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 ، خدمتگذار  تعداد 
شایسته  و  دست  پاک 
کشور  سراسر  در  آنها 
نیستند  کم  الحمداهلل  
فقط  را  مدیریت  که 
برای خدمت به خلق بر 
معتقدند«  و  اند  گزیده 
خدمت  جز  به  عبادت 
اما   ، نیست«  خلق 
بسیاری دیگری شان هم از صبح تا شب همه اش 
منطقی  ظاهرا  و  زیبا  های  حرف  زنند.  می  حرف 
هم می زنند اما خالی از عمل و بد بین کننده افکار 

عمومی !.
 – حرف  پشت  حرف  تریبون،  پشت  تریبون   
آن  مدیران  به خصوص  مدیر  های  خانم  و  آقایان 
زده  حرف  حدی  به  است.  بس  واقعا  باالها   ، باال 
نوعی  دچار  عمومی  افکار  که  نکردید  عمل  و  اید 
در  اینقدر  اند.  شده  و خستگی  کالفگی   وازدگی، 
چنبره جلسات و نشست های نخ نمای بی حاصل 
انداز و بی  و مکرر ، کارهای تکراری بدون چشم 
توجه به آینده نظام و کشور گرفتار هستید که نمی 

دانید »در کجا مرکزی ثقل زمین ایستاده ایم.«!
این  که  عزیز  ایران  مانند  سرزمینی  در  مدیریت 
درخود  را  فصل  چهار  دارد،  خدادادی  ثروت  همه 
جای داده، نیروهای اندیشمند فراوان و جوان هایی بسیار 
با هوش و پر انرژی دارد،  با آئین حیات بخش  اسالم که 
همه چیز را برای انسان دیده و پیش بینی کرده است و با 
وجود شخصیتی تیزبین و هوشیار به نام » اقا سید علی«، 
نباید این حد سخت باشد. معلوم نیست که شما مدیران » 
البته تعدادی از مدیران تصمیم گیر چرا دور خودتان می 
چرخید و صبح تا شب به هم گیر می دهید و بی توجه 
به توصیه ها و سفارش های حضرت آقا، به جای همدلی 
و آینده نگری ، مدیریت پاک و فارغ از زر اندوزی-  بی 

تعارف در یک دور باطل افتاده اید. 
با چه مجوزی هر ماه قیمت خودروهای داخلی را 
 ، مالی  های  موسسه  هدف  چه  با  کنید،  می  گران 
اعتباری بی اعتبار را با صدها و هزاران شعبه تاسیس 
قبل  بازار  در  مرغ  تخم  تامین  برای  چرا  کردید،  
اندیشی  دور  تخمگذار  مرغ  میلیون   25 نابودی  از 
نداشتید، و حاال معضل مکرر ارز و نرخ آن که سه 

دهه با آن دست و پنجه نرم می کنید.

هورا... مشکل گـرانی مدیران به خود بیایند !
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عناصر مضری که در آب استان باید کنترل شود از حد مجاز کمتر هستند و هیچ نگرانی از نظر 
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آب شــرب گیـــــــالن
 سالــم است ... 

بعالوه نظر رسانه، 

شالیزارهای اطراف رشت  فرصت ناب گردشگری است
برنج  شالیزارهای  ایندرهاگ 
گیالن  روستاهای  و  رشت  اطراف 
حوزه  در  استثنایی  فرصت  یک  را 
گردشگری کشاورزی توصیف کرد 
و افزود:توسعه شهری در زمین های 
و  است  تاسف  باعث  کشاورزی 
مدیریت شهری نباید اجازه ساخت 
زمین های کشاورزی  در  و سازی 

دهد . 
عنوان شهر خالق  به  ایندرهاگ 
خوراک شهر برگن و یکی دیگر از 
شهرهای نروژ اشاره کرد و تصریح 
بین  های  جشنواره  کرد:داشتن 
خوراک،موجب  حوزه  در  المللی 
افزایش  و  رسانه ها  توجه 
گردشگران بین المللی به شهرهای 
خوراک  خالق  شهر  عنوان  دارای 
می شود و در همین راستا،در نروژ 
در  محلی  پنیر  جشنواره  هرسال 

برگن برگزار میشود. 
پنیر  سازندگان  از  همچنین  وی 
ارگانیک گیالن نیز خواست که در 

این جشنواره شرکت کنند.
 مشاور ارشد سابق بخش عمومی 

تراژه،ترافیک  نروژ  برگن  ناحیه 
شدید رشت را عامل مهم بازدارنده 
در حوزه گردشگری توصیف کرد 
همانند  رشت  افزود:ترافیک  و 
باعث  همین  و  شده  معضل  تهران 
می شود،گردشگر با یک بار اتالف 
وقت در ترافیک،دیگر رشت را به 
انتخاب  گردشگری  مقصد  عنوان 

نکند.
رئیس شورای شهر رشت،ضمن 
دیدار  این  از  خرسندی  ابراز 
گفت:اقلیم گیالن فرصتی است که 
محصوالت کشاورزی متنوع در آن 
بر  در  امر  همین  و  می شود  تولید 
فرهنگ غذایی مردم این ناحیه تاثیر 

گذاشته است. 
پیشینه  به  علوی  حسین  امیر 
اظهار  و  اشاره  رشت  مدنیت 
اروپا  دروازه  قدیم  از  کرد:رشت 
لقب گرفته و همین عنوان پتانسیلی 
است تا بستر ایجاد رستورانهای بین 
المللی با توجه به ذایقه تنوع طلبی 
خوراک،را  حوزه  در  رشت  مردم 

ایجاد کنیم. 

وی ابراز امیدواری کرد ارتباطات 
دوسویه میان دو شهری که هر دو 
را  خوراک  خالق  شهر  عنوان 

دارند،گسترش یابد. 
به  چه  هر  که  ما  رسانه:  نگاه 
مدیریت شهری در سه دهه اخیر 
توجهی  کسی   ، نوشتیم  و  گفتیم 
نکرد، شاید سخنان این نروژی در 
شهری  و  اجرایی  مدیران  مغزی 

انشاء اهلل تاثیر داشته باشد.
اراضی  در  سازهای  و  ساخت 
بی  گیالن  زیبای  و  کشاورزی 

کنترل  بدون  و  کتاب  و  حساب 
 ، نیست  هم  معلوم  و  دارد  ادامه 
کدام دستگاه و سازمان و گروهی 
باید جلوی این نابودی را سد کند. 
این ها استعدادهای بکر هم برای 
فرصت  آینده  برای  هم  و  امروز 
گویی  و  هستند  ارزشمندی  های 
عده ای به عمد در مسیر تخریب 
و  گردشگری  مسوالن  هستند،  
لطفا  شهری  مدیریت  و  اجرایی 

تکانی به خودتان بدهید. 
خیلی ممنون

و  گل  اتحادیه  رئیس 
به  توجه  با  گفت:  گیاه 
بازار،  در  گل  فراوانی 
ایام  به  نسبت  قیمت 
درصد   ۳۰ تا   2۰ نوروز 

کاهش یافته است. اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه 
گل و گیاه  با اشاره به آخرین وضعیت بازار گل 
در ماه شعبان اظهار کرد: با توجه به فراوانی گل 
تا ۳۰  ایام نوروز 2۰  به  بازار، قیمت نسبت  در 
و  رکود  گفته وی؛  است.به  یافته  کاهش  درصد 
نبود تقاضا از دیگر عواملی است که بر کاهش 
قیمت گل در بازار دامن می زند.شاهرخی ادامه 
داد: باوجود آنکه نوسان نرخ ارز منجر به گرانی ۳۰ 
تا 5۰ درصدی قیمت لوازم گل فروشی نظیر اسفنج، 
روبان و کاغذ شد اماقیمت گل در بازار روبه کاهش 
رز  هر شاخه  نرخ  گیاه  و  اتحادیه گل  است.رئیس 
تزئین 8 هزار،لیلیوم 2۰ هزار، مریم  با  درجه یک  
تا 1۰ و قیمت ماشین  ۳ هزار، میخک دسته ای 6 
عروس با دسته گل 25۰ هزارتومان اعالم کرد.وی 
بازار گل در ایام شعبان را پیش بینی کرد و گفت: با 
توجه به آنکه کمتر از 25 روز تا ماه مبارک رمضان 
برگزاری  کاهش  سبب  به  اما  است،  باقی  زمان 
بازار  بینی  پیش  امکان  و عروسی  مراسم جشن 

گل وجود ندارد.

کاهش قیمت گل در بازار،عضو سفارت نروژ در ایران،

سرور ارجمنـد 
جناب آقای دکترفریبرزجمالزاده

ریاست  عنوان  به  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  وسیله  بدین 
کارآمدی،  بیانگر  که  گیالن  استان  دانشگاه  جهاد  سازمان 
لیاقت و تعهد شما است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 

می کنیم.
        از درگاه ایزد یکتا توفیقات سرشار از شور و نشاط و          
            مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی آموزش  

             عالی را مسئلت داریم.
همکاران شما در معاونـت 

آموزشــی سازمان جــهاد   
دانشگاهـی استان گیالن

200 هزار مدیر در ایران - چرا ؟         

دولت حجـــیم، 
پرهزیـنه و... !
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نماینده  گوناگون ها:  یک  واکنشی 
اینکه  به  اشاره  با  مجلس 
و  مدیران  از  زیادی  تعداد 
کارمندان دولت برای گرفتن 
خدمت  سنوات  و  پاداش 
میلیاردی  سال گذشته خود 
گفت:  کردند،  بازنشسته  را 
افراد  این  شدن  بازنشسته 
اشتغال  اما  ندارد  اشکالی 
بکار مجدد آنها محل اشکال 
ابطحی  جواد  است.محمد 
مبنی  خبرهایی  به  اشاره  با 
مدیران  شدن  بازنشسته  بر 
برخی وزارتخانه ها در پایان 
بکار  واشتغال  گذشته  سال 
روز  از چند  بعد  آنها  مجدد 
پاداش   97 بودجه  در  گفت: 
شده  محدود  خدمت  پایان 
حداقل  برابر   7 آن  سقف  و 
یک  اگر  یعنی  است.  حقوق 
در  بخواهد  مدیر  و  کارمند 
سال جاری بازنشست شود با 
توجه به اینکه حداقل حقوق 
1.2 میلیون تومان بوده و طی 
۳۰ سال این رقم ۳6 میلیون 
برابر   7 که  است  شده  تومان 
252 میلیون تومان می شود.وی 
سقف   96 سال  در  اما  افزود: 
پایان  پاداش  برای  دریافتی 
مدیران  و  نبود  محدود  خدمت 
می توانستند با پاداشهای نجومی 
بازنشست شوند. به همین دلیل 
با  ها  وزارتخانه  برخی  مدیران 
هماهنگی هایی که انجام دادند 
، در اواخر سال گذشته برای 
نجومی  های  پاداش  گرفتن 
کردند  بازنشست  را  خود 
اداره  همان  در  بالفاصله  اما 
مشغول  مسئولیت  همان  با 
کمیسیون  شدند.عضو  بکار 
با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
بیان اینکه بازنشست شدن محل 
افزود:  نیست،  قانونی  اشکال 
اینکه یک فرد با پاداش نجومی 
بازنشست شود اما بالفاصله در 
همان اداره و با همان مسئولیت 
مشغول بکار شود، محل اشکال 
رئیس  کرد:  تاکید  است.ابطحی 
به  زمینه  این  در  باید  جمهور 

مجلس پاسخگو باشد.
بیکاری  به  اشاره  با  وی 
زیاد در کشور گفت: جوانان 
زیادی بیکار هستند و دولت 
گوید  می  آنها  اشتغال  برای 
های  پول  اما  ندارد  بودجه 
می  داده  مدیران  به  کالنی 
شود ولی آنها همچنان بر سر 
نیستند  حاضر  و  هستند  کار 
آنها  جای  جوان  یک  تا 

مشغول بکار شود.

نشریه  و   24 گیالن   
راه  وزیر  معاون   : واکنش 
کرد:  اعالم  شهرسازی  و 
بخشنامه وام جدید مسکن تا 
بانک ها  به  اردیبهشت  پایان 

ابالغ می شود.
می دهد  نشان  بررسی ها   
میزان  جدید،  شرایط  با  که 
هر  برای  مسکن  وام  اقساط 
بافت  غیر  مناطق  در  نفر 
بین  قبل،  به  نسبت  فرسوده 
در  و  تومان  هزار   67 تا   ۳۳
مناطق بافت فرسوده بین 42 
تا 85 هزار تومان کم می شود. 
همان گونه که در خبر دیروز 
شد،  مالحظه   14 صفحه 
شورای پول و اعتبار، در جلسه 
تسهیالت  سود  نرخ  خود،  اخیر 
مسکن در بافت فرسوده را از 8 به 
6 و نرخ سود تسهیالت مسکن در 
دیگر مناطق را از 9.5 به 8 درصد 
کاهش داد تا اقساط وام مسکن ، به 
قدرت خریدخریداران مسکن 

نزدیک تر شود.

خبر

خبر

گیالن 24: رئیس بانک مرکزی در خصوص رفتار برخی بانکها در اعطای سود 
به سپرده های ارزی گفت: بانک مرکزی برای نرخ سود سپرده های ارزی سقفی را 
تعیین کرده که برای سپرده های دالری پنج درصد و برای یورویی 4درصد تعیین 

شده است. 
بانکها حتی می توانند زیر این نرخ هم عمل کنند، اما همانطور که قبال اعالم کردم 
ریسک هر بانک متفاوت است؛ بنابراین مردم وقتی می خواهند نزد بانکی سپرده 

گذاری کنند باید دو پارامتر را در نظر داشته باشند.  اولین پارامتر نرخ سود سپرده 
و دومین پرامتر میزان اعتمادی است که مردم به آن بانک دارند؛ اگر یک بانک معتبر 
نرخ سود پایین تری را ارایه دعد برای مردم قابل قبول تر از آن است که بانکی با 
اعتبار کمتر نرخ سود باالتری بدهد؛ بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کند؛ 
بلکه نرخ سودی که بانک می دهد را مبنا قرار داده و با آن نرخ سودی که اعالم کرده 

است به آنها سود می دهد.

واکنش
رئیس جمهوری 
پاسخگوی اشتغال 
بازنشسته ها باشد

جدول اقساط وام 
مسکن تغییر کرد

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را 
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ادامه سرمقاله ...
اگر می خواستید ارز » دالر » را گران کنید ، از 
همان اول خیلی شفاف و ساده به مردم می گفتید 
و  می شود  تومان  دیگر 42۰۰  ماه  تا سه  دالر  که 
اختالف ارزش را هم مثال به کمبود بودجه کشور 
ما  مردم   ، کنید  باور  به خدا  دهیم.  می  اختصاص 
خوب و فهمیده اند و شما را درک می کنند. چرا  
پیچانید. چرا در سخنرانی  یک مساله ساده را می 
نمی  رعایت  گوناگون  های  مناسبت  به  های خود 
شاد  دشمن  که  کنید  می  بیان  را  سخنانی  و  کنید 

شود.
ابا عبداهلل »س« و  ایام میالد حضرت  در همین 
روز پاسدار و والدت با سعادت حضرت عباس » 
کنایه  و چه  گفتید  ... چه چیزهایی  و  جانبار  روز 
بالفاصله  هم  مقابل  طرف  و  زدید  هم  به  هایی 
برای  ای   پیمانه  پر  خوراک  و  کرد  گیری  موضع 
و  دار  نیش  اما  زیبا  سخنان  شد.  فراهم  بیگانگان 
از همدلی و وحدت می گویید  بعد هم بالفاصله 
که هیچ همخوانی ندارد. به خودتان مراجعه کنید و 
کمی بیشتر بیندیشید. مردم به شما نگاه می کنند و 
این مسیر که می روید ره به جایی نخواهید برد. باور 

بفرمایید. بعد از چهل سال پیروزی انقالب اسالمی 
ندارد. معاون وزیر  آزمایش و خطا مفهومی  دیگر 
زیادی  تعدادی  ورود  گوید:  می  معدن  و  صنعت 
مشکلی  سفارش  ثبت  بدون  قیمت  گران  خودرو 
و  کردیم  ابالغ  کننده  وارد  سازمان  به  که  است 
مدیریت آنجا گفتند که کارکنان سازمان خودسرانه 
خبر  کشورمان  در  واقعا  دادید.  انجام  را  کار  این 
است، پس نظارت و کنترل چه معنایی دارد و اقتدار 

دولت کجاست.؟!
فریاد  ای در خیابان ها  کنید که عده  کاری می 
بزنند » اصالح طلب، اصولگرا – دیگر تمامه ماجرا 
احکام  پایه  بر  که  اسالمی  نظام  چرا  راستی  به   .!!
دین مبین بهترین دین خدا بنا شده است را به اینجا 
کشانده اید.  آیا می دانید که باید پاسخگوی خون 
گلگون ده ها هزار شهید انقالب، جنگ تحمیلی ، 
در  باشید.  شماها  مظلوم حرم  مدافعان  و  ترورها 
وجود  با  که  اید  ایستاده  زمین  ثقل  مرکز  کجای 
بستگان  و  خودتان  همچنان  نجومی  های  حقوق 
اموال ملت در  با رانت و حیف و میل   نزدیکتان 
خارج به سر می برند یا در همین کشور درزندان 
هستند. به خود بیایید که وقت تنگ است و تصور 

نکنید که اوضاع به همین  منوال خواهد گذشت.
خودتان  سالمت  پر  و  خوب   مدیریت  شما 
و  جانبازان  و  شهدا  خانواده  از  و  باشید  داشته  را 
بنیان  آنچه  براساس  شما   . نکنید  هزینه  آزادگان 
ساده  کردند«  تاکید  بارها  اسالمی  نظام  گذار 
اگر در کاری و مسئولیتی  کنید و  پیشه  را  زیستی 
نتوانستید ، با رغبت و میل شخصی کنار بروید تا 
فرد شایسته تری بیاید« مدیریت را قبول کنید فقط 
بدانید  آخرت خود  ذخیره  البته   و  برای خدمت  
میلیارد  چند  های  آپارتمان  و  ویالها  در  زندگی   .
تومانی و داشتن ویال در مناطق خوش آب و هوا 

تفرش،  دماوند،  و  کرج  حومه  ایران،  شمال  مانند 
نمی  اجازه  ....هرگز  و  لواسون  فرشته،  پاسداران،  
دهد که به اقشار محروم و کم در آمد و پا برهنه 

حتی بیندیشید. 
حکومت  پیامد  و  رو  دنباله  اسالمی  حکومت 
حضرت امیر مومنان است که با مدیران و استانداران 
مال  اجازه  داشت.  محکم  و  آنچنانی  برخوردهای 
را  مدیریت  و  نداشتند  اشرافی  زندگی  و  اندوزی 

فقط برای خدمت به خلق خدا برگزیده بودند.
رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس دستگاه 
قضایی یا وزیر و وکیل و ... باید به گونه ای عمل 
و  تان  زندگی  و  تان  عمل  برروی  مردم  که  کنید 
اطرافیان شما نظارت و قضاوت کنند نه آنکه خدای 
تفاوت  اسمان  تا  زمین  تان  عمل  با  سخن  ناکرده 
بر  بازار سخنانی  و  در کوچه  مردم  و  باشد  داشته 

زبان بیاورند که ... 
در کشوری که مشکل مالی دارد، مردم می دانند 
که باید ریاضت اقتصادی و مالی و پولی بکشند، اما 
اول این ریاضت از شماها شروع شود، مردم دنباله 
رو خواهند بود. » دوصد گفته ، نیم کردارنیست«. 
بیایید همه اموال خود را در رسانه ها و در دستگاه 
قضایی به مردم اعالم کنید و هر آنچه اضافه است 
عام  خیرو  کارهای  برای  که  بدهید  المال  بیت  به 

المنفعه هزینه شود. 
 ، دارید  گانه  دو  تابعیت  شما  از  ای  عده  چرا 
برای تحصیل  را  فرزنداتان  از شماها  بسیاری  چرا 
و تجارت به اروپا و آمریکا فرستاده اید – چرا ، 
واقعا در پس زمینه ذهن برخی از شما هیچ چیزی 

نیست.؟
 چرا امالک آنچنان به نام خود و همسر و فامیل 
خود زده اید – شما این همه ثروت و ملک را از 

کجا آورده اید. 

بروید در همین اردیبهشت ماه 97  همه اموال را 
به دستگاه قضایی اعالم و رسانه ای کنید و به مردم 
بگویید که صاف و ساده با حقوق 5 و 6 و 7 میلیون 
تومانی زندگی می کنید و هیچ درآمد دیگری ندارید. 
شما تصور می کنید مردم آگاه نیستند که بسیاری تان 
نام خود  به  را  ها  دارایی  چه  روستاها  و  شهرها  در 
به ساده  را  یا بستگان دارید و در سخنرانی ها همه 

زیستی دعوت می کنید.!
به  ها  انقالب  پایداری  که  دانیم  می  شما  و  من 
داشتن   ، زیستی  ساده  به  اسالمی  انقالب  خصوص 
و  همدلی   ، خداشناسی   ، شفافیت  کینه،   بی  قلبی 
همراهی با اقشار ضعیف و کم در آمد و مستاصل از 
هزینه های سرسام آور زندگی است. هزینه هایی که 

شما به مردم تحمیل کرده اید. 
امام  و  امام حسین  به   ، پیامبر  به  به خدا،  را  شما 
و  انسانی  شرافت  و  بیایید  خود  به  والزمان   عصر 
ارز و طال و خانه های مجلل  و  پول  به  را  اسالمی 
نفروشید که به یقین هم دردنیا و هم در آخرت زیان 

خواهید کرد. 
هر مدیری در هر سطح و هر لباسی و هر مقامی 
که هستید،  به توصیه های مقام والیت به جان و درد 
دلهای مردم توجه و به آنها عمل کنید و بگذارید مردم 

دعاگویتان باشند.
واقعا بدون نگاه حزبی ، جناحی و جریانی و فقط 
شهدا  خون  حرمت  پاسداشت  و  خدا  رضای  برای 
و وجود نازنین جانبازان ، قلبم از این همه ناتوانی، 
ضعف مدیریت  گروهی از مدیران ، هدر دادن نیروی 
انسانی، ثروت های خدادادی همراه با  سخنان زیبا اما 
خالی از عمل به درد آمده است و  این ها را بازتاب 

دادم- خواه پند گیرید و خواه مالل.
یا علی مدد

خبر

واکنشی ها: جمعی از مهندسان ساختمان در واکنش 
ناظر  مهندس  انتخاب  که  راه  وزیر  جدید  ابالغیه  به 
ساختمان را در اختیار کارفرما قرار می دهد، انتقاد کرده 
و آن را موجب بیکار شدن مهندسان ساختمان دانستند. 
در  دانشجو،  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش گروه 
روز های پایانی سال 96، عباس آخوندی، وزیر راه و 
 2 تبصره  نامه جدید  »شیوه  ابالغ  به  اقدام  شهرسازی 
ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان مصوب 1۳8۳« نمود. طبق قانون تا 
به حال انتخاب ناظر در اختیار سازمان نظام مهندسی 
انتخاب  جدید،  نامه  شیوه  براساس  اما  است،  بوده 
گردیده  محول  کارفرما  به  ساختمان  ناظر  مهندس 
است. در همین رابطه مهندسان ساختمان با برگزاری 
و  راه  وزارت  جدید  تصمیم  نظر،  ارائه  و  نظرسنجی 

شهرسازی را نقد کرده اند.
عاطفه امانی، مهندس پایه ۳ عمران در شهر تهران 
انتخاب  که  است  آن  دنبال  به  وزیر  است:  معتقد 
اصل  در  یا  مالکان  عهده  به  ساختمان  ناظر  مهندس 
بساز و بفروش ها باشد که این امر موجب افت کیفیت 
نظام  وجودی  ماهیت  رفتن  بین  از  و  ساختمان ها 

مهندسی می شود.
این مهندس ساختمان تصریح کرد: در صورتی که 
سازنده، خود ناظر ساختمان را انتخاب کند، مهندس 
از  ایراداتی  می توانست  گذشته  در  که  مستقلی  ناظر 
امضای  ماشین  به  تبدیل  باید  کند  گزارش  ساختمان 
مالک گردد تا در نهایت بتواند امرار معاش کند. وزیر 
درک  را  مهندسان  معیشت  درد  سرمایه دار  و  مرفه 
پنج  و  سی  بیکاری  دنبال  به  اقداماتش  با  و  نمی کند 

هزار نفر از مهندسان عضو سازمان است.
شیوه نامه  نظر  اینکه  بر  تأکید  با  هم  شهرزاد  وحید 
در  مهندس  جایگاه  تضعیف  باعث  راه  وزیر  جدید 
کشور، بسته شدن سازمان نظام مهندسی و بیکار شدن 
قریب بر 5 هزار نفر به صورت مستقیم و 2۰ هزار نفر 
نامه  شیوه  این  گفت:  می شود،  غیرمستقیم  به صورت 
به قدری مضحک و نادرست است که با عکس العمل 
وزیر کشور روبرو شد، ولی با این حال آقای وزیر بر 
کسی  خودشان  گفته  به  و  است  مصمم  خود  تصمیم 

نمی تواند جلوی شیوه نامه را بگیرد!

ابالغیه 
جدید وزیر 
راه هزاران 

مهندس را بیکار می کند

هشـدار ارزی بانک مرکــزی به سپــرده گـذاران

خبرگزاری دیفنس نیوز آمریکا،

ایــران یک موشــک کروز »مرمــوز« رونمایـی کرد
گیالن 24 و نشریه واکنش: خبرگزاری 
موشک  گزارشی،  در  آمریکا  نیوز  دیفنس 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش   2 کمین 
مرموز  را  رونمایی شد  ارتش  روز  در  که 

خواند. 
سال گذشته در پیرامون سی وهشتمین 
مراسم رژه مشترک نیرو های مسلح ارتش، 
و  تجهیزات  جدیدترین  از  سنت  طبق 
شد  رونمایی  ارتش  نظامی  دستاورد های 
جدیدترین   s۳۰۰ موشکی  سامانه  که 
دستاورد بومی بود، این سامانه برای اولین 
شد  رونمایی  مسلح  نیرو های  توسط  بار 
که بازتاب های زیادی را در جهان داشت. 
راشاتودی  آلمان،  وله  دویچه  خبرگزاری 
روسیه، آسوشیتد پرس و روزنامه هارتص 
رژیم صهیونیستی از تایید موفقیت سامانه 
s۳۰۰ خبر داده بودند. در مراسم رونمایی 
از این سامانه رسانه های عربی به تعریف و 

تمجید از این سامانه پرداخته بودند.
جمهوری  ارتش  نظامی  دستاورد های 
اسالمی ایران هر ساله نگاه های بسیاری را 
به سوی خود جلب می کند ؛ 29 فروردین 
قابل  خوبی  به  موضوع  این  نیز   1۳97
مسلح  نیرو های  رژه  از  پس  بود.  مشاهده 
ادوات  و  تجهیزات  رژه  به  نوبت  ارتش، 
تمامی دستاوردهای  بین  نظامی رسید. در 
رونمایی شده، سامانه موشکی به نام کمین 

2 همه نظرات را به خود جلب کرد.
*موشک کروز ندیده شده ایران مرموز 

است
مختص   2 کمین  موشکی  سامانه 
مقابله  منظور  به  و  است  پایین  ارتفاعات 
و  سرنشین  بدون  پرنده های  انواع  با 
مورد  کم  ارتفاع  در  پرنده  هدف های 
توسط  سامانه  این  می گیرد.  قرار  استفاده 
متخصصان داخلی مطابق با تکنولوژی های 
روز دنیا به صورت کامال بومی ارتقا یافته 
یافته  ارتقا   2 کمین  است  گفتنی  است. 

موشک مرصاد است.
نیرو های  مشترک  رژه  باالی  اهمیت   
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  مسلح 
رسانه های  اینکه  بر  عالوه  شد  باعث 
داخلی، مراسم این رژه  را پوشش دهند، 
بیایند  نیز به معرکه  رسانه های خارجی را 
اخبار  از  نماندن  عقب  برای  نیز  آنها  تا 

و  همزمان  صورت  به  خبری  پوشش  به 
مستقیم از این مراسم روی بیاورند.

* موشک کروز ندیده شده ایران مرموز 
است

و  امسال  ارتش  روز  رژه  از  بازتاب ها 
سامانه موشکی تازه رونمایی شده در این 
مراسم به قدری بود که حتی روز بعد از 
نیز،  ارتش  مسلح  نیرو های  مشترک  رژه 
خبرگزاری  خصوصا  غربی  رسانه های 
در  روز  این  درباره  آمریکا  نیوز  دیفنس 
گزارشی نوشت: ایران در روز ارتش یک 
این  از  پیش  را که  »مرموز«  موشک کروز 
هرگز دیده نشده است، به  نمایش در آورد. 
» دیفنس نیوز در ادامه گزارش داد: ایران 
یک سیستم دفاع موشکی به نام کمین 2 را 
تهدید های  با  مقابله  برای  که  کرد  معرفی 
کم ارتفاع از جمله انواع هواپیما های بدون 
پرواز طراحی  سرنشین و هواپیما های کم 
تمامی  ضدهوایی،  موشک  این  بود.  شده 
را  آمریکا  مشخصات موشک های ساخت 
دارد، در حالی که روی آن »نیروی هوایی 
جمهوری اسالمی ایران« نوشته شده است.

*موشک کروز ندیده شده ایران مرموز 
است

دفاع  پروژه  ارشد  مدیر  ویلیامز،  یان   
در  آمریکا  در   CSIS مرکز  در  موشکی 
»به نظر  گفت:  سایت  این وب  با  مصاحبه 
می رسد این موشک مرموز با نوعی سیستم 
هدایت الکترونیکی یا اشعه مادون قرمز و 
اپراتور  یک  توسط  تلویزیونی  صفحه  یا 
کنترل و کار می کند«. وی در ادامه مصاحبه 
کیلومتر  تا 1۰۰  »این موشک  می گوید که 
به صورت الکترو اپتیکی هدایت می شود«.

نیوز در گزارش خود  همچنین دیفنس 
درباره سخنرانی رئیس جمهور ایران نوشته 
است: در مراسم رژه نیرو های ارتش ایران، 
قدرت های  به  خطاب  روحانی  حسن 
خارجی گفت که ایران برای دفاع از خود 
به هر سالحی که الزم باشد مجهز می شود 

و منتظر اجازه دیگران نمی ماند.
خود  تحلیل  در  خبرگزاری  این 
می نویسد: اشاره روحانی مربوط به توسعه 
مرکز  در  که  است  ایران  موشکی  توان 
اختالفات در مورد ادامه توافق هسته ای با 
آمریکا قرار دارد، اما روحانی در سخنرانی 

خود بار دیگر تأکید کرد که این موشک ها 
او  گفته  به  زیرا  دارند،  دفاعی  جنبه  تنها 
و  توسط قدرت های خارجی  اکنون  ایران 

منطقه ای محاصره شده است.
االوسط  الشرق  روزنامه  همچنین   
این  برگزاری  به  اشاره  با  نیز  لندن  چاپ 
رژه نوشت که ایران همواره سعی دارد تا 
قدرت دفاعی و توانمندی های نظامی خود 
را به رخ دشمنان بکشد و آن ها را از حمله 

به این کشور باز دارد.
 گفتنی است که سامانه موشکی کمین 
موشکی  سامانه  جدیدترین  به عنوان   2
کشورمان، صبح چهارشنبه 29 فروردین در 
ارتش جمهوری  سالروز گرامیداشت روز 

اسالمی ایران، در تهران رونمایی شد.
 نکته جالب توجه در دنیای سیاست و 
رسانه  این است که خبرگزاری ها و روزنامه 
های جهان، دستاوردهای نظامی جمهوری 
اسالمی ایران را شدیدا زیر نظر گرفته اند 
کشور  در  رژه  یا  رزمایش  هر  از  بعد  و 
می دهند،  نشان  واکنش  موضوع  این  به 
رسانه هایی چون  آسوشیتدپرس،  نیویورک 
نیوزاسکاتسمن،  پست،  جروزالم  تایمز، 
نیوزمکس، شینهوا،  الجزیره، االنتقاد نت،  
الرأی  العربی،  القدس  االوسط،  الشرق 
واشنگتن  الریاض،  لبنان،  االخبار  کویت،  

پست، هاآرتص، المستقبل و بی بی سی.
است  روشن  به وضوح  که  نکته ای  اما 
موضع جمهوری  و  سیاست  نکردن  تغییر 
دفاعی  برنامه  خصوص  در  ایران  اسالمی 
موشکی کشور است و دیگر کشورها نیز 
به خوبی از این موضع جمهوری اسالمی 

ایران آگاهی دارند. موضع جمهوری اسالمی 
ایران بدون توجه به جوسازی ها، تهدیدات، 
مواضع و دیدگاه های ایاالت متحده آمریکا 
نظامی  زمینه  در  توافق  مورد  در  دیگران،  و 
کرد؛  نخواهد  قطعا  و   نکرده  تغییری  هیچ 
بارها از زبان مسئوالن لشکری  همچنان که 
برنامه موشکی  و کشوری اعالم شده است 
بازدارندگی  و  دفاعی  جنبه  کامال  ایران 
طرح  و  نیست  کشوری  هیچ  علیه  و  داشته 
ادعاهای واهی و بی پایه و اساس، تغییری 
در این موضع اصولی و اساسی کشور ایجاد 
نخواهد کرد. جمهوری اسالمی ایران به هیچ 
و  داخلی  امور  در  دخالت  اجازه  کشوری 
موشکی  برنامه  بویژه  دفاعی  های  سیاست 

خود را نخواهد داد.  
سپاه  جمله  از  کشورمان  مسلح  نیرو های 
پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری 
اسالمی از لحاظ تجهیزات نظامی خصوصا 
توان موشکی در موقعیت بسیار خوبی قرار 
هوایی،  تهدیدات  تمام  مقابل  در  و  دارند 

دریایی و زمینی ایستادگی می کنند. 
گونه  هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  نظامی  تجهیزات  درباره  را  مذکراتی 
انجام  خود  موشکی  سامانه  خصوص 
با  مقابله  برای  که  میزانی  هر  به  و  نمی دهد 
خواهد  ساخته  سالح  باشد  الزم  تهدیدات 
عربی  غربی  محور  تا  است  بهتر  پس  شد، 
این موضوع تلف نکند  برای  وقت خود را 
و به دنبال راهکارهای دیگری برای پیشبرد 

اهداف خود بیندیشند.
منبع : گیالن 24

بخشنامه جدید به بانکها،



3
سه شنبه 11 اردیبهشت  1397/ شماره 683

گوناگون

نشریه  و   24 گیالن   
الهیجان  فرماندار  واکنش: 
اعالم کرد: حدود 55۰ هکتار 
شهرستان  چای  باغات  از 
سرمازدگی  دلیل  به  الهیجان 

آسیب دیده است. 
عمومی  روابط  گزارش  به 
 ، الهیجان  فرمانداری 
این که  بیان  با  جانبازی 
در  بهاره  دیررس  سرمای 
سرمازدگی  باعث  فروردین 
گفت:  می شود،  چای  باغات 
تا  امسال شاهد خسارت 2۰ 
به  سرمازدگی  درصدی   8۰

باغات چای هستیم.
وی افزود: سطح خسارت 
باغات  سرمازدگی  از  ناشی 
الهیجان  شهرستان  چای 
 55۰ حدود  امسال  طول  در 
این  تمامی  که  است  هکتار 
اراضی از بیمه شدگان فراگیر 
بوده و از صندوق حمایت از 
کشور  چای  صنعت  توسعه 

در حال پیگیری میباشد.
شهرستان  داد:  ادامه  وی 
چای  کارخانه   28 دارای 
به  باتوجه  و  باشد  می 
روز  از  چای  برداشت 
گذشته)دوشنبه_97/۰2/۰۳(، 
انعقاد  ضمن  کارخانه   14
شنبه  سه  امروز)  از  قرارداد 
_ 97/۰2/۰4( آماده دریافت 
برگ سبز چای از کشاورزان 
عزیز می باشند و مابقی طی 
خواهند  فعال  آتی  روز  چند 

شد.

 گیالن 24: رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی گیالن اعالم 
با  استان  این  کرد: شالیکاران 
بهره گیری از آب های باران 
 5۰۰ برنج  مزارع  کشت  و 
مترمکعب آب صرفه  میلیون 

جویی کردند. 
مهندس علیرضا شعبان نژاد  
گفت:استفاده از آب باران در 
شد  موجب  بارش  کم  سال 
مصرف  در  شالیکاران  تا 
کنند.وی  جویی  صرفه  آب 
افزود :گیالن 2۳8هزار هکتار 
و  دارد  شالیزاری  اراضی 
تاکنون در 2۰۰هزار هکتار از 
استان شخم  این  شالیزارهای 

اول زده شده است.
اینکه  بیان  با  نژاد  شعبان 
زراعی  تقویم  رعایت  با 
نشاء  زمان  کشاورزان  توسط 
شده  کم  آخر  نشاء  با  اول 
داد: زمان کشت  ادامه  است، 
اخرین  تا  نشاء  اولین  از 
25روز  به   47روز  از  نشاء 
تصریح  است.وی  رسیده 
در  گیالنی  شالیکاران  کرد: 
فصل زراعی جدید با استفاده 
میلیون   5۰۰ باران  آب  از 
آب  مصرف  در  مکعب  متر 
جویی  صرفه  کشاورزی 

کردند.

خبر

خبر

سرمازدگی 20 تا 
80 درصد به باغهای 

چای الهیجان 
خسارت زد

شالیکاران گیالنی
 500 میلیون متر

مکعب آب 
صرفه جویی کردند

واکنشی ها: هر اونس طال هر چند امروز 1.46 دالر افزایش یافت، اما 1۳18.26 دالر 
معامله شد که چندان با 1۳15 دالر روز گذشته که پایین ترین قیمت از 21 مارس بود، 
فاصله ای ندارد. هر چند امروز 1.46 دالر افزایش یافت، اما 1۳18.26 دالر معامله شد 
که چندان با 1۳15 دالر روز گذشته که پایین ترین قیمت از 21 مارس بود، فاصله ای 
ندارد.  قیمت طال در نزدیکی کمترین قیمت 5 هفته گذشته در نوسان است و در آستانه 

ثبت کاهش بیش از یک درصدی طی هفته گذشته قرار دارد. 
 این کاهش ناشی از افزایش ارزش دالر و اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و کاهش 

نگرانی های ژئوپلتیکی بوده است. هر اونس طال هر چند امروز 1.46 دالر افزایش یافت، 
اما 1۳18.26 دالر معامله شد که چندان با 1۳15 دالر روز گذشته که پایین ترین قیمت 
از 21 مارس بود، فاصله ای ندارد. با تقویت اوراق خزانه داری آمریکا، ارزش دالر در 
برابر سبدی از ارز های بین المللی به باالترین میزان در ۳ ماه و نیم اخیر رسید، درحالی 

که ارزش یورو به علت لحن مالیم سخنرانی دراگی کاهش یافت. 
 طال در مسیر ثبت کاهش بیش از یک درصدی طی یک هفته گذشته قرار دارد که 

دومین هفته کاهشی متوالی و بیشترین کاهش هفتگی در 4 هفته گذشته خواهد بود. 

کاهش قیــمت طال در بــازار های جـــــــهانی

بـازار دالر 4200 تـومان 
را نپـذیرفت ...

واکنش
خبر

خبر

انتقاد معاون وزیر 
از ساختار اداری 

نظام مهندسی

دالر عماًل 2 
نرخــی شده 

است

واکنشی ها: یک کارشناس مدیریت 
برای  شرایط  اینکه  بیان  با  مالی 
نیست،  فراهم  ارز  نرخ  یکسان سازی 
گفت: به تدریج نرخ دوم ارز خودش 
را تحمیل می کند و دولت مجبور به 

پذیرش آن خواهد شد.
نشست  در  تبریزی  عبده  حسین 
اشاره  با  ارزی کشور،  بحران  بررسی 
مساله،  این  برای  دولت  استراتژی  به 
اظهارداشت: استراتژی از شروع کار با 
مشکل مواجه بود و هم اکنون هم اگر 
می بینید  کنید  بررسی  را  سکه  قیمت 
را  تومان   42۰۰ دالر  قیمت  بازار  که 

نپذیرفته است. 
وی با طرح این سوال که استراتژی 
باید  چگونه  ارز  نرخ  قیمت گذاری 
برای  گونه ای  به  باید  افزود:  باشد، 
ارز رسمی نرخ گذاری کرد که فاصله 
آن با ارز بازار کم باشد و البته تعیین 
فاصله  با  تعیین  و  کم  فاصله  با  نرخ 
زیاد هر دو نقاط قوت و ضعفی دارند 
از  زیاد  فاصله  با  نرخی  تعیین  با  اما 
نرخ بازار و ممنوع کردن معامالت در 

صرافی ها نرخ ارز یکسان نمی شود. 
مالی  مدیریت  کارشناس  این 
امکان  فعلی  شرایط  در  کرد:  تصریح 
باید  و  نیست  ارز  نرخ  یکسان  سازی 
اگر  زیرا  بپذیریم  را  نرخی  دو  نظام 
نپذیریم، باز هم نرخ دوم خودش را 

تحمیل خواهد کرد.  
با اشاره به کاهش 19 میلیارد  وی 
در  سرمایه  حساب  خالص  دالری 
تراز خالص حساب  سال 96، گفت: 

سرمایه در سال 96 منفی 19 میلیارد 
دالر بوده است؛ بنابراین اگر رشد 22 
میلیارد دالری ذخایر ارزی بانک ها را 
در نظر بگیریم، می بینیم که در مجموع 
حدود 41 میلیارد دالر ارز در سال 96 
دولت  است.  شده  خارج  کشور  از 
از  یکی  و  است  وضعیت  این  نگران 
دالیل اعمال سیاست های فعلی ارزی 

جلوگیری از خروج سرمایه است. 
دو  ارزی  و  بانکی  بحران   *  

بحران همزاد 
درخصوص  دانشگاه  استاد  این   
ارزی  بحران  ریشه های  و  دالیل 
سال ای  ارزی  شوک  اظهارداشت: 

در  مدیریت  از سوء  ناشی  و 74   7۳
نقدینگی  و  ارزی  بدهی های  کنترل 
کاهش   79 و   78 سال  بحران  و  بود 
ارزی  بحران  دلیل  نفتی.  درآمدهای 
نقدینگی  و  تحریم ها   91 و   9۰ سال 

بود. 
 عبده تبریزی ادامه داد: اما بحران 
سال 96 و 97 از چند مساله تشکیل 
بحران  آن  علت  یک  که  است  شده 
نظام بانکی است. نظام بانکی با عدم 
بدهی ها  و  دارایی های  در  تناسب 
بسیار  تفاوت  این  و  روبروست 
در  که  به طوری  است  قابل مالحظه 
صورت های مالی برخی بانک  ها زیان 

ثبت  تومانی  میلیارد  هزار  چند  انباشته 
اتفاق جدیدی است  این  شده است و 

که پیش از این نداشتیم. 
 وی با بیان اینکه خرید ارز از سوی 
ارز  قیمت  رشد  دلیل  به  تنها  مردم 
نیست، گفت: یکی از دالیل ورود مردم 
سیستم  از  اطمینان  عدم  ارز،  بازار  به 
بانکی  بحران  واقع  در  و  است  بانکی 
سایر  به  مردم  آوردن  روی  موجب 
بازارها از جمله بازار ارز شده است و 
یک فشار قابل مالحظه ای از این ناحیه 

به بازار ارز وارد شده است. 
به  با  مالی  مدیریت  کارشناس  یک 
افزود:  همزاد،  بحران  عنوان  بردن  کار 
تک  تک  از  بحران  این  مخرب  آثار 
شدت  به  و  است  موثر تر  بحران ها 
می برد  بین  از  را  مرکزی  بانک  ذخایر 
را  بانکی  سیستم  نجات  مساله  این  و 

سخت تر می کند.  
 * بانکی که دو برابر سرمایه زیان 
ثبت کرده نمی تواند ادامه فعالیت دهد 
بانک  و  دولت  اینکه  بیان  با  وی   
را  دوم  ارز  نرخ  تدریج  به  مرکزی 
می پذیرند، تصریح کرد: به طور طبیعی 
و  برمی گردد  دونرخی  ارز  سیستم 
گام های  باید  مرکزی  بانک  همزمان 
بانکی  نظام  اصالح  حوزه  در  مهمی 
برابر سرمایه  بانکی که دو  زیرا  بردارد 
فعالیت  به  نمی تواند  کرده  ثبت  زیان 

ادامه دهد. 
اینکه چطور بحران سیستم بانکی را 

حل کنیم بحث دیگری است.

 واکنشی ها: معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر 
نظام مهندسی ساختمان،  اداری سازمان  اینکه ساختار 
قانونی اش دور شده  از وظیفه  این سازمان  حجیم و 

است، گفت: این ساختار باید اصالح شود. 
در  که  مشکالتی  خصوص  در  مظاهریان  حامد 
ماه های اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
کرد:  اظهار  آمده  وجود  به  ساختمان  مهندسی  نظام 
سازمان های نظام مهندسی در سال های گذشته به طرز 
برعهده  را  غیرمرتبط  فعالیت های  توجیهی  قابل  غیر 
گرفته و حجیم شده اند، از همین رو سازمان های نظام 
و  هستند  غیرانتفاعی  و  حرفه ای  نهادی  که  مهندسی 
می بایست بر روی وظایف قانونی خود تمرکز کنند در 
بعضی از استان ها اکنون دچار مشکالت متعدد شده اند.

 به گزارش تجارت نیوز، معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی افزود: در برخی استان ها این 
نفر   4۰۰ تا   ۳۰۰ از  بیش  دارای  غیرانتفاعی  سازمان 
زیادی  مشکالت  مسئله  این  و  هستند  کارمند  نیروی 
محدودی  تعداد  در  است.  کرده  ایجاد  آن ها  برای  را 
تعهدات  پرداخت  کفایت  ها  آن  سرمایه  سازمان ها  از 
را نمی کند و باید هرچه زودتر برای این مشکل راهی 
پیدا کرد. در مجموع این سازمان بیش از ۳ هزار نیرو و 
کارمند در سراسر کشور دارد که باید با رعایت حقوق 
نیروها، سازمان ها چابک شده و وظایف اعتالیی  این 

را دنبال کنند.
با  است  قرار  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در   وی 
شهرسازی  و  راه  وزیر  اخیر  دستورالعمل  اجرای 
مبنی بر منع کسر 5 درصد از درآمد مهندسان از سوی 
سازمان های نظام مهندسی استان ها، تعدادی از این ۳ 
حال  به  تا  داشت:  اذعان  شوند؟  بیکار  کارمند  هزار 
سازمان ها از خدمات ارائه شده توسط مهندسان ناظر 5 
درصد را برای خود نگه می داشتند که با ابالغیه وزیر 
مقرر شد مهندسان، مالک همه حق الزحمه خود باشند 

و سازمان ها دست در جیب آن ها نکنند.

بهشتی  شهید  دانشگاه  اقتصاد  استاد  ها:  واکنشی 
گفت: اساسًا بعد از جنگ جهانی دوم هیچ گاه، خارج، 
نبوده  کننده  تعیین  ایران،  سیاسی  اقتصاد  مناسبات  در 
اقتصادی درباره تراز تجاری  است. در حاشیه مناظره 
منفی 7 میلیارد دالری کشور گفت: این تراز نسبت به 2 
سال پیش که مثبت بوده، منفی شده و در تاریخ اقتصاد 
افزایش  موضوع  این  دلیل  نیست.  عجیبی  چیز  ایران 
به  بسیار شدید ورود کاالهای سرمایه ای در سال 96 
اقتصادی ایجاد شده  اینکه رونق  کشور است به دلیل 
تراز تجاری در کوتاه مدت منفی شده است  ولی در 
سال 97 انتظار می رود تراز تجاری مجدداً مثبت شود.

اثرات  درباره  اقتصادی  تحلیل گر  و  نگار  روزنامه 
برجام در حوزه اقتصادی گفت: من با افزایش انتظارات 
مردم بعد از اجرای توافق برجام مخالف بودم. اساسًا 
بعد از جنگ جهانی دوم هیچ گاه، خارج در مناسبات 
اقتصاد سیاسی ایران، تعیین کننده نبوده است اما بدون 
برجام اقتصاد ایران قابل تصور نبود. در حالی که هرگز 
تحریم ها اساسًا از اقتصاد ایران رفع نشد ما موفق شدیم 
صادرات نفت را به روزی 2/2 میلیون بشکه برسانیم. 
را در فضای  برجام  اثرات  نفت  قیمت  سقوط جهانی 

اقتصادی بلعید.
 لیالز  درباره تک نرخی شدن دالر از سوی دولت 
انضباط  کار خودش  در  دولت  اگر  من  نظر  به  گفت: 
شود.  موفق  خود  تصمیم  در  می تواند  باشد،  داشته 
در  نیست.  اقتصادی  فقط  تومانی   42۰۰ دالر  مسئله 
در  است.وی  شده  نیز  سیاسی  و  امنیتی  فعلی  مقطع 
فعاالن  همه  برای  ارز  تخصیص  چرا  اینکه  به  پاسخ 
اقتصادی میسر نشده و آیا بازار ارز مجدداً دو نرخی 
خواهد شد، گفت: دالر عمال دو نرخی شده است و 
اگر کسی بگوید دالر دو نرخی نمی شود، اشتباه است. 
من دالر 56۰۰ تومانی را قبول ندارم ولی به عنوان یک 
واقعیت می شناسم؛ اما نرخ متوسط و موثر دالر 56۰۰ 
تومان نیست. وقتی کاالیی داریم که 95 درصد آن با 
دالر 42۰۰ تومان و حدود 5 درصد آن با دالر 56۰۰ 
تومان تامین می شود نرخ موثر ارز چیزی حدود 4۳۰۰ 
تومان است. بنابراین مالک ارزیابی ما روی قیمت دالر 
باید مصرف  باشد و  اقتصاد  نباید مصرف 5 درصدی 

1۰۰ درصدی در اقتصاد باشد.

قابل توجه دادگستری گیالن،

مجــازات »پول شویـــــــی« تعیـین شد
رئیسه  هیئت  عضو  ها:  واکنشی   
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از 
تعیین مجازات پول شویی در کمیسیون 

متبوع خود خبر داد. 
یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسه 
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 
جلسه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
اردیبهشت(   4 شنبه  امروز)سه  عصر 
کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: ادامه 
با  پول شویی  با  مبارزه  الیحه  بررسی 
حضور مسئوالن ذیربط در دستور کار 

اعضای کمیسیون قرار داشت.
  وی افزود: در این جلسه مواد8،7 
تصویب  به  و  بررسی  الیحه  این   9 و 

اعضای کمیسیون رسید.
 4200 دالر  درباره  توصیه   4*

تومانی
*ویژگی  های مغفول رجل سیاسی 

و مذهبی

بیان  با  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
اینکه این مواد مربوط به تعیین مجازات 
است، تصریح کرد: حبس، جزای نقدی 
و انفصال از جمله مجازات های تعیین 

شده برای پول شویی است.
در  همچنین  کرد:  تاکید  کمالی پور 
معاونت  برای  مجازات هایی  مواد  این 
در پول شویی و افشای آن نیز در نظر 

گرفته شده است.
نگاه رسانه:

عجب دل خرمی دارند این وکالی 
با وضع  مجلس  که تصور می کنند 
قوانین و مصوبات و امثال آن مشکل 

جامعه حل می شود.
مصوبات  و  قوانین  دسته  این  از 
هزارها را ثبت کرده اید ،، مردم می 

گویند کدام شان را اجرایی کردید.!
مهم وضع قوانین نیست بلکه مهم 

کاری  چنین  که  اجراست  آن  از  تر 
صورت نمی گیرد.

مفاسد  با  مبارزه  موضوع  در  حتی 
اقتصادی در سال 1۳82 رهبر معظم 
انقالب اسالمی فرمان هشت ماده ای 
فساد  با   ایا   ، کردند، چه شد  صادر 

مبارزه شد یا آنکه هر روز بر دامنه آن 
هر  تصویب  از  قبل  باید  شد.   افزود 
آن چاره  اجرای  ابتدا در مورد  قانونی 

اندیشی شود. 
موفق باشید

رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی،

لیال خدمت بین دانا

آگهــی ثبتــی
آئین  آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 

نامه قانون ثبت
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
چهار  بخش  کتیگر  در  واقع   19/1239
دفتر   34 و صفحه  ثبت 231805  ذیل 
غالمی  حسین  آقای  نام  به   4/1635
گردید  تسلیم  و  صادر  سقالکساری 
مورخ  ب   5  / سیار   1 نامه  برابر  و 
شعبه  محترم  بازپرس   1395/8/24
بازداشت  در  رشت  عمومی  دادسرای   5
سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و  است 

به علت  ، سند  نموده  را  المثنی  مالکیت 
پرس شدن از بین رفته است لذا مراتب 
طبق تبصره 5 اصالح موادی از آیین نامه 
روز   10 مدت  به  نوبت  یک  ثبت  قانون 
و  منتشر  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در 
مدت  انقضای  از  پس  گردد.  می  آگهی 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مقرر 
اقدام  مقررات  طبق  مالک  بنام  المثنی 
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  شد.  خواهد 
م  ر    - اسالمی   - 2 رشت  ناحیه  امالک 

الف / 648

آگهی فقدان سند
محمد  آقای  از  وکالت  به  کرجوندانی  یوسفی  رقیه  خانم 
علی ارزنقی برابر وکالت نامه شماره 1396/11/12-7943 
استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  رشت   279 خانه  دفتر  تنظیم 
که  گردیدند  مدعی  رشت   279 دفترخانه  شده  گواهی 
بخش   1 اصلی  سنگ   2253 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
4 رشت تحت شماره مسلسل 734653،  95/الف و دفتر 
آقای  نام  به   139620318603009888 الکترونیکی 
محمد علی ارزنقی صادر و تسلیم گردید و برابر سند رهنی 
رهن  در  خانه 143 رشت  دفتر   1395/11/13 -37086
بانک مسکن قرار گرفت. نامبرده مدعی گردیده سند مالکیت 

تقاضای  و  است  گردیده   مفقود  احتیاطی  بی  علت  به  مزبور 
مراتب طبق  لذا  نموده است  را  المثنی  مالکیت  صدور سند 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
انجام  مدعی  فوق  پالک  به  نسبت  شخصی  چنانچه  تا  گردد 
باشد ظرف مدت  نزد خود می  مالکیت  یا وجود سند  معامله 
رسید  و  اعالم  اداره  این  به  این  انتشار  تاریخ  از  روز   10
دریافت نماید، در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور 
این اداره وفق مقررات اقدام خواهد شد. رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی -
 الف ر م / 644

تغییـــــر سقف افـزایش حقــوق کارمنــدان 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس 
از مذاکره با دولت برای تغییر سقف 

حقوق کارمندان خبر داد. 
اعالم  تاجگردون  غالمرضا 
کارمندانی  حقوق  باید  کرد:دولت 
تومان  2/5میلیون  زیر  ماهانه  که  را 
میگیرند تا بیست درصد افزایش دهد.
در غیر این صورت مجلس راسا وارد 
می شود و در این باره استسفاریه می 
صورت  به  معموال  دهد.استسفاریه 

طرح مطرح و به تصویب نمایندگان 
ابهام  رفع  استسفاریه  رسد.هدف  می 
طی  از  است.پس  موضوع  یک  از 
فرایند قانونی استسفاریه برای اجرا به 

دولت ابالغ می شود.
اختالف  با  رابطه  در  تاجگردون   
رابطه  این  در  دولت  مجلسو  نظر 
ملت،  خانه  خبرگزاری  بهخبرنگار 
 97 بودجه  تنظیم  زمان  در  گفت: 
درباره حقوق کارمندان سقف حداکثر 

شد،  گرفته  نظر  در  درصدی   2۰
افزایش  میزان  که  معناست  این  به 
حقوق نباید بیش از 2۰ درصد باشد، 
حقوق  کف  از  که  کارمندانی  یعنی 
 2۰ افزایش  شامل  هستند  برخوردار 
درصدی شوند و مابقی حقوق ها به 
تناسب تا کمترین میزان افزایش یابد.

کارگران  حقوق  افزایش  بحث  در 
عملکرد دولت مناسب بود

وی ادامه داد: دولت در ابتدا اعالم 

کرد که سقِف افزایش حقوق 12 درصد 
حقوق  افزایش  سقف  سپس   و  است 
احتماال می  یعنی  16درصداعالم شد.  
نظر  در  را  همیشگی  نسبت  خواهند 
بگیرند تا به مجلس بگویند که افزایش 

16 درصد است.

دولت و مجلس مذاکره می کنند،
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اجتماعی

واکنشی ها: نایب رئیس اول اتحادیه 
مشاوران امالک باتأکید بر اینکه کاهش 
موجب  مسکن  تسهیالت  سود  نرخ 
روند  گفت:  می شود،  معامالت  رونق 
کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن باید 
بانک ها  کارمزد  رقم  به  و  یافته  ادامه 

نزدیک شود.
مصوبه  در خصوص  عقبایی  حسام 
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ 
ارائه  گفت:  مسکن  تسهیالت  سود 
تسهیالت ارزان قیمت بانکی قطعًا یکی 
از روش هایی است که می تواند موجب 
باال رفتن قدرت خرید و تحریک بازار 

مسکن شود.  
افزود: ارائه تسهیالت خوب و   وی 
مفید خواهد بود، اما این که تسهیالت 
زمان  مدت  چه  با  و  مبلغی  چه  با 
قرار  متقاضیان  دراختیار  بازپرداختی 

گیرد بسیار مهم است.  
* پرداخت تسهیالت با یک روش و 
یک فرمول در کل کشور صحیح نیست 
باید  چرا  اینکه  از  انتقاد  با  عقبایی 
پرداخت تسهیالت با یک روش و یک 
فرمول در کل کشور انجام شود، اظهار 
داشت: پرداخت تسهیالت مسکن برای 

کل کشور نباید با یک فرمول پیش برود 
و حاال که مسکن دوره رکود را سپری 
باید  مسکن  تسهیالت  سود  می کند 
بیشتر کاهش یابد و به جایی برسیم که 
نرخ سود برای مسکن برداشته شود.  

درصد   8 به  نرخ  کاهش  از   *
خوشحال نباشیم 

امالک  اتحادیه  اول  رئیس  نایب    
سود  نرخ  کاهش  از  نباید  پس  افزود: 
تسهیالت مسکن به 8 درصد خوشحال 
باشیم چرا که در بسیاری از کشورهایی 
دولت ها  داشته اند،  مسکن  مشکل  که 

نشریه واکنش و  گیالن 24: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیالن 
به  میلیارد ریال خسارت  از 2 هزار  بیش  اخیر  بارش برف  از  ناشی  داد: سرمازدگی  خبر 

محصوالت باغی و زراعی کشاورزان گیالنی وارد کرده است.
 حبیب جهانساز اظهار داشت:  در پی بارش برف نابهنگام اواخر فروردین ماه و بروز 
سرمازدگی، خسارت فراوانی به محصوالت باغی و زراعی گیالن وارد شده است و ارزش 
ریالی این خسارت ها از سوی کارشناسان حدود 2 هزار میلیارد ریال برآورد گردیده است. 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیالن افزود: محصوالت زراعی 
و باغی بیش از 26 هزار و 875 هکتار از کشاورزان گیالنی در مناطقی از شهرستان های 

یارانه  و  سوبسید  بخش  این  برای 
می دهند.  

* دولت نرخ سود تسهیالت مسکن 
را به صفر و یا به حد کارمزد برساند 

 وی با تأکید بر اینکه بخش مسکن 
با 1۳۰۰ شغل و صنعت مرتبط است و 
مسکن  بخش  رونق  با  می تواند  دولت 
کند،  ایجاد  تحول  ساز  و  ساخت  و 
گفت: دولت می تواند با دادن یارانه به 
روند کاهش نرخ سود تسهیالت ادامه 
داده و حتی آن را به صفر و یا به حد 
کارمزد برساند. عقبایی با اشاره به اینکه 

رودسر، سیاهکل، املش، رودبار و رضوانشهر دستخوش آسیب جدی شده است. جهانساز 
با اشاره به اینکه این حادثه موجب کاهش تولید محصوالت کشاورزی می شود عنوان کرد:  
ارزیابی های کارشناسان نشان می دهد وقوع این سرمازدگی 11 هزار و 271 تن کاهش تولید 

انواع محصوالت زراعی و باغی در گیالن را به  دنبال خواهد داشت. 
فندق  ،  گردو،  گل گاوزبان و   از:   اند عبارتند  انواع محصوالتی که دچار سرمازدگی شده 
ادامه داشته و  به کشاورزان همچنان  ارزیابی خسارت های وارده  چای. بررسی ها جهت  

احتمال تغییر برآورد فعلی بعمل آمده از  خسارت ها وجود دارد.

برای  باید  اساسی دولت   قانون  براساس 
تأمین  سیاست های  جامعه  اقشار  تمام 
بگیرد، گفت: دولت  پیش  در  را  مسکن 
در بخش مسکن برای اقشار پردرآمد نیز 
باید برنامه داشته باشد و ارائه تسهیالت 
باید با عدالت اجتماعی در اختیار مردم 

قرار گیرد.  
وی گفت: دولت باید با دادن یارانه به 
بخش مسکن و خارج کردن بانک ها از 
بنگاه داری، بخش مسکن را از سوداگری 

و سفته بازی خارج کند.  
با  ایران  در  مسکن  بخش   *  

بخش های دیگر متفاوت است 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  عقبایی 
 2۰۰ تا  مسکن  وام  سقف  افزایش  آیا 
میلیون تومان موجب گران شدن قیمت 
از  تحلیل هایی  گفت:  نمی شود؟  مسکن 
اقتصاددانان مطرح می شود  سوی برخی 
قیمت  افزایش  موجب  نقدینگی  تزریق  که 
تا  استدالل  این  و  می شود  تورم  و  مسکن 
سؤال  اما  افزود:  وی  است.  درست  حّدی 
این است که از سال 86 تا 91 به هیچ وجه 
و  نیافت  افزایش  سقف تسهیالت مسکن 
نقدینگی به بازار مسکن تزریق نشد، اما 

قیمت مسکن به شدت افزایش یافت.

خسـارت 2هزار میلیــارد ریالی کشــاورزان گیــالنی 
خبر

3 هزار شکایت 
و درخواست در 
سال 96 بررسی 
شد

واکنش

ســـود ۸ درصد خوشحـــالی ندارد

مردم خوب ما صرفه جویی کنند،

نماینده آستارا عنوان کرد :

بازرس کل گیالن:

کاهش چشمگیـــری ورودی ســـدهای پایتخــت

 شائبه وجـود فسـاد از خــود فســـاد بیشتــــر است

و  پایتخت   در  اخیر  بارش های  وجود   با 
چند شهر کشور مدیرعامل آب منطقه ای تهران 
به  نسبت  بارندگی ها  میزان  هنوز  کرد،  اعالم 
نباید  لذا  است،  منفی  درصد   ۳8 گذشته  سال 

فریب بارش های موقتی را خورد.
محمدرضا بختیاری درباره وضعیت بارش ها 
در استان تهران گفت: بر اساس آمار بارش ها 
بارندگی  میلی متر  تاکنون 184  امروز،  تا صبح 
در پایتخت صورت گرفته که این عدد نسبت 

بازرس کل گیالن، با انتقاد از برخی 
متاسفانه  که  رسانه ای  بداخالقی های 
شده  مرسوم  اخیر  سال  چند  در 
فساد  وجود  شائبه  است،افزود:امروزه 
از خود فساد بیشتر است و تداوم این 
و  روحی  جدی  آسیب های  وضعیت 

روانی را در بردارد.
سیف اهلل مسرور در نشست معرفی 
صداوسیمای  سازمان  بازرسی  هیئت 
تبریک  عرض  استان،ضمن  مرکز 

به سال گذشته که عددی 295 میلی متری بود 
۳8 درصد و نسبت به درازمدت که عددی 2۳7 

میلی متر بوده 2۳ درصد کاهش داشته است.
 وی در خصوص وضعیت سدهای پایتخت 
مخازن  حاضر حجم  حال  در  کرد:  عنوان  نیز 
میلیون   658 تهران  آب  تامین کننده  پنج گانه 
مترمکعب است و این در حالیست که این عدد 
بوده  مترمکعب  میلیون   827 گذشته  سال  در 
است. مدیرعامل آب منطقه ای تهران با تاکید بر 

اهمیت  به  شعبانیه  مبارک  اعیاد 
در  صداوسیما  خصوص  به  رسانه ها 
اظهار  و  اشاره  اخیر  رسانه ای  جنگ 
را  کشور  صداوسیمای  امروزه  کرد: 
محلی  به  منحصر  و  محدود  نمی توان 
برای پر کردن اوقات فراغت مخاطبین 
از  تاثیرگذار  رسانه  این  دانست،زیرا 
عرصه های  در  مهمی  و  ویژه  جایگاه 
و  اجتماعی،اقتصادی،سیاسی  مختلف 
فرهنگی و… برخوردار است و همین 
پیشبرد  در  موثر،قطعا  و  مهم  جایگاه 
نظر  مورد  چشم اندازهای  و  اهداف 
به  منحصر  اهمیت  از  امروزی  جامعه 

 فردی برخوردار است.
و  به  سختی ها  اشاره  با  وی 
به  رسانه  این  در  کار  دشواری های 
جهت وجود سالیق و نیازهای متفاوت 
فعالیت  افزود:علی رغم   ، جامعه  در 

این که میزان ذخیره سدها نسبت به سال گذشته 
درازمدت  به  نسبت  و  مترمکعب  میلیون   214
۳6۰ میلیون مترمکعب منفی است، اظهار کرد: 
شرایط فعلی بیانگر این است که در تهران نیز 

با مشکل آب مواجه هستیم.
در  امسال  که  مساله  این  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  بیان  نداریم،  آب  جیره بندی  تهران  شهر 
برخی  با  قیاس  در  تهران  استان  وضعیت 
استان ها بهتر ارزیابی شده است، اما این مساله 

فعالیت  جمله  از  مختلف  رسانه های 
مرجعیت  مجازی،کماکان  رسانه های 
و حس  رسانه  این  اثرگذاری  میزان  و 
این مجموعه  به  اعتماد عمومی نسبت 
قابل  توجه بوده و نباید از این ظرفیت 

مهم و موثر غافل شد.
بیان  گیالن،با  استان  کل  بازرس 
روحیه  تقویت  ضرورت  و  اهمیت 
رسانه ها  در  حزبی  غیر  و  سیاسی  غیر 
اظهار  ملی،  رسانه  در  خصوص  به  و 
جهت  به  صداوسیما  و  کرد:بازرسی 
و  وظایف  انجام  در  که  اشتراکاتی 
از  دارند،نباید  شده  تعریف   تکالیف 
آسیب های  و  انعکاس چالش ها  و  نقد 
موجود غفلت نمایند و از ماموریت های 

اصلی خود فاصله بگیرند.
نظارتی  دستگاه های  شورای  رئیس 
و  ماموریت ها  مهم ترین  از  استان،یکی 

به معنای رفع چالش های آبی در پایتخت نیست. 
در همین راستا چندی پیش علیرضا نوذری پور 
تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مقام  قائم 
در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده برای 
مقابله با این بحران در تهران به ایسنا گفت: با قوه 
قضاییه به منظور برخورد با مشترکان پر مصرف 

و انشعابات غیر مجاز مذاکراتی را داشته ایم .

تکالیف تعریف  شده در سازمان بازرسی 
را نظارت بر حسن جریان امور و اجرای 
برنامه   : گفت  و  دانست  قوانین  صحیح 
گیالن  مرکز  سیمای  و  صدا  از  بازرسی 
برنامه ای از قبل تدوین  شده بوده و متاثر 
از هیچ  گونه پیش داوری نیست و قطعا 
مجموعه بازرسی و همکاران ما در این 
دستگاه نظارتی از عدم وجود ایراد و یا 
اداری  نهاد  یا  و  دستگاه  هر  در  اشکال 
استقبال می کنند و در بدو ورود نیز بنا را 
بر سالمت عملکرد اداری و اجرایی آن 
دستگاه گذاشته و مطمئنا افتخاری بزرگ 
عام  به  طور  و  نظارتی  دستگاه  نصیب 
نظام اسالمی است که پس از خروج هر 
شاهد  اداری  سیستم  از  نظارتی  دستگاه 
در  جدی  آسیب  و  چالش  وجود  عدم 

دستگاه مورد نظر باشیم.

اولین جلسه   : گیالن 24 
شکایات  به  رسیدگي 
اکبر  حسین  ریاست  به 
گاز  شرکت  عامل  مدیر 
 . شد  برگزار  گیالن  استان 
مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن اظهار داشت :  سال 
پیام   ۳۳۰۰ بر  بالغ  گذشته 
شامل شکایت، درخواست، 
از  رسانی  اطالع  و  پیشنهاد 
در  و  واصل  مختلف  طرق 
سامانه رسیدگی به شکایات 
تعداد  این  که  گردید  ثبت 
از  تر  قبل  سال  به  نسبت 
آن حدود 2 درصد افزایش 

داشته است.
 مهندس اکبر ادامه داد: از 
این تعداد پیام هاي ورودي 
 49 بر  بالغ   ،96 سال  در 
شکایت،  زمینه  در  درصد 
 4 درخواست،  درصد   48
درصد اطالع رساني و یک 

درصد پیشنهاد بوده است.
تمامی   : افزود  وي 
درخواستهای  و  شکایات 
وارده در سامانه رسیدگی به 
شکایات شرکت ثبت و کد 
تخصیص  آن  به  رهگیری 
می یابد و پاسخ آن از طریق 
مسؤولین ذیربط در کمتر از 
متقاضیان  به  کاري  روز   ۳

ارائه می شود.
گاز  شرکت  مدیرعامل 
کرد:  تصریح  گیالن  استان 
بررسی  اهمیت  به  توجه  با 
در  و  شکایات  دقیق 
خواست ها، کمیته رسیدگی 
به شکایات بصورت ماهانه 
تشکیل و اهم موارد دریافتی 
مورد  ارسالی،  پاسخهای  و 
می  قرار  تحلیل  و  بررسی 
بهبود  اقدامات  و  گیرد 
قرار            تصویب  مورد  الزم 

می گیرد.

لیال خدمت بین دانا 

مدیر عامل گاز خبر داد،

خبر

 گیالن 24: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
درصدی   12 تا   6 افزایش  برای  دولت  مصوبه  گفت: 
و  است  قانون  بازنشستگان خالف  و  کارمندان  حقوق 

مجلس این مصوبه هیئت وزیران را بر می گرداند. 
مصوبه  به  اشاره  با  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
کارمندان  حقوق  افزایش  بر  مبنی  وزیران  هیئت  اخیر 
و بازنشستگان بین 6 تا 12 درصد، گفت: این مصوبه 
قانون  در  مجلس  نظر  و  ندارد  تطابق  قانون  با  دولت 
کاهش  طبقاتی  فاصله  که  بود  این  بر   97 سال  بودجه 
یابد، اما با این مصوبه دولت فاصله طبقاتی کاهش نمی 
مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  یابد. 
درصدی   12 تا   6 افزایش  با  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
کاهش  برای  اتفاقی  هیچ  بازنشستگان  و  کارمندان  حقوق 
مقدار  این  افزایش  با  افزود:  دهد،  نمی  رخ  طبقاتی  فاصله 
حقوق با توجه به نرخ تورم، سقوط پایه پولی کشور، افزایش 
به خانواده ها فشار مضاعفی وارد  ارز و گرانی کاالها  نرخ 
می شود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید این مصوبه خود را 
شفاف سازی کرده و دلیل اینکه برخالف قانون عمل کرده 
را اعالم کند، ادامه داد: دولت باید علت عدم اجرای آنچه که 

در کمیسیون تلفیق توافق و تصویب شده را تشریح کند.
اسالمی،  شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
و  است  قانون  خالف  دولت  اقدام  این  شد:  یادآور 
می  بر  را  وزیران  هیئت  مصوبه  مجلس  راستا  این  در 
گرداند، چراکه نظر مجلس درباره حقوق بازنشستگان 
این  نیز  قانون  و  نبوده  دولت  اعالمی  رقم  کارمندان  و 

مصوبه را تایید نمی کند.

افزایش 6 تا 
12 درصدی 

حقوق کارمندان خالف 
است

عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس،

خبر

ادامه مطلب

جرائم خشن 
در گیالن کمتر 

از استان های 
دیگر است

افزایش قیمت خودرو اقدامی 
خودسرانه ازسوی خودروسازان است

کل  رئیس  مقام  قائم  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
دادگستری گیالن از وقوع کمتر جرائم خشن در استان 

گیالن به نسبت سایر استان های کشور خبر داد. 
 مجید الهیان در مراسم معارفه رئیس حوزه قضایی 
بخش کرگانرود اظهار کرد: عملکرد عادالنه قضات که 
به  منتج  است  اسالمی  حکومت  در  مردم  مسلم  حق 

احقاق حق و ابطال باطل در جامعه شود .
 وی تصریح کرد: شان یک قاضی و آنچه از او به جای 
مسیر  در  تا  کند  تالش  باید  و  است  شان خدمت  می  ماند، 

رضای الهی و رضایت خلق خدا گام بردارد .
الهیان با بیان اینکه دین اسالم دینی اجتماعی است که به 
همه جوانب زندگی بشر توجه دارد، گفت: کشورهای غربی 
و اروپایی تبلیغات وسیعی در حوزه حقوق بشر و حمایت 
از انسانها دارند در حالیکه عملکردشان در تناقض با ادعای 
آنها است . وی با اشاره به اینکه جایگاه قضاوت جایگاه 
از  قضات  همه  افزود:  می باشد،  پیامبر  و وصی  پیامبر 
جانب ولی امر ماذون هستند و موظفند در چهارچوب 
استناد  با  قضایی  ارشد  مقام  این   . نمایند  عمل  قانون 
در  عادالنه  قضاوت  برکات   و  آثار  روایات،  برخی 
باران در زمین خشک  مانند بارش 4۰ روز  جامعه را 
و تفتیده عنوان کرد و گفت: یکی از طرفین دعوا در 
محاکم قضایی بر اساس شواهد و ادله محکوم خواهد 
شد و قاضی باید تمام تالش خود را در تشخیص حق 

بازنشستگی12مدیر دولتی با پاداش نجــــومی باالی 600میلیون در سال 96و باطل به کار بندد تا  بیگناهی به ناحق گرفتار نگرد.
در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
سنواتی  بودجه  قالب  در   96 سال  ماه  بهمن 
خدمت  پایان  پاداش  سقف  کردند،  مصوب 
در دستگاههای اجرایی 7 برابر حداقل حقوق 
است. به این ترتیب هر مدیر یا کارمندی که در 
سال 97  بازنشست شود نمی تواند پاداش پایان 
دریافت  تومان  میلیون   26۰ از  بیش  خدمت 

کنند.
ارشد  مدیران  از  تعدادی  دلیل   همین  به   
پایان  پاداش  و  مزایا  از  استفاده  برای  دولتی 
خدمت و دریافت ارقامی بیش از 26۰ میلیون 
تومان، در پایان سال 96 تصمیم به بازنشستگی 
گرفتند. بر این اساس 12 نفر از مدیران ارشد 
با  نهاد ارشد دولتی  در 2 وزارت خانه  و یک 
میلیون   6۰۰ به  نزدیک  خدمت  پایان  پاداش 

تومان بازنشست شده اند.
مدیران  از  تعدادی  که  است  حالی  در  این   

نیز  دیگر  های  خانه  وزارت  و  دستگاهها   در 
با حقوقهای باالی ۳۰۰ میلیون و کمتر از 6۰۰ 
اند.  شده  بازنشست   96 سال  پایان  در  میلیون 
برخی  اعالم  و  موجود  اطالعات  اساس  بر 
تعدادی  اسالمی  شوراسی  مجلس  نمایندگان 
سال  شروع  از  بعد  ها  شده  بازنشست  این  از 
97 مجددا به صورت قراردادی در دستگاههای 

اجرایی مشغول به کار شده اند.
و  برنامه  کمیسیون  عضو  حسینی،  محمد   
بودجه در همین خصوص گفته بود، در پایان 
بودجه  قانون  اجرایی شدن  از  قبل  سال 96 و 
سال 97، تعداد زیادی از افرادی که حقوق های 
درخواست  می کردند  دریافت  آن چنانی 
بازنشستگی کردند، به ویژه در یک نهاد ارشد 
دولتی که متأسفانه معاونان آن از ارقام نجومی 
باالی 8۰۰ میلیون تومان از پاداش پایان خدمت 
و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و 

این   97 سال  ابتدای  در  که  است  این  عجیب 
افراد باز مجدد به کار خودشان ادامه دادند.

بودجه  قانون   12 تبصره  به حکم  توجه  با   
سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پایان 
خدمت کارکنان است، دولت سقفی را مشخص 
کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که 
حقوق  و پاداشهای باال می گیرند تعادل برقرار 

شود.
بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 
دولت موظف شد تا اطالعات کلیه دریافتی های 
ابتدای سال  از  را  اجرایی  دستگاههای  مدیران 
97 در قالب یک سامانه در اختیار عموم مردم 
قرار دهد تاکنون خبری از بهره برداری از این 

سامانه شنیده نشده است. 
نگاه رسانه،                                    

همین سال قبل وقتی با 4۰ میلیون تومان 
پرداختی یک جا ما را که کارمند یک سازمان 

فرهنگی بودیم بازنشست کردند از خوشخالی 
در پوست نمی گنجیدم و نمی دانستم دریافت 
با چه زبانی به خانواده  4۰ میلیون یک جا را 

اطالع  بدهم.                  
تاره متوجه شدیم که بین ما مدیر و  بعضی 
از مدیران تفاوت از زمین تا آسمان است. آخ 
قربون کنترل و نظارت و عدالت و رفع تبعیص 

در جامعه خودمان بروم که واقعا ترکونده.!!!!

این  می آید  پیش  که  سوالی  حال   ... مطلب  ادامه 
است که افزایش قیمت خودروها با موافقت و از سوی 
این شورا صورت گرفته یا خیر؟ که این موضوع باید 
مجلس  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی  شود.  بررسی 
اضافه کرد: اگر قرار است 1۰ الی 12 درصد به قیمت 
به  باید  نیز  خودروسازها  شود،  اضافه  خودرو  یک 

همین میزان کیفیت خودروها را افزایش دهند.
داداشی با تاکید بر اینکه متاسفانه کیفیت خودروها 
داد:  ادامه  نیافته  ارتقا  و  است  گذشته  کیفیت  همان 
وضعیت اقتصادی جامعه چندان مناسب نیست، طبقه 
متوسط و اقشار پایین جامعه نیز بیشتر از خودروهای 
این  قطعا  قیمت  افزایش  این  می کنند.  استفاده  داخلی 
این  نباید  بنابراین  می دهد؛  قرار  فشار  را تحت  اقشار 

افزایش قیمت صورت می گرفت.
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گوناگون

شهدا و ایثارگران را الگوهای ایمان 
و اعتقاد در جامعه اسالمی دانست و 
و  شاهد  معظم  های  خانواده  افزود: 
ایثارگر با تقدیم عزیزان خود در راه 
دفاع از اسالم و ارزش های اسالمی 
و آرمان های امام و انقالب از جایگاه 

ویژه ای برخوردارند.
عبداهلل  گیالن،  ایثار  گزارش  به 
پاکاری در دیدار خانواده های معظم 
فقیه  ولی  نماینده  با  ایثارگر  و  شاهد 
در استان در سالن اجتماعات مصلی 
یاد و خاطره  با گرامیداشت   ، رشت 
شهدای انقالب، دفاع مقدس و مدافع 
حرم، اظهار کرد: مایه افتخار شهدا و 
ائمه  به  منتسب  که  ماست  ایثارگران 

اطهار)ع( می باشند.
میالد  نامگذاری  به  اشاره  با  وی 
روز  عنوان  به  اباالفضل)ع(  حضرت 
کربال  علمدار  کرد:  تصریح  جانباز، 
اذهان  در  نامش  که  است  رادمردی 
و  حماسه  بلند  های  قله  گر  تجلی 
قامتان  راست  و  است  سرافرازی 
علیه  حق  نبرد  های  عرصه  در  ما 
و  ایثار  مقاومت،  والیتمداری،  باطل 
را سرلوحه  جانبازی حضرت عباس 
تاریخ  در  و  دادند  قرار  خودشان 

جاودانه شدند.
و  شهدا  گیالن،  بنیاد  مدیرکل 
ایثارگران را الگوهای ایمان و اعتقاد 
افزود:  و  دانست  اسالمی  جامعه  در 
ایثارگر  و  شاهد  معظم  های  خانواده 
با تقدیم عزیزان خود در راه دفاع از 
اسالم و ارزش های اسالمی و آرمان 
ویژه  جایگاه  از  انقالب  و  امام  های 
ای برخوردار و مایه عزت، افتخار و 

سربلندی ملت ایران هستند.
این مقام مسئول، با بیان اینکه گیالن 
همواره در والیتمداری و پشتیبانی از 
های  ارزش  حفظ  و  انقالب  اصول 
است،  بوده  پیشگام  و  پیشقدم  نظام 
هزار  هشت  تقدیم  کرد:  خاطرنشان 
 2 و  جانباز   7۰۰ و  هزار   22 شهید، 
چهار  سهمیه  که  آزاده   6۰۰ و  هزار 
درصدی ایثارگری کشور را شامل می 
شود، گواهی بر این مدعاست و این 
شود  می  تر  برجسته  وقتی  واقعیت 
دفاع  مقطع  در  گیالن  جمعیت  که 
مقدس و بعد مسافت استان با مناطق 
ها  استان  به سایر  نسبت  را  عملیاتی 

مقایسه کنیم.
زنان  و  مردان  نقش  پاکاری، 
دفاع  و  انقالب  در  گیالن  والیتمدار 

مقدس را قابل توجه خواند و متذکر 
قشرهای  در  گیالنیان  همه  شد: 
قبال  در  تکلیف  احساس  مختلف 
ارزش  از  دفاع  و  انقالب  و  اسالم 
ها و دستاوردهای نظام کردند و لذا 
15۰ شهید روحانی، 6۳۳ شهید دانش 
یکصد  فرهنگی،  شهید   95 آموز، 
شهید دانشجو، ۳۳ شهیده، 257 شهید 
این حضور  دهنده  نشان  و...  کارمند 

فراگیر است.
وی با بیان اینکه گیالن 14 خانواده 
شهید،  دو  خانواده   1۳9 شهید،  سه 
1۳4 خانواده تک فرزند ذکور شهید 
و 12 خانواده تک فرزند شهید دارد، 
گذشته  از  پس  امروز  کرد:  تصریح 
انقالب،  پربرکت  عمر  از  دهه  چهار 
امانت  که  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 

شهدا و نشات گرفته از نهضت عاشورا 
باشد،  می  حسین)ع(  امام  مکتب  و 
همچنان در کشور پویا و مستدام است. 
ایثارگران احترام  پاسداشت شهدا و 

به استقالل و امنیت خودمان است
پاکاری، وجود 2۳ شهید گیالنی دفاع 
از حریم اهل بیت)ع( و هزاران رزمنده 
جان بر کف مدافع حرم را نشان دهنده 
جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت دانست 
سرمایه  عزیز  شهدای  کرد:  تاکید  و 
های بزرگ قدرت نظام هستند. امروز 
ایثار، فداکاری و مقاومت شهدا و صبر 
آنان موجب  استقامت خانواده های  و 
معادالت  در  اقتدار  و  با صالبت  شده 

جهانی اثرگذار باشیم..

واکنش
خبرخبر

گفت:  بندرانزلی  شهرستان  بندری  و  دریایی  های  پروژه  افتتاح  حاشیه  در  گیالن  استاندار 
فردایی روشن برای گیالن متصورم.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر مصطفی ساالری در حاشیه این سفر 
فرماندار و  دریانوردی کشور،  بنادر و  اعضاء هیات مدیره سازمان  با حضور مدیرعامل و  که 
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران استانی صورت گرفت، 
بندرآستارا،  به  خود  صبحگاهی  سفر  اشاره  با  متصورم.وی  گیالن  برای  روشن  فردایی  گفت: 
اظهار داشت: خوشبختانه عالوه بر اینکه دو شناور پشتیبان و خدمات بندری در آستارا شروع 
بالغ بر 1۰۰ میلیارد تومان  و آغاز  با مبلغی  اند، سرمایه گذاری بخش خصوصی  به کار کرده 

ساخت سیلوهای گندم با هدف ایجاد تحرک پویا در مولفه های توسعه استان، از دیگر اتفاقات 
خوب امروز بود که شاهدش بودیم.  استاندار گیالن  گفت: مقرر شد با حمایت سازمان بنادر و 

دریانوردی پروژه های متعددی جهت توسعه اشتغال  در شهرستان صورت گیرد. 
دکتر ساالری، بندرانزلی را از بنادر پیشتاز استان در فعالیت ها و طرح های توسعه ای دانست 
از  مارینا  نظیر  قالب پروژه های  اظهار کرد: توسعه تجارت و توسعه گردشگری دریایی در  و 
جمله مواردی است که می تواند نقش رافع معضل اشتغال را بازی کند. وی در پایان با اشاره 
به زیرساخت های موجود در بندرانزلی، ابراز امیدواری کرد: با حمایت و همراهی سازمان بنادر 

و دریانوردی و حضور بخش خصوصی، شاهد توسعه و رونق اقتصادی در شهرستان باشیم. 

 استانــدار فردایی روشن برای گیـــالن متصور است

شهـدا و ایثـارگران الگــوهای ایمان و اعتـقاد 
خبر

مدال نقره 
جشنواره جهانی 

اختراع برای 
دانشگاه گیالن

دانشگاه  دانشجوی  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
جهانی  جشنواره  نقره  مدال  دریافت  به  موفق  گیالن 

اختراعات ژنو شد . 
ارشد  کارشناسی  دانشجوی  کاسانی  احمدی  علی 
گیالن  دانشگاه  حمایت  با  دانشگاه  شیمی  مهندسی 
کولرهای  نانو  فناوری  با  چادر صحرایی  اختراع  با  و 
جشنواره  نقره  مدال  دریافت  به  موفق  خورشیدی 

جهانی اختراعات ژنو شد.
جشنواره جهانی اختراعات ژنو که هر ساله زیر نظر 
دولت سوئیس و شهرداری ژنو در این شهر برگزار می 
شود بزرگترین رویداد اختراعات جهان است. در این 
دوره شرکت کنندگانی از 91 کشور جهان اعم از چین. 
روسیه. اسپانیا. سوئیس در آن شرکت کردند که علی 
مهندسی  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  کاسانی  احمدی 
شیمی دانشگاه گیالن در این جشنواره موفق به دریافت 
از  نقره  مدال  و  کرواسی  دولت  از طرف  ویژه  جایزه 

طرف دولت سوییس در بین 5۰۰ شرکت کننده شد.
نانو  فناوری  با  صحرایی  چادر  اختراع  *درباره 
های  چادر  مشکالت  از  یکی  خورشیدی:  کولرهای 
صحرایی گرم شدن غیر قابل تحمل فضای داخل آنها 
در زیر نور آفتاب است که منجر به خطر گرمازدگی و 

کرامپ گرمایی برای ساکنین خود می گردد. 
برای   ، نانو  فناوری  از  استفاده  با  اختراع  این  در 
اولین بار در جهان از نانو کولر های خورشیدی روی 
سطح چادر استفاده شده که با تغذیه از نور خورشید 
محیط داخل چادر را خنک و دمای آن را در حدود 
2۰ درجه سانتیگراد نگاه می دارند.  این اختراع در شرایط 
امداد رسانی به زلزله زدگان در تابستان، مردم عشایر، جنگ 
زدگان و برای عموم مردم که خواستار استراحت در طبیعت 
در دمایی مناسب هستند بسیار مفید است. گفتنی است 
که در زلزله سیچوآن چین در سال 2۰۰8 بیش از 5۰۰۰ 
باالی چادر های  اثر گرمای  از حادثه دیدگان در  نفر 

صحرایی جانشان را از دست .

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 .
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دانشجوی مهندسی 
شیمی دریافت کرد،

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن:

به مناسبت نیمه شعبان،

فعاالن نماز عرصه فرهنگ و هنر گیالن تقدیر شدند

یک هزار گفتمان درمـــدارس و مساجـــد گیالن برگزار می شود

عرصه  نماز  فعاالن  از  تجلیل  آیین 
فرهنگ و هنر گیالن در سال 96، صبح 
با   )97 اردیبهشت   9( یکشنبه  روز 
حضور فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ 
سید  اسالمی، حجت االسالم  ارشاد  و 
اقامه  ستاد  مسئول  حجازی  ابوطالب 
نماز و جمعی از اصحاب فرهنگ، هنر 
اداره کل  نمازخانه  در  استان  رسانه  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن برگزار 

گیالن   استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
اعالم گرد: 1۰۰۰ گفتمان مهدویت در مدارس 
روحانیون  توسط  گیالن  استان  مساجد  و 
مستقر و ائمه جماعات در نیمه شعبان برگزار 

می شود.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات 
اسالمی گیالن، حجت االسالم جمال یاری  از 
مناطق  به  شعبان  نیمه  در  مبلغ   2۰۰ اعزام 

شد.  در این مراسم از مصطفی شریعتی 
رودسری به عنوان مولف و پژوهشگر 
)مدیرمسئول  بلوری  حمید  برگزیده، 
ناشر  به عنوان  انتشارات کتاب مبین( 
حسینی نژاد  ابوطالب  سید  و  برگزیده 
به  نو(  پنجره  روزنامه  )مدیرمسئول 
در  نماز  حوزه  برگزیده  رسانه  عنوان 

سال 96 تقدیر شد.
و  گلچین  رضا  میرزایی،  افشین   

مختلف استان خبر داد و اظهار داشت: از این 
بومی  غیر  نفر   5۰ و  بومی  مبلغ   15۰ تعداد 
و  مهدویت  فرهنگ  درست  تبیین  که  هستند 
انتظار، تبیین خصوصیات جامعه منتظر، تبیین 
غیر  و  حتمی  عالئم  و  ها  نشانه  تشریح  و 
مبلغین  سخنرانی  محورهای  از  ظهور  حتمی 

در اعیاد شعبانیه خصوصًا نیمه شعبان است.
این مقام مسئول، بهترین عمل در ماه شعبان 

گیالنی  عکاس  )سه  احمدی  فرزین 
که آثارشان در اجالس سراسری نماز 
به نمایش درآمد( و علی ارکیان )دبیر 
به  نیایش  و  »نماز  همزمانی جشنواره 
دیگر  گیالن(،  در  دوربین«  روایت 
هنر  و  فرهنگ  عرصه  نماز  فعاالن 
استان بودند که در این مراسم از آنها 

تقدیر شد.

را »استغفار« عنوان کرد و افزود: هر که در هر 
روز این ماه هفتاد مرتبه استغفار کند مثل آن 
است که هفتاد هزار مرتبه در ماه های دیگر 

استغفار کرده است. 
وی اظهار کرد: اعیاد شعبانیه فرصت مناسبی 
است تا مردم و خصوصًا جوانان و نوجوانان با 
اطهار)ع( آشنا  ائمه  ابعاد شخصیتی  فضائل و 
آن  و روش  منش  از سیره،  پیروی  با  و  شده 

و  خود  بهروزی  و  سعادت  زمینه  بزرگواران، 
جامعه را فراهم سازند.

تلگرام یک میلیارد 
دالر از جیــب 
کاربران ایران 

سود برد

نشریه  و   24 گیالن 
کارشناس  یک  واکنش: 
گفت:روزانه  مجازی  فضای 
میلیون   ۳94 و  میلیارد   11
تومان هزینه حضور کاربران 
که  است  تلگرام  در  ایرانی 
میلیون   985 ساالنه  معادل 
از  هزینه   این  و  است  دالر 
می  پرداخت  مردم  جیب 

شود. 
عضو  جلیلی  رسول 
فضای  عالی  شورای 
ماندن  اینکه  بیان  با  مجازی 
از  خارجی  رسان  پیام  در 
مسائل  و  ملی  امنیت  لحاظ 
به  فرهنگی  و  اقتصادی 
صالح کشور نیست، افزود: 
روی  بر  کشوری  هیچ 
عزت،  همچون  مسائلی 
فرهنگ  و  اقتصاد  امنیت، 

ملی شان شوخی نمی کند.
اینکه  به  اشاره  با  وی 
ارز  رمز  تولید  برای  تلگرام 
جدیدش برنامه ریزی کرده 
خرداد  در  است  قرار  که 
با  گفت:  شود  ارائه  تیر  و 
احتساب بیش از 4۰ میلیون 
کاربر ایرانی در تلگرام همه 
پول  بالقوه،  طور  به  آن ها 
خواهند  گرام  کشور  ملی 
داشت که پشتوانه قانونی و 

حقوقی ندارد.
عالی  شورای  عضو   
فضای مجازی افزود: نمونه 
این مسئله بیت کوئین است 
به  دالر  هزار   18 روزی  که 
بود  کوئین  بیت  یک  ازای 
و االن به زیر 1۰ هزار دالر 
کس  هیچ  و  است  رسیده 

پاسخگوی آن نیست.
به  اشاره  با  جلیلی   
برای  گرفته  صورت  تالش 
پیام  در  کار  و  کسب  رونق 
در  داخلی گفت:  رسان های 
مجلس  تصویب  صورت 
می شود  ملزم  مرکزی  بانک 
و  کسب  صاحبان  به  که 
رسان های  پیام  در  کار ها 
پرداخت  امکان  داخلی 

درون پیام رسانی را بدهد.

سالمه شیرزادی

سالمه شیرزادی

بر  افزون  گفت:  گیالن  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
طرح  پوشش  تحت  اول  متوسطه  دوره  آموز  دانش  هزار   9
هستند. حوادث(  در  آماده  آموزان  )دانش  دادرس  کشوری 
 ۳24 در  آموزان  دانش  از  تعداد  این  افزود:  پور  ولی  مهدی 

مدرسه استان گیالن تحت پوشش طرح دادرس قرار دارند.
وی با بیان اینکه در این طرح دانش آموزان با کسب مهارت 
های الزم برای روزهای سخت آماده می شوند، اظهار کرد: 
توسعه و ترویج ظرفیت های خود امدادی میان دانش آموزان 

دانش  بر  مبتنی  بحران  مدیریت  اولیه  های  تیم  ساماندهی  و 
آموزان آموزش دیده، توانمند و برخوردار از مهارت گروهی 

از جمله اهداف اجرای این طرح است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن بیان داشت: در 
با حضور در مدارس  این طرح مربیان آموزش دیده  اجرای 
تیم های دانش آموزان آماده در حوادث تشکیل داده و به ارائه 
هر  در  مباحث،  این  انتقال  با  تا  کنند  می  اقدام  آنها  آموزش 

خانوده یک امدادگر داشته باشیم .

ولی پور از برگزاری ششمین مرحله استانی المپیاد دادرس 
)مهارت های امدادی دادرسان هالل احمر ( در اردوگاه چاف 
المپیاد هفته جاری در 2 روز  این  داد و گفت:  لنگرود خبر 
متوالی با حضور جداگانه دانش آموزان دختر و پسر برگزار 

می شود.
مرحله  از  منتخب  آموز  دانش   476 اینکه  بیان  با  وی 
رقابت  به  هم  با  پسر  و  دختر  تیم   ۳4 قالب  در  شهرستانی 
در  حضور  ضمن  آموزان  دانش  کرد:  تصریح  پردازند،  می 

قلبی و ریوی  کنترل عالیم حیاتی  ارزیابی  آزمون های عملی، 
، خون ریزی پانسمان و بانداژ، شکستگی و آتل بندی، اسکان 
اضطراری، پناه گیری و خروج امن، اطفاء حریق و حمل مصدوم 

در آزمون کتبی نیز شرکت می کنند . 
وی اظهار کرد: در این جشنواره ضمن تجلیل از تیم اول تا 
سوم، تیم برتر اخالق نیز در قالب تیم بشر دوستی تقدیر و تیم 
کشوری  های  مسابقه  به  امسال  تابستان  دختران  و  پسران  اول 
دانش  هزار   ۳7۰ از  بیش  دارای  گیالن  استان  شوند.  می  اعزام 

آموز است.

افزون بر 9 هزار دانـش آمـــوز در گیالن عضــو دادرس هستند

مقاله

فوم آتش نشانی مجموعه ای از حباب های ریز و 
اکثر  برروی سطح  کم،  بعلت چگالی  که  بوده  فشرده 
آتش  کف  های  میگردد.حباب  شناور  سوختی  مواد 
نشانی در برخورد با سطح مایع مشتعل ضمن کاهش 
کاهش  همچنین  و  حریق  سطح  پوشش  باعث  دما، 

حجم اکسیژن و نهایتا اطفاء حریق میگردد. 
فوم آتش نشانی به دو دسته کلی تقسیم میگردد:

- فوم های پایه پروتئینه - فوم های پایه شیمیایی
فوم های پایه پروتئینه از هیدرولیز ترکیبات پروتئینی 

گیاهی و حیوانی تولید میگردد.
کراتین  ترکیبات  یا  و  گیاهی  پروتئین  های  دانه 
حیوانی در راکتورهای تحت فشار و دمای باال هیدرولیز 
میگردند. فوم های پروتئینی در رده فوم های دوستدار 
هیچ  شیمیایی،  های  فوم  برخالف  و  زیستبوده  محیط 
جالب  نمیکنند.  ایجاد  محیطی  زیست  صدمه  گونه 
پروتئین های  از مصارف عمده  یکی  که  بدانید  است 
هیدرولیز شده در صنعت آرایشی و بهداشتی بوده که 

خود نشان از ماهیت پاک و سالم این مواد می باشد. 

فــوم آتش نشــانی
امیر پوررجبی آتش نشان فرمانده شیفت

لیال خدمت بین دانا 

سالمه شیرزادی



واکنش 6
سه شنبه 11 اردیبهشت  1397/ شماره 683

سازمان  گوناگون عملیات  معاون 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری رشت از مهار آتش 
سوزی دو واحد مسکونی در 

این کالنشهر خبر داد.
واحد  دو  سوزی  آتش 

مسکونی در رشت مهار شد
سه  شامگاه  مومنی  شهرام 
این آتش سوزی  شنبه درباره 
مورد  یک  داشت:  بیان  ها 
مسکونی  واحد  سوزی  آتش 
امروز  عصر   16  :24 ساعت 
به مرکز ستاد فرماندهی 125 
آتش نشانی رشت اطالع داده 
آتش   25 بالفاصله  که  شد 
نشان به همراه هشت دستگاه 
محل  به  اطفایی  خودروی 
حریق در خیابان بیستون نقره 

دشت اعزام شدند.
آتش  داشت:  اظهار  وی 
محل  در  حضور  با  نشانان 
آتش سوزی با شدت آتش در 
مواجه  مسکونی  منزل  داخل 
الزم  اقدامات  با  و  شدند 
نسبت به اطفا و پیشگیری از 

آتش و مهار آن اقدام کردند.
عملیات  معاون  گفته  به 
و  نشانی  آتش  سازمان 
شهرداری  ایمنی  خدمات 
رشت، اتصال در سیستم سیم 
متصل  راهی  سه  برق  کشی 
آتش  این  علت  تلویزیون  به 

سوزی بوده است.
مورد  یک  به  ادامه  در  وی 
دیگر آتش سوزی در ساعت 
18: 17 دقیقه امروز در خیابان 
اضافه  داد و  معین خبر  استاد 
نیز  این آتش سوزی  کرد: در 
 12 همراه  به  نشان  آتش   41
با  اطفایی  خودروی  دستگاه 
حضور در محل حریق نسبت 

به مهار آن اقدام کردند.
این  در  داد:  ادامه  مومنی 
سرایت  احتمال  سوزی  آتش 
منازل  به  طرف  دو  از  آتش 
که  داشت  وجود  مسکونی 
سه تیم آتش نشانی و خدمات 
سه  از  رشت  شهرداری  ایمنی 
و  آتش  مهار  به  نسبت  طرف 

گسترش آن اقدام کردند.
سوزی  آتش  این  علت  وی 
را اتصال در سیستم سیم کشی 
عنوان  بام  پشت  ناحیه  از  برق 
کرد و ادامه داد: در این دو مورد 
آسیب  کسی  به  سوزی  آتش 
نشانی  آتش  نرسید.سازمان 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
 1۳ دارای  رشت،  کالنشهر 
 ۳27 و  نشانی  آتش  ایستگاه 

نیرو است.

ادامه مطلب...
بخش  مسئوالن  از  بسیاری   
مسکن مدعی هستند که جهش 
نداریم  مسکن  بازار  در  قیمتی 
بدون  بازار  این  در  قیمت ها  و 
حالی  در  این  است.  حباب 
و  ارز  قیمت  افزایش  که  است 
دالر در ماه گذشته بازار مسکن 
و  داده  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را 
دچار  بخش،  این  قیمت های 

حباب و افزایش شده است. 
تسهیالت  سود  نرخ  کاهش 
بازار  در  قیمتی  جهش  مسکن، 

ایجاد نمی کند
وزیر  معاون  مظاهریان،  حامد 
خالف  نظری  شهرسازی  و  راه 
کرد:  اظهار  داشت  موضوع  این 
تسهیالت،  سود  نرخ  کاهش  این 
قیمت های  روی  بر  تاثیری  هیچ 
مسکن ندارد و نظارت بطور کامل 
با  وی  دارد.  وجود  بازار  این  در 
استطاعت  در  اینکه  به  اشاره 
اقشار  برای  مسکن  دادن  قرار 
اصلی  اهداف  جزء  آسیب پذیر 
گفت:  است،  مسکن  بخش 
تسهیالت  سود  نرخ  کاهش 
ماهانه  اقساط  تا  می شود  سبب 
هزینه  سبد  و  یافته  کاهش  وام  
خانوار به نفع خانوار تغییر کند. 

خبر

خبر

آتش سوزی دو 
واحد مسکونی در 
رشت مهار شد

بهای مسکن در تهران 
آتش گرفت !!

 گیالن 24: استاندار گیالن با بیان اینکه سالمت 
باالتر  نیز  کشوری  میانگین  از  گیالن  شرب  آب 
باید  استان  است، گفت: عناصر مضری که در آب 
کنترل شود از حد مجاز کمتر هستند و هیچ نگرانی 

از نظر سالم بودن آب گیالن وجود ندارد .
مجمع  نخستین  در  امروز  ساالری  مصطفی 

را  سالمت  شدن  اجتماعی  گیالن  استان  سالمت 
این  به  توجه  گفت:  و  دانست  جامعه  ضرورت 
موضوع ما در تصمیم گیری ها نقش اساسی خواهد 
و  مدارس  در  آموزش  ارائه  بر  تاکید  با  داشت.وی 
سالمت  حوزه  شدن  اجتماعی  جهت  دانشگاه ها 
نیز  شهرستان ها  سطح  در  فرمانداران  تمامی  گفت: 

باید این موضوع را اجرا و در راستای نهادینه کردن 
آن در شهرستان ها پیگیری های الزم را انجام دهند.

 استاندار گیالن با اشاره به اجرای طرح »مزرعه 
جهاد  وزارت  و  بهداشت  وزارت  توسط  سفره«  تا 
کشاورزی تصریح کرد: اینکه ما چقدر در تولید مواد 
غذایی سالم موفق هستیم مسئله مهمی است که باید 

به آن توجه شود.
 ساالری با بیان اینکه سالمت آب شرب گیالن 
عناصر  است، گفت:  باالتر  نیز  میانگین کشوری  از 
حد  از  شود  کنترل  باید  استان  آب  در  که  مضری 
مجاز کمتر هستند و هیچ نگرانی از نظر سالم بودن 

آب گیالن وجود ندارد.
که  است  استانی  اولین  اینکه گیالن،  بیان  با  وی 
درصد   1۰۰ آن  در  جاده ای  دهنده  هشدار  عالئم 
استاندارد است، اضافه کرد: در راستای اجرای این 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۳.5 نخست  مرحله  در  طرح 

اختصاص پیدا کرده است.
پرسش رسانه:

 آقای استاندار چند سال » حداقل یک دهه« 
محیط  و  آب  های  کارشناس  برخی  که  است 

افشا  را  خود  اسامی  آنکه  بدون  منطقه   زیست 
کنند »در فضای مجازی و محافل زیست محیطی 
اعالم می کنند که آب شرب شهر رشت به علت 
حجم شیرابه های سمی زباله منطقه سراوان سالم 

نیست.
ارتفاع  سراوان  در  است،  گفته  رشت  شهردار 
آن  سطح  و  رسیده  متر   6۰۰ از  بیش  به  زباله 
شیرابه  از  ای  رودخانه  و  است  کیلومتر  چندین 
های سمی در حاشیه جنگل سراوان جاری شده با 
این شرایط چگونه آب مرکز استان برای اشامیدن 

سالم است.
شایسته است که مسئوالن آب و فاضالب استان 
از طریق رسانه های به مردم  که ولی نعمتان شان 
سالم  آب  این  بگویند  مدرک  و  سند  با   هستند 
است.؟بسیاری از رسانه های مرکز استان تا کنون 
بارها به  این معضل پرداخته اند اما استاندار قبلی 
و شما  اظهار می کنید: آب شرب سالم است. ما 
اما   ، کنیم  نگران  را  مان  مردم  خواهیم  نمی  هم 

واقعیت را هم نمی توان کتمان کرد.
دوستان شیرابه های زباله سراوان و آب شرب 
سالم را پهلوی هم قرار بدهند و بگویند ، چگونه 

آب کامال سالم است.

آب شــرب گیالن سالــم است + نگاه رسانه
استاندار گیالن،

. 200 هزار مدیر در ایران - چرا ؟         

گیالن 24 و نشریه واکنش: توهم قیمت در بازار مسکن به مرز هشدار رسیده، به طوریکه 
گزارش ها نشان می دهد، قیمت خانه در برخی مناطق تهران تا سقف 5۰ درصد افزایش داشته 
است. این روزها توهم افزایش قیمت به بازار مسکن رسیده و بسیاری از متقاضیان مسکن که 
خواستار خرید خانه بودند، همزمان با افزایش قیمت، منصرف شده اند. این در حالی است که 
وزارت راه و شهرسازی در هفته گذشته کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیالت را به بانک 
مسکن اعالم کرد و این خود دوباره، بهانه ای شد برای مالکان که قیمت ملک خود را دوباره 

افزایش دهند. 
کاهش  2 درصدی نرخ تسهیالت خرید مسکن 

  گیرندگان تسهیالت 8۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 12 ساله، شاهد کاهش نرخ سود 
میلیون و ۳87 هزار  از 54  آنها  بازپرداختی  به 8 درصد هستند و مجموع سود  از 5/9 درصد 
تومان، به 44 میلیون و 696 هزار تومان می رسد. همچنین کاهش نرخ سود در بافت های فرسوده 
بازپرداخت  را  متقاضیانی که طی 12 سال تسهیالت  برای  به 6 درصد می رسد و  از 8 درصد 
می کنند، مجموع سود پرداختی آنها از 44 میلیون و 694 هزار تومان به ۳2 میلیون و ۳96 هزار 
تومان می رسد. این روزها همزمان با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از مالکان بافت های فرسوده 
طمع شان بیشتر شده و قیمت های واحدهای نوساز خود را چندین برابر کرده اند، بطوری که میزان 

قیمت پایه در مناطق جنوبی تهران به ۳ میلیون تومان رسیده است. 

بهای مســکن در تهران آتــــــش گرفت !!

دولت حجـــیم، پر هزینـــــه و... !
بررسی های نشان می دهد که ژاپن پیشرفته با 
125 میلیون نفر جمعیت در مقایسه با ایران که 81 
میلیون نفر جمعیت دارد، به مراتب مدیران کم تری 
دارد و به تبع همین تعداد کم دولت حقوق کمتر و 
هزینه کمتری می کند، ضمن آنکه کفایت مدیران 

قابل قیاس نیست.
جمعیت ژاپن اوایل سال 2۰17 میالدی بیش از 
کاهش  سالی  چند  البته   که  بود  نفر  میلیون   125

مواجه است . 
پیشرفت ها و توسعه ژاپن را در چهار دهه اخیر 
به وضوح شاهد هستیم و اگر چه ایران عزیز هم 
گرفته  نادیده  نباید  انصافا  و  داشته  هایی  پیشرفته 
و  توسعه  این  که  نیست  مقایسه  قابل  اما   ، شود 
پیشرفته به مدیریت دو کشور ارتباط مستقیم دارد.! 
مسئوالن  که  نرسیده  فرا  آن  زمان  ایا  راستی  به 
کشور به جای ارائه آمارهای  گوناگون  و بیشتر بر 
روی کاغذ یا سیستم های رایانه ای که با واقعیات 
بر  روی زمین همخوانی ندارد ، به علم مدیریت 
و کار آمدی واقعی مدیران همت کرده و  در این 

بخش تجدید نظرهای جدی و عملیاتی شود.؟ 
دکتر فرهادی در زمانی که رئیس برنامه و بودجه 
از 45۰ هزار  بیش  ایران  در  بود،  گفته  بود  کشور 

مدیر دولتی داریم .. 
دولت  رئیس  آول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
یک  در  ماه  اردیبهشت  هشتم  شنبه  روز  دوازدهم 
 2۰۰ ایران  در  مدیران  تعداد  کرد،  اعالم  همایش 
از  بیش  مراتب  به  تعداد  این  که  است  نفر  هزار 
ژاپن است. » ناگفته نماند که این دو آمار به خودی 

حکایت از آمار دارد!« 
همین آمار رسمی گویای میزان برداشت از بیت 
المال برای مدیران کشور است که بسیاری از آنها 
از طریق وابستگی های جناحی، رانتی ، اقا زادگی 
افراد صاحب نفوذ  ، ژن های ویژه ، توصیه های 
هم  کفایتی  گونه  هیچ  متاسفانه  و  اند  شده  مدیر 

ندارند! 
تداوم تورم در کشور که  به علت  هر سال هم 
حقوق های کارکنان دولت و بازنشسته های اندکی 
اضافه می شود، بر میزان دریافتی های مدیران در 

قالب های گوناگون بیشتر افزوده می شود. 
نماینده  یک  که  شود  می  گفته  مثال  عنوان  به 
مجلس و یک مدیر عالی یا میانی  و حتی مدیران 
پایه در سازمان های در آمد زای دولتی  در ماه 5 
تا 8 میلیون تومان دریافتی دارد ، اما با هزینه های 
دفتر و راننده و پاداش ها و ..... این رقم گاه به سه 
مدیران  تعداد  اگر   . رسد  می  بیشتر  حتی  و  برابر 
کارشناس  که  یابد  کاهش  سوم  یک  به  کشور  در 
ها عقیده دارند ، این اقدام بسیار ممکن و شدنی 
اداره  امور  دیگر  برای  زیادی  نقدینگی  است،  
کشور ذخیره می شود. شنیده شده که در شوراهای 
شهری  مدیران  به  پرداختی  هم  بزرگ  شهرهای 
و  است  ترتیب  همین  به  شهر  شورای  اعضای  و 
بودجه های هنگفتی از کشور به جیب افرادی می 
رود که هرگز لیاقت دریافت این پولها را ندارند، 

زیرا اساسا کاری انجام نمی دهند که چنین دریافتی 
و دستمزدی داشته باشند.!! 

مدیریت کالن کشور و شخص  راستی چرا  به 
معاون اول این آمارها  را در تریبون های عمومی به 
افکار عمومی ارجاع می دهند، مگر غیر این است 
که خودشان باید این معضل را مرتفع ساخته و از 
بیت المال به جیب مدیران بی شماری نریزند که  

اغلب کفایتی هم ندارند.
این در حالی است که رئیس دولت دوازدهم   
یکشنبه نهم اردیبهشت در یک همایش اعالم کرد 
دولت به حدی چاق شده است که دیگر حتی توان 

راه رفتن هم ندارد. 
آیت اهلل جوادی آملی: باوجود مشکالت ملت 

قیام کند، همه مارا به دریا خواهد ریخت  
گفت:  قم  در  شیعیان  تقلید  مرجع  نوشت:  ایلنا 
که  چرا  نکنند  تربیت  میزنشین  ما  دانشگاه های 
ما  دانشکده های  بلکه  یعنی مفت خوری  میزنشینی 

باید کارگر تربیت کنند.  
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی در دیدار علی ربیعی 
قم  به شهر  که  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
سفر کرده ضمن تبریک هفته کارگر اظهار داشت: 
تولید  اشتغال و  به  از خداوند مسالت می کنیم که 
روز  ما  در جامعه  را  کارگر  مقام  به  نهادن  ارج  و 

افزون کند. 
یک  بدنی  فقر  اینکه  بیان  با  تقلید  مرجع  این 
مشکل  یک  فرهنگی  فقر  اما  خوش خیم  مشکل 
حیثیت  نظر  از  اگر  جامعه  گفت:  است،  بدخیم 
هم  مادی  فقر  باشد  درست  باشد،  اجتماعی 
فشارهای  انقالب  اوایل  اینکه  کما  می کند  تحمل 
بمباران ها، ترور  از جمله جنگ تحمیلی،  مختلف 
شک  بدون  اما  کرده اند  تحمل   ... و  شخصیت ها 
همین مردم اختالس ها و بی عرضگی های مسئوالن 
را تحمل نمی کند. وی با بیان اینکه باید غده های 
بدخیم جامعه که مردم را ناراحت می کند شناسایی 
و برطرف کنیم، گفت: باید بفهمیم و درست عمل 
بودن  تابعیت  دو  مانند  مسایلی  که  بدانیم  و  کنیم 
تحمل  افراد  برخی  جیب  کردن  پر  و  مسووالن 
همین  به خاطر  ملت  اگر  بدانیم  باید  نمی شود. 
مسایل نامطلوب شورید دیگر همه را می شورد و 

کنار می گذارد. به همین جهت حواس تان باشد. 
چگونه  کرد:  تصریح  آملی  جوادی  آیت اهلل 
است که کشور 8۰۰ میلیونی که نظامی کمونیستی 
کند  اداره  را  خود  کشور  می تواند  دارد  بی دین  و 
همه  این  و  هستیم  میلیونی   8۰ کشور  یک  ما  اما 
امکانات و آب و خاک مناسب داریم در مشکالت 
را  میلیون   8۰۰ کفر  با  کشور  آن  می مانیم؟  خود 
و  )ع(  حسین  امام  داشتن  با  ما  اما  می کند  اداره 
این ظرفیت ها  از  یعنی  نتوانسته ایم؛  امام علی )ع( 

استفاده نکرده ایم. این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه 
به  نهادن  ارج  از مشکالت کشور  بسیاری  راه حل 
کارگر است، گفت: دانشگاه های ما میزنشین تربیت 
بلکه  مفت خوری  یعنی  میزنشینی  چراکه  نکنند 
کشور  کنند.  تربیت  کارگر  باید  ما  دانشکده های 
آلمان در جنگ جهانی دوم با خاکستر یکسان شد 
اما با پشتوانه کار ملت خود مشکالت را برطرف 

کرد. 
با بیان اینکه براساس آموزه های دین ملتی  وی 
که آب و خاک مناسب دارد اما دستش را به سوی 
از رحمت خداوند دور خواهد  کند  دراز  دیگران 
شد، گفت: حقیقت این است که اگر معنی فقر را 

می فهمیدیم بیشتر تالش می کردیم . 
طبق  فقیر  اینکه  بیان  با  آملی  جوادی  آیت اهلل 
آموزه های قرآن کریم یعنی ملتی که ستون فقراتش 
فقراتش  ستون  که  ملتی  از  آیا  گفت:  شکسته، 
ویلچری  که  ملتی  دارید؟  مقاومت  انتظار  شکسته 

شد توان مقاومت ندارد. 
جیبش  که  ملتی  اینکه  بیان  با  تقلید  مرجع  این 
می رود،  دیگری  بار  زیر  بدون شک  است  خالی 
گفت: این سخنان را قرآن کریم بیان کرده و ما از 

قرآن راستگوتر نداریم. 
فضای  در  مردم  نظرات  بیان  به  اشاره  با  وی 
مجازی  من  نظر  به  مجازی  فضای  مجازی گفت: 
هرجایی  و  است  حقیقی  فضای  یک  بلکه  نیست 
فضای  فضا  آن  شد  بیان  قابل  فکر  و  اندیشه  که 

حقیقی است. 
این مرجع تقلید با اشاره به برخی ناکارآمدی ها 
کوچک تر  اینکه  با  هلند  کشور  گفت:  کشور  در 
عمده ای  بخش  اما  است  ایران  شمالی  مناطق  از 
که  ما  اما  می کند  تامین  را  دنیا  کشور  لبنیات  از 
نمی توانیم در این زمینه ظهور و بروز کنیم به خاطر 

بی عرضگی است . 
جوادی آملی گفت: اگر ما توانستیم مشکل پشت 

بانک های  ادا، فاصله طبقاتی و  پر  افراد  میز نشستن 
ربوی و ... را حل کنیم ملت در برابر دیگر مشکالت 
شد  گفته  که  مشکالتی  این  اما  کرد  خواهد  تحمل 
واقعا قابل تحمل نیست . به عقیده نگارنده ، اظهارات 
این عالم بزرگوار موجب شرمندگی برای همه مدیران 
کشور است و موجب تاسف که افراد مدعی در چنین 
سرزمینی توانمند و ثروتمند کار را به اینجا کشانده اند.! 
در چهل سال گذشته در رسانه ها و مجامع مختلف 
از زبان مسئوالن نظام بارها گفته و نوشته شده که بر 
اساس قانون » از کجا آورده ای » از همه مدیران و اتفاقا 
با شروع از سران قوا خواسته شود که چه میزان دارایی 

دارند و از کجا آورده اند. 
مردم شهید  اصلی  مطالبه  به حق و  بازخواست  این 
پرور باید به صورت شفاف در رسانه ها اعالم شود و 
فردی که پست مدیریت را به حق یا نا حق تصاحب 
کرده و از این مسیر ثروت اندوزی کرده، بالفاصله دارایی 
هایش ضبط و خودش بر کنار و مکرر به افکار عمومی 
معرفی شود.  برای انقالب اسالمی اعتماد عمومی مهم 
تر از هر چیز دیگری است و مردم خوب ایران زمین 
آئین حیات بخش اسالم عزیز  نام  به  ، سرزمینی که 
آذین شده است، به این باور برسند که مدیران کشور 
در همه سطوح از وزیر تا یک  دهیار بدون رانت و 
سفارش و رشوه و ..... با ساده زیستی و به دور از 
تجمالت و تشریفات ، در سالمت زندگی می کنند و 
مدیریت و خدمت را توشه ای برای آخرت خود می 
دانند. اگر نمی دانند و نمی توانند، قانون باید با بازرسی 
و نظارت و کنترل گلویشان را بفشارد و اجازه ندهد در 
چنین سرزمین گلگونی عده ای از راه های خالفکارانه 
نماند  ناگفته  اعتبار برسند.  باد آورده و  به ثروت های 
بنا به اظهار مردم اکثریت  که بخشی از مدیران کشور 
شان چنین ویژگیهای دور از شان نظام اسالمی  دارند 
و گروهی هم قطعا خدمت گذار هستند در غیر این 
صورت سنگ روی سنگ بند نمی شد.منتظر نظرهای 

کارشناسی و راهگشای شما هستیم.

ادامه مطلب در همین صفحه 

سالمه شیرزادی
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شهرداری ها و شوراها

 گیالن 24 و نشریه واکنش: شهردار 
 1۳1 پرداخت  به  اشاره  با  رشت، 
از بدهی  تومان  میلیون  میلیارد و 2۰۰ 
های پیمانکاران افزود: باید شهروندان 
بزرگی  کار  چه  باشند  داشته  توجه  ما 

انجام شده است. 
با  دیدار  در  نصرتی  مسعود  دکتر 
رشت،  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  پلیس  های  حمایت  از  تشکر  با 
کرد:  اظهار  شهری  مدیریت  مجموعه 
عملکرد شهرداری و نیروی انتظامی در 
را  آن  شهروندان  و  است  منظر  و  نما 
حس می کنند و اگر ما درست کارها 
را پیش برده باشیم و به موقع و موجه 
حضور داشته باشیم رضایت شهروندان 

ایجاد می شود.

 شهردار رشت، با تاکید بر اینکه با 
از  رضایت  این  مشکالت  کوچکترین 
حضور  واسطه  به  رود،افزود:  می  بین 
جزو  که  کارهایی  در  پلیس  موقع  به 
وظایف ما است از شما تشکر می کنم 
و امید است در سال 97 بهتر و موثرتر 

در کنار هم باشیم.
 وی با اشاره نامالیمات اقتصادی در 
با  انقالب  رهبر  پیام  گفت:  سال  آغاز 
عنوان حمایت از کاالی ایرانی در قدم 

اول بحث امنیت اقتصادی است.
او تصریح کرد: اگر بستر امن فراهم 
نشود سرمایه گذار ورود نخواهد کرد. 
منظور از کاال یک کلمه عام است و اگر 
فراهم  را  برای خود محیط  استانی  هر 
کند و سرمایه گذار داخلی و خارجی 

می  ایجاد  سرمایه  گردش  شود  وارد 
شود و ما به نتیجه مدنظر می رسیم.

در  گذشته  در  افزود:  نصرتی 
شهرداری یک ساختار نامناسب و بهم 
و  داشتیم  شهری  مدیریت  در  ریخته 
کارکنان و مدیران به هر دلیلی ناراضی 
پرسنل  به  ها  بدهی  امروزه  بودند 
پرداخت شده و یک رضایت نسبی در 

شهرداری ایجاد شده است
فعالیت  ابتدای  در  رشت  شهردار 

پاییز سال  اوایل  مسئولیت  این  در  خود 
قبل گفته بود،  شهرداری رشت در حالی 
ناتمام  پروژه  و  طرح  زیادی  تعداد  که 
تومان  میلیارد   7۳۰ گذاشته  روی دست 

بدهی هم دارد.
واکنش  نصرتی موجب  اظهارات  این 
نمی  که  شد   قبلی  شهردار  قدم  ثابت 

دانیم هم اکنون دقیقا کجاست.!

131 میلیـارد تومان 
بدهـــی های شهرداری 

پرداخت شد

واکنش قانون  ماده 1۳  راستای  در  اجتماعی گفت:  تامین  ای سازمان  بیمه  معاونت  مشاور 
از  حساب  خوش  کارفرمایان  جرایم  بخشودگی  تمدید  پیشنهاد  تولیدی،  توان  حق 
سوی سازمان تامین اجتماعی به هیات محترم دولت ارائه شده است. پیشنهاد تمدید 
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده 
است. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد محمدی در 
با برنامه پرسمان رادیو گفت و گو با موضوع حمایت بیمه ای از تولیدات  گفتگوی 
کشور بیان داشت: در خصوص کارگاه های تولیدی،موضوع حفظ نیروی کار موجود 

یکی از مزیت هایی است که اگر کارفرما بتواند نیروی کار خود را حفظ نماید جزء 
امنیت بحث اشتغال محسوب می شود. وی افزود: بحث نیروی کار جدید،موضوع مهم دیگری است که طی 
آن کارفرما بتواند از معافیت های بیمه ای) که هم در قانون برنامه ی ششم توسعه و هم در قانون سنواتی 
پیش بینی شده( استفاده کند. محمدی خاطر نشان کرد: در راستای حفظ نیروی کار موجود، سازمان تامین 
اجتماعی امتیازاتی در خصوص اصالح مجموع مقررات تامین اجتماعی اختصاص داده است که از آن جمله 
ماده 1۳ قانون حق و توان تولید است که بر اساس آن قرار شد قانون بخشودگی جرایم را برای 

کارفرمایان خوش حساب به عمل آوریم.

بخشـودگی جرایم کارفریان درآخرین تصمیــم های تامین اجتماعی                                     مبلمان شهری رشت 
تغییر می کند

بهداشت  کمیسیون  رئیس 
شورای  زیست  محیط  و 
طرحهای  ارائه  به  رشت 
ایجاد  پیرامون  خالقانه 
رودخانه  حاشیه  های  پارک 
اظهار  و  اشاره  رشت  های 
های  شهرداری  مدیران  کرد: 
های  طرح  رشت  مناطق 
پیشنهادی مربوط به بهسازی 
را  ها  رودخانه  ...حاشیه  و 
طی دو هفته آینده به صحن 
محیط  و  بهداشت  کمیسیون 

زیست شورا ارائه کنند.
نرده  اینکه  بیان  با  وی 
گذاری در حاشیه رودخانه ها 
موجب ایمن سازی می شود 
گفت: به برخی از مسیرهای 
توجه  کمتر  رودخانه  حاشیه 
کامل  تیرگی  شاهد  و  شده 
نقاط  آن  در  رودخانه  آب 
توجه  با  که  هستیم  شهر  از 
زمینهای  به  آن  سرازیری  به 
های  دستگاه  باید  کشاورزی 
ناظر از جمله آب منطقه ای 
به  رشت  فاضالب  و  آب  و 

این مهم ورود کنند.
حجم  کاهش  به  شیرزاد 
آب تاالب عینک رشت اشاره 
و بیان کرد: صیانت از تاالب 
مسئولین  همه  وظیفه  عینک 
است و امیدواریم این مشکل 
بیشتری  نظارت  و  برطرف 
شود. انجام  باره  این  در 
و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
افزود:  شورا  زیست  محیط 
گذاران  سرمایه  از  تعدادی 
رشت  عینک  تاالب  باره  در 
توجه  و  کرده  آمادگی  اعالم 
افزایش  موجب  مهم  این  به 
در  گردشگران  ماندگاری  و 

رشت می شود.
وی با بیان اینکه هر کدام 
از شهرداریهای مناطق رشت 
برخوردار  هایی  ظرفیت  از 
در  کرد:  تصریح  هستند 
اراضی  پنج  منطقه  شهرداری 
که  دارد  وجود  فراوانی 
مربوط به دستگاههای دولتی 
از  برخی  و  بوده  مردمی  و 
واگذاری  موافق  ساکنین 
ایجاد  منظور  به  زمینهایشان 

پارک و فضای سبز هستند.
شهرداری  افزود:  شیرزاد 
های مناطق رشت به مبحث 
پارکها  از  نظارت و حفاظت 
توجه  بیشتر  سبز  فضای  و 
کنند و در جانمایی و اندازه 
نقاط  در  بزرگ  های  گلدان 
اساس  بر  رشت  مختلف 

استانداردها اقدام شود.
هزینه  اینکه  بیان  با  وی 
شهرداریهای  در  بسیاری 
آمیزی  رنگ  صرف  مناطق 
شود  می  وغیره  جداول 
حوزه  در  خالقیت  گفت: 
است  ضروریات  از  شهری 
و باید در حوزه رنگ آمیزی 
به  شهرداری  مدیران  نیز 
های  اجرای طرح  و  بررسی 

خالقانه توجه کنند.
بهداشت  کمیسیون  رئیس 
تصریح  شورا  زیست  محیط  و 
کرد: تعامل خوبی مابین سازمان 
سیما و منظر و شهرداران مناطق 
رشت وجود دارد و این موضوع 
موجب تحوالت خوبی در شهر 

می شود.
بهداشت  کمیسیون  رئیس 
و محیط زیست شورا با بیان 
اینکه باغ 45۰هکتاری الکان 
فضای  سرانه  افزایش  در 
ایفا  سبز رشت نقش موثری 
اظهار کرد: در حال  می کند 
حاضر اقدامات اولیه پیرامون 
این  با  و  انجام  مربوط  اسناد 
اقدام سرانه فضای سبز شهر 

افزایش پیدا می کند.

از  نقد  با  عمران  کمیسیون  رییس 
رشت  تفصیلی  طرح  مشاور  عملکرد 
با  پذیری  مشورت  و  تعامل  عدم  در 
و  شهر  شورای  معتمد  کارشناسان 
غیر  را  طرح  این  شهرداری،تدوین 

کارشناسی دانست.
رضا رسولی با تاکید بر این موضوع 
که باید برای طراحی و تدوین این قبیل 
در  میدانی  مطالعات  کالن  های  طرح 
ابعاد مختلف تاریخی،فرهنگی و جامعه 
شناسی در کنار مباحث فنی و شهرسازی 

انجام شود به دلیل عدم اشراف به مسائل 
شهر حلقه مفقوده طرح تفصیلی را منافع 

شهروندان دانست.
اظهار  رشت  شهر  شورای  عضو 
صورت  تالشهای  وجود  با  داشت 
شورای  اعضای  تمایل  به  میل  و  گرفته 
شهر با مشاور محترم طرح،طرف مقابل 
از  شده  ارائه  نکات  به  توجه  بدون 
شورا  عمران  کمیسیون  مشاورین  سوی 
سوی  از  کارشناسی  کار  یک  نتیجه  که 
نخبگان شهر محسوب میشد طرحی را 
تدوین و ارائه نموده که اجرای آن شهر 
را  شهروندان  و  اساسی  چالشهای  با  را 
با مشکالت مختلفی روبرو خواهد کرد 
اجرای  مقابل  در  شهر  شورای  یقینا  که 
موجود  ابزار  و  توان  تمام  با  طرح  این 

ایستادگی خواهد کرد.
توسعه  و  عمران  کمیسیون  رییس 
شهری با اشاره به طرح تفصیلی منطقه 
واقعیت  در  محور  توسعه  نگاه  عدم   5
عمل  میدان  در  طرح  پذیری  تحقق  و 

در  طرح  این  مشکل  بزرگترین  را 
توجه  با  افزود  وی  دانست.   5 منطقه 
از   5 منطقه  در  موجود  ظرفیتهای  به 
و...  گیالن  دانشگاه  صنعتی،  شهر  قبیل 
ها  دسترسی  و  شریانها  مبحث  در  باید 
عنوان  به  توسعه  فرآیند  راستای  در  که 
زیر ساختهای الزم محسوب می شوند 
بازنگری صورت گیرد کاهش طبقات در 
بهترین زمین  ساختمان ها و اختصاص 
های منطقه الکان به فضای سبز شهری 
را از جمله اشکاالت این طرح به دلیل 
عدم اشراف مشاورین طرح به وضعیت 

کنونی رشت دانست.
عضو شورای پنجم در ادامه با نقد از 
عملکرد سازمان سیما و منظر شهرداری 
رشت در اجرای کند مصوبات کمیسیون 
در  تعجیل  و  تسریع  خواستار  عمران 
شورای  االجرای  الزم  مصوبات  اجرای 

شهر در این سازمان شد.
که  مطلب  این  ذکر  با  رسولی  رضا 
طرح های سازمان سیما و منظر جهت 

هرگونه  از  فارغ  مناسبتی  های  مراسم 
میباشد  داری  هدف  برنامه  بدون  و  نبوغ 
فنی که مصوب  از عدم تشکیل کارگروه 
عملکرد  ارتقای  جهت  عمران  کمیسیون 
قرار  نظر  مد  منظر  و  سیما  سازمان  کیفی 
گرفت گالیه و خواستار شروع به فعالیت 

این کارگروه با حضور متخصصین شد.
نقد  با  نیز  عمران  کمیسیون  رییس  نایب 
اساسی از ساختار انتخاب و نوع فعالیت تیم 
فعالیت  خواستار  تفصیلی  طرح  مشاورین 
این تیم زیر نظر کارشناسان شورای شهر و 

شهرداری رشت شد.
موضوع  این  بر  تاکید  با  پور  حاجی 
نظر  زیر  باید  تفصیلی  طرح  تدوین  که 
کارشناسان بومی صورت بپذیرد از نارضایتی 
اعضای شورا و شهروندان از عملکرد مشاور 
جلسه  برگزاری  خواستار  و  خبرداد  طرح 
ای مشترک بین اعضای شورا،مدیر کل راه 
و شهرسازی استان و مشاور طرح شد.                              
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط   

شورای شهر رشت

زهرا رضائی

خبر

نیاز امروز جامعه، 
معرفی الگـوهای 

برتر اخـالقی و 
دینــی 

الگوهای برتر  : معرفی  نماینده ولی فقیه در گیالن 
مشکالت  از  بسیاری  حل  راهکار  دینی  و  اخالقی 

فرهنگی و اجتماعی است.
های  ویژگی  به  اشاره  با  فالحتی  رسول  اهلل  آیت   
شخصیتی آیت اهلل بهجت افزود : ایشان از دو ویژگی 
این  و  بود  برخوردار  روح  و سالمت  اهلل  الی  سلوک 

ویژگی ها وی را منحصر به فرد کرد.
وی با بیان اینکه نیاز امروز جامعه معرفی الگوهای 
برتر اخالقی و دینی است گفت : عملی کردن توصیه 
در  فومنی  بهجت  اهلل  آیت  چون  علمایی  و  بزرگان 
نابسامانی  از  بسیاری  جلوی  دینی  فرائض  خصوص 

های فرهنگی و اجتماعی را خواهد گرفت .
به  امام جمعه رشت  فقیه در گیالن و  نماینده ولی 
صبغه گیالن در پرورش بزرگان ، علما و فرهیختگانی 
همانند  بهجت فومنی اشاره و تصریح کرد : آیت اهلل 
بهجت فومنی افتخار گیالن ، ایران و دنیای اسالم است 
برنامه ریزی  به گونه ای  اندر کار  افراد دست  باید  و 

کنند که آثار وی بیشتر منتشر شود.

نماینده ولی فقیه استان 
گیالن ،

خبر

رشت پوست 
اندازی می کند

رئیس شورای اسالمی شهر رشت از پوست اندازی 
شهر با اتمام حجم پروژه های در حال اجرا خبر داد.

اجرای  الویت  به  اشاره  با  علوی  حسین  امیر  سید 
کرد:در  اظهار  رشت  شهر  در  زیرساختی  پروژه های 
حال حاضر پروژه هایی در رشت باید در اولویت اجرا 
اصلی شهر  به زیرساخت های  مربوط  بگیرند که  قرار 
باشند و با زندگی روزانه شهروندان سر و کار داشته 
باشند،که اهم این پروژه ها در شهر رشت شامل؛ساخت 
نظر،طرح  مورد  همسطح  غیر  های  تقاطع  و  تونل ها 
فنس  و  گذاری  نرده  شهر،  معابر  سطح  در  جامع 
احداث  ها،  رودخانه  حاشیه  گذاری  دیواره  و  کشی 
پروژه  ،تکمیل   ۳ منطقه  اداری  ساختمان  تجهیز  و 
و  گیل(مطالعه،خرید  مرکز)میدان  شهرداری  ساختمان 
احداث پایانه های برون شهری، مناسب سازی معابر به 
استثنای خیابانهای سواره رو،تکمیل ساخت مجموعه 
ملت،احداث سامانکده جهت  پارک  در  های ورزشی 
خدمات  کار،ارائه  کودکان  و  خیابانی  زنان  ساماندهی 
ایجاد سامانکده،احداث ورزشگاه سلیمانداراب،  بابت 
سطح  در  بهداشتی  های  سرویس  احداث  پروژه 
و  زمین  مکانیزه،خرید  عابرپیاده  پل های  شهر،احداث 
تر اجرای  از همه مهم  پارکینکهای طبقاتی و  احداث 

پروژه ترامواست .
نباید  شهری  کرد:طرح های  تصریح  علوی  دکتر 
با  تا  شوند  مطالعه  ای  جزیره  و  انفرادی  صورت  به 
هم اندیشی متخصصین اثر مثبتی بر حوزه های اجتماعی 
و ترافیکی در زندگی روزمره شهروندان بجا بگذارد .

احداث  و  زمین  خرید  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
نیاز شهروندان  بعنوان  پارکینگ های طبقاتی در شهر رشت 
مطالبه ای جدی یادآور شد:این پروژه هنوز از سوی معاونت 
با  انتظار میرود  حمل و نقل ترافیک تعریف نشده است و 
طرحی  قالب  در  سریعتر  هرچه  کارشناسانه  های  بررسی 
لزوم  بر  تاکید  با  علوی  گردد.  ارائه  شهر  شورای  به  جامع 
تعادل هزینه کرد بودجه برای هریک از پروژه های شهرداری 
تقسیم  پروژه ها  میان  عادالنه  صورت  به  بودجه  افزود:اگر 
ماندن پروژه های در حال  باقی  تمام  نیمه  شود،دیگر شاهد 
اجرا در زمان بندی از پیش تعیین شده نخواهیم بود .رییس 
با  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  اسالمی شهر رشت  شورای 
اتمام پروژه های در دست اقدام شاهد پوست اندازی شهر 
را  نیاز  مورد  زیرساختهای  ایجاد  در  تعجیل  بود  خواهیم 
البته با نگاهی کارشناسی دستور کار شهرداری دانست و از 
شهردار درخواست ایجاد تمهیداتی جهت تسریع پروژه 

های عمرانی و ترافیکی را داشت.

رئیس شورای اسالمی 
شهر رشت:

منافع شهروندان،حلقه مفقوده در تدوین طرح تفصیلی

ادامه مطلب ...
وی در گفت وگو با خبرنگار ما ، این 
سبک را یکی از سبک های پر پشتوانه 
کشور دانست وافزود: این سبک دارای 
قهرمان های ارزنده ملی،مربیان و داوران 

و پیشکسوتان برجسته است.
اگر  داد:  توضیح  کشور  کاراته  استاد 
مان  جامعه  و  مان  جوانان  برای  دلمان 
دهیم  اهمیت  به ورزش  باید  تپد،   می 
ورزش  با  را  ومردم  جامعه  سالمتی  و 
تضمین کنیم وبه دور از شعار سعی کنیم 
با افزایش تعداد ورزشگاهها و باشگاهها 
از بزه و مشکالت اجتماعی کاسته شود. 

موجب  ورزش  با  شد:  آور  یاد  قویدل 
بشویم  جسم   و  روح  تعالی  و  رشد 
مدیریت  با  عرصه   این  در  مدیران  و 
در  کنند  هزینه  ورزش  برای   ، صحیح 
مثبت  حضور  خواهان  اگر  حال  عین 
جوانان در جامعه هستند حضور خود را 

در مجامع ورزشی پر رنگ  کنند.
حمایت  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
و  ورزش  از  امر  متولیان  و  مسئولین 
ورزشی   مجامع  در  مدیران   حضور 
یک  سال97  فروردین  در۳1  گفت: 
تیم منتخب کاراته  بین  مسابقه دوستانه 
گیالن وستارگان کاراته ایران که عمدتا 

بودند،   اول،دوم وسوم جهان  نفرات  از 
در رشت بر گزار شد ولی به جز دو سه 
رشت  شهر  شورای  نمایندگان  از  نفر  
مورد  متاسفانه  مجلس  نمایندگان  و 
انتظار   !. استقبال مسئولین قرار نگرفت 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  رفت  می 
در  ورزش  مدیران  از  بیشتری  تعداد 
از  عمل  در  و  داشته  حضور  صحنه 

ورزش حمایت کنند .
رزمی  هنر  المللی  بین  داور  و  مربی 
عنوان  به  امیدوارم   : کرد  اعالم  کاراته  
کسی که قلبش سالیان سال برای ورزش 
و  خوب  های  حمایت  شاهد  تپد  می 

زیبای مسولین از ورزشکاران ، داوران ، 
مربیان و پیشکسوتان باشیم چرا که یکی 
در  ورزشکاران  اساسی  های  دغدغه  از 

تمام رشته ها حمایت مسولین است.
وی در پایان این مصاحبه عنوان کرد : 
اگر مسولین می خواهند در زمینه ورزشی 
فواید  در خصوص  باید  دهند  انجام  کار 
اصلی  های  میدان  در  بدنی  تربیت  و  آن 
و  رسانی  اطالع  ها  خیابان  در  و  شهر 
بنر نصب کنند  فرهنگ سازی نموده و مثال 
تا مردم هر چه بیشتر با فواید ورزش اشنا 
شده و جامعه ی شادتری را شاهد باشیم..

آریامن قویـدل رئیس شـورای داوران کاراته شیتوریو اینویی ایران شد

نماینـدگی
 بیـمه 

البــــرز
رشت ، نرسیده به تقاطع دکتر حشمت، رو به روی
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لیال خدمت بین دانا 

سالمه شیرزادی

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

شهرستان  واکنش:فرماندار  نشریه  و   24 گیالن 
الهیجان با تاکید بر این که چای تولید داخلی باید 
از  کاداستر  طرح   : کرد  اعالم   ، شود  معرفی  بیشتر 
کاربری های غیر مجاز جلوگیری می کند و مدیران 
تالش  ها  شاخص  توسعه  جهت  در  باید  مربوطه 
کنند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری الهیجان، 
طرح  افتتاح  جلسه  در  الهیجان  شهرستان  فرماندار 
شهرستان  در  کشوری  پایلوت  صورت  به  کاداستر 
اراضی الهیحان در جلگه  بیشترین  الهیجان گفت: 
قرار دارند و این شهرستان از نظر زراعی، باغی و 
دامی اهمیت زیادی دارد و الهیجان نیز از ارتفاعات 

بسیار زیبایی برخوردار است.  
وی اظهار کرد: سیاست های گردشگری و بومی 
گردی که استاندار گیالن تعریف کرده اند با کارکرد 
اولویت  به عنوان  ،کشاورزی و تجاری  گردشگری 
در این شهرستان دنبال شده و محور توسعه الهیجان 
کاداستر  پروژه  شدن  اجرایی  و  میشوند  محسوب 
گردشگری  بخش  در  تسریع  و  تقویت  موجب 
اگر  این شهرستان  خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: 
در برخی از شاخص های اعالم شده در بخش باغ، 
دام، زراعت و شیالت از متوسط استانی عقب باشد 
، مدیران شهرستان تالش می کنند که به حد استانی 

ارتقاء یابند و یا از آن پیشی بگیرند.

چای تولید داخل باید بهتر 
و بیشتر معرفی شود

اخبار وژیه اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال ایران،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن،

صـدور ضمانت نامه بانکی تا
 30 میلیارد وجود دارد

اعطای نشان عالی مدیریت به 
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی

گیالن24:مدیرعامل 
های  شهرک  شرکت 
صنعتی  : مشوقهای متعدد 
دریافت  واگذاری  در 
 ، پرداخت  پیش  حداقل 
تقسیط بلند مدت و تسهیل 
دانش  واحدهای  استقرار 
بنیان ، صدور ضمانت نامه 
میلیارد  تا سقف ۳۰  بانکی 
متقاضی  هر  برای  ریال 
گزارش  به  دارد.  وجود 
علی  عمومی،احمد  روابط 
شرکت  مدیرعامل  شهیدی 
استان  صنعتی  های  شهرک 
مشوق  خصوص  در  گیالن 
چگونگی  و  صنعتی  های 
فعاالن  توسط  آنها  استفاده 
وی   . داشت  بیان  صنعتی 
تفاهم  اخیراً   : افزود  ادامه  در 
مابین  فی  جانبه  سه  ایی  نامه 
 ، کوچک  صنایع  سازمان 
و  اقتصادی  امور  معاونت 
صنعت  وزارت  بازرگانی 
اتاق  و  تجارت  معدن  و 
جهت  به  ایران   اصناف  
فراهم شدن زمینه های الزم 
و  افزایی  هم  ایجاد  برای 
تدوین برنامه های یکپارچه 

گیالن 24 و نشریه 
سومین  در  واکنش: 
نشان  سراسری  اجالس 
عالی مدیر سال ایران که در 
تاالر وزارت کشور برگزار 
شد، با اهداء تندیس نشان 
دکتر  از  سال،  مدیر  عالی 

رضا مسرور تجلیل شد. 
مدیریت  گزارش  به 
بین  امور  و  روابط عمومی 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
شاخص  مهمترین   ، انزلی 
شرکت  عملکرد  بررسی 
علمی  کمیته  سوی  از  ها 
پایدار  اجالس،  ارزیابی  و 
سازی کسب و کار بود که 
این سازمان موفق به کسب 
به  سال  مدیر  عالی  نشان 
در  موفق  عملکرد  دلیل 
در  کار  و  کسب  پایداری 
سطح منطقه آزاد انزلی شد.
سازی  توانمند  مدل 
توسعه  حوزه  در  مدیران 
پایدار اقتصاد کشور که سر 
فصل های کلی و جامع آن 
سازمان،  همسویی  شامل 

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
با حکم محسن آشوری رییس سبک 
کاراته شیتوریو اینویی کشور و دبیر 
فدراسیون کاراته ایران:آریامن قویدل 
به سمت رئیس شورای داوران کاراته 
شیتوریو اینویی ایران منصوب شد. 

هیات  عضو  قویدل  آریامن   *
علمی جهاد دانشگاهی گیالن  است . 

برگ  تضمینی  خرید  نرخ 
از چایکاران گیالن و  سبز چای 

مازندران در سال 97 اعالم شد.
اعالم  کشور  چای  سازمان  رئیس 

توسعه  زمینه  در  منسجم  و 
و  کوچک   ، خرد  های  بنگاه 
که  است  ،منعقد شده  متوسط 
، ایجاد شرایط و امکانات الزم 
بنگاههای  ساماندهی  برای 
تحت پوشش به ویژه اصناف 
و  شهرکها  در  اولویت  دارای 
از  حمایت   ، صنعتی  نواحی 
صنفی  و  صنعت  واحدهای 
صادرات  توسعه  راستای  در 
طریق  از  خدمات  و  کاالها 
صادرات  ضمانت  صندوق 
، حمایت از توسعه و نوین 
 ، توزیع  های  شبکه  سازی 
و  ها  اتحادیه  از  حمایت 
 ، صادراتی  های  اتحادیه 
حمایت از ایجاد و حمایت 
شرکتهای مدیریت صادرات 
، حمایت از شکل گیری و 
از  ایرانی  برندهای  توسعه 

جمله این موارد میباشند .
عامل شرکت شهرک  مدیر 
گیالن  استان  صنعتی  های 
حمایت  سال  خصوص  در 
تولیدات  و  ایرانی  کاالی  از 
درشهرکهای  موجود  صنایع 
 : داشت  بیان  استان  صنعتی 
و  صنایع   %  9۰ کلی  طور  به 
تولیدات  شامل  آن  تولیدات 
و  کوچک  صنایع  واحدهای 
می  استان  در  مستقر  متوسط 
هم  محصوالت  این  و  باشد 
با  بازار های داخلی و هم  در 
توجه به صادرات محور بودن 
صنایع  در  پیشرو  واحدهای 
، شیمیایی  تبدیلی   ، غذایی 
، سلولزی و نساجی دارای 
از  خارج  صادراتی  بازار 

کشور نیز هستند .

پویایی سازمان ، شکوفایی 
سازمان  توسعه  و  سازمان 
از دیگر شاخص  باشد  می 
مدیران  ارزیابی  های 
شرکت ها بود که مستندات 
کمیته  اعضای  توسط  آن 
مورد   ، ارزیابی  و  علمی 

بررسی قرار گرفت.
مدیریت  سازی  تئوری 
شناخت  طریق  از  برند 
اشتراک  هدف،  بازارهای 
تجارب  و  دانش  گذاری 
و  ایران  مدیریت  نخبگان 
در  راهکار  ارائه  جهان، 
نوآوری،  و  ابتکار  زمینه 
ها،  فناوری   ، اختراعات 
و  کار   و  کسب  رونق 
دانش  نهادهای  از  حمایت 
سازی  برند  تاثیر   ، بنیان 
مالک  گذار،  بنیان  شخصی 
سخنگوی  یا  و  مدیر   ،
در  تجاری  نشان  یک 
ارائه  آن،  به  بخشی  هویت 
در  مدیریتی  راهکارهای 
های  بحران  با  مواجهه 
های  تحریم  و  اقتصادی 
های  روش  و  المللی  بین 
قواعد  و  آن  با  مقابله 
اصلی استراتژی های منجر 
رفتارهای  یادگیری  به 
مدیریت  فردی  و  سازمانی 
از  باشد  می  کارکنان  و 
برگزاری  اهداف  مهمترین 
مدیر  عالی  نشان  اجالس 

سال اعالم شده است.

با  اختصاصی  مصاحبه  در  وی 
شبکه  و  واکنش  نشریه  خبرنگار 
خبری گیالن 24: اظهار کرد: اهمیت 
دادن به ورزش  بدون تردید سالمتی 
را  مردم  و  جامعه  و جسمی  روحی 

تضمین می کند.
بین  داوران  از  قویدل  آریامن 
اکنون  هم  و  است  کاراته  المللی 
کاراته  هیات  رییسه  هیات  عضو 

استان گیالن نیز می باشد.
رزمی  هنر  المللی  بین  داور  این 
که   حکمی  به  اشاره   با  کاراته 
رییس  طرف  از  سال97  ابتدای 
سبک کاراته شیتوریو اینویی ایران و 
استاد  کشور،  کاراته  فدراسیون  دبیر 
شد  صادر  برایش  آشوری  محسن 
دیگر  بار  حکم   این  با  شد:  متذکر 
به عنوان رییس کمیته داوران سبک 

شیتوریو اینویی منصوب شد.

هر  تضمینی  خرید  نرخ   : کرد 
از  یک  درجه  چای  سبز  برگ  کیلو 
چایکاران گیالن و مازندران در سال 
 2 درجه  و  ریال   729 و  2هزار   97
را  یک هزار و 528 ریال تعیین شد. 
تضمینی  نرخ  خرید  افزایش  میزان 
فقط  گذشته  زراعی  سال  به  نسبت 
4 درصد است. ولی روزبهان تشکیل 
کنندگان  تولید  از  حمایت  صندوق 
بهره  کم  های  وام  پرداخت   ، چای 
باغ  فراگیر  بیمه  و  ها  باغ  بهزراعی 
اقدامات  مهمترین  از  را  چای  های 
در  چای  صنعت  رونق  برای  دولت 

سال های اخیر اعالم کرد.

خبرهای ویژه

خبرهای ویژه

آریامن قویـدل رئیس شـورای داوران 
کاراته شیتوریو اینویی ایران شد

نرخ خرید تضمیــنی برگ سبز چـای 
اعالم شد

با حکم رییس سبک کاراته شیتوریو اینویی کشور و دبیر 
فدراسیون کاراته ایران:

فرماندار شهرستان الهیجان،
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افزایش قیمت خودرو 
اقدامی خودسرانه از سوی 

خودروسازان است
سخنگوی کمیسیون اصل 
افزایش  گفت:  مجلس،  نود 
سوی  از  خودرو  قیمت 
نه  ا ن،خودسر ا ز خودروسا
چنین  حق  آن ها  و  است 

افزایش  به  اشاره  با  ولی داداشی  ندارند.  را  کاری 
افزایش  گفت:  خودروها،  میلیونی   8 تا   4 قیمت 
صورت  خودسرانه  خودروسازان  سوی  از  قیمت 
ندارند.  را  کاری  چنین  و خودروسازان حق  گرفته 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  اینکه  بیان  با  وی 
هرگونه  افزود:  ندارد،  را  اقدامی  چنین  اجازه  نیز 
از  باید  خودروها  قیمت  افزایش  و  قیمت گذاری 

سوی شورای رقابت صورت گیرد.
 حال سوالی که پیش می آید این است که افزایش 
شورا  این  سوی  از  و  موافقت  با  خودروها  قیمت 
صورت گرفته یا خیر؟ که این موضوع باید بررسی 
اضافه  مجلس  نود  اصل  کمیسیون  شود. سخنگوی 
کرد: اگر قرار است 1۰ الی 12 درصد به قیمت یک 
خودرو اضافه شود، خودروسازها نیز باید به همین 
میزان کیفیت خودروها را افزایش دهند. سخنگوی 
قیمت  افزایش  گفت:  مجلس،  نود  اصل  کمیسیون 
و  است  از سوی خودروسازان، خودسرانه  خودرو 

آن ها حق چنین کاری را ندارند. 
تا   4 قیمت  افزایش  به  اشاره  با  ولی داداشی   
از  قیمت  افزایش  گفت:  خودروها،  میلیونی   8
و  گرفته  صورت  خودسرانه  خودروسازان  سوی 
با  وی  ندارند.  را  کاری  چنین  حق  خودروسازان 
بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اجازه 
چنین اقدامی را ندارد، افزود: هرگونه قیمت گذاری 
شورای  سوی  از  باید  خودروها  قیمت  افزایش  و 

ادامه مطلب صفحه4رقابت صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون :
ادامه مطلب صفحه7

علت گرانــی گوشــــــت چیست؟

برداشـت تـوت فرنـگی در گیالن شـروع شد

گوشت  اتحادیه  رئیس 
توجه  با  گفت:  گوسفندی 
از  دام  خروج  روند  به 
گوشت  قیمت  کشور، 
داخلی به سبب کمبود رو 

به افزایش است.
ملکی  اصغر  علی   
گوشت  اتحادیه  رئیس 
اینکه  بیان  ،با  گوسفندی 
قیمت  افزون  روز  افزایش 
گوشت داخلی مورد تأیید 
با  کرد:  اظهار  نیست،  ما 
دام  خروج  روند  به  توجه 
گوشت  قیمت  کشور،  از 
داخلی به سبب کمبود رو 

به افزایش است.
توقف  بر  تأکید  با  وی 
صدور مجوز دام در کشور، 
افزود: با وجود هشدارهای 
بر  مبنی  مسئوالن  به  الزم 

فرنگی  توت  برداشت 
زمین  هکتار  در12۰ 

کشاورزی گیالن آغاز شد.
تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی  جهاد  سازمان 
پیش   : گفت  امروز  استان 

و  داخل  در  دام  کمبود 
این  به  آنها  رسیدگی  قول 
اتفاق  تاکنون  وضعیت، 
از  و  است  نیفتاده  خاصی 
مردم تقاضا داریم به سبب 
فشار باال بر گوشت داخلی 
گوشت  باالی  کیفیت  و 
سمت  این  به  وارداتی 
گرایش پیدا کنند تا چالش 
برسد.به  پایان  به  کنونی 
نگاه مسئوالن  ملکی،  گفته 
مردم  تا  است  آن  بر  امر 
گوشت های  از  استفاده  به 
کنند  پیدا  گرایش  داخلی 
آمده  وجود  به  تنش  تا 
به  داخل  گوشت  بازار  در 
اتحادیه  برسد.رئیس  پایان 
گوشت گوسفندی نرخ هر 
برای  دنبه  بدون  کیلو شقه 
مغازه دار را 4۳ تا 44 هزار 

باغداران  شود  می  بینی 
گیالنی امسال 9۰۰ تن توت 
فرنگی به ارزش 85 میلیارد 
ریال از باغ هایشان برداشت 
افزود  کنند. حبیب جهانساز 
های  زمین  از  هکتار   12۰  :

تا   48 کنندگان  مصرف  و 
49 هزار تومان اعالم کرد.

کرد:  تصریح  وی 
دام  مجوز  صدور  اگر 
نشود؛  متوقف  کشور  از 
قیمت  افزایش  روند 
بازار  در  داخلی  گوشت 
با  یافت.  خواهد  استمرار 
وجود آنکه رئیس اتحادیه 
معتقد  گوسفندی  گوشت 
است که صادرات و کمبود 

گیالن به کشت توت فرنگی 
و  باز  فضای  صورت   به 

گلخانه ای اختصاص دارد.
وی اعالم کرد : شهرستان 
رودبار   ، سرا  صومعه  های 
 ، اشرفیه  آستانه   ، رشت   ،

دام در میادین علت اصلی 
در  گوشت  قیمت  افزایش 
اما  رود  می  شمار  به  داخل 
دامداران  اتحادیه  مدیرعامل 
نظر دیگری دارد و می گوید 
وزارت  که  است  ماهی  چند 
تنظیم  برای  کشاورزی  جهاد 
دام  صادرات   ، داخل  بازار 
زنده را ممنوع اعالم کرده و 
تنها ممکن است صادرات 

غیر رسمی صورت گیرد.

الهیجان و فومن از مهمترین 
مناطق تولید توت فرنگی در 

گیالن است. 
تا  فرنگی  توت  برداشت 
اوایل تیر ادامه دارد. مصرف 
سوزاندن  به  فرنگی  توت 
در  شده  ذخیره  های  چربی 
کوتاه  حافظه  تقویت   ، بدن 
بیماری  از  و  کمک  مدت 
سرطان  بروز  و  قلبی  های 

پیشگیری می کند.

زهرا رضائی


