
مدیریت نشریه ی منطقه ای » واکنش« حامی محیط زیست و نهضت کتابخوانی در کشور

w a k o n e sh  h a f t e n a m e h سه شنبه 1 خرداد 1397   6 رمضان  1439  22 می  2018  سال شانزدهم  شماره 685  8 صفحه 1000 تومان

خـــــبـرهای ویـژه

نخستین سمینار تخصصی 
شهرداران گیالن در 

آستارا

تکمیل تاالر مرکزی 
رشت دغدغه فرهنگ 

دوستان است

محدودیت ساخت و ساز 
در حریم تاالب انزلی 

برطرف شد 857

اخبار ویژه

 صفحه 3

 صفحه 6 

ذخایر بستر 
رودخانه ها  نیاز

 به احیا دارد

رکود شدید در 
بازار مسـکن 

آغاز شد

محیط بانان گیالن 
ضدگلوله شدند

 صفحه 4

ISSN 2345 - 5667

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

         مدیرمسئول :  09125036810

وزیر  پمپئو  جرج 
آمریکا  جدید  خارجه 
مسئولیت  زمان  از  که 
ایرانی  ضد  فرد  این 
نمی  بیشتر  هفته  سه 
دوشنبه  روز  گذرد، 
در  ماه  اردیبهشت   31
یک سازمان خصوصی 
در نخستین موضع گیری رسمی اش در لباس 
کرد:  اعالم  آمریکا  متحده  ایاالت  وزیر خارجه 
خواسته هایی از ایران داریم که باید تا 55 روز 

آینده به آنها عمل شود. 
وی تصریح کرد: در غیر این صورت یا مردم 
ایران در باره حکومت تصمیم گیری کنند و یا 
آنکه ما اقدام های تحریمی و دیگر برنامه ها که 
به آنها اشاره ای نکرد- را اجرایی می کنیم. او 
در حالی از مردم ایران سخن می گوید که گویی 

از اوضاع و احوال درون ایرانی خبر ندارد.!
بیرون  بر  عالوه  ایران  گفت:  جسارت  با  وی 
رفتن از سوریه و عراق و عدم همکاری با مبارزان 
کند.  فراهم  باید شرایطی  لبنان  اهلل  یمن و حزب 
هر زمان ما خواستیم بتوانیم از تاسیسات هسته ای 
و دفاعی این کشور بازدید کنیم. این فرد خواسته 
از مستعمره  قلدر  دارد که حتی کشورهای  هایی 
که  حالی  در  ندارند  توقعی  و  انتظار  چنین  خود 
از دوره استعمار ایران توسط غربی های 40 سال 
سپری شده است.او عنوان کرد: باید لیست باال 
بلندی که در اختیار داریم را ایرانی ها به طور 
نامه  توافق  جمله   آن  از  و  دهند  انجام  کامل 
برجام به کلی تغییر کرده و عدم تولید موشک 

و نظایر آن در متن توافق بعدی گنجانده شود.
کشورهای  همه  از  گفت:  نیز  را  این  پمپئو 
و  سعودی  عربستان  به  مشخصا  که  پیمان  هم 
جدیت  با  کرد  اشاره  هم  عربی  متحده  امارات 
می خواهیم در اجرای برنامه های سخت گیرانه 
پیش  از  بیش  واشنگتن  به  ایران  کنترل  برای 

همراه باشند.

انتظارات بی پایان
رسمقاهل
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و  برنامه ریزی  بدون  گردشگری  صنعت  گفت:  ایران  روستایی  برنامه ریزی  و  جغرافیا  علمی  انجمن  رئیس   
نشست  و چهارمین  در سی  امروز  ظهر  افراخته  ندارد. حسن  به دنبال  گیالن  استان  برای  منفعتی  هیچ  خالقیت 
ماهیانه توسعه با موضوع »پیش نیازهای فعالیت های مولد با تاکید بر شرایط استان گیالن« در سازمان مدیریت و 
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40 سال آزمایش و 
خطا کافی است!!

مدیریت ها را علمی کنید،

رئیس دانشگاه گیالن اعالم کرد : 

 صفحه 2
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کتابی تخصصی روزنامه نگاری - روابط عمومی و امور فرهنگی - از انتشارات جهاد دانشگاهی گیالن

تاریخ مطبوعات ایران،نظریه های ارتباط جمعی، اصول خبرنویسی ، اصول گزارش نویسی ، 
سیاست گذاری خبری از موضوعات و فصل های  کتاب است.
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نویسنده :مجیـد محمدپـوراستاد علوم ارتباطات

متخصص گوش و گلو و بینی ، جراح 
پالستیک بینی 

» مشاوره جراحی رایگان می باشد «

ساعات پذیرش هر روز 4 تا 7 عصر-پنجشنبه ها 8 تا 10 صبح 

09393573898-01333133471

آدرس : رشت ، بعد از پل بوسار ، اول پیچ سعدی ، 
ساختمان آرتین، طبقه دوم

دکتر واحدی پور
سرور ارجمنــد

جناب آقای مهندس آریامن قویدل
و  شایسته  انتصاب  بدینوسیله 
ارزشمند حضرتعالی به عنوان 
ریاست موسسه آموزش عالی 
شعبه  دانشگاهی گیالن  جهاد 
کارآمدی،  بیانگر  که  رشت 
را  است  شما  تعهد  و  لیاقت 
تهنیت  و  تبریک  صمیمانه 
درگاه  از  و  کنیم  می  عرض 

از  مملو  و  نشاط  و  شور  از  سرشار  توفیقات  یکتا  ایزد 
توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی آموزش عالی را 

مسئلت داریم.
همکاران شما در معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی 

استان گیالن

نماینـدگی
 بیـمه البــــرز

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

استاندار  واکنش:  نشریه 
هفته  ظرف  گفت:  گیالن 
موفق  دستگاه  پنج  از  آینده 
که  دستگاهی  پنج  و  تقدیر 
این  در  مطلوبی  عملکرد 
توبیخ  را  نداشتند  بخش 
این  تکمیل  زمینه  تا  می کنم 

فرآیند فراهم شود.
ساالری  مصطفی  دکتر 
با  هم اندیشی  نشست  در 
معاون  حضور  با  جوانان 
ساماندهی امور جوانان وزیر 
ورزش و جوانان با اشاره به 
از  استفاده  دستورالعمل  اینکه 
مدیریتی  بخش های  در  جوانان 
در  استان  سطح  در  تدریج  به 
انتقاداتی  افزود:  اجراست  حال 
دستگاه های  مدیران  برخی  از 
اجرایی در این خصوص دارم. 

وی خاطر نشان کرد: تالش 
ما بر این است تا حتی المقدور 
 40 زیر  افراد  از  را  بخشداران 
آینده  تا در  کنیم  سال منصوب 
سطوح  در  آنان  حضور  شاهد 

باالی مدیریتی باشیم. 
در  دولت  عالی  نماینده 
اینکه  به  اشاره  با  گیالن 
شکل گیری گفتمان از طریق 
مخاطبان  با  شنود  و  گفت 
گفت:  می گیرد  صورت 
جوانان  مطالبات  شنیدن 
کنونی  فضای  توصیف  و 
جامعه بر ذهن تصمیم گیران 
اهداف  و  دارد  مثبت  تأثیر 
مشترک را بهتر درک و محقق 
برضرورت  وی  می کنیم. 
در  بیشتر جوانان  نقش  ایفاء 
استان  مختلف  های  بخش 
در  کرد:  تصریح  و  تأکید 
 48 کمیته های  از  یک  هر 
حضور  جوانان  استان  گانه 
خواهند داشت تا مطالبات و 
مسائل خود را مطرح کنند. 

خبر

اول رییس جمهور خواستار  معاون  به  ای  نامه  استاندار گیالن طی  نشریه واکنش: 
تجدیدنظر در قیمت تضمینی برگ سبز چای به میزان نرخ تورم رسمی کشور شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن،دکتر مصطفی ساالری در این نامه 
چای را به عنوان یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی معرفی  و اظهار داشت:تولید 
برگ سبز چای تنها منبع درآمد قریب به 60هزار خانوار چای کار شمال کشور است. 

اشتغال  ایجاد  در  مهمی  رکن  را  گیالن  استان  در  چای  180کارخانه  فعالیت  وی   
پایدار و نمونه ای بارز از یک زنجیره ارزش میان بخش صنعت و کشاورزی خواند و 

افزود:اعالم قیمت تضمینی خرید برگ سبز چای در سالجاری به دلیل افزایش قیمت 
سایر نهاده ها موجب نگرانی فعاالن صنعت چای در گیالن شده است. 

 نماینده عالی دولت در گیالن با اعالم این مطلب که سیاست های حمایتی دولت 
تولید  به چرخه  را  گذشته  سالهای  در  شده  تخریب  های  باغ  از  بخشی  امید  و  تدبیر 
بازگردانده خاطرنشان نمود:عدم توجیه اقتصادی تولید چای عالوه بر رکود در کشت 

این محصول،تغییر کاربری در این اراضی با ارزش را به دنبال دارد.  

استانـدار گیـالن واکنش
تقدیـر و توبیخ 
می کند

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

40 سال آزمایش و خطا کافی است!!

خبر،

خبر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از اشتغال 
ما  گفت:  دولتی  ادارات  در  بازنشستگان  مجدد  بکار 
شاهد اشتغال بکار افرادی هستیم که بیش از 10 سال 
این  بکار  اشتغال  مانع  باید  دولت  شدند.  بازنشسته 
سالک  احمد  المسلمین  و  االسالم  شود. حجت  افراد 
بیان  با  اسالمی   شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
بکار  اشتغال  برای  قانون  در  استثناء شده  موارد  اینکه 
مجدد بازنشستگان محدود است، افزود: قانون بر نیاز 
و تخصص افراد تاکید دارد. یعنی اگر فردی با سابقه و 
دارای تخصص بازنشسته شد و آن دستگاه به تخصص 
وی نیاز مبرم داشت ولی این تخصص کمیاب بود، می 
تواند از آن تخصص استفاده کند.وی با اشاره به تبصره 
در  گفت:  بازنشستگان  بکارگیری  ممنوعیت  قانون   2
این قانون آمده که دستگاهها در صورت لزوم می توانند 
از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی 
ساعتی  و  وقت  پاره   به صورت  باالتر  و  کارشناسی 

استفاده کنند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس افزود: اگر 
استثناء عمومیت پیدا کند و بازنشستگان مشغول بکار 

شوند، دیگر معنی ندارد و قانون بی فایده می شود.
حجت االسالم و المسلمین سالک با تاکید بر اینکه 
تصریح  است،  قانونی  غیر  بازنشستگان  بکار  اشتغال 
کرد: ما به هیچ وجه اشتغال بکار بازنشستگان را قبول 
ادارات  برخی  در  حاضر  حال  در  گفت:  نداریم.وی 
 10 از  بیش  که  می شوند  بکار  مشغول  بازنشستگانی 

سال است بازنشسته شدند.

گیالن 24 و نشریه واکنش: برخی اعضای شورای 
را  سخنانی  شهری  پارلمان  نشست  آخرین  در  شهر 
مورد  خودشان  کسی  هر  از  بیش  که  کردند  مطرح 
خطاب هستند.باندهایی وجود دارند که جلوی اجرای 
رسانه:«   نگاه  کنند.  می  اندازی  سنگ  رشت  آسفالت 
محافظ  شهری  پارلمان  در  مردم  های  نماینده   چرا 
افکار  به  را  باندها  این  چرا  اساسا  و  کنند  می  کاری 
و  حراست  حوزه  چرا  کنند.  نمی  معرفی  عمومی  
نظارت شهرداری با این عوامل برخورد نمی کند.؟! به 

رخ کشیدن بدهی شهرداری کار درست نیست. 
نشست  اولین  در  شهردار  رسانه:شخص  نگاه 
تومانی بدهی شهرداری  میلیارد  از بدهی 730  خبری 
از دوره ثابت قدم سخن به میان آورد و باز گفته شد 
که 150 میلیارد آن پرداخت شده است و لذا نمی توان 
خودروهای  همه  شود.!!  انجام  چندانی  عمرانی  کار 

شهرداری رشت نیازمند تعمیرات و بازسازی هستند 
نگاه رسانه: مگر رشت در مقایسه با اصفهان، اهواز 
، شیراز،  تبریز چقدر بزرگ است و ماشین آالت دارد 
که همه آنها نیازمند بازسازی هستند. شهردار رشت با 

علم و آگاهی مدیریت شهری را پذیرفت. 
نگاه رسانه:  اعضای 11 نفری شورا بدانند که آنها 
در  هم  برخی  و  کردند  انتخاب  و  دعوت  را  شهردار 
همان روزهای نخست گفتند که بهترین است.  البته به 
نظر ما آنچه از دکتر نصرتی در قزوین سراغ دارم ، او 
بی تردید یکی از بهترین مدیران شهری کشور است اما 
باید شرایط کاربرایش فراهم باشد و عده ای از نماینده 
مجلس و مدیران اجرایی و دیگران در کارش دخالت 
و  کرد  انتفاد  شهردار  از  شورا  رئیس  علوی   !. نکنند 
گفت: چرا آبنمای پیاده راه فرهنگی به لجن زار تبدیل 
شهرداری  در  زیادی  ناهماهنگی  اینکه  و  است.  شده 

رشت وجود دارد. 
از شما  مردم  این سئوال  رئیس  اقای  نگاه رسانه: 
شورای شهر دارند که چرا آبنما و مدیریت شهری در 
رشت که یک دهم اصفهان نمی شود » اینگونه » است 

و چرا اساسا کسی کاری نمی کند. 
مردم رشت آرام ، ساکت و یا بی خیال – نفش شورا 
در این عرصه چیست.؟ اقدام کنید و به مردم روزانه 
گزارش بدهید و هر کسی در کار شهردار و شهرداری 
و شورا دخالت می کند، افشا کنید. نقش رسانه در هر 

جامعه ای همین است.      یا علی مدد

اشتغال بکار 
افرادی که 
بیش از 10 

سال بازنشسته شدند

اظهارات 
اعضای شورای 
شهر در صحن 

علنی و نگاه رسانه

استاندار گیالن ، قیمت تضمینی برگ سبز چای افزایش یابد

مدیریت علمی پیشه کنید،  دولت مانع شود،

دستگاه های فعال در 
جذب بانوان و جوانها،

ایران درکمند بحرانهای متعدد گرفتار آمده 
کاهش  زیست،  محیط  و  آب  بحران  است: 
ازدواج، افزایش طالق، افول سرمایه اجتماعی، 
ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، کاهش 

سهم بودجه عمرانی، بیکاری و...
المللی،  این در حالیست که در سطح بین 
جواِن  و  ترامپ  همچون  روانپریشی  پیِر 
تنگ  برای  سلمان  بن  همچون  نامی  جویای 

کردن عرصه بر ایرانمان هم قسم شده اند.
و در این سوی میدان، ما ایرانیان در حال 
این  گردن  به  مشکالت  انداختن  و  زدن  ُغر 
و آن هستیم.  ُغر زدن تبدیل به اصلی ترین 
تاکسی،  خانه،  در  است!  ایرانیان شده  تفریح 
در  و...همه  بار  تره  نان،  صف  بانک،  اداره، 
حال غر زدن هستند. در جلسه ای نیست که 
بنشینیم و عده ای با ژست روشنفکری، فالن 
فرد یا دولت را مقصر نشمارند. فضا به گونه 
ای است که اگر ُغر نزنیم یا مثال بگوییم که 
باید از خودمان شروع کنیم؛ چپ،چپ نگاه 
رانتی  می کنند و در دلشان می گویند حتما 
گیرش آمده است!  چراکه راحتترین کار این 
است که با نسبت دادن مشکالت به باالدست، 
ادامه  مان  رویه  به  و  کنیم  تبرئه  را  خودمان 

دهیم.
و  ریز  اشتباهات  حاکمیت،  اینکه  در  البته 
درشتی داشته است حرفی نیست اما واقعیت 
عملکرد  خصوص  در  همیشه  که  است  این 
کافی  اندازه  به  آنها  تطبیقی  مقایسه  و  دولتها 

گفته و شنیده ایم. 
در این مجال برآنیم که به خودمان بپردازیم.
یک  داد  برون  که  است  این  مطلب  واقع 
عملکرد  مجموع  از  کالن(  )در سطح  جامعه 

اگر قدیمی ترها یادشان باشد که 
دوم  و  اول  دهه  در  زمانی   ، هست 
می  دولتی  رئیس  که  وقتی  انقالب 
خواست بودجه ساالنه را به مجلس 
تقدیم کند، سه یا چهارجلد چند ده 
صفحه ای  را تدوین و طی مراسم 
ویژه ای  به رئیس خانه ملت تحویل 

می داد.
سنگین  آنقدر  ساالنه  بودجه  متن 
زحمت  به  دولت  رئیس  که  بود 
را  ساالنه   بودجه  قانون  مجلدهای 
تریبون  پای  از  تا  کرد  می  بلند 
مجلس  علنی  صحن  در  سخنرانی 
نشسته  باال  آن  که  مجلس  رئیس  به 

، بدهد.
از دهه هشتاد با آمدن دولت های 
دولت  رئیس  یک  که  دهم  و  نهم 
خاص داشت ، به یکباره متن بودجه 
و  چند صفحه شد  کشور  سال  یک 
می  کرد،  اعالم  نژاد  احمدی  حتی 
باز هم  را  بودجه کشور  قانون  توان 

خالصه کرد .
ای  رویه   ، آمد  که  اعتدال  دولت 
را  بودجه  قانون  و  برگزید  را  میانه 
چندین  در  نه  و  چند صفحه  در  نه 
ده  چند  جلد  یک  در  بلکه   ، جلد 
ملت  خانه  رئیس  تقدیم  ای  صفحه 
و  این  یعنی  قانون  بگوید:  که  کرد 
به  بگیرند.  یاد  باید  ها  دولت  بقیه 
برای  گذشته  چهاردهه  در  عبارتی 
نوشتن قانون بودجه کشور که امری 

ُخرد(  سطح  )در  جامعه  آن  افراد  تک  تک 
به  توانیم  نمی  اساس  براین  آید؛  می  بدست 
از  جامعه،  یک  کلیت  ضعیف  عملکرد  بهانه 

مسئولیت فردی شانه خالی نماییم.
آری بسیاری از ما در به وجود آمدن وضع 

کنونی مقصریم:
چاپ  اش  دغدغه  که  دانشگاهی  استاد   •

مقاله توسط دانشجویان به نام او است.
• پزشکی که نگاهش به بیمار، ابزارِ کسب 
ِدرآمد بیشتر است.  • مربی مهد کودکی که به 
کودکان شربت خواب آور می دهد. • مسئول 
خرید شرکتی که قیمت را در فاکتور باالتر می 
زند. • مسافری که زباله هایش را در محیط 

زیست رها می کند.
 • مسئولی که یادش رفته از عرصه خدمت 

بازنشسته شود.
• کشاورزی که برداشت غیرمجاز از منابع 
فدای  را  کیفیت  که  مهندسی   • دارد.  آبی 
کمیت می کند. • قاضی که عادالنه قضاوت 
نمی کند. • دندانپزشکی که دندانی را بدون 

دلیل، جراحی یا عصب کشی می کند.

فوق العاده مهم  برای ایران  و مردم 
این سرزمین است به صورت مکرر 

آزمایش و خطا کردیم.!؟؟
ها  رسانه  در  اخباری  روزها  این 
و  هواپیما  بلیط  سازی  آزاد  بر  مبنی 
تعیین نرخ از سوی ایرالین ها مطرح 
شده است و داد و فریاد » بخوانید آه 
ازنهادشان« اعم از مسافران داخلی و 

خارجی به اسمان است. 
می  مقدس  مشهد  مسافر  یک 
 380 مشهد  به  رفت  بلیط   گوید، 
هزار   200 برگشت  و  تومان  هزار 
مانند  سایرمسیرها  در  یا  و  تومان 
تهران به بوشهر و بندر عباس رفت 
و برگشت به اظهار یکی از نماینده 
مجلس  در  بوشهر  استان  مردم  های 
یعنی  تومان  میلیون  یک  حدود  به 
گردد.  می  بر  قبل  ماه  چند  دوبرابر 
به  و  برنامگی  بی  کشاکش  این  در 
ها  قیمت  آزاد سازی  قول خودشان 
دنبال  و  آمدها  در  به  توجه  بدون 
پیشرفته  روی کورکورانه کشورهای 
و پر درآمد با حقوق های باال - یک 
فرد برای مسافرت به قصد زیارت و 
نقدینگی  میزان  چه  باید  سیاحت  یا 
داشته باشد و چه قدر هزینه اش می 

شود.!  
های  شرکت  همان  یا  ها  ایرالین 
به تشخیص خود  بنا  هواپیمایی هم 
قیمت ها را  باال و پایین می کنند و 
هر یک استداللی دارند و این رقابت 
تمام و کمال به زیان مسافران » مردم 

»است که باید فکری کرد.
درآینده  شود،  می  گفته  حاال 
و  ها  اتوبوس  بلیط  نرخ  نزدیک 
قطارها به تصمیم مجلس و مسئوالن 
مربوطه  های  سازمان  و  دولتی 

• روحانی که قرائت متحجرانه از دین دارد.
و  تر  زباله  تفکیک  که  داری  • خانم خانه 
خشک نمی کند. • تعمیرکاری که قطعه چینی 
 • کند.  می  قالب  فرانسوی  قطعه  به جای  را 
وجودیش  فلسفه  رود  می  یادش  که  پلیسی 

افزایش آرامش در جامعه است.
از چشمهای  دور  تخلف،  که  ای  راننده   •
که  خبرنگاری   • داند.  می  زرنگی  را  پلیس 
برای خوشایند فالن جناح، دروغ پردازی می 

کند.
با  را  اجناسش  انقضای  تاریخ  که  بقالی   •
آستون پاک می کند. • فعال سیاسی که هم و 
غمش رد دستاوردهای جناح مقابل است. • 
معلمی که توجیه کم کاریش را حقوق پایین 
چرخ  مرغ  پوست  با  که  آشپزی   • داند.  می 
شده، سویا و نان خشک برایمان کباب کوبیده 

می پزد.
بیشتر،  فروش  هدف  با  که  کارگردانی   •
می  ارزش  بی  و  مبتذل  سطحی،  فیلمهای 
تفاوتی  نبودش  و  بود  که  کارمندی   • سازد. 

ندارد؛ چه بسا نبودنش، به نفع کشور باشد.

و  گرفتاری  یعنی  که  شود  می  آزاد 
کالفگی پشت گرفتاری و کسی هم 

پاسخگو نیست.
از  بعد  که  نیست  پاسخگو  کسی 
 ، کشور  دراین  مدیریت  سال  چهل 
مدیران چه آموخته اند و با مردم که 
نعمت  ولی  »ره«   امام  فرمایش  به 
می  چنین  چرا  هستند،  هایشان 

کنند.؟!
 ، رسد  می  خبر  دیگر  سوی  از 
نفر   290 با  اسالمی  مجلس شورای 
فوق  و  کارشناس  دهها  که  نماینده 
به  دکتری  فرا  سطح  در  کارشناس 
تصمیم  دهند،  می  مشورت  آنها 
های  بلیط  قیمت  برای  تا  گرفته 
هواپیما، قطار، اتوبوس ... نرخ های 
کند.   مشخص  حداکثری  و  حداقلی 
آیا مجلس و قانونگذاران هیچ آینده 
نگری نکرده بودند که بعد از اجرای 
طرح آزاد سازی قیمت بلیط در قطار 
میان  در  های  تنش  چه  اتوبوس  و 

مسافران رخ می دهد. 
افکار  در  جهت  بی  چرا  اساسا 

عمومی ناراضی تراشی می کنیم .؟!
قانون  مدیران  چرا  راستی  به 
چنین   .... و  اجرایی   ، گذاری 
رسانه  برای  که  کنند  می  رفتارهایی 
دسته  خوراک  هرروز  بیگانه  های 
اول فراهم می شود و اصوال چرا به 
رهبر  فرامین  و  ها  توصیه   ، سخنان 
انقالب به درستی توجه نمی شود و 
بسیاری از مدیران فقط لب هایشان 
صبح تا شب تکان می خورد و شعار 
بازی  به  را  مردم  می دهند و شعور 

گرفته اند.!؟.
همین بستن شبکه یا کانال تلگرام 
هم از آن تصمیم های حیرت انگیز 

می  نادیده  را  مردم  شعور  که  تلویزیونی   •
انگارد. • بساز بفروشی که به جای آرماتور 16 
از 14 استفاده می کند. • مدیری که همزمان، چند 
پُست دارد. • نانوایی که نان بدون کنجد نمی 
اصلیش  که دغدغه  نماینده مجلسی   • فروشد. 
رای آوری مجدد است و منافع حوزه انتخابیش 
که  دانشجویی   • کند.  می  ملی  منافع  فدای  را 

تحقیق و پایان نامه می خرد.
جلب  برای  که  فوتبالیستی  یا  هنرپیشه   •
توجه و افزایش فالور، از اموری که آگاه نیست، 
برای  که  مسکنی  بنگاه   • کند!  می  آگاهمان 
فروگذار  دروغی  هیچ  از  معامله  دادن  جوش 

نمی کند . و...
فضای  در  افراد  این  که  است  این  دردآور 
مجازی پیرامون فساد، رانت، گرانی، بی عدالتی 
و... قلم فرسایی می کنند و پستهای روشنفکری 

را الیک می کنند. 
البته بدیهی است مسائل فوق، همگانی نیست 
ادای  عزیز،  ایراِن  به  که  افرادی  نیستند  کم  و 
دِین می نمایند و قوام کشور به برکت حضور 

ایشان است.
ما  از  بسیاری  که  نیست  هم  انکار  جای  اما 
فراموش کرده ایم سرنشینان یک کشتی هستیم 
که با آسیب به آن، همه در معرض غرق شدن 

قرار می گیریم.
منافع  فردی،  منافع  ولع  در  ما،  از  بسیاری 

جمعی کشورمان را نادیده می گیریم. 
بگوییم  اینکه  جای  به  نزنیم.  ُغر  لطفا  پس 
فالنی چه کرد و چه باید بکند؟ بگوییم خودمان 

چه کرده ایم و چه باید بکنیم؟ 
ندانیم،  مقدم  خودمان  بر  را  ایران  وقتی  تا 

وضع همین است که می بینیم.
از  مظلومانه  ایران،  کنیم.  شروع  خودمان  از 

کردار ما به تنگ آمده است.
یادمان باشد:همه به ایراِن عزیز بدهکاریم.

علوم  مدرس  بعنوان  نگارنده  است. 
اوایل زمستان سال 96  در  ارتباطات 
میز گردی با حضور استادان دانشگاه 
و کارشناس های انتظامی و اجتماعی 
با ایرنا اعالم کرد: کشورنیازمند  شبکه 
است،  ملی  و  داخلی  رسان  پیام  های 
و شرایط  ها  زیرساخت  ابتدا  باید  اما 
با  و  شود  آماده  ها  شبکه  این  برای 
دچارخطای  که  شوند  ازمایش  دقت 
بینی  پیش  یعنی  نشوند،  محاسباتی 
انجام  الزم  نگری  آینده  و  الزم  های 
گذاشته  اجرا  مورد  به  طرح  سپس 
موسسات  مانند  که  کنند  کاری  شود. 
مالی و ضد اعتباری- قیمت تخم مرغ 
– نرخ ارز -  اشتغال و نظایر آن نشود.
آمدند بعد از سالها کار با تلگرام و 
میلیون   40 به  کاربران  تعداد  افزایش 
درصد   90 حدود  که  ایران  نفردر 
ایرانی  را  مجازی  فضای  این  کاربران 
کردند،  اعالم  دهند،  می  تشکیل  ها 
متعددی  اشکاالت  شبکه  مدیراین 
داشت و دارد و علیه کشور ما دسیسه 

می کرد.  
و  دانستیم  نمی  ازاینها  پیش  واقعا 
این  مدیر  و  تلگرام  که  دانستید  نمی 
عامل  مثال  دارد.  مشکالت  چه  شبکه 
ها  آمریکایی  با  بوده،  صهونیست 
صبحانه می خورد و یا رواج دهند » 
بیت کوین« یا همان پول مجازی است 
زند.؟  می  ضربه  ایران  اقتصاد  به  و 
وقتی متوجه شدیم نباید فضای شبکه 
های داخلی پیام رسان رابه سرعت و 
به شیوه ای علمی و زیر ساختی آماده 

می کردیم.

لطفا ُغــــــــــــــر نزنیم!
مریم زارعیان، عضو هیأت علمی 

مرکز تحقیقات راه و شهرسازی

ادامه مطلب در صفحه3

 مجید محمدپور- 
مدیر مسئول

شورای شهر رشت:
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گوناگون

ی  نشریه  و   24 گیالن 
منطقه ای واکنش : نماینده 
استان گیالن  فقیه در  ولی 
قابل  گیالن  برای  گفت: 
قبول نیست در حوزه رشد 
جمعیت آمار »صفر درصد 
« برسد و روند رشد منفی 

ادامه داشته باشد.
دهه  یک  به  نزدیک   
ثبت  سازمان  که  است 
افت  از  کشور  احوال 
گیالن  استان  در  جمعیت 
دهد.  می  هشدار  و  خبر 
رسمی   آمارهای  براساس 
رشد جمعیت این استان به 
دالیلی گوناگونی  تا اوایل 
دهه 90 کم تر از یک دهم 
درصد بود و در پنج سال 
اخیر به صفر رسیده است 
فاجعه  و  بحران  یک  که 
جمعیتی به شمار می رود. 
فرهنگی،  مسئوالن 
اجتماعی  های  سازمان 
تا  باید  اجرایی  مدیران  و 
نسبت  نشده  دیر  از  بیش 
در  جمعیت  تنظیم  به 
مناسب  های  اقدام  گیالن 
و  ها   رسانه  نقش  کنند. 
جماعات  و  جمعه  امامان 
بسیار  خصوص  این  در 

مهم است. 
گیالن  در  اکنون  هم 
های  آذری  جمعیت  
به  و  اردبیل  از  مهاجر 
حومه  و  خلخال   ویژه 
موالید  جمعیت  نیز  و 
به  رو  های  خانواده  این 
اما گیالنی های   ، افزایش 
آوری  فرزند  به  تمایلی 
آمار  آنکه  ضمن  ندارند، 
مقام  در  استان  در  طالق  
دوم و ازدواج در مقام آخر 
در میان استان های کشور 

است
اعم  گیالنی  خانوارهای 
روستایی  و  شهری  از 
مشکالت اقتصادی و عدم 
فرزندان  اداره  در  توانایی 
جمعیت  کاهش  علت  را 
کنند  می  بیان  استان  در 
در  ها  ترک  که  حالی  در 
و  خیابان  و  کوچه  همان 
در همسایگی شان چندین 

فرزند دارند.!
گیالن  یک  بعنوان 
هشدار می دهم که با این 
انقراض نسل گیالن  روند 
استارت خورده  و گیالنی 
زودی  به  باید  و  است 
های  جمعیت  بر  عالوه 
امثال  و  جنوبی  و  آذری 
آنها، مسئوالن برای نیروی 

کار جمعیت وارد کنند.
که  است  شایسته 
فرماندارها  و  استاندار 
جمعه  امامان  حضور  با 
فوری  های  نشست 
و  ولد  و  زاد  اختصاصی 
آثار آن بار برگزار کنند و 
کنند  همت  هم  ها  رسانه 
که اگر اقدام نشود ، همین 

فردا خیلی دیر است.
یا علی مدد  

خبر

افت جمعیت گیالن 
شدیدا نگران کننده 

است

 2100 میلیارد تومان انواع تعهدات بیمه ای به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی دراستان گیالن پرداخت شد .

استان گیالن درسال 96 مبلغ  تامین اجتماعی  اداره کل  به گزارش روابط عمومی   
بازماندگان  مستمری  تومان  میلیارد   498 ، بازنشستگی  مستمری  تومان  میلیارد   1381
وازکارافتادگان وقریب به 60 میلیارد تومان درقالب موضوع ماده 39 قانون به مستمری 

بگیران پرداخت شد . 
 براساس آخرین آمارتعهدات ریالی دراین حوزه همچنین مبلغ 108 میلیارد تومان 

مقرری بیمه بیکاری وبیش از56 میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت مشتمل برانواع کمک 
هزینه ها وغرامتها به بیمه شدگان مشمول پرداخت شد .  بیش از 90 درصد تعهدات 
تامین اجتماعی استان با رقم 1938 میلیارد تومان مربوط به پرداخت انواع مستمری ها 
می باشد . این تعهدات درحالی بدون وقفه به انجام رسید که مجموع منابع درآمدی از 
محل حق بیمه ها دراستان حدود نیمی ازاین رقم را پوشش میدهد . درپایان سال 96 
بیش از409 هزار بیمه شده اصلی وافزون بر 117 هزار مستمری بگیربه اتفاق افراد تبعی 

خود تحت پوشش تامین اجتماعی بوده اند . 

تامین اجتماعی اعالم کرد، 2100 میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان پرداخت شد

حجم مبادالت ایران و روسیه
افزایش می یابد

واکنش
خبر

خبر

سـودجــویان 
وارد بـــازار 

مسکن شدند

پرداخت مابه التفاوت 
افزایش حقــوق بازنشستگان

روسیه  مقام  یک  واکنش:  نشریه   
بندر  از  گیری  بهره  با  کرد:  اعالم 
و  ایران  بین  مبادالت  حجم  کاسپین، 

روسیه افزایش پیدا می کند .
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
استاندار  معاون  استرلینکف  آلکسی 
ساراتوف، آندری سی واینوک رییس 
بازرگانی  اتاق  الملل  بین  روابط 
ساراتوف و جمعی از مدیران شرکت 
و  روسی  تجاری  و  اقتصادی  های 
و  ایران  شمال  در  روسیه  سرکنسول 
ایران   در  روسیه  بازرگانی  نمایندگان 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس  با 
و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
بین  مبادالت  حجم  افزایش  پیرامون 
ایران و روسیه با بهره مندی از ظرفیت 
همکاریهای  افزایش   ، کاسپین  بندر 
سرمایه  حضور  و  منطقه  دو  مشترک 
گذاران روسی در بخش های تجاری 
و  نشست  منطقه   این  اقتصادی  و 

تبادل نظر داشتند. 
بنا بر این گزارش دکتر رضا مسرور 
انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  به  اشاره  با 
ایجاد  روسیه  با  مبادالت  انجام  برای 
این  به  ای  ویژه  نگاه  و  است  شده 
کشور داریم، اظهار کرد: در نظر داریم 
مبادالت بین ایران و روسیه را از طریق 
افزایش دهیم و در  انزلی  آزاد  منطقه 
این همکاریها گسترش  نزدیک  آینده 
وجود  به  اشاره  با  وی  کند.  می  پیدا 

دو شهرک صنعتی با 120 واحد فعال 
منطقه  تنها  عنوان  به  منطقه  این  در 
آزاد شمال کشور گفت: سال گذشته 
مجدد  صادرات  و  صادرات  میزان 
میلیون   450 انزلی حدود  آزاد  منطقه 
و  انزلی  بندر  دو  و  است  بوده  دالر 
آزاد  منطقه  محدوده  در  بندرکاسپین 
انزلی واقع شده اند که با راه اندازی 
بندر کاسپین حجم مبادالت بین ایران 

و روسیه افزایش پیدا می کند. 
آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 

که  مندیم  عالقه  داد:  ادامه  انزلی 
روسیه  با  را  خودمان  های  همکاری 
و کشورهای همجوار افزایش دهیم و 
این موضوع همواره مورد تاکید رییس 
در  و  است  بوده  کشورمان  جمهور 
سرمایه  کاسپین  بندر  در  حال حاضر 
گذاری های متعددی از سوی بخش 
مختلف   های  زمینه  در  خصوصی 
مخازن سوخت،  سیلو،  مانند ساخت 

انبار، سردخانه در حال انجام است. 
تشریح  با  ادامه  در  مسرور  رضا 

منطقه  این  در  موجود  های  توانمندی 
جهت حضور سرمایه گذاران روسی در 
بخش ها مختلف  گفت: آمادگی الزم 
از  ساراتف  استان  نیازهای  تامین  برای 
سوی منطقه آزاد انزلی و تامین نیازهای 
استان  طریق  از  کشورمان  کاالیی 

ساراتوف وجود دارد. 
حاضر  حال  در  اینکه  اظهار  با  وی 
با تجار روسی همکاری  ما  بازرگانان  
های خوبی دارند، خاطر نشان کرد: با 
دو  در  موجود  های  ظرفیت  به  توجه 
بایست  می  مبادالت  حجم  این  کشور 
افزایش یابدو می توانیم در حوزه های 
صادرات مجدد به کشورهای منطقه و 
واحدهای  در  مشترک  گذاری  سرمایه 
مناسبی  همکاریهای  منطقه  تولیدی 

داشته باشیم. 
بورس  فعالیت  سازمان،  عامل  مدیر 
کاال در این منطقه را از دیگر زمینه های 
برشمرد  کشور  دو  تجاری  همکاری 
کاالهای  فروش  امکان  کرد:  تاکید  و 
کشاورزی و محصوالت پتروشیمی در 
وجود  انزلی  آزاد  منطقه  کاالی  بورس 

دارد. 
مجلس  رییس  از  دعوت  با  وی 
منطقه  از  بازدید  برای  روسیه   دومای 
آزاد انزلی، تصریح کرد: شرایط و زمینه 
آزاد  منطقه  در  گذاری  سرمایه  برای 

انزلی وجود دارد. 
منبع : گیالن 24

انبوه سازان  انجمن  واکنشی ها: عضو هیات مدیره 
تهران گفت: نوسان در بازارهای موازی باعث شده تا 
سودجویان، سرمایه های خود را وارد بازار مسکن کنند. 
محمدمهدی مافی اظهار داشت: عواملی چون عرضه و 
تقاضا در قیمت مسکن تاثیرگذار است و تغییرات در 
بازارهای موازی چون ارز، سکه و طال جو روانی را 
به سمت بخش  بانکها  از  ها  و سرمایه  می آورد  پیش 
افزایش  با  همراه  امر،  این  که  می شود  سرازیر  مسکن 
قیمت مسکن بود.  وی افزود: قیمت مسکن حد منطقی 
توان  این صورت  غیر  در  باشد؛  داشته  باید  معقول  و 
خریدار پایین می آید و تولیدکننده هم اقدام به کاهش 

ساخت و ساز می کند. 
 مافی ادامه داد: قیمت مسکن در سال های گذشته 
به اندازه نرخ تورم بوده و افزایش قیمت 30 درصدی، 
چنین  در  اینکه  ضمن  است؛  گسیخته  لجام  بسیار 
شرایطی، گروهی از این فرصت استفاده می کنند سود 
می برند و در مقابل، مردم ضرر می کنند. وی تاکید 
ساختمانی،  مصالح  قیمت  مسکن،  قیمت  افزایش  با  کرد: 
سود  ها  واسطه  تنها  و  یابد  می  افزایش  کارگران  دستمزد 

می کنند. 
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران افزود: باید 
اقتصادی پایدار داشته باشیم؛ در غیر این صورت تورم منجر 
به کاهش اشتغال در بخش مسکن می شود. در چند سال 
گذشته، دولت تورم را نگه داشت؛ اما در حال حاضر قیمت 
ضرر  به  که  رفت  باالتر  تورم  از  ناگهانی  طور  به  مسکن 

مصرف کننده است. 
اساس  بر  مسکن  ساخت  باید  کرد:  تصریح  مافی 
در  حالیکه  در  گیرد؛  مصرف صورت  الگوی  و  نیازسنجی 
برخی از مناطق کشور با افزایش و در برخی نقاط با کاهش 
تولید روبه رو هستیم؛ به طور مثال در بخش لوکس نشینی، 
نیاز  آینده  تا چندین سال  که  داریم  زیاد  بسیار  مسکن 
برخی  در  اما  نیست؛  واحدها  این  ساز  و  ساخت  به 
نواحی)بخش متوسط و فرودست جامعه( که به مسکن 
نیاز دارند، محصول آماده نداریم. وی افزود: دولت از 
نظر عملیاتی نمی تواند در بخش مسکن اقدامی کند؛ 
اما در سطح باالدستی می تواند با ساده سازی ساخت و 

ساز و دریافت مجوز این روند را تسهیل کنند.

واکنشی ها: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
بازنشستگان  حقوق  افزایش  التفاوت  مابه  گفت: 
ماه  حقوق  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مشمول 

آینده پرداخت می شود.
 جمشید تقی زاده اظهار داشت: حقوق اردیبهشت 
ماه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری 

عصر )یکشنبه( به حساب این افراد واریز می شود. 
وی افزود: احکام افزایش حقوق ساالنه و همچنین 
صندوق  مشمول  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان 
آینده  روز های  طی   97 سال  در  کشوری  بازنشستگی 
و  فروردین  ماه های  به  مربوط  التفاوت  مابه  و  صادر 
پرداخت  آینده  ماه  حقوق  با  جاری  سال  اردیبهشت 

خواهد شد.

با بهره گیری از بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی،

چای داخلی در بورس کاالی منطقه آزاد انزلی عرضه می شود
مدیر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
سرمایه گذاری،بورس،بانک و بیمه این 
اینکه در سال حمایت  بیان  با  سازمان 
بار  نخستین  برای  و  ایرانی  کاالی  از 
در کشور چای در بورس کاالی منطقه 

آزاد انزلی عرضه می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
انزلی، جواد  آزاد  الملل سازمان منطقه 
های  پیگیری  با  داشت:  اظهار  کشلی  
بورس  همکاری  با  و  گرفته  صورت 
چای  نزدیک  آینده  از  کشور،  کاالی 
استان گیالن در تاالر بورس منطقه آزاد 

انزلی عرضه و معامله می شود. 
اقدامات  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
همزمان با شروع فصل برداشت چای 
بهاره گیالن صورت می گیرد و سازمان 
توسعه  از  حمایت  صندوق  و  چای 
کارخانجات  سندیکای  و  کشور  چای 
و  ساز  اجرای  جهت  در  شمال  چای 
بورس  در  چای  معامله  و  عرضه  کار 
کاال، همکاری می کنند اضافه کرد: در 
مرحله نخست عرضه فیزیکی چای در 
قرار  کار  دستور  در  کشاورزی  رینگ 
امکان  بازار،  فعاالن  استقبال  با  تا  دارد 

سپرده  گواهی  قالب  در  چای  عرضه 
کاالیی نیز فرآهم شود. 

خاطر  اطمینان  کشلی  مهندس 
چای  های  کارخانه  و  چایکاران 
واسطه  بدون  و  شفاف  فروش  از 
دریافت  و  وقت  اسرع  در  محصوالت 
ممکن  زمان  کمترین  در  مطالبات 
در  محصول  این  بازار  توسعه  بهمراه 
آزاد  منطقه  مزایای  از  بهره گیری  کنار 
انزلی و شرکت بورس کاالی ایران را 
از مهمترین مزایای عملیاتی شدن طرح 
سازی  تجاری  برای  انزلی  آزاد  منطقه 
تصریح  و  اعالم  استان  چای  محصول 
بازار  به  چای  کاالی  ورود  با   : کرد 
بورس کاالی منطقه آزاد انزلی، عالوه 
بر تأمین منافع همه فعاالن بازار چای ، 
زمینه عملیاتی سازی شعار حمایت از 
تولید کاالی ایرانی از سوی این منطقه 
در حمایت از صنعت کشاورزی استان 

فرآهم می شود. 
مدیر سرمایه گذاری،بورس،بانک و 
بیمه سازمان منطقه آزاد انزلی، افزایش 
انگیزه  ایجاد  و  کشت  زیر  های  زمین 
نتایج مترتب  از دیگر  در چایکاران را 

بر عرضه چای در بورس کاالی کشور 
فرصت  از  یکی  و گفت:  کرد  ارزیابی 
هایی که با عرضه چای استان در تاالر 
تبدیل شدن  آید  پدید می  کاال  بورس 
قیمت  مرجع  به  کاال  بورس  تابلوی 
سوی  از  و  است  کشور  چای  گذاری 
دیگر تسهیل معامالت، پو شش ریسک، 
معامالت،  هزینه  کاهش  مالی،  تأمین 
افزایش شفافیت، تنظیم و توسعه بازار، 
نقد  افزایش  و  عادالنه  قیمت  کشف 
شوندگی از دیگر نتایج عرضه و معامله 
چای در بورس کاال است که باید مورد 

توجه فعالین این حوزه قرار گیرد. کشلی 
گذاری  سرمایه  صندوق  ایجاد  امکان  از 
کاالی چای و گواهی سپرده کاالی چای با 
اجرای این طرح خبر داد و افزود: با هدف 
صنعت  گران  واسطه  مالی  منابع  از  استفاده 
گذاری  سرمایه  صندوق  توان  می  چای 
کاالی چای را ایجاد کرد تا سرمایه گذاران 
و  چای  کاالی  نگهداری  و  خرید  جای  به 
تحمل هزینه های حمل و نقل، انبارداری و 
خسارتهای احتمالی آن، اوراق این صندوق 

ها را معامله کنند.

رکــود شدید در بازار مســـــــکن آغاز شـد ...
بنگاههای  می دهد  نشان  میدانی  بررسی های 
با  ابتدایی سال گذشته،  تا ماههای  مشاوران امالک 
رو  روبه  فروشنده  مازاد  و  مسکن  خریدار  کمبود 

بودند
رکود بازار مسکن عمدتا در حدود 6 سال گذشته، 
به معنای عدم تمایل مردم به خرید مسکن بود و این 
رکود، کاهش ساخت و ساز را در پی داشت، اما هم 
اکنون در دو سه ماه اخیر و همزمان با آغاز رونق 
در بازار مسکن و افزایش قدرت خرید، این معادله 
گونه ای  به  است؛  گرفته  خود  به  معکوس  روندی 
خواهان  متوسط،  اقشار  از  توجهی  قابل  بخش  که 
ولی  هستند؛  متراژ  میان  مسکونی  واحد های  خرید 
از آنجایی که رکود بر فعالیت ساخت و ساز در 6 
پروانه های  صدور  آمار  و  بوده  حاکم  گذشته  سال 
ساختمانی در تهران و کالنشهر ها روند نزولی داشته 
با  اکنون  هم  خریداران  است،  بوده  تغییر  بدون  یا 
الگوی  مطابق  مسکونی،  واحد های  شدید  کمبود 

مصرف در کالنشهر ها روبه رو هستند. 
مشاهدات میدانی از به فروش گذاشتن ملک خود 

خودداری کرده اند؛ به خصوص که بیشتر مشاوران 
نیز گران تر  آتی  ماه های  امالک معتقدند مسکن در 
را  مسکونی  واحد  فروش  به  متمایل  افراد  و  شده 

تشویق به تعویق فروش ملکشان می کنند. 
*تشویق خریداران اخیر به باز فروش مسکن 

سال  ماه  اسفند  در  من  گفت:  حاتمی نیا  خانم 
کمتر  مربعی  متر   75 مسکونی  واحد  یک  گذشته 
قیمت  به  خیابان جیحون  در  را  5 سال ساخت  از 
حال  این  با  کرده ام؛  خریداری  تومان  میلیون   320
مشاور امالکی که این واحد را به من فروخته بود، 
در اردیبهشت ماه بار ها با من تماس گرفته و اعالم 
می کند مشتری حاضر است این واحد را به قیمت 

370 میلیون تومان خریداری کند. 
این موضوع را تعداد زیادی از خریداران مسکن 
مشاوران  از  تعدادی  همچنین  و  اخیر  ماه های  در 
با  گفتگو  در  نیز  تهران  مختلف  مناطق  امالک 

خبرنگار مهر تأیید می کنند. 
بردن  باال  در  پیشرو  ای،  حرفه  فروشندگان   *

شیب قیمت مسکن 

منطقه  در  امالک  مشاور  یک  شهیدی،  حسین   
نارمک نیز  اظهار داشت: یکی از انبوه سازانی که در 
سال 94 چند بلوک 8 واحدی 60 تا 80 متر مربعی 
در  مسکن  بازار  رکود  دلیل  به  بود،  کرده  احداث 
آن ها خودداری می کرد، در  از فروش  ها،  آن سال 
چند ماه اخیر واحد های مسکونی 3 سال ساخت را 
به اسم »کلید نخورده« در معرض فروش قرار داده 
استقبال  با  ساز  انبوه  این  واحد های  اگرچه  است؛ 
قیمتی  تغییرات  اما  شده،  مواجه  خریداران  خوب 
برخی  تا  شده  سبب  وی  ـ.  افزایشی  ـ.  پیشنهادی 
از  یکی  خرید  آماده  قبل،  هفته  یک  که  مشتریانی 
این واحد ها بوده اند، با شنیدن رقم جدید، از خرید 

انصراف دهند. 
کمبود  و  خالی  خانه  میلیون   2.5 پارادوکس   *

واحد کوچک متراژ 
شهرسازی  و  راه  وزارت  پیگیری های  اگرچه 
از  مسکن  خرید  تسهیالت  رقم  افزایش  برای 
حداکثری  کاهش  همچنین  و  بانکی  مختلف  منابع 
با هدف  یکم  تسهیالت مسکن صندوق  نرخ سود 

بازارپذیر کردن 2.5 میلیون خانه خالی بود، اما با توجه 
قیمت  گران  مناطق  در  اکثرا  واحدها،  این  اینکه  به 
پایتخت قرار دارند که دامنه قیمتی آن ها از توان خرید 
تقویت  نتیجه  در  است،  باالتر  بسیار  متوسط  اقشار 
سمت تقاضا از یک سو و فراموش شدن سمت عرضه 
مسکن  بخش  گذاران کالن  سیاست  سیاست های  در 
از سوی دیگر، سبب شده تا این تسهیالت به افزایش 
ناگهانی تقاضا برای خرید واحد های کوچک و میان 
متراژ منجر شده و در نهایت، افزایش جهشی قیمت 

مسکن را در پی داشته باشد. 
 

زهرا رضائی

امام جمعه رشت،

لیال خدمت بین دانا

بنگاه ها بی دلیل قیمتها را باال بردند!
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اجتماعی

کار  توزیع  این که  بیان  با  راه  وزیر 
باعث تولید یک  توسط نظام مهندسی 
تعارض  به  شده  حقیر  کلونی  سری 
شیوه نامه قبلی نظام مهندسی با عدالت 
نشاندن  سیاه  خاک  به  و  اجتماعی 

مهندسی ایران اشاره کرد.
اصل  بر  تاکید  با  آخوندی  عباس   
آزادی دسترسی به اطالعات در ایجاد 
رقابت به بحث تصمیم گرفته شده در 
تمام  کرد:  اظهار  مهندسی  نظام  مورد 
خدمات  ارائه  در  که  است  این  حرف 
است.  رقابت  و  آزادی  اصل  مهندسی 
کار  توزیع  آیا  که  است  این  پرسشم 
توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس 
است  معلوم  می کند؟  ایجاد  رقابت  ها 
که هیچ رقابتی ایجاد نمی کند و از آن 

هیچ چیز بیرون نمی آید. 
توزیع  دنبال  وقتی  افزود:  وی   
یک سری  نهایت  در  می روید،  کار 
که  می شود  تولید  حقیر  کلونی های 
چیز  هیچ  و  فناوری  مهندسی،  آن  از 
دیگری را شاهد نیستیم. در این حالت، 
سیستمی ایجاد می شود که در آن آزادی 
مالک  و  نیست  اصل  انتخاب  حق  و 
که  مهندسانی  انتخاب  در  حقی  هیچ 
کنند  خدمات  ارائه  او  به  باید  قاعدتا 
نیز  صورت  این  در  که  ندارد  وجود 

رشد مهندسی امکانپذیر نیست. 
مسکن  طرح  اجرای  *جزئیات 

اجتماعی 
می خواهیم،  اگر  کرد:  تصریح  وی   
یک  باید  بدرخشد  ایران  در  مهندسی 

اتفاق  رقابت سالم در جامعه مهندسی 
بیفتد. در این صورت است که مهندسی 
به دانش روز و فناوری مجهز می شود 
و هزاران کار به دنبال آن ایجاد خواهد 
طرح  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  شد. 
 20 ساختمان  یک  که  پرسش  این 
امضا  باید  هزار متری را چند مهندس 
لیست  یک  هم اکنون،  گفت:  کنند؟ 
 40 که  دارد  وجود  ای  40نفره   ،30
برای  آیا  است.  کرده  تعریف  را  ناظر 
نظارت  به  40نفر  باید  ساختمان  این 
بروند؟در این مورد، وقتی ما مهندسان 
شبیه  بیشتر  موردی،  چنین  می دانیم 
جوک  این  می توانیم  آیا  است،  جوک 
انتظار  آن  از  و  بفروشیم  جامعه  به  را 
مهندسی  پایدار  رشد  که  باشیم  داشته 
ایجاد شود؟ وی افزود: در حال حاضر، 
 100 آن  درون  که  داریم  هایی  پروانه 
کار  این  که  است  معلوم  و  دارد  امضا 

 بر اساس آخرین اعالم بانک مرکزی، قیمت دالر 4200 تومانی امروز پس از یک 
ماه و ده روز تغییر کرد.

  بانک مرکزی امروز، نرخ ارز های مبادله ای را پس از یک روز وقفه اعالم کرد 
که قیمت دالر به 4205 تومان افزایش پیدا کرده است.

  این اولین بار پس از 20 فروردین ماه است که قیمت دالر 4200 تومانی تغییر 
می کند. 20 فروردین ماه بود که پس از التهابات بازار ارز، اسحاق جهانگیری اعالم 

این  درون  از  است  و مشخص  نیست 
نخواهیم  مناسبی  خروجی  مسائل 
ابتدا  در  امید  از  صحبت  داشت.برای 
را  مهندسی  خدمات  ارایه  توزیع  باید 
اصالح کرد. بنابراین کاری که ما انجام 
نبوده و  می دهیم کار عجیب و غریبی 
کار و حرف ساده ای است که اجماع 

جهانی روی آن وجود دارد. 
 وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما 
اگر  معامله  یک  در  و  هستیم  مسلمان 
شما می خواهید خرید انجام دهید باید 
خرید  موضوع  و  فروشنده  خریدار، 
باشند.  راضی  و همگی  بوده  مشخص 
می فروشیم  را  ما سرویسی  اکنون،  هم 
و  خریدار  کننده،  اجرا  موضوع،  که 
نیست.  مشخص  آن  در  فروشنده 
می توانیم  چطور  شکل  این  به  واقعا 
عدالت  مبنای  بر  ما  روش  کنیم  اعالم 
قبلی،  شیوه نامه های  است.  اجتماعی 

کرد که ارزی تک نرخی شده و قیمت دالر 4200 تومان خواهد بود.
  چند روز پس از اعالم جهانگیری، ولی اهلل سیف گفت: نرخ دالر 4200 تومانی 
ثابت نخواهد بود و بر اساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد 

کرد. سیف البته این را هم گفت که نوسان قیمت دالر 5 تا 6 درصد خواهد بود.
  با حساب نوسان 5 درصدی نرخ دالر، قیمت دالر تا پایان سال نباید از 4410 

تومان فراتر برود.

مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند 
 آخوندی با تاکید در تعارض شیوه نامه 
نظام مهندسی با بحث عدالت اجتماعی، 
کدام  شکل  این  به  واقعا  کرد:  اظهار 
این  هستیم.  شاهد  را  اجتماعی  عدالت 
باشد  شده  شروع  تازه  که  نیست  بحثی 
و من قبل از این هم ده ها مقاله در این 
این  که  کردم  اعالم  و  نوشتم  خصوص 
مهندسی  که  است  موضوعی  نامه  شیوه 
ایران را به خاک سیاه نشانده و آن را به 

زمین میزند چون هیچ خروجی ندارد. 
وی افزود: از این دستورالعمل و آیین 
نامه جز نابودی و عقب گرد شاهد چیزی 
دیگر، نخواهیم بود. به همین خاطر کار 
آغاز شده  و به دنبال اصالح آئین نامه 

کنترل ساختمان هستیم.
 در این مسیر، با مقاومت های زیادی 
اما  دارد  ادامه  مواجه شدیم که همچنان 
آئین  دولت،  کار  دستور  در  خوشبختانه 
نامه کنترل ساختمان به تصویب خواهد 

رسید و ابالغ خواهد شد. 
آخوندی با اشاره به اصالحات صورت 
گرفته در سبک کار مهندسی، ادامه داد: 
این موضوع داستان یک آئین نامه نیست 
بلکه موضوع یک سبک کار در مهندسی 
است که جامعه در مورد آن گفت و گو 
اتفاق  این  اگر  بسا  چه  که  کرد  خواهد 
داد.وزیر  نخواهد  تغییری رخ  ندهد  رخ 
راه و شهرسازی تصریح کرد: اصالحات 
اصلی  اصالحات  مقدمه  گرفته،  صورت 
است که برمبنای قانون در وزارتخانه آن 

را پیش بردیم. 

نرخ رسمی دالر کمی باال کشید!
خبر

خبر

سیاست ما تثبیت 
نرخ ارز نیست

محیط بانان  
گیالن ضدگلوله 
شدند

واکنش

واکنش وزیر راه به نقش نظام مهندسی در کشور
آخوندی تشریج کرد،

اعمال کارمزدهای جدید  در جریان 
تازگی  به  بانکی،  خدمات  برخی  در 
تراکنش های  از  کارمزد  دریافت 
اجرایی  بانک ها  برخی  در  نیز  اینترنتی 

شده است.
با  بانک ها  مشتریان  پیش  مدتی  از   
خدمات  دریافت  هزینه  در  تغییراتی 
حال  در  و  شدند  مواجه  الکترونیک 

بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت   
یکی  عنوان  به  رشت  شهرداری  الملل 
از ستارگان پنجمین جشنواره ستارگان 

روابط عمومی کشور برگزیده شد.
ستارگان  جشنواره  پنجمین  دبیر    
از  ای  بیانیه  روابط عمومی کشور طی 
ارتباطات  مدیریت  قدیمی«   »فاطمه 

وی درباره نرخ ارز نیز با بیان اینکه سیاست 
بلکه  نیست،  آن  تثبیت  و  ارز  نرخ  ما سرکوب 
تالش ما اجرای نظام مدیریت شده ارزی است،  
به میزان پیشرفت های کشور در بخش صنعت 
تولید  واحدهای  تعداد  گفت:  و  کرد  اشاره 
صنعتی از 854 واحد در سال 57 به 84 هزار 
و 287 واحد و تعداد معادن فعال در این مدت 
نیز از 195 واحد به 6 هزار و 455 رسیده است.
شریعتمداری با بیان اینکه در ابتدای انقالب 
کمتر از 3 میلیون تن ظرفیت تولید پتروشیمی 
داشتیم که هم اکنون به بیش از 67 میلیون تن 
رسیده است، اضافه کرد: تولید یخچال و فریزر 
از 600 هزار دستگاه به حدود 6 و نیم میلیون 

پیش  تا  که  اموری  برخی  برای  حاضر 
نمی کردند،  پرداخت  هزینه ای  این  از 
کارمزد می پردازند. از جمله آن می توان 
به تراکنش های مبتنی بر کارت به کارت 
خود بانک، کارت به حساب، پرداخت 
مانده  اعالم  یا  و  شارژ  خرید  قبض، 
روزهای  در  نیز  ادامه  در  کرد،  اشاره 
تراکنش های  از  دریافتی  اخیر خدمات 
در  است،  شده  کارمزد  شامل  اینترنتی 
حالی که تا پیش از این هزینه ای بابت 

آن دریافت نمی شد.
خدمات  کارمزد  در  جدید  تغییرات 
اعمال  حالی  در  بانک ها  الکترونیکی 
هیچ  مرکزی  بانک  ظاهرا  که  می شود 
رابطه صادر  این  در  بخشنامه جدیدی 
به همان دستورالعمل  مربوط  و  نکرده 

رشت  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
 96 سال  ستارگان  از  یکی  عنوان  به 

قدردانی کرد.
قدردانی  ضمن  سفیدی  هوشمند   
این  در  قدیمی«  »فاطمه  مشارکت  از 
عمومی  روابط  کرد:  اعالم  جشنواره 
هئیت  رای  براساس  رشت  شهرداری 

دستگاه  هزار   100 از  تلویزیون  تولید  دستگاه، 
به بیش از 6 میلیون دستگاه، تولید دارو از 27 
میلیون قطعه به 60 میلیون و 500 هزار قطعه و 
تولید پودر شوینده نیز از 288 هزار تن به یک 
میلیون و 681 هزار تن افزایش پیدا کرده است.

اساس  بر  که  است   1380 دهه  اواخر 
از  که  دارند  را  اختیار  این  بانک ها  آن 
خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد 

دریافت کنند.
 با وجود این که طی سال های گذشته 
خدمات الکترونیک بانک ها توسعه پیدا 
رابطه  این  در  آنها  هزینه های  و  کرده 
نرخ  در  تغییری  است،  یافته  افزایش 
موضوعی  این  و  نشد  ایجاد  کارمزدها 
است که بانک ها بارها از بانک مرکزی 
خواسته اند تا به آن توجه داشته و نظام 
کارمزد را بازنگری کند. بر این اساس 
در سال 1394 بانک ها پیشنهادات خود 
در رابطه با کارمزد خدمات الکترونیک 
را در قالب جدولی بررسی و به بانک 
که  طور  آن  اما  کردند،  ارائه  مرکزی 

داوران به عنوان یکی از ستارگان سال 
96 روابط عمومی های کشور برگزیده 
شد.  وی تصریح کرد: کارنامه روابط 
عمومی شهرداری رشت نشان می دهد 
که شایسته این انتخاب و تجلیل است.

تولید  تجارت گفت:  و  معدن  وزیر صنعت، 
سیمان از حدود 7 میلیون تن به 86 میلیون تن، 
تولید مس کاتوت به یک میلیون و 600 هزار 
تن، تولید آلومینیوم از 45 هزار تن به 457 هزار 
متر مربع  میلیون  از 12  نیز  تن و کاشی زینتی 

این که  با وجود  بانکی می گویند  مدیران 
به دفعات درخواست بررسی و بازنگری 
در نظام کارمزدها را داشته اند تاکنون از 
ایجاد نشده  تغییری  بانک مرکزی  سوی 

است.
این درحالی است که رئیس کل بانک 
مرکزی و مدیران مربوطه در اظهاراتشان، 
معتقد به تغییر در نظام کارمزد و افزایش 
درآمدزایی بانک ها از این محل هستند، چرا 
که در حال حاضر برخالف روال معمول دنیا 
در ایران بانک ها عمده درآمد خود را از محل 
می آورند  دست  به  تسهیالت  از  ناشی  سود 
در حالی که در بانکداری بین الملل کارمزدها 
جایگاه ویژه ای در درآمد بانکی داشته و در 
مقابل ارائه  خدمات هزینه آن نیز دریافت 

می شود.

به 600 میلیون متر رسیده است. وی با بیان اینکه 
هم اکنون در صنعت مواد لبنی شش میلیارد دالر 
میزان  فوالد  زنجیره  در  افزود:  داریم  صادارت 
تولید از 2.4 میلیون تن در ابتدای انقالب به 200 
میلیون تن رسیده است و اکنون نیز 110 میلیون 

تن ظرفیت جدید در حال ایجاد است.
سال  گفت:  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
گذشته بیش از 5 هزار و 800 واحد جدید صنعتی 
با سرمایه 30 هزار میلیارد تومان تاسیس و آماده 
تعداد چهار درصد،  نظر  از  که  برداری شد  بهره 
از نظر ارزش 3.5 درصد و از نظر اشتغال 16.2 

درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

و  معدن  صنعت،  وزیر   
ما  سیاست  گفت:  تجارت 
تثبیت  و  ارز  نرخ  سرکوب 
آن نیست بلکه سعی می کنیم 
را  ارز  شده  مدیریت  نظام 

اجرا کنیم.
در  شریعتمداری  محمد 
کاالی  از  حمایت  نشست 
اینکه  بر  تاکید  با  ایرانی 
و  بانکی  نظام  سرمایه  باید 
طریق  از  دولتی  بانک های 
ملی  توسعه  صندوق  منابع 
وام  قدرت  تا  شود  بیشتر 
دهی آن ها افزایش یابد گفت: 
بر  تولیدی  واحدهای  از  اگر 
مالیات  خوداظهاری  اساس 
دریافت شود عملکرد بهتری 

خواهند داشت.

حفاظت  یگان  فرمانده 
گفت:   گیالن  زیست  محیط 
گیالن  استان  محیط بانان 
ضدگلوله  جلیقه  های  به 
پیشرفته  تجهیزات  سایر  و 
محیط بانان   . شدند  مجهز 
جلیقه های  به  گیالن  استان 

ضدگلوله مجهز شدند.
اظهار  اکبری  پور   ساسان 
استان  محیط بانان  داشت: 
شرایط  به  توجه  با  گیالن 
حوزه های  در  استان  ویژه 
بار  نخستین  برای  مختلف 
تجهیزات  انواع  به  در کشور 
حرفه  نیاز  مورد  پیشرفته 
محیط بانی و جلیقه های ضد 

گلوله مجهز شدند.
حفاظت  یگان  فرمانده 
گیالن  استان  زیست  محیط 
به  توجه  با  کرد:  عنوان 
اینکه شکارچیان غیرمجاز و 
سودجویان اغلب به امکانات 
و تجهیزات پیشرفته ای مجهز 
هستند بنابراین ایمنی و جان 
این  در  همواره  محیط بانان 
تقابل نابرابر در معرض خطر 

و تهدید قرار می گیرد.
اینکه  بیان  با  اکبری پور 
این تجهیزات در پاسگاه های 
حال  در  گیالن  هفده گانه 
عالوه  افزود:   است  استفاده 
بر این ها قصد داریم تا پایان 
امسال نسبت به فراهم کردن 
یا  و  موتورسیکلت   لوازم،  
نیاز  مورد  ماشین آالت  سایر 
استات  سراسر  محیط بانان 

گیالن اقدام کنیم.

وزیر صنعت: 

 با مجهز شدن به
 جلیقه های مخصوص،

ادامه مطلب 

ادامه مطلب از صفحه 2 ...
 هم اکنون چرا اینترنت کشور درچنین شرایطی قرار گرفته 
است و پیام رسان های داخلی توان سرویس دهی به خلق 
اهلل را ندارند.؟ بسیاری از جوان ها در این فضا فعالیت ها ی 
اقتصادی دارند و شما با این کار بدون آینده نگری به اشتغال 
و در آمدشان  ضربه وارد کرده و خانواده های زیادی را دچار 

بی سرانجامی کرده اید. – به راستی چرا؟؟!
شود.  درکشورانجام  خطا  آزمایش،  باید  سال  چند  تا   
مدیرانی که حقوق های آنچنانی با پاداش ها و حق سختی 
کار و  نظایر آن دریافت می کنند، و هر کدام چندین مسئولیت 
و عضویت در انجمن ها و تشکل ها و امثال آن دارند و از 
هر تشکل دریافتی های جداگانه به جیب می زنند، ) آن هم 
کشورفعال  در  مدیر  نفر  هزار  از200  بیش  آماررسمی  طبق 
که شاید خیر حضور دارند(،  و تقریبا االن دیگر اغلب شان 
مدرک فوق لیسانس و  دکترای توصیه ای و سفارشی حتی از 
دانشگاه های دولتی و به اصطالح معتبر دارند، چه می کنند 
. تا چند سال دیگر مردم باید ضرر و زیان ندانم کاری های 
اقایان و خانم های مدیر آن هم اغلب از ژن های خوب  را 
بدهند. به راستی چه زمانی این آزمایش  و خطاها به پایان 
اقتصادی و فرهنگی و  افکارمردم درحوزه  خواهید رسید و 

اجتماعی و .... به ثبات می رسد.؟
فراموش نمی کنیم ، وقتی که موسسه های مالی ، اعتباری 
 ، ثامن   ، کاسپین   « قارچ  مثل  خودسرانه  اعتباری«  بی   –
فرشتگان، و ....« سبز شدند و آن افتضاح را ببار آوردند و یا 
تخم مرغ در زمان کوتاهی به علت معدوم کردن 25 میلیون 
مرغ تخم گذار در پی شیوع بیماری  حاد تنفسی به دانه ای 
1200 تومان رسید، رئیس دولت در جلسه ی رسمی فریاد 
بر آورد که شما وزیران و مدیران مربوطه نباید این اوضاع را 
پیش بینی می کردید. تردیدی نیست  وقتی مدیرانی در سطح 
روسای قوا یا وزیران اشتباهات فاحش مرتکب شوند،  دامنه 
این اشتباهات و نتایج آن مانند مهره های دومینو به سطوح 
تاوان آن  ناخواه   ، باید خواه  پایین کشیده می شود و مردم 
اقتصادی نمی دانستند  به راستی مدیران حوزه  بپردازند.!  را 
مردم  با  صادقانه  .چرا  شود  می  گونه  این  ارز  وضعیت  که 
سخن نگفتند که اکنونی عده ای ملک و طال و ثروت خود 
را فروخته برای آنکه در جایی دیگر سرمایه گذاری کنند و 
به یکباره از دالر 3500 تومان به دالر 8 هزار تومان بر خورد 
گیج  و  گونه سردرکم  این  باید  زمانی  تا چه  اند.مردم  کرده 

باشند که مسئوالن چه می کنند.
مراجعه  قصابی  به یک  اردیبهشت  امروز شنبه 29  همین 
کردم که قصاب می گفت ، االن گوشت گوسفند کیلویی 70 
هزار تومان برای ما تمام می شود و باید 80 تا 90 هزار تومان 
بفروشیم اما نمی شود. او می پرسید: واقعا آقای دکتر کشور 
به کجا می رود و چه پیش می اید . نمی دانیم تا هفته آینده 
قیمت ها چگونه است.  این وضعیت اقتصادی و آزمایش و 
خطاها در ارز و سیستم بانکی و تسهیالت و سرمایه گذاری 
تا کی باید ادامه یابد. شما را به اعتقادات تان  آنچه به مردم 
می گویید: درست باشد و تعهد نشدنی و شعار گونه ندهید 

که افکار عمومی را دچار یخ زدگی فکری می کنید.
پرسش نگارنده این است که شما چه مدیری هستید و حق 
مدیریت باال دریافت می کنید که این اوضاع و شرایط را پیش 
بینی نکرده و اینده را بررسی نکردید.  بعنوان فردی که 37 
سال در حوزه رسانه در چندین استان مدیریت داشته ام، االن 
به شما مدیران مسئول  مرتبط اعالم می کنم که آزاد سازی 
افکار  نگاه  از  اتوبوس مشکالت زیادی  بلیط قطار و  قیمت 
بررسی  و  نگری  آینده  مطالعه،  لطفا  دارد،  دنبال  به  عمومی 

کرده و بعد اقدام کنید.
زدن  حرف  و  حرف  و  حرف  جای  به  بگیریم  یاد  باید 
ریشه  به  تیشه  و  کرده  اتخاذ  شایسته  های  تصمیم  درعمل 
و  آن  و  این  به  گرفتن  ایراد  جای  به  باید  نزنیم.  انقالب 
زیرسئوال بردن خدمات دیگران کمی به خودمان نگاه کنیم 
مردم  و  کشور  برای  چقدر  و  کردیم  چه  سالهای  دراین  که 
مدیریت  توان  وقتی  چرا  ایم.  کرده  صرف  توان  و  انرژی 
نداریم کنار نمی رویم که یک فرد شایسته تر بیاید، مگر در 
کشور قحظ رجال و بانوان شایسته است.؟ باید بتوانیم بعنوان 
مجلس ، دولت و دستگاه قضایی با قانون گذاری ، اجرا و در 
صورت نیاز برخوردهای قانونی و مناسب به دور از توصیه 
ها جلوی چندین و چند میلیارد دالر قاچاق کاال درسال را 
ایرانی و کارگران  تولید کننده  اجازه دهیم که  نباید  بگیریم. 

واحدهای تولیدی به خاک سیاه بنشینند. 
 باید اعالم کنیم با این همه دانشگاه جور وا جور و مدارج 
خصوص  به  دکتری  فرا  و  دکتری  ارشد،  کارشناسی  علمی 
برای مدیران سطوح میانی از جمله شورای های شهر و عالی 
کشور،  آزمایش و خطا بس است و از این به بعد تصمیم 
و  مقام  هر  در  و همه  باشد  مدیریتی  و  علمی   ، ثبات  با  ها 

مسئولیتی به آن پای بند باشیم.
باید یک روز آن هم خیلی زود، زود به مردم اعالم شود که 
از این تاریخ و این ساعت هر کسی در این کشور اختالس، 
فحشا، رانت ، باند بازی ، گرانفروشی ، کم فروشی ، قاچاق 
، اشرافی گری و نظایر آن انجام دهد، زیر میزی و رو میزی 
بگیرد در هر لباس و مقامی که باشد، در همان روز به مردم 

اعالم و از کار برکنار می شود.
ما  اقتصاد  بگیریم،  را  فسادها  این  جلوی  توانستیم  اگر   
فحشا،  و  فقر  اعتیاد،  جای  به  و  کند  می  پیدا  سروسامان 
مهاجرت ها، بیکاری ، تورم  و اعتراض ها شاهد جامعه ای 
سالم و یک دست و همدلی بدون بیکار و با عدالت اقتصادی 

و اجتماعی خواهیم داشت. به امید آن روز انشاء اهلل

40 سال آزمایش و خطا 
کافی است!!

افزایــش کارمــــــــزد بانکها - چـــــــرا ؟!

افزایــش سرقـت ارز از منــــــــازل
آخرین وضعیت شکایت »سیف« از نمایندگان مجلس،

مدیریت ارتباطات شهرداری رشت در زمره ستارگان سال 96

زهرا رضائی
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گوناگون

از آنجاییکه روابط عمومی سازمانها 
بعضی  مفاهمه  و  ندارند  رای  استقالل 
افکارسنجی  مرکز  این  از  مسئوالن  از 
با  سازمانی,  برون  و  سازمانی  درون 
نگاه کارشناسی مطابقت ندارد رسالت 
ذاتی آن کمرنگ شده است و اگر خود 
را با برایند نیازهای مشتری هر سازمان 
آن  ماموریت  بالشک  ندهد  مطابقت 
خواهد  هضم  اجتماعی  های  درشبکه 

شد.
از  زمیدانی  علوی  رضا  سید 
استان  عمومی  روابط  کارگزاران 
روز  فرارسیدن  تبریک  ضمن  گیالن 
روابط  ملی  روز  و  ارتباطات  جهانی 
عمومی به دست اندرکاران این بخش 
به  دولتی,  غیر  و  دولتی  واحدهای  در 
اشاره کرد و گفت:  این حرفه  اهمیت 
هر  توسعه  بالمنازع  ضلع  ارتباطات 
انسان و جامعه پیرامونی اش می باشد 
از  ارتباطی  ابزارهای  گسترش  با  و 
فضای  در  اجتماعی  های  شبکه  جمله 
گرفته  شکل  جهانی  دهکده  مجازی, 
است که متولیان روابط عمومی رابطان 
خدمات  و  دهندگان  خدمات  بین 

گیرندگان می باشند. 
وی آموزش و عالقه مندی به حرفه 
روابط عمومی را از الزامات این شغل 
روابط  متولیان  اگر  افزود:  و  دانست 
ارتباط  و  آموزش  عناصر  به  عمومی 
مجهز نباشند نمی توانند رسالت ذاتی 
با  متناسب  و  واقعی  معنی  به  را  خود 
بالشک  و  دهند  انجام  نیازهای جامعه 
ماموریت این حرفه در تالطمات شبکه 
های پیام رسان اجتماعی هضم خواهد 
شد. علوی زمیدانی به بخش دیگری از 

تهدید های روابط عمومی در سازمانها 
، نهادها ، دستگاههای اجرایی, تقنینی 
و قضایی اشاره کرد و گفت:عدم نگاه 
عمومی  روابط  مباحث  به  کارشناسی 
و اجرای سلیقه ای و دستوری بعضی 
از  شخصی  تصاحب  در  مدیران  از 
است  شده  سبب  ها  مجموعه  این 
ارباب  و  مشتریان  نیازهای  برایند  که 
نادیده  نهاد  یا  و  از هر سازمان  رجوع 
حجم  صورت  آن  در  و  شود  گرفته 
وسیع اخبار و اطالعات در شبکه های 
اجتماعی, مدیریت افکار عمومی را به 
عهده خواهند گرفت و در آن صورت 
اعتماد عمومی کاهش پیدا خواهد کرد 
محیط  در  عمومی  اعتماد  کاهش  و 
نیز  را  سیاسی  های  شکاف  اجتماعی, 

به همراه خواهد داشت. 

ای   رسانه  و  اجتماعی  فعال  این 
درک متقابل مدیریت و روابط عمومی 
را در توسعه همه جانبه کشور ضروری 
دانست و افزود:مدیرانی که به جایگاه  
و  دهند  می  اهمیت  عمومی  روابط 
سازمانی  مشتری  نیازهای  اساس  بر 
خواهند  گیرند  می  شان,تصمیم 
توانست عملکرد خود را نیز از طریق 
ابزارهای ارتباطی به جامعه هدف خود 
ارائه دهند و در این صورت اعتماد بین 
مسئولین و مردم بوجود خواهد آمد.  

علوی زمیدانی نقش روابط عمومی 
را در توسعه همه جانبه کشور از جمله 
فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و اقتصادی 
گاه  هر  افزود:  و  دانست  بدیل  بی 
بتوانند  اجزای حکومت در هر جامعه 
صدای مردم را بشنوند و به آن پاسخ 

به شدت پرهیز  از توجیه گری  دهند و 
کنند خواهند توانست اعتماد عمومی را 
و  امر  متولیان  عملکرد  پذیرش  جهت 

اغنای افکار عمومی همراه کنند. 
وی مطالبه گری درست و کارشناسی 
را  مردم  توسط  مسئوالن  عملکرد  از 
افزود: اگر متولیان  بسیار مهم دانست و 
روابط عمومی در بخش های مختلف به 
طریق  از  و  دهند  پاسخ  جامعه  نیاز  این 
را  عمومی  اعتماد  ای  رسانه  ابزارهای 
پیش  از  بیش  تقویت  شاهد  کنند  جلب 
نهادها  و  سازمانها  در  عمومی  روابط 
که  مدیرانی  از  عده  آن  و  بود  خواهیم 
عمومی  روابط  به  اعتقادی  هم  هنوز 
ندارند یا همراه خواهند شد و یا در سیل 
شبکه های اجتماعی غرق خواهند شد. 

واکنش
خبر

توسعه گردشگری  اهمیت  به  اشاره  با  گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه  و  گیالن 24 
دریایی تصریح کرد : انشاء اهلل ظرف چند ماه آینده شاهد بهره برداری از نخستین پروژه 

گردشگری دریایی درشهرستان انزلی خواهیم بود .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن دکتر مصطفی ساالری در بررسی 
انصاری  سالن شهید  در  امروز  که عصر  استان  گذاری  های سرمایه  از طرح  شماری 
استانداری برگزار شد با اشاره به ظرفیت های بی نظیر گردشگری گیالن بر ضرورت 
بهره گیری از فرصت حضور گردشگران در جهت اشتغالزایی تاکید کرد و گفت : با 

توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی بی نظیر استان ، باید با نگرش منطقی و 
عقالنی و تصمیم گیری درست زمینه بهره گیری مناسب مردم  از این فرصت را فراهم 
کنیم  . نماینده عالی دولت در گیالن افزود  : با جهت دهی صحیح به گردشگران در 
استفاده از اقامتگاهها ، گردشگری سالمت و تفریح گاهها خواهیم توانست ظرفیت های 
شغلی مناسبی را ایجاد و آن را مدیریت و کنترل کنیم . در این نشست  چهار طرح 
سرمایه گذاری بررسی گردید و با رهنمود و دستورات استاندار گیالن هماهنگی های 

الزم جهت تسهیل در روند اجرای این پروژه ها انجام پذیرفت .

استاندار از افتتاخ خبر داد، نخستین پروژه گردشگری دریایی در شهرستان انزلی

عدم استقالل اجــرایی در روابط عمــومی ها
خبر

برای قرائت و 
تفسیر قرآن برنامه 

ریزی شود
نهاد  دفتر  مسئول  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی 
استان گیالن اعالم کرد: در ماه ضیافت خداوند واحد 
های دانشگاهی استان گیالن در زمینه قرائت و تفسیر 

قرآن برنامه ریزی کنند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه 
شورای  جلسه  سیزدهمین  گیالن،  استان  اسالمی  آزاد 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  دانشجویی 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  حضور  با  گیالن 
معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن ، 
سرپرست دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
استان گیالن و معاونین دانشجویی فرهنگی واحد ها 
گیالن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی  مراکز  و 
واحد  این  جلسات  سالن  در  رشت  واحد  میزبانی  به 

دانشگاهی برگزار شد. 
حسین  محمد  سید  والمسلمین  االسالم  حجت   
صفوی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
تبریک  با  گیالن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
فرارسیدن ماه ضیافت خدا و حلول ماه مبارک رمضان، 
کفت: » تجلی رحمانیت خداوند در زمان ظهور متجلی شده 
و انسان در این دوران رشد خواهد کرد و انسانهای متقی و 
مؤمن در آخرت از آن بهره مند خواهند شد.« وی ادامه داد: 
» ماه مبارک رمضان، ماه بارش رحمت پروردگار است که در 
این ماه باید از این فرصت بدست آمده در جهت  سوزاندن 
گناهان استفاده کرد و با خواندن و تفسیر قرآن در ماه بهار 

قرآن نزول برکات باریتعالی را برای خود تضمین کنید.« 
این  در  )ره(  امام  حضرت  اینکه  بیان  با  صفوی  دکتر   
ماه چنین بار قرآن را ختم می کرد، تصریح کرد: » مدیران 
فرهنگی واحد های دانشگاهی باید در ماه ضیافت خداوند 
در زمینه قرائت و تفسیر قرآن و برنامه ریزی الزم در استان 

گیالن اقدام کنند.« 
در ادامه دکتر تیمور آمار رئیس شورای دانشجویی 
فرهنگی  دانشجویی  معاون  و  گیالن  استان  فرهنگی 
واحد رشت با ارائه گزارش مبسوطی از روند فعالیت 
های دانشجویی و فرهنگی در واحد های دانشگاهی 
این حوزه  تکلیفی  برنامه های  انجام  بر  استان گیالن، 
به ویژه مشارکت فعال واحد ها در طرح والیت تاکید 

کرد.« منبع : گیالن 24

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

مسئول نمایندگی ولی فقیه 
در دانشگاه آزاد گیالن،

ادامه سرمقاله 

یادداشت روز،

رئیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران ،

صنعت گردشگری گیالن بدون خالقیت به جایی نمی رسد

علمی  انجمن  رئیس   :24 گیالن 
روستایی  برنامه ریزی  و  جغرافیا 
بدون  ایران گفت: صنعت گردشگری 
منفعتی  هیچ  خالقیت  و  برنامه ریزی 

برای استان گیالن به دنبال ندارد.

سی  در  امروز  ظهر  افراخته  حسن 
با  توسعه  ماهیانه  نشست  چهارمین  و 
فعالیت های  نیازهای  »پیش  موضوع 
مولد با تاکید بر شرایط استان گیالن« 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  در 

توسعه  داشت:  اظهار  گیالن  استان 
و  خالقیت  نیازمند  منطقه ای  هر  در 

نوآوری است. 
و  جغرافیا  علمی  انجمن  رئیس   
برنامه ریزی روستایی ایران خاطرنشان 
و  اقتصادی  وضعیت  مطالعات  کرد: 
نشانگر  گیالن  استان  روستایی  توسعه  
و  کوشش ها  وجود  با  که  است  آن 
مطلوبی  اتفاقات  ویژه  سرمایه گذاری 
نداده  رخ  گیالن  روستایی  توسعه  در 

است. 
سنتی،  تولید  شیوه  تسلط  افراخته 
محیط  تخریب  پایین،  بهره وری 
مولد،  خدمات  بخش  فقدان  زیست، 
ضعف و فقدان فعالیت صنعتی مدرن 
مناطق  معضالت  از  را  بیکاری  و 
روستایی گیالن عنوان کرد و گفت: در 

در  گسترده ای  تالش های  انقالب  طول 
نتیجه مطلوبی  اما  گیالن صورت گرفته 
به  اشاره  با  وی  است.  نشده  حاصل 
اینکه در ماده 27 قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه، دولت موظف به شناسایی 
مختلف  مناطق  در  موجود  ظرفیت های 
این  و  است  توسعه  ارتقای  به منظور 
صورت  کارشناسان  سوی  از  اقدامات 
می گیرد افزود: متاسفانه در اغلب مناطق 

کشور این کارشناسان، بومی نیستند. 
نبودن  بومی  اینکه  بیان  با  افراخته   
این کارشناسان موجب عدم شناخت و 
اطالعات کامل آنها از مناطق مورد نظر 
استان  چای  باغات  کرد:  بیان  می شود 
زیر 19 هکتار  به  از 30  هکتار  گیالن 
یافته در شرایطی که 70 درصد  کاهش 

چای مصرفی کشور وارد می شود.

تکمیل تاالر 
مرکزی رشت 

دغدغه فرهنگ 
دوستان است

ادامه مطلب ... 
این مقام آمریکایی در سخنان خود با جسارت زیاد ، 
دولت ایران را ضد امنیت در منطقه خواند و یاد آور شد: 
در درجه  برایشان  اشغالگر قدس  رژیم  ارامش  و  امنیت 

اول اهمیت قرار دارد.
گونه  همه  گذشته  سال  چهل  در  که  ها  آمریکایی 
تجاوز نظامی، توطئه های ، ترورهای مستقیم یا با دستان 
کردن  ساقط  ایرانی،   دانشمندان  علیه  های  صهیونیست 
، کودتا  فارس  فراز خلیج  بر  ایران  هواپیمای مسافربری 
و تحریم های اقتصادی ، مالی را علیه ایران اعمال کرده 
اند،  اکنون باز هم دولت و ملت ایران را به تحریم و امثال 
آن تهدید می کنند. ظاهرا عمو سام انتظارات و توقعات 
بی پایانی از ایران دارد و تا ظاهرا مثل آل سعود دست 
در  در خدمتش  منطقه  کوچولوی  های  دولت  و  نشانده 

نیائیم دست بردار نیست ، زهی خیال باطل.

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کرد:  بیان  گیالن  اسالمی 
مرکزی  تاالر  پروژه  تکمیل 
رشت با توجه به اینکه پروژه 
پس  و  همچنان  است،  ملی 
دغدغه  ها،  سال  گذشت  از 
دوستان  فرهنگ  و  مدیریت 

استان است.
دکتر فیروز فاضلی با اشاره 
مجتمع های  شدن  کم رمق  به 
فرهنگی هنری همچون سالن 
خاتم االنبیاء )ص(  مجتمع 
امیدواریم  داد:  ادامه  رشت، 
رشت  مرکزی  تاالر  پروژه 
بهره برداری  به  زودتر  هرچه 
 95 تاکنون  افزود:  برسد.وی 
درصد پروژه انجام شده و اگر 
روند فعالیت به شکل کنونی 
ادامه یابد، این پروژه تا هفته 
دولت به بهره برداری می رسد.
این  شد:  یادآور  فاضلی 
رسیده  اتمام  به  تقریبا  پروژه 
مشکل  آن،  تأخیر  علت  و 
سالن  در  صدا  برگشت 
حضور  با  که  بود  کنسرت 
شرکت های خارجی رفع نشد 
و در نهایت با طراحی استادان 
برطرف  مشکل  این  داخلی، 
شده و همچنان در حال انجام 
است.به گفته مدیرکل فرهنگ 
گیالن،  اسالمی  ارشاد  و 
مرکزی  تاالر  پروژه  تکمیل 
برای  تازه ای  جان  رشت 
است  استان  فرهنگی  فضای 
که امیدواریم هرچه زودتر به 

مرحله پایان کار برسد.
مرکزی  تاالر  ساخت 
زیر  از  یکی  عنوان  به  رشت 
با  و  فرهنگی  ساخت های 
هدف ارائه بستر مناسب برای 
فرهنگی،  فعالیت های  انجام 
سال  در  موسیقی  و  هنری 
پروژه،  این  شد.  آغاز   1386
است  استان  ملی  پروژه های  از 
طرح های  دفتر  نظارت  با  و 
عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
و  اجراست  حال  در  اسالمی 
عواملی مانند فقدان تأمین اعتبار 
و  فنی  پیچیدگی های  پروژه، 
رعایت موارد خاص آگوستیکی 
طوالنی  در  هال  کنسرت  سالن 
بوده اند.تاالر  موثر  پروژه  شدن 
مرکزی رشت یکی از هشت 
تاالر زیر نظر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است که در 
هزار   12 مساحت  به  فضایی 
مترمربع شامل سالن کنسرت 
با ظرفیت 980  هال موسیقی 
ظرفیت  با  تئاتر  سالن  نفر، 
تئاتر  تمرین  سالن  نفر،   540
سالن  و  نفر   70 ظرفیت  با 
موسیقی سنتی با ظرفیت 120 

نفر در حال احداث است.

آگهــی ثبتــی

 120 ماده  ذیل   5 تبصره  آگهی 
آیین نامه قانون ثبت

خانم سیده آزاده فائق با ارائه دو 
دفتر  شده  گواهی  استشهادیه  برگ 
که  گردیده  مدعی  رشت   170 خانه 
سند مالکیت المثنی سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک 100 مجزی شده 
از 76 سنگ اصلی 1 بخش 4 رشت 
769447ب  مسلسل  شماره  تحت 
الکترونیکی   امالک  دفتر  ذیل   96  /
بنام   139620318603002304
و  صادر  فائق  آزاده  سپیده  خانم 
پرس  مالک  توسط  گردید  تسلیم 

تبصره  طبق  مراتب  لذا  است  شده 
قانون  نامه  آئین   120 ماده  ذیل   5
گردد  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت 
تا چنانچه کسی  مدعی انجام معامله 
 10 مدت  ظرف  مراتب  باشد  می 
این  به  این  انتشار  تاریخ  از  روز 
نماید،  دریافت  رسید  و  اعالم  اداره 
انقضای  از  پس  اینصورت  غیر  در 
مدت مذکور این اداره وفق مقررات 

اقدام خواهد شد./
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس 

ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی   - 
ر م الف / 1144

آئین   18 ماده  طبق  اجرائیه  ابالغ  آگهی   
نامه اجرای اسناد رسمی

بدینوسیله به : اقای زمان واحدای فرزند 
ابوالقاسم ش.ش 25و 2. محمد رضا حسین 
پور فرزند فتح اله ش .ش 57و 3. غالمرضا 
خوش خیال صابر فرزند ابوالقاسم ش.ش 
بلوار  ملی شعبه  بانک  ابالغ می گردد   398
مطالبات  وصول  جهت  رشت  انصاری  شهید 
خود به مبلغ 150/397/314 ریال تا تاریخ 
96/9/12 که از مورخه مذکور روزانه مبلغ 
می  افزوده  بدهی  اصل  به  ریال   99/620
گردد به انصمام حقوق  دولتی موضوع قرار 
 -6600834604000 شماره  بانکی  داد 

بصدور  مبادرت  شما  علیه   92/12/22
اجرائیه نموده که بکالسه 9602126 منجر 
به شناسائی  قادر  مامور پست  گردید چون 
آدرس شما در متن سند نبوده و بستانکار 
نیز آدرس دیگری از شما ارائه ننموده است 
موضوع  ذینفع  درخواست  حسب  بنابراین 
های  روزنامه  از  یکی  در  یکنوبت  اجرائیه 
انتشار  تاریخ  از  شد.  خواهد  منتشر  محلی 
شده  ابالغ  اجرائیه  روز  ده  مدت  ظرف 

محسوب و عملیات پیگیری خواهد شد./
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - 

جواد نیری فالح 1   - ر م الف / 1130

  آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9700350
اتابک  و  علی  آقایان  به  بدینوسیله 
بمانی  خانم  و  پارسا  جملگی  علیرضا  و 
گلبرگ ورثه مرحوم حسین پارسای ویشگا 
سوقه بدهکار پرونده کالسه 9700350 
شناخته  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که 
بین شما  ابالغ می گردد که  اید  نگردیده 
سکه   111 تعداد  محبوب  طاهره  خانم  و 
باشید  می  بدهکار  آزادی  بهار  تمام  طال 
بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که 
در خواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 

مفاد  اجرائی  نامه  آئین   18/19 ماده 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات 

تعقیب خواهد شد.
معاون اداره اجرای اسناد رسمی رشت 

2 - سیده زهرا سادات جو املشی
ر م الف / 1127

انتظارات بی پایان ...



واکنش 6
سه شنبه 1 خرداد  1397/ شماره 685

 گوناگون

قصابی   رفتم  دیروز   **
پیاپی  ماه  چندمین  برای 
گاو   « قرمز  گوشت  قیمت 
و گوساله » به صورت ارام 
با  ها  دولتی  اصطالح  به  یا 
شیب مالیم  باز هم افزایش 

یافته است.
پرسیدم  قصابی  آقای  از 
مصرف  و  شده  گرم  هوا   ،
پایین  حتما  قرمز  گوشت 
هم  باز  چرا  پس   ، آمده 

قیمت باالست .
گفت، ماه مبارک رمضان 
قیمت  در  را  خودش  اثر 
کمبود  علت  به  اما   ، داشته 
االن   - قرمز  گوشت  و  دام 
 70 کیلویی  گوسفند  همین 
هزار تومان برای ما تمام می 
شود اما چون فروش وجود 
ندارد، فعال کیلویی 47 هزار 

تومان است.
کنند  رسیدگی  مسئوالن 
به  قرمز  گوشت  قیمت  که 
زمانی  چه  و  رود  می  کجا 
باید به دور از شعار در عمل 

کاری کنند.؟
** از شهر رشت تماس 
می گیرم. آقا - چرا خیابان 
های شهر رشت بعد از سه 
دهه همان وضعیت را دارد. 
که  هم  جدید  شهردار   -
از به انتخاب شورا از قزوین 
به مسئولیت منصوب شده، 
پرداخت  حال   در  فعال 
تومانی  میلیاود   730 بدهی 
قدم  ثابت   « قبلی  شهردار 
چند  تا  واقعا   .. است   «
ها  بدهی  باید  دیگر  سال 
شهرداری  و  شده  پرداخت 

به عمران شهر برسد.
شهر  وارد  کسی  هر   **
گوید:  می   ، شود  می  ما 
چقدر عقب مانده اید . چرا 
هیچ کاری برای شهر نشده 

است.!؟/ 
-رفتم بیمارستان حشمت 
بیماران  از  برای دیدن یکی 
، وضعیت این مرکز درمانی 
نابسامان است که  به حدی 
مثنوی  آن  نوشتن  و  گفتن 

هفتاد من کاغذ است.
جای  به  مسئوالن  لطفا   
دویدن به دنبال در آمدهای 
مردم  فکر  به  باالتر   و  باال 

باشند.

تولیدات  بهبود  معاون 
جهاد  سازمان  گیاهی 
کشاورزی استان امروز گفت 
 191 از  گیالس  برداشت   :
گیالن  های  باغ  از  هکتار 

آغاز شده است.
 : افزود  جهانساز  آقای 
پیش بینی می شود باغداران 
تن   477 امسال  گیالنی 
گیالس به ارزش 47 میلیارد 
ریال برداشت کنند.وی اعالم 
های  باغ  بیشترین   : کرد 
های  شهرستان  در  گیالس 
 ، سیاهکل   ، رودبار   ، تالش 
رضوانشهر ، ماسال ، آستارا 
مصرف  دارد.  قرار  املش  و 
گیالس برای کاهش ابتال به 
عروقی،  قلبی  بیماری های 
و  مفصلی  دردهای  درمان 

دفع سموم بدن مفید است.

خواسته های شما 

خبر

پیــامـک ها و 
تماس های 
مخاطبان

برداشت گیالس 
نوبرانه در گیالن 
شروع شد

از  آسیا  پاورلیفتنگ  روستایی  قهرمان  ترس 
سررسید وام!

باالنی-گیالن-نشریات  بی  عابدینی  مجتبی 
ماه  اسفند  در  خبری  مختلف  های  سایت  و 
عناوین  با  را  گزارشاتی   96 و   95 های  سال 
»ورزشکاران را رها نکنیم ...!« و »ضرورت نگاه 
گیالن«  روستاهای  در  ورزش  به  کارشناسانه 
منتشر کردند و گزارش پیش رو در ادامه ی آن 

اخبار، پیگیری، تهیه و تنظیم شده است.
اما  وزن  سبک  قهرمان  پور  عبداله  پرویز 
رشته  در  آسیا  اخالق  با  البته  و  قدرتمند 
در  پشته  فشکل  روستای  اهل   ، پاورلیفتینگ 
شهر واجارگاه در شرقی ترین شهرستان استان 

عناوین  تازگی  به  است.او  یعنی رودسر  گیالن 
و  لیفت  و  پاورلیفتنگ  درمسابقات  قهرمانی 
کرده و حاال  را کسب  ترکیه   در کشور  پرس 
پس از بازگشت از مسابقات ، نگران سررسید 
وامی است که برای شرکت در همین مسابقات 

گرفته بود!
نخست  مقام  لیفت  رشته  در  که  پور  عبداله 
را کسب کرده  آسیا  مقام دوم  پاورلیفتنگ  ودر 
، می گوید:به جز خانواده ام ، هیچکس از من 
حمایت نکرده است! من وام گرفته ام و اکنون 
باید با کار کشاورزی قسط وام هایم را بدهم ، 
البته حال و روز کشاورزی ما هم بهتر از ورزش 
من نیست! وی گفت:مسئولین ورزش شهرستان 

کالچای  ،بخشدار  واجارگاه  شهر  و  رودسر 
شده  گیالن  قهرمان  تازه  که   95 سال  از   ، و... 
معنوی  و  مالی  های  قول حمایت  من  به  بودم 
و  شدم  ایران  قهرمان  نیز  بعد  سال   ، دادند  را 
باز هم گفتند و رفتند و اکنون نیز قهرمان آسیا 
هستم و باز هم خبری از وفای به عهد از سوی 
آنان نیست!؟دیگر همه چیز را به خداوند بزرگ 
واگذار کرده ام و متاسفانه اگر شرایط به همین 
مسابقات  به  تنها  نه  دیگر   ، برود  پیش  شکل 

جهانی بلکه به ورزش نیز نباید فکر کنم...!
قهرمان سبک وزن آسیا ادامه داد:از این به بعد 
باید به سررسید قسط ها فکر کنم و با شرایط 
بسیار سخت اقتصادی که در بخش کشاورزی 
تا  باشم  آن  بازپرداخت  دنبال  به   ، دارد  وجود 
مبادا پایان ورزش و تالش هایم به زندان ختم 

شود...!
عبداله پور گفت: من از پوالد سخت نترسیدم 
و  به خدا،تالش شبانه روزی  توکل  با  و حتی 
بسیار بسیار سخت ،آن را شکست دادم و پرچم 
اما به جز  به احتزاز درآوردم  ایران را در آسیا 
خانواده ام ، هیچکس به من کمک نکرد و حتی 
به استقبالم نیامد!از مسئولین استان ، شهرستان 
و حتی شهر واجارگاه و روستای محل زندگی 
ام ، هیچ مسئولی سراغی از من نگرفت و می 

دانم که نخواهد گرفت!
... و این است حکایت ورزش در روستاهای 

نتیجه ی ورزش کردن  براستی  آیا  استان گیالن. 
باید  را  سراها  قلیان  دیگر  چرا  پس  است؟  این 
نان خوردن  از  از خانواده ها را  ببندیم و بعضی 
بیندازیم! به هر حال این جوانان باید ورزش بکنند 
یا  یا نکنند؟آیا فرزندانمان را به ورزش بفرستیم 
اگر  ندارند!  مناسبی  مالی  وضعیت  که  همه  نه؟ 
این  و  سررسید  و  وام   ، ورزش  عاقبت  و  آخر 
باید ورزش کنیم؟اگر  چیزهاست،پس دیگر چرا 
اداره ورزش یک شهر نمی تواند هیچ حمایتی از 
قهرمان آسیای آن شهر انجام دهد ، پس چرا در 
اداره ورزش و جوانان  آنجا مکانی تحت عنوان 
بنا شده ؟ و ... اگر بخواهیم به طرح این سواالت 
این  خوانندگان  ی  حوصله  از   ، بدهیم  ادامه 
گزارش خارج است زیرا این سواالت تا چندین 
باشد و خوانندگان  ادامه داشته  تواند  صفحه می 
نیز خود بر این موضوعات واقفند. االایحال پرویز 
عبداله پور ورزشکار با اخالق، خوب و قدرتمند 
گیالنی ، در نبردی آسیایی با پوالد سخت پیروز 
شده و به خانه برگشته و چه بسا که با ادامه این 
روند  بی مهری و بدقولی و عدم توجه مسئولین 
همچنین  و  شهرستان  ورزش  و  شهر   ، روستا 
اوضاع سخت اقتصادی به ویژه برای روستاییان و 
کشاورزان آن منطقه، زیر بار مشکالت مالی کمر 

خم کند و البته امیدواریم اینچنین نشود.
در اینجا به یاد یک بیت از استاد حسین طالب 
شاعر  شکوه(  به  )متخلص  رودسری  ی  زاده 
او  نیه  »هرگز  گفته:  که  افتادم  پرآوازه ی گیالنی 
روز که مردونه جماعت .......................... مجبور 

ببون رو بزنن ناکسه شکوه«

129طرح 
اشتغالــزایی 
در رشت به 

تصویب رسید

ورزشـکاران را رها نکنیــــــم...!

امسال  از 5 خرداد  استان گیالن گفت:  دادگستری  فناوری اطالعات  آمار و  معاون 
تمامی دادخواست های در صالحیت شورای حل اختالف شهر رشت در دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی انجام می شود.  مجید الهیان در نشست خبری در رشت اظهار داشت: 
از چند روز آینده تمامی پذیرش دادخواست های در صالحیت شورای حل اختالف 

شهر رشت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سطح شهر انجام می شود.
 معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان گیالن گفت: از 5 خرداد امسال 
به بعد شهروندان رشتی باید به منظور ارائه دادخواست خود که در صالحیت شورای 

الکترونیک قضایی مستقر در سطح شهر  حل اختالف است به یکی از دفاتر خدمات 
مراجعه کنند.  

الهیان با بیان اینکه این فرآیند از 5 خردادماه در شهر رشت اجرایی می شود افزود: با این اقدام دیگر نیازی 
به حضور دادخواست دهنده یا خواهان در مجتمع شورای حل اختالف رشت نیست و در جریان این فرآیند، 

روند رسیدگی به پرونده های شورای حل اختالف رشت الکترونیکی می شود. 
معاون دادگستری استان گیالن با بیان اینکه با الکترونیکی شدن روند رسیدگی به پرونده ها و پس از ارائه 
دادخواست توسط خواهان، دادخواست مذکور به صورت الکترونیک به یکی از شعب شورای حل اختالف 
ارجاع می شود افزود: این امر موجب کاهش هزینه و زمان در رسیدگی به پرونده ها می شود.

در شورای حل اختالف رشت، روند رسیدگی به پرونده ها الکترونیکی می شود

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا

خبرخبرخبرخبر

فرماندار رشت گفت: 79 طرح بومگردی در کمیته 
فنی شهرستان تایید شده که 59 طرح به تصویب استان 

رسیده است.
 فرماندار شهرستان رشتدر ششمین جلسه کارگروه 
در  که  رشت  شهرستان  گذاری  سرمایه  و  اشتغال 
طرح   99 تاکنون  کرد:  اظهار   ، شد  برگزار  فرمانداری 
در  فراگیر  اشتغال  و 30 طرح  روستایی  پایدار  اشتغال 
کمیته فنی شهرستان رشت به تصویب رسیده است که 
اشتغال  برای  اعتبار  تومان  میلیون   187 و  میلیارد   51
روستایی و 31 میلیارد و 150 میلیون تومان اعتبار برای 
اشتغال فراگیر در شهرستان رشت مصوب شده است . 

تاکنون 41طرح  اینکه  بیان  ،با  احمدی  محمد   سید 
در کارگروه باعتباری حدود 19 میلیارد و 568 میلیون 
شده  معرفی  بانک  به  تسهیالت  دریافت  جهت  تومان 
بیشترین  کشاورزی  و  ملی  بانک   : داد  ادامه  است، 

طرح ها را جهت پرداخت تسهیالت به عهده دارند. 
 فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه یکی دیگر از 
وظایف کمیته فنی شهرستان ، عالوه بر بررسی طرح ها 
از  دولت  سیاست  کرد:  تصریح  است،  شناسی  آسیب 
با  بلکه  نیست  پاشی  پول  تسهیالت  این  پرداخت 
هدفگذاری در منابع بانکی پرداخت تسهیالت صورت 

می گیرد تا به سمت رونق اشتغال پیش رویم. 
با  رشت  شهرستان  اینکه  بیان  با  ادامه  در  احمدی   
به سهمیه خود در هدف گذاری  باید  اقدامات مطلوب 
تصریح  یابد  دست   اشتغال  ایجاد  حوزه  در  دولت 
را  اشتغال  تسهیالت  دریافت  قصد  که  افرادی  کرد: 
این  بازپرداخت  توان  باید  دارند  رشت  شهرستان  در 

تسهیالت را داشته باشند.
 وی با اشاره به اینکه روند پرداخت تسهیالت باید 
در شهرستان رشت تسریع یابد تصریح کرد: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی شهرستان رشت باید سرعت بیشتری به 
اقدامات خود دهد و کمیته فتی شهرستان طرح ها را به 

صورت کارشناسانه تر بررسی کند.
 نماینده عالی دولت در شهرستان رشت با تاکید بر 
اشتغال  حضور فعاالنه شهرداران در جلسات کارگروه 
افزود: حضور و همکاری شهرداران می تواند در روند 
انجام این طرح ها کمک کننده باشد. احمدی با تاکید بر 
اینکه روند اطالع رسانی پرداخت تسهیالت خوداشتغالی 
در شهرستان رشت مطلوب نیست و این حوزه نیازمند 
کمیته  کارشناسان  کرد:  خاطرنشان  است  ویژه  تالش 
با آسیب شناسی طرح ها از عدم موفقیت آنها  باید  فنی 

جلوگیری کنند. 

استاندار گیالن بهبود کیفیت در تولید کاالی داخلی 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: حقوق مصرف کننده 

باید در سایه کیفی سازی تولید رعایت شود.
گیالن،  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت 
دکتر  ریاست  به  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  بر 

مصطفی ساالری برگزار شد.
و  ارز  نرخ  به  اشاره  با  نشست  این  در  ساالری 
اظهار  اقتصادی  حوزه  در  آن  سازی  یکسان  وضعیت 
داشت: امروز یکی از مهمترین مسایل کشور نرخ ارز 
است که در جهت کنترل و نظارت در این حوزه باید 

مشکالت را شناسایی و مورد بررسی قرار داد.
قابل  ها  نهاده  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
به  ارز  تزریق  با  نمود:دولت  تصریح  نیست  قبول 
قیمت3600تومان به صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی 

سعی در کنترل بازار دارد.
ارز  حوزه  های  نارسایی  شناسایی  ضرورت  بر  ساالری 
بخش  این  مشکالت  و  ارزی  افزود:مباحث  و  نمود  تاکید 

استانی نبوده و در سطح کالن مطرح است.
برنامه  کمیته  تشکیل  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز را از 
اقدامات مثبت در جهت کنترل وضع بازار خواند و گفت:در 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ایرانی«  تولید  از  »حمایت  سال 
پایدار  توسعه  و  داخلی  بازار  رونق  برای  ارزشمند  تالشی 

اقتصادی است.
قیمت  با  کیفیت  بی  وی خاطرنشان کرد: ورود کاالهای 
دارد  مصرف  فرهنگ  و  اشتغال،اقتصاد  بر  منفی  تاثیر  اندک 
و در این بین عدم توان رقابت تولیدکننده داخلی با جنس 

قاچاق موجب آشفتگی در جریان تولید و توزیع می شود.
جمعی  خرد  از  گیری  بهره  با  افزود:اگر  ساالری 
واقع  در  کنیم  عمل  تر  منسجم  کاال  قاچاق  حوزه  در 
تولید ملی را تقویم و شرایطی منصفانه برای رقابت با 
کاالهایی که از مبادی قانونی وارد شده فراهم ساخته 
ایم.استاندار گیالن با بیان اینکه در برخی صنایع به دلیل 
باال بودن میزان قاچاق شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی 
داخلی هستیم،بهبود کیفیت در تولید کاالی داخلی را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: حقوق مصرف کننده باید 

در سایه کیفی سازی تولید رعایت شود.
وی از تشکیل شعبه تجدیدنظر ویژه مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در گیالن طی روزهای آتی خبر داد و گفت:با 
اجرای این طرح پرونده های مربوط به قاچاق کاال و 

ارز با سرعت بیشتری بررسی می شود.

گیالن  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان  های  رودخانه  بستر  در  معدنی  ذخایر  گفت: 

محدود است و نیاز به احیا دارد. ...
معدن  صنعت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
کمیته  در  پوش  دلق  فرهاد  گیالن،  استان  تجارت  و 
ساماندهی شن و ماسه رودخانه ای استان گیالن که با 
هدف بررسی محدودیت ها، توان سنجی ظرفیت ها 
و تدوین راهکارهای جدید انجام شد گفت: ذخایر 
معدنی در بستر رودخانه های گیالن محدود است و 

نیاز به زمان برای احیا دارد. 
و  ویژه گیالن  اقلیم  به  توجه  با  دلق پوش گفت: 
اهمیت مباحث زیست محیطی، همچنین سابقه ای که 
در سوء برداشت ها وجود دارد و صدماتی که پیش از 
این به محیط طبیعی گیالن وارد شده است؛ پیشنهاد 
می شود که بیشتر از شن و ماسه کوهی استفاده شود 

تا رودخانه ها نفس بکشند.
افزود: چالش های زیست محیطی در حوزه  وی 
حفاظت از رودخانه ها از دغدغه های اصلی کشور 
برنامه های  نشود  توجه  موضوع  این  به  اگر  و  است 

توسعه نیز با مشکل مواجه می شود.
در  ها  رودخانه  حوزه  در  داد:  ادامه  پوش  دلق 
گوناگون  مشکالت  با  ما  که  دانیم  می  همه  گیالن 
زیست محیطی مواجه هستیم و اگر دقت نشود این 
مشکالت به بحران های الینحل در آینده تبدیل می 
شود. بنابراین باید در موضوع برداشت ها دقت کامل 

صورت گیرد.
عملیات  حجم  باید  ها  برداشت  در  افزود:  وی 
مشخص شود و عالوه بر آن محدوده ای که مجوز 
برداشت صادر می گردد نیز دقیقا تعیین شود. قاعده 
مند شدن این موارد کمک می کند که تخلفات کاهش 

یابد و آسیب ها مدیریت گرد د.
دلق پوش با اشاره به ضرورت اصالح رویه های غلط 
در بخش معدن، ادامه داد: باید طرح راهبردی این موضوع 
را با نگرشی علمی استان در شورای عالی معادن و شورای 
برنامه ریزی به تصویب برسانیم و مالک عمل قرار دهیم.
تصمیم  و  ها  سیاست  در  ما  اساسی  اصل  داد:  ادامه  وی 
سازی های جدید این است که عدم تخریب مواهب الهی 
و ضرورت حفظ منابع، همواره باید در بهره برداری 
از معادن، مدنظر باشد. برای انجام این مهم نیز باید 
صورت  مرتبط  نهادهای  مشارکت  با  الزم  مدیریت 

پذیرد.

هالل احمر   : گیالن،گفت  هالل احمر  مدیرعامل 
فعالیت های  بیشتر  که  است  مردمی  نهاد  یک 
حامیان  خیرین،  مشارکت  با  آن  دوستانه  انسان 
میشود.مهدی  اجرا  عالقه مند  اعضای  و 
ولی پور،گفت:هالل احمر یک نهاد مردمی است که 
مشارکت  با  آن  دوستانه  انسان  فعالیت های  بیشتر 
خیرین،حامیان و اعضای عالقه مند اجرا می شود و 
با کمک های بی دریغ خود در  اندیش  خیرین نیک 
زمان حوادث و سوانح همچنین اجرای طرح ها این 

جمعیت را همراهی میکنند.
وی افزود:امداد و نجات در حوادث یک وظیفه 
است  احمر  هالل  عهده  بر  که  است  حاکمیتی 
هالل احمر  به  دولت  توسط  بخش  این  هزینه  و 
اما در اجرای سایر وظایف  اختصاص داده میشود 

هالل احمر با مشکالت مالی فراوانی روبروست. 
به  گیالن،گفت:کمک  احمر  هالل  مدیرعامل 
بخش درمان و توانبخشی،جذب جوانان و آموزش 
و  اجتماعی  آسیب های  از  جلوگیری  جهت  آنان 
مشارکت آنان در فعالیت های هالل احمر، آموزش 
عمومی و همگانی به مردم ، ارایه خدمات حمایتی 
فعالیت های  دیگر  از  جامعه  آسیب پذیر  قشر  به 
همراهی  و  کمک  به  نیاز  که  است  احمر  هالل 
مردم و خیرین دارد. وی با اشاره به حادثه خیزی 
در  گیالن  بودن  گیالن،افزود:گردشگرپذیر  استان 
آستانه  در  گیالن  مردم  داشتن  ،قرار  تعطیالت  ایام 
و  ایجاد  اجتماعی،لزوم  سالمندی،آسیب های 
گسترش زیر ساخت های درمان و توانبخشی،آموزش 
برابر میکند که  امدادی را در استان دو  همگانی و 
حامیان  و  خیرین،داوطلبان  مشارکت  با  مهم  این 

امکانپذیر است.
در  همیشه  گیالن  کرد:مردم  خاطرنشان  ولی پور 
فعالیت های بشردوستانه مشارکت خوبی داشته که 
نمونه بارز آن کمک های مردمی در زلزله کرمانشاه 
 6 به  غیرنقدی  و  نقدی  های  کمک  میزان  که  بود 
میلیارد و 400 میلیون تومان رسید . وی گفت:این 
کارشناسان  کمک  با  را  ساله ای   5 برنامه  جمعیت 
و  جوانان،خیرین  جذب  برنامه  که  کرده  تدوین 
داوطلبان جهت کمک به ساخت پایگاه های امدادی 

از جمله این برنامه هاست.

ذخایر بستر 
رودخانه ها  
نیاز به احیا 

دارد

 فعالیت های 
انسان دوستانه 

هالل احمر 
با مشارکت 

خیرین اجرا می شود

حقوق مصرف 
کننده باید 

در سایه کیفی 
سازی تولید 
رعایت شود

رئیس صنعت و معدن 
گیالن:

مدیرعامل هالل احمر 
گیالن،

سالمه شیرزادی زهرا رضائی
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شهرداری ها و شوراها

استاندار  مستمر  پیگیری های  با 
محدودیت  استانی  مدیران  و  گیالن 
های ساخت و ساز در 25 روستای 

حریم تاالب انزلی برطرف شد.
اطالع  رسانی  پایگاه  گزارش  به 
که  جلسه ای  در  گیالن؛  استانداری 
و  نیرو  وزیر  معاون  باحضور  امروز 
منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 

نماینده  گیالن،  استاندار  ایران،  آب 
شورای  مجلس  در  بندرانزلی  مردم 
امور  هماهنگی  معاون  اسالمی، 
آب  مدیران  و  استاندار  عمرانی 
منطقه ای، محیط زیست، منابع طبیعی 
معاون  دفتر  استان در  بنیاد مسکن  و 
نیرو برگزار شد محدودیت ها  وزیر 
و مشکالت موجود در مسیر ساخت 

و ساز در بستر تاالب انزلی در حریم 
تاالب  این  ی  حاشیه  روستای   25

برطرف شد. 
در  متقاضیان  اساس  این  بر 

انزلی                      تاالب  حاشیه  روستای   25
موجود  هادی  طرح  طبق  توانند  می 
این  بستر  به ساخت و ساز در  نسبت 

تاالب اقدام کنند.

محدودیت ساخت و ساز در 
حریم تاالب انزلی برطرف 

شد

واکنش  مدیرکل شیالت استان گیالن گفت: حدود 25 سال قبل ایران 300 تن خاویار از 
دریای خزر برداشت می کرد اما این سهم استحصال و تولید خاویار اکنون به حدود یک 
تن کاهش پیدا کرده است.  اسحاق شعبانی اعالم کرد:  90 مزرعه بزرگ پرورش انواع 
ماهیان خاویاری در سطح کشور وجود دارد که در این میان استان گیالن با دارا بودن 

بیش از 45 مزرعه سهم به سزایی در تولید و استحصال خاویار بر عهده دارد.
چه  خاویاری  ماهیان  پرورش  صنعت   کرد:  عنوان  گیالن  استان  شیالت  مدیرکل   
در آب های شیرین داخلی و چه در آب های شور ساحلی دریایی در جهان به سالیان 

متمادی برمی گردد اما در کشورمان در حدود دو دهه اخیر متداول شده است.  شعبانی 
تصریح  کرد:  یکی از دالیلی که ایران در امر پرورش ماهیان خاویاری هنوز به جایگاه 
قبلی خود در جهان برنگشته آسیب شدید ذخایر ماهیان خاویاری کل دریای خزر و 
ورود با تأخیر آن در صنعت پرورش ماهیان خاویاری است.وی ابراز داشت:  حدود 25 
سال قبل ایران 300 تن خاویار از دریای خزر برداشت می کرد اما با آسیب شدیدی که 
به ذخایر ماهیان خاویاری وارد شد این سهم استحصال و تولید خاویار اکنون به حدود 

یک تن کاهش پیدا کرده است.

تولید خاویار  ایران 300 برابر کاهش یافت!
برای کاهش 

ساعات کار والدین 
فرزندان معلول 
تالش می کنیم

بهزیستی  سازمان  معاون 
کاهش  گفت:  رشت  در 
والدین  برای  کار  ساعات 
معلولیت  دچار  فرزند  دارای 
معلوالن،  خود  برای  حتی  و 
از  بخشی  مالیاتی  معافیت 
دارای  والدین  درآمدهای 
پرداخت  معلوالن،  فرزندان 
دارای  کارفرما  بیمه  حق 
دولت  توسط  معلول  نیروی 
به  مربوط  موارد  دیگر  از 
از  حمایت  جدید  قانون 

حقوق معلوالن است.
توانبخشی  امور  معاون 
کرد:  اضافه  کشور  بهزیستی 
این  در  قانون  این  تصویب 
همه  بنابراین  است  مرحله 
هم  دست  به  دست  بایستی 
در اجرای دقیق آن همکاری 

و تالش کنیم.
توانمندی  به  اشاره  با  وی 
های کودکان دارای سندروم 
داون اظهار کرد: این کودکان 
خاص  کارهای  برخی  در 
حتی  هایی  توانمندی  دارای 
بیشتر از سایر کودکان هستند 
قرار  توجه  مورد  بایستی  که 
گیرند. معاون امور توانبخشی 
را  ورزش  کشور،  بهزیستی 
داون  سندورم  کودکان  برای 
نشان  خاطر  و  دانست  مهم 
کرد: این کودکان توان خوبی 
برای شرکت در مسابقه های 
های  رشته  در  المللی  بین 
بایستی  که  دارند  ورزشی 

مورد توجه قرار گیرند.
به  اشاره  با  نژاد  نحوی 
درمانی  موسیقی  به  توجه 
داون  سندروم  کودکان  برای 
اظهار کرد: در این بخش جدا 
توانبخشی،  های  برنامه  از 
اعتبارات الزم را در نظر می 
گیریم. وی تاکید بر ضرورت 
سازی  توانمند  به  توجه 
خانواده های دارای فرزندان 
کرد:  تصریح  داون  سندروم 
زمینه  در  بایستی  ها  خانواده 
و  فکری  و  روانی  بازتوانی 
جامعه  در  پذیرش  آمادگی 
فرا  را  الزم  های  آموزش 
بیان  با  نژاد  گیرند.نحوی 
توانمندسازی  برای  که  این 
خانواده های دارای فرزندان 
مرکز  دو  در  داون  سندروم 
یکصد  الهیجان  و  رشت 
اختصاص  تومان  میلیون 
کرد:  اظهار  داد،  خواهیم 
ضروریست تا شاخص هایی 
در مورد آموزش خانواده ها 

در نظر گرفته شود.
توانبخشی  امور  معاون 
بازدید  ضمن  کشور  بهزیستی 
در  داون  سندروم  کانون  از 
کودکان  های  خانواده  با  رشت 
تحت پوشش این انجمن گفت 
آنها  سوواالت  به  و  کرد  گو  و 
پاسخ داد.بر اساس آخرین آمار 
سندروم  کودک  دریافتی،450 
سندروم  های  کانون  در  داون 
تحت  الهیجان  و  رشت  داون 
سندروم  دارند.  قرار  پوشش 
ناشی  ژنتیکی  بیماری  داون 
کروموزم  یک  وجود  از 
است. انسان  جنین  در  اضافی 
لقاح،  هنگام  انسان  جنین  هر 
طریق  از  را  ژنتیکی  اطالعات 
کروموزوم   23( کروموزوم   46
از مادر و 23 کروموزوم از پدر( 
در  برد،  می  ارث  به  والدینش  از 
داون  سندروم  بروز  موارد  بیشتر 
جنین  به  اضافه  کروموزوم  یک 
 47 یعنی  شود  می  منتقل 

کروموزوم دریافت می کند.
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گردشگری و تلفیق 
ساحل ، رودخانه 

پلرود و کمربندی  
کالچای

شهردارکالچای در ستادسالمسازی سواحل رودسر 
برگزارشد،اعالم  شهرستان  این  فرمانداری  درمحل  که 
رودخانه  سواحل_  اساسی  موضوع  سه  تلفیق  کرد: 
پلرود و کمربندی کالچای منجر به توسعه گردشگری 

این شهر خواهدشود. 
این  گردشگری  توسعه  برای  ظرفیتها  همه  از  باید 
ماچیانی  عشری  اثنی  ابراهیم  کرد.  استفاده  شهر 
سواحل  ستادسالمسازی  جلسه  در  شهردارکالچای 
رودسر درمحل فرمانداری این شهرستان برگزارشد،بیان 
بسیارباالیی  پتانسیل  و  ظرفیت  از  شهرکالچای  کرد: 
برخورداراست.از  توریسم  گردشگرو  جذب  برای 

جمله این ظرفیتها،سواحل آن است. 
صرفاسالمسازی  رویکردما  کرد:  تصریح  وی 
دریانبوده بلکه تلفیقی از سه موضوع اساسی سواحل_
امر  این  است.  کالچای  کمربندی  پلرودو  رودخانه 
منطقه  اقتصادی  توسعه  و  گردشگری  افزایش  باعث 
کرد؛  خاطرنشان  ماچیانی  عشری  اثنی  خواهدشد. 
نیم  نیم کیلومتر سواحل دارد که  شهرکالچای چهارو 
کیلومتر آن تحت نظارت و کنترل است وباید برای بقیه 

آن نیز تدابیری نظارتی و کنترلی اندیشیده شود. 
وی افزود: طرح سالمسازی کالچای ، در »مجتمع 
نگین شمال« این شهرقرار دارد که میتواند مورد استفاده 

گردشگران و مسافرین عزیز قرار گیرد. 
که،  نکته  این  بیان  با  ماچیانی  عشری  اثنی  ابراهیم 
طور  به  سواحل  به  دسترسی  راههای  تمامی  نباید 
نامتعارف بسته شود،افزود:این گونه اقدامات بی تردید 

فرصت های سرمایه گذاری رااز بین خواهدبرد.
شهردارکالچای ،با ابراز ناخرسندی از عدم اجرای 
طرح جامع تفصیلی در این شهربا گذشت 9 سال که 
نادراست،افزود: این امر مشکالتی را  در سطح کشور 
برای شهر ایجادکرده و باعث از دست رفتن بسیاری از 
فرصتهای سرمایه گذاری شده است.در این زمینه،گام 
نزدیک  آینده  در  که  است  شده  برداشته  موثری  های 

،مردم آثار آن را عمال مشاهده خواهندکرد./

با 4 هزار  عیار  ها: هرگرم طالی خام 18  واکنشی 
قیمت  با  گذشته  روز  به  نسبت  قیمت  کاهش  تومان 
179 هزار و 840 تومان معامله شد. اونس جهانی طال 
و 14 سنتی  هزار و 293 دالر  رقم  با  در روز جاری 
مورد معامله قرار گرفت. در این میان هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی یک میلیون و 867 هزار تومان قیمت 
میلیون و 946  نرخ یک  با  امامی  گذاری شد و سکه 

هزار تومان داد و ستد شد.

.

شهردارکالچای خبرداد،

معاون سازمان بهریستی،
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طال ارزان شد - یورو به 7223 
تومان رسید

اقامتی  شناور  کلبه  نخستین  از  گیالن  استاندار 
بازدید کرد.به  آستارا  بندر مرزی  استیل  تاالب  در 
گذشته  هفته  شنبه  روز  واکنش؛  خبرنگار  گزارش 
کیوان  همراه  به  گیالن  استاندار  ساالری  مصطفی 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  محمدی 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  شعبانپور  ، حجت 
استانداری ، قربانعلی محمدپور مدیر کل حفاظت 
و  بنادر  کل  مدیر  ، حسین چراغی  زیست  محیط 
مدیرکل  ، حسن ظهیری  استان گیالن  دریانوردی 

مسئوالن  از  جمعی  و  مرکزگیالن  سیمای  و  صدا 
با  اقامتی که  از نخستین کلبه شناور  محلی آستارا 
هماهنگی استانداری گیالن توسط بخش خصوصی 
از  شده  مستقر  آستارا  استیل  تاالب  در  و  ساخته 
نزدیک بازدید کرد و شرایط و نحوه خدمات دهی 

آن را مورد بررسی قرار داد.
ساالری در این بازدید سنتی بودن شکل ظاهری 
از جذابیت های مهم آن  را یکی  این کلبه شناور 
دانست و استفاده از قایق های پدالی ، پارویی و 

یا برقی به جای قایق موتوری بنزینی و تامین برق 
به حفظ  استیل  تاالب  در  پنل های خورشیدی  با 
منطقه  این  اکوسیستم  و  محیطی  زیست  شرایط 

تاکید کرد.
وی در ادامه به سرمایه گذار بخش خصوصی این 
طرح دستور داد با نظارت شهرداری آستارا با ایجاد 
جاذبه های گردشگری بیشتر در کنار کلبه شناور 
ماهیگیری  سکوهای  و  شناور  رستوران   ، اقامتی 
تفریحی برای درآمدزایی و رونق اقتصادی منطقه با 

حفظ ضوابط زیست محیطی در تاالب استیل طراحی 
طرح  نحوه  از  همچنین  گیالن  کند.استاندار  اجرا  و 
بخش  توسط  پاراگالیدر  پرواز  سایت  اندازی  راه 
خصوصی در آستارا بر فراز تاالب استیل آشنا شد و 
فعال شدن این طرح گردشگری با رعایت قوانین و 
مقررات مربوطه در این شهرستان توریستی را مورد 

تاکید قرار داد.

بازدید استاندار گیالن از نخستین کلبه شناور اقامتی در تاالب استیل آستارا

خبرنگار:سیدمحمدرضارشیدی

گیالن  دانشگاه  رئیس   :24 گیالن 
همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی 
به  الزامات حرکت  از  را  یکدیگر  با 
دانست  سوم  نسل  دانشگاه  سمت 
مسائل  حل  و  طرح  خواستار  و 
آموزشی، پژوهشی و فناورانه استان 
امروز  گیالن  دانشگاه  رییس  شد. 
گفت : دانشگاه گیالن بر اساس رتبه 
ارتقا  رتبه   37 با  بندی جدید الیدن 
در بین 5 هزار دانشگاه جهان در رتبه 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
سالن  مدیریت  فراخوانی،  در  گیالن 
فرهنگی  مجتمع های  از  تعدادی 
واگذار  را  استان  در  تابعه  هنری  و 

می کند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
استناد  به  دارد  نظر  در  گیالن 

938 قرار گرفت. آقای احمد رضی 
افزود : در نظام رتبه بندی الیدن هر 
 9 اساس  بر  دنیا  های  دانشگاه  ساله 
شاخص و در قالب 2 معیار مرجعیت 
می  بندی  رتبه  علمی  دیپلماسی  و 

شود.
کیفیت  و  تعداد   : گفت  وی   
مقاالت ، همکاری های علمی ، بین 
المللی و همکاری با صنعت از معیار 
های اصلی در انتخاب دانشگاه برتر 

خدمات  مدیریت  قانون   24 ماده 
از  تعدادی  سالن  مدیریت  کشوری، 
مجتمع های فرهنگی و هنری خود را 
به صورت اجاره به اشخاص حقیقی 
و حقوقی غیردولتی دارای صالحیت 
بر  فعالیت،  مجوز  و  اخالقی  و  فنی 
توسط  شده  تعیین  بهای  اجاره  پایه 

است. رییس دانشگاه گیالن در پایان 
اعالم کرد : امسال 23 دانشگاه ایران 
جهان  برتر  های  دانشگاه  جمع  در 

قرار گرفت.
سومین  در  رضی  احمد  دکتر 
نشست رؤسای دانشگاه های گیالن 
مبارک  ماه  حلول  تبریک  ضمن 
دانشگاه  میزبانی  از  رمضان و تشکر 
این  از  هایی  نشست  پزشکی،  علوم 
بیشتر  شناخت  موجب  را  دست 
دانشگاه ها از ظرفیت های یکدیگر 
دانست. وی همکاری دانشگاه ها و 
مراکز علمی با یکدیگر را از الزامات 
حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم 
حل  و  طرح  خواستار  و  دانست 
مسائل آموزشی، پژوهشی و فناورانه 

استان در این جلسات شد . 
رئیس دانشگاه گیالن تجمیع یک 
استان،  پژوهشی  اعتبارات  درصد 
فناوری  و  علم  آمایش  سند  تدوین 
و  علم  ویژه  منطقه  ایجاد  استان، 
شورای  اختیارات  تفویض  فناوری، 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
واگذار نماید.

کسب  برای  می توانند  داوطلبان 
این  انتشار  تاریخ  از  بیشتر  اطالع 
آگهی )25 اردیبهشت 97( به  مدت 
مجتمع ها  از  بازدید  جهت  روز   10
به  مزایده  اسناد  و  فرم ها  دریافت  و 

عطف به کارگروه استانی و نگاه ویژه 
از  را  دانشگاه  کردن  المللی  بین  به 
ها  نشست  این  در  توجه  مورد  موارد 

عنوان کرد 
یک  از  کمتر  رتبه  گیالن  *دانشگاه 

هزار در جهان
 رییس  دانشگاه  گیالن امروز گفت 
بندی  بر اساس رتبه  : دانشگاه گیالن 
بین  ارتقا در  رتبه  با 37  جدید الیدن 
 938 رتبه  در  جهان  دانشگاه  هزار   5
افزود  رضی  احمد  آقای  گرفت.  قرار 
ساله  هر  الیدن  بندی  رتبه  نظام   در   :
دانشگاه های دنیا بر اساس 9 شاخص و 
در قالب 2 معیار مرجعیت و دیپلماسی 
علمی رتبه بندی می شود.  وی گفت : 
تعداد و کیفیت مقاالت ، همکاری های 
علمی ، بین المللی  و همکاری با صنعت 
از معیار های اصلی  در انتخاب دانشگاه 
برتر است. رییس  دانشگاه  گیالن در 
پایان اعالم کرد : امسال  23 دانشگاه 
ایران در جمع دانشگاه های برتر جهان 

قرار گرفت.

اداره کل  حافظ،  خیابان  رشت،  نشانی 
گیالن،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
توسعه  شورای  دبیرخانه  سوم،  طبقه 
اطالعات  کسب  برای  و  مدیریت؛ 
https:// اینترنتی  نشانی  به  بیشتر 

مراجعه   gilan.farhang.gov.ir
کنند.

الزامات حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم

فراخوان واگذاری مدیریت سالن مجتمع های فرهنگی هنری استان گیالن

با پیگیری های مستمر استاندار گیالن و مدیران 
استانی؛

لیال خدمت بین دانا

سمیه محمدی

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

 گیالن ، مازندران ، قزوین

نخستین سمینار تخصصی شهرداران گیالن در آستارا برگزار شد

نخستین سمینار تخصصی شهرداران استان گیالن 
مرزی  بندر  شهرداری  میزبانی  به  شهردار   52 با حضور 

آستارا در هتل جهانگردی این شهرستان برگزار شد.
شهری  امور  مدیرکل  ؛  واکنش  خبرنگار  گزارش  به 
گذشته  هفته  شنبه  روز  گیالن  استانداری  شوراهای  و 
گیالن  شهرداران  تخصصی  سمینار  برگزاری  حاشیه  در 
سمینار  این   : گفت  شهرستان  این  جهانگردی  هتل  در 
یک نشست تخصصی در بحث شهرداری ها بود که 52 

شهردار در آن حضور داشتند. 
مهندس هوشنگ عباسقلی زاده با بیان اینکه سالها بود 
چنین سمینار تخصصی با حضور تمامی شهرداران گیالن 

نداشتیم .
افزود : این سمینار به منظور تبیین سیاست های اجرایی 
استان  شهرهای  به  و  تهیه  گیالن  استاندار  دستور  با  که 
ابالغ شد و هدف از برگزاری آن رسیدن به درجه ارتقاء 

خدمات شهری و نشاط و آرامش جامعه است.
بسیار ضعیف و  در گذشته  را  پسماند  مدیریت   وی 
ناکارآمد دانست و بیان داشت ؛ باید با مدیریت و برنامه 
ریزی مناسب بتوانیم با بازیافت و تفکیک پسماند تر از 
آینده شهرمان کمک  به  زباله  تولید  کردن  کم  و  خشک 

کنیم.
گیالن  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  کل  مدیر 
پایداری  درآمدهای  بخش  در  اینکه  به  اذعان  با  سپس 
و  عملیاتی  کارهای  تدوین  به  نیازمند  بسیار  شهری 
طرح های جامع هستیم افزود : کمیته های مرتبط در حال 
تدوین راهکارهایی هستند تا شهرداری ها بتوانند منابع 

درآمدی پایدار داشته باشند.

عباسقلی زاده با بیان اینکه مشارکت مردم در مدیریت 
شهری جایگاه مهمی دارد و می توان بخشی از تصمیمات 
، اختیارات و کارهای اجرایی را به محالت واگذار کرد 
، تصریح کرد : سپردن بخشی از اختیارات به محالت ، 
افزایش مشارکت مردم در بحث مدیریت شهری  باعث 

می شود. 
وی با اشاره به اینکه دیدگاه استاندار گیالن در بحث 
گردشگری و بوم گردی بسیار فنی ، حرفه ای و عملیاتی 
راهی  بین  خدمات  به  توجه  دستور  افزود:  است.  بوده 
خدماتی  واحد   400 حضور  به  توجه  با  و  شده  صادر 
تحول  می تواند  مهم  اقدامات  این   ، گیالن  در  بین راهی 

جدی در بخش گردشگری ایجاد کند.
گردی  بوم  و  گردشگری  بخش  در  اینکه  بیان  با  وی 
با   : یافته است اضافه کرد  اعتبارات وسیعی اختصاص  
پرداخت تسهیالت آسان و با سود کم و گاهی صفر درصد 
بستر رشد و توسعه گردشگری استان فراهم خواهد شد.

عباسقلی زاده در پایان سخنان خود به احداث 2 شناگاه 
در طرح ساحلی آستارا با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال 
و اجرای توسعه طرح های جنگلی گیسوم تالش و بی بی 
یانلوی آستارا ، با مشارکت شهرداری ها اشاره کرد و بیان 
داشت : امسال شاهد سال بسیار خوبی در بحث توسعه 

گردشگری در استان گیالن خواهیم بود.
معیتی  جواد  دکتر  گفتگو  این  از  دیگری  بخش  در 
تخصصی  سمینار  اینکه  به  اشاره  با  آستارا  شهردار 
با  شهرداران استان گیالن به میزبانی شهرداری آستارا و 
حضور استاندار گیالن و معاون هماهنگی امور عمرانی 
و مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ، فرماندار 
و اعضای شورای اسالمی شهر آستارا برگزار شد.افزود 
: سخنران اصلی این سمینار به عنوان کارگروه تخصصی 
کل  مدیر  امینی  رمضان  دکتر  استان  شهرداران  آموزش 
بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور بود.

این سمینار مشکالت شهرداری  اینکه در  بیان  با  وی 
های استان مورد بررسی قرار گرفت. افزود : سه نفر از  
شهرداران به نمایندگی از سایر شهرداران استان مشکالت 
را جمع بندی و آنها را در حضور مسئوالن عالی استان 

مطرح کردند.
وی با اشاره به دستور ویژه استاندار گیالن نسبت به 
حیطه  مشکالت  و  موانع  رفع  برای  کارگروهی  تشکیل 
کاری شهرداری ها افزود : در نخستین سمینار تخصصی 
مباحث  آستارا  شهرداری  میزبانی  به  استان  شهرداران 
خوبی مطرح شد و برای همکاران بسیار مفید و موثر بود.
تداوم  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  پایان  در  معیتی 
برگزاری چنین سمینارهای در استان اضافه کرد: مقرر شد 
با برنامه ریزی و هماهنگی دفتر امور شهری و شوراهای 
بار  یک  ماه  سه  هر  فصلی  بصورت  گیالن  استانداری 

شاهد برگزاری چنین سمیناری باشیم.

با حضــور 52 شـهردار ؛

دعـای روز شـشم ماه مبارک رمضان

التماس دعا

 » بار خدایا ! مرا در این روز به ســبب نافرمانیت خوار مکن و با 
تازیانه انتقامت مرا مزن و از انگیزه های خشم خود مرا کنار کش، به 

منت و دستگیری تو ای غایت آرزوی عالقه مندان ! « 

خبرنگار:سیدمحمدرضارشیدی


