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بزرگترین  از  یکی 
نظامی  مانورهای 
چین  و  روسیه  مشترک 
گذشته  هفته  اواسط 
جمعا  ای  محدوده  در 
کشورهای  مساحت  به 
نام  با  انگلیس  و  آلمان 
از  بخشی  در   « شرق   «

کشور روسیه با موفقیت اجرا و انجام شد.
افکار عمومی  که  است  آن  نشانگر  ها  بازتاب   
که  ای  دردوره  مانور  این  از  زمین  کره  شرق  در 
رئیس جمهوری سرکش و بی منطق ایاالت متحده 
جهان  برای  مشکل  یک  هرروز  ترامپ«  دونالد   «

ایجاد می کند،  بسیار خشنود شدند. 
که  است  آن  گویای  جا  به  های  بازتاب  این 
و  کشور  این  نظامیان  خصوص  به  آمریکا  دولت 
اند  نگران شده  بزرگ  مانور  این  از  پیمانانش  هم 
های  درشبکه  ها  توئیت  و  ها  پیام  با  هرروز  و 
با  دهند.روسیه  می  نشان  را  نگرانی  این  مجازی 
داشتن رئیس جمهوری توانا که شخصیتی کاریزما 
با  جهان  خاص  شرایط  این  در  دارد،  قدرتمند  و 
اجرای این مانور به غرب قدرت روسیه را نشان 
داد و اینکه اعالم کرد: دور بر ندارید و سرجایتان 

بنشینید که جهان حساب و کتاب دارد. 
* زمان تشکیل یک قدرت جدید جهانی 

اکنون که دونالد ترامپ رئیس دمدمی مزاج کاخ 
نظم  زدن  هم  به  گری،  سودا  جوسازی،  با  سفید 
قصد  حتی  ها  معاهده  همه  از  خروج  و  جهانی 
را  ناتو«   « نظامی  پیمان  از  آمریکا  کردن  خارج 
ایران،  کشورهای  تا  است  زمان  بهترین  دارد،  نیز 
روسیه، چین و ترکیه که از قدرت های بزرگ و 
یک  وارد  روند،   می  شمار  به  جهانی  گذار  تاثیر 
پیمان مهم نظام، اقتصادی شوند. این پیمان ضمن 
جهانی  امنیت  و  صلح  تامین  برای  تضمینی  آنکه 
است، می تواند قدرتی بازدارنده در مقابل قلدری 

ها  دولت کنونی آمریکا و همپیانانش باشد.

ایـران،روسیـه، چین، 
ترکیـه
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و  واکنش  ای  منطقه  نشریه ی 
شبکه خبری گیالن 24: براساس 
جمعی  بازنشستگی  جدید  قانون 
طی  باید  کنونی  استاندارهای  از 
به استراحت رفته  آینده  روزهای 
در چارچوب  دیگری  یا شغل  و 
خارج از دولت برای خود دست 

و پا کنند.
 در مورد برخی از استاندارها از 
هم اکنون می توان حدس زد که 
های خصوصی  سازمان  کدام  در 
و شرکتها  30 سال  یا خصولتی 
خواهند  شروع  را  اشتغال  دوم 
برخی  که  شده  شنیده  اما  کرد، 
هم خیال نماینده شدن مجلس را 
ندارند و دو ،سه نفر هم گفته اند 
که ترجیح می دهند بقیه عمرشان 

را استراحت کنند
که  استاندارهایی   ، بدون شک 
خوب  قبلی  یا  کنونی  استان  در 
آن  نمایندگان  اند،  کرده  عمل 

انتخاب  نگران  باید  های  حوزه 
آینده  دوره  برای  خود  شدن 

باشند..
تنها  بازنشسته ها  موضوع 
معطوف به دولت نیست و شامل 
قوه  جمله  از  دیگر  قوای  حال 
این  با  اما  می شود  نیز  قضاییه 
میزان  بیشترین  مجریه  قوه  حال 
بازنشسته ها را به خود اختصاص 
داده و در این بین وزارت کشور 
به دلیل انتخاب مستقیم استانداران 
باید تصمیم اساسی برای بسیاری 

از استانداری ها بگیرد. 
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نیکبخت
دولت  بود،  خواهد  شایسته 
استاندارها  این  بازنشستگی  با 
و  پاک  شایسته،  های  جوان   ،
توانمند را جایگزین کند که مردم 

از وجود آنها بهره مند شوند. امید 
در  جایگزین  های  انتخاب  آنکه 
چارچوب حزب و جناح و رانت 

و فامیلی و امثال آن نباشد.
نشریه ی منطقه ای  واکنش و 
سهم  به   24 گیالن  خبری  شبکه 

خود به این استاندارها و مدیران
 30 برای  بازنشسته   ارجمند 
خسته  جامعه  به  خدمت  سال 
نباشید می گوید.منبع : گیالن 24
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 گوناگون

 ادامه مطلب ... 
رژیم  مانند  هایی  دولت 
ها  انگلیسی    ، صهیونیستی 
نشانده  البته  شیوخ دست  و 
را  آمریکا  دولت  که  عرب 
دربسیاری از صحنه ها یاری 
و  صلح  علیه  تا  دهد  می 

امنیت جهانی حرکت کند.  
چهارقدرت فوق الذکر می 
توانند با توافق های بزرگ با 
اقتصاد  چارچوب  از  خروج 
را  آمریکایی که هر 4 کشور 
مستمر  های   تحریم  تحت 
 ، است  داده  قرار  اقتصادی 
اقتصاد  به  با پول واحد  حتی 
خود سرو سامان بیشتری داده 
و از وابستگی ها به اقتصاد و 
دالر آمریکایی به کلی خارج 
که  روز  آن  امید  به  شوند. 

خیلی دور نباشد. 

ادامه سرمقاله

واکنشی ها: بررسی آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که 
داشته  3.3 درصدی  اسفندماه سال ۹6 رشد  به  نسبت   ۹۷ تیر  در  اعطایی  تسهیالت  کل  مبلغ 
است.  به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات 
اعتباری کشور در تیر ۹۷ نشان می دهد که مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 
111۷5.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹6 که 10۸23.2 هزار میلیارد ریال بود 

3.3 درصد افزایش یافته است. 
بانک ها و موسسات  اعطایی  از کل تسهیالت  همچنین تسهیالت قرض الحسنه 5.۷ درصد 
به  مربوط  بانک ها  تسهیالتی  عملکرد  عمده  حجم  و  داده  تشکیل  را  قرض الحسنه  اعتباری 

مشارکت مدنی با 34.۹ درصد و فروش اقساطی با 2۷.2 درصد است.   به لحاظ عددی در پایان 
تیر ماه سال جاری 63۷.1 هزار میلیارد ریال از کل تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 
کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹6 که 5۹5.2 هزار میلیارد ریال 

بوده، 5.۷ درصد رشد نشان می دهد. 
به تفکیک عقود مرابحه و  بانک ها  تیرماه سال ۹4 آمار تسهیالت اعطایی  از  اینکه  با وجود 
تیر ۹۷ سهم  در  اما  اضافه شده،  اسالمی  تفکیک عقود  به  اعطایی  انواع تسهیالت  به  استصناع 
استصناع از تسهیالت پرداخت شده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه 

۸.4 درصد بوده است. 
 

واکنش
ایــران، روسیه، 
چین ، ترکیه
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کاالی گران نخــــریم

افزایـش پــرداخت وام قرض الحسـنه توسط بانـک ها

کاال  گرانی  موضوع  روزها  این 
و  پولی  بحران   « ها  قیمت  رشد  و 
مردم  گفتمان  ترین  مهم  ارزی«، 
 ، اداره   ، ها  خانواده  در  سراسرایران 
است  دیگر  عمومی  محافل  و  بازار 
و  ها  دانسته  براساس  کسی  هر  و 
خواسته ها و نیازهای خود این مساله 

را تفسیر و تحلیل می کند
بعنوان یک روزنامه نگار که دراین 
آنچه  دارد،  فعال  حضوری  مجامع 
و  گرانی  شود،  می  شنیده  مردم  از 
به  شدید  فشار  اقتصادی،  نابسامانی 
اقشار کم درآمد، ضعف مدیران، بی 
برای  تیره  اندازی  چشم  و  برنامگی 

ماههای آینده است.!؟ 
 به جرائت می توان گفت، در همه 
شهرها  و روستاها مردم از گرانی ها، 
به  ها  خانواده  برای  نگران  ی  آینده 
خصوص برای فرزندان این سرزمین 
مسئوالن  اینکه  و  گویند  می  سخن 
نظام از جمله معاون اول و  وزیران 
و مدیران اتاق بازرگانی و گمرگ و 
ناکرده  خدای  یا  دانسته  ها  اتحادیه 
این  زنند.!  می  دامن  آن  بر  نادانسته 
در شرایطی است که مقام های عالی 
توضیح  و  جامعه  در  امید  انتشار  بر 
آنچه در کشور می گذرد ، برای افکار 

عمومی تاکید دارند. 
سایت  نشریات،  سیما،  و  صدا 
های خبری و فضای مجازی آنالین 
و  ها  گرانی  از  لحظه  به  لحظه  و 
ضعف مدیریت ها، بی اخالقی ها ، 
ناهماهنگی ها، اختالف ها  درحوزه 
انتخابات  به  نگاه  گوناگون،  های 
آینده به ویژه  به بهره گیری در بخش 
طال،  ارز،  قیمت  افزایش   ، اقتصادی 
سکه، مواد خوراکی ، دارو و مسکن 
و در برخی موارد نبود نیازهای جامعه 
از جمله در بخش دارو  و پوشک و 
... می گویند و می نویسند. حتی در 
و  ها  استانداری  در  رسمی  جلسات 
بعد  و  قبل  مسئوالن   ، ها  فرمانداری 
و در جریان جلسات از چنین فضایی 
باید  که  حالی  در  گویند،  می  سخن 
از امید و توانمندی ها و چشم انداز 

آینده گفته شود.!؟ 
این  تکرار  همه  ماموریت  گویی 
جمالت و کلمات شده است ، بدون 

عمل  این  خطرناک  عواقب  به  آنکه 
به  داخلی  های  رسانه  کنند.  اندیشه 
درستی می دانند که رسانه های بیگانه 
به قدر کافی در خصوص گرانی ها 
مستمر و پر شتاب، بحران اقتصادی، 
اعتراض های مردمی با تفکر براندازی 
به طور شبانه روز تالش می کنند و 
در این اوضاع و احوال دامن زدن به 
مشکالت که البته وجود دارد، به نظر 
نگارنده خیانت به نظام و دولت و در 

نهایت مردم ایران است.! 
و  حاکمیت  و  حکومت  هر  در 
مرزها  بیرون  از  ها  رسانه  که  دولتی 
به  دولت  و  حاکمان  به  درداخل  و 
تردید  بی  کنند،  حمله  ناحق  یا  حق 
از آن مجموعه چیزی باقی نمی ماند  
و قطعا و حتما افکار عمومی اعتماد 
اکنون  دهد.  می  دست  از  را  خود 
شرایط کشور به گونه ای است که در 
بخشی قابل توجهی از جامعه اعتماد 
گویند،  می  مردم  و  رفته  بین  از  ها 
آنچنانی،  های  حقوق  با  مسئوالن 
زندگی اشرافی ، اندوخته های بانکی 
درد   ، کشور  از  خارج  و  داخل  در 
اقشار کم در آمد و افراد بیکار و بی 
پول را درک نکرده و فقط شعار می 

دهند!.  
شدید  اجتماعی  بحران  یک  این 
به  درست  یا  غلط  مردم  که  است 
در  را  آن  و  برسند  ای  نتیجه  چنین 
 ، تاکسی  در   ، مجامع  و  محافل 
محله  و  بازار   ، اداره  مترو،  اتوبوس، 
با صدای بلند مطرح  و مکرر بازگو 
کنند. به زودی فعالیت های دانشگاه 
ها در کشور آغاز می شود و بهترین 
هاست  دانشگاه  و  مدارس  در  فضا 
و  تفسیر  توان  استادان  و  معلمان  که 
و  پولی  و  اقتصادی  شرایط  تحلیل 
ارزی کشور را داشته باشند و شفاف 
سازی کنند ، بدون آنکه جوان ها را 
کنند.  نگران  پیش  از  بیش  بی جهت 
دیر  تا  علوم  وزارت  است  شایسته 
نشده و آموزش و پرورش برای این 
هدف مهم برنامه ریزی داشته باشند. 
های  خواسته  عمومی  افکار  اینکه 
خود را مطرح می کنند و مطالبه گر 
اینکه  اما   ، هستند، بسیار عالی است 
چرا مسئوالن از حل مشکالت عاجز 
مانده اند و مدام از آینده ای تاریک ، 
غیر شفاف و بحران و قحطی و سالی 
می  خبر  دشوارتر  زندگی  و  سخت 

دهند، بسیار بد و تاسف بار است. 

 بیائیم در عمل هم عهد شویم 
در  جهان  و  ایران  در  ها  رسانه 
گذار  تاثیر  بسیار  شان  فعالیت  تاریخ 
بوده اند و هر قدر فناوری ها گسترده 
تر می شوند، این تاثیر پرشتاب تر و 
موثرتر می شود. نگارنده بعنوان یک 
روزنامه نگار با سابقه فعالیت 3۷ ساله  
و مدرس علوم ارتباطات در دانشگاه 
ها   پیشنهاد می کند، از سوی دولت 
اتحادیه  یا  اسالمی«  ارشاد  وزارت   «
،  دانشگاه ها ی دولتی  های مرتبط 
غیر  های  تشکل  یا  و  دولتی  غیر  و 
های  انجمن  آنها  صدر  در  و  دولتی 
نگاری  روزنامه  یا  عمومی  روابط 
یک  بعنوان  و  تاسیس  مرکزی  و...  
اتاق عملیاتی در مسیر هدایت افکار 
نرم«  افسران جنگ  بعنوان   « عمومی 

وارد کارزار شوند.  
یا  و  پایگاه  یا  عالی  مرکز  این   
هشتک   « انداختن  راه  با  انجمن  
عرصه  وارد  نخریم«  گران  کاالی 
شوند و بر روی افکار و اندیشه آحاد 
جامعه تاثیر بگذارند. آنچه هم اکنون 
در کشور اعمال می شود » رسانه های 
جناحی با وابستگی های خاص است 
که حتی در این شرایط تالش دارند، 
صحنه  از  ای  شیوه  هر  به  را  رقیب 
خارج کنند و در چنین شرایطی این 

عمل بسیار تاسف بار است. 
بارها  کشورمان  جمهوری  رئیس 
در خصوص اطالع رسانی به هنگام 
، کار آمد و روزانه به وزیر و وکیل 
توصیه  و  داده   تذکر  دیگر  قوای  و 
داشته اند، اما گویی  گوشی بدهکار 
این سخنان نیست و حتی در خیابان 
پاستور نیز از سوی دولت و دستگاه 
اطالع  برای  الزم  امکان  قضایی  
آمد  روز  و  موثر  هنگام،  به  رسانی 
وجود ندارد!.  رئیس دولت دوازدهم 
به عنوان نمونه در دولت قبل و چند 
دوره  در  شدن  انتخاب  از  بعد  ماه 
بانکی  سیستم  اگر  گفت:  کنونی 
همه  شود،  درست  و  اصالح  کشور 
در  و  شود  می  درست  ما  مشکالت 
این سالها سیستم بانکی درست نشد 

که هیچ، بلکه مسیر انحرافی خود را  با 
جسارت و لجاجت دنبال کرد و اکنون 
بانکی  و  پولی  اقتصاد  بحران  شاهد  
هستیم. در لحظه ای هم که این مطلب 
بانک  قبلی  کل  رئیس  شد،  می  تالیف 
مالی  و  پولی  مشاور  بعنوان  مرکزی 
رئیس دولت انتخاب شد در حالی که 
افکار عمومی  روانی  و  نظر روحی  از 
زیرا  نبود،  مناسب  هرگز  انتصاب  این 
اعتباری  و  مالی  های  موسسه  تاسیس 
ساز  مشکل  و  کالهبردار  و  اعتبار  بی 
شکل  ایشان  دوره  در  کشور  برای 

گرفت و بقیه ماجرا.....!؟ 
فشل   ، ناکارآمد  بانکی  سیستم 
میزان  تا  شد  موجب  داری  بنگاه  و 
 600 و  هزار  یک  به  کنونی  نقدینگی 
افزایش  به  رو  و  برسد  تومان  میلیارد 
و  مردم  پول  بانک  چون  و  است  
هدایت  تولید  سمت  به  را  سرمایه  
در  گری  واسطه  و  داللی  بازار  نکرد، 
سراسر کشور به صورت رقابتی تقویت 
شد و اکنون نقدینگی به یک بال  تبدیل 
شده است که رئیس دولت  و معاونان 

وی و وزیران نمی دانند ، چه کنند.!! 
انقالب  معظم  رهبر  وقتی 
هشت  فرمان   ۸2 سال  دراردیبهشت 
ماده ای مبنی برمبارزه جدی با مفاسد 
جدیت  خواستار  و  اعالم  را  اقتصادی 
نه از سوی دولت  این فرمان  شدند و 
نه دستگاه  و  کنون   تا  زمان  آن  از  ها 
قضایی  و مجلس عمل نشد و مماشات 
و کارهای جناحی و حزبی و رانتی در 
دستور کار حضرات قرار گرفت،  باید 
منتظر چنین روزهای بودیم که هستیم.! 
با  مبارزه  جدیت  با  اگر  هم  امروز 
مفاسد را از دانه درشت ها » به معنای 
صاحبان ثروت، قدرت ، رانت خوارها 
و از درون دولت ها، مجالس و دستگاه 
کنون شروع  تا  قبل  سالهای  از  قضا«  
و  شود  اصالح  بانکی  سیستم  و  کنیم 
مردم  با نخریدن کاالهای گران شده و  
نگارنده  نظر  به  کنند  کمیاب همکاری 
بسیار زود به شرایط مطلوب و مقتدر 

اقتصادی و اجتماعی خواهیم رسید. 
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مدیرکل امور مالیاتی گیالن یادآور شد: در پنج ماهه 
سال جاری 360 میلیارد تومان مالیات در استان وصول 
های  مالیات  به  مربوط  تومان  میلیارد   200 که  شده 
غیر  های  مالیات  سهم  تومان  میلیارد   160 و  مستقیم 

مستقیم می باشد.
جواد انوری درآمدهای مالیاتی را در استان و کشور 
دارای اهمیتی خاص دانست و گفت: در شرایط کنونی 
وابستگی  از  کشور  تا  کنیم  تالش  داریم  وظیفه  همه 

درآمدی به نفت رهایی یابد.
بحث  افزود:  گیالن  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اعتمادسازی و به روزرسانی پرونده ها یکی از کارهایی 
است که سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر اهتمام 

ویژه ای نسبت به آن داشته است.
به  مالیاتی اغلب مربوط  وی تصریح کرد: معوقات 
کارت های بازرگانی صوری است که در یکسال و نیم 
با مدیرکل دفتر حقوقی سازمان  تعاملی که  با  گذشته 
های  گام  این خصوص  در  شده،  ایجاد  مالیاتی  امور 
موثری برداشته ایم و سعی بر این است که تمرکز خود 
مودی  ضمن  بتوانیم  تا  بگذاریم  معوقات  روی  بر  را 

مداری، معوقات را وصول کنیم.
انوری، با اشاره به روند اجرایی طرح جامع مالیاتی 
در  مالیاتی  جامع  طرح  درصد  صد  گفت:  گیالن،  در 
افزاری  نرم  و  فضاسازی  لحاظ  از  و  اجرایی  استان 

پروژه آن تکمیل شده است.
اکنون حدود 40 هزار پرونده  ، هم  به گفته وی    
در سامانه بارگذاری شده است و در سال جاری این 
های  اظهارنامه  درصد  صد  که  دارد  وجود  آمادگی 

مودیان در سامانه بارگذاری شود.

پرورش  و  آموزش  مدیرکل  سوی  از  حکمی  در 
مدیرعامل  سمت  به  مسکن  کوه  کبری  گیالن،  استان 
جدید درمانگاه فرهنگیان رشت منصوب و از زحمات 
وحید افروز در دوره تصدی این مسئولیت، تقدیر شد.
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن، نادر جهان 
آرای در جلسه شورای درمانگاه های  فرهنگیان استان 
توسعه وتجهیز درمانگاه فرهنگیان را هم از نظر نیروی 
و  کرد  عنوان  مهم  بسیار  افزاری  سخت  وهم  انسانی 
نظر  هر  از  فرهنگیان  های  درمانگاه  کرد:   خاطرنشان 
فرهنگی  به قشر زحمت کش  ارائه خدمات  آماده  باید 
مالیاتی  معافیت  موضوع  پیگیری  همچنین  وی  باشند. 
تعمیرات ضروری،  و  تجهیزات  خرید  فرهنگیان،  درمانگاه 
پیگیری  و  درمانگاه  بیماران  انتقال  جهت  آمبوالنس  خرید 
الزم پرونده حیاط جنب درمانگاه را تا حصول نتیجه 

نهایی خواستار شد. 

گیالنی های 
در 5 ماه 360 
میلیارد تومان 
مالیات دادند

انتصاب 
مدیرعامل 

جدید درمانگاه 
فرهنگیان رشت

مدیران و مردم حتما بخوانند......

مجید محمدپور
نویسنده،روزنامه نگار و 

مدرس دانشگاه

ابرتورمی  موقعیت  در  امروز  ایران  اقتصاد  آیا 
قرار دارد؟ وقتی از ابر تورم سخن می گوییم تورم 
های چند هزار درصدی همانند آنچه در آلمان بعد 
از جنگ جهانی دوم یا ونزوئال در ماه های اخیر 

رخ داده است منظورمان می باشد.
در خصوص  نقدینگی و ارتباط آن با موضوع 
سایه  کشور  براقتصاد  که  تورمی  شرایط  و  تورم 
افکنده است می توان به محورهای مختلفی اشاره 
داشت، آنچه درباره اقتصاد ایران که امروز به لحاظ 
می  است  متعددی  مشکالت  دارای  ساختی  زیر 
توان گفت این است که  رشد نقدینگی به میزانی 
فراتر ازرشد اقتصادی بوده است. این موضوع اگر 
در کوتاه مدت اثر خود را بر تورم بر جای نگذارد 
مدت خواهد  بلند  در  شدیدی  تورمی  اثر  مسلما 
داشت. اثر رشد نقدینگی برتورم مساله ای اثبات 

شده و غیر قابل انکار است. 
هزار   1600 عد  به  نقدینگی  گوییم  می  وقتی 
میلیارد تومان رسیده است به این معنا نیست که 
وجود  ایران  اقتصاد  در  سرگردان  پول  عدد  این 
دارد که اگر این عدد به سمت اقتصاد هدایت شود 

منجر به بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد. یعنی 
لزوما بین نقدینگی ومنابع در اختیار برای سرمایه 

گذاری رابطه یک به یک وجود ندارد. 
می  ایجاد  اقتصاد  در  که  نوساناتی  به  توجه  با 
می  دارد  سیالیت  که  نقدینگی  از  بخش  آن  شود 
تواند منتج به تورم شود. عدد 1600 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی عددی است که  در شهریور ماه 

13۹۷عنوان شده است.
 آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان 
تومان  میلیارد  هزار   14۹0 حدود   13۹6 سال 
این عدد دو جزء کلی  نقدینگی وجود داشته که 
و  مسکوک  و  اسکناس  که   است  »پول«  یا  دارد 
سپرده های دیداری مردم در بانکها محسوب می 
شود و حدود 1۸5 هزار میلیارد تومان است و یا 
های  گذاری  سرمایه  پول  شبه  است.  پول«  »شبه 
بانکی یا  سپرده های قرض  مدت داردر سیستم 
الحسنه ای است که در سیستم بانکی گذاشته می 
شود. عدد شبه پول در اقتصاد ایران در پایان سال 
13۹6 حدود 1304 هزار میلیارد تومان است که 
آن سرمایه  تومان  میلیارد  مبلغ 120۷هزار  این  از 

آن  تومان  میلیارد  هزار   ۷5 و  دار  مدت  گذاری 
سپرده های قرض الحسنه است. 

بیان این اعداد از این حیث قابل توجه است که 
روشن می شود آن بخش از نقدینگی که در قالب 
شبه پول و سرمایه گذاری مدت داراست قابلیت 

تحرک یا سیالیت دراقتصاد را دارد.
گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد  هزار   120۷ از   
یا  دارد  وجود  بانکی  سیستم  در  که  داری  مدت 
حدود  شده  منتشر  مرکزی  بانک  آمارهای  در 
۷65 هزار میلیارد تومان آن سپرده های مدت دار 
آن  تومان  میلیارد  هزار   441 و  ساله  یک  نزدیک 

سپرده های کوتاه مدت است. 
یعنی این 441 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 
قابلیت حرکت سریع  از یک بازار به بازار دیگر را 
داشته و قادر به تاثیر گذاری بر سایر بازارهاست. 
اتفاقی  چه  فعلی  شرایط  در  اینجاست  سوال  اما 
آنقدر  نقدینگی  این  که  داده  رخ  ایران  دراقتصاد 
دولت  متاسفانه  است؟  شده  واقع  توجه  مورد 
و  گسترده  بسیار  کارشناسی  نظرات  به  دوازدهم 
مطالعات عمیقی که در اقتصاد ایران صورت گرفته 

است خصوصا نسبت به مساله مدیریت بازار ارز بی 
بی  این  داده است که  نشان  از خود  توجهی جدی 
ارز شده  دربازار  تالطمات شدید  به  منجر  توجهی 
است. وقتی تالطم شدید در بازار ارز به وجود می 
آید اثر مستقیم اقتصادی از خود به جای می گذارد.
 مطالعات نشان می دهد هر ده درصد افزایش در 
نرخ ارز باعث ایجاد 2 درصد تورم  در اقتصاد می 
بر  امر  این  آثار روانی  تبعات  از  این موضوع  شود. 
که  است  اقتصاد  در  ارز شاخصی  نرخ  است.  بازار 
درست یا غلط بسیاری ازخدمات و کاالها بر اساس 

آن ارزشگذاری می شوند.

آیا ابــرتــــــــــــورم در راه است؟

ادامه مطلب صفحه3

1700 واحد صنعتی 
گیالن مراحل 
تاسیس را طی 
می کنند

قمه زنی موجب 
وهن مردم از شیعه 
می شود
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گیالن 24و نشریه واکنش: 
با  نشست  در  صمت  وزیر 
که  گیالن  نمایندگان  مجمع 
برگزار  استانداری  محل  در 
حفظ  لزوم  بر  تاکید  با  شد، 
گانه  سه  قوای  بین  وحدت 
و همه مسئولین کشور برای 
سال  گفت:  امور  پیشبرد 
گذشته 6 هزار واحد صنعتی 
برداری  بهره  به  کشور  در 
قابل  سهم  گیالن  که  رسید 
توجهی از این تعداد داشت.
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
واحد  هزار   52 به  قریب 
در  بزرگ  و  صنعتی کوچک 
سراسر کشور در حال تاسیس 
است افزود: در گیالن نیز یک 
در  صنعتی  واحد   ۷00 و  هزار 
مختلف  مراحل  کردن  طی  حال 
شریعتمداری  هستند.  تاسیس 
باتصریح اینکه بالغ بر 400 واحد 
صنعتی در گیالن باالی 60 درصد 
عنوان  دارند،  فیزیکی  پیشرفت 
موجود،  مشکالت  همه  با  کرد: 
واحدهای  احداث  زمینه  در 
صنعت روند رو به رشدی را 

طی می کنیم. 

نماینده ولی فقیه در گیالن 
بر افزایش مشوق ها به منظور 
اهدای  برای  مردم  تشویق 
گفت:  و  کرد  تاکید  خون 
ترغیب مردم به اهدای خون 
جامعه  در  خوبی ها  تشویق 
است. آیت اهلل رسول فالحتی 
در دیدار با جمعی از مدیران 
انتقال خون استان اظهار کرد: 
بخش های  از  یکی  خون 
محسوب  انسان  حیاتی 
خون  جریان  می شود.وی، 
سالم در بدن را سبب نشاط 
افزود:  و  کرد  عنوان  انسان 
انتقال  سازمان  در  که  آنها 
شگفتی  دارند  فعالیت  خون 
نشاط  انسان  به  که  خلقت 
می دهد، را مشاهده می کنند.

بیان  با  رشت  جمعه  امام 
حیات  مایه  خون  اینکه 
کرد:  تصریح  است،  انسان 
فعال  موجب  خون  اهدای 
شدن بخش های مختلف بدن 
به  باید  امر  این  و  می شود 

مردم سفارش شود.

لیال خدمت بین دانا

وزیر صنعت و معدن خبر 
داد:
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گوناگون
گیالن 24 و نشریه واکنش: 
در  امروز  گیالن  استاندار 
صنعت،  وزیر  سفر  حاشیه 
در  گیالن  به  تجارت  و  معدن 
از  انباشت بیش  لنگرود گفت: 
بدون  کاال  تومان  میلیارد  یک 
مجوز در انبارها بعنوان احتکار 
متخلفان  با  و  شود  می  تلقی 

برخورد قانونی خواهد شد.
تصریح  ساالری  مصطفی 
از  بسیاری  ایام  این  در  کرد: 
کنندگان  عرضه  و  کشاورزان 
برای  را  کاال  مقداری  برنج 
که  کنند  می  نگهداری  فروش 
یک  از  کمتر  آن  ارزش  اگر 
احتکار   ، باشد  تومان  میلیارد 

محسوب نمی شود. 
با  برخورد  طرح  آغاز  با 
احتکار کنندگان کاال درشرایط 
کاال  و عرصه  اقتصادی  کنونی 
از  گیالن  استان   ، کشور  در 
کمترین  که  است  هایی  استان 
را  خصوص  این  در  کشفیات 
داشته است. نظر به اینکه گیالن 
اقتصادی و تاجر عمده زیادی 
از  بعد  رود  نمی  انتظار  ندارد 
این تاریخ هم کشفیات چندانی 
در مقایسه با دیگر استان های 
مانند فارس ، تهران، آذربایجان 

در استان ثبت و ضبط شود.
مطرح  به  به  اشاره  با  وی 
قطب  عنوان  به  گیالن  بودن 
کشور،  در  برنج  تولید  بزرگ 
افزود: یارانه هایی که دولت با 
هدف حمایت از عموم جامعه 
به واردات برنج اختصاص می 
دهد، تولید کنندگان داخلی را 

با مشکل مواجه کرده است. 
تجدید  خواستار  ساالری 
های  سیاست  در  دولت  نظر 
مربوط به واردات برنج شد و 
عنوان کرد: سال گذشته قیمت 
برنج ایرانی 11 هزار تومان بود 
و امسال پیش بینی می شد که 
به 15 هزار تومان افزایش یابد 
اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. 

خبر

احتکار، انباشت 
بیش از یک میلیارد 

تومان است
ماست فروشی در روستا که گاو هایش از علوفه های مجانی 

خدا تغذیه میکنن ، ماستش را به بهانه دالر  گران میکند ..
مجانی  آبهای   با  خودمان  کشور  در  درختانش  که  باغداری 

چشمه ها تولید شده اند میوه هایش را گران میکند..!
برنج فروشی که برنجش را در سرزمین خودمان تولید کرده 

جنسش را گران میکند..*
پزشکی که با پول این مردم تخصص گرفته، ویزیت و خدماتش 

را چند برابر میکند.
این دالر نیست که گران شده این وجدان و انسانیت است  که 

ارزان شده . !!

وقتی وجــــــدان ارزان می شود...!؟

پرداخت وام به بسازوبفروش ها تا 3 سال 
آینده ممنوع

واکنش
خبر

خبر

خبر

  70 اداره کل و سازمان گیالن  
دارای میز خدمت شدند

270 هیات 
تشخیص مطالبات 

برای صیانت از حقوق جامعه 
کارفرمایی تاسیس شد

تعاونی های 
بزرگ در گیالن 

ایجاد می شود

بانکی  واکنشی ها: یک مقام ارشد 
غیر  سازندگان   1400 سال  تا  گفت: 
حرفه ای از چرخه دریافت تسهیالت 

ساخت مسکن حذف خواهند شد.
حدودا  در  که  مشکالتی  از  یکی   
بازار مسکن نمود  یک سال اخیر در 
مسکونی  واحد  عرضه  کاهش  یافته، 
است  ساز  و  ساخت  کاهش  پی  در 
که علت کم شدن ساخت و ساز نیز، 
فاصله  در  مسکن  بازار  شدید  رکود 
 ۹6 نخست  نیمه  تا   ۹2 های  سال 

برآورد شده است. 
گذشته  های  ماه  در  آنکه  از  پس   
افزایش  با  مسکن  بازار  دیگر  بار 
تقاضا روبه رو شد، کاهش عرضه به 
تبدیل  بخش  این  در  جدی  معضلی 
اخیر  افزایش  موضوع،  همین  و  شده 
است.  زده  دامن  را  مسکن  قیمت 
برخی فروشندگان نیز با علم به کمبود 
آینده(  ماه  چند  طی  )حداقل  مسکن 
و  اند  زده  مسکن  احتکار  به  دست 
خریداران و مصرف کنندگان واقعی با 
کمبود شدید واحدهای نوساز مطابق 

الگوی مصرف روبه رو هستند. 
بخش  عامل  بانک  میان  این  در   
وظیفه  انجام  راستای  در  مسکن 
دارد  تالش  خود  ای«  »توسعه 
طور  به  را  مسکن  ساخت  تسهیالت 
هدف  جامعه  به  هوشمند  و  هدفمند 
ایفای  با  واقعی  کنندگان  مصرف  و 
انبوه سازان و سازندگان حرفه  نقش 
ای )دارای پروانه صالحیت حرفه ای 

ساخت و ساز( پرداخت کند. 
 به این صورت که عمده متقاضیان 
از  مسکن  خرید  تسهیالت  دریافت 
متقاضی خرید  و  بوده  متوسط  اقشار 
کوچک  یا  میان  مسکونی  واحدهای 
مناطق  در  واقع  همچنین  و  متراژ 

متوسط نشین کالن شهرها هستند.
ساخت  تسهیالت  بنابراین   
که  گیرد  می  تعلق  سازندگانی  به 

الگوی  این  با  مطابق  واحدهایی 
مصرف بسازند.  از دیگر نتایج اجرای 
این برنامه، حذف تدریجی سازندگان 
ها  بفروش  و  بساز  و  ای  حرفه  غیر 
ملی  مقررات  اجرای  از  که  است 
ساختمان در هنگام ساخت و ساز با 
فرار  گوناگون  ترفندهای  از  استفاده 

می کنند. 
بفروش  و  بساز  انارکی:  *رحیمی 
ها هم باید شناسنامه دار شوند تا وام 

ساخت بگیرند 
 ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت 
وگو با خبرنگار مهر درباره پرداخت 
حمایت  و  سازان  انبوه  به  تسهیالت 
و  ساز  و  ساخت  و  عرضه  از سمت 
تسهیالت  پرداخت  هوشمندسازی 
کرد:  اظهار  سازان  انبوه  به  ساخت 
ابتدای سال جاری روند همکاری  از 
انبوه  با  مسکن  بخش  عامل  بانک 
ای  برنامه  است.  شده  آغاز  سازان 

هوشمندسازی  برای  بانک  این  که 
به  دارد  ساخت  تسهیالت  پرداخت 
 1400 سال  تا  که  است  این صورت 
کلی  به طور  ای  غیرحرفه  سازندگان 
حذف  تسهیالت  پرداخت  چرخه  از 

شود. 
 وی ادامه داد: سازندگان غیرحرفه 
ای آنهایی هستند که خودشان واحد 
آن  خواهند  می  و  دارند  مسکونی 
واحد را تخریب و نوسازی کنند. در 
تسهیالت  افراد  این  به  حاضر  حال 
ساخت داده می شود. اما در آینده اگر 
نوسازی  واحدها،  نوع  این  دارندگان 
ساز  انبوه  همکاری  با  را  خود  منازل 
یا سازنده حرفه ای انجام دهد، به او 
در  گیرد  می  تعلق  تسهیالت ساخت 
غیر این صورت باید با منابع خودش 

آن را بسازد. 
*پزشکان برج ساز و طالفروشان 

مال ساز 

مناطق  در  گفت:  انارکی  رحیمی   
توریستی می بینیم که پزشکان در حال 
حال  در  طالفروشان  یا  برج  ساخت 
ساخت »مال« )مجتمع تجاری( هستند 
در حالی که این کار در تخصص آنها 

نیست. 
 به گفته این مقام ارشد شبکه بانکی، 
بفروش ها هم در صورتی که  بساز و 
پروانه انبوه سازی یا گواهی صالحیت 
داشته  ربط  ذی  مراجع  از  ای  حرفه 
این  غیر  در  ندارند  مشکلی  باشند، 
آنها  به  تسهیالت  پرداخت  ما  صورت 

را نخواهیم داشت. 
در  داد:  ادامه  انارکی  رحیمی   
افراد هم  این  مالیاتی  خصوص مشکل 
آن  انجام  و  کنیم  کاری  توانیم  نمی  ما 
اجتناب ناپذیر است چون تسهیالتی که 
از محل سرمایه  داده می شود،  آنها  به 

های ملی ماست.

با  هم زمان  گیالن  استان  در  خدمت  میز  رزمایش 
محمد  حضرت  سپاهیان  عاشورایی  اقتدار  رزمایش 
نواحی   1۸ سطح  در  که  است  کشور  )ص(  رسول اهلل 
بسیج  سازمان  توسط  گیالن  استان  مقاومت  سپاه های 
خدماتی  طرح  این  در  است.  برگزاری  حال  در  کارمندان 
چهره  به  چهره  به صورت  مردم  مشکالت  حل  مردمی،   –
و مستقیم با مسئوالن و در میان گذاشتن مشکالت موردی 
میز  اهداف  مهم ترین  از  دستگاه ها  متولیان  و  مردم  مابین 
به  خدمت  میز  قالب  در  که  است  بسیج  و  سپاه  خدمت 
مردم ارائه می شود که خدمت رسانی به مردم، ایجاد یاس و 
ناامیدی در دشمنان، پای کار آمدن تمام ظرفیت های انقالب 
تقویت  نظام،  شکوه  و  اقتدار  وحدت،  نمایش  اسالمی، 
روحیه جهادی، حفظ انسجام و وحدت و امید و نشاط 
مسئول  می روند.  شمار  به  رزمایش  این  اهداف  ازجمله 
این  کرد:  اظهار  گیالن  استان  کارمندان  بسیج  سازمان 
عاشورایی  اقتدار  کشوری  رزمایش  راستای  در  رزمایش 
سپاهیان محمد رسول اهلل )ص( در گیالن برگزار می شود.

 مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن با اشاره به مواد 
، هیات های تشخیص  اجتماعی  تامین  قانون  42 و 43 
حقوق  از  صیانت  برای  وماوایی  بستر  را  مطالبات 
کارفرمایان دانسته وافزود : فراهم نمودن فرصت اعتراض 
ورسیدگی به آن وپیش بینی این مهم در مجاری قانونی 
مترقی  ازقوانین  نمادی  سازمان  اجتماعی  شرکای  برای 
این مجموعه برای کرامت بخشیدن به انسانها و استقرار 

عدالت اجتماعی میباشد  .
تشخیص  های  هیات  نقش  و  اهمیت  بیان  با  وی 
نظر  ) تجدید  اداره کل  ( و  ) بدوی  مطالبات در شعب 
( ، همکاری نمایندگان قوه قضائیه و مجامع کارفرمایی 
، معادن و کشاورزی و  بازرگانی ، صنایع  اتاق  همچون 
تامین  تعامالتی  رویکرد  از  ای  جلوه  را  آنها  در  اصناف 
اجتماعی برشمرده و اذعان داشت : در چهار ماهه نخست 
متشکل  مطالبات  تشخیص  جلسه   2۷0 تعداد  سالجاری 
بدوی در سطح  نظر و 1۹۹ هیات  از ۷1 هیات تجدید 
استان برگزار و طی آن قریب به 1300 رای صادر گردیده 
دوره  نشستهای  اینکه  بیان  با  پرست  . جمیل حق  است 
ای و تعامل با مجامع کارفرمایی وهمکاری با کارفرمایان 
بویژه درشرایط اقتصادی کنونی همسو با شعار سالجاری 
رویکرد  ایرانی  کاالی  و  تولید  از  حمایت  درراستای 
اقدامات  با  درتالشیم   : اظهارداشت  میباشد  سازمان  این 
غیرحضوری  خدمات  وتوسعه  تعامالتی  آموزشی 
از  گروه  این  بیشتر  رضایتمندی  برای  تری  بسترمناسب 

شرکای اجتماعی فراهم  کنیم.

واکنشی ها: مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیالن 
گفت: به دنبال ایجاد تعاونی های بزرگ هستیم تا بدین 
اشتغال  تولید  به  و  تجمیع  را  خرد  سرمایه های  وسیله 

پایدار برسیم.
  عباس علیزاده گفت:  بیش از 2 هزار و 163 شرکت 
 31 اشتغالزایی  تعداد  با  اجرا  دست  در  و  فعال  تعاونی 
تعداد 4۸1  این  از  که  داریم  نفر در گیالن  هزار و ۷26 
شرکت در حال طی کردن مراحل الزم برای رسیدن به 
بهره برداری هستند. شرکت های تعاونی در دست اجرای 
نفر   ۹2۹ و  هزار   4 و  عضو  نفر   4۸0 و  هزار   6 گیالن 
در گرایش  ها  تعاونی  این  افزود:  دارند. وی  اشتغالزایی 
کنند.  می  فعالیت  توزیعی  و  تولیدی  خدماتی،  های 
همچنین 11 اتحادیه فعال استانی داریم که تعاونی های 

استان را مدیریت می کنند. 
به  موجود  نیازمندی  به  توجه  داد:با  ادامه  علیزاده 
وسیله  بدین  تا  هستیم  بزرگ  های  تعاونی  ایجاد  دنبال 
پایدار  اشتغال  تولید  به  و  تجمیع  را  خرد  سرمایه های 
برسیم. وی با بیان اینکه از سال گذشته دو برنامه محوری 
به  و  تبیین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط 
»روستا  تشکیل  کرد:  خاطرنشان  شد،  ابالغ  ها  استان 
تعاون« به منظور تثبیت شغل در روستاها یکی از این دو 
برنامه است و با اجرای آن قصد داریم ضمن ایجاد شغل 
پتانسیل های هر روستا، به حفظ کسب و  از  استفاده  با 

کارهای موجود بپردازیم . 
 

ادامه مطلب از صفحه2 ... 

نفاق و دور رویی آگاهانه یا ناآگاه 
برخی  از  تبعیت  به  متاسفانه  شرایط جامعه 
کرده  پیدا  سوق  سمتی  مسئوالن   و  مدیران 
است که تعدادی بسیاری از شهروندان به جای 
حس همدلی و همکاری با دولت به صورت 
آگاهانه یا ناآگاه نفاق و دو رویی را پیشه کرده 
اند. همه با صدای بلند در محافل و حتی در 
رسانه ها اعالم می کنند ،  خرید بیش از نیاز 
شود،  می  بحران  سبب  و  است  نادرستی  کار 
اولین کسانی هستند که  از  افراد  این  اما خود 
خانه و انبارهای خود را مرکز انواع کاال کرده 
اند. مگر می شود  در کمتر از یک روز کاالیی 
در  نایاب شود  و حتی   کمیاب  پوشک  مانند 
حالی که مواد اولیه و تولید آن در داخل کشور 
است. این اتفاق رخ نمی دهد مگر آنکه همه 
به سمت خریدن هجوم آورده و کمبود تصنعی 

ایجاد شود.
شود  می  هجمه  خودرو  خرید  برای  اگر   
برای آن است که افراد و خانواده های دارای 
گری  واسطه  برای  را  خودرو  مالی  تمکن 
هم  کار  این  که  کنند  می  خریداری  داللی  و 
اقدامی زشت و دور از شان یک جامعه فهیم  
خودرو  نیازمند  افراد  نمیدهد  اجازه  و  است 
خریداری کنند،  اما خرید دارو، پوشک، مواد 
غذایی به خصوص حبوبات و ادویه و امثال آن 
و انبار کردن آنها که قطعا تاریخ مصرف دارند، 
از سوی هر کس که  به کشور  به جز خیانت 
باشد، هیچ چیز دیگر نیست. رسانه ها باید در 

این لحظه ها وارد عمل شده و به مردم ارامش 
کاال  بودن  موجود  و  کافی  تولید  از  و  بدهند 
خبر بدهند و مدیران هم آیه ی یاس نخوانند. 
رسانه های باید با کمک مسئوالن قوا با فیلم، 
عکس ، متن و گزارش و خبرافکار عمومی را 
دعوت به همکاری و همدلی و همزبانی کنند 
و اینکه ملت باید در چنین شرایط به فکر هم 
باشند نه آنکه هر کسی برای خودش و هر طور 
خواست عمل کند، ضمن آنکه باید قوانین در 
این زمینه باید محکم و بدون تبعیض درمورد 

همه اجرایی شود که اکنون چنین نیست.!؟ 
 سهل یا دشواری ساماندهی اقتصاد 

پول  ارزش  شدید  افت   ، ضعیف  اقتصاد 
ملی ، بحران در برخی زمینه های پولی و مالی 
تبعات ناثواب خود را به بخش های اجتماعی ، 
فرهنگی ، ورزشی و حتی امنیتی هم سوق داده 
و حال جامعه بی تردید خوب نیست. به نظر 
نگارنده کشوری که این همه ثروت و امکانات 
و توان بلقوه و بلفعل دارد  با مدیریت و دور 
و  وفاق  همه  از  تر  مهم  و  نظارت  و  اندیشی 
همدلی می تواند ، به جای یاس  با هم پوشانی 

و همدلی از این شرایط  سخت عبور کند. 
مدیران، اقاها و آقا زاده اعالم کنند که ساده 
زیستی را پیشه کرده » توصیه مکرر امام » ، و 
همنوا با مردم همه دارایی خود را به حساب 

خزانه واریز می کنند.
یا  و  چیده  بر  ضروری  غیر  های  سازمان   
و  چابک شود  و  کوچک  دولت  شوند،  ادغام 
سرمایه ها به سمت تولید هدایت  و کارخانه 
های تعطیل شده یا در حال رکود احیا شوند. 

همه این ها از طریق رسانه های مستقل ، فهیم 
و دلسوز  به مردم اعالم شود تا  افکار عمومی 

اعتماد کنند. 
بنیان گذار جمهوری اسالمی اعتقاد داشتند، 
حفظ نظام از اوجب واجبات است  و به نظر 
فضایی  چنین  در  بخواهد  کسی  اگر  نویسنده 
هستند  مدیران  و  مسئوالن  ابتدا  گیرد،   قرار 
از  همه  از  بیش  خویش  عمر  تمام  در  که 
سفره انقالب بهره می برند و سپس مردم که 

خودشان این انقالب را به ثمررساندند.
دور  به  را  توان خود  مدیران  این روی  از   
از وابستگی های جناحی و حزبی و رانتی و 
اکنون  هم  که   « آینده  انتخاباتی  های  رقابت 
بسیار پررنگ است«  ثابت کرده  و مردم هم به 
دولت، مجلس و دستگاه قضایی کمک کنند تا 

از این دوره تلخ و سخت عبور کنیم. 
بدون تعارف اینکه، دولت مدیران ضعیف ، 
وابسته، صحنه ساز، کم عمل و پرگو در عین 
حال بی عرضه را با صدای رسا اخراج و این 
برکناری ها را رسانه ای کند ، مدیران شایسته 
تشویق  و بر اقتصادی و بازار و زندگی مردم 
نظارت و کنترل فشرده و شبانه روزی صورت 

گیرد. 
اگر   ، آگاهند  درستی  به  مسئوالن  و  مردم 
 ، گیرد  صورت  ای  شایسته  های  اقدام  چنین 
وضعیت کشور و نظام از هرزمان دیگری بهتر 
می شود و گرنه باید منتظر شرایط بسیاربدتر 
باشیم . مدیران کشور از روسای قوای سه گانه 
و  کل  مدیران  و  مجلس  نمایندگان  تا  گرفته 
خصولتی  و  دولتی  های  بخش  عامل  مدیران 
از  توانستند  زمان  هر  وابسته   های  و شرکت 
و  بگذرند  وابستگان  و  فرزندان  و  خودشان 

آنهایی که در خارج از کشور از دالرهای آنچنانی 
یا درداخل زندگی اشرافی دارند و  بهره مندند، 
 30 ویالهای  و  درآپارتمانها  مسئوالن  از  برخی 
و  البرز  و  تهران  در  باالتر  و  تومانی  میلیارد 
سخنرانی  در  و  دارند  سکونت  بزرگ  شهرهای 
هایشان مطالب دیگری عنوان می کنند،  باید از 
خود بگذرند تا این دوره گذار به خوبی سپری 

شود« . 
با مردم  دراین صورت زندگی ساده و همنوا 
ها،  مدیریت  در  شایسته  افراد  کارگیری  به   ،
جهت دادن نقدینگی ها به تولید و کار و تالش 
و  سازمان  ادغام  نجومی،  های  حقوق  کاهش   ،
ای  رسانه  و  ضروری  غیر  سازمانهای  انحالل 
کردن مکرر این اقدام ها و البته رفع تبعیض ها 
به یقین  انقالبی در انقالب است و نظام و دولت 

و کشور و مردم را احیا می شوند. 
با  فرماندارها  و  استاندارها  نیز  ها  استان  در 
و  مهم   و  برجسته  های  رسانه  مطالب  مطالعه 
و  فرمایشی  مکرر  جلسات  برگزاری  از  پرهیز 
تر  مهم  امور  برای  شان  وقت  و صرف  نما  نخ 
رسانی  اطالع  کارگروه  تشکیل  و  گذار  تاثیر  و 
دقیق و علمی دراستانداری ها و شفافیت در این 
کنند.  کمک  نظام  و  دولت  به  توانند  می  زمینه 
وزیر، استاندار و فرماندارهایی که چنین اعمالی 
را انجام ندهند و هرهفته به دولت گزارش کار 
ندهد، بهتراست به سرعت جایگزین شود.  در 
حوزه نظارت هم سازمان های نظارتی و عملیاتی 
بیش از پیش وارد صحنه شده  و با اطالع رسانی 
روزانه، منظم و گسترده اجازه ندهند دربازار و 
اداره و مرکز درمانی و امثال آن به مردم جفا و 

اجحاف شود.   

کاالی گران نخــــــــــــریم

مدیرکل تامین اجتماعی 
گیالن :

لیال خدمت بین دانا

حتی پزشکان،

استاندار گیالن،

آگهــی ثبتــی
آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی

سلیمی  محمد  آقای  گردد  می  ابالغ   2660006822 م   . ش  علی  محمد  فرزند  کمساری  زاده  رشید  ایمان  آقای  به  بدینوسیله 
بانصمام حقوق دولتی موضوع سند رهنی شماره  ریال  مبلغ 36/000/000  به  مطالبات  خود  خشکبیجاری فزرند مجید جهت وصول 
62002- 96/11/1 دفتر 147 رشت علیه شما مبادرت بصدور اجرائیه نموده که بکالسه 9701646 منجر گردید چون مامور پست  
قادر به شناسائی آدرس شما در متن سند نبوده و بستانکار نیز آدرس دیگری از شما ارائه ننموده است لذا حسب در خواست ذینفع 

موضوع اجرائیه یکنوبت دریکی از روزنامه های محلی منتشرخواهد شد، از تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب 
و عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد.

جواد نیری - رییس اداره اجرا
معاون اجرا اداره اجرای اسناد رسمی رشت - فروزان انصاری 1
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شعر،ادبیات و هنر

عبدالجبار کاکایی می گوید: مداحی هایی که می شنویم بیشتر به ترانه های پاپ نزدیک است و 
از جهت ریتم و ملودی و حتی گاهی کالم با شعرهای مذهبی فاصله دارد.

این شاعر درباره نوحه هایی که امروز در قالب شعرهای آیینی می شنویم اظهار کرد: به نظر 
می رسد یک اقدام عمومی برای این که سطح شعر مداحی و منبری ما باال برود الزم است تا سواد 

و دانش ادبی این شاعران باال برود و آثار وزین و سنگین تر بسرایند.
از  ما  آن چه  گفت:  مداحی ها  و  نوحه ها  برخی  شعرهای  بودن  نامناسب  به  اشاره  با  او 
برای  انتخاب شعرها  که  است  آن  نشان دهنده  می شنویم،  مذهبی  هیات های  یا  رسانه ها  طریق 
نوحه سرایی ها خوب نیست و هر سال هم همین مطلب را تکرار می کنیم که معموال این شعرها، 

شعرهای پیش پاافتاده ای هستند که سراینده های شان هم شاعران متوسطی هستند که صرفا ذوق و 
عشقی برای سرودن شعر مداحی دارند. کاکایی افزود: ممکن است چند کار خوب هم شنیده شود 
اما جریان عمومی جریان رو به ضعفی  است که در شعر مداحی ما وجود دارد.این شاعر همچنین 
به طور طبیعی و خودجوش  بیان کرد:  آیینی  به سرودن شعر  امروز  اشتیاق نسل جوان  درباره 
اشتیاق نسل امروز به سرایش اشعار آیینی کم شده است. اوایل در تولدها، وفات ها و ایام خاص 
گرایش به سرودن این آثار بود اما به نظر می آید اکنون بسامد خلق آثار آیینی فروکش کرده است 
و جز جشنواره هایی که برگزار می شوند و عموما هم نهادهای دولتی حامی آن ها هستند کم تر 

می بینیم که انگیزه ای برای سرایش داشته باشند.

عبدالجبار کاکایی: از نوحــه ها تــــرانه پاپ به گوش می رسد!
شعر

خبر

مداح عزیز.....

متن و حاشیه 
8سال ریاست علی 
معلم دامغانی بر 
فرهنگستان هنر

واکنش

بیل مکانیکی در حال تخریب 
تاالب انزلی توقیف شد

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمک به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان دراز 

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانک صادرات       0100039455009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملی0105392855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0102507308000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  6063731021759122بانک مهر ایران

تلفن    01333363539        و         01333363890

بیا  خدا  خون  چون 
مسلمان باشیم

سلمان  شبیه  حد اقل  یا 
باشیم

نمی  آستان  سگ   ، موال 
خواهد مرد !

 « که  تا   ، قیام  کرده  او 
انسان « باشیم. 

گزافه   ! خوان  مرثیه  ای 
گفتن کفرست

خرافه   ، دین  ی  لهجه  با 
گفتن کفرست

و  عترت  نور  دو  اسالم 
قرآن است

اضافه  سخنی   ، این  جز 
گفتن کفرست

 « تو  را  حسین  که  وقتی 
سین « می خوانی

ی  روضه   ، تعزیه  در 
حزین می خوانی

غلط  را  حماسه  که  یعنی 
می فهمی

اینچنین  وقتی که ز کوه ، 
می خوانی

ای دل شدگان ! حسین » 
عبداهلل « است

اهلل  اال  اله  ال   « گوینده ی 
« است

حدیث  که  کس  هر 
دیگری می گوید

سوگند به نور ! مشرک و 
گمراه است

ُمکّرم  بیا   ، دوست  ای   
باشیم

ُمصّمم   ، خدا  بندگی  در 
باشیم

اسالم ، غالم و سگ نمی 
خواهد مرد !

 « که  تا   ، است  آمده  دین 
آدم « باشیم.....

در حالی که تصویربرداری 
کمال«  »حکایت های  سریال 
غزالی  شهرک  در  همچنان 
به  سریال  تدوین  دارد،  ادامه 

تازگی آغاز شده است.
قسمتی   150 سریال   
به  کمال«  »حکایت های 
شایانفر  محسن  تهیه کنندگی 
صلح  قدرت اهلل  کارگردانی  و 
ماه  مرداد  اوایل  میرزایی، 
گذشته در شهرک غزالی کلید 
از25  بیش  تاکنون  و  خورد 
درصد آن تصویربرداری شده 
از  روایتی  سریال  است.این 
ساختاری  که  است   40 دهه 
شادی  و  دارد  اپیزودیک 
به  را  سریال  تدوین  شایانفر 

طور همزمان آغاز کرده است.
شهره  پاک نیت،  محمود 
فلور  عابدی،  نگار  لرستانی، 
کاظم  مسلمی،  علی  نظری، 
عبدلی،  شهرام  هژیرآزاد، 
حمید  میمنت،  سیروس 
و  سنگی  اکبر  ابراهیمی، 
همراه  به  موسوی،  شهربانو 
هنرمندان خردسال محمدرضا 
شیرخانلو، امیرحسین کافتاری 
و  بلوکات  محمدحسین  و 
سینما  بازیگران  از  جمعی 
این  دوربین  جلوی  تئاتر  و 

سریال رفته اند.

تغییر رویکـــرد داوری درسوگـــوار  ه های عاشورایـــــــی

سوگوار  های  هفتمین  علمی  دبیر  نجابتی،  مسعود 
عاشورایی عکس و پوستر هیأت گفت: ارزیابی دقیق تر 
آثار را مدنظر قرار داده ایم و عناصر تشکیل دهنده اثر را 

جزء به جزء بررسی می کنیم.
عقیق: هم زمان با آغاز محرم حسینی، نشست خبری 
پوستر  و  عکس  عاشورایی  سوگواره های  »هفتمین 

و عضو  علمی  دبیر  نجابتی،  مسعود  با حضور  هیأت« 
هیأت داوران هفتمین سوگوراه عاشورایی پوستر هیأت 
مشعر،   ایمانی  جامعه  دبیر  جانشین  آبفروش،  رحیم  و 

بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.
اهداف  به  اشاره  با  نشست  این  ابتدای  در  نجابتی 
این سوگواره ها گفت: سوگواره های عاشورایی عکس 
هیأت ها  و  هنرمندان  بین  است  قرار  هیأت،  پوستر  و 
ارتباط و تعاملی برقرار کند و زمینه را برای شناسایی، 
هیأت ها  در  نهفته  استعدادهای  رشد  و  سازماندهی 
فراهم کند. در 6 دوره گذشته سوگواره ها، بیش از 40 
به  کشور  سراسر  از  هیأتی  هنرمند   2500 از  اثر  هزار 

دبیرخانه ارسال شده است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اکران عمومی آثار 
جشنواره ها گفت: برخی آثار هنری را صرفًا در گالری ها 
می بینیم و کمتر مقابل دیدگان مردم قرار می گیرند، اما 

پوسترهای عاشورایی در اماکن عمومی اکران می شوند.
عاشورایی  سوگوراه  هفتمین  داوران  هیأت  عضو 
از  گفت:  آثار  داوری  روند  درباره  هیأت  پوستر 
شورای  کمک  به  بار  نخستین  برای  گذشته،  سال 
سیاست گذاری جشنواره ارزیابی دقیق تر آثار را مدنظر 
قرار دادیم و قضاوت را تخصصی کردیم. یعنی عناصر 
تایپوگرافی،  نظیر  گرافیکی  اثر  یک  تشکیل دهنده 
تصویرسازی، ایده، رنگ  و ... را به صورت جداگانه 
مورد بررسی قرار دادیم. به عنوان نمونه، قباًل کارهای 
اجرای  دلیل  به  ارسال می شد و  به سوگواره  گرافیکی 
ضعیف یک ایده عالی، کار رد می شد اما اکنون دقیق تر 
ارزیابی صورت می گیرد و ممکن است مورد تقدیر هم 
قرار گیرد. وی درباره چگونگی قضاوت آثار اینچنینی 
بستگی  داور  نظر  به  کاماًل  آثار  اظهار داشت: قضاوت 
دارد و نمره بندی صورت نمی گیرد. در بحث قضاوت 

می بینند و چهره هایی  را  کارها  نگاه تخصصی  با  داوران 
و  معزی  هادی  دالوند،  احمدرضا  پویان،  دکتر  همچون 

آقاقلی زاده جزء داوران هستند.
هیأت  پوستر  عاشورایی  هفتمین سوگواره  دبیر علمی 
از  پیش  که  آموزشی  کارگاه های  در  کرد:  خاطرنشان 
برگزاری سوگواره برگزار شد، مسائل را به صورت تجزیه 
شده و تخصصی مورد آموزش قرار دادیم؛ به عنوان نمونه 
فقط 4 دوره است که به بحث تایپوگرافی می پردازیم و 

هنوز وارد تصویر نشده ایم.
* تاثیر عاشورا در رویدادهای قرن نخست هجری

اخالق  اسالمی،  جامعه  بر  حاکم  اخالقی  وضعیت 
مصلحت اندیشی و گریز از مواجهه با ظلم و ستم بود. 
قیام عاشورا، این اخالق تسلیم پذیری را به اخالق مبارزه 
و ایستادگی در برابر ظلم تغییر داد. این قیام با فروریختن 
مبارزه  انقالب، روح  بازدارنده  اجتماعی  موانع روحی و 
جویی را در مسلمانان برانگیخت و آنان را علیه بنی امیه 

به حرکت واداشت.

2 رشته جــدید در دانشـگاه آزاد رشـت

انتقاد مداحـان اصیل از پدیده  مداحــی نوگرا

دو  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن    
رشته جدید به رشته های بدون آزمون 
رشت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دل  آزاده  محمدرضا  شد.دکتر  اضافه 
دانشگاه  عمومی  روابط  با  گفتگو  در 
» دو  آزاد اسالمی واحد رشت گفت: 
رشته مشاوره و مبانی فقه و حقوق در 
های  رشته  به   ۹۷  -  ۹۸ اول  نیمسال 
رشت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

افزوده شد.« 
بدون  رشته  انتخاب  مهلت   ، وی 
شهریور   24 روز  پایان  تا  را  آزمون 
عالقه   « کرد:  تصریح  و  کرد  اعالم 
مندان به ادامه تحصیل در این دو رشته 
سوابق  اساس  بر  توانند  می  تحصیلی 
پیوسته  کارشناسی  مقطع  در  تحصیلی 
که  واحد رشت  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
قدیم  نظام  کامل  دیپلم  مدرک  دارای 

 
نشریه ی منطقه ای واکنش: تخریب 
به  کشور  شمال  در  زیست  محیط 
خصوص در گیالن تا آنجا پیش رفته 
به  مکانیکی  بیل  با  روشن  روز  که 

حاشیه تاالب انزلی حمله می شود.؟
محیط  عمومی  روابط  گزارش  به 
زیست  محیط  رییس   ، گیالن  زیست 
شهرستان بندر انزلی گفت : طی گشت 
و پایش های مکرر از عرصه های ابی 
یک   ، بانان   محیط  توسط  و خشکی 
دستگاه بیل مکانیکی در داخل اراضی 
و  تاالب  تخریب  درحال  انزلی  تاالب 
شد.  مشاهده  باشد  می  ماسه  برداشت 
احسان هادی پور در این باره توضیح 
از دادستان محترم  با اخذ مجوز  داد:  
انتظامی  پاسگاه  همکاری  و  شهرستان 
آبکنار  ضمن توقف عملیات و توقیف 
و  صورتجلسه  مراتب  مکانیکی  بیل 
افراد خاطی  جهت سیر مراحل قانونی 

به دادسرا  معرفی شدند. 
هادی پور افزود: یکی از مشکالت 
و  تخریب  شهرستان  این  در  عمده 

پیش دانشگاهی  مدرک  یا  و  متوسطه 
نظام جدید متوسطه باشند، می توانند با 
دریافت و مطالعه دفترچه راهنما و پس 
عنوان  به   ، الزم  آگاهی های  کسب  از 
یکی از گزینه های 20 انتخاب رشته ، 

در این دو رشته ثبت نام کنند.« 
تحصیالت  و  آموزش  معاون   
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی 
رشت تأکید کرد: »  متقاضیان ثبت نام 
در این دو رشته  می توانند برای آگاهی 
واحد  موجود  رشته های  لیست  از 
دانشگاهی رشت به پایگاه اطالع رسانی 
به  رشت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
 www.iaurasht .ac . i r نی نشا
مراجعه کنند  و یا با مراجعه به پایگاه 
اطالع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد 
www. اسالمی به نشانی الکترونیکی
azmoon.org جهت ثبت  نام  اقدام 

آسیب های جدید مداحی، بعضا موجب بروز و ظهور مداحانی شده است که نسبت به نسل گذشته و مداحان اصیل امروز، تفاوت های بارز و چشمگیری دارند، پدیده ای که شاید 
بتوان نامی چون »مداحی نوگرا« بر آن ها نهاد. شهر قم همواره از محوری ترین شهرهای ایران در زمینه برگزاری هیئت های عزاداری و مذهبی بوده و هست؛ شهری که دسته های 
بزرگ منظم عزاداری و طنین نواهای سنتی میاندارانش تا سال ها الگوی مجالس سوگواری در شهرهای مختلف بوده است. بساط خدمت به دستگاه امام حسین)ع( قمی ها همیشه 

پس از عید غدیر پهن می شود و مسجد و حسینیه و کوچه و بازار و خیابان و ... لباس های مشکی خود را از بقچه دل بیرون آورده و بر تن آذین می کنند.

تصرف اراضی تاالب بین المللی انزلی  
درصورت  بوده  سودجو  افراد  توسط 
یگان   ، تخلفات  اینگونه  مشاهده 
با  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
افراد  و  برخورد  موارد  این  با  جدیت 
خاطی به دادگستری شهرستان معرفی 

خواهند شد.
قضایی:  دستگاه  و  قانون  نقش 
درهمین راستا و به منظور بر خورد با 
عامالن تخریب محیط زیست باید ابتدا 
و  شود  وضع  موثر  و  بازدارند  قوانین 
آگاه دستگاه قضایی با قضاتی درستگار 
و شجاع وارد عمل شده و اجازه ندهند 
عده ای سودجو به منابع و منافع ملی 

دست درازی کنند.
متجاوز  و  جو  سود  افراد  وجود 
بیل  با  روشن  درروز  المال  بیت  به 
المللی  مکانیکی در حاشیه تاالب بین 
زیبا  تاالب  این  تخریب  و  انزلی 
حکایت از ناکارآمدی  در بر خورد با 

عوامل تخریب است.
در حالی که جمعیت کشور در حال 
سبز،  فضای  به  مردم  و  است  افزایش 

کرد:  نشان  خاطر  دل  آزاده  کنند.« 
رشت  واحد  اسالمی  آزاد  »دانشگاه 
مهندسی  مانند  رشته ها  برخی  در 
پزشکی،  مهندسی  عمران،  مکانیک، 
گرایشهای  با  مدیریت  و  حسابداری 
های  گرایش  با  کشاورزی  مختلف، 
زراعت و علوم دامی و گیاهپزشکی به  
پیشرفته  امکانات  از  برخورداری  دلیل 
و  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  کامل  و 
عنوان  به  مجرب  استادان  به کارگیری 
گیالن  استان  عالی  آموزش  در  قطبی 

مطرح است.« 
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 
در  تحصیل  شرایط  رشت  واحد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت  را 
مطلوب خواند و اظهار کرد: » مدیران 
ارتقای  این واحد دانشگاهی در صدد 
دائمی کیفیت آموزش همچنین افزایش 

منابع  و  رودخانه   ، تاالب  کوهستان، 
نسل  و  خود  برای  خدادادی  دیگری 
خیال  با  ای  عده  دارند،  آینده  های 

در  رفاهی  و  پژوهشی  های  فعالیت 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت بوده و 
دانشجویان می توانند از تسهیالتی مانند 
رفاه،  صندوق  وام های  از  برخورداری 
تقسیط شهریه پرداختی، استفاده از سلف 
استفاده  دانشجویی،  خوابگاه    ، سرویس 
اینترنت  و  دیجیتال  کتابخانه های  از 
مجموعه  از  استفاده  رایگان،  پرسرعت 
سایر  و  فرد   به  منحصر  ورزشی  های 
امکانات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی 

مناسب بهره مند شوند.«

کوهستان،   ، سواحل  روز  هر  آسوده 
کرده،  تخریب  را  مزارع  و  تاالب  جنگل، 
تغییر کاربری می دهند و مسئوالن  هم .!!!؟

شعر

خبر

یک لحظه آرامش مرا بس بود 
یک لحظه خواب راحت و ساده 

یک جرعه آب خوش به رنگ عشق 
یک  پیکر  بی درد  و آزاده 

یک گوشه ی خلوت برای ساز 
آرامشی می شد برای من 

از کّل دنیا یک غزل بس بود 
در کنج قلب بیصدای من 

اّما نشد یک لحظه خوش باشم 
در این دیار و عصریخبندان 

کابوسهای تار و تکراری 
گشته برایم میله ی زندان 

کابوسهای هرشبم یک سو 
کردند ، از جان خودم سیرم 

از اینهمه نیرنگ ، بیزارم 
عمریست من در قفل و زنجیرم 

کابوسهای هرشبم یک سو 
ُمهر خموشی برلبم خورده 

درسینه ی پر رمز و راز من 
تک شاخه ی آالله پژمرده 
کابوسهای هرشبم یک سو 
انگار من مجنون و بیمارم 

کفشی ز جنس خستگی در پا 
پیراهن از آتش به تن دارم 
ایکاش کودک میشدم از نو 

کابوسها را دور میکردم 
سخت است این باورپذیریها 
باور کنم این را که یک َمردم 

ایکاش کودک میشدم از نو 
مغروق یک دنیای بی نیرنگ 
در لحظه های بی غم و ساده 

در خاطری رنگین کمانی رنگ 
یک لحظه آرامش مرا بس بود 

بر پیکر تب دار و پر دردم 
ایکاش کودک میشدم از نو 

سخت است این باور ، که یک َمردم 
*افشین رمضانی

»معجزه« و »گهواره« قطعه های محرمی حامد همایون و 
امیرعباس گالب منتشر شدند.

منتشر کردن  با  میان خوانندگان مشهوری که هرساله  از 
قطعه ای در خصوص ساالر شهیدان )ع( نذر خود را ادا می 
اشاره  امیرعباس گالب  به حامد همایون و  توان  کنند، می 

کرد. 
امیرعباس گالب 22 شهریور مطابق با سوم محرم قطعه 

خود با نام »گهواره« را منتشر کرد. 
اینستاگرامش  صفحه  در  قطعه  این  در خصوص  گالب 
بهش رسیدم  که خدارو شکر  داشتم  نذری  یه  من  نوشت: 
و تصمیم گرفتم تا وقتی زندم هر سال یه کار برای محرم 
محرم  برای  شده  قسمتم  که  ساله  چهارمین  االن  و  بخونم 
اماده کنم بعد از ترک » توسل »، ارباب » و »همنام »  کار 
برادر  و  دوست  تنظیم  و  پاشازاده  سعید  ترانه  با  »گهواره« 
کنه  قبول  خدا  امیدوارم  شد.  منتشر  سفیدگر  مهدی  عزیزم 

و عزاداری همه شما عزیزان هم مورد قبول خداوند باشه. 

» آرامــش 
کودکی« 

جسارت برای تخریب تا کجا!؟

ادامه مطلب صفحه 5

نذر هرساله 
حامد همایون و 
امیرعباس گالب
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گوناگون

دبیر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی 
گیالن  دادگستری  طبیعی  منابع  و  ملی 
غیرمجاز،  کاربری های  تغییر   گفت:  
منابع ملی و زمین های کشاورزی گیالن 

را به شدت تهدید می کند.
جمع  در  صبح   آقایی  احمد 
قانونگذار  داشت:   اظهار  خبرنگاران 
برای رسیدگی به مصادیق زمین خواری،  
ماده 6۹0 را پیش بینی کرده است که با 
در  دولتی  اموال  تصرف  آن،   به  استناد 
استان گیالن از یکماه تا یکسال حبس 

به دنبال دارد. 
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال 
و اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری 
دلیل  به  گیالن  افزود:   استان  گیالن 
حاصلخیز  اراضی  از  برخورداری 
کشاورزی و باغات،  از موقعیت بسیار 
ویژه ای در مقایسه با سایر مراکز کشور 
برخوردار بوده و جایگاه خاصی نیز در 

این زمینه دارد. 
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
وقوع جرم دادگستری کل استان گیالن 
ساله  چند  در  گیالن  کرد:   خاطرنشان 
اخیر همانند استان همجوار خود تحت 
از  تعرضاتی  و  اقدامات  یکسری  تأثیر 
اراضی  تغییر کاربری ها در سطح  قبیل 
کشاورزی،  منابع دولتی و جنگل ها قرار 

گرفته است. 
آقایی عملکرد مسئوالن دستگاه های 
با  برخورد  حوزه  در  را  گیالن  ذیربط 
و  خواند  مطلوب  کاربری ها  تغییر 
مختلف  دستگاه های  مدیران  گفت:  
گیالن و اعضای شورای حفظ حقوق 
بیت المال  و منابع طبیعی استان اقدامات 
این  در  هم  مشارکت  با  را  هماهنگی 

زمینه انجام داده اند. 
مهم ترین  را  خشکسالی  بروز  وی 
علت مهاجرت ساکنان سایر استان ها به 
سمت مناطق شمالی کشور اعالم کرد 
و بیان داشت:  در این میان استان گیالن 
بودن  دارا  و  عالی  موقعیت  علت  به 
هوای  و  آب  و  حاصلخیز  زمین های 
جهت  مناسب  زمینه  خود،  مطلوب 

ورود این دسته از افراد را دارد. 
نگاه رسانه:

در استان سرسبز  و  بسیار زیبای 
ثبات مدیریت  گیالن به علت عدم 

مختلف طی چهل سال  در سطوح 
هر  به  آنکه  خصوص  به   ، گذشته 
اتوبوس و  با  را   مدیرانش  دولتی  
آنکه  بدون  کند،   می  صحنه  ارد 
حساسیتی  و  تجربه  شان  اغلب 
تغییر  زیست،  محیط  موضوع  به 
کاربری اراضی و نابودی زمین های 
طبیعی  و  باشند،  داشته  کشاورزی  
نابودی  فضایی  چنین  در  که  است 
منابع تولید زراعی با شتاب  به پیش 

می رود. 
رسمی  آمارهای  سو  یک  از 
مرتع  و  جنگل  کارشناسهای 
های  جنگل  تخریب  از   حکایت 
مهم هیرکانی و مراتع سرسبز دارد و 
از سوی دیگر زمین خواری، ساحل 
کوه   ، خواری  تاالب   ، خواری 
خواری   دریا  تازگی  به  و  خواری 
در سراسر گیالن و غرب مازندران 

در حال رشد است. 
و  مکتوب  های  رسانه  تصاویر 
مجازی درساحل دریا  و در اطراف 
حتی  متنوع  و  متعدد  های  تاالب 
تاالب انزلی و تغییر بی امان باغهای 
ها   جنگل  و  شالیزارها   ، چای 
اقدامی  مدعاست،  این  از  حکایت 
که در هیچ نقطه جهان سابقه ندارد 
و اگر چنین شد مردم خودشان وارد 

صحنه می شوند و حساسیت عملی 
نشان می دهند.!. 

غیر  و  بومی  از  اعم  نیز  مدیران 
بومی به علت آنکه آشنایی الزم را 
ثبات  یا  و  نداشته  منطقه  مسائل  با 
انداز دور  با چشم  در مدیریت را  
نمی بینند، حساسیت کافی و وافی 

را بروز نمی دهند. 
جهان  های  رودخانه  ترین  آلوده 
در رشت،  قطع درختان تنومند در 
و  ملی  اراضی  تصرف  ها،   جنگل 
صنعتی  واحدهای  ساخت  مراتع، 
آالینده در جنگل و ساحل دریا  و 
امثال آن نشانگر این شرایط تاسف 

بار است. 
کفایت  موجود  قوانین  چه  اگر 
نمی  را  فجایع  این  از  پیشگیری 
علت  به  نیز  قانون  همین  اما   ، کند 
که  نمی شود  اجرا  مختلف  علل  و 
یکی از دالیل این ناتوانی ها  عالوه 
کمبود  و  ،نبود  مدیریتی  معضل  بر 
امکانات و بی توجهی دولت ها  و 
تاسف بار تر ،  حمایت های پشت 
صحنه مدیران کشوری  و مشکالتی 

از این قبیل است. 
رسانه های دلسوز هم به محض 
را  مطلبی  های  زمینه  این  در  آنکه 
مسئوالن   آنکه  به جای  کنند  منتشر 

تخریب  عامالن   ، امر  ضابطان  و 
آنها  با  و  شناسایی  را  ها  نابودی  و 
برخورد  عرصه  وارد   ، کنند  برخورد 
استانی  و  ای  منطقه  های  رسانه  با 
می شوند. به عبارتی به رسانه اعالم 
ارتباطی  ، این امور به شما  می شود 
ندارد و شما شبانه  روز به تمجید ما 
مشغول باشید، بقیه را خودمان سامان 
گیالن  مانند  استانی  برای  میدهیم.؟ 
شرم است که آلوده ترین رودخانه ها 
در  همه  آن  رشت  شهر  مرکز  در  را 
رود«  گوهر  و  زرجوب   « دهه  چند 
نظر  از  ها،  جنگل  ترین  مخرب   ،
نابودی و کاهش سریع سطح جنگل 
ها و بعد هم کاشت درختان کاج و 
سرو و امثال آن  که مربوط به اقلیم 
گیالن نیست و تعرض شبانه روزی 
به ساحل و کوهستان  را شاهد باشد 

و دم بر نیاورد.. 
در  مردم  نمایندگان  ها،  رسانه 
مجلس ، روحانیان، تشکل ها و مردم 
بومی  در این خصوص کوتاهی های 
آنکه  تر  بار  تاسف  و  دارند  فراوانی 
مردم  و  محیطی  زیست  های  تشکل 
عبور  مسائل  این  از  تفاوت  بی  هم  
همچنان  عمبار  حکایت  این  و  کرده 

ادامه دارد. 

کتاب فروشیهای 
گیالن جزء 

پرفروش های 
تابستانه کتاب 97 

واکنش
خبر

تخفیف  از  آگاهی  با  دانشجویان  کرد:  اعالم  گیالن  آزاد  دانشگاه  رئیس   :24 گیالن 
شهریه،دانشجویان نسبت به انتخاب واحد به موقع اقدام کنند .  به گزارش روابط عمومی و 
اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن، دکتر ابراهیم چیرانی در جلسه روسای واحد 
های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن که در دفتر ریاست واحد رشت برگزار 
شد با تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان دو عالم، گفت: » ماه محرم ، ماه خون 
و قیام از راه رسید و انشاهلل بتوانیم از جایگاه فرهنگی ماههای محرم و صفر استفاده کنیم و 
فرهنگ عاشورایی را در دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن کاربردی کنیم.« رئیس دانشگاه 

با ارتقای کیفیت آموزشی را مهم دانست و تاکید کرد: »  آزاد اسالمی استان گیالن  توجه 
روسای واحد های دانشگاهی استان با دقت نسبت به تشکیل کالسهای آموزشی و حضور 
بموقع اعضای هیات علمی در این کالسها در هفته اول شروع نیمسال اول ۹۸ - ۹۷، نظارت 
کنند.« وی افزود: » با توجه به بخشنامه ها و آئین نامه های جدید دانشگاه ، کلیه اعضای 
هیات علمی حق التدریس از اول سال تحصیلی سال جاری باید نسبت به تائید گزینش علمی 
و صالحیت عمومی خود اقدام کنند و از حضور اعضای هیات علمی که از کانال گزینش 

معرفی نشده باشند، در کالسهای درس  ممانعت به عمل خواهد آمد . « 

دانشجـــــویان نسبت به انتخاب واحد به مـوقع اقدام کنند

تغییر کاربری  اراضی گیالن منابع ملی را 
به  شدت تهدید می کند

خبر

40 برنامه فاخر 
در چهل سالگی 
پیروزی انقالب

سالگی  چهل  جشن  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
پیروزی انقالب با 40 برنامه فاخر فرهنگی در دانشگاه 

آزاد اسالمی استان گیالن برگزار می شود.
دانشگاه  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزاد اسالمی استان گیالن، نشست هم اندیشی کارکنان 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر 
حضور  با  گیالن  استان  عالی  آموزش  موسسات  و  ها 
نمایندگی مقام معظم رهبری  نهاد  استانی  مسئول دفاتر 
در دانشگاههای استان گیالن و سایر مسئولین دفاتر نهاد 
در استان به میزبانی دانشگاه ازاد اسالمی واحد رشت در 
سالن جلسات این واحد دانشگاهی برگزار شد. حجت 
مسئول  محمد حسین صفوی  سید  والمسلمین  االسالم 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد 
برگزاری    ، ایام محرم  تسلیت  با  استان گیالن  اسالمی 
مهم  را  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگی  چهل  جشن 
باشکوهتر  چه  هر  خصوص  در   « گفت:  و  برشمرد 
سلسله  اسالمی  انقالب  سالگی  چهل  جشن  برگزاری 
گیالن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  هایی  نشست 
شد  مقرر  جلسات،  این  مصوبات  طی  که  شد  برگزار 
40 برنامه فاخر فرهنگی در مجموعه واحد ها و مراکز 
که  شود  بینی  پیش  گیالن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
برنامه  برنامه در واحد رشت و 26   14 ، تعداد  این  از 
در واحد های دیگر دانشگاه آزاد اسالمی استان برگزار 

خواهد شد.« 
وی افزود: » پیشنهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه آزاد اسالمی گیالن این بود که برنامه هایی به 
صورت عینی و ملموس با هدف معرفی  دستاوردهای 
انقالب اسالمی در حوزه های متنوع برگزار شود مانند 
کشاورزی  و  صنعت  حوزه  در  نظام   کارآمدی  بحث 
و  متخصصین  داشتن  با  که   ... و  شهری  جغرافیای  و 
پژوهشگران مجرب با برگزاری نشست های هم اندیشی 
شکل  به  مختلف  های  حوزه  در  دستآوردها  بررسی  و 

تخصصی محقق شود.« 
طرح  برگزاری   «  : داد  ادامه  صفوی  االسالم  حجت 
ضیافت اندیشه استادان به مدت 4 روز پیش بینی و در 
واحد رشت اجراء خواهد شد که در این مجموعه برنامه 
با موضوعات  با  کارگاه   و  بینی شده دو نشست  پیش 
تعیین شده در مورد اقتصاد و معرفت شناسی  و همچنین 
فعالیت ها و مسابقات ورزشی به میزبانی واحد رشت 
برگزار خواهد شد .«  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن  با 
تاکید بر تشکیل هیات های مختلف در مراکز دانشگاهی 
خاطر نشان کرد: » در بخش هیات های مذهبی استادان 
و دانشجویان اقداماتی انجام گرفت که در حال حاضر 
بیش از 40 نفر از استادان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

رشت ثبت نام کردند.«

تلفن    01333363539        و         01333363890

نشریه  و   24 گیالن 
فرهنگ  مدیرکل  واکنش: 
با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و 
ششم  رتبه  کسب  به  اشاره 
این استان در طرح تابستانه 
کتاب سال ۹۷ کشور، اظهار 
کرد: 2 کتابفروشی گیالن نیز 
پرفروش ترین های  زمره  در 
قرار  طرح  این  در  کشور 

گرفتند.
بیان  فاضلی  دکترفیروز 
کرد: استان گیالن با فروش 
14 هزار و ۸32 عنوان کتاب 
 5۸2 و  میلیارد  سه  مبلغ  به 
معادل  ریال   4۹4 و  میلیون 
کل  فروش  درصد  شش 
تابستانه  طرح  در  کشور 
کسب  به  موفق   ،۹۷ کتاب 
حوزه  این  در  ششم  رتبه 

شد. 
وی افزود: کتابفروشی های 
شهر کتاب و فرازمند رشت 
رتبه های  ترتیب  به  نیز 
در  را  کشور  نهم  و  ششم 
پرفروش ترین های این طرح 

از آن خود کرده اند. 
و  فرهنگ  مدیرکل 
گیالن،  اسالمی  ارشاد 
جمله  از  حمایتی  طرح های 
نوعی  را  کتاب  تابستانه 
فرهنگی  سرمایه گذاری 
جامعه ای  گفت:  و  دانست 
پیشرفت می کند که کتاب و 
آن  مردم  زندگی  در  مطالعه 
حضور مستمر داشته باشد. 

کرد:  تصریح  فاضلی 
حمایتی  طرح های  برگزاری 
دلیل  این  به  کتابفروشان  از 
عبارت  به  یا  کتاب  که 
زندگی  در  تفکر  دیگر، 
همیشگی  حضور  انسان ها 
و  اهمیت  از  می کند؛  پیدا 
است.  برخوردار  ضرورت 
به  جوان  نسل  و  جامعه 
نیاز  اجرای چنین طرح های 
کردن  هزینه  بنابراین  دارد؛ 
در این زمینه، سرمایه گذاری 
بسیار  آن ها  اجرای  و 

ارزشمند است. 
طرح های  دوره  نهمین   
با  کتابفروشی ها  از  حمایتی 
 »۹۷ کتاب  »تابستانه  عنوان 
با  »دانش گستری  شعار  با 
با  ایرانی«  حمایت از تألیف 
تا 25 درصدی  تخفیف 15 
ریال،  میلیون  یک  سقف  تا 
 ۸ لغایت  مرداد   30 از 
همزمان  امسال  شهریور 
 20 در  کشور  سراسر  با 
گیالن  منتخب  کتابفروشی 
از 134 کتابفروشی فعال این 

استان به اجرا درآمد. 
وسعت  به  »کتابفروشی   
»عیدانه   ،)۹4 )آبان  ایران« 
کتاب« )نوروز ۹5(، »تابستانه 
 ،)۹5 مرداد  و  )تیر  کتاب« 
آذر  و  )آبان  کتاب«  »پاییزه 
۹5(، »عیدانه کتاب« )نوروز 
۹6(، »تابستانه کتاب« )مرداد 
»پاییزه   ،)۹6 شهریور  و 
»عیدانه  و   )۹6 )آذر  کتاب« 
کتاب« )نوروز ۹۷( از دیگر 
طرح های ملی در حمایت از 
کتاب و کتابفروشان بود که 
با موفقیت در گیالن برگزار 

شد.

مدیر کل ارشاد خبر داد:

مجید محمدپور 
نویسنده،روزنامه نگاره و 

مدرس علوم ارتباطات

رسانه ها و مردم واکنش نشان دهند،

خبر

ادامه مطلب

مراسم اهدای برجسته نگار 
هوشمند به دانشجویان نابینا

از نوحــه ها ترانه پـاپ به 
گوش می رسد!

مراسم اهدای برجسته نگار هوشمند به دانشجویان 
معاون  توسط  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  نابینا 
توانبخشی آقای تکاملی و کارشناسان حوزه توانبخشی 
برگزار شد. پیش از این این دستگاه به صورت امانی 
در اختیار دانشجویان قرار می گرفت ولی با توجه به 
سیاست گذاری های جدید اداره کل بهزیستی گیالن 
یبردن  باال  و  توانخواهان  توانمندی  ارتفاء  جهت  در 
دستگاه  این  نخبه  دانشجویان  کمی  و  کیفی  سطح 
 ، میباشد  ریال  میلیون  ریالی هرکدام  100  ارزش  که 

خریداری و به آنان اهدا شد.

ادامه مطلب از صفحه 4 ... 
عبدالجبار کاکایی در پایان با اشاره به تعدد جشنواره ها 
و  برگزاری  کیفیت  گفت:  مذهبی  ایام  در  جلسه ها  و 
آثار اهمیت  آثار همه در چگونگی  داوری و کارشناسی 
به  چون  نیست  خوب  موازی کاری  و  تعدد  اما  دارد، 
تا  گفته  که  را  آیینی  می شود. شاعر  شعر  تبدیل  رقابت 
آخر سال در جشنواره های مختلف شرکت می دهد و در 
هر جشنواره ای هم دنبال جایزه  است. این نشان می دهد 
که مسیر دلی و عاطفی سرودن، به یک مسیر برای جایزه 
بیشتر  این گونه جشنواره ها  تبدیل می شود و  و جشنواره 

آسیب  می رسانند.

دانشگاه آژاد اسالمی گیالن 
خبر داد،

 آگهی ابالغ مالیاتی

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

ف
ردی

 نشانی اداره امور مالیاتی نوع اوراق عملکرد اصل مالیات  نوع شغل نام و نام خانوادگی 

 اداره امور مالیاتی -رشت تشخیص 1395 4495500 مشاغل متفرقه حسین خاکزاد شاهندشتی 1
 بلوار گیالن تشخیص 1395 19727750 پوشاک حسین شیرازی 2

 بلوار گیالن تشخیص 1395 8091900 بستنی و فالوده توماج عینعلی پور 3
 بلوار گیالن تشخیص 1395 31468500 بستنی و فالوده رضا نجفی پور رحیم آبادی 4
 بلوار گیالن تشخیص 1395 29295680 آجیل و خشکبار سهیل محمدزاه طاهرگورابی 5
 بلوار گیالن تشخیص 1395 معاف اغذیه فروشی احسان پورقنبر جوان 6
 83خ  تشخیص 1395 معاف مشاغل متفرقه مسعود غایبی 7
 83خ  تشخیص 1395 معاف مشاغل متفرقه زهرا تهمورسی 8
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 پستک تشخیص 1395 معاف دفتر خدمات صفورا مویدی 2
 سه راه گالیل تشخیص 1395 36938020 مشاور امالک عبداله زواری 3
 بلوار گیالن تشخیص 1395 8113480 پوشاک صدیقه نبی پور 4
 بلوار استاد معین تشخیص 1395 معاف کفش محسن باقرنیا 5
 بلوار گیالن تشخیص 1395 3148650 اتلیه عکاسی مهدی اسماعیلی 6
 معیناستاد  تشخیص 1395 10639350 مشاور امالک حامد آریاپسند  7
 سه راه گالیل تشخیص 1395 معاف اتلیه عکاسی هادی رزقجوی 8
 بلوار گیالن تشخیص 1395 معاف آموزشگاه علمی فروزان جاوید طبع 9
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 معیناستاد  تشخیص 1395 10639350 مشاور امالک حامد آریاپسند  7
 سه راه گالیل تشخیص 1395 معاف اتلیه عکاسی هادی رزقجوی 8
 بلوار گیالن تشخیص 1395 معاف آموزشگاه علمی فروزان جاوید طبع 9

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

ابالغ می گردد.

حسابرس ارشد مالیاتی: 550621 رشت- نقی کشاورزپور

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: 550621 نقی کشاورزپور

لیال خدمت بین دانا

زهرا رضائی
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 گوناگون

خبر

خبر

تحوالت شگرف 
با نگاه مدیریتی 

توسعه گرا در 
منطقه آزاد انزلی

در قرارداد قطعه 
سازان، بازنگری 

نشده است

اجرای رزمایش 
خدمت در 13 

منطقه گیالن

در حالی که گفته می شود دلیل گرانی سیب زمینی و گوجه در بازار،کاهش تولید است،آمار رسمی 
رشد  اماصادرات  تغییرمانده  بدون  زمینی  وسیب  داشته  افزایش  سالجاری  در  گوجه  می دهدتولید  نشان 

چشمگیری داشته است.
 دلیل گرانی سیب زمینی و گوجه در بازار

 نوسانات شدید بازار محصوالت کشاورزی نشان می دهد،دولت قادر به ایجاد تعادل میان صادرات و 
تنظیم بازار داخلی این محصوالت نیست، هر از گاهی افزایش صادرات برخی محصوالت موجب کمبود 
عرضه و گرانی آنها در بازار داخل می شود، در نتیجه دولت به ناچار دستور توقف صادرات آنها را می 
دهد و  این مساله باعث می شود بازارهای هدف و سرمایه گذاری هایی که در این زمینه انجام شده است، 
از دست برود.اخیرا نیز به دنبال افزایش چشمگیر قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار، انتقاداتی در 

مورد صادرات مطرح و برخی خواستار کنترل آن شدند؛ اما صادرکنندگان عنوان کردند انچه موجب گرانی 
این محصوالت شده، کاهش تولید است، نه افزایش صادرات.اما پیگیری ما و آمار ارائه شده از سوی وزارت 
جهادکشاورزی نشان می دهد میزان تولید گوجه فرنگی افزایش یافته و سیب زمینی بدون تغییر مانده است 

اما میزان صادرات هردو این محصوالت رشد چشمگیری داشته است. 
فعاالن صنفی: صادرات را متوقف کنید

اتاق  به رئیس  نامه ای  بارفروشان در  اتحادیه  اینکه  بیان  با  بارفروشان  اتحادیه   حسن صابری، رئیس 
اصناف تهران خواستار توقف صادرات سیب زمینی و گوجه فرنگی شده است، گفت: ما رونوشت این نامه 
را به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال کرده ایم چراکه در صورت ادامه 

روند فعلی صادرات، شاهد نایاب شدن این محصوالت در داخل خواهیم بود.

خبر

خبر

خبر

خبرخبر

های  سازمان  ی  ها  استان  روسای  و  سازمان  معاون 
مدیریت و برنامه ریزی کشور در نشستی با دکتر مسرور از 

توانمندیها، برنامه ها و چشم انداز منطقه آشنا شد.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
منطقه آزاد انزلی،  و ی از بخش های مختلف فاز تجارت 
و گردشگری منطقه، زیرساخت ها و پروژه های عمرانی 
چون مجتمع بندری کاسپین و طرح های سرمایه گذاری و 

خدمات رسانی منطقه بازدید کردند. 
و  فرهنگي  علمي،  امور  معاون  نمکی  سعید  دکتر 
نشست  این  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  اجتماعي 
با  و  کرد  تشریح  را  موفق  مدیران  ویژگی  سه  تخصصی 
گرا  توسعه  مدیریتی  نگاه  و  اقدامات،تالشها  از  قدردانی 
تحوالت  مقایسه  به  پنج سال گذشته،  در  این سازمان  در 
با  منطقه  این  موجود  وضعیت  و  گرفته  صورت  مناسب 
چند سال پیش پرداخته و گفت: در سالهای اخیر تحوالت 
با نگاه مدیریتی  انزلی صورت گرفته که  شگرفی در منطقه آزاد 
برجسته بوده، موضوعی که موجبات رشد و توسعه را بهمراه داشته 
است.  وی یکی از نقاط تاب آوری اقتصادی کشور را مناطق آزاد و 
اهداف و عملکرد این منطقه را در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی 
نمود و تصریح کرد: مناطق آزاد راهی برای اقتصاد پویا بوده و در 
این میان منطقه آزاد انزلی از ظرفیت بسیار ویژه ای برخوردار است 
و نکته جالب توجه این واقعیت می باشد که طی این مدت شاهد 

رشد و توسعه این منطقه بوده ایم. 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس 
متبوع  سازمان  انداز  چشم  بیان  به  نشست  این  در  انزلی 
خود در تبدیل شدن به مرکز مبادله کاال و هاب ترانزیت 
و تجارت منطقه خزر پرداخت و سه قطعه بهره برداری از 
بورس کاال، تکمیل زیرساخت ها و راه اندازی کریدورها 
عنوان  هدف  این  به  یابی  دست  راهکارهای  مهمترین  را 
کرد و گفت: هم اکنون حدود یک میلیارد تن کاال از طریق 
درصد   5 عبور  در صورت  که  کند  می  تردد  سوئز  کانال 
از طریق کریدور شمال جنوب، سالیانه 50  میزان  این  از 
کنند  می  عبور  انزلی  آزاد  منطقه  مسیر  از  کاال  تن  میلیون 
افزایش  در  مزبور  کریدور  اهمیت  دلیل  مهمترین  این  و 

درآمدهای ارزی و اشتغالزایی است. 

سیاستگذاری  شورای  عضو  قربانی  ساسان 
خودروسازان  برای  قطعات  تأمین  کرد:  خودرواظهار 

دچار مشکالتی شده است.
تولید  قطعات  از  برخی  اولیه  مواد  افزود:  وی   
اجزای  که  هستند  قطعاتی  یا  و  است  وارداتی  داخل 
نیم ساخته آنها همچون بخشی از قطعات سیستم ترمز 
وارداتی است. گروه دوم گروهی هستند که مواد اولیه 
با مشکل مواجه شده اند.  نیز  آنها  آنها داخلی است و 
برای  گذشته  ماه  چند  در  ورق  تأمین  مثال  عنوان  به 
کرد:  یادآوری  قربانی  است.  بوده  مشکل  قطعه سازان 
آنها  اولیه  مواد  که  هستند  قطعات  از  دیگری  گروه 
وجود دارد، اما قیمت آن بسیار بسیار باال رفته است و 
همانطور که نرخ ارز در چند ماه اخیر سه برابر شده ، 

قیمت این مواد با همین شیب تند باال رفته است.

در 13  زدایی  با هدف محرومیت  رزمایش خدمت 
منطقه گیالن اجرا شد.

که  خدمت  رزمایش   : گفت  قدس  سپاه  فرمانده 
محمد  سپاهیان  عاشورایی  اقتدار  رزماش  از  بخشی 
جهادی  گروه   200 حضور  با  امروز  است  اهلل  رسول 

در13 منطقه گیالن اجرا شد.
سردار عبداهلل پور با اشاره به اجرای رزمایش خدمت 
در رشت  افزود : در این رزمایش 25 نفر از اعضای 
بسیج به روستای پلکوه دارسازی رشت رفتند و مدرسه 
شهید نورانی این روستا را رنگ آمیزی و مرمت کردند.
جامعه  بسیج  عضو  پزشکان  همچنین   : گفت  وی 
پزشکی هم در این مدرسه اهالی روستا را رایگان معاینه 

کردند و به آنها داروی رایگان به آنان اهدا کردند. 
همچنین    : کرد  اعالم  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده 
تومان  میلیون   30 ارزش  به  التحریر  لوازم  بسته   600
به مدیران چند مدرسه شهرستان رشت اهدا شد تا در 

اختیار 600 دانش آموز کم بضاعت قرار دهند.

ماه   6 در   : گفت  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده 
نخست امسال در حدود دو تن انواع موادمخدر در 
این  در  و  کشف  پلیس  توسط  گیالن  استان  سطح 
رابطه تعداد 300 قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات 

قضایی شده اند.
مراسم  حاشیه  در  اسحاقی  محمدرضا  سردار   
تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان در جمع 
خبرنگاران گفت : استان گیالن به عنوان اولین دروازه 
بویژه  بیت  اهل  به  متدین و عالقه مند  ورودی مردم 
و  میانه  آسیای  از  )ع(  الحسین  عبداهلل  ابا  حضرت 
مردم  ساله  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  قفقاز 
با برپایی موکب و پذیرایی و استقبال خوب  آستارا 
از زائرین ارادت بیشتر خودشان را به اهل بیت )ع( 

نشان می دهند .
اضافه کرد : سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش 
می شود شاهد  بینی  پیش  نیز  امسال  و  داشتیم  زائر 
از  زائر  از 20 هزار  بیش  تردد  و  رشد 30 درصدی 
اینکه آمادگی و  بیان  با  باشیم.وی  مرز زمینی آستارا 
در  انتظامی  ورودی  گیت های  برای  الزم  تمهیدات 
مرز زمینی آستارا انجام شده است . افزود: امسال نیز 
پیش بینی می شود بیش از دوهزار زائر خارجی عتبات 
اربعین  بزرگ  روی  پیاده  در  حضور  جهت  عالیات 

حسینی از مرز آستارا عبور کنند.
اسحاقی همچنین با اشاره به اینکه تردد اتباع آذری 
برای خرید و تامین مایحتاج در مرز آستارا افزایش 
یافته و این مسئله باعث شده تا مردم این شهرستان 
دغدغه کمبود کاال را داشته باشند . اضافه کرد ؛ این 
به  ایشان  و  شد  مطرح  گیالن  استاندار  با  موضوع 
دستگاههای ذی ربط دستورات الزم را صادر کردند 
تا با نظارت کامل موجودی کاالها در این شهرستان 

حالت تعادل داشته باشد.

عضو جمنا گفت: برخی می گویند بعد از دو دوره 
در  سیاسی  ذائقه  تغییر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نتوانسته  آنکه دولت  ویژه  به  افتد،  می  اتفاق  جامعه 
بپوشاند  عمل  جامه  خود  انتخاباتی  های  وعده  به 
عمومی  بیشتر  اقبال  با  دولت  منتقد  جبهه  بنابراین 
انتخابات مجلس آینده زمستان  مواجه خواهد شد.  
۹۸ برگزار می شود و از هم اکنون جناح های سیاسی 
انتخاباتی خود هستند.  در حال طراحی سناریوهای 
هفته گذشته از اردوگاه اصولگرایان خبرهایی بیرون 
مقدماتی  جلسات  برگزاری  حال  در  جمنا  که  آمد 
است تا ساختاری جدید با نامی جدید طراحی کند.

درباره همین مسئله حجت االسالم سیدمحمدرضا 
ادوار  مرسوم  گفت:  نیوز  نامه  به  الدینی  میرتاج 
و  جامعه  نیازهای  به  توجه  با  که  است  انتخابات 
شرایط سیاسی و اقتصادی عنوانی را تعیین می کنند 
تا لیست مشخصی را نمایندگی کند. بر همین اساس 
تا  انتخاب شود  ائتالف  برای  نامی  که  پیشنهاد شده 
جبهه مردمی نیروهای انقالب از آن حمایت کند. البته 

هنوز درباره عنوان تصمیم گیری نشده است.
وی رویکرد کلی مورد قبول همه طیف های اصولگرا را 
همگرایی و ائتالف در حد ممکن خواند و افزود: فعالیت 
های  کارگروه  و  شده  بیشتر  جمنا  تشکیالتی  درون  های 
اقشار و سیاسی نیز فعال تر عمل می کنند، با این وجود 
هنوز درباره نحوه ورود به عرصه انتخابات مجلس شورای 
اسالمی ساختاری نهایی نشده و مباحث درون تشکیالتی 
درباره این مسئله ادامه دارد؛ هر زمان تعریف ساختار تمام 
شود، سخنگوی جمنا خبرش را به اطالع عموم رسانه 
ها می رساند. این فعال سیاسی اصولگرا درباره نوع 
نگاه جبهه پایداری و جبهه پیروان به ساختار ائتالف 
همفکری  ساختار  روی  شد:  یادآور  جمنا  انتخاباتی 
که  است  این  مهم  مسائل  از  یکی  طبعا  شود  می 
ساختار مورد توافق همه اطراف جریان اصولگرا قرار 

گیرد تا جامعیت و فراگیری داشته باشد.

300 قاچاقچی 
مواد مخدر در  
گیالن دستگیر 

شدند

تصمیم مهم 
اصولگرایان 

برای انتخابات 
آینده

میر  وزیر کشور در حکمی 
شمس مومنی زاده را به سمت 
رشت  شهرستان  فرماندار 

منصوب کرد.
اطالع  پایگاه  گزارش  به 
در  کشور؛  وزارت  رسانی 
فضلی  رحمانی  دکتر  حکم 
مومنی  میرشمس  به  خطاب 
زاده آمده است: به موجب این 
حکم و بنا به پیشنهاد استاندار 
سمت  به  گیالن  محترم 
رشت  شهرستان  فرماندار 
است  امید  می شوید.  منصوب 
با اتکال به خداوند متعال و در 
چارچوب وظایف مصوب در 
راستای تحقق اهداف و آرمان 
جمهوری  مقدس  نظام  های 
سیاستهای  و  ایران  اسالمی 
پیروی  و  امید  و  تدبیر  دولت 
از منویات رهبر معظم انقالب 
اهلل  آیت  حضرت  اسالمی 
»مدظله  ای  خامنه  العظمی 

العالی« موفق باشید.

اعتقاد  الهیجان  فرماندار    
باید  اهداف  تحقق  برای  دارد، 
ثابت  باشیم و  افزایی داشته  هم 
کرده ام که در همه بخش های 
هستم.امیر  الزم  تعامالت  اهل 
تصریح  حال  عین  در  جانبازی 
جلسه  یک  در  وقتی  که،  دارد 
توهین  بنده  دولت  به  رسمی 
معنایی  تعامل  دیگر  می شود 
ندارد .وی افزود: همیشه پاسخ های 
با احترام همراه بوده است و به  ما 
با  رابطه  در  وحدت  حفظ  جهت 
توهین اخیر سکوت کردم و چیزی 
زیبای  شهرستان  فرماندار   . نگفتم 
الهیجان در شرق استان گیالن می 
باعزت  اما  کنید  نقد  را  ما  گوید،  
و احترام و از کلماتی استفاده کنید 
باشد .وی می  که در شان خودتان 
پرسد، مگر می شود بااین وجود بنده 
دولتی  اداره  رئیس  انتخاب  حق 
ویژه  به  باشم  نداشته  را  خودم 
فرمانداری  مجموعه  در  آنکه 
این وآن  از  نباید  تغییرات  برای 
اجازه  دولت  از  خارج  افراد  و 
با  را  مطلب  این  بگیریم!وی 
رئیس  کرد:  اعالم  شفافیت 
سیاست های  نتواند  که  اداره ای 
او  با  کند  اجرایی  را  دولت 
و  کرد  خواهیم  خداحافظی 
سیاست های دولت تدبیر و امید 
برای سربلندی ایران عزیز است.

مومنی زاده  
فرماندار  شد

برای تحقق 
اهداف هم افزایی 
داشته باشیم

فرماندار الهیجان:

 دلیل گـــــــــرانی سیـب زمینی و گوجـه در بازار

خبر

این  شاخص  خوانندگان  جمله  از  معتمدی  محمد 
روزهای موسیقی سنتی کشور است. 

زیادی  سن  و  است  جوان  گرچه  که  ای  خواننده 
چون  هایی  چهره  دیگر  کنار  در  توانسته  اما  ندارد، 
همایون شجریان، حافظ ناظری و پرواز همای به عنوان 
حوزه  این  استادان  همپای  سنتی  موسیقی  جدید  نسل 

بدرخشد.
جام جم: محمد معتمدی از جمله خوانندگان شاخص 
این روزهای موسیقی سنتی کشور است. خواننده ای که 
گرچه جوان است و سن زیادی ندارد، اما توانسته در 
حافظ  شجریان،  همایون  چون  هایی  چهره  دیگر  کنار 
موسیقی  جدید  نسل  عنوان  به  همای  پرواز  و  ناظری 
طنین  در  و  بدرخشد  این حوزه  استادان  همپای  سنتی 
برای گفتن داشته  آثارش حرف هایی  صدا و مضمون 

باشد. 
اش  ای  حرفه  فعالیت  دوران  طول  در  خواننده  این 
آثار متفاوتی را خوانندگی و آلبوم های مختلفی را روانه 
بازار موسیقی کرده است. با این حال نکته قابل توجه 
این که در سال های اخیر نسبت به خوانندگی تیتراژ آثار 
هم اقبال نشان داده و اتفاقا آثار درخشانی را به عنوان 
صدای  با  سینمایی  های  فیلم  و  تلویزیونی  آثار  تیتراژ 
تیتراژ  موسیقی  گذشته  سال  او  است.  خوانده  گرمش 
مجموعه »گشت ویژه« را با شعری از بهمن محمدزاده و 
مطلع »وقتی از شهر به پرواز درآمد تن تو...« هنرمندانه 

خواند و صدایش از این رسانه شنیده شد. 
مناسبتی  برنامه  خواننده  ها  این شب  معتمدی  حاال 
عتبات کلمات از شبکه چهار سیماست و اشعار آیینی 
و مناسبتی شاعران شاخص پیر و جوان را با محوریت 
محرم و عاشورا می خواند. همین حضور او بهانه ای 
البته چندان هم  شد تا به گفت وگو با این هنرمند که 
اهل گفت وگو نیست، بنشینیم و به مناسبت فرارسیدن 
ماه محرم از تاثیرات این ماه بر فعالیت های حرفه ای 

اش بپرسیم. 

هنرم را از 
محــرم دارم

فرمانده انتظامی  خبر محمد معتمدی:
داد ؛

مدیر مسئول 

رشیدی - آستارا

خودروسازها چه زمانی ماشین مردم را تحویل میدهند؟

مسرور: رقم بدهی خارجی ایران نگران کننده نیست

تعهدات شرکت های  نشدن    عملی 
در  خودرو  تحویل  برای  خودرویی 
چند ماه گذشته موجب سطح باالیی از 

اعتراض های مردمی شده  است.
خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به    
بودیم  ماه های گذشته شاهد  جوان، در 
خودروساز  شرکت های  از  بسیاری  که 
مردم  قبال  در  تعهدات خود  به  داخلی 
در جهت تحویل خودرو عمل نکردند 
و این امر موجب شد تا نارضایتی ها و 
جامعه  سطح  در  بسیاری  شکایت های 
در  که  کسانی  از  بسیاری  شود.  ایجاد 
دریافت  برای  خودرویی  شرکت های 
باشگاه  با  بودند،  کرده  ثبت نام  خودرو 
خبرنگاران جوان تماس گرفته و عنوان 

یک کارشناس اقتصادی با بیان این  که میزان 
بدهی و وام خارجی ایران رقمی معادل حدود 
بدهی  میزان  این  گفت:  است،  دالر  میلیارد   10
نیست که کشور را دچار مشکل کند  به حدی 
و تحت تاثیر بحران اقتصادی دنیا نگران کننده 

باشد.
امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  گزارش  به 
رضا  دکتر  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
مسرور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
در گفت  و گوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا 
آن  ارتباط  و  کشورها  خارجی  بدهی  مورد  در 
با بحران اقتصادی پیش  رو، اظهار کرد: بعد از 
جنگ جهانی اول آمریکایی  ها 11 بار با بحران 
اقتصادی روبرو شدند و ارزش سهام و امالک 
حباب  شدن  خالی  با  مجددا  و  رفت  باال   شان 
گام  خود  اقتصاد  کردن  متعادل  راستای  در   ها 
برداشتند و این بحران اقتصادی نیز طی سال های 
کشورهای  جمله  از  کشورها  دیگر  به  اخیر 

اروپایی منتقل شده است.
وی افزود: کشورهایی که دارای بدهی و وام 
خارجی باالیی هستند بیشتر تحت تاثیر بحران 

اقتصادی قرار می  گیرند.

تحویل  موعد  از  ماه  چند  که  کردند 
خودروی آنها گذشته است و با وجود 
به  که  زمان  هر  کامل،  وجه  تکمیل 
آنها  می زنند،  زنگ  خودرویی  شرکت 
اطالعات دقیقی به مشتریان نداده و به 
شکلی مردم را از سر خود باز می کنند.

عنوان  مردم  از  برخی  میان  این  در   
شرکت های  واقعا  اگر  که  می کنند 
بازار  نیاز  مورد  خودروی  خودروساز، 
را نمی توانند تأمین کنند چرا برخی از 
خودرو  خودرو،  تأمین  نمایندگی های 
قیمت  با  و  کارتکس  صورت  به  را 
که  زمانی  می رسانند.  فروش  به  بازار 
صحبت  خودروسازی  شرکت های  با 
در  تأخیر  اصلی  دلیل  آنها  کردیم 

 در  عین  حال باید توجه داشته باشیم که اگر 
وام  های خارجی اخذ شده توسط کشورها در 
حوزه زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد، بهبود 
وضعیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. هر 
پرداخت  باید  نهایت  در  بدهی  ها  این  که  چند 
برای توسعه کشورهایی  اما بستر الزم را  شود، 
ساخت  ها  زیر  ایجاد  به  را  مربوطه  هزینه  که 

اختصاص داده  اند رقم خواهد زد.
 – تجاری  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دارای  ایران  که  این  به  اشاره  با  انزلی  صنعتی 
است،  خارجی  وام  و  بدهی  میزان  کمترین 

تحویل  در  تأخیر  را  خودرو  تحویل 
شرکت های  توسط  نیاز  مورد  قطعات 
قطعه سازی دانستند و گفتند: به محض 
اینکه قطعات خودروهای داخلی کامل 
شود، ما به تعهدات خود عمل کرده و 
خواهیم  بازار  روانه  را  خودروها  این 

کرد. 
شایعاتی  راستا  این  در  همچنین 

ایران  وام خارجی  و  بدهی  میزان  کرد:  تصریح 
تقریبا رقمی معادل حدود 10 میلیارد دالر است 
که حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی 
را تشکیل می  دهد. این در حالی است که بخش 
تولید  به  نسبت  کشورها  خارجی  بدهی  اعظم 
و  است  درصد   100 از  بیش  داخلی  ناخالص 
گیرد،  دنیا شکل  در  اقتصادی  بحران  که  زمانی 
کشورهایی که بدهی خارجی و وام بیشتری اخذ 
و  گیرند  می   قرار  تاثیر  تحت  بیشتر  کرده  اند، 
مختلفی  های  چالش   با  آن ها  اقتصادی  شرایط 

روبرو می  شود.

که  می شود  شنیده  موضوع  این  بر  مبنی 
برخی از شرکت های قطعه سازی همچون 
بخش  کننده  تأمین  که  کروز  شرکت 
کارخانه  دو  نیاز  مورد  قطعات  اصلی 
بزرگ خودروسازی کشور است، به دلیل 
پرداخت نشدن طلب های خود از فروش 
عمل  به  ممانعت  خودروسازان  به  قطعه 

آورده است.

مسرور با اشاره به این که آمریکا با رقمی معادل 
بدهی  دالر(  میلیارد  هزار   21( دالر  تریلیون   21
گفت :  است،  دنیا  کشور  مقروض  ترین  خارجی، 
این میزان بدهی بر اساس گزارش منتشر شده در 
این که  به  با توجه  اما  سال 201۷ میالدی است، 
چاپ دالر توسط آمریکایی  ها صورت می  گیرد 

وضعیت آنها متفاوت از دیگر کشورها است.
وی با اشاره به این که با بحران اقتصادی پیش 
آمده در دنیا هر کشوری باید بدهی خارجی خود 
مثال  طور  به  کرد:  نشان  خاطر  کند،  پرداخت  را 
همسایگان ایران بیش از 450 میلیارد دالر بدهی 
خارجی دارند که این رقم در نهایت باید پرداخت 
شود و زمانی که بحران اقتصادی در دنیا شکل می  
گیرد، آنها باید این وام خارجی را پرداخت کنند 
که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود دنیا بیش 

از سایر کشورها تحت فشار قرار می  گیرند.
کرد:  تاکید  پایان،  در  اقتصادی  کارشناس  این 
و  ندارد  نگرانی  خارجی  بدهی  بخش  در  ایران 
میزان رقم  وام  های اخذ شده  به میزانی نیست که 
با  را  کشورمان  دنیا،  اقتصادی  بحران  تاثیر  تحت 

مشکل مواجه کند.

جایگاه نظارت و کنترل کجاست؟!

زهرا رضائی
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  گوناگون

واکنش  آنالین ماندن به خصوص در سفرهای بین المللی کار ساده ای نیست. این در حالی است 
که دسترسی به اینترنت در خارج از کشور محل سکونت به یک ضرورت مبدل شده است.

  به نقل از دیجیتال ترندز، وای – فای هتل های محل اقامت گاهی کیفیت الزم را ندارد و 
استفاده از سیم کارت های خارجی هم ممکن است مقرون به صرفه نباشد. 

 در این میان یک راه حل جدید خرید یک دستگاه کوچک نارنجی رنگ است که در قالب 
یک جعبه کوچک بسته بندی شده است و Skyroam Solis نام دارد. شرکت سازنده این 
محصول را یک پاوربانک و هات اسپات وای – فای جهانی با کیفیت شبکه های مخابراتی نسل 
چهارم توصیف کرده است. هزینه خرید این دستگاه 150 دالر و حداقل هزینه استفاده روزانه از 

آن ۹ دالر است. البته کاربران با پرداخت هزینه های بیشتر می توانند بسته های اینترنتی سریع تر 
و دارای حجم بیشتر را هم خریداری کنند. 

 دستگاه یادشده مانند هات اسپاتی برای گوشی شما عمل می کند و امکان ایجاد یک شبکه 
خصوصی وای – فای را به کاربر می دهد. دستورالعمل راه اندازی این دستگاه و کلمه عبور 
اختصاصی کاربری نیز در جعبه آن وجود دارد. هر یک از این دستگاه ها مجهز به یک سیم کارت 
جهانی خاص است که به طور خودکار به شبکه های نسل چهارم ال تی ای محلی وصل می شود 

و ارتباط حداکثر پنج گوشی و لپ تاپ به اینترنت را ممکن می کند. 
تکریم  مراسم   :24 گیالن 
و  عزیزی  رسول  سرهنگ 
محمدنمازی  سرهنگ  معارفه 
انتظامی  فرمانده  عنوان  به 
حضور  با  آستارا  شهرستان 
گیالن  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگاه  مدیران  از  جمعی  و 
آستارا  مرزی  بندر  در  اجرایی 
محمدرضا  سردار  شد.  برگزار 
سالن  در  مراسم  این  در  اسحاقی  
پرورش  و  آموزش  اداره  همایش 
یک  امنیت   : افزود  شهرستان  این 
بدون  و  است  کامال عمومی  مقوله 
امکان  مردم  همکاری  و  مشارکت 
پذیر  امکان  پلیس  برای  امر  این 
نخواهد بود.وی با اشاره به دغدغه 
برای  آستارا  مسئوالن   حق  به 
حوزه  انسانی  نیروی  تقویت 
به  شهرستان  این  انتظامی 
جهت موقعیت  مرزی و تردد 
خارجی  و  داخلی  گردشگران 
در  موضوع  این   : کرد  اضافه 
در  و  دارد  قرار  کار  دستور 
آینده نزدیک نیروی مورد نیاز 
این شهرستان تقویت  انتظامی 

خواهد شد. 
آستارا  شهرستان  فرماندار   
 : گفت  مراسم  این  در  نیز 
نیروی  نگاه  امروز  خوشبختانه 
 ، تخصصی  نگاه  یک  انتظامی 

اجتماعی و پیشگرانه است. 
با  همچنین  رنجکش  یونس 
اشاره به موقعیت و جایگاه ویژه 
و  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان 
تردد سالیانه بیش از ۸00 هزار 
تا   2 روزانه  ورود  و  گردشگر 
؛  افزود  خارجی  اتباع  هزار   3
شهرستان  این  انتظامی  نیروی 
منابع  و  تجهیزات  لحاظ  به 
در  شود.  تقویت  باید  انسانی 
قدردانی  با  مراسم  این  پایان 
ماهه سرهنگ   24 از زحمات 
سرهنگ   ، عزیزی  رسول 
محمدنمازی به عنوان فرمانده 
شهرستان  انتظامی  جدید 

آستارا معرفی شد. 

واکنشی ها: مدیرعامل شستا 
تسهیالت تامین اجتماعی برای 
لوازم  تهیه  جهت  بازنشستگان 
خانگی ساخت داخل خبر داد.

مرتضی لطفی  با بیان اینکه 
یک شرکت سرمایه گذاری در 
حال راه اندازی و تاسیس است 
اظهار کرد: به دنبال آن هستیم تا 
بخشی از سهام خود را در این 
دهیم  قرار  سبدی  در  شرکت 
کنیم.  ارائه  بازنشستگان  به  و 
این  سهام  دریافت  افزود:  وی 
شرکت سرمایه گذاری اختیاری 
در  بازنشستگان   و  است 
البته  دارند،  اختیار  خرید سهام 
طوری  برنامه ریزی می کنیم که 
سوددهی  قابل  و  خوب  سهم 
تامین  با  باشد. هنوز مذاکره را 
ولی  نکردیم  شروع  اجتماعی 
را  صندوق  تاسیس  فرایند 
انجام دادیم که اکنون در بورس 
شناسایی  حال  در  و  است 
شستا  هستیم.مدیرعامل  سهام 
نوسانات  به  اشاره  با  همچنین 
نرخ ارز و افزایش قیمت لوازم 
مصرفی اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری امسال را سال حمایت 
کرده اند.  اعالم  ملی  تولید  از 
و  ارز  نرخ  تغییر  به  توجه  با 
شده،  ایجاد  اقتصادی  شرایط 
قیمت لوازم خانگی نیز افزایش 
یافته است. در حال برنامه ریزی 
لوازم  تولید  افزایش  برای 
گرایش  زیرا  هستیم  خانگی 
رفته  باال  هم  مردم  استقبال  و 

است. 

فرمانده انتظامی 
آستارا معرفی شد

تسهیـالت جدیـد 
برای بازنشستگان 

تامین اجتماعی

نشریه واکنش، گیالن 24: این روز ها 
استاندار گیالن بنا به خواست فرماندارها 
جدید  بخشدارهای  برای  حکم  چهار 
کار  منصوب  بخشدار   4 و  کرد  امضا 
خود را آغاز کردند. این انتصاب ها سر 
به ویژه  زیادی در رسانه ها  و صدای 
فضای مجازی ایجاد کرد و نمایندگان 
مجلس و رسانه ها وارد عرصه شدند 
به  ناچار  استاندار  جایی  در  حتی  و 

کرد،  اظهار  و  شده  واکنش 
بر  اجرایی  مسئوالن  انتصاب 
این  واقعیت  است.  ما  عهده 
است که با سه بخشدار دیگر 
مهندس  اما   ، ندارم  آشنایی 
بخش  جدید  بخشدار  خلقی 
را  رودسر  شهرستان  کالچای 
از  پس  ام.  شناخته  تازگی  به 
انتصاب برای تبریک در محل 

که  بودم  شاهد  نزدیک  از  بخشداری 
چه  شهری  مسئوالن  دیگر  و  مردم  با 

ارتباط صمیمی و گرمی دارد. 
مرکزی  بازار  باره  در  دیدار  این  در 
دهستان بی باالن » یکی از قدیمی ترین  
و پیشرفته ترین روستاهای شمال ایران 
جاده  آسفالت  اینکه  و  شد  مذاکره    «
به  آباد  رحیم  به  کالچای  پرترافیک 
علت تصادف های زیاد در سال نیازمند 

انتخاباتی  لیدرهای  از  تعدادی  چرا 
الهیجان  شریف  مردم  سابق  نماینده 
و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی 
سودای رفتن به ساختمان بهارستان را 
در سر دارند و می خواهند در اسفندماه 

سال آینده با وی رقابت کنند؟
از  زمیدانی  علوی  رضا  سید 
کارگزاران روابط عمومی استان گیالن 
به گمانه زنی های رسانه ای  اشاره  با 
حوزه  احتمالی  کاندیداهای  بر  مبنی 
و  الهیجان  شهرستانهای  انتخابیه 
سیاهکل، بعضی از این چهره ها را از 
این  سابق  نماینده  انتخاباتی  لیدرهای 
اسالمی  شورای  مجلس  در  شهرستان 
می  نشان  ها  گفت:بررسی  و  دانست 

به سهم خود  مرمت و تعریض است. 
شهرستان  فرماندار   وارسته  دکتر  از 
رودسر برای این انتصاب و از استاندار 
به خاطر تایید و امضای حکم بخشدار 
کالچای  جناب آقای خلقی تشکر می 

کنم.
که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
بی  بازار  توسعه  و  بهسازی  عملیات 
باالن  از مدت ها قبل  به همت مهندس 
فرج پور دهیار و شورای اسالمی محل 
با حمایت های مهندس سادات مسئول 
شده  شروع  کالچای   بخشداری  فنی 
بود و اکنون ادامه این پروژه با پیگیری 
های مردم، مسئوالن دهستان و بخشدار 

جدید دنبال می شود.. در حال حاضر 
باالن  بی  بازارچه  بهسازی  و  توسعه 
کالچای  شهر  کیلومتری  دو  در  واقع 
برای اصالح کامل به حداقل سه میلیارد 
از  امیدوارم  که  دارد  نیاز  بودجه  ریال 
و  شهرستان  خوب  فرماندار  سوی 
تامین  و  اندیش حمایت  دور  استاندار 
معاون  دکترنوبخت  جناب  و  شود 
و  برنامه  رئیس  و  جمهوری  رئیس 

دهد بعضی از این چهره های منتسب 
به نماینده سابق به عملکرد وی انتقاد 
شعاع  شدن  باز  خواستار  و  دارند 
نمایندگی  زمان  در  گیری وی  تصمیم 

بودند. 
سابق  نماینده  عملکرد  وی 
را  سیاهکل  و  الهیجان  شهرستانهای 
در سه دوره متوالی و متناوب مثبت و 
منفی ارزیابی کرد و اظهار داشت:اینکه 
این نماینده محترم از هر تریبون رسمی 
و چه  اسالمی  در مجلس شورای  چه 
مجازی  و  مکتوب  و  ملی  رسانه  در 
اقدام به اظهار نظر می کرد و در برند 
بود  کوشا  اش  انتخابیه  حوزه  سازی 
وقتی  اما  دارد  قدردانی  و  تقدیر  جای 
دایره تصمیم گیری وی محدود به افراد 
مراکز  به  وابستگان  مخصوصا  خاص 
ثروت شد لذا دلسوزان انقالب اسالمی 
از وی فاصله گرفتند و نقطه افتراق از 

اینجا آغاز شد. 
از  دیگر  یکی  به  زمیدانی  علوی 
رقبای  و  دیروز  دوستان  های  انگیزه 
فردای این نماینده اشاره کرد و افزود: 
این  اجرایی  مسئولیتهای  کردن  محول 
نمایندگی  دوره  سه  در  شهرستان   دو 
خاص  افراد  به  محدود  سابق  نماینده 
بود و و سوال اینجاست اگر این افراد 

بودجه کشور هم  برای اسفالت جاده 
کالچای  به رحیم آباد مانند دیگر زمینه 

ها همت کند.
هم  باالن  بی  دهستان  مرکز  مردم 
آب  وضعیت  اصالح   خواهان  چنین 
شرب هستند . مردم می گویند، شبکه 
پر جمعیت  و  زیبا  ناحیه  این  آبرسانی 

بسیاری  در  و  قبل  سال   40 به  متعلق 
قسمت ها خط لوله انتقال آب به علت 
رطوبت باال دچار پوسیدگی شده است 
و باید هر چه سریعتر در راستای حفظ 
از  یکی  شود.  بازسازی  مردم  سالمت 
مدیر  به  هم  شهرستان  آب  مسئوالن 
کرد:  درصورت  اظهار  نشریه   مسول 
این  سرعت  به  الزم   بودجه  تامین 
از  مردم  تا  شود  می  بازسازی  شبکه 

چرا  بودند  باالتر  مسئولیتهای  مستحق 
یا  استانی و  ادارات کل  به  توسط وی 
وزارتخانه های متبوع معرفی نشدند تا 
کارکنان دیگر ادارات این دو شهرستان 
با ارتقای رتبه سازمانی، انگیزه بیشتری 

برای خدمت به مردم داشته باشند. 
به  ای  رسانه  و  اجتماعی  فعال  این 
یکی دیگر از دالیل ورود به انتخابات 
سابق  نماینده  به  نزدیک  های  چهره 
اسالمی  شورای  مجلس  در  الهیجان 
نماینده  این  افزود:اگر  و  کرد  اشاره 
کاندیداتوری  ادوار  به  مروری  سابق 
بخاطر  مردم  که  بیند  می  نماید  خود 
شهید  رهروان  های  بیانیه  صدور 
پیدا  گرایش  وی  به  الهیجان  شاخص 
را  رویه  زمان  مرور  اما  بودند  کرده 
سخنرانی  محتوای  تحلیل  و  داد  تغییر 
وی در دوره اول نمایندگی وی با دو 
دوره دیگر مبین این ادعاست و چینش 
این  بر  مزید  نیز  انتخاباتی  لیدرهای 

علت است. 
علوی زمیدانی نگاه فرمانده به سرباز 
به  نسبت  رزم  هم  نگاه  از  متفاوت  را 
یکدیگر دانست و افزود:دوستان دیروز 
بر  را  رزم  هم  نگاه  سابق  نماینده  این 
نگاه از موضع فرمانده نسبت به سرباز 
بیشتر می پسندند و رصد موضع گیری 

آب سالم بهره مند شوند. جمعی از مردم 
این منطقه به خاطر آب نامطلوب دچار 
به  نظر  و  اند  شده  گوارشی  بیماریهای 
توجه  نیازمند  درمان،  باالی  های  هزینه 
مسئوالن استان و شهرستان به خصوص 

مدیران آب و فاضالب هستند. 
سفید   « ی  ناحیه  آب  منطقه  این  در 
رحیم  بخش  ارتفاعات  در  آب« 
اباد برای املش و چابکسر تامین 
بی  که  درحالی  اما   ، شود  می 
آب  سفید  به  کالچای  و  باالن 
نزدیکترند، اما از آن محرومند.!؟ 
مردم منطقه می توانند با مطالبه 
گری به حق و رسانه ای با توجه 
خواسته  کشور  شرایط خاص  به 
های خود را مطرح کنند و نشریه 
واکنش و شبکه خبری گیالن 24  دراین 

مسیر در خدمت مردم خواهد بود .. 
استان  و  رودسر  شهرستان  مدیران 
گیالن آگاه باشند تا زمانی که این چنین 
به فکر مردم هستند و تالش می کنند ، 
مورد حمایت این دو رسانه خواهند بود 
که اخبار آن از طریق 12 کانال در فضای 
مجازی حداقل ۹0 هزار نفر بیننده دارد.  

عملکرد  به  نسبت  سابق  نماینده  های 
ادارات  فرمانداران،بخشداران،روسای 
وی  که  آید  می  بر  چنین  شهرستان  دو 
دوست  و  بود  سرباز  دنبال  همواره 
نداشت در میدان کار همرزم داشته باشد. 
دالیل  از  دیگر  یکی  به  همچنین  وی 
سابق  نماینده  دیروز  دوستان  ورود 
انتخابات  الهیجان در کارزار سال آینده 
مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه 
شهرستان الهیجان و سیاهکل اشاره کرد 
درخواستهای  به  گرفتن  افزود:نادیده  و 
یکی  آنها  کردن  مزاح  و  مردم  عامه 
از  بعضی  که  است  عواملی  از  دیگر 
مردم  سابق  نماینده  انتخاباتی  لیدرهای 
را  سیاهکل  و  الهیجان  شهرستانهای 
کرده  وی  با  رقابت  به  ورود  به  مصمم 
سابق  نماینده  رود  می  انتظار  و  است 
صرفا به مقایسه عملکرد خود با نماینده 
با  فعلی  نماینده  اگر  و  نشود  غره  فعلی 
همه محاسن شخصیتی نتوانست جایگاه 
نمایندگی مردم  الهیجان و سیاهکل در 
از  بیش  رای  و  اسالمی  مجلس شورای 
نباید  اما  نماید  را صیانت  آنها  هزار   4۷
چند  هر  کرد  غفلت  سابق  نماینده  از 
محسنات وی نیز بر کسی پوشیده نیست.

توسعه بازار دهستان بی باالن 
به همت مردم شروع شد

خبر

کوچ تهرانی ها 
به دلیل گرانی؛ 

چند نفر در 5 سال 
گذشته از تهران 

رفته اند؟
از  بسیاری  بها و خرید مسکن  اجاره  افزایش  موج 
تهرانی ها را رهسپار سفری بی بازگشت از پایتخت کرد.
  :بسیاری از پایتخت نشینان امروز کرج و قزوین  نشین 
شده اند و پیش بینی ها حاکی از ادامه افزایش مهاجرت 

از کالنشهر تهران است.
جمعیت  کاهش  آرزومند  سال هاست  حکومت 
تهران است، زیرا امکانات رفاهی، شهری، آموزشی و 
میلیون طراحی  برای هفت، هشت  این شهر  فرهنگی 
شده بود، اما تهران در روز حدود 13 میلیون  و در شب 
حدود ۸/5 میلیون جمعیت داشت. میزان رشد جمعیت 
در تهران ساالنه 1/۷۹صدم درصد است که این میزان 

بیشتر از میانگین کشوری است.
 به نظر می رسد افزایش قیمت سکه، ارز و گرانی 
دارد، الاقل یک  بدی  اگر هزاران  بها و مسکن  اجاره 
خوبی آن ترک شهری مستعد زلزله، پرترافیک و دود 

توسط برخی از مردم بود. 
ممانعت  برای  زودهنگام  اقدامی  آیا  دید  باید  حال 
یا  می شود  انجام  دولت  توسط  تهرانی ها  مهاجرت  از 
روند  امیدوارند  کارشناسان  از  برخی  مانند  نیز  آنها 
مهاجرت از این شهر روزانه شیب صعودی یابد و به 
عبارتی تهران خلوت تر شود. البته روی دیگر این سکه 
تاریک است؛ شهروندان زیادی وجود دارند که بخشی 
جا  تهران  در  را  خود  خاطرات  و  تاریخی  هویت  از 
گذاشته و به قصد مقصد و شهر جدید قصد عظیمت 
جدید  شهر  در  امیدوارند  که  پایتخت نشینانی  دارند. 
مانند گذشته ریشه بدوانند و از این مهاجرت پشیمان 

نشوند.
* 350 هزار نفر پایتخت را ترک کردند

بها،  اجاره  و  قیمت مسکن  رشد  ارزی،  نوسانات 
ترافیک  و  آلودگی هوا  زندگی،  کیفیت  پایین بودن 
تهران  از  پنج سال  طی  نفر  هزار   350 شده  باعث 
که  است  آن  از  حاکی  نیز  اخیر  بررسی های  بروند؛ 
میدانی،  گزارشات  است.  تشدید شده  مهاجرت  روند 
مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران  تهرانی به 
شهرهای اطراف می دهد؛ پردیس، پرند، هشتگرد و البته 
اجاره نشین ها  جاذب  مکان های  عنوان  به  محمدشهر 
با توجه  بین محمدشهر کرج  این  معرفی می شود. در 
بیشتری  اقبال  از  مناسب  سرانه های خدماتی  وجود  به 
برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف تهران هم به 
تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساخت ها در حال 

تبدیل به کالنشهر شدن هستند.
 در پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر ۹6 هزار واحد 
آن  واحد  هزار   6۸ از  بیش  تاکنون  که  جانمایی شده 

تحویل شده است. 

یادداشت

 آموزش و 
پرورش از همین 

ابتدا  دقت کند
سال تحصیلی در شرابط آغاز شده است که بسیاری 
از  از خانواده ها در سراسر کشور و در استان گیالن 
به  بهانه کمک  به  دولتی   مدارس  در  دریافت شهریه 
مدرسه و نیز شهریه های هنگفت مدارس غیر دولتی 
و غیر انتفاعی به اصطالخ خودشان در نگرانی شدید  

هستند.
یکی از والدین در این باره می گوید:  سال گذشته  
و یک   لیسانس  فوق  و  لیسانس  دانشجو  دو  منزل  در 

دختر دانش آموز چهارم دبیرستان داشتم.
وی افزود:  مجموع هزینه های دو دانشجو به اندازه 
هزینه های  یک دانش آموز نبود، زیرا که مدرسه  در 
شهریه  تومان  میلیون   10 حدود  فقط  گلسار   منطقه 
دریافت کرد و برای هر بار  اردوی دانش آموزی  که 
دانش  از هر  کردند  را محاسبه می  ماشین  کرایه  فقط 

آموز ۸5 هزار تومان دریافت کردند. 
به  را  موارد  این  کرد:  اظهار  آموز  دانش  ولی  این 
اقدامی  اما  هیچ   ، آموزش و پرورش  منعکس کردم 
اقدام  امسال هم همان هزینه ها و  صورت نگرفت و 

های اجحافی در جریان است.
بهانه  به  پول  دریافت  از  هم  آموز  دانش  ولی  چند 
نگرانی می  ابراز  نام   ثبت  به هنگام  به مدرسه  کمک 
کردند  و گفتند، اگر پول را نمی دادیم ، ثبت نام نمی 
کردند و به گونه ای پرونده ثبت نام را می پیچاندند. 
شما مردم اگر نظر و انتقادی دارید با ما تماس بگیرید.

لیدرهای نماینده سابق الهیجان در سودای خانه ملت

پیگیریهای محلی ثمر داد،

نیــم نگـاه،

  با این جعبه نارنجـــی در هر کشوری آنالیــن باشید

 مجید محمدپور- مدیرنشریه ی
 منطقه ای واکنش-مدیر پایگاه 

واکنشی ها و سردبیرارشد  شبکه
 خبری گیالن 24 

زهرا رضائی

شناسایی 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق آزاد
 تقوی نژاد گفت: پیگیری های بعمل 
آمده تاکنون منجر به رسیدگی به مالیات 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  درآمد  بر 
شرکت های فوق شده و منجر به مطالبه 
تومان  میلیارد   3۹00 حدود  در  مبلغی 

شده است.
خصوص  در  نژاد،  تقوی  کامل  سید 
مناطق  در  مالیاتی  فرارهای  شناسایی 
ویژه و آزاد تجاری و صنعتی خاطرنشان 

کرد: تا پایان مرداد امسال ، درخصوص 
صادرات  های  معافیت  از  استفاده  سوء 
صنعتی  تجاری،  آزاد  و  ویژه  مناطق  و 
پتروشیمی  محصوالت  عرضه  از  ناشی 
در معامالت شرکت بورس کاالی ایران 
پتروشیمی  محصوالت  اولیه  مواد  بابت 
اشخاص  مالی  اطالعات  دریافت  و 
مشکوک از مراجع ذیربط و مطالبه حقوق 
حقه دولت، اطالعات 205 شرکت فعال 

در این بخش، دریافت و به 23 اداره کل 
حسب مورد ارسال گردیده است.

آمده  بعمل  های  پیگیری  افزود:  وی 
بر  مالیات  به  رسیدگی  به  منجر  تاکنون 
درآمد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت 
های فوق شده و منجر به مطالبه مبلغی 
در حدود 3۹00 میلیارد تومان ) مالیات 
و جریمه عملکرد و ارزش افزوده ( شده 

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

چند نکته از این معنا ...

 

مسابقات والیبـال ساحلی کـاپ آزادکشوری جایـزه بزرگ 
کالچـای برگزار شد

کرد:  اعالم  کالچای  شهر  اسالمی  وشورای  شهرداری 
بزرگ  جایزه  کشوری  آزاد  کاپ  ساحلی  والیبال  مسابقات 
کالچای ، با رویکرد افزایش شور و نشاط اجتماعی در بین 

جوانان و خانواده ها برگزار شد. 
شهردارکالچای  ماچیانی  عشری  اثنی  ابراهیم  مهندس 
بیان کرد: مسابقات والیبال ساحلی کاپ آزادکشوری جایزه 
الی 16 شهریورماه ۹۷ به مدت سه  بزرگ کالچای از 14 
شمال  نگین  ورزشی  و  تفریحی   , رفاهی  مجتمع  در  روز 
شهرداری کالچای با حضور14 تیم از مناطق مختلف کشور 

در چهارگروه به صورت دوره ای برگزار شد. 
قبیل  این  کرد:  تصریح  کالچای  ساحلی  شهر  شهردار 
مسابقات موجب افزایش نشاط اجتماعی در جامعه و کاهش 
 ، اجتماعی  سایرناهنجاریهای  و  اعتیاد  به  جوانان  گرایش 
افزایش گرایش جوانان به ورزش به ویژه ورزش پرطرفدار 

والیبال ساحلی و جذب گردشگر خواهد شد. 
والیبال  مسابقات  کرد:  خاطرنشان  عشری  اثنی  مهندس 
ساحلی کاپ آزادکشوری در فضائی آکنده از شور و نشاط 

زیبای دریای خزر و در زمین  امنیت در ساحل  با  توأم  و 
شهرداری  شمال  نگین  مجتمع  ساحلی  والیبال  ورزشی 
برگزار  مردمی  مشارکتهای  و  شهرداری  باهزینه   ، کالچای 

شد.
اثنی عشری ماچیانی افزود: مسابقات والیبال ساحلی کاپ 
آزاد کشوری جایزه بزرگ کالچای ، با کمک تا 100 میلیون 
مردمی  مشارکتهای  ریالی  میلیون   120 و  شهرداری  ریالی 
برگزار و به تیم های برتر اول تا هشتم جوایز نقدی ارزنده 

ای اهدا شد. 
فینال مسابقات والیبال ساحلی کاپ آزاد کشوری جایزه 

بزرگ کالچای با حضور دکتر اسداهلل عباسی نماینده مردم 
 , اسالمی  درمجلس شورای  املش  و  رودسر  شهرستانهای 
مدیران شهری و جوانان خوب منطقه برگزار و با قهرمانی 

تیم رستوران بابامحسن کالچای به پایان رسید.
و  کاسپین  آماده  بتن   ، دوم  مقام  تیم شهرداری کالچای 
لوسترجیحون بندرترکمن به ترتیب مقام سوم و چهارم را 

کسب کردند. 
مجلس  اهتمام  گفت:  مسابقات  حاشیه  در  عباسی  دکتر 
ارتقای  و  توسعه  برای  و  کشوراست  در  ورزش  گسترش 
است.این  کرده  تصویب  مناسبی  اعتبارات   ، ورزش  بیشتر 

اعتبارات درحوزه سرانه فضای ورزشی و زیرساخت های 
ورزشی است.

مهندس ابراهیم اثنی عشری ماچیانی، از شورای اسالمی 
شهرکالچای، بخشدار، اداره ورزش وجوانان ، هیأت والیبال 
و  پرنشاط  ورزش  این  بانیان  که  ساحلی  والیبال  کمیته  و 
اهتمام  با  امیدواری کرد:  ابراز  پرطرفدار بودند، قدردانی و 
مسئولین، بیش از پیش شاهد برگزاری مسابقات کشوری در 

سایررشته های ورزشی در کالچای باشیم

خبرنگار : سمیه محمدی- کالچای

به همت مدیریت شهری, سازمانها و حمایت های مردمی :

 نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی !  کفن سفید اما ترساننده است و کعبه سیاه اما دوست داشنتی است ...
انسانیت انسان به اخالقش هست نه به مظهرش !  قبل از اینکه سرت را باال ببری و نداشته هایت را به پیش خداوند گالیه کنی ، نظری به پایین بینداز و داشته هایت 

را شاکر باش ...  انسان بزرگ نمی شود ، جز به وسیله ی فکرش !  شریف نمی شود ، جز به واسطه ی رفتارش ...
و قابل احترام نمی گردد ، جز به سبب اعمال نیکش !

عمل انسان مهم است، نه سخنش

موال علی )ع(

      

نشریه ی منطقه ای واکنش به گستره ی استانهای گیالن, قزوین و مازندران در مراکز شهرستانهای زیر به یک نماینده 
فعال نیاز دارد.  قزوین , ساری, تنکابن, استانه اشرفیه, رشت, رودبار, انزلی و صومعه سرا  همکاری به صورت 

مشارکتی است و نماینده باید ساکن مرکز شهر باشد. افراد بازنشسته دارای انرژی الزم با روابط عمومی باال و فارغ 
التحصیالن ادبیات و علوم انسانی در اولویت هستند. برای اگاهی بیشتر لطفا صبح ها با مدیریت نشریه تماس بگیرید.  

                                                                                                                                                       09125036810 محمدپور

********                         »  توجـه، توجـه «

دانشـگاه  کوشیـار  
بهترین حوزه دانشگاهی 

شمال ایران و استان گیالن  

با بهترین استادان 

در رشته های مدیریت،حسابداری 
،کامپیوتر،زبان انگلیسی ، مهندسی صنایع، 

معماری و نقشه کشی ، عمران، مکانیک و برق 
واقع در مرکزشهر رشت  جنب سالن یادگار امام »ره« در گلسار

در  درمانی  امکانات  و  دانشجویی   رفاه  صندوق  با  همراه 
درمانگاه فرهنگیان

در محیطی جذاب و آرام علمی  با مدیریت عالی آماده ثبت نام 
و پذیرایی از شما عزیزان است.

»این اطالعیه به خواست مدیر مسئول نشریه  منتشرشده است «


