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چندی قبل خبری را 
در خبرگزاری صدا و 
سیمای گیالن مشاهده 
شده  نوشته  که  کردم 
بود، مسئوالن دانشگاه 
مدیران  با  استان  آزاد 
این رسانه نشست هم 

اندیشی داشتند.
عملی  را  همدلی  گیالن  های  رسانه  مدیران 

کنند
را در خبرگزاری صدا و  قبل خبری  چندی 
شده  نوشته  که  کردم  مشاهده  گیالن  سیمای 
بود، مسئوالن دانشگاه آزاد استان  با مدیران این 

رسانه نشست هم اندیشی داشتند. 
چرا  نگران  حال  عین  در  و  شدم  خوشحال 
که نشست هایی از این دست جایگاه رسانه را 
نشان می دهد و رسانه ملی توانسته این جایگاه 
فضای  و  اجتماعی  های  شبکه  وجود  با  را 
تقویت  به خوبی حفظ و  به قدرت و  مجازی 

کند. 
نگرانی من هم که سابقه ای سی و چند ساله  
عدم همکاری  بابت  از  دارم،  رسانه  در عرصه 
نشریات،  از  اعم  استان  های  رسانه  سایر 
خصوص  به   .... و  ها  سایت  ها،  خبرگزاری 

مدیران رسانه ای با هم است!؟ .  
این رسانه ها یا به صورت انفرادی عمل می 
کنند که به علت نداشتن برد زیاد آن هم به دلیل 
کافی  توجه   عدم  و  فراوان   های  محدودیت 
از سوی مسئوالن صدایشان خیلی شنیده نمی 
شود و یا آنکه به صورت چند نایی و جزیزه ای 
عمل کرده و انشقاق غریبی بین آنها وجود دارد 

که هر دو نیازمند تجدید نظر است. 
نا گفته پیداست که این فضای تاسف بار و 
ای  تاره  مقوله ی  رسانه  اصحاب  از شان  دور 

نیست و ریشه در چند دهه دارد.؟ 
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 معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت هفته مبارزه با سرطان )۱تا ۷ بهمن ( گفت: 
بطور متوسط در استان گیالن سالیانه ۳۸۰۰ مورد بیمار جدید به مجموع بیماران مبتال به سرطان 

در استان گیالن اضافه می شود ...

اخبار

دیدگاه ها

 صفحه 5

هرسال 3800 گیـالنی سرطان 
می گیـرند !!؟

بعالوه نظر رسانه، 

نگرانـی استانـدار از پرداخت تسهیـالت اشتغال زایـی
بررسی  نحوه  از  گیالن  استاندار 
بخشی  نتیجه  و  ساماندهی   ،
فراگیر  اشتغال  تسهیالت  اعطای 
کرد.                            نگرانی  اظهار  کارا  سامانه  و 
با اعالم نارضایتی  مصطفی ساالری 
از عملکرد اداره کل تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی    افزود : مطرح شدن 
تنها 2/5 )دو و نیم ( درصد پرونده 
اشتغال  تسهیالت  درخواست  های 
و  فنی  های  کمیته  در  روستایی 
ارجاع فقط 5 تا 6 درصد از تقاضاها 
فنی  های  کمیته  در  یعنی  بانک  به 

انضباط وجود ندارد.
اعطای   : کرد  خاطرنشان  وی 
باید  قانونی  و  مصوب  تسهیالت 
کند  ایجاد  واقعی  درآمد  و  شغل 
آن  جذب  مراحل  اینکه  انضمام  به 

استاندار  شود.  کافی طی  با سرعت 
بر  تاکید  ضمن  ادامه  در  گیالن 
تخصصی  های  جلسه  برگزاری 
ویژه  به  مختلف  های  حوزه  در 
 ، دستی  صنایع  و  گردشگری 
اعضای  بعدی  نشست  در   : افزود 
انتظار  تولید  موانع  رفع  کارگروه 
دیده  محسوسی  تغییرات  رود  می 
با  پایان  در  ساالری  شود.مصطفی 
اینکه نخستین جلسه سال  به  اشاره 
به  تلخی  اوقات  با  خواهم  نمی  را 
پایان ببرم خطاب به مدیرکل تعاون 
، کار و رفاه اجتماعی گفت : بیشتر 
تالش کنید و با تکان دادن خود به 
مشکالت مردم برسید چرا که ظاهرا 
آمار ارائه شده نشان می دهد مردم 

را خوب اذیت میکنیم.

مطرح  ضمن  نشست  این  در 
شرکت   ۷ مختلف  مشکالت  شدن 
حوزه  در  استان  صنعتی   – تولیدی 
منابع  کمبود  ویژه  به  مختلف  های 
مالی و نقدینگی ، راه های رسیدگی 

موانع حل  رفع  و  مشکالت  این  به 
دستگاه  مدیران  و  شد  بررسی  آن 
های اجرایی مرتبط نظرات خود را 

مطرح کردد.

نفر  هزار   ۸4۷ اینکه  بیان  با  الهیجان،  فرماندار 
گفت:  داشتند،  اقامت  شهرستان  در  نوروز  طی 
رشد  و  گردشگر  درصدی حضور   5۱ رشد  شاهد 
۷۷ درصدی بازدید از جاذبه های گردشگری بودیم.
اداری  شورای  جلسه  اولین  در  جانبازی  امیر   
شهرستان الهیجان  ضمن تبریک سال جدید، تصریح 
کرد: سال 9۷ توسط مقام معظم رهبری سال »حمایت از 
کاالی ایرانی« نامگذاری شده و لذا ریاست محترم جمهور 
تالش  تمام  دادند  دستور  له  معظم  فرمایشات  متعاقب 
تولیدکنندگان  گفت:  گیرد.وی  سال صورت  تحقق  برای 
باید جهت افزایش کمی و کیفی محصوالتشان تالش کنند 
با محصوالت خارجه را داشته باشند.  تا توانایی رقابت 
مسافران  حضور  اینکه  بیان  با  الهیجان   فرماندار 
است،  بوده  متفاوت  الهیجان  امسال  گردشگران  و 
اقامت  میزان  بود که  این  بر  تمام تالش  خاطرنشان کرد: 
کمک  با  که  باشد  بیشتر  الهیجان  در  نوروزی  مسافران 

دستگاه های مربوطه به این مهم دست یافتیم.

فرمانـدار :ضمن تقدیر از عملکرد اداره کل تعاون  و کار استان،
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 گوناگون

به گزارش روابط عمومی 
اکبر  مهندس  گیالن-  گاز 
گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان گیالن از اجرای 6۰۰ 
شبکه  عملیات  کیلومتر 
گذاری گاز در سال 96 در 

استان خبرداد.
گاز  شرکت  مدیرعامل 
این  اعالم  با  گیالن  استان 
 56۷ از  بیش  افزود:  خبر 
کلیومتر از این میزان شبکه 
روستای   549 در  گذاری 
استان و بالغ بر ۳2 کیلومتر 
شهرها  خالی  حفرات  در 
انجام شده و مجموع طول 
شبکه گاز در استان به بیش 
از 2۰ هزار کیلومتر افزایش 

یافته است.
مهندس اکبر گفت: میزان 
 96 سال  در  گذاری  شبکه 
قبل  سال  میزان  به  نسبت 
این  که  یافته  کاهش  تر 
شدن  نزدیک  بعلت  مهم 
به پایان عملیات گازرسانی 
وی  باشد.  می  استان  در 
ادامه داد: همچنین در سال 
گذشته ۱6 هزار  و هفتصد 
استان  در  گاز  انشعاب 
درصد   2۱ که  شده  نصب 
گیالن  شهرهای  در  آن 
می باشد و با احتساب آن 
در  گاز  انشعابات  مجموع 
استان به بیش از 56۷ هزار 

افزایش یافته است.
گاز  شرکت  مدیرعامل 
استان گیالن ابراز امیدواری 
به  گازرسانی  با  تا  کرد 
 2۰ باالی  روستاهای 
قالب  در  باقیمانده  خانوار 
»ق«،  بند  پروژه  دوم  فاز 
در پایان امسال شاهد اتمام 
کمی  توسعه  و  عملیات 
گازرسانی در استان باشیم.

خبر

 واکنشی ها: نوع پرطرفدار وام ساخت -که اواخر سال 95 به بازار آمد و اوایل 
96 متوقف شد- در سال جدید به شکل متفاوت و هدفمند در اختیار سرمایه گذاران 
تسهیالت  پرداخت  با  »عرضه«  سمت  از  مسکن  می گیرد.حریک  قرار  ساختمانی 
به  اواخر سال 95  بدون سپرده ساخت آغاز شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که 
هدفمند  و  متفاوت  شکل  به  جدید  سال  در  شد-  متوقف   96 اوایل  و  آمد  بازار 
در اختیار سرمایه گذاران ساختمانی قرار می گیرد. تسهیالت جدید در چهار گروه 

نفر، سایر  از 2۰۰ هزار  بیش  با جمعیت  استان ها و شهر های  تهران، مراکز  شهری 
پرداخت  متفاوت  ریالی  با سقف های  توسعه یافته،  کمتر  مناطق  همچنین  و  شهر ها 
می شود و در هر گروه، بر حسب نوع سازنده و شیوه ساخت وساز، مبالغ وام در سه 

سطح مختلف تعریف شده است. 
میلیون و  انبوه سازان 9۰  میلیون،  برای سنتی سازی ۷۰  تهران  در  وام  این  سقف 
برای انبوه سازان استفاده کننده از تکنولوژی های نوین نیز ۱۱۰ میلیون تومان است. 

در سال 96 بالغ بر واکنش
600 کیلومتر شبکه 
گذاری در گیالن 
انجام شده است

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
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بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

حقــوق مدیـــــــــــــران »باید« شفاف ســازی شود

نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی  از  تعدادی 
را تقدیم هیات رئیس کردند که براساس آن مدیران 
باید اموال و دارایی های خود را از ابتدای پیروزی 
مردم  به  و  سازی  شفاف  کنون  تا  اسالمی  انقالب 

اعالم کنند.
طرح فوق العاده ای است و براساس این طرح 
اقالم  و  ارقام  نظام  مسئوالن  اموال  در  چنانچه   ،
نگارنده  عقیده  به  »که  باشد،  داشته  وجود  مازادی 
بیت  به  این طرح  طبق  باید   ، دارد«  فراوان وجود 

المال » خزانه کشور« باز گردانده شود. 
مفاد طرح مذکور به شرح زیر است . 

ماده 1: هر گونه پرداخت بیش از سقف مقرر در 
قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف 
پرداخت کننده  و  است  دولتی  اموال  در  غیرقانونی 
و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. 
ماده 2: هر گونه پرداخت از محل منابع اعتباری 
سایر  و  عمومی  محاسبات  قانون  از شمول  خارج 
قانون  احکام  بر  اضافه  دولت  عمومی  مقررات 
مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری 

موضوع ماده ۱ می باشد. 
کلیه  و  پاداش  و  مزایا  حقوق،   :3 ماده   
دریافت های مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و 
باید در سایتی متمرکز به  سایر مسئوالن حکومتی 

اطالع عموم مردم رسانده شود. 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  و  محاسبات  دیوان 
مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر شش 

خواهند  ارائه  مجلس  به  را  آن  گزارش  یکبار  ماه 
کرد. 

موسسات  و  شرکت ها  از  دسته  آن   :4 ماده   
خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و 
شرکت های دولتی، شهرداری ها و نهادهای عمومی 
بودجه  از  نحوی  به  که  نهادهایی  و  غیردولتی 
احکام  مشمول  می باشد،  می کنند  استفاده  عمومی 

این قانون می باشند. 
احکام  از  خارج  که  پرداختی هایی   :۵ ماده   
و  محسوب  غیرحق  است،  گرفته  صورت  قانونی 
را  دریافتی  وجوه  هستند  موظف  دریافت کنندگان 

مسترد کنند. 
نماینده  یک  و  نیاورد!   رای  مجلس  در  طرح 
مجلس با اشاره به رأی مخالف نمایندگان به طرح 
گفت:  آن،  استرداد  و  نجومی  حقوق های  شفافیت 
معنای  به  حقوق ها  شفافیت  طرح  به  ندادن  رأی 

مخالفت با این طرح نیست. 
طی    96 ماه  اسفند   2۱ کشور  کل  دادستان 
این  اجرای  امکان  گفت:  تلویزیونی  ای  مصاحبه 
بالهایی که دارد  طرح به دلیل مشکالت و شاخ و 
میسر نیست و به عبارتی نمی تواند جنبه اجرایی 

پیدا کند. 
افزایش  با هدف  اما  شفاف سازی سازی  ... و 

اعتماد عمومی 
نگاه1/ 

میان فضای مجازی کشور روز دوشنبه  این  در 
مجع  توکلی عضو  احمد  از  نقل  به  ماه  اسفند   2۱
تشحیص مصلحت و نماینده ادوار مجلس  اعالم 
کردند: توکلی گفته است، درصورتی که این طرح 
اجرایی نشود از سال اینده مردم را به اعتراض های 

خیابانی دعوت خواهد کرد. 
با وجود تالش بسیار برای تماس با دکتر توکلی 
در باره صحت یا سقم  این اظهار نظر  با توجه به 
روحیات ایشان  به نظر می رسد که چنین اقدامی 
را به فوریت انجام بدهند، به ویژه آنکه بعد از چند 
دیگر  های  مسئولیت  و  مجلس  در  نماینده  دوره 

زندگی سالم و به دور از مال اندوزی دارد. 
نگاه 2/ 

در  مخالف  نمایندگان  و  دادستان  نظر  با 
موافق  شخصا  طرح  این  نبودن  اجرایی  خصوص 
اعتماد  سطح  ارتقا  برای  که  دارم  اعتقاد  و  نیستم 
عمومی » که این روزهای بسیار الزم است« و بعد 
انگیز حقوق های   از طرح  پر دامنه  و چالش بر 
و  ها   رسانه  سازی  شفاف   ، هجومی   یا  نجومی 
موضع گیری های مقام های دولتی ، باید این طرح 

تصویب، اجرای پیگیرانه و نفس های حبس شده 
در سینه مردم از زد و بندها و مال اندوزی ها ی 
تعدادی از مدیران خارج شود. یکی از ویژگیهای 
در  ها  و شرکت  ها  کارخانه  واگذاری   طرح  این 
تهران و استان ها ست که بیشتری این کارخانه ها 
به دوستان ، بستگان و آشنایان مدیران کشوری و 
لشگری و .... به قیمت های اندک آن هم با چک 

های مدت دار واگذار شد. 
عده ای از نمایندگان مجلس این طرح را امضا 
منظر  از  عده  این  تردید شخصیت  بی  که  نکردند 
افکار عمومی زیر سئوال است که اگر حساب شان 
پاک است ، چرا طرح را امضا و از اجرا و انجام آن 

با شدت حمایت نمی کنند.؟! 
که  نیست   کنونی  دولت  به  مربوط  طرح  این 
برخی از مسئوالن یقه پیراهنشان را  جر می دهند و 
شامل همه مدیران دولت های گذشته از بدو پیروی 
این صورت  باید بشود،  در غیر  انقالب اسالمی  
نظر  به  و  دارد  بخشی  و  سیاسی  جنبه  آن  اجرای 

نگارنده  بهتر آنکه اصال اجرا نشود. 
در  و  ها  رده  همه  در   « عالی  مدیران  همه  باید 
پایه دربخش  میانی و  ، مدیران  همه قوای کشور« 
های دولتی و خصولتی  از جمله در شهرداری ها 
و انجمن های وابسته مانند نظام مهندسی ، کانون 
و  دولت  به  وابسته  تولیدی  های  شرکت   ، وکال 
بگذارند.  میز  روی  را  خود  های  دارایی  آن  امثال 
نمایندگان مردم در خانه ملت و مسئوالن قضایی و 
بازرسی آگاه باشند که افکار عمومی نسبت به رانت 
و فساد مالی و اقتصادی و مال اندوزی مدیران بسیار 
ناراحت هستند و حضرات حداقل برای بقا و دوام 
خودشان هم که شده به اجرا و انجام این طرح تن 

بدهند و دچار تردید نباشند. 
این  در  سال   ۳6 از  بیش  که  نویسنده  نظر  به 
نظام در مسئولیت گوناگون در سراسر کشور و در 
از جمله در حوزه رسانه، دستگاه  چندین دستگاه 
... خدمت صادقانه کرده  قضایی ، وزارت نفت و 
است، اجرای این طرح شاید از این جهت  دشوار 
باشد که مجریانی بسیار قوی ، پاکدست و نترس 
نیاز دارد که مثال دارایی های  مسئوالن قوای سه 
گانه را با قدرت و بدون تعارف به چالش بکشند و 
متاسفانه تعداد افراد با این روحیات به مرور زمان 

در کشور بسیار کم شده است!!. 
 نگاره ۳/  

که  بیگانه  های  رسانه  های  مستمسک  از  یکی 
بخشی از آن هم درست است، این است که  فساد 
مالی در ایران نهادینه شده است و درصد بسیاری 

از مسئوالن یا وابستگان درجه یک آنها از منابع دولتی 
اندوزی هستند.  مال  و  بند  و  زد  رانت مشغول  با  و 
برخی هم اخبار و مستنداتی  درست یا غلط منتشر 
می کنند که تعدادی از مسئوالن این اموال و دارایی ها 
را در کشورهای اروپایی به خصوص سوئیس ذخیره 
موضوع  این  طرح  اجرای  راستای  در  که   اند  کرده 
هم باید روشن شده و به افکار عمومی اطالع رسانی 

شود. 
ناپاکی  گسترده  ذهنیت  چنین  این طرح  اجرای  با 
ایجاد  ایران  عمومی  افکار  در  بیگانه  های  رسانه  که 
کرده اند به کلی  پاک می شود، مگرآنکه گروهی از 

مسئوالن به خودشان اطمینان نداشته باشند. 
و  مدیران  وابستگان  شدن  زندانی  و  دستگیری 
بیشتر در دولتی ها در دولت های قبلی و کنونی نیز  
و  مردم در گفت  دامن زده و  را  این تصور عمومی 
شنودها ، اخبار رسانه های بیگانه را درست می دانند 
رسانه  و  نظارتی  های  دستگاه  دارند،   می  اظهار  و 

های داخلی که امثال ما باشیم، الپوشانی می کنند.! 
نگارنده که در سه دهه اخیر به کرات در باره فساد 
مالی ، بستن گلوگاه های فساد اقتصادی  با تاکید بر 
فرمان هشت ماده ای ضد فساد اقتصادی  رهبر معظم 
مدیران  بیشتر  بر  نظارت  مراقبت  و  اسالمی  انقالب 
های  رسانه  در  آنها  های  دارایی  سازی  شفاف  و 
دارم که  راسخ  اعتقاد   ، ام  نوشته  و  ام  گفته  مختلف 
مدیران کشور خودشان برای اجرای این طرح پیش 
قدم شوند. اوایل دهه ۸۰  در افغانستان وقتی اعالم 
شد: مدیران کشور اموال خود را شفاف سازی کنند 
حامد   « دولت  وزیران  از  یکی  که  دارم  خاطر  به   ،
کرزی« همه موجودی خود را در بانک های داخلی 
و درفرانسه  که آنجا تحصیل کرده بود مبلغ 5 هزار 
دالر اعالم و حتی شفاف سازی کرد که اجاره نشین 
است و سه  دست کت و شلوار و چهار پیراهن دارد. 
این اعالم مورد اقبال فراوان رسانه ها و مردم قرار 
گرفت ، اما افرادی در درون دولت  این شفاف سازی 
را نپذیرفتند و پس از مدتی این وزیر به بهانه ای از 

کار برکنار شد. 
مبادا اکنون در کشور ما هم چنین اتفاقی عملیاتی 
شود و باید هر وزیر و وکیل و قاضی و مدیر شرکت 
و انجمنی دارایی خود را اعالم و از سوی رسانه ها 
افرادی جایزه  به چنین  و مردم تشویق و دولت هم 
این روحیه  با  بدهد.   « به اصطالح » خوش حسابی 
و اعتماد سازی نگاه مردم به مسئوالن و مدیران در 

سطوح مختلف اصالح خواهد شد.   
منتظر آن روز هستم.  انشاء اهلل               

خبر

 ۱9۷9 سال  از  یعنی  سال  سی  مدت  به  هاوکینگ 
لوکاس  ریاضیات  کرسی  دارنده   ،2۰۰9 اکتبر  یکم  تا 
بوده است.وی به خاطر فعالیت در زمینه کیهان شناسی 
سیاه چاله، شناخته  زمینه  در  ویژه  به  کوانتوم  و جاذبه 
 2۳۷ رکوردی  با  که  او  زمان  تاریخچه  کتاب  شده است. 
باقی ماند  بریتانیا  در  کتاب  پرفروش ترین  عنوان  به  هفته ای 
او که در  باعث شهرتش شد. همچنین، کتاب طرح بزرگ 
اواخر سال 2۰۱۰ به چاپ رسید پس از چند روز به یکی از 
پرفروش ترین کتاب های آمازون تبدیل شد. هاوکینگ مبتال 
به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک بوده و از هر گونه 
تحرک عاجز بود؛ نه می توانست بنشیند، نه برخیزد، و نه راه 
برود. حتی قادر نبود دست و پایش را تکان بدهد یا 
بدنش را خم و راست کند و حتی توانایی سخن گفتن 
را نیز نداشت. وی با وجود توانایی های بسیار در زمینه 
کیهان شناسی، تاکنون جایزه نوبل را کسب نکرده بود .

توصیه های او به سه فرزندش:
به ستارگان  باشد که نگاهتان رو  یادتان  »نخست،   
باشد، نه به پاهایتان. دوم، هرگز تسلیم کار نشوید. کار 
به شما معنا و هدف می دهد و زندگی بدون آن پوچ 
است. سوم، اگر به اندازه ی کافی خوش شانس بودید 
آنجاست  عشقتان  که  باشد  یادتان  بیابید،  را  که عشق 
و دورش نیندازید.« توصیه ی من به سایر افراد ناتوان 
باشد که روی چیزهایی  این  افتاده می تواند  کار  از  و 
تمرکز کنید که ناتوانی شما، مانع از خوب انجام دادن 
آن  که مخل  افسوس چیزهایی  نمی شود. و هرگز  آن 
بدنتان،  مانند  روحتان،  نگذارید  نخورید.  را  هستند 

ناتوان باشد.

سفارشهای جان 
هاوکینگ

جزئیــــات وام بدون سپــــــــرده

به قلم : مجید محمدپور - 
نویسنده و روزنامه نگار 

فقط با هدف افزایش جلب اعتـماد عمــومی،

تحلیل سیاسی،

بازتاب عملـــــــــی اقـدامـهای 96 در ســال 97
رفتارهای افراد، احزاب ، گروها و کشورها 
به طور طبیعی چه در درون یک خانواده که 
تا سطوح  است  بشری  اجتماع  ترین  کوچک 
کشورها که بزرگ ترین جوامع محسوب می 
شوند، بدون شک با خود بازتاب های عملی و 

اجرایی به دنبال دارد.
این بازتاب ها و بازخوردهای عملی همیشه 
در  و  نمی شود  اجرا  فوریت   به  و  با شتاب 
حوزه مسائل سیاسی به علت و علل گوناگون 
از جمله صبر و متانتی که  سیاسیون باید داشته 

باشند، مشروط زمان است. 
مردم  و  ایران  داشتنی  دوست  سرزمین 
تمام  در  مدیران  کنار  در  آن  فهیم  و  خوب 
داشتند  هایی   واکنش  و   کنشها   ۱۳96 سال 
نگارنده  گمان  به  آن  عملی  نتایج  امسال  که 

اشکارتر خواهد شد. 
در حصر و خروج از حصر! 

در سالی که گذشت با تالش ها و رایزنی 
های مستمر و پیگیرانه رئیس دولت دوازدهم 
و معاونان و مشاوران و وزیران دولت به همراه 
چهره  دیگر  و  ملت  خانه  وکالی  از  بسیاری 
تاثیر گذار در سرنوشت کشور شرایطی  های 

فراهم آمد که انتظار رفع حصر ممکن شد. 
به  سال  پایانی  روزهای  در  ها  تالش 
خصوص در اسفند ماه براساس اظهار نظرهای 
چهره های شاخص نظام از جمله علی مطهری 
نایب رئیس مجلس جواب داد و قرار شد افراد 

در حصر  پایان 96 از حصر خارج شوند، اما 
یک نامه مهدی کروبی با ادبیات خاص  به نظر 
می رسد موجب شد، اقدام برای رفع حصر به 

تاخیر بیفتد. 
ناگفته نماند که این رفع حصر از یک سو به 
آرامش این سه چهره در دوره حصر بستگی 
مواضع  و  رفتارها  به  دیگر  سوی  از  و  دارد 
محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و 
دهم که متاسفانه هر روز بی پرواتر و جسورتر 

عمل می کند.! 
ناگفته پیداست، میر حسین موسوی ، مهدی 
کروبی و زهرا رهنورد همسر میر حسین  باید 
آموخته باشند که پس از رفع حصر در مواضع 
و مصاحبه ها و اطالعیه ها و نامه های خود 
موازین و ضوابط حاکمیتی و قانونی را بیش 

از پیش رعایت کنند. 
چهره  سه  این  از  حصر  رفع  موازات  به 
صاحب نام، نگارنده یقین دارد که با رفتارهای 
رئیس  نژاد،  احمدی  تند  بسیار  و  نسنجیده 
دولت نهم و دهم به زودی به حصر می رود، 

چرا که چاره ای جز این نیست. 
احمدی نژاد در این روزها و هفته ها برای 
طرفداری از بقایی و مشایی مطالبی را عنوان 
می کند که » خوب یا بد« اصرار نظام است و 
نباید گفته شود.  ) به مصداق هر راست نباید 

گفت ، هر راست نشاید گفت(. 
عالوه  است،  کرده  تهدید  چنین  هم  وی 

علیه  که  هایی  افشاگری  بر 
انجام  ها  الریجانی  خانواده 
در  زودی  به  است،  داده 
حاکمیتی  دیگری  های  بخش 
ابعاد  همه  در  حکومتی  و 

افشاگری می کند.! 
دیگر  که  رسد  می  نظر  به 
هر  فرد  این  نیست  صالح  به 
بدون  خواهد  می  دلش  چه 
رسانه  بگوید،   ومدرک  سند 
در  کند،  تغذیه  را  بیگانه  های 
عین حال کسی هم با او کاری 

نداشته باشد. 
است  ممکن   ، دارد  اعتقاد  عمومی  افکار 
باشد،  درست  نژاد  احمدی  سخنان  از  برخی 
اما چون مسیر اقدام و تصمیم گیری وی غلط 
است ، تنها شنونده و بهره گیر سخنانش رسانه 
دشمنان   ، گر  استفاده  سوء  و  بیگانه  های 
داخلی و خارجی و چهره هایی بی منطق مانند 

دونالد ترامپ رئیس دولت آمریکا هستند. 
موارد،  همین  توانست  می  نژاد  احمدی 
در  را  مستندات  خودش  قول  به  و  افشاگری 
دوره ای که مسئولیت داشت » بر مسند قدرت 
بود« ، عنوان کند و اجازه ندهد کارش خود و 

اطرافیانش به اینجا بکشد.! 
و  زندان  در  وی  معاون  بقایی  اکنون  هم 
اعتصاب غذاست و  رحیم مشایی رئیس  در 

بی  و  برد  می  سر  به  بازداشت  در  هم  دفترش 
تردید دیگر نوبت خودش است. 

محمود  که  شرایطی  با   ، اینکه  آخر  کالم 
به وجود  اطرافیانش  و  برای خود  نژاد  احمدی 
برگشتی  راه  دیگر  که  رسد  نمی  نظر  به  آورده 

داشته باشد. 
او در شرایطی قرار گرفته که تا امکان داشته 
افشاگری خواهد کرد و هیچ  به اصطالح  باشد 
دولت و حاکمیتی  حتی در آمریکا و اروپا هم 

این رویه تند و بی منطق را تحمل نمی کند. 
باید در روزهای آینده شاهد تحوالت خاصی 

در کشور باشیم.  
فروردین ۱۳9۷ 

لیال خدمت بین دانا

مدیرعامل گاز گیالن: 
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گوناگون

مردم  نماینده   :24 گیالن 
مجلس  در  املش  و  رودسر 
این  به  رسیدن  برای  گفت:  
ویژه  کمیسیون  مهم  هدف 
داخلی  تولیدات  از  حمایت 
شده  تشکیل  مجلس  در 

است.
دکتر اسداهلل عباسی اظهار 
نحوه  بر  نظارت  داشت:  
نهادها  و  دستگاه ها  عملکرد 
آن ها  عملکرد  سنجش  برای 
شعار  تحقق  راستای  در 
داخلی  کاالهای  از  حمایت 
برای  و  است  ضروری 
ویژه  کمیسیون  هدف  این 
در  داخلی  تولید  از  حمایت 

مجلس تشکیل شده است. 
عضو هیئت رئیسه مجلس 
حمایت  شعار  داشت:   بیان 
توسط  که  ایرانی  کاالهای  از 
راستای  در  رهبری  معظم  مقام 
و  داخلی  اقتصاد  تقویت 
است  شده  اعالم  ملی  صنعت 
مهم  اهداف  همان  حقیقت  در 
گذشته  سال  راهبردی  شعار 
تولید  مقاومتی  اقتصاد  یعنی 
می کند.  دنبال  را  اشتغال  و 
املش  و  رودسر  مردم  نماینده 
کرد:   خاطرنشان  مجلس  در 
با  هستند  درصدد  دشمنان 
کارشکنی های  و  تحریم   اعمال 
مختلف در همه ابعاد، کشورمان 
مالی  و  اقتصادی  تنگنای  در  را 
قرار دهند و تأکیدات ویژه مقام 
برای  دقیقًا  نیز  رهبری  معظم 
به  توطئه ها  این  از  جلوگیری 
داخلی  اقتصاد  توانمندسازی 
ابراز داشت:   تکیه دارد. عباسی 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
زمینه  در  کشورمان  عظیم 
منابع  متخصص،   انسانی  منابع 
سایر  و  زیرزمینی  ارزشمند 
از  همگی  دیگر  حوزه های 
می تواند  که  است  مواردی 
رسیدن  جهت  در  کشور  به 
به خودکفایی تولید و رهایی 
به  اقتصادی  وابستگی  از 
بازارهای خارجی کمک کند. 

خبر
کمیسیون ویژه 

حمایت از تولیدات 
داخلی در مجلس 

تشکیل شد

 گیالن 24 و نشریه واکنش: جمهوری اسالمی ایران با میانگین 2۱.62 درصد رشد 
علمی ساالنه باالترین جهش علمی در سطح دنیا در 2۰ سال اخیر را داشته و رتبه ایران 

۳۸ پله ارتقاء پیدا کرده است. 
ایران  علم  تولید  روند  گزارش  گفت:   ISC سرپرست  دهقانی  محمدجواد  دکتر 
مستخرج از پایگاه استنادی )Web of Science )WOS نشان می  دهد که مدارک و 
مقاالت علمی ثبت شده توسط پژوهشگران کشور در 2۰ سال اخیر از 9۸۳ مدرک در 

سال ۱۳۷6 به 49696 مدرک تا پایان سال ۱۳96 رسیده که افزایش بیش از 5۰ برابری 
را نشان می  دهد.

وی افزود: در طول این 2۰ سال بالغ بر ۳۷4 هزار و 622 مدرک علمی در قالب  های 
مختلف از مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر، مقاالت مروری و کوتاه، کنفرانس ها 

و همایش های بین المللی و کتاب در این پایگاه بین المللی به ثبت رسیده است.

جایگاه علـم در کشــور 38 پله ارتفــاء یافتـه است

فرمانـــدارها گزارش عملکـــرد بدهند

واکنش
خبر

تسهیالت سلف 
مناسبی به 

کشاورزان پرداخت شد

  مجید محمدپور- استاد 
علوم ارتباطات، نویسنده و 

روزنامه نگار   
 ، واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
واکنشی ها و گیالن 24: سال ۱۳9۷ 
که هم زمانی با چهلمین سال پیروزی 
گذاری  نام  با  دارد،  اسالمی  انقالب 
از  ایرانی«  کاالی  از  حمایت   « سال 
شده  آغاز  رهبری  معظم  مقام  سوی 

است.
به  این سال  در  است،  مسلم  آنچه 
موازات کارها، خدمات و اقدام هایی 
شد،  می  انجام  قبل  سالهای  طی  که 
تولیدات  از  حمایت  موضوع  به  باید 
داخلی با هدف ایجاد اشتغال، اجرایی 
البته  و  مقاومتی  اقتصادی  کردن 
عملیاتی سازی مقاومت اقتصادی،  بها 
دادن به دسترنج تولید کننده ایرانی ، 
حمایت از جوان های این مرز و بوم 
تولید فکر، کاال، خدمت و  در حوزه 
از  ارز، حمایت  از خروج  جلوگیری 
و  کارفرماها   ، زحمت کش  کارگران 
مهم تر از همه استقالل سرزمینی در 

همه ابعاد توجه مضاعفی بشود. 
به این منظور مدیران اجرایی کشور 
و همه کارفرماها در استان ها از جمله 

اغازین  روزهای  در  گیالن  استان  در 
سال نوعملکرد شان را  به فوریت به 
باالترین مقام اجرایی استان و همزمان 
رسانه  به  عمومی  افکار  آگاهی  برای 

ها بدهند.  
بی تردید کوتاهی در این خصوص 
باید از سوی رسانه های استان مورد 
بعنوان  و  گیرد  قرار  پیگیری  و  توجه 
یک مطالبه به حق که حق مسلم مردم 

و جامعه است ، دنبال شود. 
واکنش،  ای  منطقه  ی  نشریه 
شبکه خبری گیالن 24 و البته پایگاه 
آماده  ها«  واکنشی   « اقتصادی خبری 
تاکید  که  هاست  فعالیت  این  انتشار 
رئیس  و  انقالب  رهبری  موکد 
این  برای  است.  کشورمان  جمهور 
فرمانداری  و  بخشدار  هیچ  از  منظور 
و خدمت  سالمتی  جز  انتظاری  هیچ 
اساسا چون سفارش  و  نداریم  شان  
از سوی ما صورت گرفته، هیچ یک 
این سه رسانه  در  نیروهای شاغل  از 
هیچ  از  ریال  یک  دریافت حتی  حق 
مدیری را ندارند و باید طبق رسالت و 
وظیفه ذاتی خود عمل کنند. دریافت 
وجه و آگهی  همراه با پرداخت پول 
یا خدمت خاصی آن زمانی است که 
مدیریت یک سازمان یا روابط عمومی 
سفارشی طبق قرار داد به رسانه بدهد 
عمومی  روابط  مسئوالن  و  مدیران  و 
باشند،  داشته  اشراف  نکته  این  به 
ضمن آنکه این سفارش ها برای ادامه 
و  مکتوب  از  اعم  ها  رسانه  حیات 

مجازی ضروری است. 
چه  سال  یک  در  *فرماندارها 

خدماتی به جامعه کردند 
و  گیالن   استان  فرماندار   ۱6 همه 
در  کشور  سراسر  فرماندارهای  دیگر 
با وجود  بگویند  به مردم  پروسه  این 
بودجه  مشکالت تحریم ها و کمبود 
،مشکل  دانیم  می  شفافیت  به  که 

در  و  داشته  درپی  را  تخصیص 
بود،   بسته  شان  دست  امور  بسیاری 

در یک سال چه کردند. 
شرایط  در  توانست  فرماندار  آیا 
مدیریت   ، پولی  و  اقتصادی  بحران 
و  علمی  واژه  با  اساسا  و  کند  بحران 
داشته  آشنایی  بحران  مدیریت  عملی 
فرماندارها  و  بخشدارهای  است.؟ 
به  گذشته  سال  طول  در  کنند  اعالم 
غیر از جلسات و نشست های پیاپی 
بعضا غیر ضروری که  مراجعان اغلب 
از راه های دور را پشت درهای بسته 
نگه داشت ، بازدید ها و سخنرانی ها 
در مجالس و جشنوارها ها و همایش 
ها چه کارهایی دیگری را انجام داده 

اند.  
غیر  فردی  چه  اگر  ساالری  دکتر 
،انسانی  استاندار  عنوان  به  اما  بومی 
همدل  و  خاص  متانت  با   ، شایسته 
و  سیاسی  مختلف  های  جریان  با 
که  حالی  در  لذا  و  است  جناحی 
باالترین مقام اجرایی استان شرایط و 
دوم  نیمه  در  را  تالش  و  کار  زمینه 
سال 96 فراهم کرد، مقام های اجرایی 
ها  بخش  و  ها  شهرستان  سطوح  در 
ها،  بخشداری  ها،  فرمانداری  در 
شهرداری ها، سازمان ها و اداره های 

کل  چه کردند.  
ها  عمومی  روابط   ، تراینکه  مهم 
ها  فرمانداری  و  ها  بخشداری  در 
جامع  گزارشی  در  ها   شهرداری  و 
مدیریت  که  کنند  اعالم  کامل  و 
از  غیر  به  سال  یک  در  دستگاه  آن 
کارهای نمادین و نشست ها-  برای 
 ، روستا  و  شهر  توسعه  عمران، 
وضعیت  بهبود   ، مقاومتی  اقتصادی 
است.  کرده  چه  ها  همدلی  و  مردم 
اعالم کنند، امسال که سال » حمایت 
فرماندار    ، است   « ایرانی  کاالی  از 
دیگرمدیران   شهردارو  و  بخشدار  و 

ابتکاری  چه  و  دارد  هایی   برنامه  چه 
استاندار و مسئوالن کشور اعالم  به  را 
کرده یا چه تدابیر و دور اندیشی هایی 

خواهند داشت. 
فرماندار و بخشدار و شهردار شدن 
فقط به حضور در جلسات و پوشیدن 
کت و شلوار شیک و حضور رسمی در 
مجامع نیست که باالتر از آن همدلی با 
آمد،  در  کم  اقشار  خصوص  به  مردم 
ویژه  به  جامعه  آحاد  همه  با  صمیمت 
در سال جدید با تولید کننده ها و قشر 
کارگران  و عنایت ویژه به جوان های 

برومند این سرزمین است. 
به همه استاندارها و از جمله استاندار 
خوب گیالن هم سفارش دارم که، در 
سال جدید در عمل جوان هایی را به 
کار بگیرید که قابلیت آن کار و خدمت 
را دارند و در چارچوب منافع حزبی و 
خواسته های جناحی حرکت نکنند که 
خود و جامعه زیان بسیاری را متحمل 
روابط  به  نو  سال  این  در  خواهد شد. 
عمومی ها تکلیف شود که هر روز و 
هر هفته گزارش کار بدهند که در طول 
هفته چه کارهای در آن سازمان، نهاد و 
ارگان و واحد تولید انجام شده است.  
منفعتی  چه  های  اقدام  و  کارهای  این 
برای مردم، کشور و آینده این سرزمین 
داشته و دارد. به عبارتی تحلیل محتوا 
کنند که اگرکاری و خدمتی انجام شده 

است چه دستاوردی داشته است. 
هم  کشور  سراسر  در  هم  ها  رسانه 
های  دشمنی  به  توجه  با  شوند،  قسم 
رژیم  خصوص  به  دشمنان  فزاینده 
و  ها  نشی  سفید  کاخ   ، صهیونیستی 
قلم  سعود  آل  همه  بدتراز  روزها  این 
درمسیر  را  ها  اندیشه  و  فکرها   ، ها 
اندیشی  خدمت به مردم و نظام و هم 
دهند.  قرار  سطوح  درهمه  مسئوالن  با 

انشاء اهلل 
                    

یادداشت روز،

قابل توجه دادگستری گیالن،

مدیرشعب بانک 
کشاورزی گیالن،

 نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 24: مدیرشعب 
تعداد  پرداخت  از  گیالن  استان  در  کشاورزی  بانک 
44۳۰2 فقره تسهیالت به مبلغ 6۳۱۰ میلیارد ریال در 

بخش های مختلف کشاورزی در این استان خبرداد.
از  گیالن  استان  در  کشاورزی  بانک  مدیرشعب 
پرداخت تعداد 44۳۰2 فقره تسهیالت به مبلغ 6۳۱۰ 
میلیارد ریال در بخش های مختلف کشاورزی در این 

استان خبرداد. 
 علیرضا طاهری بروجنی با اعالم این مطلب افزود: 
توسعه  در  فعالیت  سابقه  با ۸4 سال  کشاورزی  بانک 
به کشاورزان عزیز منشاء  بخش کشاورزی و خدمت 
اثر بوده و توانسته است گام های اساسی در این زمینه 
بردارد.وی خاطر نشان کرد: کارنامه روشن این بانک 
در اجرای طرح های توسعه ای در زمینه های مختلف 
اعم از زراعت، باغداری، دام و طیور و آبزیان، صنایع 
تبدیلی کشاورزی، آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون و 

… همواره زبانزد خاص و عام بوده است. 
طاهری  اضافه کرد: در اجرای فرمایشات مقام معظم 
بانک کشاورزی  نیز  اقتصاد مقاومتی  رهبری در زمینه 
در سال ۱۳95 با پیشتازی در سیستم بانکی عملکردی 
استانداران  اکثر  که  نحوی  به  داشته  انتظار  از  فراتر 
سراسر کشور طی نامه های جداگانه  ای به معاون اول 
قدردانی  بانک  این  عملکرد  از  جمهور  رئیس  محترم 

کرده اند. 
وی یاد آور شد: استاندار محترم گیالن نیز در نامه 
محترم  مدیرعامل  شهیدزاده  دکتر  آقای  جناب  به  ای 
و  »توسعه  اند:  داشته  اظهار  چنین  کشاورزی  بانک 
پیشرفت ایران اسالمی و استان عزیزمان گیالن همواره 
دست  و  مسئولین  دریغ  بی  کوشش  و  تالش  مرهون 
باشد.  می  بوم  و  مرز  این  متعهد  و  خدوم  اندرکاران 
بی شک اقدامات شایسته آن بانک در اجرای اهداف 
در  توجهی  قابل  تاثیر  مقاومتی،  اقتصاد  های  برنامه  و 
توسعه اقتصادی که از سیاست های اصلی دولت تدبیر 

و امید می باشد، داشته است.
تسهیالت  تعداد  در  کشوری  اول  رتبه  کسب 
پرداخت شده رونق تولید که منتج به افزایش تولید و 
اشتغال و حمایت های مالی همه جانبه از کشاورزان 
استان گردیده نقش بسزایی در ایجاد طرحهای مختلف 

تولیدی داشته و در خور تقدیر و تشکر است.« 
در  گیالن  استان  در  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر   
شریف  مردم  محترم  نماینده  اظهارات،  به  واکنش 
که  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  شهرستان 
را  کشاورزان  به  سلف  تسهیالت  نشدن  پرداخت 
اعالم کرده اند گفت: همانطور که پیش از این نیز به 
صورت مکتوب به استحضار ایشان رسیده است، بانک 
تعداد 44۳۰2  استان گیالن در سال ۱۳95  کشاورزی 
فقره تسهیالت به مبلغ 6۳۱۰ میلیارد ریال در بخشهای 

مختلف کشاورزی پرداخت کرده است. 
به  سلف  تسهیالت  پرداخت  شد:  یادآور  وی 
سال  در  و  است  نمانده  مغفول  نیز  عزیز  کشاورزان 
95 مبلغ 2۸۸6 میلیارد ریال تسهیالت سلف در بانک 
کشاورزی پرداخت شده است که عملکرد استان گیالن 
در پرداخت تسهیالت سلف در پایان خرداد ماه از نظر 
به  مبلغ ۱29درصد نسبت  نظر  از  تعداد 95 درصد و 

مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. 
مدیر شعب بانک کشاورزی با بیان اینکه  پرداخت 
ریال  میلیون   ۷5 هکتار  هر  ازای  به  سلف  تسهیالت 
به نسبت بیست درصد سهم کشاورز و هشتاد درصد 
 2۰۰ از  داشت:  اظهار  پذیرد  می  صورت  بانک  سهم 
خانوار روستاهای جوریاب وجوپشت )موطن جناب 
کشاورزی  بانک  تسهیالت  از  نفر   9۳ حسنی(  آقای 
۳میلیارد  مبلغ  به  آن  مورد   4۳ که  اند  شده  برخوردار 

ریال تسهیالت سلف بوده است. 
در  حسنی  آقای  جناب  حضور  پایان  در  طاهری 
ارزشمندی  فرصت  را  مجلس  کشاورزی  کمیسیون 
برای استان گیالن دانست و تأکید کرد: کارکنان بانک 
به  دست  بیشتر   تعامل  با  دارند  آمادگی  کشاورزی 
عزیز  کشاورزان  به  خدمت  برای  و  داده  هم  دست 

بیش از پیش کوشا باشند.  منبع : گیالن 24

اجازه ندهید جنگلهای آتش سوزی شده تصرف شود

اوایل فروردین ماه 9۷ با تغییر شرایط جوی 
سیستم   « شدن  حاکم  و  متناوب  روز  دو  در 
فون« یا وزش بادهای گرم به اصطالح شرق 
گیالنی ها« گرمش باد، بخش زیادی از جنگل 
آتش  دچار  مازندران  غرب  و  گیالن  های 

سوزی شد.
این آتش سوزی ها که بنا به اظهار مسئوالن 
سازمان جنگل ها و  ستاد بحران استان بر اثر 
بی احتیاطی ها مسافران رخ داد و در پی وزش 
بادهای تند به سرعت گسترده شد، حداقل ۸ 

استان را در بر گرفت.. 
جنگل های شهرستان های شفت، فومن و 
 ، املش  رودبار هم چنین سیاهکل، الهیجان، 
بحران دچار حریق  این  در  لنگرود و رودسر 
از  هکتار   2۷۰ تا   25۰ شود  می  گفته  و  شد 

جنگل ها به صورت جزیره ای سوخت. 
جنگلبان  و  مردمی  نیروهای  بومی،  ساکنان 
ها برای مهار وارد عمل شدند، اما در حقیقت 
این بارش بارا ن بود که حریق را خاموش کرد. 

*نکته انحرافی و هشیاری مسئوالن  
برخی از شهروندان جنگل نشین و حاشیه 
نشین  در گفت و شنودهای فی مابین خودشان 
اند، بخشی از آتش سوزی ها به  اظهار کرده 
مسافران و گردشگران و بی احتیاطی های آن 
ها ارتباطی ندارد و حاشیه نشین ها و جنگل 
را  هایی  زمین  درارتفاعات  که  هایی  نشین 
تصرف کرده اند، هر سال در این شرایط خاص 
و همین روزها به عمد جنگل را آتش می زنند 

تا بر سطح تحت تصرف شان بیفزایند.! 
امید واریم این سخنان در حد شایعه باشد ، 
اما اگر واقعیت داشته باشد  خیانتی بزرگ به 

منابع ملی  و نسل های بعد است و متاسفانه 
در یک دهه اخیر به علت زیاد خواهی ها و 
ها  جنگل  نابودی  سرعت  اقتصادی   مسائل 
گرفته  شتاب  سودجو  افراد  ای  عده  توسط 

است. 
البته نگارنده بعنوان یک بومی که در نزدیک 
های  بخش  بین  ای  منطقه  در  جنگل  و  دریا 
می  زندگی  آباد  رحیم  و  واجارگاه  کالچای، 
کرده، در فصل های مختلف سال به خصوص 
در اواخر زمستان و اوایل بهار که فصل کاشت 
و جمعه  شنبه  پنج  هر  است،  نهال  و  درخت 
شاهد حریق محدود جنگل ها توسط جنگل 

نشین ها و حاشین نشین ها است. 
های  زمین  افزایش  و  ها  سوزی  آتس  این 
های  فاصله  از  نشینان  جنگل  احتیار  تحت 
شهری  مناطق  از  و  جلگه  از  مثال  دور  خیلی 
که  نیست  اینگونه  و  است  مشاهده  قابل 
محیط  و  دادگستری   ، طبیعی  منابع  مسئوالن 
زیست ندانند در مناطق جنگلی چه خبر است 
و کجا باید به دنبال متجاوزان به جنگل و منابع 

طبیعی باشند.!
این  با  هفته  آخر  تعطیالت  در  افراد  این 
کار  در  ناظری  اغلب  و  ماموری   که  آگاهی 
 ، برند  به سر می  نیست و همه در تعطیالت 
درختان تنومند را بریده و می فروشند و زمین 
ها را با فندق و گردو و مرکبات به زیر کشت 
برده و پس از مدتی هم مدعی مالکیت شده و 
خانه سازی و ویال سازی را آغاز می کنند.؟. 

جنگل  از  برخی  هم  مالکیت  در خصوص 
را  افراد  که  بودند  گفته  نشین های چند سال 
در ثبت اسناد و امالک و دیگر ارگان ها دارند 
می  را  سازی  بنچاق  و  سازی  سند  زمینه  که 
شناسند که البته با  پرداخت مبالغی یل لرتباط 

های رانتی و فامیلی اراضی ملی را با این ترفند 
هایی مستمر  ماال خود می کنند. 

دادگستری،  کل  رئیس  برای  پیشنهادی   *  
منابع طبیعی و محیط زیست 

منابع طبیعی   ، دادگستری  گر چه مسئوالن 
و  گیالن  استان  زیست  محیط  و  جنگلبانی  و 
غرب مازندران حتما حساسیت الزم را در این 
خصوص دارند ، اما بعنوان یک بومی  و گیالنی 
پیشنهاد می شود تا دیر نشده ترتیبی بدهند که 
مهار  سرعت  به  جنگلی  شده  مناطق سوخت 
به  را  آن  گزارش  و  شود  درختکاری  و  شده 
دولت و ملت بدهند و رسانه ها را نسبت به 

این مهم حساس کنند.. 
با این اقدام ، سوء استفاده کنندگان  اعم از 
بومی و غیر بومی مانند آنچه در سه دهه اخیر 
بر سر جنگل های شمال آمده و این روند ادامه 
دارد،  دیگر امکات تصرف اراضی ملی و منابع 

طبیعی را نخواهند داشت.
پروسه  یک  در  باید  عملیات  این  اگر چه   

زمانی سه تا پنج ساله شامل همه اراضی مناطق 
ساحل   ، دریا  سواحل  کوهستان،   ، ای  جلگه 

تاالب ها بشود. 
درعین حال از مردم مناطق ساحلی و جنگلی 
درشمال ایران و مسافران در خواست می شود 
هرجا که نشانی از تصرف اراضی ملی می بینند 
مسئوالن  گوش  به  تا  کنند  اعالم  ها  رسانه  به 
حدی  از  بیش  حساسیت  هم  مسئوالن  برسد. 
توام با اطالع رسانی مداوم  نشان داده و اجازه 
ندهند فرهنگ » بخوانید ضد فرهنگ«  ساحل و 
دریا خواری ، جنگل خواری، ساحل خواری در 

گیالن و مازندران ترویج یابد. 
اخیر در شمال  این ضد فرهنگ در سه دهه 
به خصوص گیالن سرعت گرفته به شکلی که 
براساس آمارهای سطح جنگل های شمال را به 

نصرف کاهش داده است.  
شایسته تر آنکه رسانه های منطقه شمال بیش 
از دیگران حساسیت و واکش نشان بدهند و بی 

تفاوت از این بحران عبور نکنند.  انشاء اهلل 
 

  مجید محمدپور
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اجتماعی

:نماینده  کرد  عنوان  آستارا  نماینده 
مردم شهرستان استارا در مجلس شورای 
بحث  در  گیالن  استاندار  گفت:  اسالمی 
حیران با تدبیر ی اندک ، بی کفایتی خود 

را نشان داد!
ولی داداشی روز پنج شنبه  در نشست 
استاندار  از  شدید  انتقاد  ضمن   خبری 
گیالن گفت : متاسفانه استاندار  نسبت به 
صحبت های اخیر نمایندگان آذربایجان 
به  آستارا  و  حیران  الحاق  خصوص  در 

اردبیل مدیریت بسیار ضعیفی داشت. 
در  را  گیالن   استاندار  تدبیر  وی 
توسط  اخیر  شده  مطرح  مباحث 
اندک  بسیار  را  آذربایجان  نمایندگان 
دانست و تصریح کرد : از نماینده عالی 
دولت در استان انتظار می رفت با تدبیر 
به  را  اتفاقاتی  و  مباحث  چنین  مناسب 
است  ممکن  زیرا   . کند  مدیریت  خوبی 
طرح چنین مسائلی باعث درگیری های 
قومیتی در منطقه شده وامنیت کشور را 

به خطر بیاندازد. 
به  اینکه  بر  تاکید  با  آستارا  نماینده   
حیران  کشوری  تقسیمات  قانون  لحاظ 
متعلق به آستارا و آستارا متعلق به استان 
گیالن است افزود : همه ما باید به قوانین 

تقسیمات کشوری احترام بگذاریم. 
مردم  مشکالت  وجود  به  سپس  وی 
شهرستان آستارا بویژه روستاهای منطقه 
در حدود 2۰ کیلومتر از جاده حیران از 
طی  که  تونل  تا  آقچای  پل  حدفاصل 
مدیریت  فقط  اردبیل  راهداری   ، توافق 
و  کرد  اشاره   ، گرفته  عهده  بر  را  آن 
شده  انجام  الزم  اقدامات   : داشت  بیان 
گیالن  استان  به  جاده  این  زودی  به  و 

بازگردانده خواهد شد. 
وی با اشاره به اختالف افکنی بعضی 
در  آذربایجان  سیاسی  مسئوالن  از 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت سید محمد احمدی در جلسه کمیته 
کار وی  دفتر  در  ذیربط  ، بخشداران و مسئولین  معاونین  با حضور  که  توزیع آب کشاورزی 
تشکیل شد، ضمن تبریک سال جدید و  با اشاره به اهمیت مقوله کشاورزی در شهرستان رشت 
، اذعان داشت: اکنون همه نگاه ها به بخش زراعی است و مهمترین بحثی که باید در این زمینه 
داشته باشیم مدیریت کم آبی است. فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه هرجا کمبود منابع 
باشد نیازمند مدیریت صحیح است، افزود: منابعی که برای اداره امورات جاری در اختیار ما 
قرار می گیرد، نیازمند مدیریت است؛ قطعا اگر در فصول پر آب همین منابع مدیریت نمی شد 
در حال حاضر با مشکالت عدیده ای مواجه می شدیم و اکنون نیز با توجه به ذخیره پشت سد 

کردن  مطرح   : گفت  حیران  خصوص 
ای  پسندیده  کار  مباحثی  چنین  این 
در  قومیتی  های  تنش  باعث  و  نیست 
اصل  کمیسیون  شود.عضو  می  منطقه 
در  آذربایجان  نمایندگان  صحبتهای  نود 
خصوص الحاق حیران و آستارا به استان 
اردبیل را بسیار نسجیده دانست و افزود 
مطرح  اساس  بی  و  احساسی  سخنان   :
شده هیچگونه نتیجه ای نخواهد داشت.

مسئوالن  از  بعضی  به  خطاب  وی 
با   : کرد  توصیه  کشورمان  آذربایجانی 
و  اجتماعی  مالحظات  گرفتن  نظر  در 

و ورودی آب، باید مراقب باشیم. احمدی با بیان اینکه شهرستان رشت دارای موضوعات مهمی 
است که باید جلسات آنها مستمر برگزار شود افزود : از موضوعات مهم مسئله آب و کشاورزی 
است که با توجه به فصل زراعی باید بیشتر به آن پرداخته شود و هفته ای یک بار جلسه کمیته 
آب کشاورزی تشکیل گردد. وی افزود: مدیریت منابع آبی ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم 
مقام معظم  از سوی  نامگذاری سال  به  اشاره  با  احمدی  باشیم.  نیازهای کشاورزان  پاسخگوی 
امر مهم مدیران  این  برای عملی شدن  ایرانی«، تصریح کرد:  از کاالی  نام »حمایت  به  رهبری 
بایستی در کیفیت محصوالت توجه الزم را داشته باشند تا مردم به عنوان مصرف کننده، راغب 

شوند و اعتماد کنند که از محصوالت داخلی استفاده نمایند.

سیاسی ، شرایط را برای سوء استفاده پان 
ترک های خارج از کشور فراهم نکنند.

 داداشی با بیان اینکه ما مردم اردبیل را 
دوست داریم و هر وقت به آستارا تشریف 
به  آنها  از  شهرستان  این  مردم  آوردند 
افزود  بالعکس  اند و  گرمی پذیرایی کرده 
اردبیل در آستارا و  استان  از  : مهاجرانی  
آنها  برای  ما  که  کنند  می  زندگی  گیالن 

احترام قائلیم. 
و  ما  اینکه  بر  تاکید  با  آستارا  نماینده   
مردم شهرستان خودمان را متعلق به استان 
مدیران  :عملکرد  افزود  دانیم  می  گیالن 
ارشد گیالن نسبت آستارا جای بسی انتقاد  
رویکرد  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی  دارد. 
استاندار جدید گیالن نسبت به آستارا یک 
این  کرد:  تصریح  است  تضادی  رویکرد 
رویکرد باعث تنش های قومی در منطقه 
نود در  خواهد شد. عضو کمیسیون اصل 
پایان با بیان اینکه بنده به استاندار توصیه 
بین قومیت های گیالن تضاد  می کنم در 
دارم  انتظار  ایشان  از   : افزود  نکند.  ایجاد 
در  را  داشتند  بوشهر  استان  در  که  آشوبی 

استان گیالن تکرار نکنند.

فرماندار شهرستان رشت:با مدیریت صحیح آب ،کشت امسال را بدون مشکل  اجرایی کنیم
ادامه سرمقاله

برای کمک به 
توسعه گیالن 
وارد عمل شویم واکنش

ادامه مطلب ... 
که  کسی  بعنوان  نظرم  به 
رسانه  کار  سال   ۳6 از  بیش 
ای در همه رسانه های کشور،  
بسیار شایسته است که رسانه 
ها  خبرگزاری  مکتوب،  های 
درمیانی  پا  با  یا  ها  سایت  و 
استانداری ، ارشاد گیالن یا هر 
و  اتحاد  این  توان  که  مدیری 
اتفاق نظر را دارد و یا خودشان 
به صورت مستقل یک جریان 
رسانه  گسترده  بسیار  و  قوی 
مدیران  کنار  در  و  ایجاد  ای 
برای توسعه استان قرار گیرند. 
این سخنی نیست که امروز 
در  بلکه  کنم،  مطرح  را  آن 
که   ۱۳۷۷ تا   ۱۳69 سالهای 
جمهوری  خبرگزاری  رئیس 
استان  در  ایرنا«   « اسالمی 
گیالن بودم بر این مهم دارای 
و  داشتم  تاکید  بسیار  اهمیت 
مقاله های آن زمان در » ایرنا«  
این مدعاست و دوستان  گواه 
عزیز و  بزرگواری مانند حاج 
روزنامه  مدیر  جعفری  حسن 
رنجکش  دکتر  شمال،  آوای 
 ، آستارا  کنونی  فرماندار 
مسئول  مدیر  جکتاجی  اقای 
نشریه ی  » گیله وا« ، جناب 
شکوهی مدیر مسئول روزنامه 
روزها  آن  که  امروز  گیالن 
و  بودند  شاغل  استانداری  در 
عزیزان دیگری این موضوع را 

تایید می کنند. 
وقتی سخن از توسعه گیالن 
به عنوان یک  به میان می آید 
گیالن باید به دور از هر گونه 
وابستگی حزبی و جناحی فقط 
توسعه  و  آبادانی  به  فقط   و 
استان مان فکر و عمل کنیم . 
همه  هدف  این  با  است  الزم 
مدیران با هر نوع نگاه سیاسی 
و بدون آنکه خط مشی سیاسی 
خود را در نشست ها دخالت 
بدهند، جلسات منظمی برگزار 
و برای عزت گیالن و توسعه 
فرهنگ   ، ریزی  برنامه  استان 
سازی ، حمایت و عمل کنند. 
اجرایی  و  رسانه  مدیران 
آشنایی  من  روحیات  با  استان 
نیستم  کسی  و  دارند  کامل 
کنار  در  و  بدهم  پیشنهاد  فقط 
مثال  که  بگویم  و  بنشینم  گود 
لنگش کن ، بلکه با عزمی جرم 
و خواسته ای  مصرانه و راسخ 
دوستان  دارم   آمادگی  شخصا 
مدیران رسانه که تمایل دارند » 
و حتما همه این تمایل فاخر و 
مهم را در قلب شان درند« ، در 
این راستا همکاری کنند و برای 
مردم  به  کمک  و  استان  توسعه 
موثرتر  های  گام  گیالن  فهیم 
هماهنگ  بردارند،  گذشته  از 
روز  یک  از  باید  باشم.  کننده 
و از یک جا شروع کنیم ، لذا 
آمادگی  این  که  دوستانی  همه 
بینند در طول  را در خود می 
تماس  اینجانب  با  نوروز  ایام 
کرده  برقرار  پیامکی  یا  تلفنی 
با  تا  کنند  آمادگی  اعالم  و 
کمک  و  لیست  یک  تهیه 
مدیریت ارشاد اسالمی گیالن 
و شهرستان رشت این مهم را 
دنبال  بزرگ  خداوند  یاری  به 
آیندگان  که  کنیم  کاری  کنیم.  
بگویند ، افرین بر این مدیران و 
روزنامه نگاران که در کتار اجرا 
زیانبار  و  سخت  کار  انجام  و 
و  توسعه  مسیر  در  رسانی  خبر 
سربلندی گیالن گامهای مهم و 

تاثیر گذاری برداشتند.
پاییز  باشد در  چنانچه الزم 
به  را  مجمع  این  اینده  سال 
صورت یک انجمن قانونی در 
وزارت کشور به ثبت خواهیم 

رساند. 
مدیران نشریات، خبرگزاری 
و  خبری  های  پایگاه   ، ها 

سایت ها..... بسم اهلل  
با سپاس- مجید محمدپور 

صاحب امتیاز ومدیر مسئول 
پایگاه  مدیر   - واکنش  نشریه 
سردبیر  و  ها  واکنشی  خبری 

گیالن 24 منبع : گیالن 24

استاندار گیالن در بحث حیران کفایت نشان نداد
نماینده آستارا عنوان کرد :

سهم بیمه متقاضیان بیمه اختیاری 27 درصد شد
کل  اداره  روابط عمومی  به گزارش 
تامین اجتماعی استان گیالن ، سهم حق 
بیمه متقاضیان ادامه بیمه بطور اختیاری 
برای استفاده از تعهدات موضوع قانون 
بازنشستگی  بابت  اجتماعی  تامین 
همچنین  و  ازکارافتادگی  و  فوت   ،
حمایتهای مربوطه مجموعًا 2۷ درصد 

تعیین گردید .
از  اینکه  به  توجه  با  اساس  براین 

ابتدای سال 9۷ نرخ پرداخت حق بیمه 
درصد   2۷ به  متقاضیان  از  گروه  این 
شدگان  بیمه  تمامی  یابد  می  تغییر 
فیش  دریافت  امکان  بمنظور  مذکور 
با  میبایست  آتی  ماههای  در  پرداخت 
مراجعه به شعب تامین اجتماعی نسبت 

به تنظیم قرارداد جدید اقدام نمایند .
تاریخ  از  که  متقاضیانی  از  دسته  آن 
درخواست  ارائه  به  نسبت  مصوبه 

ارسال  لغایت  لیکن  اند  نموده  اقدام 
نگارش مربوطه موفق به انعقاد قرارداد 
بیمه  حق  پرداخت  برگ  صدور  یا  و 
نگردیده اند از تاریخ ارسال نرم افزار به 
بعد میبایست انعقاد قرارداد و یا فیش 
مقرر  شرایط  سایر  رعایت  با  پرداخت 
بیمه 2۷ صورت  و نرخ پرداخت حق 

پذیرد .
بیمه شدگانی که دارای قرارداد فعال 

ادامه بیمه بطور اختیاری با نرخ پرداخت 
به  نسبت  و  بوده  درصد   26 بیمه  حق 
علی  بصورت  بیمه  حق  پرداخت  پیش 
الحساب لغایت 9۷/۳/۳۱ اقدام نموده اند 
از تاریخ آخرین دوره پرداخت حق بیمه 

، نرخ آنان به 2۷ درصد تغییر مییابد .

چنـــــد نکتـــــه از این معنــا ....
ادامه مطلب از صفحه 8 

او نوشت  نام مدیر را پرسید و یک چک براي 
بگیر. یک  »این پول رو  به دستش و گفت:  داد  و 
سال بعد همین موقع بیا اینجا و اون موقع مي توني 
پولي که بهت قرض دادم رو برگردوني.« بعد هم 

از آنجا دور شد.
چک  یک  ورشکستگي،  حال  در  شرکت  مدیر 
جان  امضاء  که  دید  دستش  در  دالري   5۰۰۰۰۰
مردان  ثروتمندترین  از  یکي  داشت،  راکفلر  دي. 

روي زمین.
تمام مشکالت  با خود فکر کرد: »حاال مي تونم 

مالي شرکت رو در عرض چند ثانیه برطرف کنم.«
اما تصمیم گرفت فعاًل چک را نقد نکند و آن را 

در جاي امني نگه دارد.
همین که مي دانست این چک را دارد، اشتیاق و 
توان تازه اي براي نجات شرکت پیدا کرد. توانست 
از طلبکاران براي پرداخت هاي عقب افتاده فرصت 
سفارش  چند  و  بست  جدید  قرارداد  چند  بگیرد. 
ماه  چند  عرض  در  کرد.  دریافت  بزرگ  فروش 
به  را تسویه کند و شرکت  بدهي ها  تمام  توانست 

سودآوري دوباره رسید.
دقیقًا یک سال بعد از اتفاقي که در پارک برایش 

پیش آمده بود، با چک نقد نشده به پارک رفت و 
روي همان نیمکت نشست.

اینکه بخواهد چک را به  از  اما قبل  راکفلر آمد 
او بازگرداند و داستان موفقیتش را براي او تعریف 
فریاد  و  گرفت  را  راکفلر  و  آمد  پرستاري  کند، 
گفت:  و  کرد  نگاه  مدیر  به  بعد  »گرفتمش!«  زد: 
پیرمرد  این  باشد.  نکرده  اذیت  را  شما  »امیدوارم 
همیشه از آسایشگاه فرار مي کند و به مردم مي گوید 
که راکفلر است.« مدیر تازه فهمید این پول نبود که 
شرایط او را تغییر داد بلکه اعتماد به نفس به وجود 
آمده در او بود که قدرت الزم براي نجات شرکت 

را به او داده بود.
 *درآمد* :هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، 

برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.
 *خرج* : اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، 
بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که 

به آنها نیاز دارید.
 *پس انداز* : آنچه که بعد از خرج کردن می ماند 
را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن 

می ماند خرج کنید
 *ریسک* : هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو 

پا آزمایش نکنید.
ارزشمندی  بسیار  هدیه  صداقت   : *انتظارات*   
نداشته  انتظار  ارزش  کم  انسانهای  از  را  آن  است، 

باشید.
مدیرمسئول

خبر

دود  با  و  تولید مي شود  دود  کلیه حریقها  در   : دود   -
مقادیر مختلفي غبار ، گرد، الیاف ،  بخارات و گازها توأم  
فرار  تولیدات  از  است  درهمي  بسیار  مخلوط  دود  است. 
احتراق ترکیبات آلي مرکب از ذرات بسیار ریز جامد یامایع 
که درون گازها متصاعد و از حریق معلقند. بعضي از ذرات 
کربن تا ۱ میکرون عرض دارند وبرخي دیگر ممکن است تا 

کمتر از ۰/۰5 میکرون برسند.
از حریقهایي که چوب وپارچه در بر دارند دودي بر مي خیزد 
آلي  وتــرکیبات  معــلق  بخـــارات  دود  از  مرکب   ذراتي  با 
  Destructive ( مخرب  وتقطیر  ناقص  سوخت  نتیجه  که  قیري 
ازچنین  متصاعده  گازهاي   . است  اصلي  مواد   )Distillation
حریقها ، مخلوطي هستند ازمحصوالت احتراق عادي مانند دي 
اکسید کربن  و اکسید کربن توأم باهواي کشیده شده و به 

مصرف احتراق نرسیده. 
ظرف  در  است  ممکن  نفت  مربع  متر   2 حریق   : مثال 
تار  و  تیره  را  مکعبي  متر  هزار   ۸ ساختمان  یک  دقیقه   5
اند ممکن  قرار گرفته  سازد. ذرات دود که در جریان هوا 
، اسیدها  و  اندازه اي سرد شوندکه بخارات آب  به  است 
درصورت  و  بچسبند  آنها  روي  حریق  تولیدي  آلدئیدهاي 
استنشاق عمیقًا دردستگاه تنفسي فرو رفته و شدیداً  موجب 

تحریک آن شوند. 
 . آزارند  مي  شدیداً  نیز  را  ضمنًاچشمها  ترکیبات  این 
مواد  عوارض  دچار  است  ممکن  دودزده  بیماران  بنابراین 
تنفس دود،  : هضم دود،  قبیل  از  باشند  مختلفي قرارگرفته 
سوزشهاي مجاري تنفس ، استنشاق گازها وبخارات مسموم کننده 
، آب و نمک رفتگي بدن و از این قبیل که معالجه اش پزشکان 
متخصص و وسایل معاینه ومعالجه خاص ایجاب مي نماید. آب 
دروني مواد مورد حریق نیز دردود سازي موثر است. رطوبت از 
گیرد.  نمي  کامل صورت  احتراق  لذا   ، کاهد   مي  احتراق  شدت 
در نتیجه دود بیشتري تولید مي شود. از طرف دیگر بخارات آب 
تبخیر شده دود راغلیظ تر کرده و ظاهر آن را تغییر مي دهد ، گرچه 

مضرات ترکیبات دیگر دود را ندارد.
باز  کافي  با هواي  مواد خشک  احوال حتي  این  تمام  با 
انواع  از  بعضي   باشند.  مي  متفاوت  دود  مقدار  تولید  در 
چوب یا مواد دیگر سلولزي ، ممکن است به نسبت کمتري 
 PVC, دود کنند و حال آنکه موادي مانند اسفنج مصنوعي
Polystyrene , Foam rubber و نفت در شرایط برابر 
، دود بمراتب بیشتري دارند؛ ولي از ظاهر دود نمي توان به 

درجه ضرر وخطر بهداشتي و بدني آن پي برد.
- تاریكي : محدود ساختن دید توسط ذرات دود موجب 
باعث  ساختمان  یک  در  دود  شود.  مي  شدید  مزاحمت 
، بخصوص  آنها مي شود  افراد و وحشت  کردن  سردرگم 
وقتي با ساختمان آشنایي نداشته باشند ) مانند مسافران تازه 
راه  و  نجات  مأموران  کار  مانع  همچنین   .) هتلها  در  وارد 
یافتن آنها به اماکن مورد نظر میگردد . چنانچه دود متراکم 
باشد مانع دید هر گونه عالمت و راهنما شده و حتي کانون 
اصلي حریق را هم از نظر پنهان نگاه مي دارد . لذا عملیات 
آتش نشاني نیز به اشکال بر مي خورد. دود چون مواج و 
نقاطي  باعث مرگ و جراحات در  متحرک است ممکن است 
بسیار دورتر از محل اصلي حریق گردد. مثاًل دود حریق طبقات 
پایین یک بنا ممکن است باعث مرگ و جراحات طبقه باالتر شود. 
طبقات زیر زمین و بناهاي بي پنجره مانند سینماها از لحاظ 

دود بسیار خطرناکتر و قابل توجه مي باشند.
- خطرات جاني دود : در حریق بناها و محتویات بیشتر 
حریق  جاني  تلفات   %۸۰ از  متجاوز  است.  سوختگي  از 
مربوط به دود است نه شعله . دود وگازهاي داغ بسیار پیش 

از رسیدن شعله تلفات مي گیرند. 
در بسیاري از حریقها مرگ افراد به هیچ وجه آثاري از 

تماس با شعله یا حتي حرارت زیاد مشاهده نشده است.
خطرات دود به اشکال مختلف صورت مي گیرد. پیدایش 
اکسید کربن و تقلیل میزان اکسیژن هوا در آتمسفر دودي ، خطر 
اصلي است. اکسیدکربن سمي است قوي که بسرعت در بناي 
حریق زده انتشار مي یابد وچون بوي مشخصي ندارد ممکن 
نبرند.  پي  به وجودش   ، نکرده  را شروع  اثرات خود  تا  است 
ضمنًا هر قدر نسبت اکسیژن هوا تقلیل پیدا کند بر تولید اکسید  

کربن افزوده مي شود.
ولي  نیست  سمي  خود   co2 اکسیدکربن    دي  گرچه 
درصد مورد لزوم اکسیژن قابل تنفس هوا را پایین مي آورد.؛  
از طرف دیگر مسلم شده که این گاز محرک تنفس است 

، لذا باعث ورود بیشتر گازهاي سمي به ریه ها مي گردد.

بررسي علل 
عمدة مرگ در 

حریق ها

سیدمحمدرضارشیدی

لیال خدمت بین دانا 

حسین عوض زاده  آتش نشان - راننده 
سنگین»فرمانده شیفت آتش نشانی«

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

نام و نام 
خانوادگی

نام و نام 
خانوادگی

اصل مالیات 

اصل مالیات 

نوع شغل

نوع شغل

ف
ردی

ف
ردی

محمد عسکری

مرتضی کریمی

منوچهر پژند

مرتضی کریمی

مرتضی کریمی

مرتضی کریمی

آبادگران پاررس 
شمال

اکبر حضرتی- 
تخلیه بار اس 

باران

رشت- خ امام خمینی- میدان 
فرهنگ- اداره کل امور مالیاتی استان 
گیالن- ساختمان هیاتهای حل اختالف

2292 اداره کل امور مالیاتی رشت

رشت- خ امام خمینی- میدان 
فرهنگ- اداره کل امور مالیاتی استان 
گیالن- ساختمان هیاتهای حل اختالف

2292 اداره کل امور مالیاتی رشت

2292 اداره کل امور مالیاتی رشت

2292 اداره کل امور مالیاتی رشت

رشت- خ امام خمینی- میدان 
فرهنگ- اداره کل امور مالیاتی استان 
گیالن- ساختمان هیاتهای حل اختالف

رشت- خ امام خمینی- میدان 
فرهنگ- اداره کل امور مالیاتی استان 
گیالن- ساختمان هیاتهای حل اختالف

رستوران

مهندسی

سیگارفروشی

مهندسی

مهندسی

مهندسی

خدماتی

انبار

200000000

1348650

23470000

15483000

350000000

60000000

250000000

8490000

1393

1390

1389-1388
1391-1390

1391

1392

1393

1394

1389-1388
1391-1390
1393-1392

1394

برگ دعوت هیات 
حل اخالف مالیاتی

برگ قطعی

برگ قطعی

برگ قطعی

برگ دعوت هیات 
حل اخالف مالیاتی

برگ دعوت هیات 
حل اخالف مالیاتی

19994-19995
19996-19997

113674 مورخ 1396/12/2

113675 مورخ 1396/12/2

113676 مورخ 1396/12/2

20225

19944 الی 19950

1397/02/02
ساعت 16 عصر

1397/02/08
ساعت 16 عصر

1397/02/03
ساعت 16 عصر

1397/02/03
ساعت 16 عصر

19955

113665 مورخ 1396/12/2

برگ دعوت 
هیات حل اخالف 

مالیاتی

برگ قطعی

1

1

2

2

3

4

4

3

عملکرد

عملکرد

نوع اوراق

نوع اوراق

تاریخ و ساعت هیات 
حل اختالف مالیاتی

شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ دعوت هیات حل 
اخالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات حل 
اختالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

نشانی قانونی و کالسه

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: محمدباقر نژادابراهیم

کارشناس ارشد مالیاتی: داود مهدی پور: واحد 550821                      علی رضا رستگار: رییس امور حسابرسی 550400

لیال خدمت بین دانا 



۵
سه شنبه21 فروردین  1397/ شماره 682

گوناگون

چرا کانادا، فرانسه، استرالیا، انگلستان، 
... همانند ایران آمار تولید علم  ژاپن و 
خود را منتشر نمی کنند؟  محال است 
را  ژاپن  منتشر شده  مقاالت  تعداد  آمار 
بیابید. چرا؟ چرا فقط کشورهایی مانند 
آمار  عطش  هند  و  برزیل  پاکستان، 

مقاالت دارند؟ 
تنها  ما  که  بدانیم  است  جالب   -
سنجی  علم  رشته  که  هستیم  کشوری 
در آن دایر است؛ چراکه فقط ما سرگرم 
علم سنجی خودمان هستیم. ما باالترین 
انتشار مقاالت در این حوزه را در اختیار 

داریم. 
حوزه  از  که  سنجی  علم  هدف   -
مجله  واقع  در  است،  آمده  کتابداری 
علم  علم.  حقیقت  نه  است  سنجی 
را  علم  محتوای  تحلیل  قدرت  سنجی 
چنین  اصاًل  اصطالح  این  مبدع  ندارد. 
سنجی  علم  است.  نداشته  منظوری  
است  کّمی  های  شاخص  بیانگر  صرفًا 

نه کیفی.
 - در سنت های اصیل علمی، تولید 
علم  تولید  دهنده  نشان  گاه  هیچ  مقاله 
نام  به  نوشته  کتابی  راجرز  است.  نبوده 
مقاله   25۰۰ حال  به  تا  نوآوری.  اشاعه 

شده  منتشر  کتاب  این  خصوص  در 
نیست،  علم  تولید  مقاالت  این  است.  
نبردهای  این  است.  علمی  مناقشه  یک 
نه  است  علم  تولید  ساز  زمینه  علمی 

الزاما خود علم. 
- اگر آیین نامه ارتقا تا ده سال دیگر 
در  سرآمدی  بر  عالوه  ما  باشد،  همین 
تولید مقاله، بیشترین استاد تمام دنیا را 

نیز خواهیم داشت!
- کشوری مثل انگلستان بیش از سی 
 publish or سنت  از  که  است  سال 

perish گذشته است.
دنیا  در  علمی  جایزه   4۰۰ حدود   -
وجود دارد که هیچ یک از شاخص های 

ISI استفاده نمی کنند.
انگلستان اصاًل  - در سنت پژوهشی 
و  تأثیر  ضریب   ،ISI های  شاخص  به 
آنها مجدد  مانند آن توجهی نمی شود. 
خودشان  شیوه  به  مقاالت  ارزیابی  به 
مبادرت می کنند و به پرداخت پژوهانه 

و مانند آن  .. اقدام می کنند.
- نظام رتبه بندی دانشگاه های ایران 
بر اساس نظامی است که خارج از ایران 
المللی  بین  ما  و  می شود  ریزی  برنامه 
شاخص  این  اعمال  با  را  کردن  کار 

خود  که  حالی  در  ایم  گرفته  اشتباه  ها 
طور  به  است،   ISI واضع  که  آمریکا 

ناچیز از این نظام استفاده می کند.
که  سانفرانسیسکو  بیانیه  از  ایران   -  
هشداری به همه بود درس نگرفت.  در 
این بیانیه بیش از چند هزار دانشمند و 
علمی  مجله   ۸۰۰ حدود  و  پژوهشگر 
در  را  مبنا  که  کردند  اعالم  دنیا  معتبر 
ارزیابی ها بر اساس مجالت قرار ندهید.
- از یکی از اساتیدی که 4۰۰ مقاله 
بین المللی داشتند سوال کردم فقط یکی 

از مشکالتی را که در کشور حل کرده اید 
نام ببرید؟ پاسخ سکوت بود.

مقاالت  از   %97 کشور  مدیران  از   -
ISI استفاده نمی کنند، 93% نیز مجالت 
آنها  از  نه  و  شناسند  می  نه  را  داخلی 
می  کسی  چه  برای  کنند؟!  می  استفاده 
اچ  ارزیابی  شاخص  وقتی   - نویسیم؟  
اندیکس شد، پژوهشگر با چه انگیزه ای 
روی پروژه ملی کار کند!؟ دلیل عمده این 
اتفاق این است که قاطبه افراد تنها به فکر 

ارتقای خویش هستند نه کشور.

واکنش
خبرخبر

گیالن  24 و نشریه واکنش:  معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت هفته 
مبارزه با سرطان )۱تا ۷ بهمن ( گفت: بطور متوسط در استان گیالن سالیانه ۳۸۰۰ مورد 

بیمار جدید به مجموع بیماران مبتال به سرطان در استان گیالن اضافه می شود.
دکتر علی داودی افزود: هر 4۸ ساعت در استان گیالن ۳ مورد بیمار سرطان سینه، 
تیرویید  سرطان  با  بیمار  مورد  یک  و  روده  سرطان  مورد   2 معده،  سرطان  مورد   2
شناسایی می شود. دکتر داودی ترتیب شیوع سرطان در گیالن بدون در نظر گرفتن 
جنسیت را بترتیب سرطان پستان، معده، روده، و تیرویید اعالم کرد. وی ضمن تشکر 

از تالش همکاران و کارشناسان حوزه سالمت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در شناسایی و درمان بیماران، گفت: شاخص بروز سرطان در گیالن ۱4۰ نفر )بدون در 

نظر گرفتن سرطان های پوست( در یکصد هزار نفر جمعیت است. 
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به فعالیت های منظم در زمینه آموزش 
برای پیشگیری از سرطان در استان، خاطر نشان کرد: خوشبختانه شرایط درمان و کنترل 
این بیماران در استان فراهم است و امیدواریم آمار ابتال به سرطان در گیالن کاهش یابد 

. منبع - وب دا

بعالوه نظر رسانه، هرسال 3800 گیالنی سرطان می گیرند!!؟

 چـــــرا فقط به تعداد مقـاالت افتخـار می کنیم؟!
خبر

ادامه مطلب 

مواد اولیه 
داروی ام. اس 
در منطقه آزاد 
انزلی تولید شد

هرسال 3800 
گیالنی سرطان 

می گیرند!!؟

مدیر   :24 گیالن  خبری  شبکه  و  واکنش  نشریه   
مواد  تولید  از  انزلی  آزاد  منطقه  در  تولید  واحد  یک 
اولیه داروهای ام اس و انعقاد خون برای صادرات به 
کشورهای حاشیه خزر و تأمین نیاز داخل کشور خبر 
بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  گزارش  به  داد.  
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر امیر ابراهیمی قائم 
مقام مدیرعامل شرکت آرمان کاسپین اظهار داشت: با 
تولید مواد اولیه داروهای ام اس و انعقاد خون در این 
شرکت که برای نخستین بار در خاورمیانه صورت می 
گیرد، عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، زمینه الزم برای 
صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر به خصوص 

روسیه فرآهم می شود. 
وی با بیان اینکه این شرکت عالوه بر سابقه ۱5 ساله 
رشد  مرکز  در  این  از  پیش  دارو،  بازرگانی  در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی  تهران در زمینه تولید داروهای 
منطقه  انتخاب  دلیل  بوده،  فعالیت  به  مشغول  مشابه  
آزاد انزلی برای فعالیت تولیدی را بهره گیری از مزایا و 
معافیت های قانونی آن و امکان حضور در بازار حوزه 
دریای خزر به ویژه روسیه و همینطور وجود جوانان 
تحصیلکرده و متخصص در استان گیالن اعالم کرد و 
در این میان بر حمایت و همراهی سازمان منطقه آزاد 
انزلی در  ایجاد بستر الزم برای سرمایه گذاری در این 

حوزه استراتژیک تاکید نمود. 
دکتر ابراهیمی با اشاره به اینکه هم اکنون در حال 
اندازی خطوط تولید  طی کردن مراحل  نصب و راه 
دو  ناحیه  صنعتی  شهرک  در  پروژه  اول  فاز  در  خود 
منطقه آزاد انزلی هستیم و تا بهار سال 9۷، آماده بهره 
این  برای  کرد:  اضافه  بود،  خواهیم  فاز  این  برداری 
ریالی  میلیارد   ۱۰۰ گذاری  سرمایه  اول  فاز  در  طرح 
صورت گرفته و با توجه به های تک بودن فرآیند تولید 
محصول، زمینه اشتغال برای 2۷ نفر فرآهم خواهد شد. 
قائم مقام مدیرعامل شرکت آرمان کاسپین  مراحل 
اعالم کرد و  فاز  را در سه  تولیدی  این واحد  توسعه 
گفت: در مرحله دوم و سوم با تکنولوژی ایتالیایی و 
حضور متخصصین ایتالیایی تنوع  محصوالت تولیدی 
طرح  اجرای  سال  پنج  طی  و  یافت  خواهد  افزایش 
بالغ  کیلو  هزار   2 به  کارخانه  تولیدات  میزان  توسعه، 
اینکه  توجه  قابل  نکته  کرد:  اضافه  وی  شد.  خواهد 
تولید این نوع و میزان تولید مواد اولیه برای کارخانه 
های کشور در یک واحد تولیدی بی نظیر است؛ چراکه 
ایران  انحصار  در  خاورمیانه  در  ترکیبات  این  تولید 
خواهد بود و هم اکنون کل مواد اولیه مورد نیاز شرکت 
های داروسازی کشور در حدود ۱4۰۰ کیلوگرم بوده 

که از خارج از کشور وارد می شود. 
نیروی  از  استفاده  خصوص  در  ابراهیمی  دکتر 
متخصص در این واحد تولیدی اظهار داشت که دکتر 
متخصصینی  از  شیمی  التحصیالن  فارغ  و  ساز  دارو 
هستند که در این مجموعه مشغول به کار  می گردند.

ادامه مطلب ...  نگاه تحلیلی رسانه:
اینکه یک مسئول درمانی در گیالن آماری از افزایش 
داده  ارائه  خاص  مناسبت  یک  در  سرطان  به  ابتالی 

است بسیار خوب و هشدار دهند است.
آنچه مورد نظر رسانه ای مانند گیالن 24 و نشریه 
دانشگاه علوم  اینست که چرا مدیران   ، واکنش است 
مقابله  های  شیوه  خصوص  در  گیالن  استان  پزشکی 
با این نوع بیماری ها اطالع رسانی  مستمر به هنگام 
تقویت  با  دانشگاه  این  عمومی  روابط  یا چرا  ندارند. 
خود در این راستا گام بر نمی دارد و مردم فقط باید 
اما ندانند به  شاهد تعداد افزایش سرطانی ها باشند ، 
اقدام  پزشکان چه  و  درمانی  مراکز  به  مراجعه  از  غیر 

های پیشگیرانه ای الزم است.

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

برای نخستین بار در 
خاورمیانه ،

با اجرای طرح جدید در دانشگاه جامع،

کوچ علم از دانشگاه،

50 هزار نفر به بیکاران کشور افزوده می شود
 گیالن 24 و نشریه واکنش: دست 
علمی  جامع  دانشگاه  کاران  اندر 
کاربردی اعالم کردند: با اجرای طرح 
جدید تعطیلی یا واگذاری واحدهای 
هزار   5۰ از  بیش  دولتی  دانشگاهی 
نفر از کارکنان این واحدها بیکار می 

شوند.
 : گفتند«  ما  خبرنگار  به  عده  این   
همه تالش دولت ایجاد اشتغال برای 
جویندگان کار است و این سیاست با 

اهداف دولت مغایرت دارد. 
واحدهای  کارکنان  و  مسئوالن 
دانشگاهی دانشگاه جامع اظهار کردند: 
در طرح تحول یا تغییرات دانشگاه ، 
دولتی  ارگانهای  به  وابسته  واحدهای 
یا باید به بخش خصوصی واگذار یا 
آنکه تعطیل شود. این در حالی است 

که بسیاری از دانشجویان این واحدها 
خود  تحصیلی  آینده  و  وضعیت  از 

نگران هستند.  
در طرح به واحدهای دولتی اعالم 
شده است که برای ترم آینده حق ثبت  

نام دانشجوی جدید را ندارند. 
شرایط واگذاری معلوم نیست 

به  واحدهای  اندرکاران  دست 
اصطالح دولتی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی می گویند: در حالی مسوالن 
دانشگاه در تهران بر اجرای این طرح 
این  نیست  مشخص  که  دارند  تاکید 
واحدهای با چه شرایطی به متقاضیان 
بخش خصوصی واگذار خواهد شد. 

دانشگاه  مالی  بخش  مسئوالن 
آمدهای  در  از  گویند:  می  هم  ها 
 25 ترتیب  به  دانشگاهی  واحدهای 

و ۱5 و ۱۰ درصد به حساب خزانه، 
واحدهای مرکزی دانشگاه  در تهران 

و واحدهای استانی واریز می شود. 
در  از  ها  بخش  همه   عبارتی  به 
آمدها منتفع هستند و اینکه باید طرح 
واگذاری یا تعطیلی به اجرا در آید ، 

ریشه در جاهای دیگری دارد.! 
در  تغییر  مخالف  نماینده   170

ساختار دانشگاه جامع 
تغیرات  اعالم  با  حال  همین  در 
و  جامع  دانشگاه  واحدهای  در 
خصوصی سازی آن  نزدیک به ۱۷۰ 
های  چهره  جمله  از  مجلس  نماینده 
از  دار  دامنه  پیگیریهای  با  دانشگاهی 
رئیس جمهوری، وزیر علوم و دیگر 
اجرای  در  تا  اند  خواسته  مسئوالن 

طرح تجدید نظر کنند.  

که  اند  داشته  اظهار  نمایندگان 
واحدهای  تعطیلی  و  واگذاری 
آموزی  علوم  زیان  به  دانشگاهی 
دانشگاه  کارکنان   ، کشور  در  کاربردی 
خواهد   ... و  دانشجویان   ، مدرسان   ،
بود و لذا شایسته است با عنایت ویژه 

رئیس دولت دوازدهم ملغی شود. 

مــرد هزار چــــهره بازار ارز کیــــــــست؟

 آن روزها بود که مسووالن بانک مرکزی 
ارز  نرخ  نوسانات  می کردند  اعالم  کرات  به 
طبیعی و ناشی از تسویه حساب شرکت های 

دولتی و مواردی از این دست است.
 آن روز ها بود که مسووالن بانک مرکزی 
ارز  نرخ  نوسانات  می کردند  اعالم  کرات  به 
طبیعی و ناشی از تسویه حساب شرکت های 
دولتی و مواردی از این دست است. اما ژانویه 
نوروز  آمد، تعطیالت  تمام شد، عید هم  هم 
مقامات  زمستانی  خواب  اما  شد،  تمام  هم 

ادامه  همچنان  مرکزی  بانک 
دارد.

روز ها  این  ارز  بازار 
است.  گذشته  از  آشفته تر 
حتی یک اظهار نظر خشک 
و خالی از عراقچی معروف 
، همان معاون ارزی کم سن 
و سال بانک مرکزی هم در 

این رابطه شنیده نمی شود. 
سخنانی که رییس اش هم 
وعده هایی  حتی  و  می گوید 
که رییس جمهوری می دهد، درست برعکس 

آن در بازار اتفاق می افتد.
ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی که 
کشانده  اینجا  به  را  ارز  بازار  بی تدبیری اش، 
پای  خود  امضای  که  نیست  حاضر  است، 
حکم عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی را 
که قطعًا به دالیل سیاسی نه کفایت مدیریتی، 
به این مقام منصوب شده است، پس بگیرد و 
یک کهنه کار را برای معاونت ارزی منصوب 
با  او  و  شود  حاصل  فرجی  شاید  تا  کند 

تدبیرش بتواند بازار را نجات دهد.
موضوع اکنون اینجا است که بانک مرکزی 

برای  بخواهد  که  ندارد  چنته  در  هیچ چیز  یا 
مقابله با دالالن به کار بگیرد یا این که اصول 
مدیریتی نوسانات ارزی را نمی داند. البته تفکر 
چندگانه دولت را هم باید به این مشکالت و 
سوءتدبیر ها اضافه کرد. در دولت یک صدای 
شنیده  ارزی  نوسانات  با  مقابله  برای  واحد 

نمی شود.
اقتصادی  تیم  از  عمومی  افکار  پرسش 
دولت به ویژه مدیران بانک مرکزی این است 
دالر،  از  اعم  ارز  نرخ  افزایش  برنامه  اگر  که 
کسری  جبران  برای  و  عمدی  پوند  و  یورو 
امکان  و  نیست  و  نبوده  آن  امثال  و  بودجه 
بازار ارز میسر نیست ،چرا به فرموده  کنترل 
حضرت امام استعفا نمی دهند و جا را برای 
کسانی خالی نمی کنند که آنها توان کنترل و 

نظارت بر بازار ارز را داشته باشند. 
روز یکشنبه یکی از نماینده های مجلس در 
صحن علنی فریاد می زد: به خدا قسم امکان 
و توان کنترل بر بازار ارز به اسانی وجود دارد 

، چرا برای این مهم کاری نمی کنند.
افزایش بهای ارز به خصوص دالر آمریکا 
افکار  که  آورده  وجود  به  شرایطی  اکنون 
یاس  و  سرخوردگی   نوعی  دچار  عمومی 

شده و اظهار نظرهای متفاوتی » سانسور« دارند 
که عمده ترین آن را می توان در فضای مجازی 
مشاهده کرد.! به راستی مردم خوب سرزمین ما 
لیاقت شان این است ؟. شایستگی مردم شهید 
داده این است که از همه چیز خود بگذرند و 
با این همه ثروت در سرزمین پهناور  مدیرانی 
ایران  نتوانند قیمت های را کنترل کننند و در 
حالی که خود حقوق های باال و اندوخته های 
آنچنانی دارند و در ساختمان های  گران قیمت، 
به  کنند  زندگی می  کاخ سلطنتی  از  باالتر  گاه 
فکر مردم در اقشار گوناگون به خصوص فقرا 

نباشند.
که   کنید  آزاد  را  دانشجویی  ارز  باید  چرا 
فرزندان با ژن خوب شما بتوانند در آمریکا و 
اروپا به آسانی تحصیل و تفریح کنند و فرزندان 
طبقات متوسط این امکان برایشان ممکن  نباشد 
تحصیالت  های  نیمه  در  بازگشت  به  ناچار  و 

تکمیلی خود باشند.
آقایان مسئوالن به خصوص دست اندر کاران 
حوزه اقتصادی به دور از شعارهای غیر عملی  
به خود بیایند و رئیس دولت تدبیری کند که در 
دولت تدبیر و امید ، مردم نا امید نشوند و همه 
تر شدن  ارزش  بی  و  ارز  گرانی  از  جا سخن 
پول ملی ایران که نماد اساسی و اصلی ما است 

، نباشد.  یا علی مدد

30 فروردین سال 96 ،
مهلت شرکت 

در جشنواره ملی 
مطبوعات تمدید 

شد

خانه  مدیرعامل   :24 گیالن 
فروردین  گیالن،۳۰  مطبوعات 
ارسال  فرصت  آخرین  را   9۷
ملی  جشنواره  دبیرخانه  به  آثار 
گفت:آثار  و  دانست  مطبوعات 
بازه زمانی اول  باید در  ارسالی 
آبان 95 لغایت 2۳ فروردین 9۷ 

منتشر شده باشند.
اشاره  با  خورسندی  کریم   
جشنواره  نخستین  برگزاری  به 
محلی،  مطبوعات  ملی 
و  خبری  سراسری،پایگاه های 
منطقه  میزبانی  به  خبرگزاری ها 
اظهار کرد:جشنواره  انزلی،  آزاد 
نمایشگاه  و  مطبوعات  ملی 
ها  سایت    و  نشریات  استانی 
فرهنگ  اداره کل  همکاری  با 
گیالن  استان  اسالمی  ارشاد  و 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  و 

بهار 9۷ برگزار می شود. 
مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
 9۷ فروردین   ۳۰ گیالن،  استان 
آثار  ارسال  فرصت  آخرین  را 
دانست  جشنواره  دبیرخانه  به 
در  باید  ارسالی  گفت:آثار  و 
لغایت  آبان 95  اول  زمانی  بازه 
شده  منتشر   9۷ فروردین   2۳
آیین  اینکه  بیان  با  وی  باشند. 
اختتامیه 26 اردیبهشت در سالن 
منطقه  سازمان  همایش های 
شد،  خواهد  برگزار  انزلی  آزاد 
مذکور  جشنواره  کرد:  تصریح 
»سرمقاله«،»گزا بخش های  در 
رش«،»یادداشت«،»تیتر«،»مقاله
»عکس«برگزار  و  «،»مصاحبه« 
»نقش  خورسندی  می شود. 
منطقه آزاد انزلی در توسعه ملی 
مقاومتی«  اقتصاد  و  منطقه ای  و 
جشنواره  ویژه  بخش  را 
خاطرنشان  و  دانست  مذکور 
از  تجلیل  و  نهادن  کرد:ارج 
تالشگران و فرهیختگان عرصه 
تبادل  زمینه  ایجاد  و  رسانه 
میان  تجارب  انتقال  و  نظر 
مکتوب،پایگاه ها  رسانه های 
اصول  خبرگزاری ها،تبیین  و 
در  مطبوعات  رسالت  اخالقی 
و  فرهنگ  گسترش  راستای 
تبیین  و  اسالمی   – ایرانی  هنر 
جایگاه و نقش روزنامه نگاران و 
خبرنگاران در تحقق شعار سال 
و  اقتصادی  فرهنگی،  توسعه  و 
اجتماعی کشور از جمله اهداف 

جشنواره ملی مطبوعات است.

ادامه مطلب در همین صفحه 

مجید محمدپور- مدیرمسئول
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 گوناگون
سازمان  رییس   :24 گیالن 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
یکصدهزار  گفت:  گیالن 
دست کت و شلوار از گیالن 
به ترکیه صادر می شود. دلق 
پوش گفت:طرح توسعه ایران 
و  است  آماده  حال  در  برگ 
به زودی صد هزار دست کت 
صادر  ترکیه  برای  شلوار  و 
اصالح  از  وی  شد.  خواهد 
افزوده  بر ارزش  مالیات  اعمال 
همچنین  افزود:  و  داد  خبر 
حال  در  بانکی  های  سیاست 
بهبود است و هزار و 5۰ میلیارد 
تومانی که قرار بود برای استان 
جذب  عملکرد  شود،  جذب 
سازمان  رییس  بود.  خوب 
صنعت معدن و تجارت گیالن 
ادامه داد: گیالن رتبه ششم را 
در پرداخت تسهیالت به رفع 
به  کشور  در  را  تولید  موانع 

خود اختصاص داده است. 
صنعت  کرد:  تصریح  وی 
سلولزی از صنایع مهم گیالن 
محسوب می شود و واحدهای 
بخش  این  در  بزرگی  صنایع 

در گیالن وجود دارد. 

خبر
کت و شلوارهای 
دوخت گیالن به 
ترکیه صادر شد

با  گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
تاکید بر ظرفیتها و توان بانون تصریح کرد: بر عهد 
فرماندار  هر  که  دارم  مؤکد  تأکید  و  پایبندم  خود 
بایستی حداقل از ظرفیت یک بانو برای سمت های 
مدیریتی همچون بخشدار یا معاون فرماندار استفاده 

استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  کند.به 
که  نشست  این  در  ساالری  مصطفی  دکتر  گیالن؛ 
به مناسبت بزرگداشت میالد دخت نبی مکرم اسالم 
)ص(؛ حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن، پیش 
از ظهر امروز در محل سالن غدیر استانداری برگزار 

بانوان  همواره  تاریخ  طول  در  داشت:  اظهار  شد، 
تبلور  که  بودند  فعال  اقتصادی  درکارهای  گیالنی 
اینکه  بیان  با  وی  می شود.  دیده  کشاورزی  در  آن 
مختلف  حوزه های  در  زمین  گیالن  بانوان  همواره 
باید،  آنچه  متأسفانه  کرد:  تصریح  بوده اند،  پیشتاز 
بهتری  اتفاقات  است  الزم  و  نشده  محقق  برایشان 

رقم بخورد. 
توان  از  بهره گیری  و  بانوان  به ظرفیت   *توجه 

مدیریتی آنان
و  بانوان  ظرفیت  به  توجه  گیالن  استاندار 
از  بخشی  را  آنان  مدیریتی  توان  از  بهره گیری 
برخی  البته  کرد:  تصریح  و  دانست  دولت  وظیفه 
وجود  انتصابات  برخی  در  قانونی  محدودیت های 
به  مربوط  و  خارج  استانداران  اختیار  از  که  دارد 
راهکار  مهمترین  است؛  حاکمیت  و  دولت  بخش 
برای بهره گیری از تمام ظرفیت جامعه اعم از آقایان 
و بانوان، انسجام درونی و ارائه پیشنهادات و ایده ها 
از طریق تشکل ها و صنوف مختلف به بدنه دولت و 
حاکمیت است. دکتر ساالری با اشاره به رشد قابل 

تأکید  تکمیلی،  تحصیالت  زمینه  در  بانوان  مالحظه 
از ظرفیت  بهترین شکل  به  بتواند  که  کرد: جامعه ای 
نیمی از جمعیتش که بانوان هستند بهره ببرد، می تواند 

مدعی پیشرفت و ترقی باشد. 
شدن  اجرایی  لزوم  بر  گیالن  استاندار  *تأکید 
سمت های  در  بانوان  و  جوانان  بکارگیری  بخشنامه 

مدیریتی
بخشنامه  شدن  اجرایی  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
مدیریتی،  سمت های  در  بانوان  و  جوانان  بکارگیری 
تصریح کرد: بر عهد خود پایبندم و تأکید مؤکد دارم 
بانو  یک  ظرفیت  از  حداقل  بایستی  فرماندار  هر  که 
معاون  یا  بخشدار  مدیریتی همچون  برای سمت های 
استان  در  دولت  عالی  نماینده  کند.  استفاده  فرماندار 
آموزش و توانمندسازی بانوان را ضروری دانست و 
گفت: خوشبختانه در سال های اخیر بانوان حضوری 
نظیر شوراهای  اجتماعی  مختلف  زمینه های  در  فعال 
داریم  امید  و  داشته اند  دهیاری ها  و  روستا  و  شهر 
در  تا  کند  پیدا  تسری  نیز  باالتر  مقاطع  به  روند  این 
سمت هایی نظیر بخشداری و فرمانداری نیز از ظرفیت 
پایان سخنانش  در  برده شود.دکتر ساالری  بهره  آنان 
پیشنهاد داد: تعدادی از این جمع به نمایندگی از همه 
در قالب کارگروه مشورتی، پیگیر مطالبات مربوط به 

بانوان شوند.

فرماندارها از بانوان در پستهای مدیریتی استفاده کنند
استاندار گیالن،

تحلیل سیاسی، خبر

تراز آب دریای 
خزر رو به 

کاهش است
تهدید  اینکه  بیان  با  گیالن  زیست  محیط  مدیرکل 
اصلی تاالب کاهش تراز آبی دریای خزر است، گفت: 
یک میلیارد و 2۰۰ میلیون مترمکعب در تاالب رسوب 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   2۰۰ به  آن  تخلیه  که  داریم 
برنامه ریزی  امروز در جلسه شورای  دارد. محمدپور 
اجتماعات  سالن  در  استاندار  حضور  با  که  استان 
سالجاری  در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  انصاری  شهید 
برای اجرای هر پروژه در تاالب انزلی در کمیته اصلی 
تاالب که با حضور استاندار، نمایندگان و دستگاه های 
ذیربط ۱۰4 جلسه برگزار کردیم که 69 مصوبه داشت.  
دنبال این هستیم که مصوبات را در حوزه تاالب انزلی 

اجرایی کنیم.
 مدیرکل محیط زیست گیالن افزود: عمده مشکل 
تاالب ورود فاضالب های شهری و صنعتی است که 
از  که  می شود  تاالب  وارد  پیربازار  رودخانه  مسیر  از 
رودخانه های زرجوب و گوهررود متصل شده  است و 
4 هزار هکتار از اراضی را تحت تاثیر قرار می دهد. در 

سالجاری یک سوم تاالب را ساماندهی می کنیم. 
 وی گفت: اگر ساالنه 5۸۰ هزار تن رسوب وارد 
تاالب شود، باید برنامه ریزی کرد تا اعتبارات متناسب 
بیشترین  شود.  گرفته  نظر  در  رسوبات  حجم  این  با 
رسوبات هم از رودخانه پسیخان وارد تاالب می شود.  
محمدپور با بیان اینکه بیش از 5۰ درصد عرصه آبی 
تله  کرد:  بیان  هستیم،  شاهد  آن  غرب  در  را  تاالب 
برای  می شود،  احیا  سر  شیله  ورودی  در  رسوب گیر 
رسوب گیری حوزه مرکزی از بخش خصوصی استفاده 
می کنیم. مدیرکل محیط زیست گیالن تصریح کرد: یک 
میلیارد و 2۰۰ میلیون مترمکعب در تاالب رسوب داریم 
که تخلیه آن به 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، باید از 
طریق تله های رسوب گیر جلوگیری کنیم یا مانع ورود 
تاالب  اصلی  تهدید  کرد:  اضافه  وی  شویم.  رسوبات 
کاهش تراز آبی دریای خزر است، البته موجشکن هم بی 
تاثیر نیست. امسال 6 آبراه را احیا کردیم که ۷ آبراه در 

دستور کار قرار گرفته است.

 گیالن 24 و نشریه واکنش: استاندار گیالن،به کاهش ۳۰ درصدی ذخایر آب استان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و گفت:امیدواریم در مدت یک ماه آینده تفاوت ذخائر کاهش 

پیدا کنند اما با این وجود به میزان ذخائر سال گذشته نخواهیم رسید
دکتر مصطفی ساالری در جلسه مشترک کارگروه حفاظت از منابع آب و کمیته های تخصصی 
کشاورزی و آب استان برضرورت استفاده از ظرفیت دهیاریها در بخش های مختلف تأکید کرد 
و افزود:آن دسته از کشاورزانی که از سهمیه ی یارانه ای سوخت استفاده می کنند با مراجعه به 
دهیاریها اقدام به ثبت نام در سامانه ی تجارت آسان نمایند . وی با اشاره به اینکه ثبت نام در 
سامانه ی تجارت آسان عالوه بر دستیابی به آمار دقیق کشاورزان بهره مند از سوخت یارانه ای 

موجب شفافیت می شود،گفت:صدا و سیما در این خصوص به کشاورزان اطالع رسانی کند. 
مصوبات جلسه ی  از  را  انهار  الیروبی  و  کنترل سردهنه ها  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده    
گذشته ی شورای حفاظت از منابع آب عنوان و خاطرنشان کرد:تاکنون از میزان هزار کیلومتر انهار 
استان 4۰۰ کیلومتر الیروبی شده و برای باقیمانده ی آن انتظار است که آب منطقه ای با تقویت 
تجهیزات حداکثر تا 2۰ فروردین این اقدام را به پایان برساند . وی تمام تالش ها را برای نبود 
دغدغه در میان کشاورزان دانست و اظهار کرد:شخم زمستانه نسبت به سال گذشته از پیشرفت 
از حضور دهیاران در روستاها  استفاده  با  امیدواریم جهاد کشاورزی  خوبی برخوردار است و 

کشاورزان را به این مسیر ترغیب کنند تا در ذخایر آب موجود صرفه جویی شود . 

ذخـــــایر آب گیـالن 30 درصـد کاهـــش یافت

مدیرکل محیط زیست 
بازتاب عملـی اقـدامهای 96 در سـال 97گیالن ؛

، گروها و کشورها  افراد، احزاب  رفتارهای 
که  خانواده  یک  درون  در  چه  طبیعی  طور  به 
سطوح  تا  است  بشری  اجتماع  ترین  کوچک 
می  محسوب  جوامع  ترین  بزرگ  که  کشورها 
شوند، بدون شک با خود بازتاب های عملی و 

اجرایی به دنبال دارد.
این بازتاب ها و بازخوردهای عملی همیشه 
در  و  شود  نمی  اجرا  فوریت   به  و  شتاب  با 
حوزه مسائل سیاسی به علت و علل گوناگون 
از جمله صبر و متانتی که  سیاسیون باید داشته 

باشند، مشروط زمان است. 
سرزمین دوست داشتنی ایران و مردم خوب 
و فهیم آن در کنار مدیران در تمام سال ۱۳96 
کنشها و  واکنش هایی  داشتند که امسال نتایج 
عملی آن به گمان نگارنده اشکارتر خواهد شد. 

در حصر و خروج از حصر! 
رایزنی  و  ها  تالش  با  گذشت  که  سالی  در 
دوازدهم  دولت  رئیس  پیگیرانه  و  مستمر  های 
و معاونان و مشاوران و وزیران دولت به همراه 
بسیاری از وکالی خانه ملت و دیگر چهره های 
تاثیر گذار در سرنوشت کشور شرایطی فراهم 

آمد که انتظار رفع حصر ممکن شد. 
به  سال  پایانی  روزهای  در  ها  تالش 

خصوص در اسفند ماه براساس اظهار نظرهای 
چهره های شاخص نظام از جمله علی مطهری 
نایب رئیس مجلس جواب داد و قرار شد افراد 
اما  در حصر  پایان 96 از حصر خارج شوند، 
یک نامه مهدی کروبی با ادبیات خاص  به نظر 
می رسد موجب شد، اقدام برای رفع حصر به 

تاخیر بیفتد. 
ناگفته نماند که این رفع حصر از یک سو به 
بستگی  حصر  دوره  در  چهره  سه  این  آرامش 
مواضع  و  رفتارها  به  دیگر  سوی  از  و  دارد 
نهم و  نژاد رئیس دولت های  محمود احمدی 
دهم که متاسفانه هر روز بی پرواتر و جسورتر 
حسین  میر  پیداست،  ناگفته  کند.!  می  عمل 
موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همسر 
میر حسین  باید آموخته باشند که پس از رفع 
حصر در مواضع و مصاحبه ها و اطالعیه ها و 
و  حاکمیتی  ضوابط  و  موازین  خود  های  نامه 

قانونی را بیش از پیش رعایت کنند. 
چهره  سه  این  از  حصر  رفع  موازات  به 
صاحب نام، نگارنده یقین دارد که با رفتارهای 
نسنجیده و بسیار تند احمدی نژاد، رئیس دولت 
نهم و دهم به زودی به حصر می رود، چرا که 

چاره ای جز این نیست. 

احمدی نژاد در این روزها و هفته ها برای 
طرفداری از بقایی و مشایی مطالبی را عنوان می 
کند که » خوب یا بد« اصرار نظام است و نباید 
گفته شود.  ) به مصداق هر راست نباید گفت 
، هر راست نشاید گفت(. وی هم چنین تهدید 
علیه  که  هایی  افشاگری  بر  است، عالوه  کرده 
خانواده الریجانی ها انجام داده است، به زودی 
در بخش های دیگری حاکمیتی و حکومتی در 

همه ابعاد افشاگری می کند.! 
به نظر می رسد که دیگر به صالح نیست این 
فرد هر چه دلش می خواهد بدون سند ومدرک 
بگوید،  رسانه های بیگانه را تغذیه کند، در عین 

حال کسی هم با او کاری نداشته باشد. 
است  ممکن   ، دارد  اعتقاد  عمومی  افکار 
برخی از سخنان احمدی نژاد درست باشد، اما 
چون مسیر اقدام و تصمیم گیری وی غلط است 
، تنها شنونده و بهره گیر سخنانش رسانه های 
و  داخلی  دشمنان   ، گر  استفاده  سوء  و  بیگانه 
دونالد  مانند  منطق  بی  هایی  چهره  و  خارجی 

ترامپ رئیس دولت آمریکا هستند. 
موارد،  همین  توانست  می  نژاد  احمدی 
در  را  مستندات  خودش  قول  به  و  افشاگری 
دوره ای که مسئولیت داشت » بر مسند قدرت 

و  کارش خود  ندهد  اجازه  و  کند  عنوان   ، بود« 
اطرافیانش به اینجا بکشد.! 

در  و  زندان  در  وی  معاون  بقایی  اکنون  هم 
اعتصاب غذاست و  رحیم مشایی رئیس دفترش 
هم در بازداشت به سر می برد و بی تردید دیگر 

نوبت خودش است. 
کالم آخر اینکه ، با شرایطی که محمود احمدی 
به  آورده  به وجود  اطرافیانش  و  برای خود  نژاد 
نظر نمی رسد که دیگر راه برگشتی داشته باشد. 
او در شرایطی قرار گرفته که تا امکان داشته باشد 
افشاگری خواهد کرد و هیچ دولت  به اصطالح 
و حاکمیتی  حتی در آمریکا و اروپا هم این رویه 

تند و بی منطق را تحمل نمی کند. 
باید در روزهای آینده شاهد تحوالت خاصی 

در کشور باشیم.  فروردین ۱۳9۷ 

زهرا رضائی 
سالمه شیرزادی

سالمه شیرزادی

از  تن  چند  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
مربیان شاغل در سالن ورزشی جمعیت هالل 
احمر رشت مرکز استان گیالن به واگذاری » 

اجاره«  این مکان به یکی از ورزشکاران اسبق 
گیالنی اعتراض کردند.

را  متنی  امروز  سالن  این  در  فعال  مربیان 
مدیریت  از  آن  براساس  که  اند  کرده  امضاء 
هالل احمر کشور خواسته شده تا در تصمیم 

خود تجدید نظر کند.. 
مربیان  از  نمایندگی  به  مربیان  از  یکی 
از  که  معصومی  فردین  داد:  توضیح  معترض 
و  مجلس  نمایندگان  از  یکی  با  ارتباط  طریق 
دوم  بار  برای  کشور  احمر  هالل  رئیس  نامه 
موفق به اجاره این سالن شده است، توان اداره 
کرد: حداقل  تصریح  ندارد. وی  را  محل  این 

از ورزشکاران  بسیاری  مربیان و  از  هفت تن 
دررشته های مختف ورزشی از حضور مجدد 

معضومی در این سالن انتقاد شدید دارند. 
به گفته وی ،معترضان اعتقاد دارند که آقای 
معصومی قبال هم به مدت پنج سال این سالن 
را اجازه کرد و در آمدهای باالیی داشت ، اما 
و  مربیان  به  حاصله  آمد  در  تناسب  به  هرگز 

ورزشکان سرویس های الزم را ارائه نکرد. 
در  فوتبال  سابقه  با  و  سرشناس  مربی  این 
مربیان و  اکنون  آور شد: هم  یاد  مرکز گیالن 
به  معصومی  دوباره  بازگشت  از  ورزشکاران 
ناراضی هستند  احمر  مجموعه ورزشی هالل 

و خواستار تجدید نظر در این تصمی از سوی 
رئیس هالل احمر کشور می باشند. 

اقای معصومی یک  این را هم گفت که  وی 
ورزشکار ایرانی و جهانی بوده و از نظر در آمد 
به لحاظ داشتن امکانات در شرایط خوبی قرار 

دارد و به این سالن احتیاج چندانی ندارد
در تماسی که با آقای فردین معصومی داشتیم 
هالل  چنانچه   . نشدیم  گو  و  گفت  به  موفق   ،
دراین  فردین معصومی  ، کشور و  احمر گیالن 
نظرات  بازنشر  آماده  دارند،  ی  نظر  خصوص 

شان هستیم.

اعتراض مربیان به واگذاری سالن ورزشی هالل احمر رشت

سالمه شیرزادی

آگهــی ثبتــی
آگهی  فقدان سند مالکیت

با ارائه  وراث آقای مرتضی خاکسار فرد 
دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 
سند  که  است  شده  مدعی  تهران   1862
به  ثبتی  پالک  ششدانگ  دانگ  سه  مالکیت 
رشت   11 بخش  در  واقع   13/310 شماره 
ذیل ثبت 850 و صفحه 513 دفتر 11/9 به 
شماره مسلسل 2/309631 به نام مرتضی 
خاکسار فرد صادر و تسلیم شد که برابر سند 
رهنی 117036 مورخ 1351/11/16 دفتر 
دو تهران در رهن شرکت ولد اکسپرس قرار 
گرفته است که به علت جا بجایی مفقود شده 
است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را 
نموده است لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه شخصی نسبت به پالک فوق 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  باشد  می  خود 
رسید  و  اعالم  اداره  این  به  این  انتشار 

از  پس  اینصورت  غیر  در  نماید،  دریافت 
انقضای مدت مذکور این اداره وفق مقررات 

اقدام خواهد شد..
و  فوت  فرد  خاکسار  مرتضی  توضیحا 
برابر دادنامه 25 مورخ 74/5/8  وراث وی 
تهران  حقوقی  دادگاه   124 شعبه  رئیس 

وراث متوفی عبارتند از:
عسکر  عذرا    .2 همسر   پریچهرحماسی 
 .4 پسر  فرد  خاکسار  علی   .3 مادر  لواسانی 
آرمان خاکسار فرد برابر دادنامه 879 مورخ 
عمومی  دادگاه   90 شعبه  رئیس   84/9/12
لواسانی   عسکر  عذرا  خانم   ، تهران  حقوقی 
احد از ورثه فوت و وراث وی عباتند از جعفر 
متوفی  دختران  عزت  و  عصمت  و  پسرعفت 

شهرت جملکی خاکسار فرد.
یک  ناحیه  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس 

رشت  - محسن ابراهیم زاده - 
ر م الف / 129  

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدین وسیله به خانم مریم نادم پور راسته کناری فرزند حسن ش .ش 199 و اسماعیل عادی نژاد مالوایی فرزند جالل و محمد نادم پور راسته کناری  فرزند حسن ابالغ می گردد بانک سپه شعبه بلوار امام رشت جهت وصول مطالبات خود به مبلغ 110/679/434 ریال تا تاریخ 94/6/31 که از مورخه مزبور روزانه مبلیغ 35/937 ریال به اصل بدهی افزوده می گردد به انضمام حقوق 
دولتی موضوع قرار داد بانکی شماره 179005214 – 90/6/30 علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده  که به کالسه 9602098منجر گردید . چون مامور پست قادر به شناسایی آدرس شما در متن سند نبوده و بستانکار نیز آدرس دیگری از شما ارائه ننموده است لذا حسب درخواست ذینفع موضوع اجرائیه یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر خواهد شد. از تاریخ انتشار 

ظرف مدت 10 روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد.    رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - جواد نیری فالح 1    -   ر م الف / 133

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 24/152بخش 9 رشت
آقای غالمرضا صابر باقی برابر برگه استشهادیه شماره 109/96/23174 
– 1396/12/9 مدعی شده است که سند مالکیت شش سهم مشاع از هشت 
سهم ششدانگ المثنی به شماره پالک 24/33 باقیمانده ذیل ثبت 783 صفحه 
باقی  صابر  غالمرضا  احمد  نام  به   829861 چاپی  شماره  به   9/9 دفتر   421
های 141283  به شماره  قطعی  اسناد  برابر  و سپس  گردیده  تسلیم  و  صادر 
 2588/15 از  مشاع  سهم   55 مقدار  رشت   2 دفترخانه   69/1/20 تاریخ 
باقی  شعبانی  سهراب  به  ششدانگ  سهم  هشت  از  مشاع  سهم  شش  از  سهم 
منتقل گردید که در صفحه 480 دفتر 9/9 به ثبت رسید و سند قطعی شماره 
141293 به تاریخ 1369/1/21 دفترخانه 2 رشت مقدار 24 سهم مشاع از 
2586/15 سهم از شش سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ به  طاهر یگانه 
باقی منتقل گردید و برابر سند قطعی شماره 141294 تاریخ 69/1/21 دفتر 
خانه 2 رشت مقدار 36 سهم مشاع از 2586/15 سهم از شش سهم مشاع از 
هشت سهم ششدانگ به منصور رسولی منتقل گردید که در صفحه 476 دفتر 
 36 از  مشاع  سهم   20 مقدار  الذکر  اخیر  مالک  مجددا  و  رسید  ثبت  به   9/9
سهم مشاع از 3586/15سهم از شش سهم از هشت سهم ششدانگ به آقای 
حسن حقیقی بلسی منتقل نمود که در صفحه 182 دفتر 9/17 به ثبت رسید و 
سند قطعی شماره 141316 – 69/1/23 دفتر خانه 2 رشت مقدار 110 سهم 
مشاع از 2586/15 سهم  از شش سهم از هشت سهم ششدانگ به قدرت 

اهلل نوری منتقل گردید و سند قطعی شماره 144326 تاریخ 70/5/23 دفتر 
از هشت  از 2586/15 سهم از شش سهم  2 رشت مقدار 400 سهم مشاع 
سهم ششدانگ به غالمحسین قیم گیالنی منتقل گردید که در صفحه 184 دفتر 
دفتر  تاریخ 75/11/7  به شماره 88325  قطعی  و سند  ثبت رسید.  به   9/9
از 2586/15 سهم از شش سهم مشاع  خانه 4 رشت مقدار 36 سهم مشاع 
از هشت سهم ششدانگ به پرویز پریوشی سیاه اسطلخی منتقل گردید که در 
صفحه 161 دفتر 9/12 به ثبت رسید  و سند قطعی شماره 116376 تاریخ 
از  از 2586/15 سهم  مقدار 16 سهم مشاع  خانه 5 رشت  دفتر   83/4/17
امیر کنده  به سید عباس حسینی  از هشت سهم ششدانگ  شش سهم مشاع 
برابر  سپس  و  رسید  ثبت  به   9/22 دفتر   49 صفحه  در  که  گردید  منتقل 
صورتمجلس استاندارد سازی  به شماره 109/95/1677 -  95/2/7 پالک 
به  مالکیت  سند  و  یافت  تغییر   24/152 به  باقیمانده   24/33 از  ثبت  مورد 
علت جا به جایی مفقود شده است . تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
است لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه کسی نسبت به پالک فوق مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشارآگهی به این اداره 
اعالم و رسید دریافت نماید، در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور این 

اداره وفق مقررات اقدام خواهد شد. ر م الف / 107  

سند  فقدان  آگهی 
مالکیت

با  حماسی  پریچهر 
استشهادیه  برگ  دو  ارائه 
دفترخانه  شده  گواهی 
شده  مدعی  تهران   1862
سه  مالکیت  سند  که  است 
ثبتی  پالک  دانگ ششدانگ 
واقع   13/310 شماره  به 
ذیل  رشت   11 بخش  در 
 225 صفحه  و    850 ثبت 
شماره  به   11/10 دفتر 
به   2/309630 مسلسل 
صادر  حماسی  پریچهر  نام 
برابر  که  شد  تسلیم  و 
 117036 رهنی  سند 
 2 دفتر   51/11/16 مورخ 
تهران در رهن شرکت ورلد 

اکسپرس قرار گرفته است 
که به علت جا به جایی مفقود 
شده است ، تقاضای صدور 
را  المثنی  مالکیت  سند 
نموده است لذا مراتب طبق 
نامه  آئین   120 ماده  ذیل 
نوبت  یک  در  ثبت  قانون 
چنانچه  تا  گردد  می  آگهی 
کسی مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود 
 10 مدت  ظرف  باشد  می 
انتشارآگهی  تاریخ  از  روز 
به این اداره اعالم و رسید 
غیر  در  نماید،  دریافت 
صدور  به  نسبت  اینصورت 
وفق  المثنی  مالکیت  سند 
مقررات اقدام خواهد شد.  

ر م الف / 129   

طبق  اجرائیه  ابالغ  آگهی   (
اسناد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده 

رسمی ( 
خانم   -1  : به  بدینوسیله 
ش  کریم  فرزند  رحیمی  نسرین 
آقای   -2 و   2650010703 .م 
جواد  فرزند  خواه  کشفی  حسن 
ابالغ   5699290346 م   . ش 
بلوار  شعبه  سپه  بانک  گردد  می 
مطالبات  وصول  جهت  رشت  امام 
ریال  بمبلغ 61/568/493  خود 
تا تاریخ 96/11/1 که از مورخه 
 33/673 مبلغ  روزانه  مذکور 
افزوده  بدهی  اصل  به  ریال 
دولتی  حقوق  بانضمام  میگردد 
شماره  داخلی  قرارداد  موضوع 
علیه   95/7/4-269510338

اجرائیه  بصدور  مبادرت  شما 
 9602008 بکالسه  که  نموده 
پست  مآمور  چون  گردید  منجر 
شما  آدرس  شناسائی  به  قادر 
بستانکار  و  نبوده  سند  متن  در 
شما  از  دیگری  آدرس  نیز 
حسب  لذا  است  ننموده  ارائه 
درخواست ذینفع موضوع اجرائیه 
روزنامه  از  یکی  در  یکنوبت 
شد  خواهد  منتشر  محلی  های 
 10 مدت  ظرف  انتشار  تاریخ  از 
محسوب  شده  ابالغ  اجرائیه  روز 
و عملیات اجرائی پیگیری خواهد 
اسناد  اجرای  اداره  رئیس   . شد 
رسمی رشت - جواد نیری فالح 1

ر م الف / 132
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شهرداری ها و شوراها

 گیالن 24 و نشریه واکنش: سومین 
اقتصاد  دانشجویی  ملی  کنفرانس 
تخصصی  نشست  در  ایران  کشاورزی 
شهر  زیرساخت  غذا  اقتصادی  امنیت 
دانشگاه  در  شناسی  خوراک  خالق 
در  نهادها  سایر  همراهی  بر  گیالن 
ادامه مسیر عضویت در شبکه شهرهای 
خالق تاکید شد. به گزارش اداره اطالع 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  رسانی 
کنفرانس  این  رشت،  شهرداری  الملل 
دانشگاه  حکمت  تاالر  در  روزه،   دو 
گیالن برگزاری و خانم  فاطمه قدیمی  
شهر  در  یونسکو  های  برنامه  مدیر 
ارائه  با  کنفرانس  این  در  خالق رشت 
اطالعاتی در خصوص شبکه شهرهای 
خالق خوراک شناسی گفت: در سال 
2۰۰4 پیشنهاد تشکیل این شبکه مطرح 

به  شهرها  اولین   2۰۰9 سال  از  و  شد 
آن پیوستند و تاکنون ۱9۰ شهر از ۷۷ 
در  شبکه  این  عضویت  به  دنیا  کشور 

آمده اند. 
 وی با اشاره به فعالیت این شبکه در 
۷ حوزه مختلف تصریح کرد: خوراک، 
دستی،  صنایع  رسانه،  موسیقی، 
حوزه   ۷ طراحی  و  ادبیات  معماری، 
فعالیت شبکه شهرهای خالق هستند و 
شهرها بر اساس پتانسیل های خود به 

این شبکه می پیوندند. 
خانم قدیمی با بیان اینکه در پیوستن 
نبوده  آنها مدنظر  شهرها صرفًا گذشته 
در  که  موضوعی  داشت:  اظهار  است 
دارد  قرار  پذیرش  این  اهمیت  صدر 
در واقع حال و آینده شهرها بر اساس 

پیوست اشتراکی با گذشته است. 

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیر 
اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهرداری 
مجموعه  زیر  کننده  هماهنگ  گروهی 
را  دستورالعملی  و  تشکیل  یونسکو 
تدوین کرده است افزود: یکی از موارد 
ارزیابی شهرها  و  ماهه  کار 6  گزارش 

پس از 4 سال است.
 ۱2 در  خالق  شهرهای  *رقابت 

شاخص برای پذیرش در یونسکو 
داد:  ادامه توضیح  فاطمه قدیمی در 

بر اساس  تا سال 2۰۱5 پذیرش شهرها 
خالقیت بوده است اما از این سال شرایط 
رشد و حرکتی مدنظر قرار گرفته است تا 
هریک از اعضای شبکه در شاخص های 
۱2 گانه تعریف شده به رقابت بپردازند 
پیوستن  زمان  اساس  بر  ارزیابی  این  و 
توسعه  شرایط  و  بود  خواهد  شبکه  به 
یافتگی شهرها در آن لحاظ خواهد شد. 

رشت میزبان شهرهای شبکه 
خالق خوراک شناسی 

خواهد بود

واکنش  واکنشی ها: قیمت انواع گوشت قرمز با افزایش محسوسی نسبت به یک ماه قبل 
همراه شده است؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم ماهیچه گوساله به 5۰ هزار تومان 
رسیده است.  گوشت قرمز در ایام نوروز با افزایش تقاضا همراه شد و این افزایش تقاضا 
بهانه ای شد برای افزایش قیمت برخی اقالم این محصول. به گفته برخی فروشندگان 
قیمت انواع گوشت قرمز با افزایش روبرو شده است و این افزایش قیمت تقریبا از نیمه 
اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است. گوشت قرمز در سال گذشته هم در مقاطعی 
با افزایش قیمت روبرو شد؛ افزایش قیمتی که مورد تایید مسئوالن ذی ربط هم نبود 

اما عمال در بازار با قیمت باالتر از سقف تعیین شده عرضه می شد. در حال حاضر هم 
بررسی ها نشان می دهد که قیمت اقالم مختلف گوشت قرمز نسبت به یک ماه گذشته با 
افزایش همراه شده است. بر این اساس گوشت استیکی به عنوان گران ترین نوع گوشت 
قرمز کیلویی 6۰ هزار تومان و ماهیچه گوساله کیلویی دیگر نوع گوشت قرمز که جزو 
گران ترین هاست 5۰ هزار تومان قیمت دارد و هر کیلوگرم راسته گوساله 5۱ هزار تومان 
فروخته می شود. گوشت مخلوط گوساله با حدود 2۰۰۰ تومان افزایش قیمت، به کیلویی 

4۰ هزار تومان رسیده و ران گوساله نیز کیلویی 44 هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد.

گـوشت قــرمز باز هم گـــران تر شد!

مدیرکل گمرک آستارا ،

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت خبر داد،

خبر

تنها مرجع رسیدگی به میزان 
تشعشعات دکل های مخابراتی 

سازمان انرژی اتمی است

شهردار آستارا گفت : تنها مرجع رسیدگی و اندازه 
گیری میزان تشعشعات و امواج رادیویی ناشی از دکل 
های B.T.S  مخابراتی در کشور ، سازمان انرژی اتمی 

است.
 نشریه واکنش : دکتر جواد معیتی روز شنبه اظهار 
کرد :  با توجه به موقعیت ویژه اقتصادی و توریستی 
و  ارتباطی  اپراتورهای  از  یکی  با  آستارا  مرزی  بندر 
منطقه  این  دهی  آنتن  تقویت  برای  کشور  مخابراتی 
اساس  بر   : کرد  اضافه  وی  شد.  انجام  های  رایزنی 
پایان  تا  این شرکت  تا مشترکین  توافق مقرر شد  این 
سال 9۷ با مشارکت و همکاری شهرداری از خدمات 
ارتباطی نوین با افزایش پهنای باند اینترنت از سرویس 
های نسل 5/4 ، همپا با سایر کشورهای اروپایی بهره 
تا   دارند  حق  مردم  اینکه  بر  تاکید  با  وی  شوند.  مند 
نسبت به مضر بودن یا نبودن این دکل ها برای سالمتی 
خودشان آگاهی واطالعات کاملی داشته باشند.تصریح 
کرد :تنها مرجع رسیدگی به میزان تشعشات دکل های 
مخابراتی B.T.S ، سازمان انرژی اتمی است.چنانچه 
اگر بعد از استعالم سازمان متولی مشخص شود میزان 
است  مضر  شهروندان  سالمتی  برای  دکل  تشعشعات 

قطعا جمع آوری خواهد شد.
در بخش دیگری از این گفتگو مهندس امیر آقازاده 
مدیر شمال غرب شرکت ایرانسل در سخنانی کوتاه ، 
با بیان اینکه تمام تجهیزات مخابراتی قبل از ورود به 
کشور مجوز های مربوطه را از مراجع ذیصالح دریافت 
دقیقا  شده  استفاده  تکنولوژی   : کرد  تاکید  اند.  کرده 
در کشورهاي  و  بوده  استاندارد های جهانی  براساس 
اروپایی نیز دقیقا از همین تجهیزات استفاده شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی امواج رادیویی 
مقررات  تنظیم  سازمان  توسط  ای  دوره  بصورت 
برای  مردم   : کرد  شود.اضافه  می  پایش  رادیویی 
درخواست اندازه گیری میزان تشعشعات این اپراتورها 

با کارشناسان مربوط با شماره ۱95 تماس بگیرند.
؛ در چند روز گذشته  به گزارش خبرنگار واکنش 
بندر  مورخی  فلکه  در   B.T.S مخابراتی  دکل  نصب 
آستارا برای تقویت آنتن دهی مشترکین اپراتور ایرانسل 
، واکنش و اعتراضاتی را از سوی عده ای از ساکنین 

این منطقه به همراه داشته است.

شهردار آستارا عنوان کرد:

قبل از بستن تلگرام، 
سروش آزموده شود

هاشم پور سرپرست 
حوزه استاندار شد

نشریه  فناوری  گروه 
واکنش و گیالن 24: از امروز 
ماه  فروردین  یازدهم  شنبه 
مجازی  فضای  در  اخباری 
رسمی  های  خبرگزاری  و 
کانال  بستن  بر  مبنی  کشور 

تلگرام منتشر شد.
خبرها،  این   براساس 
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
آخر  تا  است:  گفته  مجلس 
مجازی  کانال  ماه  فروردین 
بسته  تلگرام  رسان  پیام  و 
می شود. این در حالی است 
کاربر  میلیون   4۰ تلگرام  که 

ایرانی دارد. 
وزارت  در  مقام  یک 
ایران  گفته است،  ارتباطات 
زمان  باره  در  الزم  تصمیم 
بستن تلگرام بر عهده شورای 
عالی فضای مجازی است . 

تا  است  گفته  فرد  این 
فضای  ملی  شبکه  که  زمانی 
راه   « سروش   « مجازی 
بسته  تلگرام  نشود،  اندازی 

نمی شود. 
ماه  چند  *سروش 

آزمایش شود 
سامانه  یا  بومی  شبکه 
با  ایران  در  اینترنتی  ملی 
که  است  قرار  سروش  نام 
جایگزین تلگرام شود. آنچه 
اندر  دست   ، است  مسلم 
کاری  عجله  با  نباید  کاران 
را  اعتراض عمومی  که  کنند 

به دنبال داشته باشد. 
در این راستا شایسته ابتدا 
با  پیام رسان » سروش »  که 
تلگرام  که  امکاناتی  همان 
راه  را  دهد  می  کاربران  به 
سرویس  ماه  چند  و  اندازی 
دهی کند و پس از اطمینان از 
این شبکه ، تلگرام را ببنندند. 
راه اندازی یک شبکه ملی 
مجازی » پیام رسان سروش« 
ایرانی  همه  حمایت  مورد  
آنکه  بر  مشروط  است  ها 
داخلی  تولید  یک  عنوان  به 
را  الزم  کفایت  و  کیفیت 

داشته باشد. 
به عبارتی این پیام رسانی 
در  تلگرام  اندازه  به  حداقل 

افکار عمومی جا باز کند.

گیالن 24: استاندار گیالن 
طی حکمی مجید هاشم پور 
را به سمت سرپرست حوزه 

استاندار منصوب کرد .
اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
دکتر  حکم  در  گیالن  استانداری 
گیالن   استاندار  ساالری  مصطفی 
پورآمده  هاشم  مجید  به   خطاب 
به تجارب و سوابق  :باتوجه  است 
حکم  این  موجب  به  جنابعالی 
حوزه  »سرپرست  عنوان  به   ،

استاندار«منصوب می شوید. 
از  استعانت  با  است  امید 
برنامه ریزی  ضمن  متعال،  خداوند 
دقیق و منسجم و انتظام بخشی به 
اقدامات و پیگیری ها و رصد منظم 
تصمیمات و ارجاعات و ساماندهی 
امور در راستای تحقق اهداف، در 

انجام امور محوله موفق باشید.
مدیریت  نشریه ی منطقه 
خبری  پایگاه  واکنش،   ای 
خبری  شبکه  و  ها  واکنشی 
شایسته  انتصاب    24 گیالن 
جناب  آقای هاشم پور را به 
ایشان  و مجموعه استانداری 

گیالن تبریک می گوید.

ترانــزیت کاال از مرز آستـارا به روسیه افزایـــــش یافت

گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیر کل 
افزایش  از  آستارا  مرزی  بندر  گمرک 
صادرات  گیر  چشم  و  منتظره  غیره 
این  گمرک  مرز  از  کاال  ترانزیت  و 
 96 سال  پایانی  روزهای  در  شهرستان 
به مقصد کشور روسیه خبر داد. رسول 
امیدی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار 
از گمرک  کاال  میزان صادرات  واکنش 
آستارا در سال 96 را  425 هزارتن ذکر 
کرد و گفت : این مقدار نسبت به سال 
گذشته 6 درصد کاهش ، ولی به لحاظ 
ارزش با مبلغی معادل 22۰ میلیون دالر 
است. وی  داشته  افزایش  ، ۱۱ درصد 
هزارتن    269 نیز  را   واردات  مقدار 
این  ارزش   : بیان داشت  عنوان کرد و 
میلیون دالر و  نیز ۱۰6  مقدار واردات 
از نظر وزنی 5 درصد کاهش ، ولی به 
لحاظ ارزش ۷ درصد با افزایش مواجه 

بوده است. 
 وی  در ادامه به ترانزیت خارجی به 
عنوان )گمرک مبدا( اشاره کرد و افزود 
کاال  تن  هزار   ۷5 آستارا   گمرک  از   :
به کشورهای خارجی ترانزیت شده که  
ارزش این مقدار کاال ۱۳۱ میلیون دالر 
، که  از نظر وزنی و ارزش به ترتیب 

2۸ و ۱۰ درصد افزایش داشته است. 
ترانزیت  میزان  همچنین  وی   
را  مقصد(  )گمرک  عنوان  به  خارجی 
گفت  و  کرد  عنوان  تن  هزار   29۱ نیز 
کاالی  ترانزیت  مقدار  این  ارزش    :
خارجی یک میلیارد و ۳۱9 میلیون دالر 
با  ترتیب  به  ارزشی  از نظر وزنی و  و 
افزایش 2۳ و ۳۷ درصدی همراه بوده 
است.  امیدی مشکالت سیاسی کشور 
از  کاال  ورود  کاهش   ، اروپا  با  روسیه 
گران   ، اروپا  و  لهستان  کشور  مسیر 
شدن نرخ دالر و ارز را از عمده دالیل 

سمت  به  روسیه  تجارکشور  گرایش 
کرد  اضافه  و  دانست  ایران  بازارهای 
محصوالت  از  برخی  سازی  ذخیره   :
از  میزبانی  برای  میوه  بویژه  کشاورزی 
مهمانان جام جهانی 2۰۱۸ روسیه یکی 
صادرات  افزایش  مهم  دالیل  از  دیگر 

کاال از ایران به این کشور می باشد.
روسیه  بازار  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مفید  بسیار  کشورمان  صادرات  برای 
این  دانستن  غنیمت  با   : افزود  است 
فرصت ، برنامه ریزی مناسب و تولید 
سهم  توانیم  می  کیفیت  با  محصوالت 
در  را  روسیه  بازار مصرف  از  بیشتری 

گمرک  مدیرکل  باشیم.  داشته  اختیار 
ایام  اینکه در  به  اشاره  با  آستارا سپس 
سالن  از  پیاده  مسافران  تردد  نوروز 
سواری  وسیله  به  سواره  و  مسافری 
های شخصی با پروانه خروج  موقت 
کاال  ترانزیت  کامیونهای  همچنین  و 
ترافیک پرحجمی در مرز این شهرستان 
پایانی  روزهای  در   : کرد.افزود  ایجاد 
مسئوالن  با  نشست  دو  گذشته  سال 
برگزار  آذربایجان  جمهوری  گمرک 
خواست  در  آنها  از  آنها  از  و  کردیم 
کردیم که بصورت شبانه روزی فعالیت 

 ۱۳ از  اینکه  بیان  با  وی  باشند.  داشته 
اسفندماه سال گذشته تا پایان تعطیالت 
به  آستارا  گمرک  فعالیت  سالجاری 
کرد  بود.اضافه  روزی  شبانه  صورت 
ظرفیت  حداکثر  با  مذکور  مدت  در   :
 6۰۰ الی   4۰۰ روزانه  متغیر  طور  به 
تریلی ترانزیت کاال ورودی و خروجی 

داشتیم. 
و  مسافران  تردد  میزان  وی   
تاریخ  از  تعطیالت  ایام  در  گردشگران 
ماه  فروردین   ۱۳ لغایت  اسفند   25(
ذکر  نفر   ۷۳۱ و  هزار   ۷4 تعداد  را   )
با  این آمار در مقایسه    : کرد و گفت 

تعطیالت نوروز مدت مشابه سال گذشته 
با  وی  است.  داشته  رشد  درصد   ۳۷
نفر  تعداد ۳59۱6  تفکیک  به  اینکه  بیان 
جمهوری  کشورهای  از  خارجی  مسافر 
آذربایجان ، گرجستان و دیگر کشورهای 
اند. شده  کشورمان  وارد  قفقاز  حوزه 
مسافر  نفر   ۳۸۸۱5 تعداد   : کرد  اضافه 
ایرانی نیز به مقصد کشورهای مذکور از 

کشور خارج شده اند. 
به  اذعان  با  آستارا  گمرک  کل  مدیر 
زیر ساخت  نبودن  آماده  وجود  با  اینکه 
های ریلی، برای برآورده کردن خواسته 
ها  واگن   ، آذری  و  ایرانی  تجار  های 
وارد  ریلی  پایانه  به  موقت  صورت  به 
منتقل  زمینی  پایانه  به  بدرقه  مامور  با  و 
انجام  آنها  گمرکی  تشریفاتی  کارهای  و 
می شود. افزود : در حال حاضر  روزانه 
و چوب  تخته  محموله  واگن   ۱۰ تعداد 
روسی از طریق خط ریلی جابه جا می 
شود ، که در مجموع تاکنون تعداد ۱99 
انواع  تن محتوی  به وزن ۱2۰۰۰  واگن 
وارد   MDF و  روسی  چوب   ، تخته 

پایانه ریلی آستارا شده است. 
 امیدی در پایان با اشاره به اینکه فعال 
زیرساخت ریلی برای جا به جایی مسافر 
نیست و در حال حاضر خواست  آماده 
و  ایران  کشور  دو  مسئوالن  عمومی 
کاالست.  نقل  و  حمل  برای  آذربایجان 
زیر  آینده  در  اگر  قطعا   : کرد  اظهار 
مسافر  جایی  به  ،جا  شود  آماده  ساختها 
نیز در خط ریلی آستارا - آستارا محقق 

خواهد شد. 

زهرا رضائی

زهرا رضائی

خبرنگار:سیدمحمدرضا رشیدی

خبر

عقب ماندگیهای 
رشت باید جبران 

شود
واکنش: شهردار رشت گفت:  نشریه  و   گیالن 24 
برای جبران عقب ماندگی های گذشته، باید با درایت و 

سرعت به موضوعات پرداخته شود.
شورای  اعضای  نگاه  و  انسجام  اینکه  بیان  با  وی 
پنجم نسبت به عملکردهای معنی دار حوزه مدیریت 
مثبت،موجب  این  نگاه  بود،گفت:  مثبت  شهری 
است. فعالیت های شهرداری رشت شده  فنی تر شدن 
شورا  بین  موجود  همدلی  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
و شهرداری خاطر نشان کرد:مشورت و مشارکت این 
مجموعه ها و همچنین جابجایی هایی در سطح مدیران 
داشت.   دنبال  به  را  مطلوبی  شهرداری،رضایتمندی 
محصوالت  برخی  نرخ  افزایش  به  توجه  با  نصرتی 
نشان  خاطر  موجود  اقتصادی  وضعیت  و  عمرانی 
کرد:مدیریت شهری به هیچکدام از نامالیمات توجهی 
بودجه  اساس  بر  و  مضاعف  همدلی  با  تنها  و  نکرده 

تعریف شده به فعالیت های خود ادامه می دهد.
پیش بینی  از  دشوارتر  را  رو  پیش  اقدامات  وی   
نیازمند  اهداف  کرد:پیشبرد  تصریح  و  برشمرد  بودجه 
افزود:اکنون  رشت  شهردار  است.  اقتدار  و  درایت 
سعی و خطا نمودن بی معنا است.بنابراین برای جبران 
با درایت و سرعت به  عقب ماندگی های گذشته،باید 

موضوعات پرداخته شود.

شهردار رشت،

پیام رسان سروش آماده 
است،

خبرنگار :سیدمحمدرضارشیدی
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

 مدیر شــرکتي روي نیمکتي در پارک نشســته بود و سرش را بین دســتانش گرفته بود و به این فکر مي کرد که آیا مي تواند شرکتش را از 
ورشکســتگي نجات دهد یا نه. بدهي شرکت خیلي زیاد شــده بود و راهي براي بیرون آمدن از این وضعیت نداشت. طلبکارها دائماً پیگیر 
طلب خود بودند. فروشندگان مواد اولیه هم تقاضاي پرداخت بر اساس قرارداهاي بسته شده را داشتند.  ناگهان پیرمردي کنار او روي نیمکت 

نشست و گفت: »به نظر میاد خیلي ناراحتي.« بعد از شنیدن حرف هاي مدیر، پیرمرد گفت: »من مي تونم کمکت کنم.«

چند نکته از این معنا ...
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خدای رحمان نوید میالد سال نو را بر دوش نسیم بهاری 
گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز به خالق سپارد.
کهن  و  فرخنده  عید  طبیعت،  دوباره  تولد  و  نو  سال  حلول 
عشق  دوستی،  پیام آور  و  نیاکان  یادگار  که  را  باستانی  نوروز 
و محبت، با لطافت گیاه و خرمی طبیعت، و تحول به مراحل 

نیکوتر و برتر است.
ایام  دیگر  رسید،بار  فرا  زیبائیهایش  تمام  با  بهار  دیگر  بار 
سرخوشی و سرسبزی آمد وبار دیگر طبیعت رخ نمود و جلوه 

ای از آفرینش وجالل الهی آشکارشد.
اینجانب برخود وظیفه میدانم حلول سال نو و بهار پرطراوت 
الهی و تجدید حیات طبیعت می  نشانه قدرت الیزال  را که 
باشد را به تمامی هموطنان  علی الخصوص شهروندان عزیز 
آستارایی و بویژه خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، ایثارگران و 
پرسنل زحمت کش شهرداری آستارا تبریک  و تهنیت عرض 
نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند 

متعال برای شما و خانواده محترمتان مسئلت می نمایم.
بهارتان در سال » حمایت از کاالی ایرانی« مبارک 

 اللهم عّجل لولیک الفرج 
جواد معیتی شهردار بندر مرزی آستارا

  فروردین ماه 1397

بنام آفریننده زیباییها


