
بار  نخستین  برای 
دهم  دولت  دوره  از 
با  همزمان  که  بود 
در  ارز  نرخ  افزایش 
ایران مساله پرداخت 
نقدی  های  یارانه 
و  کشور  سراسر  در 
خانواده  همه  برای 
همان  در  کلید خورد.!  ندار  و  دارا  از  اعم  ها 
محمود  دولت  به  زیادی  های  مخالفت  زمان 
احمدی نژاد شد و به خاطر داریم که نویسنده 
و حدود 50 نفر از مدیران رسانه های پایتخت 

در پاستور به دیدن رئیس دولت رفتیم . 
ای  رسانه  مسئوالن  از  اقلیتی  جلسه  آن  در 
موافق پرداخت یارانه به همه بودند برای آنکه 
عدالت در سراسر کشور جاری شود، اما گروه 
دوم از جمله نویسنده مخالف این نظر بوده و 
از خانواده ها  ابتدا آمار دقیقی  اعالم کردیم،  
بیکاران  و  نیازمند  به خانواده های  و  دریافت 
یارانه نقدی آن هم به صورت محدود مثال در 
یک برنامه 10 ساله پرداخت شود تا اقتصادی 
کرد:  اعالم  دولت  رئیس  شود.  تثبیت  کشور 
خانواده  همه  برای  را  طرح  این  قیمتی  هر  به 
با  پزشکان  میلیاردرها،  و  کند  می  اجرا  های 
درآمدهای 100 تا 300 میلیون تومان در ماه ، 
نمایندگان مجلس و وزیران و فقرا این یارانه 
را دریافت کردند. با گذشته شش سال مدیران 
و  نیازمندان  به  باید  یارانه  که  شدند  متوجه 
خانواده های عضو کمیته امداد امام و بهزیستی 
کمال  در  که  حالی  عین  در  شود  پرداخت 
با  عالی هم  مدیران  و  ثروتمندان  حیرت همه 
این نگاه که این پول حق آنهاست !؟ بی تعارف 

45 هزار تومان را دریافت کردند.!!

توزیع پول در جامعه – 
فرصت یا تهدید
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»هاروارد« که فوق العاده مفید است

براساس یک تحقیق عمیق 75 ساله دردانشگاه هاروارد که عده ای از محققان بر روی 724 مرد از سن 
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واحد دانشگاهی نمایند. ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادها، مختار می باشد. 
( و یا به نشانی رشت، فلکه گاز، پل تالشان ، مجتمع آموزشی امام خمینی )ره( ، اداره تدارکات واحد رشت 
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خواسته شده را حداکثر تا تاریخ مرقوم تحویل مدیریت حراست واحد دانشگاهی نمایند. ضمنا هزینه نشر 

آگهی به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها، مختار می باشد. 
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جناب مهندس حامد عبدالهی
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کالنشهر رشت که نشان از  شایستگی های 
شما دارد را صمیمانه تبریک عرض می کنم، 
درگاه  از  را  جنابعالی  افزون  روز  توفیقات  

خداوند خواستارم.
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عرض می کنم، توفیقات  روز افزون جنابعالی   
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آگهـی مزایـده عمومی
دانشـگاه آزاد اسالمـی واحـد رشت
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گوناگون

ادامه مطلب ...
بسیار  شرایط  در  اکنون 
به  مردم  زندگی  سخت 
خصوص خانواده های کم در 
آمد و بدون در آمد و بیکاران 
دوازدهم  دولت  است  شایسته 
که خود را دولت تدبیر و امید 
بخش  امید  اقدامی  نامد،  می 
دولت  دهد.  انجام  مدبرانه  و 
خانواده  به  فقط  را  ها  یارانه 
کرده  پرداخت  نیازمند  های 
ها  قیمت  کنترل  راستای  در  و 
و  فروشی  کم  بر  نظارت  و 

گرانفروشی همت بگمارد.
حاکی  دریافتی  اطالعات 
است که هم اکنون عده زیادی 
آمد  در  که  هایی  خانواده  از 
کمتر از 2 میلیون تومان دارند، 
یارانه آنها چند سالی قطعی و 
به  راه   ، ها  اعتراض  وجود  با 
همین  در  و  برند  نمی  جایی 
افراد  یارانه و سود سهام  حال 
با در آمد و حقوق باال همچنان 
آنکه  ضمن  است.!  برقرار 
پول  توزیع  اصل  با  نویسنده 
در کشور به این شکل و سیاق 
می  پیشنهاد  و  بوده  مخالف 
کند، برای خانواده های نیازمند 
ساز و کارهای مناسب تری در 
نظر گرفته شود که بخش دیگر 
را  دولت  اقدام  این   جمعیت 
باور  نکنند.  تلقی  پروری  گدا 
های  کارشناس  از  بسیاری 
این  بر  ای  رسانه  و  اقتصادی 
این  به  پول  توزیع  که  است 
فرصتی  تنها  نه  سیاق  و  سبک 
نیست  کشور  و  دولت  برای 
در حال  تهدید جدید  که یک 
است  شایسته  است.   آیند  و 
در این وضعیت خاص با همه 
با  ها  نظارت  میزان  بر  توان  
افزوده  گسترده  و  وسواس 
فروشی و  گران  اجازه  و  شود 
اجحاف به هیچ کلی فروش  و 

خرده فروشی داده نشود.
وجود  با  حاضر  حال  در   
بی  جمله  از  اقتصادی  بحران 
ملی  پول  شدید  شدن  ارزش 
خرید  قدرت  زمین خوردن  و 
کم  اقشار  خصوص  به  مردم 
کارمندان  ویژه  به  آمد  در 
خصوص  به  و  کارگران  و 
بازنشسته ها،  شرایط به گونه 
ای است که در بازار مسلمانان 
هر کسی هر طور صالح بداند 
گیرد،  می  رشوه   ، فروشد  می 
کند،  می  دریافت  میزی  زیر 
کاالی نامرغوب و در بسیاری 
ضد  و  بهداشتی  غیر  اجناس 
می شود  مردم عرضه  سالمت 
از  جامعه  آحاد  همه  فریاد  و 
آسمان  به   ..... و  نظارتی  بی 

است.!؟

ادامه سرمقاله

افراد نیازمندی که هیچ گونه حقوق و مزایایی مستمر از نهادها، 
ارگان ها و ادارات دریافت نمی کنند برای افزایش یارانه خود به 

دهیاران و شوراهای اسالمی شهر و روستا مراجعه کننند.

بهزیستی طی نامه ای از دهیاران و شورا اسالمی شهر و روستا 
سامانه  در  ثبت  جهت  به  را  نیازمند  افراد  اسامی  بود  خواسته 

افزایش یارانه به اداره بهزیستی شهرستان رودسر ارسال کنند.

واکنش
توزیع پول در جامعه 

– فرصت یا تهدید

مـــرگ ورزش در 
روستــا...! 

رئیس بهزیستی شهرستان رودسر؛ نیازمندان برای افزایش یارانه به دهیاران و 

شوراها مراجعه کنند

داستان  ما  ی  همه  شک  بدون   
هایی مختلف و واقعی از بزرگانی در 
حوزه های گوناگون علمی و ورزشی 
و اخالقی و ... شنیده ایم که یا یتیم و 
یا فقیر، یا بچه ی طالق و ... بوده اند 
که موفق شدند ، با پشت سر گذاشتن 
در  جایگاهی   ، فراوان  های  مشقت 
خور تحسین در کشور خود و حتی 

در سطح بین المللی کسب کنند. 
تازگی  به  که  پور  عبداله  پرویز 
جهانی  مسابقات  در  را  ایران  پرچم 
باال  پاورلیفتینگ  رشته  در  روسیه 
برده و بدون هیچ حمایت کننده ای  
جهانی  برنز  مدال  کسب  به  موفق 
پشته  فشکل  روستای  اهل   ، شده 
ترین  شرقی  در  واجارگاه  شهر  در 
رودسر  یعنی  گیالن  استان  شهرستان 
است و مدارج ترقی را یکی پس از 
دیگری با کسب چندین مقام استانی 
ولیفت  سینه  پرس  درپاورلیفتنگ، 
کشوری  مقام  کسب  همچنین  و 
مقام  نیز  و  سینه  وپرس  درلیفت 
اول لیفت آسیایی در کشور ترکیه و 
مسابقات  درهمین  پاورولیفتنگ  دوم 
های  رقابت  به  اکنون  و  کرده  طی 
برای  الگویی  امروز  و  رفته  جهانی 
دیگر کودکان و نوجوانانی روستایی 

در گیالن و منطقه شده است اما آیا 
است؟شما  موفقی  انسان  امروز  او 
این  از  مفصل  حدیث  بخوانید  خود 

مجمل...!؟ 
اما  وزن  سبک  قهرمان  این 
در  جهان  اخالق  با  البته  و  قدرتمند 
بازگشت  از  پس  پاورلیفتینگ  رشته 
با  اکنون  هم   ، روسیه  مسابقات  از 
مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم 
می کند و می گوید:هیچگونه حمایتی 
از من نشده ، نه قبل از مسابقات و نه 

بعد از آن...!
 بدون شک خانواده هایی که مرا 
های  بچه  اینکه  جای  به  بینند،  می 
خود را به سوی ورزش هدایت کنند ، 
برعکس عمل خواهند کرد زیرا امروز 
من و امثال من که با پوالد سخت نبرد 
کرده ایم و آن را شکست داده ایم ، در 
زندگی شخصی شکست خورده ایم 
و از این قهرمانی جهان تنها سررسید 
وام، مشکالت اقتصادی،بیکاری و ... 

برایمان بر جا مانده است! 
چه  به  افزود:والدین  پور  عبداله 
ورزش  به  را  خود  های  بچه  امیدی 
در  که  ورزشی  کنند؟!  تشویق  کردن 
به  را  بدهکاری  و  بیکاری  نهایت 
دنبال داشته باشد که فایده ای ندارد! 
می  مسئولین  از  گفت:من  وی 
خواهم که ورزشکاران را رها نکنند 
قول  فقط  که  محلی  مسئولین   ،

و  دادند  من  به  پوچ  و  توخالی  های 
مطالبات  پاسخگوی  امروز  هیچکس 
ما نیست.به جز خانواده ام ، هیچکس 
من  است!  نکرده  حمایت  من  از 
کار  با  باید  اکنون  و  ام  گرفته  وام 
کشاورزی قسط وام هایم را بدهم ، 
البته حال و روز کشاورزی ما هم بهتر 

از ورزش من نیست. 
جهان  وزن  سبک  گیالنی  قهرمان 
شهرستان  ورزش  داد:مسئولین  ادامه 
کالچای  و  واجارگاه  شهر  و  رودسر 
و... ، از سال 95 که تازه قهرمان گیالن 
های  حمایت  قول  من  به  بودم  شده 
هیچگونه  و  دادند  را  معنوی  و  مالی 
حمایتی تا به امروز که قهرمان جهان 

شده ام ، نداشته اند.  
عبداله پور گفت:آیا براستی نتیجه 
هر  به  است؟  این  کردن  ورزش  ی 
بکنند  ورزش  باید  جوانان  این  حال 
یا نکنند؟آیا فرزندانمان را به ورزش 
بفرستیم یا نه؟ همه که وضعیت مالی 
عاقبت  و  آخر  اگر  ندارند!  مناسبی 
این  و  سررسید  و  وام   ، ورزش 

چیزهاست،پس دیگر چرا باید ورزش 
نمی  شهر  یک  ورزش  اداره  کنیم؟اگر 
جهان  قهرمان  از  حمایتی  هیچ  تواند 
آن شهر انجام دهد ، پس چرا در آنجا 
و  ورزش  اداره  عنوان  تحت  مکانی 

جوانان بنا شده ؟
 آیا من با کسب این تجربیات نباید 
کار  به  در حوزه ی تخصصی ورزش 

گرفته شوم؟   
گفتنی است بی شک به مانند پرویز 
با  نیز  دیگری  پور،ورزشکاران  عبداله 
نرم  پنجه  و  دست  مشکالت  اینگونه 
می کنند و با ادامه این روند  بی مهری 
و  مسئولین  توجه  عدم  و  بدقولی  و 
قهرمانان  برای  ای  برنامه  نداشتن  نیز 
سخت  اوضاع  ،همچنین  ورزشی 
و  روستاییان  برای  ویژه  به  اقتصادی 
کشاورزان و ورزشکارانی که از دل این 
قشر از مردم بر می خیزند، ورزش در 
نخواهد  خوشی  روز  و  حال  روستاها 
داشت و شاید زمان زیادی تا مرگ آن 

در روستاها نمانده باشد!!

خبر

خبر

 گیالن 24: رئیس کمیسیون بهداشت ، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به 
های  رودخانه  احیای  منظور  به  مجدد  اعتبار  اختصاص 
این  امیدواریم  کرد:  اظهار  رشت  زرجوب  و  رود  گوهر 
اعتبار به زودی و به منظور ساماندهی اختصاص پیدا کرده 

و حیف و میل نشود. 
شورای  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوبخت  دکتر  گذشته  روز  سفر  به  شیرزاد  فاطمه  رشت 
معاون رئیس جمهور به گیالن اشاره کرد و گفت: دکتر 
نوبخت در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در گیالن به 
اختصاص اعتبار ۶0 میلیارد تومان در سنوات گذشته به 
منظور ساماندهی رودخانه های رشت اشاره کرد و این در 
حالی است که تا کنون و عمال اقدام موثری توسط دستگاه 

های متولی در این حوزه انجام نشده است. 
وی با بیان اینکه اعتبار ساماندهی رودخانه های رشت 
باید برای همین مهم هزینه بشود ،افزود: 50 میلیارد تومان 
گیالن  به  دولت  هیئت  سفر   در  یافته  اختصاص  اعتبار 
همانند گوشت قربانی تقسیم شده و این موضوع موجب 

نارضایتی و گالیه های فراوانی شده است. 
نماینده  پدرانه  و  حمایتی  نگاه  از  قدردانی  با  شیرزاد 
جمله  از  هایی  دغدغه  به  گیالن  در  فقیه  ولی  محترم 
رودخانه های رشت بیان کرد: حجت االسالم و المسلمین 
فالحتی یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین دغدغه های 
های  وعده  داریم  انتظار  و  کردند  مطرح  را  رشت  مردم 
مطرح شده توسط دکتر نوبخت در رشت به عنوان معاون 

رئیس جمهور محقق شود. 

گیالن  خبری  شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
شهرداری  شهری  خدمات  معاون  مقصودی  علی   :24
رشت در گفت و گویی از تدوین طرح جامع ساماندهی 

دستفروشان خبر داد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه 
خدمات  معاون  مقصودی  علی  رشت،  شهرداری  های 
شهری شهرداری رشت در گفت و گویی از تدوین طرح 
جامع ساماندهی دستفروشان خبر داد و گفت: این طرح 
مراحل  در  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  اخیر  ماه  دو  در 
نهایی تدوین قرار دارد و ظرف ده روز آینده به مراجع 
ذی صالح ارائه می شود. وی با اشاره به اینکه شهرداری 
کند  تغییر  باید  دستفروشی  معضل  به  نگاه  دارد  اعتقاد 
افزود: در کنار احترام به قوانین باید راهکار عملیاتی برای 
رفع معضل دستفروشی مدنظر قرار گرفته و اجرایی شود. 
کرد:  تصریح  شهرداری رشت  معاون خدمات شهری 
در طرح جدید ساماندهی دستفروشان معتقدیم ساماندهی 
دستفروشان تنها با قوه قهریه امکان پذیر نیست و لزومًا 
با  و  نیستند  بدی  افراد  کنند  می  دستفروشی  که  افرادی 

توجه به شرایط زندگی به دستفروشی روی آورده اند. 
جدید  دستورالعمل  در  اینکه  به  اشاره  با  مقصودی 
موفق  های  استان  سایر  و  پیشرفته  کشورهای  اقدامات 
کشور مورد مطالعه قرار گرفته و وظایف سایر دستگاه های 
متولی مشخص شده است بیان کرد: در این دستورالعمل 
ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیطی و... مورد توجه 
نیروهای  ساختار  در  تغییراتی  تالشیم  در  و  گرفته  قرار 
سد معبر و حوزه خدمات شهری شهرداری ایجاد شود و 
حوزه خدمات شهری، مناطق شهرداری، اداره اجرائیات 
شهرداری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
رشت نقش کلیدی دارند. وی با اشاره به اینکه هیچ کس 
نمی تواند منکر اقتصاد دستفروشی و نقش آن در گردش 
مالی و اقتصاد شود، خاطرنشان کرد: نمی توان از فرهنگ 
سنتی شهروندان مبنی عالقه آنان به خرید از دستفروشان 
این  در  جدید  راهکارهای  کرد:  خاطرنشان  شد  غافل 
سایر  همکاری  به  قطعًا  که  شده  بینی  پیش  دستورالعمل 

دستگاه های اجرایی نیاز داریم.

اعتبار ساماندهی 
رودخانه های 
رشت حیف و 

میل نشود 

دستفروش های 
مرکز استان 

ساماندهی می شوند 

بودجه های ساماندهی 
گوشت قربانی ! 

معاون خدمات 
شهرداری رشت:

زهرا رضائی

زهرا رضائی

بزرگداشت شمس لنگرودی در دانشگاه آزاد رشت 
مراسم  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
منتقد  و  پژوهشگر  شاعر،  بزرگداشت 
»در  لنگرودی  شمس  »محمد  گیالنی 
برگزار  رشت  شناسی  گیالن  پژوهشکده 

شد. 
دانشیار  سبزعلیپور  جهاندوست  دکتر 
آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات  گروه زبان و 
اسالمی واحد رشت که به عنوان یکی از 
سخنرانان این جلسه بود، با بیان اینکه زبان 
دارای قدرت جادویی است به بررسی آواز 
واژه ها در شعر شمس لنگرودی پرداخت. 
ها  واژه  را  جهان  که  این  بیان  با  وی 
مدیریت می کنند از قدرت جادویی زبان 
از  کرد:»شاعران  تصریح  و  گفت  سخن 

قدرت جادویی زبان برخوردارند و آن را 
زودتر از فالسفه کشف کرده اند و بعد از 

شاعران  اشخاص  ترین  جاودانه  پیامبران، 
هستند .« سبزعلیپور تاکید کرد: » شعرا با 

قدرت هستی سازی زبان آشنا هستند و در 
این دیده می  از  شعر شمس هم رگه هایی 
ببین چگونه سنگ  گوید  می  که  آنجا  شود 
تا  گذاریم  می  هم  بر  را  واژگان  های  ریزه 

برای تو آرامگاهی بسازیم.« 
نقش  از  شاعران  کرد:»  خاطرنشان  وی 
اشعار  و  دارند  خبر  ها  واژه  سازی  هستی 
شمس نشان می دهد که وی زبان را هستی 

ساز می داند .« 
در این جلسه که با حضور خود شاعر و 
بود  شده  برپا  ادبیات  و  فرهنگ  دوستداران 
عده ای از منتقدین و پژوهشگران سخنرانی 

کردند.

تجهیز  و  توسعه  راستای  در   :24 گیالن 
مجتمع های اقامتی ،اشتغالزایی و توانمندسازی 
جوامع محلی و در راستای ارایه تسهیالت به 
واحدهای خدمات گردشگری منطقه آزاد انزلی 
از سوی بانک گردشگری این دو مجموعه با 
و  توسعه  راستای  در   * کردند.   تفاهم  هم 
و  اقامتی،اشتغالزایی  های  مجتمع  تجهیز 
توانمندسازی جوامع  محلی ارایه تسهیالت 
به واحدهای خدمات گردشگری منطقه آزاد 

انزلی از سوی بانک گردشگری 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
فرهنگی  معاون  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
با  توافق  از  سازمان  این  گردشگری  اجتماعی 
ارائه  منظور  به  استان گیالن  بانک گردشگری 
گردشگری  خدمات  واحدهای  به  تسهیالت 

محدوده منطقه خبر داد. 
بیان این خبر در خصوص  با  مجید فاتحی 
توافق با بانک گردشگری گیالن اظهار داشت: 
ضرابی  علی  محمد  میر  با  کاری  نشست  در 
مدیر شعب استان با موضوع حمایت از کاشانه 
مهمان ها و متل های دارای مجوز فعالیت از 
به واحدهای دارای  این سازمان؛ مقرر گردید 
از  تسهیالت  ریال  میلیارد   2 سقف  تا  مجوز 

طریق این بانک ارائه شود. 
گردشگری  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
اجرای  از  هدف  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
سازمان  این  سوی  از  مزبور  حمایتی  طرح 
بخش  اشتغالزایی  های  طرح  از  حمایت  را 
خصوصی و توانمندسازی جوامع محلی منطقه 

به منظور  میزان تسهیالت  این  اعالم و گفت: 
توسعه، تجهیز و بازسازی اماکن دارای مجوز 
در نظر گرفته شده که صاحبان کاشانه مهمان 
و متل هایی که از این سازمان مجوز فعالیت 
ارائه مستندات، درخواست  با  اند،  اخذ نموده 
تسهیالت خود به این معاونت تحویل و سپس 
جهت دریافت به بانک مزبور معرفی  می شوند. 
وی در تشریح رویکردهای حمایتی و پشتیبانی 
سازمان منطقه آزاد انزلی در حوزه گردشگری 
های  نمایشگاه  برقراری  به  دستی  صنایع  و 
برگزاری  دستی،  صنایع  محصوالت  فروش 
با  بانکی  تسهیالت  ارائه  آموزشی،  های  دوره 
همچنین  و  امید  کارآفرینی  صندوق  همکاری 
برای  مختلف  حمایتی  های  طرح  اجرای 
اماکن  و  سازی  هتل  حوزه  گذاران  سرمایه 
افزود: هم  اشاره کرد و  تفریحی- گردشگری 
مهمان  کاشانه   200 و  متل   ، هتل   15 اکنون 
دارای مجوز از این سازمان با  ظرفیت ۶ هزار 
تخت پذیرای گردشگران این منطقه می باشند.

 گفتنی است ظرف چهار سال گذشته امکانات 
سالهای  به  نسبت  منطقه  گردشگری  زیرساختی 
گذشته از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی توسعه 
برداری  بهره  توان  می  جمله  آن  از  که  یافته 
مرکز  تفریحی)مارینا(،  های  قایق  اسکله  از 
شهری  مبلمان  های  طرح  دریایی،  تفریحات 
فازتجارت  محیط  زیباسازی  و  ،نورپردازی 
مجموعه   ، پرندگان  بهشت   ، گردشگری  و 
ساحلی  نوار   ، قایقران  ساحلی  های  ورزش 
طرح  کنار  در  منطقه  تفریحی  های  ،پارک 
بخش  گردشگری  مختلف  های  پروژه  و  ها 
خصوصی در سطح منطقه را نام برد، موضوعی 
که به جذب سرمایه گذاران خارجی در زمینه 
ساخت و بهره برداری از بزرگترین آکواریوم و 
پارک خزندگان کشور منجر شد و زمینه ورود 
ماهه  درهشت  را  گردشگر  میلیون   ۶ حدود 

نخست سال جاری فرآهم ساخت.

برای پرداخت تسهیالت در حوزه گردشگری ،

منطقه آزاد انــزلی و بانک گردشگــــــــری توافـق کردند 

به قلم: مجتبی عابدینی 
بی باالنی-گیالن



3
سه شنبه 6 آذر  1397/ شماره 697

گوناگون
امور  معاون   :24 گیالن 
اداره کل  رسانه  و  فرهنگی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
چهارمین  آغاز  از  گیالن 
با  کتاب همزمان  پاییزه  دوره 
بیست و ششمین هفته کتاب 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  عضو  کتابفروشی    1۶

طرح در استان خبر داد. 
عمومی  روابط  گزارش  ه 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
حسین  گیالن،  اسالمی 
ابراهیمیان با اشاره به برگزاری 
دهمین دوره یارانه حمایتی از 
کتابفروشی ها در هفته کتاب، 
با  کتاب  پاییزه  طرح  گفت: 
خواندن  خوش  »حال  شعار 
گام  دهمین  کتاب«  پاییزه  در 
در راستای اعطای یارانه نشر 
از طریق کتابفروشی ها  کتاب 
است که از 24 آبان همزمان با 
سراسر کشر در استان گیالن 
آذر  چهارم  تا  و  شده  آغاز 

ادامه خواهد داشت. 
وی با بیان اینکه بر اساس 
به  عالقه مندان  طرح،  این 
صرفًا  کتابخوانی  و  کتاب 
ملی  کارت  داشتن  همراه  با 
تا   15 تخفیف  از  می توانند 
از  کتاب  خرید  درصدی   25
این  عضو  کتابفروشی های 
میلیون  یک  سقف  تا  طرح 
تصریح  کنند،  استفاده  ریال 
از  حمایت  منظور  به  کرد: 
کتابهای  تخفیف  نویسندگان 
کتابهای  و  درصد   25 تألیفی 
است؛  درصد   15 ترجمه 
)اول  پنجشنبه  روز  همچنین 
آذرماه( نیز که روز کتابگردی 
هم  بیشتر  تخفیفها  است 

خواهد بود.
ابراهیمیان؛  گفته  به   
در  کتاب  به  عالقه مندان 
به  می توانند  رشت  شهر 
»انتشارات  کتابفروشی های 
»انتشارات  جاودانه«،  جنگل 
وارسته«،  »انتشارات  طاعتی«، 
دیبا«،  »کتابسرای  »باقری«، 
»شهر کتاب«، »ماه نو«، »مرکز 
و  »کودک  آسمان«،  فرهنگی 
»مژده«  و  باران«  باز  نوجوان 
امور  نمایند.معاون  مراجعه 
اداره کل  رسانه  و  فرهنگی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن 
شهرهای  سایر  در  داد:  ادامه 
کتابفروشی های  نیز  استان 
انزلی،  بندر  »معلم«  و  »روشنا« 
کتاب«  »شهر  و  کتاب«  »خانه 
»شهر  و  »خاوری«  الهیجان، 
این  عضو  لنگرود  کتاب« 

طرح ملی هستند. 

خبر

طرح پائیزه کتاب 
 گیالن 24 و نشریه واکنش: چهاردهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن و سیصد و گیالن آغاز شد 

هفتادمین نمایشگاه کتاب استانی کشور، 25 میلیارد ریال فروش کرد.
دکتر فیروز فاضلی با اعالم این خبر افزود: هفت و نیم میلیارد ریال از مبلغ یادشده 

از طریق بن کتاب بوده که توسط بانک عامل در نمایشگاه ارائه شده است.
بزرگ  نمایشگاه  چهاردهمین  کرد:  اظهار  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کتاب گیالن با 30 درصد تخفیف از 2۶ آبان تا یکم آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای 

استان برگزار شد که طی این مدت ٨2 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. 
  به گفته وی؛ در نمایشگاه یادشده، بیش از 400 ناشر کشوری و استانی در 204 

غرفه، به ارائه بیش از ۶7 هزار عنوان از تازه ترین کتابهای خود پرداختند. 
اذعان  گیالن،  کتاب  نمایشگاه  چهاردهمین  جنبی  برنامه های  به  اشاره  با  فاضلی    
برای  نمایشگاه  این شش روز در حاشیه  نیز طی  برنامه جنبی  داشت: در مجموع 22 

عالقمندان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نمایشگاه کتاب گیالن ٢5 میلیارد ریال فروش کرد

کم فـروشی به مـوازات 
گـران فروشــی !! 

واکنش

از  بسیاری   گرچه حرص و طمع 
و  ندارد  پایانی  ها  مجموعه  و  افراد 
عده ای از افراد جامعه هر چه بیشتر 
می  بیشتر  شان  حرص  اندوزند  می 
این  حتی  که  است  شایسته  اما  شود، 
دسته از افراد چشم های خود را باز 
کرده و شرایط کشور را دیده و درک 

کنند. 
تنزل   ، بحرانی  اقتصاد  وضعیت 
غیر  فشار   ، ملی  پول  ارزش  روزانه 
و  ایران  علیه  ها  تحریم  کتمان  قابل 
عواملی از این دست به خودی خود 
خوب  مردم  زیستن  برای  را  شرایط 
در  کم  اقشار  برای  به خصوص  مان 
آمد تنگ و تنگ تر کرده است و در 
همین اوضاع و احوال عده ای بر طبل 
بی  تخلفات  و  فروشی  کم  و  گرانی 
حد در فروش  کلی یا خرده فروشی 

کاالها به مردم ظلم می کنند. 
نرخ مواد خوراکی که رزق جامعه 
مردم  ماندن  زنده  تداوم  به  و  است 
ابزار  و  دارو  البته  و  دارد  بستگی 
ویژه  شرایط  دراین  حداقل  درمان، 
نباید مشمول این جفا و بی رحمی ها 
شود و کسانی در هر سطحی و اندازه 
ای که چنین می کنند به نظر نویسنده 
به معنای واقعی محدور الدم هستند. 

ای کوچک، صبح  نمونه  عنوان  به 
امروز وقتی بسته پنیر کارخانه پگاه را 
باز کردم با وجود آنکه قیمت 7 هزار 
تومان روی آن نقش بسته بود و این 
قیمت شش ماه قبل 3 هزار تومان و 
اواخر سال 9۶ باز هم کمتر بود، یک 

یعنی  بود!.   خالی  بسته  روی  چهارم 
تولیدی  واحدهای  و  کارخانه  این 
که  نیستند  معنا  این  متوجه  آن  مانند 
فروشی  گران   « اجحاف  زمان  اکنون 
به هر علت و عللی   « و کم فروشی 
نیست، اگرچه در یک جامعه اسالمی 
کم  و  فروشی  گران  زمان  هرگز 

فروشی نیست اما....!! 
قیمت خودروی مثال تولید داخلی 
می  وارد  خارج  از  آن  قطعات  که   «
شود!« ، لوازم خانگی، ارز، طال ، سکه 
، دارو و درمان، مواد خوراکی درحالی 
که مدیران اجرایی کشور مدام اعالم 
می کنند به اندازه کافی تولید و ذخیره 
داریم بدون آنکه دلیل موجهی داشته 
شرایط  به  اعتنا  بی  همچنان  باشند، 
 ، کارگر  که  جامعه  افراد  اکثریت 
کمتر  آمد  در  با  مشاغلی  و   کارمند 
ملی  پول  و  شود  می  گران  هستند، 
هر روز بی ارزش تر شده ، حاال کم 
فروشی دیگر چه صیغه ای است که 
بی تردید نشان از عدم نظارت دارد. 

دستگاه  این  که  نیست  مشخص 
های نظارتی با این همه آدم که حقوق 
المال دریافت می  های کافی از بیت 
کنند در این حوزه چه نقشی دارند و 

چرا اقدام های آنها موثر نیست.؟! 
که  است  شرایطی  در  امور  این 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  امسال 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  نام  به 
نامگذاری شده است. به همین جهت  
قیمت  باید  داخلی  های  کننده  تولید 
کم  سود  با  و  دارند  نگه  پایین  را  ها 
تولید کنند تا بار دیگر اشتغال و رونق 
به کسب و کارشان بر گردد. آنها می 
دانند که اگرغیر از این عمل شود به 
و  یافته  افزایش  واردات  طبیعی  طور 

کارگاه های آنها مانند سال های اخیر 
یکی پس از دیگر تعطیل می شود. 

با تفکر و  باید  تولید کننده داخلی 
را  طالیی  فرصت  این  اندیشی  دور 
راستای  در  آن  از  و  بشمارد  غنیمت 
باالتر و کمک  بیشتر و اشتغال  تولید 
فرهنگی  کند،  استفاده  خود  مردم  به 
که در بسیاری از کشورها امری رایج 

است!. 
کم فروشی و گران فروشی از پدیده 
مجید  قرآن  در  که  است  زشتی  های 
هم مورد نکوهش قرار گرفته است به 
خصوص دوره ای که یک جامعه به 

گرفتاری اقتصادی دچارشوند. 
ژاپنی  فروشندگان  شود،  می  گفته 
ارزان  باران و سرما  چتر را در فصل 

تر از فصل گرم سال می فروشند. آنها 
به  مردم   باران  فصل  در  دارند  اعتقاد 
فکرشان  به  باید  لذا  و  دارند  نیاز  چتر 
باشیم و  در فصل گرم که نیازی نیست 

، قیمت واقعی را رونمایی می کنند.! 
ما که مسلمانیم باید بیش از دیگران 
به این موارد دقت کنیم و به فکر مردم 
خوب مان باشیم که در شرایط سخت 
گیر کرده اند و این شرایط نیازمند توجه 

، همدلی ، همراهی و انسانیت است. 
تولید کنندگان، فروشندگان عمده و 
خرده فروش و حتی دستفروش ها این 
به  و  کرده  درک  خوبی  به  را  شرایط  
جای تخلف و خیانت به جامعه، به فکر 

مردم باشند.  یا علی مدد. 

با 16 کتابفروشی فعال، 

گیالن 24 و نشریه واکنش: حکم صادره از شعبه چهارم 
دادگاه حقوقی رشت مبنی بر قلع و قمع بنای غیر مجاز در 

حاشیه تاالب انزلی اجرا شد. 
محیط  حفاظت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
محیط  حفاظت  اداره  رییس   ، خودکار  اصغر  ؛   زیست 
شده   احداث  مجاز  غیر  داد:بنای  توضیح  رشت  زیست 
درب  و  مترمربع   50 مساحت حدود  به  برنج  انبار  شامل 
آهنی و دیوار بلوکی و یک باب منزل دو طبقه به مساحت 
انزلی  المللی  بین  تاالب  حاشیه  در  واقع  مترمربع  شصت 
اداره  با هماهنگی  منابع طبیعی و  اداره  پیگیری  با  بود که 
حکم  رشت،.براساس  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی رشت و هماهنگی 
از  مکانیکی  بیل  دستگاه  یک  تحویل  و  گرفته  صورت 
سازمان عمران شهرداری رشت،  ابنیه آن تخریب و رفع 

تصرف شد  و به عرصه تاالب اضافه شد 
 *****

 هم چنین 2 هزار متر مربع از اراضی پارک ملی بوجاق 
با حکم قضایی خلع ید شدند.  ابراهیم غالمی رییس اداره 
پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت بیش از دو هزار متر مربع 
اشخاص  توسط  که  کیاشهر  بوجاق  ملی  پارک  اراضی  از 
مورد تعدی و به صورت غیر قانونی تصرف شده بود با 
اقدام حقوقی اداره پارک ملی بوجاق و اخذ دستور قضایی 

رفع تصرف شد .

خبر

حکم رفع تصرف 
از اراضی تاالب 

بین المللی انزلی اجرا شد 

85 درصد درآمد گیالن از محل درآمدهای مالیاتی است 

برندسازی با کسب نتایج مطلوب در ارزیابی ها

تیــم پر افتخار بانــوان ملــــوان انزلی احیـا شد 

گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرکل 
امور مالیاتی گیالن گفت: هم اکنون ٨5 
وصول  محل  از  استان  درآمد  درصد 

درآمدهای مالیاتی است. 

مدیر  آبادی«  بلبل  مهندس»عظیم   
اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت  عامل 
گیالن در جلسه بررسی شاخص های 
آسیب  گزارش  و  سال97-9٨  ارزیابی 
ارزیابی  نتایج  تحلیل  تجزیه  شناسی و 
سال 97-9۶ گفت: اعتقاد و باور داریم 
گیالن،  اي  منطقه  برق  شرکت  که  
با  که  باشد  می  محور  برنامه  شرکتی 
در  آن  سازی  پیاده  و  سیستمی  تفکر 
حال خدمت رسانی به مشترکین محترم 

گیالن 24 نشریه واکنش: تیم پرافتخار بانوان 

مجمع  جلسه  در  انوری  جواد 
بانک های  عامل  مدیران  با  نمایندگان 
در  کرد:  اظهار  کل،  مدیران  و  استان 
ساله  هر  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
وصول  امسال  که  داریم  مشکالتی 
اینکه  به  توجه  با  کردیم.  مطالبات 
مالیات بر ارزش افزوده زیاد است لذا 
این بخش نیازمند مساعدت نمایندگان 

مجلس است. 
افزود:   مدیرکل امور مالیاتی گیالن 
وصول  تومان  میلیارد   510 امسال 
تومان  میلیارد   22۶ که  داشتیم  مالیات 

به  نسبت  باید  همکاران  تمامی  است. 
خاطر  دغدغه  و  حساسیت  ارزیابی 
داشته باشند و تمام سعی و تالش خود 
را بکنند تا نتیجه مطلوب را در ارزیابی 
های مختلف کسب کنند. کسب نتایج 
برندی مناسب  ایجاد  مطلوب در واقع 
برای شرکت است که برای شرکت و 
کارکنانش عزت، اعتبار و آبرو به همراه 

خواهد داشت.
در  بتوانیم  اینکه  برای  افزود:  وی 

بار  انحالل  دوسال  از  پس  انزلی،  بندر  ملوان 
دیگر به میدان رقابت ها بازگشته است 

.به گزارش خبرنگار نشریه واکنش و شبکه 
خبری گیالن 24،  »مریم ایراندوست« سرمربی 
تیم تاکید کرد: پرشور و پر توان، قدرتمند تر 
از پیش بازگشته ایم و هر چه تواناتر با عشق 
به میدان خواهیم آمد و به یاری خدا هیچ تیمی 

یارای برابری با ما را نخواهد داشت.. 
تصریح  سابقه   با  سرمربی  و  بازیکن  این 
بانوان بازیکن این تیم همه روزه در هر  کرد: 

افزوده  ارزش  بر  مالیات  محل  از 
در حال  اینکه  بیان  با  است. وی  بوده 
از  استان  درآمد  درصد   ٨5 حاضر 
مالیاتی است،  محل وصول درآمدهای 
گفت: در شهرستان های انزلی و آستارا 
افرادی  که  داریم  صوری  پرونده های 
کارت اجاره ای دریافت کرده اند و االن 

دارای بدهی های میلیاردی هستند. 
بخشودگی  خصوص  در  انوری، 
جرائم  کرد:  تصریح  مالیاتی  جرائم 
یا  هستند  بخشش  غیرقابل  یا  مالیاتی 
سه  تا  اینصورت  در  که  بخشش  قابل 

دست  به  مطلوب  نتایج  ها،  ارزیابی 
آوریم باید تعامل واحد متولی ارزیابی 
مدارک  و  مستندات  که  واحدهایی  با 
و  بیشتر  کنند  می  آوری  را جمع  الزم 

نزدیک تر شود.
این  ها  ارزیابی  این  در  مهم  نکته   
است که فقط نباید به کسب نمره باال 
به  باید  بلکه  کنیم،  توجه  ها  کمیت  و 
کیفیت ها نیز توجه شود و در خدمات 
دل  و  جان  با  شریف  مردم  به  رسانی 

در  تمرین  برای  هوایی  و  آب  سخِت  شرایط 
برای  تمام وجود  با  و  محل حاضر می شوند 

بازی در » لیگ برتر« آماده اند.  
تیم  بر  غلبه  با  ملوان  بانوان  قدرت  پر  تیم 
های  »شهرکرد » و مازندران  به لیگ برتر راه 
یافته اند.  سرپرست این تیم، بانو مینا قنبرزاده 
کنون  تا  که  هایی  کمک  ی  همه  از  تشکر  با 
برای بازگشت تیم انجام شده، خواستار کمک 
بیدریغ و همه جانبه ازسوی اداره کل ورزش 
وجوانان و نیز  فرمانداری انزلی و استانداری 

سال می توانیم تسهیل کنیم. 
بیان  با  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
در  مالیات  که  است  این  ما  اینکه هدف 
در  گفت:  شود،  وصول  آرامش  نهایت 
کارت های  به  مربوط  که  مالیاتی  فرار 
شرکت های  توسط  و  بوده  اجاره ای 
شامل حدود 150  گرفته،  انجام  صوری 
بر  مالیات  محل  از  اعتبار  تومان  میلیارد 
آن  از  بخشی  که  می شده  افزوده  ارزش 

پس از رسیدگی وصول شد.

واقعی  تعالی  به  تا  باشیم  قدم  پیش 
سازمانی نایل شویم.

گیالن شد، تا بتوانند شایستگی بانوان ورزشکار 
را بیش از پیش به ظهور برسانند. 

. تیم بانوان ملوان در مسابقات کشوری به مقام 
نایب قهرمانی رسید و »سارا قمی« مهاجم سخت 
کوِش این تیم با کسب 35 گِل زده عنوان برترین 

فوتبالیست ایران را کسب کرد.. 
»مینا قنبر زاده » افزود :امیدواریم مردم ورزش 
دوست بندرانزلی مانند همیشه حامِی تیم باشند و 
بزودی شاهد پیروزی های بانوان ملوانی باشیم. 

خبر

شهروندان از 
نصب بنر تبریک 
خودداری کنند 

گیالن 24: حامد عبدالهی شهردار منتخب شهر رشت 
از  تا  از عموم شهروندان درخواست کرد  طی گفتگویی 

نصب بنر تبریک در سطح شهر خودداری کنند. 
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه 
منتخب  شهردار  عبدالهی  حامد  رشت،  شهرداری  های 
شهر رشت طی گفتگویی از عموم شهروندان درخواست 
کرد تا از نصب بنر تبریک در سطح شهر خودداری کنند. 
حامد عبدالهی ضمن قدردانی از شهروندان و همکارانی 
پیام  رشت  شهردار  عنوان  به  ایشان  انتخاب  از  پس  که 
تبریک ارسال کرده اند، در خواست کرد در جهت حفظ 
سیمای شهری و پرهیز از اقدامات غیر ضروری از نصب 

هرگونه بنر تبریک خودداری نمایند. 
زیباسازی  اینکه  به  اشاره  با  رشت  منتخب  شهردار 
سیمای شهری و حذف زوائد بصری از جمله برنامه های 
دوران مدیریتی او خواهد بود، افزود: همه ما باید برای 
ساختن رشت زیبا تالش کنیم و پرهیز از نصب بنر می 
کرد:  اظهار  وی  باشد.  زمینه  این  در  نخست  گام  تواند 
هر  که  است  آن  به  بهتر مشروط  فردای  و  ساختن شهر 
توسعه  به  در مسیر صحیح و رو  کنیم  ما تالش  از  یک 
اقدامات غیرضروری هر چند کوچک  از  گام برداریم و 

بپرهیزیم.
نگاه رسانه:

 این نگاه و حرکت شهردار جدید شهر رشت 
اقدامی بسیار پسندیده است و جا دارد برای دیگر 
مسئوالن در بخش های دولتی و شرکت ها به یک 
فرهنگ تبدیل شود. نصب این پالکادرها و بنرها 
بزرگ و کوچک رنگی در نقاط مختلف شهر که 
اتفاقا این روزها در رشت مشاهده می شود از یک 
در  از سوی دیگر  کند و  ایجاد شائیه می  سوی  
اقشار  به خصوص  جامعه  اقتصاد  سخت  شرایط 
کم در آمد ، نوعی هزینه های اضافی و غیر ضرور  

است و واکنش های منفی به دنبال دارد..
با یک حساب سرانگشتی اگر در یک هفته چند 
مدیر کل و مدیران شهری و شرکتهای دولتی در 
مرکز استان تغییر کنند، چه تعداد بنر و پوستر و 

پالکادر باید بر در و دیوار نصب شود.
بنرها و پوسترهای رنگی  این  هم چنین نصب 
نه تنها از نگاه افکار عمومی آثار مثبت ندارد که 
البته نظر بسیاری  بار منفی هم به همراه داشته و 
از رانندگان شهری را جلب کرده و امکان تصادف 
های خسارتی در سطح شهرو راه بندان ها افزاش 
و  انتخاب  که  مدیری  هر   ، است  یابد.خوب  می 
انتصاب می شود در همان ابتدا در پیامی » مانند 
مهندس عبداللهی » اعالم کند که نیازی به نصف 

پیام های تبریک در معابر عمومی نیست.

شهردار جدید رشت، 

تلفن    0133336353٩        و         013333638٩0

به مردم خودمان خیانت نکنیم .... 

زهرا رضائی

خدمت بین دانا

مجید محمدپور،نویسنده، 
روزنامه نگار و  استاد علوم 

ارتباطات 

رفع تصرف از پارک 
بوجاق، 

زهرا رضائی

مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن: 

خبری خوب برای فوتبال دوستان انزلی و گیالن، 

انزلی - شهریوریان
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نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی

سه شنبه 6 آذر 1397، 19 ربیع االول 1439 ، 27 نوامبر 2018 ، شماره 697

دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
کتاب تالیـفی برای حــوزه رسانـه های کشـور و روابط عمــومی ها

نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 
ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 

تماس برای خرید کتاب به تعداد 0٩1٢5036810 تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

سراوان  روستای  ساکنین  از  جمعی 
به همراه دهیار و بخشدار سنگر با دکتر 
میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان 

رشت دیدار کردند.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
رشت  شهرستان  فرماندار   ، فرمانداری 
زباله  اینکه مبحث  بیان  با  این دیدار  در 
ان  محیطی  زیست  مشکالت  و  سراوان 
نیست  سراوان  روستای  مختص  فقط 
از  میزند،  اسیب  استان  کل  به  بلکه 
امر در  متولیان  دهیارسراوان وبخشدارسنگر خواست که در صورت کم کاری 
روند اجرایی ساماندهی سایت تخلیه زباله سراوان و احیانا عدم جدیت الزم در 
واقدام الزم  پیگیری  تا  فرمانداری گزارش  به  را  ، موضوع  پروژه  اجرای کامل 

صورت گیرد.
وی باتشریح پیگیریها واقدامات انجام شده برای حل مشکل زباله درسراوان، 
دانست  زباله  سایت  ساماندهی  پروژه  بر  ناظر  بهترین  را  سراوان  منطقه  مردم 
وضمن تشکراز همکاری مردم شریف سراوان ازانان خواست تاپایان پروژه به 

این همکاری وهمراهی ادامه دهند.

دکتر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
باقرزاده  دکتر  با  دیدار  در  نوبخت 
با  مرکز گیالن  سرپرست صداو سیمای 
تاکید بر توانایی های این مرکز در زمینه 
ی تولید آثار فاخر رادیویی و تلویزیونی، 
با تامین بودجه ساخت سریال مادر ایران 
موافقت کرد. این سریال 300 قسمتی به 
فریدون  آقای  کارگردانی  و  نویسندگی 
کشور  مطرح  کارگردانان  از  پور  حسن 

ساخته خواهد شد. 
در  بودجه   و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون  نوبخت  دکتر 
رییس  فاطمی  دکتر  و  گیالن  استاندار  ساالری  دکتر  که  صمیمانه  نشست  این 
با اشاره به ظرفیت  مرکز سیمای استان های رسانه ی ملی هم حضور داشتند 
این  های  توانمندی  انعکاس  در  گیالن  مرکز  صداوسیمای  ی  شایسته  های 
استان و معرفی داشته های ارزشمند گیالن در عرصه های فرهنگی تاکید کرد 
:صداوسیمای مرکز گیالن روایت گر تاریخ و فرهنگ غنی استان است و تاکنون 

توانسته با ساخت برنامه ها و آثار فاخر به این مهم بپردازد. 
 دکتر ساالری استاندار گیالن هم در این نشست صداوسیمای مرکز گیالن را 
فرصتی مناسب برای بیان توانمندی ها و بررسی مشکالت استان دانست و گفت: 
رسانه ی استانی پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن است و در تحقق توسعه ی 

پایدار استان نقشی کم نظیر دارد. .

در  ســراوان با هر گونه 
سهل انگاری برخـورد می شود

سریال 300 قسمتی »مادر ایران« 
تأمین اعتبار شد 

تحقیـقات ٧5 ساله دانشگاه 
»هاروارد« فوق العاده است

ساله   75 عمیق  تحقیق  یک  براساس 
از محققان  ای  دردانشگاه هاروارد که عده 
بر روی 724 مرد از سن نوجوانی تا پیری 
برای  گام  اولین  که  دریافتند  دادند،  انجام 
درد  نداشتن  و  موثر  عمر  طول   ، سالمتی 
بدن درسن سالمندی هم چنین شادتربودن 
و  مناسب  اجتماعی  روابط  داشتن    ..

مستمراست. 
جالب  پژوهش   این  در  که  کسانی  از 
مورد مطالعه بوده اند ۶0 نفرشان هنوز زنده 
اند و بیش از 90 سال سن دارند . جمعیت 
مورد مطالعه هم از افراد دارای ثروت و هم 
نشین  فقیر  بسیار  های  محله  از  که  کسانی 
بودند ، در شغل های متنوعی قرار گرفتند 
و یک نفر هم رئیس جمهور شد. 10 سال 
قبل از همسران این مردها خواسته شد تا به 
انواع  بپیوندند و در تمام 75 سال  تحقیق  
آزمایش های پزشکی و روانی و جسمی بر 

روی افراد مورد مطالعه انجام شد.
هم  که  طوالنی  و  بزرگ  تحقیق  دراین 
چنان ادامه دارد، دانشمندان  متوجه شدند،  
تنهایی یک تجربه سمی است و کسانی که 
موثر  ارتباط های  فامیل خود  و  با دوستان 
و با دوامی دارند، زندگی شان شادتر و تن 

شان سالم تر است.!
طبق  این  تحقیقات گسترده که با خود 
افراد، پزشکان آنها ، و بیش از 2 هزار نفر از 
اعضای خانواده و دوستان گفت و گوهای 
مشروحی انجام و مستندات الزم دراختیار 
است ، افرادی که تنهایی و انزوا را انتخاب 
از دست  مغزشان زودتر  کارکرد  اند،  کرده 

می رود و بیماریهای گوناگون خیلی زود به 
سراغشان می آید.

این  از  که  ای  ورقه  هزار  صدها  از 
در  درسهایی   است  دست  در  پژوهش 
اینکه  هم  آن  و  آمد  به دست  ثروت  مورد 
کسانی که ثروت بیشتری دارند، خوشبختی 
نیستند و این  بیشتری ندارند و در آرامش 
خوشبختی و ارامش از آن کسانی است که 
روابط اجتماعی خوب و شادتری دارند و ا 

ز تنهایی دوری می کنند.!
بوده  تر  سالم  هم  فیزیکی  نظر  از  آنها 
و سالمندی  میانسالی  در  کنند  و حس می 
زمان  طول  در  را  زندگی  و  تر  خوشحال 
ارزیابی نمی کنندّ  بلکه در زمانی که زندگی 

می کنند ارزیابی دارند.....
پنجم  یک   ، دهد  می  نشان  آمارها  این 
فرزند  و  زن  داشتن  با  حتی   ها  آمریکایی 
تنها هستند  اگر چه داشتن  روابط اجتماعی 
به معنای تعداد دوستان و فامیل نیست بلکه 
افراد می  به کیفیت  روابط بستگی دارد و 
توانند با ازدواج هم تنها باشند، مثال جر و 
بحث های مداوم در ازدواج ها ی مشکل 
دار و بدون احساس  فاجعه است و حتی 

بسیار بدتر از طالق است.!!
در این تحقیق مشخص شد ، افرادی که 
در 50 سالگی روابط سالمی  همراه با عشق 
شادتر  سالگی   ٨0 در  داشتند،  مناسب  و 
آن  نشانگر  امر   این  و  هستند  تر  سالم  و 
است که روابط خوب درسنین پیری از ما 

محافظت می کند.
تحقیق نشان می دهد ، ما انسان هستیم 

و دوست داریم همه چیز را زود به دست 
شدن  بهتر  باعث  که  چیزی  و  بیاوریم  
شدت   و  قدرت  با  شود  می  مان  زندگی 
آن را حفظ کنیم، اما زندگی خوب، شاد و 
سالم بودن از نظر بدنی و حافظه  یعنی آنکه 

از نظر مفهومی تنها نباشیم. 
روابط اجتماعی عمیق و با کیفیت را بها 

بدهیم. روابط گرم در میانسالی را حفظ کنیم
روابط شاد و عاشقانه  نه تنها فرد که یک 

جامعه را شاد نگه می دارد
با یک عضو  برای استمرار روابط  خوب 

خانواده صحبت کنیم و ..... 
»با سپاس از جناب آقای دکتر نجفی«

» بسیارخواندنی«

نشست  در  رودسر  ناحیه  سپاه  فرمانده 
 : کرد  بیان  بسیج  هفته  مناسبت  به  خبری 
در هفته بسیج 270 برنامه در این شهرستان 
دولت  همه  کار  کمک  بسیج  و  برگزار 

هاست.
فرمانده  پورکریمی  ناصر  سرهنگ 
به  خبری  نشست  در  رودسر  ناحیه  سپاه 

وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون  ها:  واکنشی 
بسته های  توزیع  اینکه  به  اشاره  با  رفاه 

کمک  بسیج  گفت:  بسیج  هفته  مناسبت 
وقت  تمام  هاست.بسیج  دولت  کارهمه 
در  هم  و  داده  قرار  اسالم  خودرادراختیار 
پیش  سخت  جنگ  در  هم  و  نرم  تحلیل 
تاز است. فرمانده سپاه ناحیه رودسر اعالم 
از  اعم  برنامه   270 بسیج  هفته  در  کرد: 
برنامه های بصیرتی ، آگاه سازی ، همایش 
رزمایش  بزرگترین  به  گردان  دو  اعزام   ،
و  شهدا  معظم  خانواده  دیداربا   ، کشوری 
شهرستان  دراین  و...  شهدا  مزار  گلباران 
پورکریمی  شود.سرهنگ  می  برگزار 
 : کرد  تصریح  رودسر  ناحیه  سپاه  فرمانده 
و  نظام  به  خدمت  آماده  هرزمان  در  سپاه 
ملت و حافظ جان و مال و... مردم است. 

نیز  اخیر  سیل  جریان  در   : افزود  وی 

ماهانه  حقوق  با  دولت  کارکنان  حمایتی 
می شود  آغاز  آینده  هفته  میلیون   3 از  کمتر 
بازنشستگان  و  گفت:کارگران،رانندگان 
تحت پوشش تأمین اجتماعی اقشار دیگری 

هستند که بسته حمایتی دریافت می کنند. 
احمد میدری،  درباره توزیع بسته حمایتی 
دولت و نحوه توزیع آن گفت:دولت در آبان 
ماه سال جاری با تنظیم آیین نامه ای دستگاه 
ها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف 
بسته  مردم  و قشرهای  به گروه  نوبت  به  و 
های حمایتی ارائه دهد.انتقاد مردمی از نحوه 
و  کارگران  دولت:  حمایتی  بسته  تخصیص 

جهت خروج از وضعیت بحرانی شهرستان 
در کنار مردم و مسئولین و مدیران اجرائی 
شهرستان بوده است.استقرار منبع 10 هزار 
آب  مشکل  رفع  جهت  شرب  آب  لیتری 
آشامیدنی 100 خانوار مناطق محروم و باال 
دست روستائی شهرستان رودسر ، ساخت 
و تکمیل 14 واحد مسکن محرومین و... 
از جمله اقدامات و برنامه های سپاه بوده 
که در هفته بسیج افتتاح و به بهره برداری 

می رسد.
بر  همیشه  که  خمینی  امام  حضرت 
تأمین  آن در  اهمیت حیاتی  نقش مردم و 
سالمت و موفقیت نظام تأکید می کردند، 
طی   ،135٨ آذرماه  در  خاصی  درایت  با 
یا  عشق  مدرسه  تشکیل  ضرورت  بیاناتی 

بیکارانی که مشمول نشدند .
دولت/  حمایتی  بسته  مشموالن  جزئیات 
4نفره  خانواده  به  تومان  300هزار  پرداخت 

+ سند 
در  دولت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی   
یکصد  و  میلیون   3 به  خود  مرحله  اولین 
هزار خانواده بسته های حمایتی ارائه کرده 
است؛ افزود: این گروه که شامل مددجویان 
حمایتی هستند و 20آبان نیز مبلغ مورد نظر 
می  شده،  پرداخت  نقدی  غیر  صورت  به 
مخصوص  های  فروشگاه  مراجعه  با  توانند 
کاالهای خود را با قیمت مناسب خریداری 

فرمودند.  اعالم  را  مستضعفان  بسیج  همان 
شکوفه  دالویز  عطر  و  شجره  این  برکات 
اولیه  سالهای  بحرانهای  طی  در  آن،  های 
به  آن  از  بعد  و  تحمیلی  جنگ  و  انقالب 
سراسر مملکت اسالمی ما رسید، و فضای 
را  و جنگ  انقالب  و  ساخت  معطر  را  آن 
پایان رسانید؛  به  نفع اسالم و مسلمانان  به 
و این همه جز در پرتو جهان بینی و تدبیر 
آن پیر فرزانه و حضور نیروهای مردمی و 
نشد.امام  با والیت حاصل  آنان  الهی  پیوند 
می فرمودند: من همواره به خلوص و صفای 
بسیجیان غبطه می  خورم و از خدا می  خواهم 
تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این 

دنیا افتخارم این است که خود بسیجی  ام.

کنند. میدری  گفت: دولت از پنج شنبه اول 
بازنشستگان  به  حمایتی  بسته  تحویل  آذرماه 
کشوری و لشکری و صندوق فوالد با دریافتی 
کمتر از 3 میلیون تومان را آغاز کرده و این 
بسته به صورت نقدی به حسابشان واریز می 
شامل  چهارم  گروه  کرد:  اضافه  وی  شود.  
بازنشستگان  و  اقشار  و  رانندگان  کارگران، 
است  اجتماعی  تأمین  سازمان  پوشش  تحت 
و در آخر، اقشار با درآمد کمتر از سه میلیون 
از گروه های فوق  تومان که جزو هیچکدام 
دریافت  را  حمایتی  های  بسته  این  نیستند 

خواهند کرد.

بسیــج کمک کار همه دولـت هاست

کارگران، رانندگان و بازنشستگان هم بسته حمایتی دریافت می کنند 
سمیه محمدی ، رودسر

لیال خدمت بین دانا

فروشگاه 
عسـل صدرا

عرضه کننده
        انواع عسل   

              طبیعی ، ژل     
                             رویال ،    

برم موم ، 
گرده گل  

رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون

صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

زیر نظر کارشناس ارشد زنبورداری و عضو پیوسته 
انجمن زنبور عسل کشور

فرمانـدار رشت:

با موافقت رئیس سارمان برنامه و بودجه کشور، 

فرمانده سپاه ناحیه رودسر ؛ 

آموزشگاه موسیقی

دامـــون

 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،
مجتمع تجاری سبز ،طبقه 4 ،واحد٢

تلفن تماس     33٢5185٧

آگهــی ثبتــی
رای عدم افراز اعیانی پالک ثبتی 1248/24 بخش دو رشت

اقای مجتبی عطائی مقدم بوکالت از طرف محمد نصرتی راد بشماره 2619 طی مشروطه وارده بشماره 97/7904/  109 مورخ 97/7/18 در 
خواست افراز قدرالسهمی موکل خویش از تقاضای افراز اعیانی پالک موصوف از این اداره را نموده بدوا گزارش وضعیت ثبتی ملک مزبور موضوع 
ماده 2 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال1358 از ناحیه نماینده ثبت تنظیم سپس طی شماره 551 مورخ 97/6/14 موضوع 
تقاضای افراز از شهرداری از طرف دفتر خانه 144 رشت استعالم بعمل آمده و شهرداری نیز طی پاسخ شماره 2/33/319071 مورخ 97/7/10 
در اجرای ماده 101 اصالح قانون شهرداریها اعالن نموده که ملک مزبور قابل افراز نمی باشد و برابر گزارش نهایی وارده بشماره 109/97/8720 
مورخ 97/8/7 توسط نماینده ثبت جهت اتخاذ تصمیم تهیه و تنظیم گردید فلذا با اختیارات حاصله از ماده 5 آئین نامه قانون افراز و فروش 
امالک مشاع مصوب 58/2/20 و با عنایت به گزارش نماینده ثبت و پاسخ شهرداری رای به رد درخواست افراز وکیل محترم مالک صادر و اعالم 
می گردد، این تصمیم را وفق مقررات به کلیه شرکا ابالغ تا چنانچه اعتراضی داشته باشد ظرف مدت ده روز پس از ابالغ وفق مقررات به دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان رشت تسلیم نمایند.
رئیس ثبت ناحیه یک رشت ، محسن ابراهیم زاده  - ر م الف / 4644

آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
و  93114811/ه  چاپی  شماره  به  رشت  چهار  بخش  در   41/6245 پالک  مالکیت  سند 
به شماره دفتر الکترونیکی 139520318603002894 به نام خانم ربابه کاظمی صادر و 
برابر سند رهنی 10344- 1395/02/22 دفترخانه 260 رشت در رهن بانک ملی است 
و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده سند به علت پرس شدن از بین رفته 
است لذا مراتب طبق تبصره 5 اصالح موادی از آیین نامه قانون ثبت یک نوبت به مدت 10 
روز در یکی از روزنامه های محلی منتشر و آگهی می گردد پس از انقضاء مدت مقرر نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک طبق مقررات اقدام خواهد شد./
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

ر م الف/ 4674



تماس برای خرید کتاب به تعداد 0٩1٢5036810










