  وی 
شمال  به  سفر  با  گردشگران 
ایران هم تفریح  و هم خرید 

می کنند.  
گردشگران  از  یکی  با 
آبرود  نمک  منطقه  در  عرب 
داشتم که می  گفت و گویی 
گفت:  شمال ایران بسیار زیبا 
و مردمان مهمان نوازی دارد. 
از غذاهای رستوران ها لذت 
بتوانیم  هم  شاید   «( و  بردیم 
در این ناحیه ملکی یا زمینی 

خریداری کنیم«(.!؟

خبر

حضور پررنگ 
اعراب در شمال 

ایران

واکنشی ها: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تاکنون دولت هیچ پیشنهادی 
مبنی بر دو نرخی کردن بنزین ارائه نداده و چنین مسئله ای در صحن علنی مجلس هم 

مطرح نشده است.
بنزین  پیشنهاد دولت برای دو نرخی کردن  الوستانی درباره خبر  اسداهلل قره خانی 
اظهار داشت: تاکنون دولت هیچ پیشنهادی مبنی بر دو نرخی کردن بنزین ارائه نداده و 
چنین مسئله ای در صحن علنی مجلس هم مطرح نشده است. وی افزود: البته دولت 
الزامی کند و یا  بنزین را سهمیه بندی کند، استفاده از کارت سوخت را  اختیار دارد 

هیچ  تاکنون  اما  ندارد،  منعی  قانونی  نظر  از  موضوع  این  دهد،  تغییر  را  بنزین  قیمت 
تصمیمی در این خصوص که مشخص کند چه مقدار سهمیه به هر خودرو تعلق گیرد و 
یا قیمت تغییر کند، اتخاذ نشده است. سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: اگر چنانچه 
تحریم ها صورت بگیرد و مصرف بنزین هم  باال برود، دولت ناگزیر به مدیریت است، 
برای مدیریت نیز باید کارت سوخت اجباری شده و  سوخت سهمیه بندی شود، برای 
سهمیه بندی نیز باید بنزین دو نرخی شود، اینها مواردی است که در آینده متناسب با 

شرایط روز تصمیم گیری می شود  اما در حال حاضر تصمیمی گرفته نشده است.

تکذیـب پیشنهاد دونرخــی شدن بنــزین در مجـلس

7 سد الستیـکی امسـال در
گیالن افتتاح می شود

واکنش
خبر

خبر

خبر

این همه ایرانی 
در ترکیه چه 

می کنند!

تایید کاهش 
اختیارات نظام 

مهندسی در 
نظارت بر ساخت و سازها

اعالم  گیالن  استاندار   :2۴ گیالن 
کرد: امسال 7 سد الستیکی در گیالن 
این سدها موجب  که  افتتاح می شود 
آب  تامین  با  رابطه  در  نگرانی ها  رفع 

کشاورزی استان در آینده می شود.
حضور  با  ساالری  مصطفی  دکتر 
امید« شبکه  »نور  تلویزیونی  برنامه  در 
برنامه ها  تشریح  ضمن  باران  استانی 
به  گیالن،  در  دولت  فعالیت های  و 
مسائل  پیرامون  شده  مطرح  سواالت 
گردشگری  صنعت،  جمله  از  مختلف 

و اقتصاد پاسخ داد . 
بوجود  نگرانی های  به  اشاره  با  وی 
آمده در رابطه با تامین آب کشاورزی 
در ابتدای سال زراعی جاری در نتیجه 
با  گفت:  کشور  در  آب  بحران  وقوع 
از  ناخوشایند  پیش بینی های  وجود 
مطابق  استان،  در  بارش ها  وضعیت 
عملیات  کشاورزان  درخواست 
رهاسازی آب همچون سنوات گذشته 
بیان  با  گیالن  استاندار   . شد  انجام 
استان  رسانه های  ظرفیت  از  این که 
و  کشاورزان  به  اطالع رسانی  برای 
استفاده  آبی  کم  از  نگرانی  کاهش 
شد، افزود: خوشبختانه نزوالت جوی 
فراتر از پیش بینی ها بود و با هم افزایی 
همکاری  و  مختلف  دستگاه های 
به  آب  حوزه  مشکالت  کشاورزان 

حداقل رسید . 
ساالری با اشاره به این که تامین آب 
طریق  دو  از  گیالن  کشاورزی  مزارع 
می گیرد،  منجیل صورت  سد  و  سنتی 
ایستگاه های  تعبیه  و  اصالح  گفت: 

پمپاژ و تاسیسات آب رسانی از جمله 
حمایت  برای  گرفته  اقدامات صورت 

از کشاورزی در استان است . 
از  بیش  الیروبی  همچنین  وی 
را  استان  انهار  از  کیلومتر   1۰۰۰
شد:  یادآور  و  خواند  بی سابقه  اقدامی 
اینکه منحصرا به سد منجیل اتکا کنیم 
برای  اینرو  از  است،  خطرناک  اقدامی 
رفع نگرانی ها در طوالنی مدت باید از 

سایر منابع بهره بگیریم . 
هم  این که  بیان  با  گیالن  استاندار   
استان  در  بزرگ  5 سد  احداث  اکنون 
شد:  یادآور  است،  اجرا  دست  در 
دلیل  به  گیالن  بندان های  آب  نقش 
از  برخورداری  عدم  و  قدمت طوالنی 
توجه مناسب در طی سال های گذشته 

تضعیف شده است . وی از رایزنی با 
شورای معادن استان برای الیروبی آب 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  بندان ها 
انجام عملیات الیروبی  به  قادر  امسال 
به حجم 25۰ میلیون متر مکعب هستیم 
سد  ظرفیت  از  بیش  ترتیب  بدین  که 
استان  در  آب  ذخیره  توان  به  شفارود 

اضافه می شود . 
ساالری افتتاح 7 سد الستیکی گیالن 
تا پایان سال جاری را قطعی اعالم کرد 
برنامه ریزی های  مجموع  افزود:  و 
صورت گرفته موجب کاهش نگرانی ها 
در رابطه با تامین آب کشاورزی استان 

در آینده می شود . 
مقایسه  به  ادامه  در  گیالن  استاندار 
وضعیت استان در سه بخش کشاورزی، 

صنعت و خدمات پرداخت و اظهار کرد: 
ترتیب  به  استان  اشتغال  از  این حوزه ها 

27، 2۴ و ۴9 درصد سهم دارند . 
 

نشان  آمارها  که  این  به  اشاره  با  وی 
از  اشتغالزاتر  خدمات  حوزه  می دهد 
تصریح  است،  صنعت  و  کشاورزی 
کرد: بخش خدمات 72 درصد از تولید 
اختصاص  خود  به  را  استان  ناخالص 
داده است . ساالری وضعیت گیالن در 
حوزه خدمات را مناسب ارزیابی کرد و 
افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
برای  ظرفیت  استان  بودن  گردشگرپذیر 
رشد اشتغال در این حوزه وجود دارد . 
وی ادامه داد: به یقین در آینده نزدیک 
با بهره برداری از پروژه های بزرگ استان 
افزایش  شاهد  نقل  و  حمل  حوزه  در 
از  حضور گردشگر در گیالن هستیم و 
ویژه  به  موثری  برنامه ریزی  باید  این رو 
داشته  اقامتی  مراکز  تاسیس  زمینه  در 
انبوه  با  اینصورت  باشیم زیراکه در غیر 
به  تعرض  و  ویالسازی  برای  تقاضا 
اراضی بکر گیالن روبرو خواهیم شد . 

معضالت  انواع  افزایش  ساالری 
اجتماعی را نیز از پیامدهای عدم آمادگی 
با  و  خواند  گردشگری  توسعه  برای 
از  پایدار  به درآمد  لزوم توجه  بر  تاکید 
آموزش بخش  طریق گردشگری گفت: 
ظرفیت های  از  استفاده  و  خصوصی 
برای  کنار بخش عمومی  در  این بخش 

رسیدن به این مهم ضرورت دارد 
منبع : گیالن 2۴

گیالن 2۴: داده های مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که 
شهروندان ایرانی با خرید 9۴۴ واحد مسکونی در شهرهای 
مختلف این کشور، بیشتر از سه برابر مدت مشابه سال قبل، 
واحد مسکونی در این کشور خریداری کرده اند. بر اساس 
با  گزارش اعالم شده از سوی مرکز آمار ترکیه، عراقی ها 
خرید یکهزار و 9۸7 واحد مسکونی در این کشور در صدر 
به  ترکیه  در  که  دارند  قرار  کشورهایی  شهروندان  لیست 

خرید خانه مبادرت ورزیده اند. 
پس  ها  ایرانی  که  دهد  می  نشان  آماری  های  داده  این 
شهروندان عربستان سعودی، در رتبه سوم این لیست قرار 
دارند.  بیشترین فروش منازل مسکونی به اتباع خارجی در 
شهر استانبول به تعداد سه هزار و 999 واحد بوده است و 
دارند.   و سوم جای  دوم  رتبه  در  بورسا  و  آنتالیا  شهرهای 
استفاده  ترکیه،  در  مسکونی  واحد  خرید  افزایش  علت 
شهروندان کشورهای خارجی از خدمات اخذ مجوز اقامت 
و حق شهروندی و نوسان نرخ ارز در ترکیه و کشورهای 

خریدار بوده است.منبع : گیالن 2۴

واکنشی ها: معاونت حقوقی رئیس جمهوری ابالغیه قبلی 
وزیر راه مبنی بر انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما را 
کرد.  ابالغ  را  نامه  شیوه  این  حکمی  در  آخوندی  و  تایید 
به این ترتیب باز هم اختیارات نظام مهندسی ساختمان در 

ساخت و سازها کاهش یافت.
 وزیر راه و شهرسازی به دنبال اظهار نظر معاون حقوقی 
 2۴ ماده   2 تبصره  ابالغی  شیوه نامه  درخصوص  رئیس جمهور 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان  قانون  ماده 33  اجرایی  آیین نامه 
اصالحیه جدید این شیوه نامه را طی حکمی اعالم کرد: با توجه به 
اظهارنظر معاون حقوقی محترم رئیس جمهوری درباره » شیوه نامه 
نظام  قانون   33 ماده  اجرایی  آیین نامه   2۴ ماده   2 تبصره  ابالغی 
 »1396.12.23 مورخ   13۸3 مصوب  ساختمان  کنترل  و  مهندسی 
 1397.۴.31 مورخ  شماره1261۴-97.م.36121  نامه  طی  که 
بین  ایشان در مورد اختالف  نهایی که  ابالغ نموده اند و حکمیت 
وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی داشته اند، عینا دو فقره 
اصالحیه ابالغی اعمال و مراتب جهت اقدام ابالغ می گردد. 
شهرداری های  استانداران،  کشور،  وزارت  اساس  این  بر 
سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، 
هیأت  مرکزی(،  )شورای  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
استان ها،  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های  مدیره های 
کل  اداره های  مرکزی(،  )شورای  ساختمان  کاردانی  نظام  سازمان 
راه و شهرسازی استان ها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، 
میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوه نامه 

فوق را با اصالحیه پیوست مالک عمل قرار دهند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس،

زهرا رضائی

امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  ها:  واکنشی 
استان تهران گفت: ۴۰۰ پزشک در تهران داریم 
که همزمان با کار طبابت، در حوزه واسطه گری 
معامالت  بنگاه  فعال هستند و مجوز  نیز  ملک 

امالک دارند.
اتحادیه  رئیس  خسروی،   قلی  مصطفی   
ترکیب  درباره  تهران  استان  امالک  مشاوران 
مشاوران امالک تهران گفت: ۴۰ درصد اعضای 
که  هستند  عمران  مهندس  پایتخت  در  صنف 
بخش مهمی از آنها همزمان با کار واسطه گری 
خرید و فروش امالک در کار ساخت و ساز نیز 

فعال هستند. 
فعاالن  درصد   1۸ تا   17 اینکه  بیان  با  وی   
و  کارشناسی  مدرک  امالک،  مشاوران  صنف 
همچنین  گفت:  دارند،  حقوق  رشته  در  باالتر 
مسکن  بنگاهداران  از  تن   12۰ تا   1۰۰ بین 

لباس  به  تلبُس  با  همزمان  و  هستند  روحانی 
روحانیت در صنف خرید و فروش امالک نیز 

مشغول فعالیت هستند. 
استان  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس   
تهران با بیان اینکه 35۰ نفر از مشاوران امالک 
پایتخت بانوان هستند، ادامه داد: 12۰ نفر از این 
بانوان مشاور امالک، لیسانس حقوق و سایرین 

نیز لیسانس های غیرمرتبط را دارند. 
 خسروی به فعالیت ۴۰۰ پزشک در صنف 
اظهار  و  کرد  اشاره  تهران  امالک  مشاوران 
در  اشتغال  با  همزمان  نیز  افراد  این  داشت: 
بخش طبابت، در بخش واسطه گری ملک نیز 
فعالیت می کنند و دارای بنگاه معامالت امالک 

هستند.
امالک  فروش  و  خرید  امکان  درباره  وی   
قانون  طبق  گفت:  امالک  مشاوران  شخصی 

هم  است  امالک  مشاور  هم  همزمان  که  کسی 
یا  فروشنده  یعنی   ، قرارداد  طرفین  از  یکی 
مکتوب  به صورت  بایست  می  است،  خریدار 
عنوان  به  همزمان  که  کند  ذکر  نامه  مبایعه  در 
معامله  این  در  فروشنده  یا  خریدار  و  واسطه 

حضور دارد. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران با 
اشاره به اینکه هفته ای 1۰ تا 12 فقره شکایت 
از سوی مردم از مشاوران امالک به این اتحادیه 
وصول می شود، ادامه داد: بخش زیادی از این 
یا  موجران  که  است  اقدامی  دلیل  به  شکایات 
مستاجران انجام داده و در هنگام فسخ قرارداد 
بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد بنگاهدار به 
امانت می سپارند تا هزینه آب و برق یا سایر 
پول  از  بوده  مستاجر  عهده  به  که  هایی  هزینه 
پیش مستاجر کسر شود که معموال هزینه نهایی 

بیش از پولی است که به بنگاهدار می سپارند. 
موجر  از  آنکه  جای  به  مستاجران  نتیجه  در 

شکایت کنند از بنگاهدار شکایت می کنند. 
بخشی  ندارد  حق  مالک  خسروی،  گفته  به 
به  امالک  مشاور  نزد  را  مسکن  ودیعه  پول  از 
امانت بگذارد بلکه موجر و مستاجر باید شخصا 

اختالفات مالی خود را رفع و رجوع کنند.

پـزشکانـی که بنگاه معــامالت امــالک دارند!
هر دم از این باغ....

سرپرست فرمانداری رودسر؛

هفدهمین  در  رودسر  فرمانداری  سرپرست 
ییالقی  منطقه  ،محلی  بومی  جشنواره 
قدمهای   : کرد  چابکسربیان  جواهردشت 
برداشته  جواهردشت  منطقه  برای  موثرومهمی 
شده وعزم واهتمام دولت برتوسعه زیرساخت 

های این منطقه است..
توسعه  بهدانی،اظهارکرد:  وارسته  دکتر 
جواهردشت  ییالقی  منطقه  زیرساختهای 
وخارجی  گردشگرداخلی  جذب  چابکسررادر 
نکته که عزم  این  بیان  با  بسیارمهم دانست  و 
زیرساختهای  توسعه  برای  دولت  واهتمام 

انجام  اقدامات  جمله  از  و  بوده  منطقه  این 
کیلومتر   19 طول  به  رسانی  برق  شده،پروژه 
بااعتبار22 میلیارد ریال و بهره مندی یک هزار 
بازسازی  و  برق  از  منطقه  این  خانواره  و25۰ 
 2۴۰ بر  بالغ  اعتباری  صرف  با  آب  های  لوله 

میلیون ریال است.
اجتماعی  نشاط  ایجاد  کرد:  تصریح  وی  
بومی  های  ورزش  داشتن  نگه  احیاوزنده  و 
کنونی  نسل  به  فرهنگ  این  انتقال  و  محلی  و 
جشنواره  برگزاری  اهداف  مهمترین  ،از 
اجرایی  مقام  این  چابکسراست.  جواهردشت 

وجدی  حضورگسترده  به  رودسر  شهرستان 
مردم  وسازمانهای  زیست  محیط  کارکنان 
محیطی  زیست  های  طرح  اجرای  جهت  نهاد 

بارعایت پاکسازی محیط زیست تاکید کرد..
 هفدهمین جشنواره بومی،محلی جواهردشت 
چابکسر با حضورمدیرکل محیط زیست گیالن 
،سرپرست فرمانداری رودسر،بخشدارچابکسرو 
سایر مسئولین شهرستان  ۴ و5 مرداد برگزارشد.

نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی،کشتی گیله 
مردی،الفندبازی ، قویترین مردان روستا،ورزش 
از  شاد،  های  وبرنامه  ،کارناوال شادی  باستانی 

جمله برنامه های جشنواره اشاره کرد.

 قدمهای مهمی برای توسعه جــــواهر دشت برداشته شده است

سالمه شیرزادی

مدیر مسئول 

مسئوالن توجه کنند،

الملل شورای اسالمی  بین  امور  به گزارش روابط عمومی و 
شهر رشت  چهل و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسالمی شهر رشت با دستور: - ارائه گزارش مدیرعامل 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت از وضعیت 
کنونی برنامه های در حال اجرا و ارائه برنامه های آتی آن سازمان 
برگزار شد.رییس  تاالر شورا  در  در سرای محالت شهر رشت 
امام  والدت  سالروز  شهر  شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون 
رئوف  امام  این  به همه شیعیان جهان و دوستداران  را  رضا)ع( 
تهنیت گفت و با اشاره به سالگرد عملیات مرصاد از جانفشانی 
رزمندگان اسالم در این عملیات و ناکامی استکبار جهانی، صدام 
خبیث و منافقین کوردل یاد کرد.  عاقل منش در ادامه با اشاره به 
سابقه بحث سرای محالت در شورای شهر و کمیسیون فرهنگی، 
عدم کسب موفقیت در این حوزه را امری نتیجه بی برنامه گی ها 

و اعمال سیاستهای سلیقه ای دانست. 

گیالن 2۴ و نشریه واکنش: نظام رتبه بندی 
برای دومین  میالدی  شانگهای در سال 2۰1۸ 
برتر  دانشگاه های  بندی موضوعی  رتبه  سال، 

دنیا را منتشر کرد .
دانشگاه گیالن هم چنین در رشته مهندسي 
شیمي در سال 2۰1۸ در بین 5۰۰ دانشگاه برتر 

نظام بین المللي شانگهاي قرار گرفت. 
رتبه  بندی شانگهای یکی  شایان ذکر است 
از معتبرترین رتبه  بندی های جهانی است که 
ژیائوتنگ  شانگهای  دانشگاه  توسط  آن  نتایج 

در  بندی  رتبه   این  که  شود  می   منتشر  چین 
قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای 
اولین بار در ژوئـن سال 2۰۰3 میالدی توسط 
صورت  به  و  شد  منتشر  شانگهای  دانشگاه 

ساالنه روزآمد می  شود. 
سال  در  شانگهای  موضوعی  بندی  رتبه   
کلی  حوزه   5 قالب  در  رشته   5۴ در   2۰1۸
شامل حوزه مهندسی )22 رشته(، حوزه علوم 
پایه )۸ رشته( ، حوزه علوم زیستی )۴ رشته(، 
علوم  حوزه  و  رشته(  پزشکی)6  علوم  حوزه 

تنها  و  گرفت  صورت  رشته(  اجتماعی)1۴ 
دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد 
ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات 
پایگاه  در   2۰12-2۰16 زمانی  بازه  در  علمی 
حد  این  اند.  بوده  برخوردار  ساینس  آو  وب 

آستانه در رشته های مختلف متفاوت است.  
 5 از   2۰1۸ سال  در  شانگهای  بندی  رتبه 
شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و 
گرفته  بهره  دنیا  برتر  های  دانشگاه  بندی  رتبه 
است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب 

با هر رشته تغییر می کند.منبع : گیالن 2۴

دانشگاه گیالن در جمع برترین های نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای

  پرداخت دیون سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی در 

اولویت باشد

 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا:

سمیه محمدی 

دنیا ایرانمدار دانش 
آموز پایه اول  مدرسه 

غیر انتفاعی سماء 
بندر آستارا با 

معدل 20 شاگرد اول 
با تشکر از زحمات فراوان مدیریت محترم 

مدرسه غیر انتفاعی سماء بندر آستارا 
سرکار خانم مریم مکانی
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اجتماعی
استاندار گیالن با بیان اینکه تکریم 
قابل  زمانی  مطبوعات  و  رسانه ها 
ادعاست که هیچ شخص یا رسانه ای 
انتقاد در مضیقه قرار نگیرد،  به دلیل 
گفت: کسی حق ندارد رسانه ها را با 

اعمال سلیقه شخصی محدود کند. 
نشست  در  دکتر مصطفی ساالری 
با اعضاء هیات مدیره خانه مطبوعات 
برگزار  استاندار  دفتر  در  که  استان 
آزاد  انتشار  از  مسئوالن  امتناع  شد، 
مذموم  را  غیرمحرمانه  اطالعات 
است  آزاد  رسانه  گفت:  و  دانست 
اخبار  و   اطالعات  آزاد  گردش  و  

عملکرد دولت امری الزم است.
وی اضافه کرد: گرچه برخی اوقات 
شاهد انتشار اخبار غیرحرفه ای هستیم 
اثربخشی  رسانه  اصحاب  فعالیت  اما 
مطلوبی بر جامعه دارد و ابعاد مثبت 
انتشار اخبار حرفه ای و  شفاف سازی 
اهمیت  حائز  و  تامل  قابل  جامعه  بر 

اینکه  بیان  با  گیالن  است.استاندار 
استان  رسانه ای  فضای  خوشبختانه 
مطلوب است و فعاالن رسانه با هدف 
مسئوالن،  با  همکاری  و  همراهی 
بروز  را  خود  دغدغه مندی  صرفا 
می دهند، تصریح کرد: معتقدم ضمن 
ضرورت بروز انتقاد سازنده از سوی 
رسانه ها، باید راهکارهای منطقی نیز 

ارائه کرد.
این  بر  داد:  ادامه  ساالری  دکتر 
کشور  مشکالت  از  بسیاری  باورم 
عملکرد  و  است  ساختاری  استان  و 
خروجی  و  توان  می تواند  رسانه ها 
عملکرد مسئوالن را ارتقاء دهد و  به 

اصالح امور بیانجامد.
و  انتقاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است  کننده  کمک  رسانه  همراهی 
محسوب  مردم  نظارتی  چشم  و 
می شود، اظهار کرد: مادامی که رسانه 
مستقل بماند، رویکرد حرفه ای داشته 

گیالن 2۴ و نشریه واکنش: همکاری های سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان صنایع 
دریایی کشور به منظور بهره گیری از توان متخصصان داخلی در راستای تولید شناور 
های دریایی و توسعه اقتصاد دریا محور افزایش می یابد. به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست افزایش همکاری ها و خدمات دریایی 
شهید  مرکز  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  و  دفاع  وزارت  دریایی  صنایع  سازمان  بین 
با حضور دکتر رضا مسرور رییس هیات مدیر و مدیرعامل  تمجیدی صنایع دریایی 
دفاع و رییس سازمان صنایع  معاون وزیر  امیر رستگاری   ، انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

امان  از دخالت حاکمیت در  باشد و 
به  امر  ابزار  مهم ترین  از  یکی  بماند، 

دریایی کشور ، رییس مرکز شهید تمجیدی و مدیران و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی 
و سازمان صنایع دریایی کشور برگزار شد.  بنا بر این گزارش دکتر رضا مسرور رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست تخصصی با اشاره به ضرورت بهره 
گیری از توان داخلی در امور بندری اظهار کرد: یکی از رویکرد های منطقه آزاد انزلی بهره گیری  
از توان بخش خصوص داخلی متخصص و توانمند است  و در این راستا یکی از بهترین 
مجموعه هایی که در سطح کشور فعالیت میکند مجموعه شهید تمجیدی صنایع دریایی 

کشور است که در زمینه تجهیزات دریایی بسیار توانمند است.

معروف و  نهی از منکر قلمداد می شود.

توسعه همکاری منطقه آزاد انــزلی و سازمان صنایع دریـــــایی
خبر

باند هرمی در 
آستارا متالشی شد واکنش

کسـی حق ندارد 
رسانـه ها را با اعمال سلیقه 

شخصی محدود کند

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     01002481087003 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 2400 نفر

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

فرمانده   :  2۴ گیالن 
انتظامی شهرستان آستارا از 
انهدام و دستگیری 13 نفر 
عضو یک باندهرمی در این 

شهرستان خبر داد.
عزیزی  رسول  سرهنگ 
این خبر گفت:  تشریح  در 
در پی دریافت خبری مبنی 
شرکت  یک  فعالیت  بر 
دستور  در  موضوع  هرمی؛ 

کار پلیس قرار گرفت.
افزود:  انتظامی  مقام  این 
آگاهی  پلیس  ماموران 
موفق به شناسایی و کشف 
در  باند  این  فعالیت  محل 
آستارا  محالت  از  یکی 
از  پس  بالفاصله  و  شده 
قضایی  مقام  با  هماهنگی 
موضوع  بررسی  جهت 
شناسایی  مورد  درمحل 
بیان  با  وی  شدند.  حاضر 
ردیف  در  متهم   13 اینکه 
این  در  ساله   29 تا   19
شدند؛  دستگیر  خصوص 
اضافه کرد : متهمان جهت 
مقر  به  قانونی  مراحل  سیر 
شهرستان  آگاهی  پلیس 
فرمانده   . گردیدند  انتقال 
آستارا  شهرستان  انتظامی 
جوانان  و  خانواده ها  به 
توصیه کرد هوشیاری های 
فعالیت  خصوص  در  الزم 
شرکت های هرمی و شبکه 
تا  داشته  را  کالهبرداری 
و  سودجو  افراد  فریب 

کالهبرداران را نخورند.

سرهنگ رسول عزیزی ،

خبر

خبر

 گیالن 2۴ و نشریه واکنش: رئیس کل دادگستری 
گیالن گفت: نیاز امروز جامعه ما ، انجام کار جهادی 
از  فراتر  انسانی  هر  که  معناست  این  به  آن  و  است 
محدوده زمانی و ظرفیت خود تالش نماید و بر این 
اندیشه و اعتقاد پابرجا باشد. به گزارش روابط عمومی 
به  اشاره  با  پور   سیاوش  احمد  گیالن،  دادگستري 
تحمیل تحریمهای ظالمانه یک جانبه امریکا بر کشور 
تصریح کرد: کشورمان در معرض یک جنگ تمام عیار 

اقتصادی قرار گرفته است. 
ذکر  کار جهادی  را  امروز جامعه  نیاز  پور  سیاوش 
کرد و افزود: کارجهادی به این معناست که  هر انسانی 
فراتر از محدوده زمانی و ظرفیت خود تالش نماید و 

بر این اندیشه و اعتقاد پابرجا باشد. 
این موضوع که  بر  تاکید  با  ارشد قضایی  مقام  این 
در  مضاعف  تالش  و  جهادی  کار  با  باید  مسئوالن 
جهت رفاه هرچه بیشتر مردم گام بردارند ابراز داشت: 
و  است  مردم  رضایت  گرو  در  پروردگار  رضایت 
سربلند  آزمون  و  عرصه  این  در  بتوانیم  که  امیدواریم 
باشم.  سیاوش پور در ادامه با اشاره به وظایف سازمان 
تعزیرات  سازمان  کرد:  خاطرنشان  تعزیرات حکومتی 
در  ویژه  به  بازار،  و  صنوف  بر  نظارت  با  حکومتی 
بر  بزرگی  مسئولیت  کشور  اقتصادی  کنونی  شرایط 

عهده دارد. 
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه ارگان های 
نظارتی باید در برخورد با متخلفان اقتصادی با قاطعیت 
و جدیت عمل نمایند اظهار داشت: سازمان تعزیرات 
اجرایی  های  دستگاه  با  همگرایی  و  هماهنگی  ضمن 
بازرسی و دادستانی  و نظارتی دیگر همچون سازمان 
قادر خواهد بود در جلوگیری از تضییع حقوق مردم 
بسیار موفق عمل کند. رئیس شورای قضایی استان در 
پیشین  کل  مدیر  قشالقی  آقای  از  تقدیر  ضمن  پایان 
برای  موفقیت  آرزوی  با  و  استان  حکومتی  تعزیرات 
به  قدردانی  رسم  به  را  لوحی  منصب جدید،  در  وی 

ایشان تقدیم کرد.

اجتماعی  تامین  مدیرکل  سوی  از  حکمی  طی 
رودسر  شهرستان  اجتماعی  تامین  گیالن،رئیس 
رودسراعطا  دردفترفرماندار  احکام  شد.این  منصوب 
تامین  سازمان  سابق  رئیس  پورقربان  زحمات  از  و 
اجتماعی این شهرستان تقدیرشد.طی حکمی از سوی 
،محمد  گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل  پرست  حق 
اجتماعی  تامین  جدید  رئیس  عنوان  به   ، هرمزی 
دفترفرمانداری  دیداردر  شد.این  رودسرمنصوب 
رودسر  فرمانداری  سرپرست  دکتروارسته  وباحضور 
برگزارشد.مدیرکل تامین اجتماعی گیالن گفت: استان 
حذف  راستای  کشوردر  پیشگام  استان  گیالن،اولین 
مراجعات حضوری برای دریافت دفترچه بیمه است.
وی خاطرنشان کرد: مجوز طراحی سامانه نرم افزاری 
راهبری سیستم  دفتر  از  غیرحضوری  توسعه خدمات 
شده  کشوراخذ  سطح  در  استان  اولین  عنوان  به  ها، 
اجتماعی  تامین  مدیرکل  پرست  ،حق  جلسه  این  است.در 
از  استان  سطح  جدیددر  کارگزاری   5 کرد:  تصریح  گیالن 
به  بهتر  هرچه  خدمات  ارائه  درراستای  رودسر،  جمله 

خانواده بزرگ تامین اجتماعی ایجاد میشود.
بیمه شده اصلی و  افزود: استان گیالن ۴۰۸ هزار  وی درادامه 
گیالنی  درصد   ۴۸ الی  دارد .۴7  اصلی  بگیر  مستمری  هزار   11۸
ها،تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و۴۰۰/1 میلیارد 
است.دراین  کرده  کسب  منابع  بیمه   حق  محل  از  تومان 
به عنوان رییس  اجتماعی کالچای  تامین  راستا، زمانی رئیس 
اجتماعی  تامین  رئیس  یاوری  و  چابکسر  در  سازمان  این  جدید 
چابکسر به عنوان رییس جدید این سازمان در کالچای 

منصوب و احکام آنان نیز صادر شد./

نیاز امروز 
جامعه، کار 

جهادی 
است

رئیس تامین 
اجتماعی 

رودسر 
منصوب شد

سرپرست فرمانداری رودسر؛

تسهیــالت بالعوض به آسیـــــب دیدگان سیل کاکــرود پرداخت می شود

نشست  رودسردر  فرمانداری  سرپرست 
باحضورامام  که  شهرستان  این  اداری  شورای 
برگزار  شهر  این  ادارات  روسای  و  جمعه 
آسیب  به  بالعوض  کرد:تسهیالت  شد،اعالم 
رودسر  کاکروداشکور  روستای  سیل  دیدگان 

بهدانی  وارسته  دکتر  خواهدشد.  پرداخت 
نشست  رودسردر  فرمانداری  سرپرست 
حضور  با  که  شهرستان  این  اداری  شورای 
حجت السالم والمسلمین روحانی امام جمعه 
سالن  در  شهر  این  ادارات  رؤسای  و  رودسر 

به  کرد:  برگزارشد،بیان  فرمانداری  اجتماعات 
رودسر  اشکور  کاکرود  سیل  دیدگان  آسیب 

تسهیالت بالعوض پرداخت می شود.
سیل  دیدگان  آسیب  به  کرد:  تصریح  وی 
بالعوض  رودسرتسهیالت  کاکروداشکور 
فعلی،تهیه مکان  پرداخت می شود.در شرایط 
سیل  دیدگان  آسیب  استقرار  برای  مناسب 
خاطر  کاراست.وارسته  دستور  در  کاکرود 
بالعوض  صورت  به  وجوهی  کرد:  نشان 
طی روزهای آتی جهت حمایت افراد آسیب 
گرفت.علی  خواهد  قرار  اختیارآنان  در  دیده 
رودسر  فرمانداری  سرپرست  بهدانی  وارسته 
داردبرای  آمادگی  پاسداران  سپاه  افزود: 

در  دیده  خسارت  تخریبی  واحدهای  ساخت 
زمین  تامین  مجرد  ،به  اشکور  کاکرود  روستای 
مناسب،عملیات اجرای این واحدها را آغاز کند.
حضور  ضرورت  ،بر  نشست  این  ادامه  در  وی 
و  ها  خواسته  به  پاسخگویی  و  مردم  میان  مدیران 
ارتباط  این  مطمئنأ،  گفت:  و  کرد  تاکید  آنان  مطالبات 
امیدوار کند. رسانه ها  دوسویه می تواند مردم را به نظام 
از هرگونه تشویش  پرهیز  اخبار درست و  انعکاس  با  نیز 
دهند. سوق  امنیت  و  آرامش  سمت  به  را  کشور  ،فضای 
در  امام جمعه رودسر  والمسلمین روحانی  السالم  حجت 
این نشست گفت: همه مدیران برای رفع مشکالت مردم 
اهتمام نموده ودرصدد رفع نیازهای و مسایل ارباب 

رجوع خود باشند./ 

یک میلیـــون و 200هزار تن شلتــــــوک در گیالن برداشــت می شود
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   :2۴ گیالن 
یک  امسال  می شود،  بینی  پیش  گفت:  گیالن 
میلیون و 2۰۰هزار تن شلتوک در استان تولید 

شود.
مهندس علیرضا شعبان نژاد  در همایش ملی 
گیالن  گفت:   ، رشت  در  برنج   مزرعه  روز 
23۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و بالغ 
بر 3۰۰ هزار نفر شالیکار در این شالیزارها به 

تولید برنج مشغولند. 
از  یکی  شالیرازها  کم  مساحت  افزود:  وی 
دغدغه های تولید این محصول در استان است، 
کشاورزی  بخش  در  کار  سختی  اینکه  ضمن 
است.رییس  بیشتر  استان ها  دیگر  از  گیالن 

مدیر  واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن 
می  گیالن  خیریه  امور  و  اوقاف  کل 
گوید، حل مشکالت مردم )اقتصادی(، 
با رعایت  خدمت صادقانه و بی منت 
ترین خواسته  مهم  را  عزت و کرامت 

و توقع شهدا از مسئوالن عنوان کرد.
علیزاده  والمسلمین  حجت االسالم 
شهید  سردار  یادواره  مراسم  در 
واالمقام  شهدای  و  برزگر  حبیب اهلل 
روستای بیجارگاه سفلی بخش کالچای 
شهرستان رودسر با اشاره به فشارهای 
اقتصادی دشمنان علیه نظام جمهوری 
اسالمی همراهی و همدلی مسئوالن و 
مردم را  مهم ترین راه برای ناکار آمد 
ساختن توطئه ها ذکر و افزود: مطمئنًا 

اینکه  بیان  با  گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان 
درآمد  که کشاورزان  است  این  ما  تمام تالش 
مطلوبی از تولید برنج داشته باشند، خاطرنشان 
از  مکانیزاسیون  و  نوسازی  تجهیز،   کرد: 
راهکارهای کاهش هزینه تمام شده برنج است 
و برای تحقق این امور اقدامات خوبی از سوی 
از  وی   . است  شده  انجام  گیالن  در  دولت 
اختصاص ردیف اعتباری برای خرید 11 هزار 
دستگاه انواع ماشین آالت کشاورزی خبر داد و 
گفت: این دستگاه ها هم اکنون در مزارع برنج 

استان توسط کشاورزان بکار گرفته شده اند. 
می شود،  پیش بینی  اینکه  بیان  با  شعبان نژاد 
امسال یک میلیون و 2۰۰ هزار تن شلتوک در 

به  امید  توانیم  می  شرایطی  چنین  در 
آینده را در دل ملت تقویت بخشیم. 

وظیفه  تنها  را  مشکالت  حل  وی   
مردم  کرد:  اظهار  و  ندانست  مسئوالن 
دستگاه  عنوان  به  دولت  به  باید  هم 
بر  بتواند  تا  کنند  کمک  حاکمیتی 

مشکالت فایق آید. 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
گیالن اضافه کرد: بی تردید با مدیریت 
حل  قوی  اراده  و  عزم  و  جهادی 
پذیر  امکان  مردم  اقتصادی  مشکالت 

است. 
علیزاده  والمسلمین  حجت االسالم 
این مطلب که دشمنان در  یادآوری  با 
صدد ناکارامد جلوه دادن خدمات نظام 

استان تولید شود، خاطرنشان کرد: برنج گیالن 
یکی از سالم ترین برنج های دنیا است. اگر چه 
ارگانیک نیست، اما می تواند از نظر سالمت با 
بهترین برنج های دنیا رقابت کند. وی ادامه داد: 
برنامه داریم،  همچنان ارتقای درآمد کشاورزان 
و کاهش سختی تولید برنج را در سالهای  آینده 
راه  نشاء  بانک  مورد  تاکنون۸۰  و  دهیم  ادامه 

اندازی شده است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن  اظهار 
کرد: الزم است خزانه گیری های پراکنده استان 
نیز به حداقل رسانده شود. وی گفت: با انتقال 
در  شاهدتحول  مزارع  به  تحقیقاتی  یافته های 
میزان تولید برنج در هر هکتار بوده ایم و در 

هستند تا از این طریق یاس و نومیدی 
را در دل ملت  افزایش دهند تنها راه 
مقابله با آن را بیان گزارش و خدمات 
نظام و خدمت بی منت به مردم عنوان 
خود  سخنان  خاتمه  در  وی  کرد. 
دفاع  را  شهدا  خواسته  و  توقع  دیگر 
ارزش های  و  دین،  والیت  از حریم 
اسالمی ذکر و گفت :شهدا از همه ما 
دین  و  والیت  حریم  از  دارند  انتظار 
صیانت و پاسداری کنیم.حجت االسالم 
والمسلمین تسخیری نماینده ولی فقیه 
در سپاه قدس گیالن در مراسم یادواره 
سیارستاق  روستای  واالمقام  19شهید 
بخش کالچای شهرستان رودسر تداوم 
اسالمی  جمهوری  نظام  استمرار  و 

افزایش  با  کشور  می توان  ساله  سه  زمانی  بازه 
برنج  واردت  از  را  کشور  برنج  تولید  عملکرد 

بی نیاز کرد.

ایران را متاثر از خون پاک و مطهر شهدا 
دانست که سبب سر افرازی و عزتمندی 
شده  بین المللی  و  ملی  عرصه  در  نظام 
خون  برکت  :به  افزود  وی  است. 
پیروزی  شهداست که در چهلمین سال 
انقالب و برغم همه فشارها و تحریم ها 
جمهوری اسالمی همانند کوه استوار به 
راه خود با قوت و قدرت ادامه می دهد. 

سمیه محمدی - رودسر

خدمت بین دانا

سیدمحمدرضارشیدی

زهرا رضائی

زهرا رضائی

محمدهرمزی ؛

سمیه محمدی 

خـــــدمت بی منت به مردم خـــــــواست شهــداست
مدیر کل اوقاف گیالن؛
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گوناگون

موضوع  که  است  سالی  چند 
پست  در  بانوان  وجود  از  استفاده 
های مدیریتی در کشور داغ شده و به 
موازات آن بر بهره مندی از توانایی و 
دانش جوان ها هم تاکید بسیار شده 

و می شود.
براساس  قشر  دو  هر  باید  اینکه 
صحنه  در  کارآمدی  و  ها  شایستگی 
آنها  به  متعلق  که  سرزمینی  مدیریت 
باشند  داشته  فعال  حضوری  است 
یک اصل پذیرفته شده است و کسی 
برابر آن را  انکار و مقاومت در  حق 
ندارد،  اما رویه ای که در پیش گرفته 
شده  به نظر نگارنده هرگز پاسخگو 

نیست.
از یک سو مشخص  نیست، چرا 
دیگر  تجربیات  از  نظام  های  مقام 
کشورها به خوبی بهره نمی برند و ا 
صرار فراوانی دارند که هر چیزی را 

خودشان آزمایش و خطا کنند. 
حوزه  در  یعنی  خصوص  این  در 
انرژی  و  توان  دانش،  از  مندی  بهره 
سرشار جوان های ایرانی نیز حداقل 
یک دهه آزماش و خطا می کنیم که 
به نظر می رسد زمان د تجدید نظر 
جدی در این عرصه فرا رسیده باشد.
آن  منظور   « جامعه  های  جوان 
دسته از جوان هایی که دارای دانش 
، مسئولیت پذیری، انرژی باال، تفکر 
محققانه، دور اندیشی، اینده نگری و 
لیاقت  و  کفایت  حال  درعین  لیاقت 
ورود  برای  دارند،  را  مدیریتی  کافی 
شکی  کشور  مدیریت  ی  صحنه  در 
بیاموزند.  تجربه  باید  که  نیست 
تجربه  آموختن  های  روش  از  یکی 
دارند،  اعتقاد  اندیشمندان  برخی  که 

از  ها  زمینه  از  بسیاری  در  تجربیات 
علم باالتر و بهتر است، قرار گرفتن 
در کنار مدیران با تجربه و به اصطالح 

کارکشته است.
نعل وارونه جواب نمی دهد!

در کشور یک  راستا  این  در  آنچه 
اینست   ، دارد  جریان  بیشتر  و  دهه 
در  مشاور  بعنوان  را  ها  جوان  که 
با سایقه و گاهی  کنار مدیران اغلب 
بازنشسته قرار می دهند تا به صورت 
کارگاهی و کاربردی بیاموزند و پس 
مسئولیت  مسند  بر  شدن  ورزیده  از 
بعد  اینکه  از  بگذریم  گیرند،  قرار 
های  پست  در  ها  جوان  همین  از 
و  شود  نمی  گیری  بهره  مدیریتی 
و  حزبی  وابستگان  و  ها  سفارشی 
هر  کنند،  می  پیدا  ارجحیت  جناحی 
را  مدیریت  دانش  و  شایستگی  چند 

نداشته باشند!.
در  سال   29 که  فردی  عنوان  به 
درسطح  مختلف  های  مسئولیت 
اکنون  هم  و  داشته  فعالیت  کشوری 
علوم  در حوزه  را  هایی  مشاوره  هم 
ارتباطات  و روابط عمومی ها انجام 
به حضرات مدیران کشور  می دهم، 
را  های  جوان  باید   ، کنم  می  اعالم 
و  تجربه  با  افراد  و  داده  قرار  مدیر 
حتی بازنشسته ها را درکنارشان قرار 
عکس  اکنون  هم  که  سیاستی  دهید، 

آن عمل می شود.!؟
 چنانچه جوان های ما بدون رابطه 
با آن  و رانت و نگاه صرف جناحی 
مسند  بر  شد  گفته  که  ویژگیهایی 
افراد  یا  فرد  و  گیرند  قرار  مدیریت 
سابقه،  خوش  خوشنام،   ، بازنشسته 
در  مقتدر  و  صحنه  خورده  خاک 
مشورت   ، مشاور  بعنوان  کنارشان  
به  جامعه  در  مدیریت  اثار  بدهند، 
بود.  خواهد  تر  موثر  و  بهتر  مراتب 

ناگفته نماند مقصود از جوانهای وزیر 
که حداقل  مدیر جوانهایی هستند  و 
و  میدانی  کار  خودشان  دهه  یک 
تجربی در پرونده کاری شان اندوخته 
اند و هرگز منظور آن جوانی نیست 
که به تازگی جذب دستگاهی شده و 
بالفاصله بر مسند مدیریت قرار گیرد.
وزیران،  که  ندارد  توجیهی  هیچ 
مدیران کل  و  ،فرمانداران  استانداران 
و مدیران عاملی که دیگر هیچ طرح 
و دور نما و چشم اندازی برای آینده 
کشور ندارند بر مسند قدرت باشند یا 
حتی بعنوان مشاور به صرف دریافت 
بیت  از  تومان  میلیون  چندین  ماهانه 
به  جوان  چند  کنارشان  در   ، المال 
قرار گیرند و تصور  نمادین  صورت 
کنیم که جوان های در حال آموختن 

هستند.
باید در حقیقت آچار کار مدیریت 
را به دست جوان ها بدهیم و بگوییم 
چه پیچی  و چه گره ای از مشکالت 

حوزه مدیریتی را باز یا بسته کند و او 
در صدر باشد و من و شما مدیران با 
و  صادقانه  بودیم،   الیق  اگر  تجربه 
ایران  عزت  و  مردم  حال  رفاه  برای 

سربلند مشاوره بدهیم.
امیدوارم این پیشنهاد ساده را مدیران 
کشور رعایت کنند و  بیست سال بعد 
 « اند  داده  انجام  آنچه  نشنوند  متوجه 
مانند برف پاک کن پژو و پیکان« اشتباه 

بوده است.!
مدیران با تجربه ، جوان های مدیر ، 
مسند  بر  دارند  عالقه  که  هایی  جوان 
 ، گیرند  قرار  استان  کشورو  مدیریت 
را  خود  پیشنهاد  و  انتقاد  و  نظر  حتما 
برای مدیر مسئول نشریه ارسال دارند. 
شماره  به  پیامک  یک  درحد  حتی 

تماس ۰9125۰36۸1۰
اگر دلمان برای سرزمین مان می تپد 
و می خواهیم کاری کنیم، نظر بدهیم.

واکنش
خبر

سیدمحمدرضارشیدی

سمیه محمدی

همزمان با هفته ملی مهارت از ۴7 کارآفرین برتر، برگزیده المپیاد و مربیان آموزشگاه 
های آزاد فنی و حرفه ای گیالن در رشت تجلیل شد.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان گفت : شغل افزایی ، مهارت برتر و ایده های 
نو در تدریس از مالک های انتخاب این افراد بود.

آقای عطایی پور در ادامه با اشاره به اینکه توسعه ارتباط با کار آفرینان در دستور کار 
سازمان فنی وحرفه ای گیالن قرار دارد، اظهار امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه 
های اجرایی ، فعالیت های بیشتری در حوزه آموزش مهارت ها و رونق کسب وکار 

صورت گیرد .   کوچکی نژاد رئیس مجمع نمایندگان گیالن نیز از توجه ویژه مجلس 
شورای اسالمی به موضوع اشتغال خبر داد و گفت : مراکز آموزش فنی وحرفه ای با 
ارائه آموزش های مناسب می تواند استعداد های نسل جوان و جوی کار را شکوفا سازد.  
عباسی نماینده روسر و املش در مجلس شورای اسالمی هم تربیت نیروی انسانی ماهر 
را زمینه ساز توسعه پایدار دانست و گفت : در شرایط کنونی با توجه به هجمه های 
اقتصادی دشمنان نظام اسالمی، با بهره گیری از آموزش های فنی وحرفه ای و حرکت 

در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی می توان در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کرد.
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نعـل وارونـه !؟

ادامه سرمقاله
مدیــــریت چیــست !!

ادامه مطلب ...
+ مدیریت یعنی به شیوه ای بر امور نظارت کنیم که 
از هر گوشه ی کشور هر فرد و گروهی به هر شیوه که 
کارخانه  کارگاه ها و  نکند که  دلش خواست کاال وارد 
های داخلی دچار رکود و کارگران بیکار و خانواده های 

دستخوش فقر بیشتر شوند. 
کاالهایی که در سطح انبوه کشور وارد می شود، گاهی 
حتی ذکر نام آنها خجالت آور است و افکار عمومی می 
گویند- مگر کشور در و پیکر ندارد که ارز ناشی از پول 
نفت را خرج این اقالم می کنند، اقالمی که چند قرن در 

داخل کشور تولید و کیفیت باالیی دارند!؟.
 + مدیریت به معنای آن است که فقط نگوییم، وضع 
بدهیم که شرایط  نشان  بلکه در عمل  است  مان خوب 
خوب است و دالر همان ۴2۰۰ تومان و سکه حداکثر 
یک میلیون و خودروها مثال با 5 درصد افزایش ساالنه به 
مردم عرضه  شوند. به گونه ای عمل نکنیم که مردم در 
خانه یشان به جای آرامش و اسایش و گفت و گوهای 
قیمت  باره  در  فقط  شب  و  ظهر  و  صبح  خانوادگی،  
ها، بحران اقتصادی، تورم، بیکاری و اینکه چه بخرند و 

بفروشند که چند میلیونی سود کنند.!؟
نمی  باقی  ای  کانون خانواده  این روند دیگر  ادامه  با 
ماند که گرم باشد و دشمن هم از همین خلل ها نهایت 

استفاده را برده و دسیسه چینی می کند. 
هر  در  افراد  که  ندهیم  اجازه  اوال  یعنی  مدیریت   +
رده ای چند صدها و چند هزار سکه و خودرو و کاالی 
خانگی خریداری و با قصد گرانفروشی انبار کنند بلکه 
به شدت و دقت  با پیش بینی و اینده نگری به گونه ای 
سکه و خودرو و حتی لوازم خانگی را حتی  با کارت 
ملی یا هر شناسه دیگری بفروشیم که هر کسی متقاضی 
است خریداری کند ، نه آنکه همه خانواده ها فروشنده 

باشند و خانه ها انبارهای کاال !.
+ مدیریت یعنی به جای شعار دادن در تلویزیون و 
ها  آن  مقایسه  و  بنزین  و  آب  های  بطری  دادن  نشان 
محرم  را  مردم  کشور  ویژه  شرایط  در  قیمتی،   نظر  از 
 ، رسانه  همه  طریق  از  قبلی  اعالم  با  و  دانسته  انقالب 
همه انواع سوخت را سهمیه بندی و قیمت به صورت 
متعادل افزایش داده شود. + مدیریت یعنی آنکه، کسانی 
که در آب ، برق و گاز و  احداث چاه نیمه عمیق وعمیق 
و سوء استفاده آن و سوق دادن سرزمین ایران به سمت 
بدون  متخلفان  و  کنندگان  اصراف  با  بیشتر،  خشکسالی 
 . کنیم  ای  رسانه  را  آن  و  برخورد  تعارف   و  واهمه 
آمارهای چاه های غیر مجاز در کشور بیداد می کند.؟؟!

 + مدیریت یعنی آنکه در مورد حجاب به جای شعار 
و هوار و امثال آن یک الگوی مناسب عملی مانند لباس 
و  پیشنهاد شود  جامعه  زنان  به  رنگی  مثال  و  بلند  های 
که  نکنیم  این گونه دچار سرگردانی  را  زنان  و  دختران 
یک  نتیجه  انتشار  با  مجلس  های  پژوهش  مرکز  حاال 
تحقیق عجیب را منتشر و رسانه ای کند. حجاب باید از 
طریق الگوهای عملی و اطالع رسانی رسانه ای فرهنگ 
شود. +مدیریت یعنی ، اگر پزشکی اجحاف کرد، مدیری 
افرادی  آورد،  در  کج  را  بنایی  مهندسی  کرد،  اختالس 
و  ها  سازمان  گرفتند،  نادیده  را  جامعه  های  هنجاری 
انجمن های از مردم پولهای بی حساب و اضافه دریافت 
کردند و....  با ارائه راهکار ابتدا هشدار و سپس برخورد 
قانونی شود، حتی اگر متخلفان اقازاده و خانواده.... و ژن 

خوب و امثالهم باشند.  
+ مدیریت به معنای آن است که عمل کنیم و به افکار 
عمومی گزارش های شفاف بدهیم، نه آنکه فقط پشت 
تریبون قرار گرفته و اعالم کنیم مثال دالر در ۴2۰۰ تومان 
اما   ، است  مساله  آخر  دیگر  این  و  ماند  خواهند  ثابت 

همین حرف ما یک ماه بقا و دوام نداشته باشد. 
صورت  به  و  واقعی  معنای  به  آنکه  یعنی  مدیریت 
علمی مدیر باشیم و بدون آن که زندگی اشرافی رو به 
تزاید را پیشه کنیم ، برای جامعه در ساده زیستی الگو 
بوده و مانند امام » ره« ساده زیستی و دوری از رانت و 
این صورت است که  پیشه سازیم. در  را  خط و جناح 

نباید هیچ نگرانی داشت.  موفق باشید

تلفن    01333363539        و         01333363890

میادین شهر برای 
روانسازی ترافیک 

اصالح شود

و  حمل  کمیسیون  رئییس 
شهر  شورای  ترافیک  و  نقل 
رشت با اشاره به دستور جلسه 
برخی  وضعیت  خصوص  در 
داشت:  اظهار  شهر  میادین  از 
در علم ترافیک امروز کاربری 
جهان  نقاط  اکثر  در  میادین 
میدان  و  است  شده  منسوخ 
برای  مانع  یک  عنوان  به  را 
عبور و مرور می دانند، همان 
طور که در سطح شهر رشت 
از  بسیاری  هستیم،  شاهد  هم 
امروز به عنوان یک  میدان ها 
ترافیک  بروز  باعث  علت 
و  مطالعه  با  باید  که  میشوند 
توجه  با  و  کارشناسی  بررسی 
به معضل ترافیک شهر رشت 
سریعا در راستای اصالح آنها 

اقدام مقتضی صورت گیرد.
با  پور  حاجی  اسماعیل   
عنوان  به  فرهنگ  میدان  مثال 
شهری  هویت  از  بخشی 
ویژه  توجه  خواستار  رشت 
مشاورین  و  کارشناسان 
های  برنامه  در  شهرداری 
ترافیکی و حفظ این نمادهای 
شهری به هر شکل ممکن شد 
و از آنها به عنوان نماد تاریخی 
باری  با کوله  و فرهنگی شهر 
شهروندان  برای  خاطره  از 
ادامه  در  پور  کرد.حاجی  یاد 
ترافیک  کنترل  مرکز  افزود: 
وضعیت  بهبود  راستای  در 
های  پیگیری  با  ترافیکی 
به  لیکن  شد.  ایجاد  مداوم 
دلیل فقدان برخی نرم افزارهای 
مداخل  های  دوربین  نیاز  مورد 
فرهنگی،  راه  پیاده  ورودی 
شاهد عدم عملکرد مناسب این 
مرکز و دوربین های مستقر در 
که  هستیم  شهر  نقاط  برخی 
نارضایتی  باعث  موضوع  این 
جهت  تاکسی  های  راننده 
به  ورود خودروهای شخصی 
هسته مرکزی شده است که با 
تعریف  اولیه  اهداف  به  توجه 
هر  باید  مرکز  این  برای  شده 
الزم  اقدامات  سریعتر  چه 
موجود  نواقص  رفع  جهت 

صورت گیرد.

رییس کمیسیون حمل 
و نقل و ترافیک شورای 

شهر رشت:

115 میلیــون دالر کاالهای غیر نفتـــی از گمرگ آستـارا صـادر شد

بخشــــــدار جدیدکالچــــــــای منصوب شد

چهار  طی  در   : گفت  آستارا  گمرک  مدیرکل 
به ارزش  ماه سال 97 مقدار 25۴ هزار تن کاال 
از  خارج  به  آستارا  گمرگ  از  دالر  میلیون   115
کشور صادر شد. رسول امیدی با بیان اینکه عمده 
کشاورزی  محصوالت  شامل  صادره  کاالهای 
،موادغذایی ،سیمان ،گچ ، شوینده ها ،محصوالت 
شیمیایی ،پارچه ، صنایع دستی ،فرش و موکت 
ساختمانی  مصالح   ، کفش  و  ،کیف  ،البسه 
به  فلزی  و  معدنی  ،محصوالت  پالستیکی  و 
می  روسیه  و  ،گرجستان  آذربایجان  کشورهای 
باشد ، اضافه کرد؛ این کاالها از لحاظ وزن 15۴ 
داشته  افزایش  درصد   11۸ ارزش  حیث  از  و 
مذکور  مدت  طی  اینکه  به  اشاره  با  وی  است. 
مقدار ۴1 تن کاال به ارزش ۴3 هزار دالر در قالب 

دکترساالری  ازسوی  حکمی  طی 
استاندارگیالن مهندس مهدی خلقی به 
معرفی  کالچای  بخشدارجدید  سمت 
معارفه  مراسم  در  خلقی  شد.مهندس 
این  پیشرفت  و  توسعه  ،برضرورت 
تاکید  ها  زیرساخت  حوزه  در  بخش 

تجارت چمدانی از طریق گمرک آستارا به خارج 
از کشور صادر شده است ، بیان داشت ؛ عمده 
 ، غذایی  مواد  شامل  چمدانی  صادرات  کاالهای 
مواد پالستیکی ، محصوالت کشاورزی به کشور 
همچنین  است.وی  بوده  آذربایجان  جمهوری 
افزود : طی مدت مذکور نیز 72 هزار تن کاال به 
ارزش 63 میلیون دالر از مبدا گمرک آستارا وارد 
کشور شده که عمده کاالهای وارده شامل مواد 
شیمیایی ، چوب ،آهن آالت و ماشین های آالت 
و لوازم برقی که از کشورهای روسیه ، گرجستان 

و آذربایجان وارد کشور شده است.
مدیرکل گمرک آستارا در ادامه اظهار داشت ؛ 
در طی همین مدت 2۴ هزار تن کاال به ارزش ۸۰ 
میلیون دالر از طریق گمرگ آستارا ترانزیت شده، 

کرد و گفت: تالش می کنیم آنچه حق 
مردم منطقه است به خوبی ادا کنیم.

بهدانی  وارسته  دکتر  مراسم  این  در 
سرپرست فرمانداری رودسر گفت : با 
پروژه  اتمام  مناسب،  اعتبار  تخصیص 
های نیمه تمام واولویت دار) باالی 7۰ 

که از لحاظ وزن ۸ درصد و از حیث ارزش 1۴3 
کاالهای  عمده  و   . است  داشته  افزایش  درصد 
ترانزیت ورودی لوازم چوب ، فراورده های نفتی 
 ، مس   ، آهن  شمش   ، مصنوعی  الیاف   ، پنبه   ،
کشورهای  از  که  بوده  آهن  ورق  و  شیشه  پشم 
آذربایجان ، روسیه ، گرجستان ، اکراین به مقصد 
عربی  متحده  امارات   ، عراق   ، ترکیه  کشورهای 
ترانزیت شده است . وی سپس با بیان اینکه طی 
ارزش ۴36  به  کاال  یاد شده 93 هزار تن  مدت 
ترانزیت  آستارا  گمرگ   طریق  از  دالر  میلیون 
کاالهای  : عمده  کرد  اضافه  است  خارجی شده 
لوازم  لوازم  شامل  خارجی)خروجی(  ترانزیت 
برقی ،خودروی سواری ، مبلمان ،ماشین آالت ، 
لوازم بهداشتی ، مصالح ساختمانی ، گچ ، سیمان 

عنوان  به  را  فیزیکی(  پیشرفت  درصد 
از وی  منطقه  مطالبه مسئولین و مردم 
والمسلمین  االسالم  دانست.حجت 
دربخش  کالچای  جمعه  امام  لطیفی 
جمهوری  گفت:درنظام  مراسم  این  از  دیگری 
اسالمی،مسئولیت را به عنوان امانت و فرصت 

،ظروف شیشه ، البسه ، مواد شیمیایی ، محصوالت 
به کشور  قاره های مختلف  از  کشاورزی بوده که 
ترانزیت  اکراین  و  ،گرجستان  روسیه   ، آذربایجان 
همچنین  آستارا  گمرک  کل  مدیر  است.  شده 
هزار   32۸ مدت  همین  طی  در  ؛   کرد  خاطرنشان 
۴69 نفر از طریق مرز گمرک آستارا تردد کرده اند که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مسافرین خروجی 
29 درصد و مسافرین ورودی 3۴ درصد افزایش داشته 
است. امیدی در پایان یاد آور شد ؛ درآمد عمومی 
مبلغ 2۴۰  سالجاری  ماهه  در چهار  آستارا  گمرک 
میلیارد و 236 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 92 درصد افزایش داشته است.

افزود  و  دانست 
در  ازآن  باید   :
خدمات  راستای 
استفاده  مردم  به 

کرد.

مدیرکل گمرک آستارا خبر داد؛

ادامه مطلب از صفحه 6 ...
و کالم آخر...... با دقت بخوانید » لطفا« 

جنگل »سیاهکل - دیلمان« بهتر و بیشتر بشناسیم
مسیر بسیار زیبای جاده جنگلی سیاهکل به دیلمان از جلوه های 
را  بیننده ای  هر  چشم  که  است  گیالن  استان  گردشگری  بی بدیل 
خیره می کند،  مشروط بر آنکه گردشگران قدر این ناحیه را دانسته 
و در حفظ جنگل و حتی مسیر عبور تامل، دقت و همت زیست 

محیطی داشته باشند.
نیازمند اصالحات  جدی است ، اما همین یک  البته  این مسیر 
مسیر برای تردد کافی است و اینگونه نباشد که سودجویان دور از 
چشم مسئوالن محیط زیست، مدیران اجرایی شهرستان و استان و 
دستگاه های نظارتی  و قضایی و سازمان جنگل ها به راحتی وارد 
جنگل ها شده و محیط را به دلخواه خود و برای خوش گذرانی 
بهشت  از  ای  قطعه  تردید  بی  اینجا  کنند.  تخریب  گذرشان  زود 
اهلل  انشاأ  که  ها  نشین  منطقه، جنگل  مردم  و  است  زمین  روی  بر 
تعدادشان هر سال اضافه نشود، حاشیه نشین های جنگل و مسافران 

و گردشگران داخلی و خارجی در حفظ این زیبایی و ثروت آینده 
دار با حساسیت بی حد تالش کنند..

گیالن سرزمین باران و سبزه و  سرشار از حیات و زندگی است، 
در این خطه از شمال ایران سمبل های طبیعت همانند جنگل، باران، 
آمیزه های  زیبا  تلفیقی  در  کوهپایه  و  جلگه  ساحل،  چای،  برنج، 

طبیعی را به ارمغان آورده اند..
بخش مهمی از صنعت گردشگری گیالن متعلق به طبیعت بکر 
همه  دارای  سیاهکل  گیالن،  شهرستان های  میان  از  است،  استان 
اقلیم های دلپذیر گیالن است که این شهرستان با وجود جنگل های 
انبوه و کوه های خاطره انگیز، مراکز دیدنی، ابنیه تاریخی، مکان های 
مذهبی و زیارتی و گسترش جلگه با در نظر داشتن منطقه کوهستانی 

دیلمان در حقیقت تاریخ را در خود دارد.
سیاهکل یکی از شهرستان های خوش آب و هوای استان گیالن 
کوهپایه ای  منطقه  آبرفتی،  منطقه  شامل  منطقه  سه  از  که  است 

هم چنین منطقه کوهستانی تشکیل شده است.
روستای  در  تی  تی  کاروانسرای  آغوزی،  منطقه  درفک،  کوه 

باالرود، قلعه گرماور در روستای گرماور دیلمان،  قلعه کوتوال شاه 
در بلندی های شمالی شهر سیاهکل و ... از جمله مناطق دیدنی این 

شهرستان است.
بدون شک آبشارهای سیاهکل با بیشترین زیبایی های طبیعی و 
جذابیت های گردشگری چشم و گوش و دل هر عالقمند به طبیعت 
و  بیکاری  ساعات  گذراندن  برای  مناسب  محیطی  و  می نوازد  را 

فراغت را فراهم می آورد.
است  سیاهکل  طبیعی شهرستان  از جاذبه های  ولی«  »بابا  آبشار 
که در فصول مختلف سال، زیبایی خاص خود را دارد. این آبشار 
در سه کیلومتری بخش دیلمان روستای باباولی واقع شده است و 
هر سال گردشگران زیادی را به سوی خود فرا می خواند. اهمیت 
لونک،  به ویژه  گیالن  استان  در  آبشارها  توریستی  و  گردشگری 
باباولی و ... همواره مورد توجه ایرانگردان و مسافران بوده و هست.
آبشار »لونک« از دیگر جلوه های طبیعی و دیدنی سیاهکل است 
که این آبشار زیبا و دیدنی برای گردشگران و دوستداران طبیعت 
بسیار می تواند دیدنی باشد. این آبشار در منطقه جنگلی در جاده 
کوهستانی سیاهکل به دیلمان قرار دارد و فاصله آن تا شهر سیاهکل 

25 کیلومتر است.

آبشار و پارک جنگلی لونک در فصل بهار و پائیز آب فراوانی دارد 
درختان  با  زیبا  آبشار جنگلی  باالی  در  است،  کم آب  تابستان  در  و 
ممرز، افرا، انجیلی، لرگ و سایر گونه ها دیده می شود. داخل جنگل 
به وسیله منابع طبیعی برای استراحت مردم آماده سازی و امکاناتی از 
قبیل منقل های بتونی برای کباب، سرویس بهداشتی و آب لوله کشی 
مهیا شده است.  پله های کنار آبشار این امکان را برای مسافران فراهم 

می کند تا در دل جنگل و کنار آب از طبیعت زیبا و بکر لذت ببرند.
دیگر  از  دیلمان  به  سیاهکل  جنگلی  جاده  زیبای  بسیار  مسیر 
جلوه های بی بدیل گردشگری استان گیالن است که چشم هر بیننده ای 

را خیره می کند.
چشمه سارهای  سیاهکل  کوهستانی  و  کوهپایه ای  دامنه های  در 
زالل و پر آب روان هستند، چشمه الریخانی در نقطه پایانی جنگل 
الریخانی و در یال کوه منتهی به دیلمان قراردارد، آب گوارا و سردی 
دارد، چشمه اش به منبع آب منتقل شده و سرریزآن برای عموم است و  
در کنار چشمه دشت کوچک وجود دارد که گردشگران در آن چادر 
شهرستان  و  گیالن  استان  گردشگری  جلوه های  حال  هر  به  می زنند. 
سیاهکل به حدی زیاد است که قلم توان توصیف این همه زیبایی ها 

و هدیه های الهی را ندارد.

جنگلهای سیاهکل گنجینه ای بی نظیر 

 مجید محمدپور - نویسنده
 و مدرس علوم ارتباطات  



واکنش 6
سه شنبه 9 مرداد  1397/ شماره 689

 گوناگون

 :2۴ گیالن  خبری  شبکه 
با  گفت:  آستارا  فرماندار 
از  گیری  وبهره  ریزی  برنامه 
علمی  دستاوردهای  آخرین 
توسعه  جهت  در  پژوهشی  و 
اشتغال  دارویی  گیاهان  کشت 
زایی در این شهرستان افزایش 
. یونس رنجکش در  یابد  می 
جریان برگزاری جشنواره ملی 
گیالن  استان  دارویی  گیاهان 
سازی  تجاری  رویکرد  با 
در  آستارا  دارویی  گیاهان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  محل 
این   : افزود  شهرستان  این 
علمی  بخش  دو  در  جشنواره 
و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
 2۰ حضور  با  نمایشگاهی 
شرکت دارای غرفه و 5۰ نفر 
گردشگری  منطقه  در  فعال 
دو  مدت  به  حیران  کابین  تله 
روز پنج شنبه 2۸ و جمعه 29 

تیرماه برگزار شد. 
این  از برگزاری  وی هدف 
ظرفیت  شناسایی  را  جشنواره 
برنامه  و  دارویی  گیاهان  های 
تجربیات  از  استفاده  و  ریزی 
از  مندی  وبهره  پژوهان  دانش 
علمی  دستاوردهای  آخرین 
بیشترکشت  توسعه  برای  آنها 
کرد  عنوان  دارویی  گیاهان 
افزایش  با   : داشت  بیان  و 
می  دارویی  گیاهان  کشت 
این  بیکاری  مشکالت  توانیم 
دهیم.فرماندار  کاهش  را  منطقه 
اینکه  بیان  با  پایان  در  آستارا 
استقبال خوبی  با  این جشنواره 
شد،  برگزار  شهرستان  این  در 
 3۰۰ :حدود  کرد  خاطرنشان 
و  علمی  پژوهشگران  از  نفر 
و  کشاورزان  کنار  در  دانشگاهی 
آستارا  اجرایی  دستگاهی  مدیران 
حضور داشتند تا بتوانند در کنار 
فرصت  از   استفاده  با  یکدیگر 
کشت  ظرفیت  همچون  جدیدی 
توسعه  برای  دارویی  گیاهان 
گام  شهرستان  این  بیشتر  هرچه 
بردارند.الزم به ذکر است ؛ که در 
فخرایی  میر  جعفر  جشنواره  این 
کنندگان  تولید  انجمن  دبیر 
داروهای  و  دارویی  گیاهان 
گیاهی ایران ، ولی اهلل  مظفریان 
 ، کشور  برجسته  شناس  گیاه 
نماینده ویژه  علی محمد عمویی 
و  جمهور  رئیس  علمی  معاونت 
همچنین جواد میر عرب معاون 
الملل  بین  و  ریزی  برنامه 
جهاد  وزارت  دارویی  گیاهان 

کشاورزی حضور داشتند.

خبر

توسعه کشت 
گیاهان دارویی 
اشتغال در آستارا 
را افزایش
 می دهد

شرکت گاز 
گیالن نشان 

زرین مسئولیت 
دریافت کرد

گیالن 2۴ و نشریه واکنش: مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از توافق برای واگذاری 
نهاد دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: ۸7 هزار و  به چهار  متقاضی  فاقد  مسکن های مهر 
ندارد. حمیدرضا عظیمیان  افتتاح  قابلیت  اما  پایان رسیده،  به  آنها  ۴5۴ واحد عملیات ساخت 
کل مسکن های مهر فاقد متقاضی اعم از خود مالکی، تعاونی و سه جانبه را 52 هزار و 92۴ 
و  هزار   5 و  میلیون  یک  رسیده  بهره برداری  به  مهر  مسکن های  کل  افزود:  و  برشمرد  واحد 
به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن عملیات ساخت 1۰2 هزار  1۴5 واحد است. 
باقیمانده، ۸7هزار و  این تعداد  از  باقی مانده است که  و 99 واحد مسکونی در سراسر کشور 
۴5۴ واحد عملیات ساخت آنها به پایان رسیده، اما قابلیت افتتاح ندارد. عظیمیان همچنین در 

رابطه با تعیین تکلیف مسکن مهرهای فاقد متقاضی و تخصیص آنها به اقشار کم درآمد، گفت: 
هماهنگی هایی با کمیته امداد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بهزیستی و خیرین در زمینه مسکن 
مهر فاقد متقاضی و تخصیص آنها به اقشار کم درآمد داشته ایم که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب 
ختم شود.  معاون وزیر راه و شهرسازی از آمادگی سازمان ملی زمین و مسکن برای تخصیص برخی از 
واحدهای مسکن مهر به متولیان تامین مسکن اقشار کم درآمد خبر داد و افزود: سازمان ملی زمین و مسکن 
اعالم آمادگی کرده که مسکن های مهر فاقد متقاضی را به کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مسکن و خیرین ارایه 
کند تا آنها بتوانند با اعتبارات خودشان واحدهای تکمیل نشده را تکمیل کرده و در جهت تحقق 

اهداف مورد نظر و تعهدات خود برای تامین مسکن اقشار کم درآمد مورد استفاده قرار دهند. 

واگــذاری مسکن  مهر فاقد متقــاضی تعییـــن تکلــــیف شد

خبرخبرخبرخبر

مسئولیت  زرین  نشان  واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن 
اجتماعی در جشنواره مسئولیت اجتماعی کشور به شرکت 
روابط  گزارش  به  یافت.  اختصاص  گیالن  استان  گاز 
مسئولیت  جشنواره  دومین  گیالن،  گاز  عمومی 
و  راه  وزیر  با حضور  اقتصادی  های  بنگاه  اجتماعی 
نماینده  مجلس،  نمایندگان  از  چند  تنی  شهرسازی، 
مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا، نماینده یونیسف در 
ایران و مدیران و کارشناسان سازمان ها و شرکت ها در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. 
در جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی که 
ایرانی  اجتماعی  مسئولیت  فرهنگ سازی  و  ترویج  با هدف 
خالی  فضای  کردن  پر  و  داوطلبانه  اقدامات  اسالمی،   –
گاز  شرکت  و  شد  برگزار  اجتماعی  رفاه  و  سرمایه گذاری 
از  ذینفعان  با  مسئوالنه  رویکرد  اتخاذ  بجهت  گیالن  استان 
راهی  بین  نمازخانه  ساخت  و  شهدا  مزار  بازسازی  جمله 
پایدار  برنامه  ارائه  علت  به  نیز  و  مسافرین  رفاه حال  برای 
به  نسبت  تعهد  داشتن  و  شرکتی  مسئولیت پذیری  جامع  و 
و  اجتماعی  اقتصادی،  حوزه های  در  کار  و  کسب  عملکرد 
های  نشان  از  یکی  و  تقدیر  لوح  شد  موفق  زیست محیطی 

زرین این جشنواره را از آن خود کند..
تبیین  و  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت  معرفی   
دید  از  کشور  کار  و  کسب  فضای  بهبود  آن،  اهمیت 
تبادل  بین المللی،  نهادهای  و  خارجی  سرمایه گذاران 
اطالعات و همفکری به منظور مشخص کردن چالش ها 
و ریسک های اجتماعی و زیست محیطی بنگاه ها، ارائه 
اجتماعی،  مسئولیت  در  اقتصادی  بنگاه های  تجارب 
اقتصادی  بنگاه های  میان  بخشی  بین  همکاری  تقویت 
چالش های  کاهش  هدف  با  نهاد  مردم  سازمان های  و 
استفاده  زمینه  فراهم کردن  زیست محیطی،  و  اجتماعی 
بنگاه ها از بستر فرهنگی و اجتماعی کشور و روش های 
خالقانه و نو در پیشبرد اهداف تجاری خود از جمله 

اهداف این جایزه ملی است.

ادامه مطلب ... 
 به گفته وی ، از آنجایی که بخشی قابل توجهی از برق 
مورد نیاز کشور از نیروگاهها و منابع آبی سراسری تامین 
می شد با افت شدید تولید برق در چرخه منابع آبی میزان 
تولید به حدود 5 هزار مگاوات رسید در حالی که میزان 

تولید در سالهای قبل 1۰ تا 11 هزار مگاوات بود. 
این  با  داد:  توضیح  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
کمبود سراسری  طی یک برنامه مدون باید به گونه ای 
عمل شود که دیگر هوطنان نیز دارای برق پایدار باشند و 
این کمبود شدید از استان هایی که تولید بیش تر دارند، 

تامین شود. 
وی در بخش دیگری از این گفت و گوی تلویزیونی  
با اشاره به اینکه برای پروژه های مهم در دست اجرای 
استان به 5۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است ، یاد 
آور شد: از سال 95 تا کنون اقدام های خوبی در افزایش 
و  تالش  انزلی   ، رشت  در  خطوط  و  ها  پست  ظرفیت 

الهیجان انجام شده یا در حال انجام است. 
بلبل آبادی این خبر خوب را هم داد که پروژه پست 
تا  و  کاراست  دردستور  سلیمانداراب،  رشت،  سپیدرود  
هم  تالش  برای  و  رسد  می  برداری  بهره  به  سال  پایان 
سرمایه  نیازمند  که  داریم  اجرا  حال  در  انتقالی  پست 
گذاری است.  مدیر برق استان این را هم تصریح کرد ، 
برای بخش فوق توزیع  از سال 95 تا کنون 135 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری و هزینه شده است. 
پایان این گفت و گوی تلویزیون متذکرشد،   وی در 
مشترکان هر مقداری که نیاز دارند برق مصرف کنند، اما 
نیاز دیگر هوطنان و کاهش  به  با توجه  نیاز و  اندازه  به 
کنند.  مدیریت  بخشها  همه  در  را  مصرف  خاموشی 
باره  این  مهندس طالبی مدیر شرکت توزیع برق هم در 
گفت: بیش از 19 هزار کیلومتر خطوط فشار ضعیف و 

افزون بر 9 هزار کیلومتر فشار متوسط در گیالن داریم. 

رئیس سازمان صنعت و معدن گیالن در نشستی 
با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه های هفته صنعت 
فعالین عرصه  از همه  اظهار داشت:  ماه  تیر  پایان  تا 
صنعت و معدن و کمک اصحاب رسانه در زدودن نا 

امیدی از روح جامعه تقدیر می کنم.
متن  در  باید  همیشه  رسانه  اصحاب  افزود:  وی 
در  بتوانیم  که  حاشیه  در  نه  و  باشند  داشته  حضور 
کنار یکدیگر با تصمیم گیری های به موقع در عبور 
نحو  به  مختلف  های  گیری  تصمیم  در  و  مقاطع  از 

احسن عمل کنیم. 
برنامه  و  ها  به ظرفیت  اشاره  با  پوش  دلق  فرهاد 
های اقتصادی این سازمان خاطر نشان ساخت: باید 
به تمام ظرفیت های سازمان صنعت و معدن و تشکل 
تمام  و  شود  توجه  نهاد  مردم  و  مجموعه  زیر  های 
تالش و ظرفیت های این خانواده اقتصادی و صنعتی 
را با برنامه ریزی مناسب در جهت خدمت به مردم 

به کار ببندیم. 
که  نابسامان  اقتصادی   شرایط  اینکه  بیان  با  وی 
از تحریم های غربی هاست، مردم را هدف  معلول 
سختی   شرایط  در  حاضر  حال  در  افزود:  داده  قرار 
وجود  شرایط  این  نیز  گذشته  در  اینکه  کما  هستیم 
داشته و توانستیم از آن عبورر کنیم. اگرچه هر زمانی 
به  توجه  با  باید  و  است  متفاوتی  گونه  به  شرایط 
برون  برای   مختلف  های   راهکار  مختلف  شرایط 

رفت از شرایط به کار ببندیم. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن راه 
برون رفت از چنین بزنگاه هایی را درک دقیق شرایط،رصد 
امور و ایجاد فضای مثبت در جامعه عنوان کرد و اظهار 
ملت  به  متعلق  اسالمی  جمهوری  نظام  و  دولت  داشت: 
است و هرمسئولی که از مردم فاصله بگیرد خود را  از راه 

راست دور کرده است. 

ادامه مطلب ...
زاده  یوسف  شاهرخ  دکتر  خصوص،  این  در 
در  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  چابک- 
پرستاری  معاون  با  گیالن  پرستاری  مدیران  نشست 
وزارت بهداشت، با اشاره به مطالب منتشر شده در 
رسانه ها پیرامون سومدیریت و بدهی 6۰۰ میلیاردی 
تصدی(،  سال  )اولین   95 سال  در  گفت:  دانشگاه، 
)نظر  موثق  منابع  اساس  بر  مالی،  بحران  علیرغم 
کارشناسی هیات امنا(، این دانشگاه توانست به رقم 
در  همچنین  کند.  پیدا  دست  مثبت  تراز  میلیارد   3۰
شد  برابر  دو  دانشگاه  مالی  گردش  سال،  دو  مدت 
با  وی،  یافت.  بهبود  نیز  مطالبات  پرداخت  روند  و 
بیان این که در سال 1396 با اجرای طرح مدیریت 
متمرکز خرید دارو، علی رغم افزایش تعداد بیماران، 
میزان هزینه دارو از ۴۴میلیارد به 31 میلیارد کاهش 
یافت، افزود: جای تاسف دارد که در چنین شرایطی 
کشور  داخل  در  افرادی  خارجی،  دشمنان  بر  عالوه 
نیز بدون استناد به منابع موثق و با ارایه نظرات غیر 
کارشناسی، با پراکندن یاس و ناامیدی، آب به آسیاب 

دشمن می ریزند. 
)در   96 سال  در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گواهینامه  دریافت  به  موفق  متوالی(  سال  دومین 

جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.
و  مطلوب  عملکرد  به  توجه  با  نامه  گواهی  این   
آن  به  مالی  مدیریت  در حوزه های  دانشگاه  شایسته 
اهدا شده است. در این زمینه، تنها ۸ دانشگاه علوم 
پزشکی کشور صالحیت دریافت این گواهی نامه را 
احراز کردند. بدیهی است، در صورت سو مدیریت و 
رشد دو برابری بدهی، چنین موفقیتی نصیب دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن نمی شد! از سوی دیگر، گزارش 
شفاف مالی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 12 خرداد 
استان  نمایندگان  مجمع  نشست  در  جاری  سال  ماه 

ارایه شد. 

امروز جنگ، 
جنگ 

اقتصادی 
است

یاس را در 
جامعه منتشر 

نکنید

تولیـد 
بـرق 2500 
مگـاوات و 

مصــرف 
1700مگاوات است

مدیـر عامل شـرکت 
سهامی برق گیالن،

رییس دانشگاه علوم پزشکی رئیس سازمان صنعت:
گیالن سکوتش لرا شکست،

ادامه مطلب از صفحه 7 ...
 یک پیشنهاد: از دلسوزان به حال جنگل ها و محیط زیست 
شمال و به خصوص استان گیالن و باالخص جنگل هایی مانند 
گنجینه سیاهکل و دیلمان و اسپیلی در خواست می شود که 
یک جمعیت و گروهی را تشکیل و سایه به سایه به دنبال این 

متخلفان باشند.
علوم  مدرس  واکنش،  ای  منطقه  ی  نشریه  مدیر  بعنوان 
ارتباطات و روابط عمومی با 37 سال کار رسانه ای در ایران و 
چند کشور جهان با تمام وجود از چنین تشکل های مردمی و 
دلسوز به حال منابع طبیعی کشور حمایت کرده و توجه دیگر 
رسانه ها را نیز به این فعالیت های جلب می کنم. نباید اجازه 
بدهیم که هر پولدار، صاحب منصب  و صاحب قدرتی از هر 
نقطه کشور وارد گیالن شده و به کمک برخی سودجویان و 
دالل ها زمین های حاصلخیز و جنگل های ارزشمندتر از طال 
را تصاحب کرده و نابود سازد.از پیشنهاد های خوب شما هم 

استقبال می شود و آن را رسانه ای خواهیم کرد.
 ** بررسی های نشان می دهد، جنگل ها و درختان  60 

فایده دارند که در زیر  فقط به چند مورد اشاره می شود.
 درختان هوا را تمیز می کنند.

نیتروژن.  از گازهای  ناشی  آلودگیهای  با جذب  1-درختان 
آمونیاک. دی اکسید گوگرد و اوزون و به دام انداختن آنها روی 

برگهایشان نقش بسزایی در کاهش آلودگیها دارند.
در  بالغ  درخت  هکتار  هر  کربن  اکسید  دی  قدرت جذب 
طول یک سال برابر با  زمانی است که  شما با ماشین شخصی 

خود 26 هزار مایل رانندگی کنید.
هر ساله٬ 1۰۰ درخت بالغ:  1.2 تن دی اکسید کربن را از 

هوا می گیرند.
 درختان اکسیژن تولید می کنند.

2-یک هکتار از درختان بالغ قادر به تامین اکسیژن مورد نیاز 
برای 1۸ نفر در طول یک سال است.

درختان باعث خنکی هوا در مناطق شهری می شوند.
3-سایه درختان در خانه ها و خیابانهای شهرمان به عنوان 
پناهگاه و استراحتگاهی مناسب برای کودکان و خانواده ها در 

روزهای داغ تابستان مورد استفاده همگان است.
را کاهش  فرسایش خاک  را حفظ و  آبی  منابع  درختان 

می دهند.
آلی   مواد  تقویت  موجب  درختان  از  شده  ریخته  برگهای 
نفوذپذیری   افزایش  موجب  درختان  ریشه  شوند.  می  خاک 

گالون   77٬۰۰۰ بالغ:  درخت   1۰۰ ساله٬  هر  شود.  می  خاک 
آب باران را می گیرند.

و در نتیجه : 
کاهش میزان تخریب سیل های حاصل از طوفان ها. کاهش 

فرسایش خاک و  رسوبات حاصله در نهرها.
افزایش ذخیره منابع آب زیر زمینی می شود که بطور قابل 

توجهی  بر اثر شهرسازی در حال کاهش است.
مقدار بسیار کمتری از مواد شیمیایی وارد نهر ها میشود.

کاهش فرسایش خاک حاصله از باد میشود.
و  جویبارها  به  بیشتری  نیاز  شهر  بافت  درختان  بدون   

کانالهای فاضالب دارد.
سیستم  در  ها  آالینده  کاهنده  عوامل  از  یکی  درختان   
فاضالب شهری هستند٬ و به این دلیل باعث میلیون ها دالر 

صرفه جویی در تصفیه آب می شوند.
درختان منبع تولید میوه ها هستند.

زنده همچون  انسانها  و سایر موجودات  ما  برای  درختان 
پرندگان و حشرات میوه می دهند.

پس اگر انسانی و شرافت داری با این همه ثمرات و برکات 
چرا به همین سادگی درختان هیرکانی ارزشمند را قطع ، جنگل 
را نابود و زمینه جاری شدن سیالب ها عظیم را فراهم می کنید. 
چرا قوانین کشور دراین خصوص سخت گیرانه تر نیست و یا 
چرا جنگل های شما ، اطراف تاالب ها و ساحل دریا تا شعاع 
مشخصی را غیر قابل ساخت اعالم نمی کنید.  هم اکنون در 
گیالن و مازندران ساخت و ساز در ساحل به حدی پیش رفته 
با یک سونامی کوچک بخش بزرگی از ساحل و مردمانش در 

خطر جدی قرار دارند.!
 چند نمونه نابودی جنگل از اوایل دهه 80 جنگل های 

دیلمان قربانی کارخانه سیمان
زیست  ارزیابی  هیچ  بدون  دیلمان  های  کوه  قله  در  وقتی 
اولین  شد  احداث  سیمان  کارخانه  اقتصادی  دلیل  و  محیطی 
ضربه را جاده محور سیاهکل به دیلمان دید. وجاده زخمی شد 
و این زخم مسئوالن کارخانه و مقامات محلی را راضی نکرد و 
فرمان قطع درختان حاشیه جاده به منظور تعریض جاده صادر 
شد و آن قدر درخت قطع شد که صدای همه درآمد. اما طبق 
روال همیشه سر و صداها خوابید و کارخانه سیمان هنوز در 
حال کار کردن است و ظاهرا پروژه گردشگری که یکی دیگر 
از دالیل تعریض جاده بود به ساخت و ساز خود ادامه می دهد. 
دیلمان با کارخانه سیمان و آن پروژه گردشگری و آسیبی که به 

درختانش وارد شده یکی دیگر از مکان هایی است که بازرسان 
سازمان بازرسی باید از آن بازدید کنند.

جنگل های راش در هالیدشت املش
15 15سال تمام درختان راش جنگل های منطقه هالیدشت 
و  قطع  مالک شخصی  یک  توسط  گیالن  املش  ارتفاعات  در 
محیط  فعاالن  از  یکی  اینکه  تا  نداشت  خبر  آن  از  هم  کسی 
زیست در گشت و گذاری در آن منطقه متوجه این فاجعه شد 
و سریعا خبر رسانی کرد. حدود ۴۰ کیلومتر از درختان کهن 
جنگل اجدادی گالش های املش به منظور تجارت چوب نابود 
شده بود و جالب آنکه مدیرکل منابع طبیعی استان گیالن آن 
زمان به یک خبرنگار دوستدار محبط زیست گفته بود ،« اگر 
است.  مجاز  درختان  قطع  کنند«  پرداخت  را  دولت  عوارض 
هرچند که تاکید کرده بود اجازه قطع درختان مربوط به دوره 
قبل است و از زمان ریاست او هیچ مجوزی صادر نشده است. 
حال معلوم نیست سرنوشت این جنگل و درخت های کمیاب 

راش چه شده است؟
 جنگل تراشی در پارک جنگلی گیسوم

این مورد تخریب خیلی بی سر و صداتر از موردهای دیگر 
است و همچنان  به کارش ادامه می دهد. هنوز کسی اطالعی 
ندارد که در پارک جنگلی گیسوم دقیقا چه می گذرد. برخی 
اعتقاد دارند که زمین متعلق به مردم بوده و آن ها با تخریب 
درختان جنگل را به زمین کشاورزی تبدیل کردند، برخی هم 
پاکتراشی را به قاچاق چوب ربط می دهند و بعضی ها هم این 
می  گردشگری  عمرانی  پروژه  یک  از  ناشی  را  زدایی  جنگل 
دانند. ولی تنها چیزی که به وضوح مشاهده می شود قطع وسیع 
درختان در منطقه توریستی گیسوم تالش است. در این مورد 
هم کسی از مقامات مسئول اطالعی ندارد و همچنان سواالت 
را  ایران  که  دوران  این  در  کسانی  چه  که  ماند  می  پاسخ  بی 
بحران زیست محیطی فرا گرفته، مسئول چنین فجایعی هستند، 
چه ارگانی مجوز تخریب های شدید منابع طبیعی را می دهد؟ 
هدف از تخریب چیست؟ آیا منافع اقتصادی این گونه رفتارها 

به قطع درخت و آسیب زدن به محیط زیست می ارزد؟
و اندر حکایت کارخانه سیمان » سیمان گیالن سبز«!!!

  با هدف اشتغال زایی ، صادرات، توسعه
برداری  بهره  به  کارخانه سیمان گیالن سبز در سیاهکل 

رسید
یک  ساالنه  تولید  ظرفیت  با  سبز  گیالن  سیمان  کارخانه 
۴۰۰تن  و  هزار   3 روزانه  تولید  ظرفیت  و  کلینکر  تن  میلیون 
سیمان خاکستری، در سال 91 با سرمایه گذاری شرکت مادر 
تخصصی گسترش صنایع معدنی کاوه پارس -از زیر مجموعه 
های بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی - به بهره برداری رسید 

در  واقع  شمالی  البرز  های  کوه  رشته  دامنه  در  کارخانه  این   .
شهرستان  دیلمان  منطقه  در  رشت  کیلومتری   ۸۰ گیالن،  استان 
سیاهکل واقع شده است.  این خبر را اتابک مدیر عامل شرکت 
گفت  در  پارس،  کاوه  معدنی  صنایع  گسترش  تخصصی  مادر 
وگوبا خبرنگار دنیای اقتصاد اعالم کرد و افزود: ایجاد اشتغال و 
بکارگیری نیروی های مختصص بومی ، کمک به توسعه اقتصادی 
و اجتماعی منطقه ، بهره وری بیشتر از منابع غنی موجود در معادن 
به عنوان مواد اولیه ، تامین نیاز بازار منطقه با پیش بینی نیاز استان 
جهت توسعه پایدار و ظرفیت های صادراتی و انتقال و بکارگیری 
آخرین فناوری و تکنولوژی تولید بر اساس استاندارد های زیست 
انگیزه احداث شرکت صنایع سیمان گیالن   ، اروپا  محیطی روز 

سبز را رقم زد.
***                          

ماه  آبان  در  که  خاص(  )سهامي  سبز  گیالن  سیمان  شرکت 
سال 13۸1 با سرمایه اولیه یکهزار میلیون ریال به منظور احداث 
کارخانه تولید سیمان خاکستري )پرتلند( در منطقه دیلمان تاسیس 
زمان  گذشت  رغم  به  سبز  گیالن  سیمان  صنایع  گردید. شرکت 
کوتاه از راه اندازی، مورد توجه مشتریان بوده که این امر با عنایت 
به کیفیت ممتاز سیمان تولیدی و موقعیت مناسب آن برای عرضه سیمان 
به بازارهای هدف داخلی و خارجی خصوصًا حوزه کشورهای CIS با نام 

تجاری و انحصاری ))سیمان دیلمان(( می باشد.
برند  عنوان  به  سبز  گیالن  سیمان  صنایع  شرکت  انتخاب 

ماندگار
ماندگار و  صنایع سیمان گیالن سبز در جشنواره چهره های 
مدیران کالس جهانی که توسط بنیاد چهره های ماندگار در محل 
همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما در27 بهمن 1396 
برگزار شد، به عنوان برند ماندگار کشور انتخاب شد. به گزارش 

سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان گیالن ....
شرکت سیمان گیالن سبز لوح و تقدیرنامه باالترین شاخص 

بهبود دهی عملکرد انرژی را دریافت کرد
انرژی  شرکت سیمان گیالن سبز، در شاخص بهبود عملکرد 
سازی  پیاده  دلیل  به   1396 سال  به  منتهی  سال  سه  در   EPH
مناسب سیستم های مدیریتی و اجرایی انرژی و  محیط زیست در 
بین  کلیه صنایع کشور  انتخاب و تندیس و لوح تقدیر دریافت 
از  برتر  و صنعت  تقدیر  لوح  دریافت  از  فوق  خبرهای  در  کرد 
سیمان گیالن سبز در کشور نام برده شده اما گفته نشده که این 
کارخانه سیمان را از کدام مسیر به دست مشتریان می رساند. به 
راستی مسئوالن سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان  جنگلها 
و آبخیزداری و محیط زیست گیالن در این خصوص چه نقشی 
ها  این سازمان  مدیران  آیا  اند.  داده  انجام  اقداماتی  و چه  دارند 

نسبت به این موضوع آگاهی الزم را دارند .؟
 

جنگلهای سیاهکل گنجینه ای بی نظیر 

فرماندار آستارا:

زهرا رضائیلیال خدمت بین دانا

سیدمحمدرضارشیدی

ادامه مطلب صفحه5

آگهــی ثبتــی

آگهــی ثبتــی

نامه  آئین   18 ماده  طبق  اجرائیه  ابالغ   آگهی 
اجرای اسناد رسمی

دوست  امام  فیض  میالد  اقای  بدینوسیله 
می  ابالغ   2580330607 ش  ش.  مجید  فرزند 
وصول  جهت  گیالن  حقوقی  دایره  ملت  بانک  گردد 
تا  ریال   520/396238 مبلغ  به  خود  مطالبات 
تاریخ 96/6/28 که از مورخه مذکور روزانه مبلغ 
370/412 ریال به اصل بدهی افزوده می گردد، 
شماره  رهنی  سند  موضوع  دولتی  حقوق  بانضمام 
76318-94/8/16 تنظیمی دفتر 28 رشت علیه 

بکالسه  که  نموده  اجرائیه  بصدور  مبادرت  شما 
9601502 منجر گردید. چون مامور پست قادر به 
شناسائی آدرس شما در متن سند نبوده و بستانکار 
لذا  است  ننموده  ارائه  شما  از  دیگری  آدرس  نیز 
حسب درخواست وکیل ذینفع موضوع اجرائیه یک 
نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر خواهد 
اجرائیه  روز  ده  مدت  ظرف  انتشار  تاریخ  از  شد. 
پیگیری  اجرائی  عملیات  و  محسوب  شده  ابالغ 
خواهد شد. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت 

- جواد نیری فالح 1 - ر م الف / 7314

اسناد  اجرای  نامه  آئین  ماده 18  طبق  اجرائیه  ابالغ  آگهی 
رسمی

بوینوسیله به 1. آقای عبدالعلی شفیعی فرزند مسلم ش. 
ش 18 و 2 . شرکت شهرکهای صنعتی گیالن و 3. اقای محمود 
کربالئی میرزا فرزند علی اصغر و 4. شرکت میوه پرور بانی ) 
سهامی خاص( ثبت شده بشماره 1624-88/2/27 و 5. آقای 
خانم   .6 و   1617 ش  ش.  عبدالعلی  فرزند  شفیعی  ابراهیم 
گردد  می  ابالغ    1485 ش.ش  غالمرضا  فرزند  خاقانی  سهیال 
خود  مطالبات  وصول  جهت  رشت  شعبه  معدن  و  صنعت  بانک 
از  تاریخ 96/6/17 که  تا  ریال  به مبلغ 3/333/746/035 
مورخه مذکور روزانه مبلغ  1/434/695ریال به اصل بدهی 

افزوده می گردد بانضمام حقوق دولتی آن موضوع سند رهنی 
علیه  رشت   134 دفتر  تنظیمی   90/5/27-  17878 شماره 
 9601031 بکالسه  که  نموده  اجرائیه  بصدور  مبادرت  شما 
آدرس شما  به شناسائی  قادر  مامور پست  گردید. چون  منجر 
در متن سند نبوده و بستانکار نیز آدرس دیگری از شما ارائه 
اجرائیه  موضوع  ذینفع  درخواست  حسب  لذا  است  ننموده 
از  خواهد شد  منتشر  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  یکنوبت 
تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و 
عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد. جواد نیری - رئیس اداره 
اجرا  - معاون اجرا اداره اجرای اسناد رسمی رشت - فروزان 

انصای 1 - ر م الف/ 2499  

آگهی فقدان سند
دو  ارائه  با  آباد  شاه  ایمانی  علیرضا  اقای 
 58 دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه  برگ 
مالکیت ششدانگ  که سند  گردیده  مدعی  کرج 
پالک 46/709 واقع در سنگ اصلی 46 بخش 
4 رشت تحت شماره مسلسل 994243 که ذیل 
ثبت 162304 وصفحه 250 دفتر 4/1262 به 
نام آقای علیرضا ایمانی شاه آباد صادر و تسلیم 
 ، گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  بود  گردیده 
نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 

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

امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی
ر م الف / 2490

آگهی فقدان پرونده ثبتی
گزارش  برابر  اینکه  به  نظر 
 1397/04/26  –  107/97/6274
مبنی  رشت  اسناد  ثبت  اداره  بایگانی 
سنگ   6733 ثبتی  پرونده  مفقودی  بر 
اصلی 14 بخش 4 رشت که سند مالکیت 
دفتر  ثبت 25895 صفحه 393  ذیل  آن 
پنهانی  اسماعیل  آقای  نام  به   4/228
برابر  و  گردید  تسلیم  و  صادر  رودبرده 
 1380/09/29-217041 قطعی  سند 
السادات  مریم  خانم  به  رشت   3 دفتر 
رمضان نژاد منتقل گردید و مراتب فقدان 
پرونده ثبتی پالک موصوف طی نامه شماره 
تابعه  حوزه  رسمی  اسناد  دفاتر  کلیه  به 
اداره در صدد تشکیل  این  حالیه  و  ابالغ 
پرونده المثنی پالک موصوف میباشد، لذا 
دستور   01-33 شماره  کد  طبق  مراتب 
اطالع  جهت  ثبتی  عملیات  سیستم  العمل 
در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله یا مدارک و مستنداتی 
خود  نزد  مفقودی  ثبتی  پرونده  به  نسبت 
دارد مراتب ادعا یا اعتراض خود از تاریخ 
این  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  انتشار 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند، در غیر 
قانونی  تشریفات  طی  از  پس  صورت  این 
تشکیل  مصوف  پالک  المثنی  پرونده 
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  شد..  خواهد 

امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی
ر م الف/ 2510

آگهی فقدان سند اصالحی
شماره  سند  فقدان  آگهی  پیرو 
 1396 /11 /3 -107 /96 /20911
ثبتی  پالک  خصوص  در  دارد،  می  اعالم 
رشت   4 بخش   14 اصلی  سنگ   7118
 156019 مالکیت  سند  سریال  شماره 
 1560192 اشتباها  که  میباشد 
می  اصالح  بدینوسیله  و  گردید  درج 
اسناد  ثبت   2 ناحیه  رئیس  گردد. 
- اسالمی  حسین   - رشت  امالک  و 

 رم الف / 2506
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شهرداری ها و گوناگون

و  کرده  فرسایی  قلم  باره  این  در  آنکه  از  پیش  اساسا 
شتاب  با  و  افتاده  اتفاق  آنچه  به  نسبت  را  عمومی  افکار 
تاسف باری جریان دار،  الزم است به دستگاه های مسئول 
و مدیران شان تذکر جدی بدهم که  بی تفاوتی شما در 
این خصوص قطعا خیانت به نسل های کنونی و آینده این 

بخش از سرزمین پهناور ایران است.
سازما ن های مسئول و دستگاه های نظارتی و در صدر 
آنها مدعی العموم باید به همه توان و امکانات وارد عمل 
شود وضمن اطالع رسانی و شفاف سازی مستمر و حتی 
روزانه، اجازه تخریب و نابودی بیش از پیش جنگل ها و 
مراتع و جویبارها و آبشارها  را در این ناحیه ی زیبا از 
سرزمین پهناور اسالمی مان » یعنی گیالن زیبا« را  ندهند.

باید  ناخواسته  یا  امروز خواسته  و  دیروز  مدیران  شما 
پاسخگو  کشور  امروز  عمومی  افکار  و  آینده  نسلهای  به 
باشید که با چه استداللی منابع ملی در ساحل دریا، حومه 
تاالب ها، مراتع سرسبز و به خصوص جنگل ها این نفس 
بی نظیر زمین را به آدم های سود جو واگذار کردید تا در 
آنها سنگ و بلوک چیده و ساختمان های بی قواره احداث 
های  کارگاه  و  کارخانه  و   ایجاد   متعدد  های  راه  کنند، 
متعدد حتی کارخانه سیمان در قلب جنگل پایه ریزی  و 
ایجاد کرده و جلوی چشم همگان شاهد تخریب محیط 

زندگی مردم باشیم!؟.
به  بنا  هم  اکنون  هم  شاید  و  گذشته  در  که  شماهایی 
گزارش های مردمی  سند سازی می کنید و به مسئوالن 
در تهران و استان های دیگر و برخی دستگاه های خاص 
اعتراض های  برابر  در  و  دهید  مجوز ساخت و ساز می 
باید جواب  دلسوزان به محیط زیست فرافکنی می کنید، 

خدا و خلق خدا را چه بدهید.
مگر شما مسلمان نیستید که  از منابع دولتی و ملی به 
نفع خود واگذار می کنید و اساسا چه کسی به شما اجازه 
این کار را می دهد. جنگلی که منابع ملی و ثروت خدادادی 
متعلق به همه مردم کشور است، چرا سالهای متمادی در آن 
هزاران هزار راس دام رها می شود و سرشاخه ها و نهالها 
نورسته را خورده و ادامه حیات جنگل ها را نا ممکن  می 
ارتباطات درون سازمانی  رانت و  با  افرادی  سازند.؟ چرا 
همین منابع را به نام خود مصادره و در آن ساختمان و ویال 
می سازند. چه کسی و چه زمانی باید جلوی از تجاوزها 
را به دور از شعارها و مصاحبه های رسانه ای سد کرده 

به مردم گزارش بدهد که فاجعه در اطراف تاالب ها،  و 
ساحل دریا ، جنگل ها  در سراسر خطه شمال به ویژه در 
گیالن و به خصوص در شرق این استان و کوهستان های 
زیبای سیاهکل، دیلمان، املش، لنگرود و رودسر و رامسر 
تا چه میزان است. چرا برخی از شخصیت های  غیر یومی 
دارای مسئولیت  و منصب  قبل  که در گیالن در سنوات 
دولتی شده و یا  می شوند، با ارتباط ها و رانت ها بخشی 
از اراضی را در ساحل و کوهستان به سازمان های زادگاه 
خود مانند نهادها، دانشگاه ها و دیگر ارگان ها و سازمان 
ها  واگذار می کنند که شخصا شاهد این نمونه ها در دوره 
و  اجرایی  مدیران دستگاه های  برخی  و  اسبق  استانداران 

نظارتی و حتی سازمان های مسئول بوده ام.!؟
 پالن 2

وقتی نگاهی به تصاویر دو یا سه دهه پیش  جنگل های 

گیالن از مرز رامسر تا رودسر، املش، لنگرود ، الهیجان، 
تالش   ، فومن  ، صومعه سرا،  تا رودبار  ماسال، سیاهکل  
رودسر  استارا،  سیاهکل،   در  به خصوص  و  آستارا    و 
با وضعیت امروز جنگل ها  بیندازیم و  و املش و ماسال 
و  انسان   « آن  عمیق  معنای  به  انسان   اگر  شود،  مقایسه 
مردمش  و  فرزندان  خود،  زیست  محیط  به  دلسوز  کمی 
باشد ، اگر جگرش نسوزد و قلبش به درد نیاید،  به عقیده 

نگارنده – آدم نیست.
نیستند  هم  کم  تعدادشان  متاسفانه  که  افرادی  چنین  با 
و  منطقه  بومی  افراد  و  نشین  جنگل  یک  حد  در  چه   ،
گردشگر و چه در مقیاس یک سرمایه دار که در دل جنگل 
کارخانه و کارگاه احداث می کند، باید با قدرت برخورد 
شود به گونه ای که دست او برای همیشه از منابع طبیعی 

کوتاه شود. 
در این راستا کم نیستند افراد بومی که سالها قبل با نفوذ 
در جنگل یک کلبه ساخته و به آرامی آن را به ساختمان 
مکان  همین  خانواده  گسترش  با  آرامی  به  و  کرده  تبدیل 
گاه  نیز  بومی  افراد  همین  است.  شده  مبدل  روستایی  به 
اقتصادی، اراضی همجوار زندگی شان  در شرایط سخت 
خودسرانه با سند سازی به دیگران می فروشند. بسم اهلل 
بفرمایید تحقیق کنید و خودتان به این واقعیت در جنگل 

می رسید.
که  محیطی  زیست  های  تشکل  و  ها  گروه  راستی  به 
تعدادشان در گیالن و غرب مازندران کم هم نیستند، چه 

می کنند و چرا اساسا  حضور دارند و از بودجه ی دیگر 
دو  با  اخیر  سال  چند  طی  کنند.!  می  استفاده  ها  سازمان 
است  مشخص  و  کردم  پیدا  آشنایی  کمی  شان  مورد  سه 
اینکه  و  هستند  یک جمعی  دنبال  به  فقط  شان  اغلب  که 
جای  و  کنند  دریافت  دولتی  های  دستگاه  از  امتیازهای 
تاسف بسیار که گاه زمینه سازی نابودی جنگل ها و مراتع 

هستند!؟.
نقش محیط زیست در این خصوص چیست.  آیا اینکه 
مدیر کل در استان و رئیس سازمان محیط زیست  در تهران 
که اتفاقا معاون رئیس دولت هم هست، هر از گاهی اظهار 
های  مصاحبه  و  داده  هشداری  و  کرده  جنجالی  نظری  
رسانه ای برگزار کنند، رسالت شان تمام است و به وظیفه 

خویش عمل کرده اند.؟
دستگاه  و  استان  و  کشور  نظارتی  های  دستگاه  چرا 
قضایی در عمل » نه در شعار » وارد عمل نمی شوند که 
ن  استا  و  شمال  های  جنگل  کند،  اعالم  رسمی  آمارهای 
گیالن در چهل سال اخیر و پیش از آن چه شرایطی پیدا 

اذعان  بارها  جنگلها  سازمان  های  کارشناس  است.  کرده 
در  از جنگل  تقریبا  تا سال 1۴5۰  روند  این  با  اند،  کرده 

کشور به خصوص در شمال ایران خبری نیست.!؟
گفته می شود، سطح جنگل های ارزشمند و هیرکانی 
هزار  هستصد  و  میلیون  یک  قبل  چهاردهه  یا  سه  گیالن 
یافته  هکتارکاهش  میلیون  یک  مرز  به  اکنون  و  هکتاربود 

است.!!
راستی یک  به  که  در خصوص جنگل های سیاهکل   
را  تحقیقی  گزارش  این  هدف  و  است  نظیر  بی  گنجینه 
اطالعات  و  مستندات  دنبال  به  نگارنده  شود،  می  شامل 
بیشتری حتی تصاویر مقایسه ای برای هشدار جدی تر به 
مسئوالن است و ممنون خواهم شد، این اطالعات را برای 
مدیر نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 2۴  ارسال کنید. 

yahoo.com@Mohammadpour3650 آدرس ایمیل

سفرهای  انقالب  پیروزی  اوایل  نیز  و  انقالب  از  قبل 
ای  منطقه  داشتم،  سیاهکل  های  به جنگل  تفریحی  کوتاه 
همان  را  ناحیه  این  بزرگ  خداوند  گویی  که  بکر  بسیار 
لحظه آفریده است و زیبایی های این ناحیه از شمال غیر 

قابل توصیف حتی با دوربین های پیشرفته بود.
کنید،   سفر  ناحیه  این  به  وقتی   1397 سال  در  اکنون 
هدف  به  اغلب  و  ربط   بی  های  جاده  متعدد،  ویالهای 
و  سبز«   گیالن  سیمان   « سیمان  کارخانه   ، سودجویی 
را مشاهده می  خودروهای سنگین  و گرد و خاک شان 
کنید که جای تاسف و تاثر بسیاری دارد هرچند کارخانه 
است.   شده  ساخته  مرتع  دربخش  جنگلها  دست  باال  در 
مسئوالن این شهرستان ها و نماینده های  مردم در دوره 
های قبل و اکنون واقعا چه می کنند و چه توضیحی برای 

افکار عمومی دارند.
نماینده  چرا مسئوالن شهرستان سیاهکل و الهیجان و 
مردم منطقه ) سیاهکل تا همین چند سال پیش زیر مجموعه 
الهیجان بود و این دو شهرستان هم اکنون هم یک نماینده 
در خانه ملت دارند( با زبان رسا و فریاد اعتراض تخریب 

مکرر و بی امان جنگل های این نواحی را  به مردم اطالع 
رسانی نمی کنند. چرا رسانه های این ناحیه فقط به فکر 
در آمدهای اندک  و  روزمرگی بوده و آستین همت باال 
قاچاقچیان،  اندام  بر  که  کنند  نمی  افشاگری  و  زنند  نمی 
این  در  احتماال  که  مدیرانی  و حتی  ها  دالل  سودجویان، 

تخلفات مشارکت دارند ، لرزه بیفتد و رسوا شوند.؟
از طریق مردم سیاهکل و الهیجان شنیده شده که برخی 
از دهیاران و بخشداران در گذشته و نیز مسئوالنی در حال 

حاضر خود عامل تخریب جنگل ها هستند.
مردم در این ناحیه می گویند، متاسفانه این افراد برای 
خوش خدمتی به مسئوالن عالی و میانی  در تهران و استان 
هدف  با  را   نفوذ  با  و  ثروتمند  افراد  نیز  و  بزرگ  های 
و  کرده  منطقه دعوت  به  اشتغال  ایجاد  یا  سرمایه گذاری 
جنگل ها را نشان داده و قطعه زمینی برای آنها فراهم می 
کنند. تعداد خانه های ساخته شده و ویالها و تردد افراد 

غیر یومی در این نواحی گواه این مدعاست.!
به  گیالن  از  ساحلی  جاده  از  قبل  دهه  سه  اگر  شما 

و  کوهستان  افق  در  کردید،  می  حرکت  مازندران  سمت 
در دل جنگل های سرسبز حتی یک ساختمان و ویال هم 
در  اکنون  که  تاسف  بار  هزاران  اما  کردید،  نمی  مشاهده 
انداز و در بخش های داخلی تر جنگل ها نه  این چشم 
بسیاری  آپارتمان سازی های  تنها ویال سازی ها و حتی 
شده ، درختان قطع و محوطه های وسیعی به این ویالها 
اختصاص داده شده که حتی در قلب جنگل و کوهستان 
آپارتمان  و مجموعه هایی برای فروش ساخته اند و با نرخ 

های نازل در سراسر کشور تبلیغات به راه انداخته اند.!!؟
از  و  کرده  ورود  العموم  مدعی  باید  که  اینجاست 
سازندگان  جستجو کند ، این زمین های را چه کسانی  با 
چه مجوز و سندی و طبق چه قانون و مصوبه ای به آنها 
واگذار کرده و خود فروشندگان یا هدیه کنندگان  با چه 
سند و مدرکی چنین تخلف و جنایت آشکاری را مرتکب 

شده اند. 
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تحقیقات علمی نشان می دهد که به قطع و یقین ،جنگل 
ها نفس زمین هستند و برای سرزمین فقیری مانند ایران که 
یک کشور خشک و بی آب است ، جنگل ها باید با جدیت 
و وسواس حفظ و حراست شود و دست هر کسی به جنگل 

تجاوز می کند، قطع شود.
اینکه کسی از تهران و جنوب و غرب بیاید و در مرکز و 
در دل جنگل ویالهایی بنا کرده و در سال چند هفته را آنجا 
و  شرایط  از  درستی  درک  اساسا  افرادی  چنین  کند،  سپری 

وضعیت جنگل و سرزمین ایران ندارند.
در  که  هفتاد  دهه  اوایل  و  شصت  دهه  اواخر  سالها  در 
ام،  گیالنی  یک  که   دارم  افتحار  و  داشتم  مسئولیت  گیالن 
شخصا شاهد بودم که مسئوالن آن زمان سازمان جنگل ها و 
امتیازها چه  محیط زیست برای خوش رقصی و بعضا اخذ 
زمین هایی از منابع ملی را به برخی دستگاه های دولتی و 
نهادها و افراد واگذار » بخوانید هدیه« کردند که شواهد آنها 

موجود است.

برخی آن اراضی را سند سازی کرده و فروختند و بعضی 
اگر  امروز  و  کردند  سازی  ساختمان  و  نابود  را  جنگل  هم 
سیالب زندگی مردم را در بخش های پایین دست نابود می 
کند، نتیجه همان کارهای بی حساب و کتاب و خوش رقصی 
به  اقدام خداپسندانه  این   و  کند  پیدا  ادامه  نباید  که  بود  ها 

وجدان، آگاهی و دور اندیشی نیاز دارد.
شاهد  امروز  که  طبیعیت  دوستداران  و  مسوالن  حداقل 
نوع  این  ندهند  اجازه  دیگر  هستند،  عظیم  های  سیالب 

واگذاری و خرید و فروش ها انجام شود.
در سال 97 همزمان با بحران خشکسالی که کشور دچار 
کم ابی که خیر » بی آبی » شده است، آمارها و اخبار دریافت 
متوجه  مدیران  از  برخی  و  ثروتمندان  از  بسیاری  که  شده 
شرق  های  جنگل  البته  و  گیالن  خصوص  به  ایران  شمال 
املش و  لنگرود،  گیالن شهرستان های سیاهکل ، الهیجان، 
رودسر و البته رامسر شده اند و با هر نرخی زمین خریداری 

می کنند.!/
دست  پایین  در  که  های  خانواده   « نشین  جلگه  مردم 

کوهستان و بخش هموار سواحل زیست می کنند« با نشانه 
های مستند می گویند، این افراد با همکاری برخی مسئوالن 
شهرستانی و روستایی زمین های مرغوب را مشخص و به 
قیمت » بسیار ارزان« به خریداران می فروشند و این کار برای 
کسب امتیازها و البته حمایت های بعدی صورت می گیرد.  
در صورت درست بودن این اخبار ، ما و شما باور داریم که 
این کار از  طرف هر کسی باشد، خیانت توام با جنایت علیه 

نسل های بعد و حتی نسل حاضر است. 
مردم جنگل نشین و جلگه نشین ها لطفا و حتما اطالع 
خیلی  را  آن   ، دانید  می  را  افراد  اسامی  اگر  و  کنید  رسانی 
زود رسانه ای کنید. نشریه ی منطقه ای واکنش و گیالن 2۴ 
به طور مستمر  را  ها  اخبار و گزارش  این  انعکاس  آمادگی 

دارد.

جنـگلهای سیاهـکل گنجیـنه ای
 بی نظیر ...

واکنش براساس آخرین گزارش از سوی حنیف مدیر کل 
امور استانهای وزارت متبوع در تاریخ 6 مرداد ماه 
، باتوجه به جمع بندی گزارشات نهایی از استانها، 
اداره کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان گیالن در 
عامل  بانکهای  به  معرفی شده  شاخص طرح های 

حائز رتبه سوم در کشور شد.
محمود ایزددوست مدیر کل اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان گیالن  در این 

خصوص اعالم کرد:کسب این رتبه حاصل تالش 
در اجرای بررسی طرح ها و رسیدگی آنها در کمیته 
های فنی و برگزاری مستمر و موثر کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری و همکاران دبیر خانه کار گروه 
این  تالشگران  از همه  بطور شایسته  باید  که  بوده 

حوزه تقدیر تقدیر شود.
روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیالن  

 در طرحهای تسهیالت روستایی و عشایری، اداره کل تعاون استان گیالن درکشور برتر شناخته شد

نشریه  و   2۴ گیالن 
واکنش: سرپرست شهرداری 
از  تأسف  اظهار  با  رشت 
های  فاضالب  سرازیری 
دو  به  خانگی  و  صنعتی 
گوهر  و  زرجوب  رودخانه 
اخیر  سالهای  در  گفت:  رود 
بر اثر سراریز شدن فاضالب 
در  خانگی  و  صنعتی  های 
همواره  رودخانه  دو  این 
از  مردم  گالیه  اظهار  شاهد 
در  نامطبوع  بوی  استشمام 
هستیم. ها  رودخانه  حاشیه 
خبر  واحد  گزارش  به 
با  ارتباط  اجرایی  مدیریت 
رسانه های شهرداری رشت، 
با  بهارمست  علی  مهندس 
تأمین  ضرورت  بر  تأکید 
ارتقاء  و  اجتماعی  سالمت 
توسط  شهروندی  رفاه 
با  کرد:  تصریح  مسئولین 
وجود اینکه شهرداری رشت 
رودخانه  الیروبی  متولی 
اما  نیست  شهر  سطح  های 
رضایت  جلب  راستای  در 
شهروندی،  خدمات  ارائه  و 
و  آغاز  را  الیروبی  عملیات 
پایان شهریور در صورت  تا 
و  هوا  و  آب  بودن  مساعد 
آب  سطح  آمدن  باال  عدم 
رودخانه ها ادامه خواهد داد. 
وی ضمن قدردانی از تالش 
کمیسیون  مداوم  پیگیری  و 
زیست  محیط   ، بهداشت 
شورای  شهر  خدمات  و 
اسالمی شهر رشت در زمینه 
های  رودخانه  آلودگی  رفع 
کرد:  خاطرنشان  شهر  سطح 
در  زیادی  گذاران  سرمایه 
به رودخانه  زمینه ساماندهی 
رشت  شهر  سطح  های 
اند،  داشته  آمادگی  اعالم 
مشخص  عدم  متأسفانه  اما 
این  گری  تولی  بحث  بودن 
آنها  رودخانه ها مانع جذب 
شده است.سازمان عمران و باز 
آفرینی شهرداری رشت در حال 
الیروبی رودخانه های زرجوب 
است/ضرورت  گوهررود  و 
ورود و همکاری دیگر سازمانها 
الیروبی  در  استان  ادارات  و 
رودخانه های زرجوب و گوهر 
فصل  نیز  روایی  هومن  رود 
تابستان را بهترین زمان الیروبی 
و  عنوان  شهر  های  رودخانه 
فصل  ساله  هر  کرد:  تصریح 
آمدن  پایین  با  همزمان  تابستان 
بهترین  ها  رودخانه  آب  عمق 
زمان الیروبی رودخانه هاست. 

و  عمران  سازمان  رئیس 
با  رشت  شهرداری  بازآفرینی 
تأکید بر اینکه الیروبی رودخانه 
وظایف  جزء  شهر  سطح  های 
با  گفت:  نیست،  شهرداری 
و  سالمت  اهمیت  به  توجه 
رفاه شهروندی ضرورت  ایجاد 
دارد تا سازمانها و ادارات دیگر 
این زمینه پای کار آمده  نیز در 
در ساماندهی و پاکسازی رودخانه 

ها کمک رسان شهرداری باشند. 
در  اینکه  بر  تأکید  با  وی   
باز  و  عمران  سازمان  حاضر  حال 
تنهایی  به  آفرینی شهرداری رشت 
های  روخانه  پاکسازی  حال  در 
بیان  است،  رود  گوهر  و  زرجوب 
عملیات  نیز  گذشته  سال  داشت: 
پاکسازی رودخانه های زرجوب و 
گوهررود توسط سازمان عمران و 
انجام  رشت  شهرداری  بازآفرینی 
شد و امسال نیز به تنهایی، با 
این  امکانات و ماشین آالت 
زنجیری  بیل  جمله  از  اداره 
این  پاکسازی  حال  در 

رودخانه هاست. 

تداوم فاجعه تخریب در جنگلهای گیالن،

 مجید محمدپور - نویسنده
 و مدرس علوم ارتباطات  

سرازیر شدن 
فاضالب به 

رودخانه های 
رشت تاسف بار 

است

سرپرست شهرداری رشت،
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

 گیالن ، مازندران ، قزوین

فاز نخـست شناگاه بانـوان درآستارا افتتـاح شد

امید  سفیر  سالمسازی  طرح  بانوان  شناگاه  نخست  فاز 
آستارا با هدف خدمات رسانی به شهروندان و گردشگران 

به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار واکنش شهردار آستارا  در حاشیه 
افتتاح این طرح گفت:استاندار گیالن طی سفر و بازدیدی 
تجهیز  دستور  داشتند  آستارا  ساحل  از  گذشته  سال  که 
شناگاهها را در ساحل سفر امید صادر کردند و اجرای این 

طرح برای  اولین بار در گیالن و آستارا آغاز شد.
سفیر  سالمسازی  طرح  اینکه  بیان  با  معیتی  جواد  دکتر 
امید در 13 هکتار برای چهار فصل راه اندازی شده است 
اضافه کرد : برای احداث فاز نخست شناگاهها و آالچیق 
شده  صرف  هزینه  ریال  25میلیارد  مبلغ  طرح  این  های 

است.
وی با اشاره به اینکه طرح سالمسازی سفیر امید در دو 
بانوان و آقایان بصورت مجزا احداث شده  بخش شناگاه 
به رختکن و دوش آب  :  شناگاه ها مجهز  افزود  است. 

سرد می باشد.
ویژه  عنایت  از  قدردانی  با  پایان  در  آستارا  شهردار 

و  آستارا  فرماندار  همکاری  و  تعامل  و  گیالن  استاندار 
اختصاص اعتباری در مجموع ۴۰ میلیارد ریال به این طرح 
افزود : با افتتاح فاز دوم )شناگاه آقایان( در هفته دولت به 

طور مستقیم 3۰ نفر نفر اشتغال زایی می شود.
به گزارش خبرنگار واکنش در مراسم افتتاح فاز نخست 
مالزاده  علی   ، آستارا  امید  سفیر  سالمسازی  شناگاه طرح 

جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد ساماندهی ساحل 
ها و تفرجگاه ها ، کیوان محمدی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه استان گیالن ، یونس رنجکش فرماندار و اعضای 
های  دستگاه  مدیران  از  جمعی  و  شهر  اسالمی  شورای 

در کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالت های امریکاست، دانشمندان از 5 سال پیش خطر خشکسالی را پیش بینی کرده اند. همه نهادها احساس خطر کردند، 
کارواش ها و استخر ها دستور داده شده اند که از دستگاه های تصفیه آب استفاده کنند تا از همان آب مصرفی دوباره استفاده کنند.شهرداری استاندارد شیرهای دستشویی 

ها و حمام ها را عوض کرد و همه ساختمان ها موظف شدند از شیرآالتی استفاده کنند که حجم کمتری از آب را از خود بیرون می کنند.

چند نکته از این معنا ...
یک تجربه , یک واقعیت

*آب پنهان چیست ؟*

خبرنگار : سید محمدرضارشیدی
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