
آنچه از استیضاح می 
یک  آنکه،  یعنی  فهمم 
توان  مدیری  و  وزیر 
و  مدیریت  کفایت  و 
و  نداشته  را  وزارت 
نمایندگان ملت در خانه 
و  بحت  از  پس  ملت 
بررسی های طوالنی در 
صحن علنی و با پخش 
وزیر  رخ  به  را  مدیریت  عدم  این  جلسه  مستقیم 
آرای  اکثریت  کسب  صورت  در  و  کشیده  مدیر  و 

نمایندگان برکنار می شود.
استیضاح  نفر  یک  وقتی  یافته  توسعه  جهان  در 
می شود، هرگز به مسئولیتی همطراز یا باالتر ارتقاء 
اما  چرا  ندارم،  بنده سراغ  یا حداقل  کند  نمی  پیدا 
موضوع  اگر   حتی  قضیه  این  عکس  ما  کشور  در 
جاری  چنان  هم  باشد  جناحی  و  سیاسی  استیضاح 
است و هر وزیر و مدیری  از سوی مجلس برکنار 
می شود، روسای جمهوری آن فرد را باز در مدیریتی 
همطراز یا حتی  باالتر قرار می دهند.  آیا می خواهند 
و 290  نبوده  درست  نظر مجلس  که   کنند  اعالم   ،

نماینده برای خودشان گفته و بافته اند.!؟ 
به اصرار فراوان به افکار عمومی اعالم می کنیم، 
ما صادقانه خدمت می کنیم در حالی که یکی از شیوه 
مردم  آرای  به  که  است  این  عمل  در  های صداقت 
اهمیت داده شود. وزیران و مدیران کشور که بعد از 
استیضاح برای شغل و درآمدهای همسان و بیشتر از 
آن به گواه مستندات چهار دهه قبل در مانده نشده 
ملت  به خانه  دهن کجی  نوعی  با  ها  دولت  که  اند 
دوست دارند بگویند ، این آدم ها حتی اگر توان الزم 

مدیریتی هم نداشته باشند، اما باید باشند.؟! 
وقتی مقوله ای به این سادگی را رعایت نمی کنیم 
، وضعیت دولت، اقتصاد، مسائل اجتماعی ، فرهنگ 
جامعه و ماجرای ورزش کشور و .... به طور طبیعی 
بهتر از این نمی شود.  با خودمان و کسانی که رای 
خود را با دستشان به ما هدیه کرده اند، صادق باشیم. 

کارسختی نیست. همین. منبع : گیالن 24

آن سـوی مفهوم 
استیضاح !!؟

برخی کارشناسهای اقتصادی معتقدند، نرخ ارز در روزهای آینده 
بر  نسبی حاکم  آرامش  و  قرار گرفته  دیگر در مسیر صعودی  بار 

بازارتا حدی زیادی از دست خواهد رفت. آنها دالیلی دارند که:
نو  سال  جشن  مراسم  برگزاری  و  ژانویه  ماه  بودن  نزدیک    )۱

مسیحیان 
فقط ۱۸0 روز عمر  ایران  نفتی  از تحریم  معافیت 9 کشور   )2
دارد و بعد از آن درآمد نفتی ایران بار دیگر در مسیر کاهشی قرار 
گرفته و تامین مالی واردات اقالم مصرفی مردم و مواد اولیه مورد 

نیاز برای واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
نتیجه  در  و  دنیا  اقتصادی  رشد  کاهش  پیش بینی  دلیل  به   )۳  
کاهش نیاز به نفت و گاز از سوی کشورهای صنعتی و البته معافیت 
موقت برای خریداران نفت ایران، قیمت نفت مدتی است در مسیر 
نزولی قرار گرفته و باعث شده درآمد نفتی کشور کاهش یابد، لذا 
جریان درآمد ارزی کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته و می تواند 

افزایش های آتی  نرخ ارز را در پی داشته باشد.
نظر شما چیست؟  فکر می کنید دولت و تیم اقتصادی اش  

 می توانند اقدامی در ثبات اقتصادی نسبی انجام دهد؟.

نرخ ارز آخر امسال چند...؟
خبررسمقاهل

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه 
نگار و مدرس دانشگاه

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

w a k o n e sh  h a f t e n a m e h سه شنبه 13 آذر 1397   25 ربیع االول 1439  3 دسامبر  2018  سال شانزدهم  شماره 698  4 صفحه 1000 تومان

خـــــبـرهای ویـژه

اسامـی 19 بانک 
بـدهکار اعـالم شد

تجلیل از مدیر روابط 
عمومی دانشگاه 

آزاد گیالن

افزایش کیفیت آسفالت 
معابر اولویت شهرداری 

است 232

اخبار ویژه

 صفحه 2

 صفحه 2

چندین بنای تاریخی 
در شهر رشت ثبت 

شد

فاز 2 نصب دستگاه های 
سیستم قرائت از راه دور 

آغاز شد
 صفحه 2

ISSN 2345 - 5667

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

         مدیرمسئول :  09125036810

 صفحه2

بندر نینگبـو چین به 
بندرکاسپیـن 

متصل شد

 با ارسال اولیـن محــموله کاالیـی؛

 خنداندن مردم به بها 
!!باشد نه به بهانه

 صفحه 3

 صفحه 4

 صفحه 3

 صفحه 2

 صفحه 3

پروژه های ماندگار نشانه 
توسعه  شهری است

حقوق های بیش از 5 میلیون 
باز افزایش دارند 

10 اصالحیه قانون جدید چک  

مدیر جدید بسیج اساتید گیالن 
انتخاب شد

مسئـوالن به جانبازان 
اعصاب و روان توجه 

بیشتری کنند

مدیر کل بنیاد شهید ،

 صفحه 2

واقعیت زندگی 
ژاپنی ها چگونه 

است...

شهردار بندر انزلی،

به بهانه روز مجلس،

خانه های سالمنــدان دقیقا، 
کجاست...!! 

پیر شدن در جهان امروز حکایت غریب و غمناکی است. پیر شدن در جهان امروز دیگر چرخه ای از حیات 
طبیعی و رسیدن به نهایت بلوغ و کمال انسانی تلقی نمی شود.در آرمانشهر افالطون رهبر مدینه فیلسوفی پا به 
سن گذاشته دوران دیده و ورزیده است که بر اساس آموزش و تجربه توانسته است به مرحله باالیی از درک و 

بلوغ فکری دست پیدا کند ...

اخبار

دیدگاه ها

 صفحه 2

آموزشگاه موسیقی

دامـــون

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

تلفن تماس     33251857

دانشـگاه  کوشیـار  بهترین 
حوزه دانشگاهی شمال ایران 

و استان گیالن  
در رشته های 

مدیریت،حسابداری، کامپیوتر، 
زبان انگلیسی ، مهندسی صنایع، 
معماری و نقشه کشی ، عمران، 

مکانیک و برق 

همراه با صندوق رفاه دانشجویی 
و امکانات درمانی در درمانگاه 

فرهنگیان

با بهترین استادان 

گلسار - صابرین- جنب مجموعه ورزشی 
یادگار امام

فروشگاه 
عسـل صدرا

عرضه کننده
        انواع عسل   

              طبیعی ، ژل     
                             رویال ،    

برم موم ، 
گرده گل  

رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون

صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

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



امروز  جهان  در  شدن  پیر 
حکایت غریب و غمناکی است. 
دیگر  امروز  در جهان  پیر شدن 
و  طبیعی  حیات  از  ای  چرخه 
کمال  و  بلوغ  نهایت  به  رسیدن 

انسانی تلقی نمی شود.
رهبر  افالطون  آرمانشهر  در 
سن  به  پا  فیلسوفی  مدینه 
ورزیده  و  دیده  دوران  گذاشته 
و  آموزش  اساس  بر  که  است 
مرحله  به  است  توانسته  تجربه 
فکری  بلوغ  و  درک  از  باالیی 
دست پیدا کند. در دنیای مدرن 
جدیدی  تعریف  تکنولوژیک  و 
شکل  انسان  حیات  سالهای  از 
گرفت به گونه ای که به صورت 
انسان  پنهانی دوره های زندگی 
از جوانی و میانسالی و پیری به 
ناکارآمدی  و  کارآمدی  دوران 
این  برای  کرد.  پیدا  تغییر شکل 
و  نهادها  به  نیاز  شکل  تغییر 
بدن  میان  که  بود  هایی  سازمان 
ناکارآمد تفکیک  های کارآمد و 
قائل شود ) به نظر میشل فوکو 
دانش  اصلی  و  واقعی  هدف 
بدن  بر  نظارت  و  کنترل  جدید 
با  داری  سرمایه  گفتمان  است( 
حداکثری  دانستن  پذیر  مداخله 
بدن  است  توانسته  بدن«  »حوزه 
تولید  را  خود  نیاز  مورد  های 
کند. این بدن ها توسط نهادهای 
سازی  بهنجار  و  کنترل  تحت 
بیمارستان،  ارتش،  کلیسا،  مانند 
مدرسه و امثالهم تولید می شود. 
بدن هایی مطیع و سر به راه که 
در  را  بهره  و  کارایی  بیشترین 
داری  سرمایه  نظام  به  خدمت 

ارائه می دهند. 
 پیدایش خانه سالمندان نیز با 
چنین منطقی عجین است، خانه 
بدن  انباشت  محل  سالمندان 
های  بدن  است،  ناکارآمد  های 
دیگر  که  مستهلکی  و  فرسوده 
استفاده  و  برداری  بهره  توان 
ندارند و به این خاطر باید کنار 
گذاشته و دور نگهداشته شوند...   
»پیر«در جهان امروز دیگر آن 
فرد مورد احترام قبیله و خانواده 
جهان  در  پیر  انسان  نیست، 
خردمند  پیر  آن  تکنولوژیک، 
بلکه  نیست،  ماقبل مدرن  دنیای 
انسانی سردرگم و فاقد هرگونه 
توانایی و تجربیات اصیل است، 
انسان پیر کسی است که بیش از 
از زندگی خود را در  سی سال 
یا  اداره  در  تکراری  یک چرخه 
انجام یک  به  کارگاه  و  کارخانه 
حاال  و  پرداخته  تکراری  عمل 
اعالم  ناکارامد  یا  بازنشست  که 
کردن  پر  روش  نه  است  شده 
نه  و  است  بلد  را  خود  اوقات 
کردن  عرضه  برای  خاصی  چیز 

به دیگران دارد... 
که  است  وضعیتی  چنین  در 
یابد،  می  معنی  سالمندان  خانه 
به  شباهت  بی  سالمندان  خانه 
پارکینگ های بزرگ ماشین های 
له شده و قدیمی نیست   ، ساکنان 
خانه  )این  سالمندان  های  خانه 
مانند  درست  روح(  بی  های 
رونق  زمانی  ها  ماشین  همین 
داشتند، آنها همانند همین ماشین 
ها تا زمانی که قابلیت استفاده و 
ارج  بودند  دارا  را  برداری  بهره 
اما پس  و قرب خاصی داشتند، 
از کارافتادگی از متن خارج شده 
قبرستان  شبیه  ای  گوشه  در  و 

قرنطینه شده اند. 
شرق  کتاب  در  سعید  ادوارد 
انگلیسی ها  شناسی می نویسد، 
فرد  دادند  نمی  اجازه  هیچگاه 
شش  و  پنجاه  باالی  بریتانیایی 
)برای  بماند  باقی  هند  در  سال 
هندی  خواستند  نمی  آنها  اینکه 
بریتانیایی  مرگ  و  شدن  پیر  ها 
در  خواستند  می  و  ببینند  را  ها 
ذهن شان نامیرا جلوه کنند( سیستم 
از  امروز  دنیای  در  داری  سرمایه 
آنها  کند.  می  پیروی  منطقی  چنین 
کار  از  های  بدن  خواهند  نمی 
مقابل  در  مدام  خموده  و  افتاده 
دیدگان مردم باشند ، خانه های 
قبرستان  همان  نقش  سالمندان 

قبل از مرگ را ایفا میکند. 
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گوناگون
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گیالن 24: اسامی بانکهای دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه بدهی از 
طریق صدور اوراق تسویه خزانه اعالم شد.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه ای 
به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای این وزارتخانه، اسامی بانکهای دارای بدهی و 
نیز فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه 
بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳95 از طریق صدور 

اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعالم کرد. 

 بر اساس این ابالغیه، در اجرای آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۳97 
کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص افزایش سقف 
مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳95 از 
طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانکهای مجاز مشمول ملی ایران، سپه، کشاورزی، 
مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، 
ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل اعالم 

می گردد.

واکنش
خانه های سالمندان 

از نظر شما دقیقا 
کجاست

 10 اصالحــیه قانـون 
جدید چــک

اسامی 19 بانک بدهکار به بانک مرکزی اعالم شد

جاری  هفته  ابتدای  جمهور  رئیس 
»قانون اصالح صدور چک را جهت 
و  اقتصادی  امور  وزارت  به  اجرا 
جمهوری  مرکزی  بانک  و  دارایی 
اسالمی ابالغ کرد که در قانون جدید 
۱۱ اصالحیه به شرح زیر اعمال شده 

است:
درباره  مقررات چک  و  قوانین   .1
الزم الرعایه  الکترونیکی  چک های 
بنا  است  مکلف  بانک   .2 است. 
فوراً  چک  دارنده  درخواست  بر 
غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه 

یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
موجودی  که  صورتی  در   .۳
بانک  نزد  چک  صادرکننده  حساب 

تقاضای  به  باشد،  مبلغ چک  از  کمتر 
مبلغ  است  مکلف  بانک  دارنده چک 
موجودی در حساب را به دارنده چک 

بپردازد.
و  حساب  افتتاح  از  جلوگیری   .4
صادرکننده  حساب های  تمام  انسداد 
موسسات  بانک هاو  تمام  در  چک 
اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از 

ثبت غیرقابل پرداخت بودن.
اعتبار  سقف  مکلفند  بانک ها   .5
هر  به  و  محاسبه  را  متقاضی  مجاز 
برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار 
اختصاص  دهند. حداکثر مدت اعتبار 
چک  دسته  دریافت  زمان  از  چک 

سه سال است.

موردی  چک های  راه اندازی   .6
برای اشخاصی که دسته چک ندارند 
تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی 
اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان 
برداشت از حساب این اشخاص برای 

ذینفعان معین فراهم شود.
مراجع قضایی  و  مرکزی  بانک   .7
به  دسترسی  امکان  شدند  موظف 
اطالعات الزم را برای یکدیگر فراهم 
دسته  دریافت  از  جلوگیری   .۸ کنند. 
چک و صدور چک جدید در سامانه 
افزاد ورشکسته، معسر از  برای  صیاد 

رفع  برگشتی  چک  دارای  و  پرداخت 
سوءاثر نشده.

ارائه  با  می تواند  چک  دارنده   .9
دادگاه  از  پرداخت،  عدم  گواهینامه 
به کسری  نسبت  اجرائیه  صالح صدور 
طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  چک  مبلغ 

تعرفه قانونی را درخواست کند.
مؤسسات  یا  بانک ها  مجازات   .۱0
و  دولتی  از  اعم  متخلف  اعتباری 
مسؤول  و  خاطی  کارمند  غیردولتی، 

شعبه مربوط توسط بانک مرکزی.

خبر

سازمان  مدیرعامل  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
به  چین  نینگبو  بزرگ  بندر  اتصال  از  انزلی  آزاد  منطقه 
راستای  در  کاالیی  محموله  اولین  ارسال  با  بندرکاسپین 

فعالسازی کریدور چین_قزاقستان_ایران خبر داد.
این  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  مسرور  رضا 
محموله از بندر نینگبو در شمال شرق چین برای انتقال 
از مسیر این کریدور جدید ارسال شده و از طریق ریل 
به بندر آکتائو قزاقستان و با کشتی وارد بندر کاسپین می 
از  کریدور  این  قبلی  های  محموله  کرد:  تصریح  شود، 
مرکز و غرب چین به ایران حمل شده بود و اهمیت این 
محموله جدید به دلیل مبدا آن که در شرق چین است 
نشان دهنده مزیت این مسیر برای انتقال کاال از چین به 

ایران نسبت به مسیرهای فعلی است . 
 وی به سرمایه گذاری چند صد میلیارد دالری چینی 
اشاره  ابریشم جدید  فعالسازی مسیرهای جاده  برای  ها 
جدید  کریدور  مسیر  در  کاال  انتقال  کرد:  خاطرنشان  و 
نامه همکاری  تفاهم  بندهای  مهمترین  از  ایران،  و  چین 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  بین  ما  فی  منعقده  مشترک 
گذاری چین  سرمایه  و  اقتصادی  های  همکاری  انجمن 
بازرگانی چین  اتاق  رئیس  با  توافقات صورت گرفته  و 
برای بخش خصوصی بود که طی سفر ماه گذشته به این 
کشور و در جلسات تخصصی بر فعالسازی این کریدور 
ابریشم جدید  مهم ترانزیتی که بخشی از کریدور جاده 
است تاکید شد . رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با اشاره به نقش این کریدور در توسعه 
مبادالت تجاری کشور و ترانزیت کاالیی کشور چین از 
مسیر این منطقه به کشورهای همسایه، بیان کرد: در سفر 
راه  منظور  به  که  گیالن  استان  به  جمهور  رئیس  معاون 
اندازی آزمایشی مسیر ریلی قزوین - رشت - انزلی و 
بازدید از مسیر احداث خط ریلی رشت به مجتمع بندری 
کریدور  مزایای  گرفت،  صورت  انزلی  بندر  و  کاسپین 
از  پیگیری  از چندین سال  ایران و چین که پس  جدید 
رئیس  معاون  برای  شده  اندازی  راه  سازمان  این  سوی 
جمهور تشریح شد و نوبخت نیز ضمن ابراز خرسندی 
از فعالیت این مسیر جدید حمل و نقل کاالیی، بر نقش 
کریدور مزبور و منطقه آزاد انزلی در گسترش مبادالت 

دو کشور و توسعه تجارت در دریای خزر تأکید کرد . 
حال  در  محموله  تعداد  و  نوع  خصوص  در  مسرور 
کانتینر  این مرسوله 42  کانتیترهای  تعداد  حرکت گفت: 
لوازم  دوچرخه،  قطعات  حاوی  که  است  فوتی   40
به  و..  خودرو  لنت  دیواری،   کاغذ  صنعتی،  موتورهای 
مقصد ایران است که از مسیر ریلی به سمت بندر اکتائو 
حرکت نموده و تا ۱۸ آذر ماه جاری محموله بارگیری 
شده توسط کشتی دوریتا در مجتمع بندری کاسپین پهلو 

گیری می کند . 

بندر نینگبو چین 
به بندرکاسپین 

متصل شد

با ارسال اولیـن 
محــموله کاالیـی؛

لیال خدمت بین دانا

زهرا رضائی

چندین بنای تاریخی در شهر رشت ثبت شد

از  یادمان  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 

به گزارش ایثار گیالن ، مدیر کل بنیاد 
شهید استان  در دیدار و عیادت با جانبازان 
اعصاب و روان گیالنی در مراکز درمانی 
و  ایثارگران  اینکه  بیان  با  اردبیل،  استان 
مملکت  عزت  و  شرف  از  ما  جانبازان 
دفاع کردند و حق بزرگی بر گردن کشور 
در  انسانی  هر  کرد:  اظهار  دارند،  مردم  و 

خالصه ای از مطالب نقل شده از یک استاد دانشگاه که 
چند سال در ژاپن زندگی کرده است. 

*ژاپنی ها از دستمال کاغذی و مرطوب استفاده نمی 
کنند و از دستمال پارچه ای استفاده می کنند. 

قسمت  ها،  مهدکودک  و  مدارس  تمامی  ژاپن،  *در 
»خاکبازی« دارد. 

انجام  ماساژ  یکبار،  حداقل  ژاپن،  ملت  هفته  *هر 
میدهند.  *کرسی های سنتی ،بتدریج در بخش هایی در 

حال رایج شدن است. 
*نحوه پوشش و لباس مدارس، آزاد است. 

به  جنگل  نهضت  تا  مشروطه  انقالب 
میرزاکوچک  شهادت  سالروز  مناسبت 
کوچک  میرزا  عمارت  در  جنگلی  خان 
خان برگزار شد.به گزارش واحد مدیریت 
شهرداری  های  رسانه  با  ارتباط  اجرایی 
رشت،۱۱ آذرماه یادمان از انقالب مشروطه 
تا نهضت جنگل به همت سازمان فرهنگی 
با  رشت  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

گیالن 24 و نشریه واکتش: در سال حمایت از کاالی ایرانی و با همت نخبگان استان و کارکنان شرکت گاز استان گیالن، در هفته گذشته فاز دوم پروژه ی نصب ۱00 دستگاه سیستم قرائت از راه دور 
)Gas Master( در ایستگاه های صنایع عمده شهرستان رشت آغاز شد.حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن تصریح کرد: این سیستم با بهره مندی از آخرین تکنولوژی های ارتباطی و منطبق بر 
 Vb و Vm استانداردها و نیازهای داخلی شرکت ملی گاز ایران طراحی و پیاده  سازی شده است. اکبر ادامه داد: در این سیستم اطالعات ایستگاه های صنایع عمده از جمله فشار، دما، ارقام تصحیح کننده
Vm( رقم کنتور دوربینی - Vb  رقم تصحیح کننده حجم گاز که قبض گاز بر اساس آن محاسبه و صادر می گردد(، ضریب تصحیح کننده، عمر باتری و ... از طریق درگاه GSM به سرورهای مرکزی 
در ستاد انتقال یافته و مورد استفاده ی واحدهای مربوطه )بهره برداری و مشترکین و اندازه گیری( قرار می گیرد.  مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان گفت: در مرحله ی سوم، این سیستم به تمامی 

ایستگاه های پرمصرف و مشترکین عمده تسری خواهد یافت.

خصوص  به  جانباز  عزیزان  عظمت  برابر 
بایست  می  روان  و  اعصاب  جانبازان 
ایثار  گزارش  بیاورد.به  فرود  تعظیم  سر 
باید  همه  افزود:  پاکاری   عبداهلل   ، گیالن 
تالش کنیم تا در راه اعتالی نظام مقدس 
که  چرا  برداریم؛  قدم  اسالمی  جمهوری 
این نظام ثمره خون شهدا و ایثارگری های 

*مصرف نمک طبیعی،رایج است و قیمت آن، گرانتر 
از نمک یددار است.  *مصرف قند و شکر اصال در ژاپن 
رایج نیست. *شکر مصرفی عموم مردم ژاپن، »شکر سرخ 
چاشنی  از  غذا،  صرف  ابتدای  ها،  *ژاپنی  نیشکر«است. 

نمک استفاده می کنند. 
*هر روز دقایقی به تماشای آب اهتمام دارند. 

لوازم  ژاپنی،  آموزان  دانش  آموزشی  مرکز  اغلب  *در 
الکترونیکی و کامپیوتری وجود ندارد حتی در سطح معلم 
ها. *نهایتا ساعت ۱0شب اکثر مردم ژاپن خواب هستند. 

*بین الطلوعین، غالب مردم ژاپن بیدار هستند. 

ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  همکاری 
استان گیالن و به مناسبت سالروز شهادت 
سید  حضور  با  جنگلی  خان  میرزاکوچک 
اسالمی  شورای  رئیس  علوی  امیرحسین 
سخنگوی  شیرزاد  فاطمه  رشت،  شهر 
شورای اسالمی شهر رشت، محمد حسن 
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  منش  عاقل 
اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت، رضا 

جانبازان عزیز است.وی با بیان اینکه باید 
به جانبازان اعصاب و روان توجه بیشتری 
شود، تصریح کرد: این یک تکلیف است 
به همه مسئوالن و آحاد  تلنگری است  و 
جامعه که به این جانبازان که برای اسالم و 

انقالب جانفشانی کردند، توجه شود.
به  رسانی  خدمات  مسئول،  مقام  این 

*غالب مردم ژاپن، از زنجفیل بعنوان چاشنی در وعده 
های غذایی استفاده می کنند. 

بیوتیک،  آنتی  بجای  به  ژاپنی  پزشکان  غالب  *توصیه 
مصرف شلغم است. *تجویز تزریق آمپول برای بیماری 

ها در ژاپن، برای بیماران، بشدت کم است. 
 ، دارو  تجویز  در  ژاپن  پزشکان  گیری  *بدلیل سخت 
ایرانی ها با خودشان به ژاپن داروهای شیمیایی می برند. !!

*داروهای ژاپن عمدتا بصورت قرص و کپسول نیست 
و پودر و کیسه ای مصرف می شود. 

*هر روز برنامه استفاده از وان آب گرم، در بین عموم 
مردم، رایج است.*مراکز ماساژ به تعداد زیاد وجود دارد 
.*در هر محله ای حوضچه های آب گرم)اون سن(وجود 
دارد.*بر سر هیچ سفره ای در خانه و رستوران ها، آب 

توسعه  و  عمران  کمیسیون  رییس  رسولی 
شهری شورای اسالمی شهر رشت، بهراد ذاکری 
اسالمی شهر  اعضای شورای  رمضانپور  احمد  و 
فرهنگی  سازمان  رییس  حسنی  علیرضا  رشت، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و سیده مریم 
رضاطبع مدیر اجرایی ارتباط با رسانه شهرداری 
رشت و جمعی از مدیران و پیشکسوتان در 

عمارت میرزاکوچک خان برگزار شد. 

جانبازان و بیماران اعصاب روان و مشکالت 
مسئوالن  اصلی  وظیفه  از  را  ایثارگر  جامعه 
دانست و خاطرنشان کرد: جانبازان اعصاب 
و روان شهیدان زنده اند و با توجه به شرایط 
ادای  آنان  به  نسبت  باید  دارند،  که  سختی 

دین کنیم.

سرد برای نوشیدن وجود ندارد. *مصرف آب گرم در بین 
مردم رایج است. 

*در کشور ژاپن، یخچال دارای یخ ساز پیدا نمی شود. 
آفتاب  طلوع  از  قبل  ورزش  ژاپنی،  میلیون   ۱۳0 *تقریبا 

انجام می دهند. 
*سیگار در معابر و مکان های عمومی مصرف نمیکنند. 
*»چی ن جر« معروفترین نوشابه ژاپن از زنجفیل است. 

است،  برنج  ی  سرکه  نوعی  که  »ساکی«  مردم  *بیشتر 
مصرف می کنند. 

*در ژاپن غذا را با چوب یا دست می خورند و استفاده 
از قاشق در مرحله سوم است.

با سپاس از، دکتر نجفی عزیز

پروین محمدپور

شهر  منتخب  شهردار  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
کاری  اولویت های  مدون،  برنامه های  ارائه  با  رشت 
خود را تا پایان سال جاری برای بهبود فضای مدیریت 
شهری از جمله ارتقاء کیفیت اسفالت معابر اعالم کرد. 
آسیب شناسی های  به  توجه  با  گفت:  رشت  شهرداری 
و  رکن  اولین  است  داده  نشان  تجربه  گرفته  صورت 
مشورت  و  تعامل  ایجاد  شهردار  یک  موفقیت  الزمه 

بنده بر این  با اعضای شورای شهر می باشد.  محوری 
باور می باشم که انجام طرح های کالن و ایده های نوین 
مستلزم همدلی بین شهردار به عنوان مدیر ارشد اجرایی 
مدیریت  مجموعه  عنوان  به   شهر  شورای  اعضای  و 
شهری است، که در این راستا حداکثر تالش صورت 
به عنوان  باید  شهردار  بنده  دیدگاه  از  گرفت.  خواهد 
یار دوازدهم در کنار اعضای شورا عاملی برای ایجاد 

همدلی و تجمیع آرا باشد. 
 *آشتی شهروندان با شهرداری رشت 

وی   رشت،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
تصریح کرد: بررسی و رفع علل عدم اعتماد شهروندان 
نارضایتی های  رفع  و  شهری  مدیریت  مجموعه  به 
موجود و ارتقا سطح مشارکت مردم در مدیریت شهر 
این  به  که  چرا  می باشد،  اینجانب  اولویت های  جزو 
موضوع اعتقاد دارم شهروندان فهیم و صبور رشت در 
صورت اعتماد به مدیریت شهری و به واسطه فرهنگ 

غنی و تعلق خاطر عمیق به شهر خود در رفع بسیاری 
از معضالت موجود و اشاعه فرهنگ شهروندی پیشگام 
خواهند بود و باید با شناخت و درکی صحیح از این 

ظرفیت، باالترین بهره وری را ایجاد کرد. 
با  شهر  شورای  و  شهرداری  بین  تعامل  *ایجاد   

هدف جذب سرمایه گذار 
به موازات  و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با   
اجرای  رشت  شهر  و  استان  اقتصادی  مشکالت  آن 
با بودجه محدود  طرح های کالن و پروژه های مدنظر 
خارج  شهرداری  مجموعه  توان  از  حاضر  حال  در 
است. لذا تنها راهکار برون رفت از این بن بست جذب 
که  می باشد  بین المللی  و  ملی  در سطوح  سرمایه گذار 
قبولی  قابل  عملکرد  تاکنون  حوزه  این  در  متأسفانه 
سرمایه گذارانی  وجود  با  شهری  مدیریت  سوی  از 
شاخص انجام نشده است.  جذب سرمایه گذار در گام 
اول نیازمند ایجاد فضای امن برای سرمایه و حمایت 

مجموعه مدیران اعم از شهرداری و سایر نهادهای متولی 
به واسطه  شهر  شورای  مجموعه  بین  این  در  که  میباشد 
حضور نخبگان و منتخبین مردم می تواند نقشی محوری 
میان شهرداری  تعامل  ایجاد  با  به طور حتم  کنند که  ایفا 
و شورای شهر این اقدام به بهترین نحو ممکن صورت 

خواهد گرفت. 
 *راه اندازی اورژانس ۱۳7 و ترمیم آسفالت تا پایان 

سال جاری 
 موضوع آسفالت و چاله های موجود در معابر شهری 
که بارها سبب بروز لطمات جانی و مالی برای شهروندان 
برنامه  عدم  شخصًا  که  است  معضلی  گردیده،  رشت 
محوری و نگاه کارشناسی را تنها دلیل استمرار آن تلقی 
می کنم و شایان ذکر است در شهری که مدیریت شهری 
آن در ذهن خود چشم انداز مقصد گردشگری را تصور 
می کند وجود این قبیل مشکالت به هیچ وجه در شأن شهر 

و شهروندان نمی باشد.

به موازات جذب سرمایه گذار،

مدیر کل بنیاد شهید،

در سالروز شهادت سردار جنگل،

افزایــش کیفیت آسفالـت معابر اولـویت شهــرداری است

مسئوالن به جانبازان اعصاب و روان توجه بیشتری کنند

فاز 2 نصب دستگاه های سیستم قرائت از راه دور آغاز شد

واقعیت زندگی ژاپنی ها چگونه است...

فرهاد قنبری
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گوناگون

انتظامی  فرمانده   :24 گیالن 
سیم  سارق  دستگیری  از  آستارا 
در  مخابراتی  های  کابل  و  برق 
شهرستان  این  لوندویل  بخش 

خبر داد.
عصر  نمازی  محمد  سرهنگ 
امروز در تشریح این خبر گفت 
:در پی وقوع چندین فقره سرقت 
سیم برق و کابل های مخابراتی 
شهرستان،دستگیری  سطح  در 
یا سارقان در دستور کار  سارق 
پلیس قرار گرفت. وی با اشاره 
انتظامی بخش  اینکه ماموران  به 
لوندویل با استفاده از شگردهای 
شناسایی  را  متهم  پلیسی 
در  ماموران   : کرد  کردند،اضافه 
 ۳ متهم  مخفیگاه  از  بازرسی 
دستگاه  آب،یک  پمپ  دستگاه 
برش ام دی اف ،2 عدد باطری 
خودرو،مقدار 20 متر سیم فنس، 
های  کابل  توجهی  قابل  مقدار 
همچنین  و  مخابراتی  و  برق 
به  مسروقه  اموال  زیادی  مقدار 
کشف  ریال  400میلیون  ارزش 

کردند. 
 : افزود  همچنین  نمازی 
سارق 29 ساله با تشکیل پرونده 
قضایی برای سیر مراحل قانونی 
شد.  معرفی  قضایی  مراجع  به 
پایان  انتظامی آستارا در  فرمانده 
از شهروندان خواست ، هرگونه 
سامانه  به  را  مشکوک  مورد 

پلیسی ۱۱0 اطالع دهند. 

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
حقوقهای  جاری  سال  در  اینکه 
افزایش  تومان  5میلیون  باالی 
تورم  به  توجه  با  گفت:  نیافت، 
 9۸ سال  در  پیِش رو  باالی 
با  حقوق بگیران  همه  دریافتی 

افزایش روبه رو خواهد شد.
مردم  نماینده  الهوتی  مهرداد 
اینکه  بیان  با  لنگرود در مجلس 
بر اساس قانون، میزان رشد پایه 
متناسب  باید  کارمندان  حقوق 
این  گفت:  باشد،  تورم  نرخ  با 
درحالی است که در سال گذشته 
این موضوع رعایت نشد و برای 
میلیون   5 باالی  دریافتی های 
تومان هیچ گونه افزایشی در نظر 
گرفته نشد. وی افزود، این درحالی 
بود که برای حقوقهای زیر 5 میلیون 
افزایش  درصد   20 تا   ۱0 از  تومان 
میانگین  به طور  شد.  گرفته  نظر  در 
سال  در  حقوق  افزایش  میزان 
بوده  درصد   ۱0 حدود  گذشته 
باالی  دریافتیهای  است.سال 97 
افزایش  هیچ  با  تومان  5میلیون 
داد،  ادامه  .الهوتی  نشد  روبه رو 
سال  در  که  روشی  اساس  بر 
وجود  امکان  این  شد  پیدا  قبل 
 5 باالی  که  افرادی  برای  که  ندارد 
میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش 
حقوقی لحاظ نکرد، به هر حال باید 
افزایش  که  کرد  توجه  نکته  این  به 
سال  با   جاری  سال  در  تورم 
شرایط  و  است  متفاوت  قبل 

پیچیده تری را پیِش رو داریم. 

خبر

خبر

سارق کابل های 
مخابراتی آستارا 

دستگیر شد

حقوقهای باالی 
5 میلیون باز هم 
افزایش می یابد!

سبز شهری شهرداری  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  به همت  واکنش:  نشریه  و  گیال ن24 
رشت و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیالن همایش » شهر و کودک 

سبز« برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، به همت سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان گیالن همایش »«شهر و کودک سبز« صبح سه شنبه 6 آذر در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان گیالن برگزار شد. 
 محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت در 

این همایش با اشاره به اینکه حدود ۱۱0 سال از تاسیس شهرداری می گذرد، اظهار کرد: رشت 
مانند بسیاری از شهرهای بزرگ مانند تهران و تبریز جزو اولین شهرهایی بود که شهرداری در آن 
تاسیس شد. وی با اشاره به اینکه رشت در سال های بسیار دور مملو از درختان و فضای سبز 
بود مطرح کرد: با توسعه فضای شهری، گسترش خیابان ها و ساخت و سازها به تدریج فضای 

سبز رشت کاهش یافت. 
عاقل منش به آموزش نگهداری درختان و فضای سبز از سنین پایه تاکید کرد و گفت: کاغذی 
که استفاده می کنیم از چوب درختان است و باید پس از استفاده از کاغذ آن را در سطل بازیافت 

قرار دهیم. 

همایش » شهر و کودک سبز« برگزار شد

خنداندن مردم به بها باشد 
نه به بهانه!!

واکنش

تحقیقات متعدد در مراکز علمی ، 
پژوهشی جهان و ایران نشان می دهد 
، شادی و خنده نه تنها بر روی افراد 
سالم به خصوص در بیماران و حتی 
اثار فوق  بر روی درختان و جانوان 

العاده مثبتی دارد.
و  شادی  بر  هم  اسالما  دین  در 
تاکید   به جا بسیار  شادمانی  موثر و 
فرماید:  می  هم  شاعر  و  است  شده 
خنده بر هر درد بی درمان دواست. 

با آمارهایی که از بیرون  مرزها و  
مشخص  داخلی  پزشکان  مستندات 
در  شادی  و  خنده  میزان   ، که  است 
جامعه ایران در چند سال اخیر روند 
کاهشی داشته و باید برای جبران آن 

کاری کرد. 
سینماگران،  میان،  این  در 
و  رادیو  بازیگران  و  نویسندگان 
تلویزیون ایران و متاسفانه به موازات 
و  ها  خواننده  و  سرایان  ترانه  آنها 
تر  گسترده  سطحی  در  آهنگسازان 
اند  مردم شده  وارد صحنه خنداندن 
توجه  موضوع  عمق  به  آنکه  بدون 
الزم  را بکنند.  اینکه باید برای افکار 
زمینه های شادی و خوشی  عمومی 
فراهم شود بسیار پسندیده است ، اما 
در عصر علم و تکنولوژی و پیشرفت 
سینما  گویندگی،  هنر  های شگرف  
باشیم،  داشته  خاطر  به  موسیقی  و 
و  بها  به  باید  خنداندن  و  خندیدن 
ای  بهانه  هر  به  اینکه  نه  باشد  فاخر 

مردم را بخندانیم!!. 
در چند سال اخیر عده ای سوداگر 
متاسفانه  هم  باز  که  دالر   و  پول 
بازار  وارد  نیست،  کم  تعدادشان 
و  تلویزیون  و  رادیو  تئاتر،  و  سینما 

شده  ایران  آهنگسازی  و  خوانندگی 
اند که با ارائه کاری های فوق العاده 
سخیف، چیپ، سبک و بی محتوا و 
رقصی«  بخوانید،   « ریتم  دارای  البته 
شکل  هر  به  را  مردم  دارند،  سعی 
و  فیلم  یک  اینکه  بخندانند.!  ممکن 
موسیقی ریتم  آهنگین و شاد داشته 
های  متن  اما  است،  خوب  باشد 
برنامه های  طنز  اجرای  و  سینمایی 
تلویزیون و شومن های  در رادیو و 
ها  کمدین  آپ  استند  همان  یا  طنز 
در   سازمان های فرهنگی و دولتی ، 
خصولتی یا خصوصی بعنوان گوینده 
و  پیشته  صدا   ، خواننده   ، مجری   ،
هنرپیشه برای باال نگه داشتن فرهنگ 
پیام  انتقال  و  اسالمی  ایرانی،  اصیل 
های مهمی باید در تهیه و تولید متن 
عقیده  به  کنند.  بیشتری  دقت  های 
که  روندی  این  تردید  بی  نگارنده 
نسلی  نزدیک  آینده  در  دارد  ادامه 
از  که  داد  خواهد  جامعه  تحویل  را 
صبح تا شب بدون علت و فهم مردم 
عقیده  به  خنده  این  و  بخندند  فقط 
نویسنده از هر گریه ی سوزناکی تلخ 

تر است. 
مانند  افرادی  کند  رحمت  خدا 
نمایشنامه   « رادی  اکبر  مرحوم   «
را  گیالنی  برجسته  و  بزرگ  نویس 
نظیر  کم  های  متن  بود  زنده  تا  که 
و فوق العاده اش به گواه اظهار نظر 
سبک  صاحب  و  بزرگ  هنرمندان 
ایرانی  در هنر سینما و تئاتر کوالک 
می کرد و اکنون نویسندگان جوان به 
نابودی  قیمت  به  حتی  ای  بهانه  هر 
فرهنگ یک ملت ،می خواهند کسب 

در آمد کنند.  
برخی برنامه های شوی تلویزیونی 
به  را  شان  بردن  نام  قصد  که  هم 
دالیلی ندارم و متاسفانه پرطرفدار هم 
هستند! در همین چارچوب قرار می 
گیرند  و برنامه هایشان فاقد هویت و 

پیام موثر در تربیت  و رهنمود جامعه 
اطوار  و  ادا  با  خواهند  می  و  است 
 « بخوانید زورکی   « مردم  و شکلک 
و  است  تاسف  بی  جای  و  بخندند، 
ارگان  هیچ  چرا  آنکه  بارتر  تاسف 
نامبارک  عرصه  این  بر  سازمان  و 
نظارت و کنترلی ندارد. یکی از این 
عرصه ها ساخت فیلم های پر تعداد 
و بی محتوای سینمای خانگی است 
که بی محابا می تازند و گاه ضرر و 
ای  ماهواره  های  از شبکه  آنها  زیان 
هم به مراتب بدتر و زیانبار تر است 
چهره  به  اشنایی  علت  به  مردم  زیرا 
ها به نوعی به این فیلم ها اعتماد می 

کنند!؟
می  درک  خوبی  به  شما  و  ما   .
های  نمایشنامه  برخی  اگر  که  کنیم 
دهه  شش  یا  پنج  چنانچه  جهانی 
در  مختلف  کشورهای  در  که  است 
تئاتر و سینما اجرا و انجام می شود 

و  عمیق  مفهوم  که  است  دلیل  این  به 
پیام موثر برای راهنمایی افکار عمومی 
دارند و به عبارتی مفید به حال جامعه 
فرهنگ  و  هنر  حوزه  مسئوالن  است. 
نویسندگان  آهنگسازان،  و سینماگران، 
متن های هنری و نمایشنامه نویس ها  
و مهم تر از آنها دستگاه های نظارتی و 
فرهنگی فراموش نکنند، اگر به سرعت 
از این فضا خارج نشوند باید به نسل 
آنکه  ضمن  باشند،  پاسخ  آینده  های 
و درک  با تشخیص  باید  ما هم  مردم 
و  تئاتر  و  سینما  سالن  وارد  درست 
موسیقی شوند و پیامی را دریافت کنند 
فایده  آنها  برای  و  بوده  آموز  نکته  که 

ای داشته باشد. 
سویه  یک  پیشنهاد  و  انتقاد  قصد   
با  پیشنهادهای شما  را ندارم و نظر و 
مشخصات خودتان در نشریه و شبکه 
شود.  می  منتشر   24 گیالن  خبری 

دست به قلم شوید، » منتظریم « 

خبر

خبر

روابط عمومی 
دانشگاه آزاد 

اسالمی رشت تجلیل شد

عضو هیات 
علمی دانشگاه 

آزاد رشت 
مسئول بسیج اساتید شد

گیالن 24: از سوی سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس 
گیالن روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی رشت تجلیل 
شد. به نقل از خبرگزاری آنا از رشت، در همایش پدافند 
غیر عامل سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیالن ، از 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت تقدیر 

شد. 
در قسمتی از این تقدیر نامه آمده است: برادر بسیجی 

جناب آقای مجید مشک بید حقیقی 
سالم علیکم 

هر  که  است  جوشان  ای  چشمه  ایثار  و  شهادت   
آن  حالوت  که  هر   ، شد  تر  تشنه  نوشید،  آن  از  کس 
تر شد و هر که چهره جان در زمزم  ، شیفته  یافت  را 
چشمه  این  از  شهیدان  و  شد  پاکدل  شست،  معارفش 
منعم گشتند و عند ربهم یرزقون شدند. نقش و نگار کم 
نمایش  و  سلحشوری  جانفشانی،  مقام  نکوداشت  نظیر 
و  تکریم  مقدس  آئین  و  ایثارگران  و  شهیدان  اخالص 
تمجید از این مقام رفیع در کتاب بلند ثبت و در ذهن و 

حافظه آیندگان ماندگار است. 
 در قسمتی دیگر از این تقدیر نامه آمده است: 

 » بدینوسیله از تالش های صادقانه شما در پشتیبانی 
از برنامه های فرهنگی بسیج که حرکت در مسیر توسعه 
فرهنگ دینی ، الزمه رسیدن به توسعه پایدار و رشد و 
و  نموده  قدردانی   ، باشد  اسالمی می  شکوفایی جامعه 
توفیقات روز افزون شما را در ترویج ارزش های دینی 
و پاسداشت خون شهدا در سایه الطاف بی دریغ الهی 
و منویات مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( مسئلت 

می نمائیم.« 
سرهنگ پاسدار  محمود احمدی 

 مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیالن

گیالن 24 و نشریه واکنش: عضو هیات علمی واحد 
رشت مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان 
گیالن شد. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی 
رئیس  حکم  با  گیالن،  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سازمان بسیج اساتید سپاه قدس گیالن ، عضو هیات 
عنوان  به  رشت،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی 
مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن 

معرفی شد. 
 در جلسه ای که با حضور دکتر جلیل دارا معاون 
اجتماعی فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور، سردار 
از  جمعی  و  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده  پور  عبداله 
مسئولین و مدیران کانون های بسیج استادان در سالن 
برگزار  گیالن  استان  اساتید  بسیج  سازمان  جلسات 
شد، دکتر رضا حسن پور عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد رشت با حکم دکتر کیوان میرزائی  
رئیس سازمان بسیج استاتید سپاه قدس گیالن به عنوان 
مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن 

معرفی شد. 
 دکتر رضا حسن پور عضو هیات علمی تمام وقت 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جغرافیا  آموزشی  گروه 
بسیج  کانون  مسئولیت  این  از  پیش  که  است  رشت 
مدیر  و  واحد_رشت  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اساتید 
در  را  واحد رشت   اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی 

کارنامه اجرایی خود دارد. منبع : گیالن 24

توسط سازمان بسیج 
کارمندان سپاه قدس 

گیالن :

با حکم رئیس سازمان 
بسیج اساتید سپاه قدس ،

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
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یادداشت روز،

سیدمحمدرضارشیدی

مجید محمدپور 
نویسنده، روزنامه نگار و 

مدرس علوم ارتباطات و 
مدیریت 

پروین محمدپور

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 کارشناس ارشد مالیاتی: حمید خانی گوایی                      ابراهیم علی نیا- رییس اداره امور مالیاتی رودسر

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: حمید خانی گوایی                      ابراهیم علی نیا- رییس اداره امور مالیاتی رودسر

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان سند

مالکیت  سند  که  اند  گردیده  مدعی  رشت  دفترخانه 155  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  توچائی  جعفری  ناصر  اقای 
ششدانگ پالک 21170 واقع در سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 94752305/الف که ذیل ثبت 131998 و 
صفحه 283 دفتر 4/1068 به نام اقای ناصر جعفری توچائی صادرو تسلیم گردیده بود و برابر سند رهنی 15828 -  1394/12/10 
دفتر خانه 155 رشت دررهن بانک صادرات است به علت گم شدن مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا 

مراتب طبق تبصره ذیل 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور
جانشین :     زهرا رضائی

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی

سه شنبه 12 آذر 1397، 25 ربیع االول 1439 ، 3 دسامبر 2018 ، شماره 698

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

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

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

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

تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

 

شهردار انزلی : پروژه های ماندگار نشانه شهر توسعه یافته است

دومین سمینار تخصصی شهرداران استان  گیالن ، این بار 
در بندرانزلی با حضور شهرداران ، مدیران و مسئولین استانی 
و شهرستانی  در هتل چهار ستاره  کانون بازنشستگان  تامین 

اجتماعی بندر انزلی برگزار شد.
دکترحسن  پورقربان شهردار بندرانزلی با خیرمقدم  خطاب 
به حاضرین با ذکر نام و یاد بسیج و اهمیت نیرویی بسیجی 
در طول انقالب اسالمی گفت: هوشیاری بسیجی ها در فرآیند 
های فرهنگی و حضور فعال بسیجی ها در عرصه سازندگی 
نشان می دهد که در چهل سالگی انقالب اسالمی و در ایام 
های  بسیجی  که  باشیم  بایستی  ای  خاطرات  مرور  فجر  دهه 
یک  ایرانی  هر  امروز  و  زدند  رقم  شایستگی  به  آفرین  غرور 
بسیجی وفادار است. وی تصریح کرد:  ما کارگزاران حکومت 
با  حقیقت  در  و  کنیم  کوتاهی  خدمتگزاری  حوزه  در  نباید 

روحیه بسیجی در فکر مردم به معنای کلمه باشیم .
معظم  مقام  بیانات  بر  تکیه  با  ادامه  در  انزلی  بندر  شهردار 
وجود  به  مکانیسمی  و  شود  داده  ترتیبی  باید  گفت:  رهبری 
بیاید که کارگزاران حکومتی خودشان را به معنای حقیقی کلمه 
خادم و خدمتگزاران مردم بدانند و زمانی یک شهر از لحاظ 
توسعه به رشد می رسد که پروژه های ماندگار و اصولی را به 
بهره برداری برسانیم . وی عنوان کرد، در پی آنم تا با همیاری 

همه فانوس بندری همیشه روشن بماند..
پتانسیل های  و  ها  زیبایی  تمام  به  اشاره  با  دکترپورقربان 
بندر  انتظارات مردم شهر  یاد آور شد:  انزلی  موجود در شهر 
تا  است   رسانی  خدمت   ارگانها  سایر  و  شهرداری  از  انزلی 

شهری سرشار از زیبایی، امنیت و سالمت داشته باشند وچه 
نیکو خواهد بود در راه خدمت به مردم همیشه آماده ، استوار ، 
بی ریا و مصمم باشیم . اگر یکدلی ، همدلی ، تالش و ایمان را  

در کارهایمان مد نظر داشته باشیم  موفق خواهیم بود
* مجع شهرداریهای گیالن تشکیل شود 

 ، همایش  این  میزبانی  به  اشاره  ضمن  انزلی  بندر  شهردار 
خواستار تشکیل مجمع شهرداری های استان گیالن با هدف 
استفاده از قدرت و وحدت کالم، هم افزایی و تبادل اطالعات 
در کنار تجربیات یکدیگر و تاسیس آن به دبیر بندرانزلی شد. 
تاسیس دفتر مطالعات استراتژیک » راهبردی«  شهرداری ها با 
هدف وحدت رویه ای در برنامه ریزی کالن در حوزه منافع 

مشترک از دیگر پیشنهادات  دکتر قربان پور مطرح بود..
سپس شورای شهر بندر انزلی به ریاست امیر احمدی فرد 
در صحبت های  خود شهرداران را کلید توسعه و نبض تپنده 
شهرها  عنوان و متذکر شد : هرگاه صحبت از مدیریت شهری 
نیز  و  اجرایی  رکن  عنوان  به  شهرداران  قطعا  باشد  میان  در 
و  گیری  تصمیم  در  ریزی   برنامه  ارکان  از  شهر  هر  شورای 
نظارت  در امور مربوط به شهرداری ها  کلیت نظام مدیریت 
شهری را تشکیل می دهند.  وی با اشاره به مشکالت  مشابه در 
شهرهای استان گیالن به جهت رفع همه آنها افزود: باال بودن 
شیرابه  خطرنفوذ  و  زباله  دفع  مشکل  زیرزمینی،  آبهای  سطح 
ها ما را به شدت با خطر آلودگی آبهای زیر زمینی مواجه می 
سازد و در این راستا  دولت باید در تامین بودجه به شهرهای  
شمالی نظر ویژه ای داشته باشد، زیرا حجم ورود  مسافر و 
 ، پسماند  استان مشکالت ساماندهی   به شهرهای   گردشگر 
سگهای  ولگرد، آبگرفتگی معابر شهری  و کاهش ساخت و 
ساز به همراه کاهش منابع مالی در شهرداریها و ایجاد ترافیک 
سنگین  در زمان اوج حضور مسافران و گردشگران و موانعی 

که برای جذب سرمایه گذاران ایجاد می شود .      
این  برپایی  در  استمرار  انزلی  بندر  ریاست  شورای  شهر 

در  سازنده   گامی  را  اطالعات  تبادل  آن  دنبال  به  و  نشستها 
راستای بهبود مدیریت  شهری  دانست و ادامه داد: به دنبال 
همه این اتفاقات تنها یک راهکار  برای برآورده  شدن نیازهای  
و مطالبات مردم از  شهرداری ها وجود دارد که باید  برنامه 
محور باشیم .وی متذکر شد، اگر به سمت مهندسی ارزش رفته 
و از تفکرات سنتی به سمت تفکرات سیستمی رفتیم می توان 
گفت که موفق هستیم و خالف  این مسیر نارضایتی  مردم  را 

بدنبال خواهد داشت. رئیس شورای شهر انزلی  گفت: همانطور 
که شهرداران توسط اعضای  شورای  شهر انتخاب می شوند و 
شوراها توسط مردم، بنابراین  هنگامی که  شورای شهر  برنامه 
ریزی می کند به معنای رسیدگی به خواسته های مردم اجرای 
الویت هاست، همچنین انتظار شهرداری ها و شوراها از دولت 
در اولویت بندی  رسیدگی به معضالت شهری از اهم موارد 

بود که توسط ریاست شورای شهر بندرانزلی مطرح شد.
 اسماعیل حیدری آزاد فرماندار بندرانزلی ضمن خیر مقدم  
به شهرداران مهمان با تکیه بر اهمیت کار دستگاه های  اجرایی 
شهرداریها  کار  دستور  و  اولویت  مردم  های  دغدغه  رفع  در 
دانست و اضافه کرد: این قبیل  نشست ها  و همایش ها زمانی 
موثر واقع میشود که در آن تبادالت  افکار، ایده ها و تجربیات  
مطرح  و از هم افزایی بین بخشی نقش تاثیرگذاری را که مردم 
از ما در خدمت رسانی توقع دارند، ایفا کنیم . وی تصریح کرد: 
سمینارها باید به صورت کارگاهی برگزار شود و تنها صحبت 

کردن دردی از دردها را دوا نمی کند.
فرماندار بندرانزلی به شفاف سازی فرآیند مدیریت شهری 
اشاره کرد و اصالح منابع مالی و تالش در راستای عملیاتی 
کردن پروژه های عمرانی را از مطالبات به حق مردم دانست. 
همچنین بهسازی فضای شهری و آمادگی و انسجام سازمانی 
امر  در  تاثیرگذار  بسیار  را  موجود  امکانات  از  گیری  بهره  با 
زمان  در  پشتیبانی  گفت:  و  برشمرد  مردم  به  رسانی  خدمات 
 ، عامل  غیر  پدافند  در  ها  شهرداری  موثر  نقش  و  ها  بحران 
همچنین اقدامات موثر و جلب مشارکت همگانی در مباحث 
فرهنگی و اجتماعی در کنار استفاده از تمام پتانسیل شهرستان 
ها بدون در نظر گرفتن اختالفات دیدگاهی، جناحی و خطی، 

باید در دستور کار شهرداران و مسئوالن اجرایی باشد.
و  متنوع  های  برنامه  اجرای  لزوم  به   توجه  آزاد  حیدری 
شهرداران  کاری  اولویت  عنوان  به  مذهبی  و  ملی  مراسم 
افزود: مردم در خصوص همه این موارد مطالبه گر هستند و 

کوچکترین خللی که در عملکرد شورا و شهرداری ها ایجاد 
شود همه را تحت تاثیر قرار می دهد.

با  گیالن  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  ادامه  در 
افزود:  اقتصاد محلی  به رشد  مدیران شهری  توجه   به  اشاره 
تاکنون نتوانسته ایم جلوی چالش ها  در این زمینه را بگیریم 
زیست  مسائل  قبیل  از  هایی  چالش  اقتصادی  رشد  که  چرا 
که  دارد  دنبال  به  را  پسماند  افزایش  و  فرهنگی  و  محیطی 

برای  تومان  میلیاردها  اقتصادی  منابع  از  مجبوریم  نهایت  در 
افزود:  همچنین  وی  کنیم.  هزینه  ها  چالش  این  ساماندهی 
نمی  اما  دارد  همراه  به  را  اقتصادی  رشد  شهرنشینی  توسعه 
تواند رفاه را به دنبال داشته باشد .از جمله چالش های بزرگ 
کشور ، عدم وحدت مدیریت شهری است که برای ورود به 
بدنه مدیریت واحد، نیازمند زیر ساخت های جدی و اساسی 

در دستگاه های اجرایی در کنار شهرداری ها هستیم.
علی اکبر اوسط مقدم  با اشاره به اینکه نباید تفکر مدیریت 
از تخلفات  تامینی  منابع  افزایش عوارض و  بر اساس  شهری 
باشد،  ها  شهرداری  برای  ها  مالیات  و  شهری  ساختمانی 
اظهار کرد: در صورت تولید ثروت توسط مردم، خودشان در 
مدیریت و نگهداری شهرشان مشارکت می کنند و بیندیشیم 
امکانات مدیریت  مالی و  منابع  با حداقل  که چگونه شهری  
کنیم. معاون استاندار  با تاکید بر لزوم افزایش آموزش همگانی 
از مدارس افزود: تبلیغات محیطی  در ارتباط  با پسماند  به 
منظور  فرهنگ سازی و آغاز آن از مدارس ، بهترین کمک به 
مردم  است   و باید آموزش و همگانی را از سطوح ابتدایی 
آغاز کرد تا در سال های آینده چشم انداز بهتری داشته باشیم .

شهرداری  در  سفارشی  نیروهای  گیالن:انباشت  استاندار 
ها تعدیل شوند

به اهمیت  این همایش ضمن اشاره  نیز در  استاندار گیالن 
شد:  متذکر  ها  شهرداری  خدمات  ارائه  و  آبادانی  و  عمران 
توسعه و مدیریت  درست  رضایتمندی  در اکثریت جمعیت 
استان را پدید می آورد و این تاثیر پذیری نشان از نوع عملکرد 
شماست  و کار شما  تاثیر پذیر از نوع همکاری سایر دستگاه 

های اجرایی است.
دکتر مصطفی ساالری افزود: شناخت  ظرفیت دستگاه ها و 
بخش های  خصوصی  به هنر مدیریتی شما شهرداران باز می 
گردد و عدم  وجود انضباط در مجموعه احتمال اینکه کار با 
کیفیتی ارائه داده شود بسیار کم است ، اما با تبعیت از قانون 

و  مزایده  تشریفات  و  فرآیندها   ، کارها  درانجام   بندی  زمان 
مناقصه  را می توانید مدیریت کنید تا  همه در زمان مناسب  
تا سطح  باشد  آموزش  با  توام  نظارت  انجام شود و همچنین 

شهرداری ها از این حیث ارتقا  پیدا کند.
وی در ادامه افزود: انباشت بیش از حد نیروی انسانی غیر 
متخصص که به صورت شرکتی با توصیه ، قوم و خویشاوندی 
و نفوذی در شهرداریها مشغول بکار هستند که پرداخت حقوق 

به این افراد تضییع حقوق شهروندان است و توصیه می کنم 
این نیروها تعدیل شوند.

استان گیالن بسیار جدی  ساالری گفت: بحث پسماند در 
است که در حلقه آخر آن خیلی مشکل داریم  و هیچ شهرداری 
نمی تواند به تنهایی در این خصوص کار کند، البته در برخی 
موارد قابل اصالح است. استاندار گفت: بخش تفکیک زباله از 
از بهترین  روشها است   مبدا و آموزش شهروندی کم هزینه 
که بهتر از این می توان انجام داد.هم چنین  موارد دیگر مثل 
زباله سوز برای سراوان و موارد دیگر برای بقیه جاهای استان، 
باید از طریق قانون بودجه انجام شود.استاندار گیالن به تعداد 
پرونده ها در کمیسیون ماده ۱00 اشاره کرد و گفت: این امر 
بیانگر ضعف ماست، یعنی گشت های نظارت و بازرسی احیانا 
با تسامح برخورد می کنند و درنهایت به گرفتاری شهرداری 
و سیستم قضایی منجر می شود چرا که در صورت تخریب 
آن ساختمان نیز عوارض اجتماعی در پی دارد و اگر هم نشود 
به  پاسخگویی  زمان  باید  متذکرشد:  ایم.وی  کرده  اغماض   ،
ارباب رجوع کاهش یابد ضمن اینکه تاکنون شهرداری ها طرح 
و برنامه هایی برای ایجاد درامد پایدار ارائه نکرده اند و این 
آمادگی وجود دارد که در شهرهای ساحلی مجوز بهره برداری 

به سرمایه گذار در بخش خصوصی صادر شود
وی در ادامه از جمله  دالیل عمده حاشیه نشینی ناشی از 
مهاجرت و مشکالت مربوط به آن در نارسایی خدمات عدم 
شغل و یا کمبود کار دانست و افزود: به دنبال ایجاد فرصت و 
انجام  کارهایی هستیم تا وضعیت در روستاها بهبود یافته و از 
مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته شود. استاندار گیالن نقش 
شهرداران را در این بخش مهم دانست و گفت: درخصوص 
ایجاد درامد پایدار در شهرداری ها پیگیر باشید تا در نهایت 

وضعیت بهتری را شاهد باشیم.
خبرنگار : لیال خالقی

نشست  تخصصی شهرداران گیالن در انزلی،



خبرنگار : لیال خالقی








