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برای مدیران ،آقازاده ها و ژنهای خوب،
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به قلم مدیر مسئول

آماری های رسمی و غیر رسمی حکایت از آن دارد که تعدادی از مدیران دولتی و خصولتی و بیش از این
تعداد فرزندان آنها « اقا زاده و خانم زاده ها» تابعیت های  2یا سه گانه به اروپا و آمریکا دارند !.این موضوع هم
هیچ ربطی به دولت کنونی ندارد و شامل همه دولت های قبلی به ویژه از اوایل دهه هفتاد به بعد می شود و هر
قدر که ازسالهای نخست پیروزی انقالب دورتر شدیم،تعداد این افراد دو یا سه تابعیتی بیشتر شد !..صفحه 2
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شفافیت و نظارت عملی

دهان آمریکا دقیقا کجاست؟
رئیس دانشگاه گیالن:

برای سرافرازی ایران اسالمی،

ازدولت نه به حرف ،
درعمل حمایـت شود
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سخنگوی شورای شهر رشت:

خسارات قطع برق به
شهروندان پرداخت شود

یادداشت مدیرمسئول

در کشاکش افزایش
قیمت ها و بحران
تولید و باال رفتن نرخ
ارز و سکه و طال و به
موازات آنها افزایش
هزینه خدمات به
خصوص در بخش
دارو و درمان و ...که
قطعا حاکی از اقتصاد بیمار است ،به نظر تنها
یک حرکت انقالبی چاره ساز خواهد بود.
بعنوان نمونه بعد از اظهارات صریح و سریع
وزیر ارتباطات در باره دریافت دالرهای میلیونی
توسط شرکتها برای واردات گوشی تلفن همراه
و فروش آنها به قیمت در بازار و اجحاف در
روز روشن به مشتری « مردم» تصور این بود
که اتفاق مبارکی حداقل در این حوزه رخ می
دهد .بازار همان مسیر خود را طی کرد و وزیر
جوان دولت که شخصا به ایشان امید بسته بودم
بیستم تیر ماه در شیراز اعالم کرده است ،با
کنترل و نظارت بیشتر نرخ موبایل در بازار به
تعادل می رسد .متوجه نشدیم که تعادل از نظر
ایشان چیست  ،یعنی آنکه تلفن های وارداتی
به نرخ  4200تومان به دست مردم می رسد یا
آنکه خیر از  9میلیون تومان با نرخ آزاد 400
هزار تومان از قیمت آن کم خواهد شد.

در موضوع خودروی تولید داخل که اساسا نباید
حتی هزار تومان هم در این شرایط خاص کشور
گرانتر شود سخن از تعادل ! قیمت به میان می آید،
در حالی که تولید کنندگان  10تا  25میلیون تومان
رسما در نرخ نامه هایشان روی قیمت ها اضافه
کرده اند ،یعنی تولید کننده خودرو با حاکمیت و
دولت همراهی و همدلی ندارد و به منافع خود می
اندیشد و بس! .

وضعیت آب و برق و جیره بندی احتمالی
سراسری در صورت تداوم شرایط کنونی هر
دو شرایط هم به حدی بحرانی است که ناگفتنی
است!.
ادامه مطلب صفحه7
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شهرداررشت کفایت
الزم را دارد

دولت دستــمزد
کارگـران را اصالح
کند
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کتاب روزنامه نگاری علمی
و کاربردی « چاپ چهارم »
نویسنده  :مجیـد محمدپـور
استاد علوم ارتباطات

« تحسین شده در انجمن متخصصین
روابط عمومی ایران »
در این کتاب می خوانید:

تاریخ مطبوعات ایران،نظریه های

سخنگوی شورای اسالمی شهر رشت اعالم
کرد :این روزها با افزایش مصرف برق در کل
کشور مواجه هستیم .در کل کشور شاهد تشدید
گرما و قطعی روزانه برق هستیم و این امر بر
بازار و صنعت و مراکز درمانی هم تاثیر گذاشته
است .روزانه بصورت متعدد برق قطع می شود و
امیدواریم زیر ساخت هایی که در مواجه با بحران
است ،سریعتر رفع مشکل شود .امیدواریم مسئوالن
اجرایی استان بفکر حوادث غیر مترقبه باشند.
فاطمه شیرزاد ابراز کرد :در بسیاری از محالت
با قطعی برق ،آب نیز قطع می شود .این روزها
شهروندان خسارت های زیادی هم دیده اند.
هواشناسی اعالم کرده در روزهای آتی بارندگی
خواهیم داشت و این امر باز ممکن است خسارت
وارد کند و امیدواریم ستاد بحران آمادگی داشته
باشد .وی تصریح کرد :در کشورهای توسعه یافته
اگر دولت ایجاد کننده مشکل است ،به مردم
خسارت وارد می کند ،نوسانات اخیر برق به لوازم
برقی منزل آسیب زده است و امیدواریم اداره برق
پاسخگو باشد.
در دقایق پایانی شب در سرای گلشن در
بافت بازار آتش سوزی رخ داد که خوشبختانه
حرق توسط آتش نشانی مهار شد.فاطمه شیرزاد
با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با هیات دولت
تصریح کرد :مسئوالن باید بین مردم حضور یابند
و مسئوالن اجرایی با دیدارهای مردمیف شهروندان
ایشان را شناخته و چهره به چهره مشکالت را
بررسی نمایند.

شرکتهای واردکننده موظف شدند تا اطالع
ثانوی نسبت به قطع تمام برنامههای فروش
مدتدار بیش از  ۳۰روز انواع خودرو با عناوین
مختلف شامل پیش فروش ،فروش مشارکتی و

مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند.غالمرضا کاوه اظهار
کرد :بر اساس دستورالعمل اخیر این سازمان ،شرکتهای
واردکننده موظف شدند تا اطالع ثانوی نسبت به قطع تمام
برنامههای فروش مدتدار بیش از  ۳۰روز انواع خودرو
با عناوین مختلف شامل پیش فروش ،فروش مشارکتی و
مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند.

* مردم خودرویی که وجود نداشت خریدند!
وی افزود :بر اساس تصمیمات ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ،جهت ابطال تمام ثبت سفارشهای
صادر شده قبل از تاریخ  ۳۱خرداد  ۱۳۹۷واردات
خودرو که از طریق سیستم بانکی تامین ارز نشدهاند،
واردکنندگان خودرو ملزم شدند ضمن اعمال
تمهیدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ،

هر چه سریعتر در خصوص تعیین تکلیف آن بخش از
تعهداتشان که به واسطه تصمیمات گرفته شده امکان
تحقق نخواهند داشت ،اقدام کنند.وی ضمن تاکید بر لزوم
اجرای دقیق مفاد بخشنامههای فوق الذکر ،بیان کرد :در
بازرسیهای دورهای توسط کارشناسان این سازمان و
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها بر نحوه فروش
شرکتها در سراسر کشور نظارت شده و در صورت

مشاهده هرگونه تخلف و یا طرح شکایت توسط
مصرف کنندگان ،با شرکتهای متخلف برخورد
قانونی انجام میشود.کاوه همچنین از شهروندان
خواست تا کماکان هرگونه موارد تخلف یا تخطی
از توافقات به عمل آمده را با تلفن  ۱۲۴برای
رسیدگی در میان بگذارند.

« اطــالعــیـه »

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت :ما
توقع برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع
بررسی مجدد دستمزد را داریم و این پیشنهاد را
مطرح کرده ایم و منتظر پاسخ هستیم.
* دولت دستمزد کارگران را اصالح کند
فرامرز توفیقی ،نماینده کارگران در شورای
عالی کار  ،با اشاره به پیشنهاد کارگران برای ترمیم
دستمزد و تأثیر تورم بر سبد معیشت کارگران
گفت :ما توقع برگزاری جلسه شورای عالی کار
با موضوع بررسی مجدد دستمزد را داریم و این
پیشنهاد را مطرح کرده ایم و منتظر پاسخ هستیم.
وی با بیان اینکه تغییر قیمت ها لحظه ای شده است
افزود :خود تحریمی و به روایتی سوداگری سوداگران
بیشتر از تحریم اذیتمان می کند .سوداگران قبل از اعمال
تحریم ترامپ به دنبال سواستفاده هستند .سوداگران
اجازه دهند طبقه حقوق بگیر تا حدی بتوانند خودشان را
روی پا نگه دارند .این فعال کارگری اظهار داشت :افزایش
دستمزد نه تنها خودش را نشان نداد ،بلکه افزایش تورم
اثربسیار بدی روی دستمزد گذاشت .زمانی که هزینه ایاب
و ذهاب و تعمیرات ،مسکن ،خوراک حدود  30درصد

افزایش می یابد دستمزد کارگران کفاف زندگی را
نمی دهد .دولت که تصمیم بر فروش دالر به نرخ
توافقی دارد چرا فکری به حال دستمزد کارگران
نمی کند که کفاف زندگی را نمی دهد .زمانی که
دستمزد را در سال  96تعیین کردیم دالر 3هزار و
 600تومان بود ،اما در حال حاضر دالر این قیمت
نیست .در شرایطی که دولت اعالم می کند می
خواهم قیمت ارز را توافقی کنم قطع ًا باید تأثیر
قیمت ارز را بر دستمزد لحاظ کند.

به اطالع مردم شریف استان میرساند که جدول زمانبندی احتمالی مدیریت اضطراری بار (قطع برق با برنامه ) در سایت اینترنتی
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن به آدرس  www.gilanpdc.irقابل مشاهده است .
درصورت نیاز به کسب اطالعات با شماره  33665000روابط عمومی شرکت تماس حاصل کنند .

ارتباط جمعی ،اصول علمی خبرنویسی  ،روشهای
نوین گزارش نویسی  ،سیاست گذاری خبری

ازانتشارات جهاد دانشگاهی گیالن
کتاب مرجع روزنامه نگاری  ،روابط
عمومی و علوم ارتباطات
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کالهبـرداران اینتــرنتی این بار با پیش فـروش سکـه

گیالن  :24رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:
فردی که علیرغم هشدارهای پلیس به طمع کسب سود ،اقدام به پیش خرید سکه از طریق
شبکههای اجتماعی کرده بود ،قربانی کالهبرداری اینترنتی شد.
سرهنگ محمد مرتضوی گفت :با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان
کالهبرداری اینترنتی تحت عنوان پیش فروش سکه ،رسیدگی به موضوع در دستور کار
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت .وی افزود :مال باخته در تحقیقات اولیه بیان داشت قصد پیش
خرید سکه داشتم که با صفحهای در شبکه اجتماعی اینستاگرام مبنی بر پیش فروش تضمینی
سکه مواجه شدم ،مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت به شماره کارت فرد مورد
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گوناگون

نظر واریز کردم ،اما پس از واریز وجه ،صفحه مربوطه حذف و کسی پاسخگو نبود ،علیهذا از
شخصی که اقدام به ایجاد صفحه و انتشار آگهی نموده شکایت و تقاضای رسیدگی دارم .این
مقام ارشد انتظامی ادامه داد :با آغاز تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا و سرنخهای به
جای مانده نهایت ًا متهم پرونده شناسایی و به پلیس فتا داللت داده شد .سرهنگ مرتضوی در این
رابطه گفت :متهم در مواجهه با مدارک و مستندات پلیسی صراحت ًا به بزه انتسابی اقرار و انگیزه
خود را کسب منافع مالی از طریق درج آگهی کذب پیش فروش سکه در صورتیکه هیچ کاالیی
برای فروش در اختیار نداشته عنوان کرد نهایت ًا پرونده تکمیل و جهت انجام اقدامات قانونی به
مراجع قضایی تحویل داده شد.

خبرهای خوش وزیر خارجه از برجام:

مـذاکره برای تضمین روابط بانکی و فــروش نفـت

وزیر امور خارجه با بیان اینکه همه شرکای
ایران در برجام پس از خروج غیرقانونی آمریکا
از برجام آماده همکاری با ما هستند ،از ادامه
مذاکرات برای تضمین روابط بانکی و ادامه فروش

خبر،

نفت ایران خبر داد .محمدجواد ظریف در نشست
هم اندایشی فعاالن اقتصادی و نمایندگان خارجی
ایران در اتاق بازرگانی تهران که با هدف بررسی
راهکارهای مقابله با تحریمهای جدید با حضور

فعاالن اقتصادی برگزار شد ،گفت :توان بخش
خصوصی ایران به عنوان نماینده واقعی مردم
ایران برای پیشبرد وظایف خود همواره مشخص
بوده است ،این در حالی است که بعد از خروج
غیرقانونی آمریکا از برجام ،همه کشورها و شرکای
خود در برجام را آماده همکاری با ایران دیده ایم،
حتی فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،چین و روسیه به
روشنی بعد از اعالم خروج غیرقانونی آمریکا از
برجام ،حمایت خود را از این توافق نامه بین المللی
اعالم کرده اند.
وزیر امور خارجه افزود :در جلسهای که با سه
کشور اتحادیه اروپا و قبل از آن با چین و روسیه
داشته ایم ،همگی بر جبران خسارتهای ایران
در خروج آمریکا از برجام اشاره داشته اند .بیانیه
موگرینی نیز این را به خوبی نشان داده است.
وی تصریح کرد :شرکای ما در برجام تعهد کرده
اند که فروش نفت ایران به میزان کنونی ،حمل و
نقل ،روابط بانکی و موارد اقتصادی که در توافق
نامه آورده شده است ،ادامه یابد ،پس اراده سیاسی

در جهان برای ادامه حضور فعال در جمهوری
اسالمی ایران علیرغم فشارهای آمریکا کامال وجود
دارد.
به گفته ظریف ،جهان اکنون بر سر یک دوراهی
است که آیا آمریکا اراده سیاسی خود را بر دنیا
تحمیل میکند یا دنیا بر اساس یک نظام قانونمند که
ایاالت متحده آمریکا نیز زمانی جزو پایه گذاران این
نظام بود ،تصمیم گیری میکند؟ یقین دارم که تصمیم
گیری سیاسی در جهان به سمت حرکت در راستای
قانونمندی است؛ اما میزان توانمندی کشورهای
مختلف در مقابله با این حرکت زورمدارانه و
قلدرمابانه ایاالت متحده هنوز مورد سوال است ،لذا
ضروری است که امروز ببینیم ،اقدامات عملیاتی و
قانونی است.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد :اقدامات
عملیاتی گروه  ۱+۵منهای آمریکا آغاز شده است
و در سفر وین نیز با حضور وزرای امور خارجه،
جزئیات اقداماتی که در حوزه بانکی و نفت قرار است
انجام شود ،برای تضمین روابط بانکی و تضمین ادامه
فروش نفت ایران را با ما درمیان گذاشتند و در این
هفته نیز همکاران من ،این موضوع را در پایتختهای
کشورهای اروپایی و دو عضو دیگر برجام ادامه
مذاکره خواهندداد.

دهان آمریــــــــکا دقیقا کجـــــــاست؟

 ۳۵تا  ۴۰هزار
میلیارد تومان
فرار مالیاتی
در کشور!!

سرپرست معاونت پژوهش و برنامهریزی و امور
بینالملل سازمان امور مالیاتی گفت :هم در بخش
اشخاص حقوقی و هم مشاغل و هم در برخی از
فعالیتهای ثبت نشده یا کارت بازرگانی ،فرار مالیاتی
وجود دارد که برآورد میشود  35تا  40هزار میلیارد
تومان فرار مالیاتی اتفاق بیفتد.احمد زمانی در جمع
خبرنگاران افزود :البته طی چند سال گذشته بخشی از آن
از طریق کنترل کارتهای بازرگانی و کنترل شرکتهای
سوری و اطالعاتی که از شرکتهای سوری به دست
آمده ،کنترل شده و بر همین اساس نسبت فرار مالیاتی
نسبت به پرداخت کم است.
زمانی با اشاره به وضعیت هزینهکرد درآمدهای مالیاتی
در کشور اظهار کرد :سه درصد از مالیات بر ارزشافزوده
به شهرداریها و به وزارت کشور به صورت متمرکز
و غیرمتمرکز پرداخت میشود و یک درصد نیز صرف
طرح تحول سالمت میشود.این مسئول ادامه داد :سال
قبل  ۱۸هزار میلیارد تومان به شهرداریها و  ۴هزار و
 ۳۰۰میلیارد تومان به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی پرداخت شده که بخش قابل توجهی صرف امور
عمرانی میشود.در حال حاضر سهم هزینههای جاری و
حقوق کارکنان باالتر از سهم هزینههای عمرانی است و
وقتی که درآمدهای دولت کم میشود به لحاظ محدودیت
منابع باید از هزینه عمرانی کسر کرد ،چون نمیتوانیم
حقوق کارمندان یا هزینههای انرژی را پرداخت نکرد و
هرچه بودجه کم بیاید از هزینههای بودجه عمرانی کسر
کرده و اینجا است که نقش مالیات در تحقق بودجه به
صورت چشمگیری دیده میشود.
ساالنه امکان جذب  100هزار نیرو در بخش دولتی

مدت هاست که داریم مشت محکم
می زنیم به دهان آمریکا.
خیلی هم روی «دهان» آمریکا تاکید
داریم .چهل سالگی را در انسان ها،
دوران کمال و پختگی می دانند .شاید
بتوان آن را به حکومت ها نیز تعمیم
داد .نظام ما نیز در آستانه چهل سالگی
است.
پختگی یک نشانه دارد و آن اینکه
چهل ساله ها شروع می کنند به شخم
زدن اندیشه ها ،باورها ،گذشته ها و
آینده و سواالت عریان و اساسی از خود
می پرسد .بنابراین اجازه می خواهم
سه سوال بپرسم .سواالت ممکن است
جسورانه باشد اما تمام ًا از سر دلسوزی
است.
 -1اینکه دست های گره کرده مان
علیه آمریکا را باال می آوریم اما در
جیب مان ،گوشی آیفون باشد آیا این
مشت به دهان آمریکا است؟
 -2اینکه مستقیم کاالیمان را از
آمریکا وارد نمی کنیم و با ده درصد
هزینه باالتر و سه ماه زمان بیشتر کاال
را وارد می کنیم ،این مشت به آنجای
آمریکا است؟
 -3چرا فکر می کنیم فقط با رای
دادن و تظاهرات می توانیم دهان
آمریکا را مورد عنایت قرار دهیم و چرا
فکر نمی کنیم که با صرفه جویی در
مصرف آب و نان و انرژی می شود
رابطه خشونت آمیز با دهان آمریکا

داشت؟
تحلیل و تجویز راهبردی:
کمی به اطرافمان نگاه کنیم :آمریکا تا
بن دندان به ما نفوذ کرده است :گوگل
آمریکایی تمام اطالعات ما را دارد
می داند چه فیلمی نگاه می کنیم ،چه
کسانی را دوست داریم با چه کسانی
در ارتباط هستیم ،تصویرمان چه شکلی
است.آیفون ها ،میلیون ها دالر از کشور
ما خارج می کند.
فیلم ها و سریال های هالیوودی
ساعت های ما را پر کرده اند .جوانان
ما برد پیت و آنجلیناجولی را بیشتر از
رستم و تهمینه می شناسند .قیمت دالر
آمریکا کابوس شب های کارگزاران
ماست .نتیجه انتخابات آن کشور برای
ما هیجان انگیزتر از انتخابات وطنی
است.
در بودجه ساالنه مان ،تعیین قیمت
دالر برایمان یک عدد کلیدی است.
تقریبا نیمی از جمعیت ایران ،شهروند
سرزمین مجازی آمریکایی ها هستند.
فقط کافیست تعداد کسانی که عضو
شبکه های اجتماعی آمریکایی (فیس
بوک ،توئیتر و  )...هستند را بررسی
کنید .با احتساب شهروندی مجازی ،ده
ها میلیون دو تابعیتی در ایران داریم!
چه باید کرد؟ نسل جوان کنونی که
نه پیش از انقالب را دیده است و نه
جنگ را و نه خیانت های آمریکا در
قبال این مردم ،این سوال را می پرسد

که آیا واقعا باید دهان آمریکا برای ما
مساله ای باشد؟
من فرض می کنم که یک بار دیگر
همه با هم نشسته ایم و به این جمع
بندی رسیده ایم که باید با آمریکا در
تخاصم باشیم.
با این «فرض» پیشنهاد می کنم به این
سه نکته بیاندیشیم:
 -1مهم ترین روش مبارزه با آمریکا،
تمرکز بر فقر و فساد است.
هر کارگر فرتوتی که شب سرش
را سیر و با آرامش به زمین می گذارد،
هر کارگزار فاسدی که پرونده اش به
صورت شفاف ،غیرسیاسی و کارشناسی
بررسی می شود و سزای اعمالش می
رسد این یعنی مشت محکم به دهان
آمریکا .هر دختر و پسر جوانی که
حداقل های زندگی (شغلی آبرومند و
مسکنی کوچک ولو اجاره ای) برایش
فراهم باشد در سن ازدواج ،برود سر
خانه و زندگی اش این یعنی مشت
محکم به دهان آمریکا.
این ها ،محتاج افزایش کیفیت
حکمرانی (کشورداری) است و کیفیت
حکمرانی اصال در گرو بیشتر تالش
کردن مدیران نیست .بلکه در گرو
شجاعت در کنار گذاشتن تفکرات،
روش ها ،نهادها و مدیرانی است که
چهل سال آزمودیم و نتیجه نگرفتیم و
نگه داشتن تفکرات ،روش ها ،نهادها و
مدیرانی آزمودیم و نتیجه گرفتیم.

برای مدیران  ،آقازاده ها و ژنهای خوب،

تابعیــت های خارجــــــــی مقتـــدرانه سلب شود

به قلم مدیر مسئول  :آماری های رسمی و غیر
رسمی حکایت از آن دارد که تعدادی از مدیران
دولتی و خصولتی و بیش از این تعداد فرزندان آنها
« اقا زاده و خانم زاده ها» تابعیت های  2یا سه گانه
به اروپا و آمریکا دارند !.این موضوع هم هیچ ربطی
به دولت کنونی ندارد و شامل همه دولت های قبلی
به ویژه از اوایل دهه هفتاد به بعد می شود و هر قدر
که ازسالهای نخست پیروزی انقالب دورتر شدیم،
تعداد این افراد دو یا سه تابعیتی بیشتر شد !.پرسش
اینجاست که این مدیران و فرزندان شان با چه هدفی
دو یا سه تابعیتی دارند .در گفت و گوهایی که با
سالمنـدان
معلولین و
آسایشگاه
علت
عنوان می کردند،
اغلب بی پرده
مردم داشتم،
خیریه )
رشت (
کشورهای دیگر ارز
ابتدا در
کارشان این است که
ذخیر کرده ،امالک خریداری می کنند تا در صورت
هموطن نیکوکار !
لزوم کشور را ترک کنند .خودم هم در مدت سی
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.
سالی که در یک سازمان خبری رسمی فعالیت داشتم
نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را
فرزندان مدیران
از نزدیک مستندا شاهد بودم که
به شماره حساب زیر واریز نمایند.
همین سازمان کوچک « از دولت مرحوم هاشمی
بانک ملی شعبه رازی رشت 0106018067000 :
رفسنجانی و بعد از آن « با وجود آنکه هیچ هنر ،
آدرس  :رشت .فلکه رازی  .سلیمانداراب 33554648
شایستگی و ویژگی « غیر از ژن خوب» نداشتند در

️ -2هر کاالی ایرانی مرغوب می خریم
و خریدن آن را تبلیغ می کنیم و آن را
جایگزین کاالی خارجی می کنیم یعنی
یک مشت محکم.
سلبریتی های محترم می توانند هر
هفته با یکی از محصوالت ایرانی تصویر
بیاندازند .یک روز خمیر دندان ایرانی،
یک روز یک تفریحگاه ایرانی ،یک روز
شکالت ایرانی .باور کنید فالوئرهایتان کم
نمی شود بلکه مانند علی کریمی و علی
دایی عزیز مردم می شوید.
 -3فضای فرهنگی و فضای کسب
وکار را بازتر و بهتر کنیم و نگذاریم
سرمایه های حقیقی این سرزمین
(نخبگان) به آمریکا و خارج مهاجرت
کنند .هر نخبه که نمی رود و هر نخبه ای
که باز می گردد ،هر ثروتمندی که پولش
را از کشور خارج نمی کند و کارخانه اش
را در ایران بنا می کند و توسعه می دهد،
به اندازه صدها مشت گره کرده می ارزد.
خالصه آنکه بهتر است به جای آمریکا،
روی کشورداری ایرانی ،نخبگان ایرانی،
ثروتمندان ایرانی ،کاالهای ایرانی متمرکز
شویم.
شما ممکن است با صورت مساله و
تحلیلی که کرده ام موافق نباشید ،اما قبل
از آنکه شروع کنید به انتقاد ،به این فکر
کنید که با تجویزها نیز مخالفید؟
اگر مخالف نیستید در هر کجا که
هستید و هر میزان که می توانیم به ایران
کمک کنیم.

آمریکا و اروپا دو تابعیتی اخذ کرده اند  ،از رانت
سازمان مربوطه و پدران و مادرانشان استفاده می
کنند  ،بعضا اقامت دائمی اخذ کردند ،در حالی که
پدرشان در همه جلسات شعار مرگ بر آمریکا سر
می دادند و .!!!....
زندگی های اشرافی بسیاری از مدیران که جلوی
چشمان مردم گرفتار در بحران اقتصادی نسبی  ،باال
بودن درصد رشوه خواری ،رانت خواری  ،واگذاری
شرکتهای دولتی به قیمت های نازل آن هم قسطی
به اقازاده ها ،کسب اموال هنگفت از راه های
ناصواب و بعضا فساد های مالی و اخالقی که رتبه
ایران را در جهان باال برده ،ورود برخی نمایندگان

مجلس در امور اقتصادی یا گماردن مدیر و کارمندان
نورچشمی در دستگاههای دولتی و  ....همه و همه
 ،مردم مسلمان و دیندار ایران اسالمی را شرمنده و
در عین حال از این افراد متنفر کرده است.در حالی
که کشور پهناور ایران مملو از آدم های شایسته،
تحصیلکرده و دانا است برخی از مدیران و مسئوالن
به خصوص در حوزه اقتصادی و پول و صنعت
گویی هزار سال است که بر مصدر کار هستند و به
هیچ وجه قصد کناره گیری ندارند .آنها حتی حاضر
نیستند که فرزندان شان را بر مصدروزارت و وکالت
و قضاوت و  ....بگمارند .مردم اعتقاد دارند ،باید
با ایجاد یک انقالب درونی دست متعرضان به اموال

عمومی و دولتی با جدیت در نظام اسالمی قطع شود،
هر مدیری که از سفره انقالب بیش از حقش برداشته
کرده است ،قطع شود ،تمام اموال نامشروع در دست
هر کسی به بیت المال بر گردانده شده و اجازه داده
نشود  ،مدیران دو و چند تابعیتی و اقازاده با انباشت
ثروت از جیب ضعیف این مردم نجیب در بانک های
خارجی به فکر فرار در روزهای بحرانی باشند .دستگاه
های مسئول متوجه باشند که اگراز امروز هم اقدام کنند
 ،خیلی دیر است لذا این اموربه بعد موکول نشود.
اگر در کشور مشکل اقتصادی هست که بسیار هم
هست برای همه « غیر از درصد کمی از مرفهان بی
درد» بوده و مردم باید با همکاری  ،همدلی  ،افشاگری
های به هنگام  ،دقیق و به دور از اتهام های ناروا
دست افراد متخلف و اخاللگر را رو کرده  ،دستگاه
قضایی با آنها برخورد و افشاگری کند و نگذارند که
این گروه از روی خون هزاران شهید واالمقام به آسانی
عبور کنند .مردم ایران مشروط بر آنکه مسئوالن ساده
زیست باشند و به بیت المال تعرض نکنند و از رانت
و باند بازی دور باشند روحیه همکاری و همدلی فوق
العاده ای باالیی دارند.

خبر

نرخ واقعی دالر
 ۵۵۰۰تومان است

واکنشی ها :عضو هیات
رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران
اظهار کرد که در این آشفته
بازار اقتصاد و با وجود
نرخگذاری دستوری دولت،
نرخ واقعی دالر پنج هزار و
 500تومان است.
فاطمه مقیمی ،عضو
هیات رئیسه اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران درباره نرخ واقعی
دالر در مقطع فعلی گفت:
چنانچه بخواهیم بحثهای
مربوط به تک نرخی شدن
ارز را در نظر بگیریم فعاالن
اقتصادی معتقدند که نرخ ارز
باید براساس عرضه و تقاضا
محاسبه و برآورد شود .این
تئوری نیز در اقتصاد سالم
کشورهای توسعه یافته مورد
تائید است .بهواقع در این
آشفته بازار که نرخ ارز به
طور حباب گونه در بازار
ارزشگذاری میشود عرضه
و تقاضا به خوبی میتواند
نرخ واقعی آن را تعیین و
تکلیف کند .از سوی دیگر
ما برای تعیین نرخ ارز نیز
باید نرخ تورم خارجی را در
نظر کرفته تا به نرخ واقعی
دالر دست یابیم .مقیمی در
پاسخ به این پرسش که آیا
نرخ دستوری دالر به میزان
چهار هزار و  ۳۰۰تومان
که از سوی دولتمردان نرخ
گذاری شده در این شرایط با
واقعیت تطبیق دارد یا خیر،
توضیح داد :به نظر میرسد
در وضعیت فعلی اقتصاد
ایران ضروری است تا تمام
نهاده یا مولفههای مربوط
به این بخش مورد بررسی
قرار گیرد ،به عنوان مثال
میزان تولید داخلی براساس
واردات مواد اولیه از جمله
موضوعاتی است که باید
به آن توجه شود .از این
رو باید اشاره کرد که نرخ
پنج هزار و  ۵۰۰تومان نرخ
واقعی ارز است ،در حالی که
تصمیمسازان دولتی نرخ دالر
را به میزان چهار هزار و ۳۰۰
تومان و به طور دستوری
تعیین کردهاند .با این وجود
این سوال مطرح میشود
که آیا تاکنون دالر با نرخ
تعیین شده دولت توانسته
پاسخگوی میزان تقاضای
موجود در جامعه باشد؟
او در پاسخ به پرسش
دیگری مبنی بر اینکه آیا
میتوان برجام را به کمک
اروپاییها حفظ کرد یا خیر،
گفت :برجام یک قرارداد
بینالمللی بُرد – بُرد است.
قطعا منافع مشترک در این
قرارداد بینالمللی دیده
شده است .بهواقع یکی از
مزایای این قرارداد توسعه
تجارت میان ایران و دروازه
اروپاییهاست .بهواقع این
قرارداد برای اروپا مزایای
قابل توجهی دارد و در نهایت
منجر به افزایش بهرهوری
در صنایع آنها خواهد شد.
مقیمی اظهار کرد :برجام
یک بازی مشترک است که
اروپاییها نقش ارزندهای را
در آن ایفا خواهند کرد .در این
راستا و برای توسعه مبادالت
تجاری و همچنین رقم خوردن
رشد اقتصاد باید از این قرارداد

بینالمللی حمایت کرد و
همچنین به نقطه نظرات
طرفین نیز توجه داشت.

خبر

متهم پرونده ثامن
الحجج متواری
شد

گیالن  24و نشریه واکنش:
سرپرست دادگاه های کیفری
یک استان تهران ،از متواری
شدن یکی از متهمان پرونده

موسسه مالی و اعتباری ثامن
الحجج خبر داد .محسن افتخاری
درباره آخرین وضعیت پرونده
موسسه مالی و اعتباری ثامن
الحجج اظهار داشت :جلسات
دادگاه در حال برگزاری و تا

کنون نیز چندین جلسه برگزار
شده است .سرپرست دادگاه
های کیفری یک استان تهران
در پاسخ به این سئوال که
دادگاه رسیدگی به این پرونده
چند جلسه دیگر برگزار می
شود ،افزود :این موضوع قابل
پیش بینی نیست و بستگی به
نظر قاضی پرونده و هیات
قضایی دارد.افتخاری در پاسخ
به سوال دیگری در خصوص
تعداد متهمان پرونده موسسه
مالی و اعتباری ثامن الحجج
گفت :این پرونده سه متهم دارد
که یکی از آنها فع ً
ال متواری
شده است .به گزارش ایرنا،
آن طور که پیشتر «غالمحسین
اسماعیلی» رئیس کل دادگستری
استان تهران گفته ،حجم مالی
پرونده شرکت تعاونی اعتبار

ثامنالحجج ،چیزی حدود 12
هزار میلیارد تومان است که بخش
زیادی از سپردههای مردم با تعیین
بانک عامل ،پرداخت شده و
بخشی نیز باقی مانده است.

شما هم نظر بدهید!....

ن
ک
وا ش

در  2ماه  2میلیــــــون چک برگشـت خورد

بیش از دو میلیون فقره چک به ارزش  22.8هزار میلیارد تومان طی  2ماهه اول سال 1397
برگشت خورده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  8.8درصد کاهش داشته است.
چک یکی از اوراق تجاری و رایجترین وسیله پرداخت است .اهمیت چک ناشی از امتیازاتی
است که قانون صدور چک به آن داده است تـا وسـیلهای مناسـب جهـت سـهولت مبادله پول
و انتقال وجه باشد .طبق آمار رسمی بانک مرکزی در دوماهه اول سال  ۱۳۹۷در کل کشور بالغ
بر  ۱۶میلیون فقره چک به ارزشی حدود  ۱۲۶هزار میلیارد تومان مبادله شد ،که از این تعداد
چک مبادله شده  ۸۵٫۷درصد وصول و  ۱۴٫۳درصد برگشت داده شده است.

گیالن  24و نشریه ی منطقه ای
واکنش :رییس مرکز پژوهشهای
مجلس در جریان بازدید از منطقه آزاد
انزلی اعالم کرد :توسعه همه جانبه زیر
ساخت ها و جذب سرمایه گذاران
بخش خصوصی در این منطقه ملموس
است و تصور نمی کردم طی این مدت
چندساله ،طرح های عمرانی وسیعی
در این ابعاد صورت گرفته باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور
بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،
دکتر کاظم جاللی رییس مرکز پژوهش
های مجلس شورای اسالمی و عضو
کمیسیون امنیت ملی روز جمعه  ۲۲تیر
ماه از طراح های توسعه ای ،زیرساختی
ایجاد شده و در حال احداث در این
منطقه ،بازدید به عمل آورد و با دکتر
مسرور و معاون و مدیران منطقه در
خصوص حوزه های همکاری مرکز
تحت مدیریت خود با این سازمان به
گفتگو پرداخت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
شورای اسالمی اقدامات سازمان منطقه
آزاد انزلی در حوزه زیرساخت های
حضور و جذب توریست را حائز
اهمیت ارزیابی کرد و گفت :عالوه
بر امکانات الزم ،جاذبه های تفریحی،
گردشگری بسیار خوبی برای جذب
توریسم در این منطقه ایجاد شده و
آمارهای مثبت موجود از عملکرد این
منطقه در شاخص حضور گردشگران
ورودی به منطقه ،موید این نکته است
که رتبه کشوری منطقه آزاد انزلی در

در دوران مورد گزارش از دو میلیون و  ۳۸۰فقره چک برگشت خورده ،دو میلیون و ۳۰۲
فقره چک به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است .درواقع  ۹۶٫۷درصد از
کل چکهای برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
تعداد چکهای مبادله شده در دو ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال
گذشته  ۲٫۴درصد کاهش داشته اما مبلغ چکهای مبادله شده در دو ماهه ابتدایی سال جاری در
مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایشی حدود  ۳۰درصد از  ۹۷هزار میلیارد تومان به حدود
 ۱۲۶هزار میلیارد تومان رسیده است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس،

منطقه آزاد انزلی بطور
باورنکردنی توسعه یافته است
این شاخص در مسیر رشد قرار دارد.
سومین حوزه ای که دکتر کاظم جاللی
در ارزیابی عملکرد منطقه آزاد انزلی
مورد توجه قرار داد ،حوزه اقتصادی
بود و با بیان اینکه زیرساخت های
بسیار خوبی در بخش های اقتصادی
در سطح منطقه احداث شده ،اشاره به
مجتمع بندری کاسپین نمود و اضافه
کرد :این زیرساخت ها در بخش های
ارتباطی و ترانزیتی از ویژگی و برتری
بیشتری برخوردار است و با توجه به
بازدیدی که از اسکله و بندر کاسپین
انجام شد ،به نظر بنده سازمان منطقه
آزاد انزلی کارهای بزرگی در این زمینه
انجام داده است.
وی در توضیح تأکید خود بر

کارهای بزرگ صورت گرفته چنین
توضیح داد که تالش به منظور افزایش
ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال حائز
اهمیت است و این مهم زمانی اهمیت
بیشتری پیدا می کند که توجه داشته
باشیم ایران در حاشیه دریای خزر قرار
گرفته و این طرح ها زمینه افزایش
ظرفیت های همکاری با کشورهایی
این منطقه در بخش های ترانزیتی و
مبادله کاال را فرآهم می کند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی اشاره ای به استراتژی
کشور چین برای ایجاد مسیرهای
ترانزیتی دیگر با اروپا نمود و در ارتباط
با مسیر تجاری جدید چین ،قزاقستان
و ایران (بندر کاسپین) که سازمان

منطقه آزاد انزلی ایجاد کرده تصریح
کرد که چینی های به دنبال طراحی
مسیرهای موازی ارتباطی با اروپا بوده،
و ایجاد کریدور جدید تجاری میان ایران
و چین از سوی منطقه آزاد انزلی ،نقطه
قوتی است ،به ویژه اینکه اخیرا ً نخستین
محموله باری آن در بندر کاسپین تخلیه
شده ،و باید تأکید کرد که فعال شدن این
کریدور جدید نکته بسیار قابل توجهی
است که در آینده می تواند استمرار و
نقش بیشتری داشته باشد .کاظم جاللی
اضافه کرد که می توان از کریدور جدید
در جهت توسعه همکاریهای ترانزیتی با
کشورهای قزاقستان ،روسیه و جمهوری
آذربایجان بهره برد.وی پیشنهاد سواپ
نفت با توجه به زیرساخت های موجود
از طریق منطقه آزاد انزلی را به منظور
تنوع بخشی به حوزه های همکاری
با کشورهای منطقه را مطرح کرد و
افزود :از سوی دیگر می توان از ظرفیت
های کریدوری شرق به غرب و شمال جنوب
منطقه آزاد انزلی نیز استفاده کرد ،چراکه جایگاه
و ظرفیت های این منطقه ،در حوزه ترانزیت
بین المللی ،آینده درخشانی را برای منطقه آزاد
انزلی نوید می دهد .وی با تصریح بر اینکه
نشاط عمرانی و اقتصادی باال و شهرک های
صنعتی فعال از مهمترین ویژگی های منطقه
آزاد انزلی است اظهار داشت که استفاده

از توانمندیهای بخش خصوصی در
پروژه های عمرانی -زیرساختی ویژگی
متمایز این منطقه می باشد که این نکته
بسیار خوبی در جهت حمایت عملی از
ظرفیت های بخش خصوصی ارزیابی
می شود.
زهرا رضائی

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی:

طرح هاي الگويي حقوق شهروندي در مناطق آزاد اجرا می شود

گیالن  24و نشریه واکنش :نشست حقوق
شهروندی کودک در جامعه توسعه گرا به منظور
معرفی منطقه آزاد انزلی به عنوان اولین منطقه آزاد
دوستدار کودک برگزار شد.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی دکتر شهیندخت
موالوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق
شهروندی در این نشست با بیان اینکه امروز نشست
حق شهروندی کودکان در جامعه توسعه مدار با
هدف معرفی منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین
منطقه آزاد دوستدار کودک در این منطقه فعالیت
خود را آغاز کرد ،اظهار کرد :مباحثی که در پنل
های تخصصی مطرح شد و طرح های بررسی شده
در خصوص منطقه آزاد دوستدار کودک فرصتی
مناسبی است که بتوانیم این طرح را به عنوان یک
الگوی مناسب از این منطقه در سطح کشور ارائه
دهیم .موالوردی در ادامه با اشاره به لزوم گسترش
و ترویج طرح منطقه آزاد دوستدار کودک بیان کرد:
امیدوارم که این طرح توسعه پیدا کند و شهرهای
دوستدار کودک را با رعایت شاخص های علمی
تعریف شده ایجاد کنیم و امیدواریم با توجه به
ظرفیت هایی که در منطقه آزاد انزلی وجود دارد
هرچه سریع تر این الگو تعریف و ترویج داده شود.

وی در ادامه در خصوص حقوق کودکان کار نیز
گفت :درخصوص کودکان کار امیدواریم نتیجه
اقدامات انجام شده منجر به کاهش کودکان کار در
کشور شود اما متأسفانه در حال حاضر وضع موجود
مناسب نبوده و در خیلی از شهر ها کودکان کار و
خیابان مشاهده می شود اما با بکار گیری مناطق
دوستدار کودک ،دستگاه هایی که وظیفه ذاتی دارند
و اسنادی که تصویب شده است موجب خواهد

شد که دیگر کودکان کاری که حقوق شهروندیشان
نقض شده است را نداشته باشیم و الزمه این کار
هم افزایی و بکار گیری تجربه کسب شده در این
حوزه است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق
شهروندی با اظهار اینکه حقی که کودک بر گردن
جامعه توسعه گرا دارد بسیار اساسی است ،گفت:
نهادینه سازی هر خصلتی باید از سنین کودکی آغاز

شود و این یکی از پایه های رهایی از توسعه یافتگی
نامتوازن به شمار می رود ،بذر توسعه از کودکی باید
کاشته شود ،و در سنین باالتر مراحل داشت و برداشت
صورت پذیرد و این نکته ای است که باید در کانون
توجهات ما قرار گیرد و جامعه ای که از عقب ماندگی
رنج می برد نمی تواند به درستی معنای توسعه را
درک کند و جدی نمی گیرد .موالوردی با تأکید
نسبت به اینکه باید از کودکان در سن پایین ،کودکان
مسئولیت پذیر بسازیم ،تصریح کرد :این مسئله محور
توسعه است و باید زمینه مشارکت را برای کودکانمان
فراهم کنیم و به رشد خالقانه کودک در قواعد شهر
سازی از حیث ایجاد فضاهای زیبا شناختی باید توجه
ویژه ای شود .دکتر رضا مسرور رییس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست حقوق
شهروندی کودک بر جامعه توسعه گرا گفت :امیدواریم
خروجی این جلسه در زمینه حقوق شهروندی کودکان
تأثیر گذار باشد و منطقه آزاد انزلی الگویی موفق از
اجرای طرح منطقه آزاد دوستدار کودک معرفی شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع حقوق شهروندی برای
کشور حائز اهمیت است ،تصریح کرد :مطالب حقوق
شهروندی کامل و جامع است و حق سالمت ،آموزش
و محیط زیست از مسائل مهم حقوق شهروندی به
شمار می روند.
زهرا رضائی

فرماندار لنگرود اعالم کرد  :روستاهای بخش مرکزی با کمبود آب مواجه اند!

گیالن  24و نشریه واکنش :فرماندارلنگرود
اعالم کرد :این شهرستان با سه معضل،
خشکسالی اراضی کشاورزی،قطعی برق و کم
آبی آب شرب روستاهای بخش مرکزی مواجه
شده اند.
* کمبود آب شرب در ٪۵۰روستاههای
بخش مرکزی لنگرود
سیدرضاجوادپورفرماندارلنگروددر جلسه
شورای اداری این شهرستان بیان کرد:یکی
از وظایف عمده ما،انتقال خوب و مناسب
شرایط کشوربه مردم و مسئولین گیالنی و
شهرستانهاست .در این جلسه که با حضور
دکترجاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی ونماینده تهران ،الهوتی نماینده
لنگروددرمجلس شورای اسالمی ،روسای
ادارات ونهادهای شهرستان وپدرشهیدمرتضی
حسین پورشلمانی برگزارشد،وی گفت :خیلی
مهم است که درک صحیح و درستی از شرایط
کشور داشته باشیم.
فرماندار لنگرود اعالم کرد :اولین و بزرگترین
تهدید این است که در شرایط کنونی،درک
صحیحی از شرایط کشورنداشته باشیم.درهمین

راستا،طی هماهنگی با مهندس الهوتی نماینده
لنگرود در مجلس شورای اسالمی ،ماهانه با
دعوت از مسئولین و نخبگان کشور ،شرایط
کشور مورد بحث و بررسی قرارگرفته وشرایطی
که درآن قرارداریم به مردم اعالم و انتقال داده
شود.وی افزود :باانتقال شرایط کشور به مردم و
با رهنمودهای مقام معظم رهبری وسکانداری
ریاست محترم جمهورودولت تدبیروامید،از
این شرایط سخت و پیچیده ،باتالش وبرنامه
عبور کنیم.
جوادپور خاطرنشان کرد :در آستانه سالگرد
شهادت شهید واالمقام ،شهید مرتضی حسین
پور شلمانی معروف به حسین قمی هستیم.
این شهید ۱۱سال از عمری شریف خودرا
در یمن،لبنان،عراق ،سوریه و نقاط مختلفی از
کشور جمهوری اسالمی به مجاهدت پرداخت.
فیلمها و کتابها از این شهید ساخته و نوشته
خواهدشد و مابه این شهید بزرگوارافتخار
میکنیم.
سیدرضاجوادپورتصریح کرد :در حال
حاضردر سه زمینه خشکسالی اراضی کشاورزی
،قطعی برق،کمبود آب شرب  ۵۰درصد از

روستاههای بخش مرکزی لنگرود با مشکل
و معضل مواجه هستیم و شرایط سختی راطی
میکنیم .وی افزود :در زمینه خشکسالی اراضی
کشاورزی ،به کمک دولت و نماینده محترم
ومردم،ازشرایط سخت عبورکرده و درادامه هم
عبورخواهیم کرد.درخصوص قطعی برق،طی
دستورالعمل ابالغی دولت،برای عبور از شرایط
سخت گرما،برنامه صرفه جویی برق در ادارات
و نهادهای غیردولتی در دستورکارقرار گرفته
است.
جوادپورگفت :در زمینه آب شرب بخش
روستایی هم با معضل وبحران مواجه بوده و
 ۵۰درصد روستاهای بخش مرکزی لنگرود
با کمبود،آب شرب مواجه است .دراین
راستا،تمام مسئولین آب و فاضالب روستائی
استان،استاندار،معاون عمرانی استانداری
،نماینده شهرستان و ...درصدد رفع این بحران
هستند.وی از صبرو استقامت مردم روستاهای
درگیربا معضل کم آبی تقدیر و از وضعیت به
وجود آمده از تک تک آنان عذرخواهی کرد.
سیدرضاجوادپورفرماندارلنگرود گفت :تالش
دشمنان این کشور،جدایی بین ملت،دولت

ونظام است.بنابراین وظیفه ماتقویت حس امیدو
اعتمادمردم به دولت و مسئولین نظام است.دراین
زمینه باوحدت وهمدلی و باایستادگی وتالش
وهمت بیشتربرای مردم،درصحنه باشیم و نه
وحشت زده شویم و نه بیخیال.
وی گفت :بایددرراستای رهنمودهای مقام
معظم رهبری،کارجهادی انجام دهیم وایستادگی
ومقاومت کنیم واین مراحل را نیز پشت سر
بگذاریم.
در این جلسه دکترکاظم جاللی نماینده تهران
و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
نیز گفت:مهمترین بعدی که دشمن ازایران نشانه
گرفته،بعد اقتصادی است.دشمن از این ناحیه
درصدد است مردم را از انقالب پشیمان کند.
لذا اولویت اول درشرایط به وجود آمده درکشور
 ،تامین مواداولیه و کاالهای اساسی مردم است.
دشمن میخواهند جمهوری اسالمی ایران راکه
محورمقاومت راشکل داده  ،بهم بریزد.آنها مردم
را رمز پیروزی انقالب می دانند  .لذا درصدد
منصرف کردن مردم از انقالب اند.
منبع  :گیالن 24

سمیه محمدی  -لنگرود
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گوناگون

خبر

استاندار گیالن،

اجــازه بازی
با سرنـوشت
اعتبارات گیالن را نمیدهم
گیالن  24و نشریه ی منطقه ای واکنش :استاندار گیالن
در جلسه بررسی اسناد خزانه استان بر ضرورت جذب
اعتبارات اسناد خزانه توسط مدیران دستگاه های اجرایی
استان تاکید و تصریح کرد :اجازه نمی دهم با سرنوشت
اعتبارات استان بازی شود.دکتر مصطفی ساالری در این
جلسه که در محل سالن غدیر استانداری برگزار شد ،با
تاکید بر اینکه مدیران جهت جذب اعتبارات ،تا ساعت
 12ظهر روز شنبه  23تیر ماه فرصت دارند ،تصریح کرد:
عدم جذب اعتبارات توسط هر یک از دستگاه های اجرایی
در موعد مقرر ،بیانگر ناکارامدی و ناتوانی آن دستگاه است
و به صورت رسمی اعالم عمومی میشود.وی اضافه کرد:
در صورتی که دستگاهی توان جذب اعتبارات اسناد خزانه
را نداشته باشد ،اعتبارات آن در اختیار دستگاه اجرایی
دیگری قرار می گیرد.وی با اشاره به اینکه برای جذب
این اعتبارات در هر یک از وزارت خانه ها چندین
روز زمان و انرژی صرف شده است ،خاطرنشان کرد:
هدررفت این زحمات به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

خبر

فروشنده مسکن
و موجر باید
مالیات بدهند

گیالن  24و نشریه واکنش :عضو کمیسیون برنامه
بودجه مجلس با بیان اینکه باید موجران بخشی از درآمد
اجاره را بهعنوان مالیات پرداخت کنند ،گفت :باید مالیات
واحدهای فروخته شده نیز به دولت پرداخت شود.
عبدالرضا مصری اظهار کرد :درباره شرایط اخذ مالیات
باید مالحظاتی رعایت شود ،بهطور مثال موضوع مالیات
بر درآمد در قانون مالیات ها تعریف شده که امر مثبتی
است و در این راستا باید از سود شرکت ها مالیات اخذ
کرد .وی با بیان اینکه نباید موضوعی با عنوان مالیات
بر حقوق مطرح شود بلکه هدف اخذ مالیات بر درآمد
است ،ادامه داد :به عبارتی نباید از سرمایه ،مالیات اخذ
شود ،مثال به یک کارخانه مالیات تعلق نمیگیرد بلکه
باید از درآمد کارخانه مالیات دریافت شود .وی همچنین
به مالیات بخش مسکن اشاره کرد و افزود :صاحبان
امالک زمانی که واحدهای مسکونی را اجاره می دهند
باید بخشی از درآمد اجاره را به عنوان مالیات پرداخت
کنند حتی باید مالیات واحدهای به فروش رفته را نیز
پرداخت کند اما نباید از امالک فروش نرفته به دلیل
گذشت زمان مالیات ،اخذ کرد .عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه باید شرایط
برای سرمایه گذاری تسهیل شود تا از درآمد حاصل
بتوان مالیات اخذ شود ،گفت :در هر صورت باید زمینه
سودآوری در بخش های تولید تسهیل شود تا سرمایه ها
راهی بازارهای مولد اقتصادی شود.

خبر

 ۵۵۰مرزنشین
روستاهای
محروم آستارا
ویزیت رایگان
شدند

گیالن  :24اکیپ اعزامی اداره بهداشت و درمان
هنگ مرزی آستارا اقدام به خدمات رسانی و ویزیت
رایگان بیش از ۵۵۰تن از مرزنشینان روستاهای محروم
این شهرستان کردند .فرمانده هنگ مرزی آستارا اظهار
کرد  :در راستای ایجاد همبستگی و همدلی بیشتر با
مرزنشینان مناطق محروم و ارائه خدمات به آنان ،طرح
ویزیت رایگان در روستاهای محروم این شهرستان از اول
سالجاری به مرحله اجرا درآمد.
سرهنگ نوذر مرادی افزود:جهت کمک رسانی به اقشار
مناطق محروم و ارائه خدمات بهداشتی به آنها ،به همت
بهداری هنگ مرزی آستارا طرح ویزیت رایگان از اول
سالجاری در روستاهای مرزی اجرا شد .وی ضمن تقدیر
از تیم بهداشتی و درمانی هنگ مرزی آستارا گفت:اجرا
طرح مردم یاری که همه ساله چندین نوبت به مناسبت
های مختلف در مناطق مرزی به اجرا در می آید که
مورد استقبال خوب مرزنشینان عزیزمان قرار گرفته و از
این رو این اقدام خداپسندانه اجتماعی با تالش مضاعف
مرزداران در روستاهای مرزی و کم برخوردار اجرا می
شود .مرادی در پایان یادآور شد:از ابتدای سالجاری در
این طرح تعداد  ۵۵۲تن از مرزنشینان روستاهای خشکه
دهنه  ،باغچه سرا  ،عنبران ،مشند و حیران توسط اداره
بهداشت و درمان این فرماندهی مورد معاینه و درمان قرار
گرفته اند .منبع  :گیالن  24سیدمحمدرضارشیدی
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خبر

اجتماعی

برای خریـــد خودرو خارجـــــی صبر کنید

گیالن  24و نشریه واکنش :دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از وعده دولت برای اعمال
تمهیداتی ظرف  10روز آینده سخن گفت و توصیه کرد مردم برای خرید خودروهای خارجی
صبر کنند .هرچند فعاالن بازار خودرو پیشبینی میکنند افزایش قیمت خودروهای خارجی
ادامه پیدا کند اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که قیمت خودروهای وارداتی به
دلیل عدم همخوانی با مولفه نرخ ارز کاهش مییابد .دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت :با
بررسی تمام جوانب باید اشاره کرد که مردم برای خرید خودروهای خارجی صبر کنند و فعال
اقدامی جهت خرید خودرو نداشته باشند؛ چرا که در این شرایط قیمت خودروهای وارداتی
غیرواقعی است .یقینا دولت نیز به ادامه این فضا پافشاری نخواهد کرد .بهواقع نیاز و عالقه

مجید محمدپور-
مدیر مسئول

مردم گیالن،
مردمانی با
فرهنگ و
پیشینه غنی
هستند

استاندار گیالن در دیدار با رییس کمیسیون آموزش
و تحقیقات و فراکسیون امید در مجلس شورای اسالمی
مردمان گیالن را مردمانی با فرهنگ و پیشینه غنی
توصیف کرد و افزود  :وجود چهره های برجسته و
نخبه در بخش های مختلف علمی و فرهنگی گواه این
مدعاست  .به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری
گیالن  ،دکتر ساالری استاندار گیالن در دیدار با دکتر
محمد رضا عارف رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی که در محل دفتر استاندار برگزار
شد ،مردمان گیالن را مردمانی با فرهنگ و پیشینه غنی
توصیف کرد و افزود  :وجود چهره های برجسته و
نخبه گیالنی در بخش های مختلف علمی و فرهنگی
گواه این مدعاست  .وی به توجه باالی خانواده های گیالنی
به مباحث آموزشی فرزاندانشان اشاره کرد و اظهار داشت
 :علی رغم باال نبودن درآمد سرانه خانوارهای گیالنی در
کشور اما در توجه مباحث آموزشی فرزندانشان جزو استان
های برتر محسوب می گردند  .دکتر محمد رضا عارف

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون امید
در مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار نخبگی را
از ویژگی های گیالن دانست و افزود  :استان گیالن
از ظرفیت و پتانسیل باالیی در بخش های مختلف
برخوردار است که باید با بهره گیری از این توانمندی
در جهت توسعه و شکوفایی استان بهره گرفت.

خبر،

بیش از٦٠٠٠
کارفرمای
گیالنی از
بخشودگی
جرائم بیمه ای استفاده
گیالن  24و نشریه واکنش :مدیرکل تامین اجتماعی
استان گیالن گفت  :طرح بخشودگی جرائم بیمه ای که
به مدت دو ماه لغایت دهم تیرماه با هدف مساعدت به
واحدهای تولیدی و کارفرمایان مدیون به تامین اجتماعی
اجرایی شد .جمیل حق پرست با بیان اینکه در فرصت تعیین
شده تعداد  ٦٠٨٦فقره درخواست استفاده از بخشودگی جرائم
توسط کارفرمایان در سطح  ٢٨شعبه استان به ثبت رسید اذعان
داشت  :با توجه به صدور قریب به  ٣٥٠٠٠بیالن کارگاهی
که بیانگر وجود این میزان بدهکار میباشد حدود  ١٧درصد از
کارفرمایان بدهکار بابت تعیین تکلیف دیون خود از این طرح
برخوردار گردیدند .مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن با

اشاره به اینکه در طی این میزان درخواست رقمی بالغ بر
 ٢٨٦میلیارد ریال بدهی جامعه کارفرمایی تعیین تکلیف
گردید خاطر نشان ساخت  :تعداد  ٤٥١١فقره از درخواستها
بصورت اقساط و مابقی نقدی بوده است که تاکنون مبلغ ٣٣
میلیارد آن وصول شده است .کارفرمایان گیالنی در حدود

 ٥٠٠٠میلیارد ریال بابت حق بیمه های کارگاهی به تامین
اجتماعی استان بدهکارند .خدمت بین دانا

خبر،

قیمت سیب نجومی شد

گیالن  :24قیمت هر کیلوگرم سیب فصل (گالب)
در میدان میوه تره بار به  ۸۹۰۰تومان رسید و در خرده
فروشی های سطح شهر در محدوده  ۱۵۰۰۰تومان و در
میدان مرکزی میوه در محدوده  ۶۰۰۰تا  ۱۸۰۰۰تومان قرار
گرفت  .قیمت بیشتر میوه های باغی و به اصطالح سر
درختی افزایش چشم گیری داشته به طوری که هنوز نرخ
این میوه ها برای مردم قابل هضم نیست و به گفته رئیس اتحادیه

فروشندگان میوه و تره بار ،تقاضای خرید مردم نیز افت زیادی
داشته است .قیمت هر کیلوگرم سیب فصل (گالب) در میدان
میوه تره بار به  8900تومان رسید و در خرده فروشی های سطح
شهر در محدوده  15000تومان و در میدان مرکزی میوه  6000تا
 18000تومان قرار گرفت.
قیمت هر کیلوگرم هلو در خرده فروشی حدود  7800تومان،
موز  6900تومان ،آلبابو  1300هزار تومان ،آلبالوی پیوندی 13500
تومان ،خیار  3000تومان  ،گوجه فرونی  1800تومان و انگور
یاقوتی  15500تومان است  .قیمت انگور رطبی در میادن میوه

و تره بار  5900تومان ،انگور یاقوتی  6900تومان  ،زرد آلو
 7800تومان ،هلو  6200تومان ،لیمو ترش  8200تومان و
موز  6000تومان است.منبع  :گیالن 24

در شهر رشت مرکز استان گیالن با
این همه سازمان و مجموعه و مدیر
جوان و سالمند و دستگاه نظارتی و
حفاظتی برای افکار عمومی مشخص
نیست که چرا مسائل بسیار ساده تا این
حد بغرنج و پیچیده و گاهی غیر قابل
حل می شود!!.
به تازگی شهردار رشت اعالم کرده
است ،ساختمان مرکزی شهرداری که
در حاشیه میدان گیل « ورودی تهران
به رشت» در دست ساخت است
و عملیات اجرایی آن از دوره قبل
مدیریت شهری شروع شد 60 ،درصد
نقص طراحی دارد!! .
آنچه حیرت انگیز است اینست که
در شهرداری این همه مهندس و معمار
و کار بلد مجرب با شهردار قبلی که
خودش دکترای مسکن و شهرسازی
(« دقت فرمایید  ،شهر سازی « )بود
 ،چرا یک ساختمانی ایجاد می شود
که این همه مشکل طراحی و مهندسی
دارد .پرسش مهم تر از منظر افکار
عمومی این است که شورای شهر به
چه چیزی در مدیریت شهری نظارت
می کند و اساسا چرا در دوره قبل این
را مشکالت را ندید و به مردم گزارش
نکرد.؟ یا حیرت انگیز تر آنکه  ،آمدند
با بیش از  170میلیارد ریال طرح پیاده
راه فرهنگی را در میدان شهدای ذهاب
« که خیلی هم زیبا بود» ساختند.
بگذریم که در باره دفینه های این
میدان به هنگام عملیات حفاری به
خصوص شبانه رسانه ها و مردم شهر
چه گفتند و بگذریم از اینکه که این

همه هزینه در دوره ای که حقوق
پاکبان ها پرداخت نمی شد و خیابانها و
کوچه های شهر از شهر کابل افغانستان
هم بدتر بوده و هنوز هم هست و ...
با چه مجوزی و چه نظارت و کنترلی
میدان و خیابان علم الهدایی ساختند و
آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی هم
آمد و تعریف کرد و رفت که چرخش
خودروها درمرکز شهر را به کلی قفل
کرد!.؟؟.
با چه اندیشه ی مهندسی و
کارشناسانه ای با آن همه مشاور که به
هر کدام با همه بی پولی و بدهکاری
چند میلیون تومان در ماه تزریق شد و
اغلب از اشنایان و دوستان و سفارشی
ها بودند ،به ترافیک شهری کوچکی
و متراکمی مانند رشت فکر نشد ،به
راستی شورای شهر و مدیران اجرایی
در مرکز استان کجا بودند و چرا
نظارت نکردند .چرا؟؟؟.
آمدند برای معرفی خودشان چندین
سرای محله و نزدیک به چهل بازارچه
در گوشه  ،گوشه شهر احداث کردند
و ما رسانه ها هم تعریف کردیم که
احسنت  ،مرحبا – اما از آنجایی که
جانمایی ها درست و کارشناسی نبود،
بسیاری از آنها به علت نداشتن مشتری
و رونق اقتصادی برای کارهای معمول
خود در مانده اند!.
این ها اشکال هایی کمی برای یک
شهر متراکم و کوچک اما پر جمعیت
 ،بدهکار  ،عقب نگه داشته شده و ....
نیست و گرچه به سرعت به وجود
آمده است  ،اما به سرعت قابل رفع و
رجوع نخواهد بود و بسیار مایل هستم
یک کارشناس در این باره توضیح
معقول و علمی بدهد.

از سوی مردم برای خرید خودروهای خارجی وجود دارد؛ این درحالی است که برخی افراد
عالقهای ندارند که به نیاز جامعه پاسخ مثبتی دهند .مهدی دادفر با اشاره به پیامدهای محدودیت
در بخش تجارتخارجی افزود :متاسفانه یکی از پیامدهای محدودیت در بخش تجارت قاچاق
خودروهای خارجی و هک سایت ثبت سفارش بود .از اینرو چنانچه قرار باشد دولتمردان به
نیاز بازار داخل پاسخگو نباشند شاهد کلید خوردن اتفاقهای ناخوشایند دیگری خواهیم بود
که امروز تصور آن ممکن نیست .او در ادامه اظهار کرد :به مردم توصیه میشود که هیجان بازار
امروز را با کمی صبر و تحمل بپذیرند چرا که در این شرایط قیمتهای تمام شده خودروهای
وارداتی در بازار براساس نرخ تعیین شده ارز همخوانی ندارد.

یادداشت روز،

حیرت انگیز و ناباورانه!!
اینکه در باره مدیریت شهری قبلی
از مقام های باال تا وابستگان در رسانه
ها حرف وحدیث های بسیاری است
و در میان مردم گفت و شنودهای
مایوس کننده ای وجود دارد ،اما
پرسش این است که اگر مدیری در
یک شهر موجب کارهای مخرب حتی
ناخواسته و اشکال های بی شمار مانند
همین پیاده راه به اصطالح فرهنگی و
یا ساختمان مرکزی شهرداری شد ،چه
کسی حسابرسی و حساب کشی می
کند و مردم از کجا بدانند که مشکالت
مدیران هم رسیدگی می شود.
چرا اطالع رسانی ها تا این حد
ضعیف و الپوشانی ها قوی است و
تالش می شود آنچه که شهروندان کم و
بیش در جریانش هستند از آنها کتمان
شود.؟ هرگز نمی گوییم که مدیریت
شهری قبلی کار خوبی نکرد که بی

انصافی است  ،اما این همه اشکاالت که
مورد به مورد رخ نشان می دهد را باور
نداشتیم تا اینکه از زبان شهردار جدید
و برخی اعضای شورای شهر شنیدیم.
مدیران شهری آگاه باشند که رویه قبلی
محکوم به شکست است و برای تنویر
افکار عمومی در سطوح بسیار گسترده
و بی پرده و البته باید برای جلب اعتماد
عمومی و تقویت باورهای شهروندان
این مسائل شفاف سازی شده  ،اشکاالت
بر طرف و سازمان های مسئول از طریق
رسانه ها به مردم گزارش بدهند.
فقط اشکال گفته نشود بلکه در کنار
کارهای خوب ،با شهامت اشکال ها
برای ترمیم و اصالح بازگو شود که
شهروندان بدانند در شهر چشم های
آگاه و مغزهای فعالی هست که ببیند و
گزارش بدهد .پایدار باشید.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،

دانشگاه گیالن از ظرفیت ارتباطات بین الملل بهره گیری کند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی در نشستی با
حضور مهندس جعفرزاده نماینده
مردم رشت در مجلس ،اعضای هیأت
رئیسه و جمعی از رؤسای دانشکده
های دانشگاه بر موقعیت و ظرفیت
دانشگاه گیالن در حوزه های مختلف
تاکید کرد .رئیس کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی در
این نشست با اشاره به راهبرد آموزش
عالی در طی چهار دهه گذشته ،به نقش
استان گیالن و دانشگاه گیالن به عنوان
دانشگاه مادر استان اشاره کرد و گفت:

نیاز دانشگاه های امروز مبنی بر تقویت
و توسعه و ارتباط همکاری های علمی
بین المللی است که ظرفیت پذیرش
دانشجوی خارجی می تواند یکی از
راه های برقراری این ارتباط باشد.
دکتر عارف بافت و شرایط اقلیمی
استان گیالن و همجواری با کشورهای
حاشیه دریای خزر را در کنار ظرفیت
های علمی محملی مناسب برای توسعه
همکاری های بین المللی دانست.
وی همچنین با اشاره به تاکید مکرر
و اخیر مقام معظم رهبری نسبت به
مسأله ارتباط با صنعت اذعان کرد:

دانشگاه ها باید در زمینه ارتباط با
صنعت با برنامه ای مدون و منسجم
حرکت کنند و این ارتباط را با سایر
بخش های جامعه نیز دنبال کنند.
در ابتدای این نشست هم دکتر
رضی رئیس دانشگاه گیالن هم ضمن
ابراز خرسندی از حضور دکتر عارف
در جمع دانشگاهیان دانشگاه گیالن
ابراز امیدواری کرد که در دوره ریاست
وی در کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شاهد تصویب قوانینی راهگشا
و تحول زا در حوزه علم و فناوری
در مجلس شورای اسالمی باشیم.

دکتر رضی همچنین به ارائه گزارشی
از روند علمی ،آموزشی ،پژوهشی و
فناوری دانشگاه پرداخت و ارتقا کیفیت
و تقویت ارتباط با جامعه ،صنعت و
ارتباطات بین المللی را از اولویت های
برنامه های دانشگاه گیالن برشمرد.

سال آینده،

کارت سوخــت به صورت اجبــــاری باز می گردد!!

گیالن  24و نشریه واکنش:
جایگاههای سوخت تا پایان سال  ۹۸به
کارتخوانهای جدید مجهز میشوند و
استفاده از کارت سوخت الزامی است.
محمدرضا موسویخواه مدیرعامل
پخش فرآوردههای نفتی در مراسم
رونمایی از کارتخوانهای جدید
سوخت که بعدازظهر امروز (سهشنبه
19تیر) در جایگاهی در غرب تهران
با حضور تنی چند از مسئوالن برگزار
شد ،با تأکید بر استفاده تمام مشترکان

از کارت سوخت اظهار کرد :از زمان
برنامهریزی و اجرای کارت سوخت،
استفاده برای تمام مشترکان اجباری
است.مدیرعامل پخش فرآورده های
نفتی افزود :در شرایط فعلی نیز به
مشترکان توصیه میشود از کارت خود
در جایگاهها استفاده کنند تا مشکالت
و معضالت عدم استفاده از کارت
همانند اعتراض به کم فروشی یا زیاده
فروشی جایگاهها شناسایی و برطرف
شود.وی گفت :در حال حاضر افراد

قابل توجه خيـرين بزرگوار و مردم عزيـز

انجمن تاالسمي استان گيالن با  1400بيمار ازبزرگترين نهادهاي غير دولتي استان است و براي كمك به بيماران دست ياري به سوي شما عزيزان دراز
كرده است تا بتواند بخشي از نيازهاي اعضاي تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .
شماره هاي حساب انجمن  01002481087003بانك صادرات

 0100039455009بانك پارسيان

شماره تماس انجمن  013 - 33331300 :و  - 09111347477آقاي زاهدي مدير عامل

باسپاس فراوان

از کارت سوخت جایگاهداران استفاده
میکنند که این مسئله مدیریت سوخت
در بخش کالن کشور را با مشکل
مواجه کرده است.
موسویخواه با اشاره به گردش
مالی  ۱۰۰میلیارد تومانی جایگاههای
سوخت در تهران گفت :هر چه از
شرایط پرداخت نقدی سوخت به
سمت الکترونیکی کردن آن ،گام
برداریم ،امنیت نقل و انتقال مالی
در این زمینه بیشتر میشود؛ این در
حالی است که استفاده از دستگاههای
خودپرداز در جایگاه ،دشواری هایی به
همراه داشت که میتوانست موجب
کندی سوختگیری شود.مدیرعامل
پخش فرآورده های نفتی ،افزود:
با استفاده از کارتخوان های جدید
سوخت ،روند سوختگیری سریعتر
انجام شده و امنیت پرداخت هزینه

ها باال می رود .موسویخواه ،با تأکید
براینکه متعهد شدهایم تا پایان سال ۹۸
کل کشور را به این کارتخوان های
جدید مجهز کنیم ،گفت :تجهیزات
کنونی در جایگاههای سوخت فرسوده
شده بود که نیازمند بازسازی است
و هزینه باالیی را در برمیگرفت؛ این
در حالی است که با استفاده از این
کارتخوانهای جدید شاهد صرفه جویی
 ۲۰میلیارد تومانی در خرید تجهیزات و
واردات آن در سال هستیم .مدیرعامل
پخش فرآورده های نفتی ،اذعان داشت:
احداث این کارتخوانها هیچ هزینهای
بر دوش دولت ندارد و بانک عامل در
این حوزه هزینههای این کارتخوان ها
را برعهده گرفته است .وی تأکید کرد:
این کارتخوانهای جدید به هیچ عنوان
قابلیت دستکاری ندارند؛ چرا که تماما
الکترونیکی هستند.

خبر

رئیس اداره آموزش
وپرورش استثنایی استان
گیالن :

 15پایگاه غنی
سازی اوقات فراغت
دانش آموزان
استثنایی افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی
اداره آموزش وپرورش
استثنایی استان ،در مراسم
افتتاح پایگاه های غنی سازی
اوقات فراغت آموزشگاههای
استثنایی استان گیالن ،رئیس
اداره آموزش وپرورش
استثنایی استان به همراهی
کارشناسان اداره از پایگاه
مدرسه متوسطه حرفه ای
پسران رشت بازدید نمودند.
دراین پایگاه ها ،کالس
های آموزشی مهارت
تکمیلی کار با چوب در طول
تابستان ویژه دانش آموزان
استثنایی پسر با همکاری
مرکز فنی حرفه ایی استان
گیالن به مرحله اجرا در
می آید .مهدی بلوک اصلی
در حاشیه این افتتاح ضمن
تشکر از عوامل اجرایی
پایگاه افزودند که با توجه به
شیوه فراگیری دانش آموزان
استثنایی هرگز نباید وقفه ایی
در روند آموزشی وپرورشی
آنها ایجاد شود غنی سازی
اوقات فراغت دانش آموزان
با نیاز های ویژه به منظور
رشد همه جانبه شخصیت
آنان واستمرار فعالیت های
آموزشی و پرورشی ،با
رویکرد توسعه آموزش
مهارت های زندگی و
خانواده محوراز اهداف راه
اندازی پایگاه های تابستانی
است .رئیس اداره آموزش
وپرورش استثنایی استان
گیالن از فعالیت بیش از
 15پایگاه متمرکز اوقات
فراغت تابستانی در شهرهای
رشت ،صومعه سرا ،آستانه،
الهیجان ،انزلی ،اطاق ور،
املش و....با حضور بیش
از  40نفر از عوامل اجرایی
وحدود  180نفر از دانش
آموزان خبر داد .گفتنی است
پایگاه های تابستانی دانش
آموزان با نیازهای ویژه
همانند دانش آموزان عادی
از هفته دوم تیرماه به مدت
دو ماه که شامل فعالیت های
دینی ( رو خوانی قرآن ،
احکام ).....،هنری( هنرهای
نمایشی ،آوایی و حضور
در سینما و )......مهارتی

(آشنایی با رایانه ،کمک های
اولیه  ،حقوق شهروندی ،
مهارت های هنری ،مهارت های
شغلی و )...و ورزشی ( بازی
های محلی و بومی  ،دومیدانی،
بوچیا ،تنیس روی میز و)....
وفعالیت های اجتماعی( اردو
وگردش های علمی و اشنایی
با محیط زیست و زیارتی)
و ادبی( استفاده از کتابخانه،

قصه نویسی  ،دکلمه خوانی،
نشریات دانش آموزی و...
می باشد در سطح مدارس
مجری طرح اجرا می گردد.
از وظایف اصلی پایگاه
تابستانی دانش آموزان با نیاز
های ویژه باالبردن روحیه و
امیدواری بیشتر برای دانش
اموزان و خانواده های
آنهامی باشد.

خدمت بین دانا

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

شماره حساب بانک ملی ٠١٠۵٣٩٢٨۵۵٠٠۵و شماره حساب بانک صادرات-٠١٠٢۵٠٧٣٠٨٠٠٠
شماره حساب بانک رفاه -٢٢٢٢٠٠٢٠٠و شماره کارت ۶٠۶٣٧٣١٠٢١٧۵٩١٢٢بانک مهر ایران
01333363890
و
تلفن 01333363539

خبر

استاندار گیالن در دیدار
بازیکن تیم ملی فوتبال،

بهره گیری از
ظرفیت گردشگری
ورزشی در گیالن
الزامی است

نشریه واکنش :یک تحلیلگر صنعت تعمیرات تلفن همراه ،لیستی از بیشترین گوشیهای
رفرش مرجوعی منتشر کرده که چینیها و کرهایها صدر این لیست را به خود اختصاص
دادهاند.
یک شرکت تحلیلگر صنعت تعمیرات تلفن همراه اخیرا گزارشی را درباره گوشیهای
ریفربیشد منتشر و گفته است که دارندگان محصوالت برند سامسونگ اغلب بیش از سایر
برندها برای تعمیر مراجعه میکنند.
کاالهای رفرش ( )Refurbishedعموما به دلیل مشکالتی که دارند به تولید کننده ارسال
می شوند یا اصطالح مرجوع میشوند؛ کارخانه پس از اینکه مشکل را برطرف کرد آن را به

سمت بازار میفرستد و با عنوان کاالی  Refurbishedفروخته خواهد شد .براساس این آمار
 27درصد مراجعات برای تعمیر به سامسونگ اختصاص یافته که البته با توجه به حجم بازار
این برند در بین اندرویدیها ،موضوعی دور از ذهن نیست اما جایگاه دوم در اختیار برند چینی
شیائومی با  14.2درصد میزان کل مراجعات است.
موتوروال و هواوی نیز به ترتیب با سهم  9.6و  8.4درصدی در جایگاههای بعدی قرار
گرفتهاند.
منبع  :گیالن 24

پل خشتی لنگرود ،

گیالن  24و نشریه
واکنش :استاندار گیالن با
تاکید بر لزوم بهره گیری از
ظرفیت گردشگری ورزشی،
گفت :گردشگری ورزشی
می تواند بستری برای توسعه
اقتصادی و رونق اشتغال در
استان باشد.
به گزارش پایگاه اطالع
رسانی استانداری گیالن ؛
دکتر مصطفی ساالری در
این دیدار که با حضور نادر
عزت اللهی؛ مربی اسبق تیم
های ملی فوتبال نوجوانان و
جوانان کشور در محل دفتر
استاندار برگزار شد ،اظهار
داشت :سرنوشت تیم فوتبال
ملوان بندرانزلی پیوند عمیقی
با زندگی روزمره مردم این
شهرستان دارد که این مهم
وظیفه ما در قبال ورزش
دوستان این شهرستان را
سنگین تر می کند.
وی نقش دولت در توسعه
امر ورزش قهرمانی را،
پشتیبان توصیف و تصریح
کرد :دخالت دولت در دایره
مدیریت فنی ورزش ،صحیح
نیست .استاندار گیالن با
ابراز تمایل برای راه اندازی
آکادمی و مجتمع بزرگ
ورزشی در استان جهت
تقویت ورزش استان ،تربیت
ورزشکاران و استعداد های
ورزشی استان ،بیان کرد:
می توان از ظرفیت وجود
آکادمی و مجتمع بزرگ
ورزشی در قالب جذب
ورزشکاران سراسر دنیا به
گیالن و میزبانی در برگزاری
مسابقات مختلف جهانی
و کشوری ،جهت توسعه
اقتصادی و رونق اشتغال در
استان نیز بهره گرفت .دکتر

ساالری اضافه کرد :جهت
اجرایی شدن این پروژه آمادگی
داریم با تمام توان کمک کنیم.
وی در بخش دیگر سخنانش
با ابراز خرسندی از حضور
 ۲بازیکن گیالنی در جمع
فوتبالیست های ملی حاضر در
جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸در
کشور روسیه ،اظهار کرد :افتخار
بزرگتر این است که سعید عزت
اللهی و علیرضا جهانبخش هر
دو اشتهار به اخالق مداری
دارند.
در ادامه این نشست نادر
عزت اللهی با اشاره به پرآوازه
بودن نام ملوان بندرانزلی در
سطح کشور ،بر تعلق خاطر
آحاد مردم ایران نسبت به این
تیم تاکید کرد و ضمن تقدیر
و تشکر از دید روشن و
آگاهانه استاندار گیالن نسبت
به موضوع ورزش ،گفت:
امیدواریم با کمک مسئوالن
بستر الزم برای صعود این تیم
محبوب به لیگ برتر فوتبال
کشور فراهم گردد.

سعید عزت اللهی؛ بازیکن
تیم ملی فوتبال کشورمان در
مسابقات جام جهانی فوتبال
 ۲۰۱۸در کشور روسیه
نیز در پایان این نشست
با اشاره به استعدادهای
فراوان استان گیالن بویژه
شهرستان بندرانزلی در رشته
های مختلف ورزشی بویژه
فوتبال ،خاطرنشان کرد :به
طور یقین هر کس در هر
زمینه ای سختی بکشد موفق
می شود.
منبع  :گیالن 24
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گوشــــــــی رفرش نخــــــرید

مدیریت حفاظت منظر شهری تاریخی
که مدیریتی برپایه حفظ ارزش های
تاریخی و اهمیت معنایی شهر است
چهره شهر را مخدوش کرده است.
متاسفانه هم اکنون شاهد مرمت
غیراصولی پل خشتی تاریخی لنگرود
هستیم ،البته مرمتهای شتابزده و غیر
اصولی موضوع تازهای نیست .وجود
پارکینگ در حریم پل خشتی لنگرود
مسئله نیست که به سادگی بتوان از کنار
آن گذشت که نه تنها موجب افزایش
دوام و ارزشمندی بنا نمیشود بلکه
چهره شهر را مخدوش و بنای تاریخی
را نیز از هویت خالی کرده است .صدور
مجوز احداث بنا در حریم درجه یک
پل خشتی و دیگر بناهای تاریخی شهر
نمونه بارزی از برخورد غیرکارشناسانه
با آثار شاخص تاریخی لنگرود است.
تصور من این است که انگار مدیران
میراث فرهنگی استان حواسشان نیست
که با یک بنای تاریخی ثبت شده در
فهرست میراث ملی مواجه هستند و
متاسفانه قرار است بالهایی که سرخانه
های منجم باشی و دریابیگی آوردند ،بر
سر پل خشتی هم بیاورند و فقط یک
پوسته بزک کرده که آسیب های زیادی

گیالن  24و نشریه ی منطقه ای
واکنش:فرمانده دانشگاه افسری و تربیت
پاسداری امام حسین (ع)اعتراض قانونی
را حق ملت دانست اما دشمنان از آن
در راه رسیدن به اهداف شوم خود
استفاده می کنند.سردار سرتیپ پاسدار
علی فضلی در مراسم یادواره ۱۴۵شهید
واالمقام بخش کالچای شهرستان رودسر
در شرق استان گیالن با بیان اینکه دشمن
بنا دارد از مطالبات به حق مردم بهره
گیری کند به نقش فضای مجازی در
این زمینه اشاره و افزود :فضای مجازی
تالش می کند به این موضوع دامن زده
و از اعتراضات قانونی که حق مردم
است به سمت سوی دیگر جهت دهی

کند که باید هوشیار باشیم .وی گفت :بی
تردید مردم ما هوشمند ند و هوشمندانه
از انقالب و نظام دفاع می کنند.
سردار فضلی ضرورت اعتماد
دولتمردان به مردم را مورد تاکید قرار
داد و اظهار کرد :باید دولتمردان به مردم
اعتماد کنند تا از این معرکه ها عبور کنیم.
به گفته وی ،مطمئن ًا با اتکال به خدا و
پشتوانه مردم همه کارها قابل حل است
و معتقدم کارهای بزرگ باید به دست
مردم انجام گیرد ،اگر در این چهل سال
انقالب اگر مردم نبودند معلوم نبود
دولت ها می توانستند از عرصه ها عبور
کنند .فرمانده دانشگاه افسری و تربیت
پاسداری امام حسین (ع) تصریح کرد:

باید اعتماد به مردم همچون عرصه
های سخت کشور در عرصه اقتصادی
به مردم واگذار شود که در این صورت
به طور قطع به فضل خدا از بحران عبور
خواهیم کرد .وی در بخش دیگری از
سخنان خود شهدا را چراغ هدایت جامعه
ذکر و گفت :تا مادامیکه در مسیر و راه
شهدا و والیت قدم بر می داریم انقالب
و نظام پابرجاست و خللی به آن وارد
نخواهد شد .وی خانواده های شهدا را
مظهر صبر و بردباری دانست و افزود:
خانوادههای معظم شهدا همه سرمایه
های خود را که فرزندانشان بود به میدان
آوردند تا از دین و ارزش های انقالب
و نظام دفاع کنند و ما به آنها افتخار می

گوناگون

رئیس دانشگاه گیالن،

دانشگاهها خود
را در قبال
چالشها مسئول
میدانند

آصف عادلی گیالنی-
کارشناس معماری

به آن خواهد آورد از بنا به جا بگذارند.
مداخله هایی که به اسم مرمت بر روی
پل خشتی در حال انجام شدن می باشد
مطالعات دقیقی و موثقی نداشته و
تصمیم گیری ها برای مرمت بنا ،درجا
و در محل صورت گرفته است بدون
اینکه مطالعه ای روی سابقه این بنا و
عناصر معماری آن انجام شود ،یعنی
بدون مطالعه دست برده اند ،تغییر داده
اند .مصالح ساختمانی مدرن که هیچ
تناسب و هماهنگی با مصالح بهکار رفته
در بناهای تاریخی ندارد .در مرمت
بندکشی این بنا از مصالح سیمان سفید
و پودر سنگ بجای آهک استفاده شده
است بهگونهای که در اثر این نوع مرمت
رنگ دیوارههای بنا از رنگ خاکی به
رنگ سیمان سفید تغییر کرده است.باال
بردن بدون دلیل و غیر مستند ارتفاع
جانپاه پل باعث وارد شدن بار مرده
اضافی به پل میشود(وزن هر خشت
اضافی×تعداد خشت در هر ردیف×طول
جداره جانپناه) و تغییر سلیقه ای سطح
شیبدار پل که از محیرالعقول ترین
کارهاست که در دست اقدام است.با
توجه به اهميت بااليی که پل خشتی
به عنوان نماد تاریخی و فرهنگی شهر با
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مرگ تدریجــــــــــی یک رویا
تغییر و تحوالت زندگی در شهرهای
امروزی ،موجب کم رنگ شدن و یا از
دست رفتن بسیاری از فضاهای آشنا
با عملکرد مهم اجتماعی و فرهنگی
شده است .تغییراتی که اغلب احساس
عدم تعلق ،بی هویتی و عدم مشارکت
شهروندان در فعالیت های اجتماعی را
به دنبال دارد.
هویت شهری که زمینه ساز تشخص
و اعتبار شهروندان می شود ،از طریق
تداعی خاطرات و ایجاد حس تعلق در
آن ها ،پیوند شهر و شهروندان را تقویت
نموده ،آن ها را به سوی ویژگی های
ممتاز اجتماعی هدایت می کند .یکی از
راه های تحقق این مهم ،بهره گیری از
امکانات و بناهای خاطره انگیز تاریخی
شهرهاست.توجه به منظر شهری
تاریخی با مطرح شدن توسعه های
جدید در شهرهای تاریخی آغازشد.
هدف رویکرد منظر شهری
تاریخی،حفظ و نگهداری کیفیت
محیطی انسان و باال بردن بهره وردی
فضاهای شهری است.توجه به این
رویکرد در حفاظت و مدیریت شهرهای
تاریخی ایران اهمیت بسزایی دارد.
لنگرود شهری ساحلی با تاریخی نزدیک
به نهصد سال است.چهره این شهر با پل
خشتی و رودخانه ای که از میان آن می
گذرد و خانه های اطراف رودخانه و
مسیر بازار تاریخی در خاطره جمعی
مردم نقش بسته است.
امروزه به واسطه تغییرات ناشی
ازتوسعه های شهری منظر شهری
تاریخی آن در حال نابودی است.
کمبود پزوهش های علمی در مورد
شهر لنگرود ،در تمام وجوه آن دیده
میشود.این درحالیست که تغییرات چند
دهه گذشته در این شهرنیاز به وجود
چارچوب حفاظت و مدیریت آن را چند
برابر کرده است.با توجه به مشکالت
کنونی در مدیریت شهری بدون توجه به

5

برخورداري از قدمت و معماري با ارزش
آن ،كم توجهي به اين بنا از سوي دستگاه
هاي مربوطه ،اجحاف در حق نسل کنونی
و آينده است زيرا با ادامه اين روند به
معماري اصيل اين پل صدمه وارد می
شود .انتظار می رود تا به دلیل اهمیت

تاریخی و گردشگری این شهر ارائه یک طرح
جامع منظر شهری تاریخی است که مانع از وارد
کردن خسارت های جبران ناپذیر بر پیکر تنها
اثر تاریخی سالم مانده شهر لنگرود خواهد شد.
جواب به برخی از این دست پرسش هاست که
ما را به سوی یک ارائه یک طرح جامع منظر
شهری تاریخی لنگرود سوق می دهد تا یکبار
برای همیشه شاهد مرمت و حفاظت توسعه حریم
و بافت تاریخی شهر لنگرود باشیم.

پرسش ها:
چگونه میتوان چارچوبی به منظور
حفاظت از منظر شهری تاریخی لنگرود
با توجه به اهمبت معنایی مکان پل
و با تاکید برجایگاه مفاهیم اصالت و
یکپارچگی ارائه نمود؟
چگونه میتوان تحوالت و تغییرات شهر
را درتعادل با حفظ منظر شهری تاریخی
هدایت و راهبری کرد؟
بیایم برای آیندگان پاسخی داشته
باشیم .منبع  :گیالن  24و نشریه ی منطقه
ای واکنش

دشمنان از مطالبات ملت ایران بدنبال اهداف شوم خود هستند

گیالن  24و نشریه واکنش :رئیس دانشگاه گیالن با
اشاره به اینکه دانشگاهها خود را در قبال چالشهای
جامعه مسئول میدانند ،گفت :براساس سند راهبردی
دانشگاهها باید پلی برای دانش و نیازهای جامعه باشند.
دکتراحمد رضی در دیدار با مجمع نمایندگان گیالن
و روسای دانشگاههای استان که در دانشگاه گیالن
برگزار شد ،با بیان اینکه اولویت دانشگاه عالوه بر
تولید علم ،تربیت نیروی متخصص ماهر است ،اظهار
کرد :سیاستهای نظام بر این است که دانشگاهها به
سمت نسل دوم بروند و در این راستا ساختارهای
جدیدی ایجاد شده است.
رئیس دانشگاه گیالن با بیان اینکه در استان
گیالن  44شرکت دانش بنیان 11 ،هسته واحد فناور
و  76کانون شکوفایی خالقیت داریم ،افزود :تعداد
قراردادهای بیرون از دانشگاه در سال  82 ،96قرارداد
با اعتبار  5میلیارد و  700میلیون تومان بوده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه اقدامات خوبی را برای
مشارکت در رفع مشکالت جامعه دارد ،ادامه داد:
براساس سند راهبردی دانشگاهها باید پلی برای دانش
و نیازهای جامعه باشند ،این حرکت آغاز شده اما
ساختار ما سنتی است.
رضی با اشاره به اینکه دانشگاهها خود را در قبال
چالشهای جامعه مسئول میدانند ،گفت :دانشگاهها
میخواهند پلی بسازند تا بتوانند با فعالیتهای علمی
و پژوهشی پلی برای رفع نیازهای جامعه بسازند .وی
تصریح کرد :ما درصدد تهیه سند علم و فناوری استان
گیالن هستیم و در کارگروه آموزش و پژوهش هم
مورد بررسی قرار گرفته است .راه اندازی منطقه ویژه
علم و فناوری استان گیالن به کمک شما نمایندگان
نیاز دارد .رئیس دانشگاه گیالن با اشاره به مقایسه
بودجه آموزشی استانها ،افزود :انتظار داریم سهم
استان از اعتباران بیشتر شود ،در حال حاضر ما رتبه
 26بودجهای در بین استانها را داریم که رتبه خیلی
خوبی نیست .وی در خصوص مصوبات مجلس
برای دانشگاهها ،گفت :امکان استفاده از دانشگاهها از
اعتبارات توسعه متوازن ،پرداخت  40درصد از سود
شرکتهای سودده به دانشگاهها ،تشویق خیرین برای
سرمایه گذاری در علم و فناوری ،جلب مشارکت
دستگاههای اجرایی برای کمک به توسعه دانشگاهها،
پیگیری توسعه مقطع دکتری و پسادکتری در استان از
جمله مصوبات نمایندگان است.
سالمه شیرزادی
منبع  :گیالن 24
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مدیرکل بنیاد شهید و
امور ایثارگران گیالن:

انتقال فرهنگ
ایثار و شهادت
توصیه شهداست
کنیم .به گفته وی ،شهدا ستارگانی هستند
که مسیر و جهت یک امت را ترسیم می
کنند اینها مایه عزت ،شرف و آبروی کشور

هستند.

سمیه محمدی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن در
نشست هم اندیشی تشکل «پیام آوران ایثار» استان که
در مجتمع فرهنگی شاهد و ایثار رشت برگزار شد ،با
بیان اینکه امروز هجمه های بی امان فرهنگی دشمن در
زوایای مختلف انقالب و نظام ما را تهدید می کند ،گفت:
ما سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی نظام هستیم.
وی حفظ ،ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت را
توصیه شهدا دانست و افزود :باید فرهنگ ایثار و شهادت
را پاس بداریم و آن را به نسل های بعد منتقل کنیم تا
آیندگان ما بدانند شهدا و ایثارگران چه حماسه آفرینی ها
و فداکاری هایی انجام دادند .به گزارش ایثار گیالن
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن ،با تاکید بر
لزوم زنده نگه داشتن تاریخ و خاطرات پرافتخار دفاع
مقدس ،گفت :وظیفه ماست که پیام شهدا و ایثارگران را
ترویج کنیم ،زیرا این بزرگواران در آن مقطع حساس از
انقالب با وجود همه مشکالت و نارسایی ها و نابرابری ها
در مقابل دشمن ایستادند و جان خود را در طبق اخالص
گذاشتند تا از اسالم و قرآن و انقالب و عاشورا دفاع
کنند.وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از دوران دفاع مقدس
کار پیام آوری و روایتگری را دشوارتر می کند ،گفت:باید
خودمان را با سالیق روز مخاطبان این فرهنگ تطبیق
دهیم و صرفا به روایتگری بسنده نکنیم .بی تردید هنر
یکی از موثرترین ابزارهای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت
است و باید از ظرفیت هنر در کنار پیام آوری و روایتگری
به عنوان مکمل استفاده کنیم .خدمت بین دانا
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گوناگون

جـهاد دانشگاهـی میتواند گــرهگشــای مشـکالت باشد

انسجام تیم اقتصادی دولت را مطالبه مردم در این مقطع زمانی دانست و متذکر شد :بیش
از  200نماینده به دولت هشدار دادند که تیم اقتصادی فعلی توان مقابله با بحران ها را ندارد.
جبار کوچکی نژاد در حاشیه دیدار با دکتر فریبرز جمالزاد ،رئیس جهاددانشگاهی استان
گیالن و سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی  ،کمیسیون آموزش ،تحقیقات و
فناوری را یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی دانست و اظهار کرد :همه
دستگاه هایی که در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی فعالیت می کنند ،تحت نظر و حمایت این
کمیسیون قرار دارند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه

خبر

نماینده صومعه سرا در
مجلس،

مفسدان
اقتـصادی را
اعدام کنید

گیالن  24و نشریه واکنش :نماینده مردم صومعه سرا
در مجلس اعتقاد دارد ،جنگ اقتصادی را نمیتوان با
مدیریت عادی هدایت کرد و مفسدین اقتصادی باید
اعدام شوند.
با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما از ابتدا دچار
بیماریهایی بوده است ،اظهار کرد :پس از انقالب به
صورت مقطعی روی اقتصاد کار شد و جواب هم داد
ولی آنطور که باید ،تاکنون نتیجهای نگرفتیم.
وی افزود :در کشور ما کسی که میخواهد مسئولیت
اقتصادی در بخشهای مختلف را برعهده گیرد ،باید
حتما از دو نوع تخصص «سواد اقتصادی» و «جایگاهی
در بین مردم جامعه» برخوردار باشد و نیازهای روزمره
مردم را بشناسد .اگر کسی یکی از این تخصص را
نداشته باشد قطعا با وجود فرهنگ عمومی نمیتواند
اقتصاد کشور را بچرخاند.
* در مدیریت اقتصادی کشور دچار ضعف هستیم
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای
اسالمی ،گفت :با توجه به شرایط ویژه بعد از انقالب
نظیر جنگ دفاع مقدس و جنگهای داخلی داشتیم
که سعی نکردیم در کنار اینها مدیریت در کشور را
تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت موجود این است
که در مدیریت کشور خصوصا بخشهای اقتصادی
دچار ضعف هستیم ،گفت :همزمان با دوران جنگ،
تحریمهایی هم بر کشور اعمال شد که همچنان هم
داریم؛ اخیرا با وجود برجام شرایط در حال درست
شدن ،بود .دلخوش ،تصریح کرد :امروز در شرایط
بحرانی قرار داریم با اینکه جنگ متقابل را نداریم
ولی تحریمها تشدید شدند .از طرف دیگر امروز
مردم عادی و عامی که همواره همراه انقالب بودند،
دغدغههایی دارند که مسئولین نتوانستند حل کنند و
موجب نگرانی آنها شده است.

خبر،

خانه میرزا
کوچک رشت
پاتوق سیاسی
احزاب نیست

خبر

اینکه نام میرزا کوچک نباید دستاویز تحرکات سیاسی افراد شود
تصریح کرد :میرزا اسطوره مردم رشت بوده که نام و اقدامات
عدالتخواهانه وی در تمامی ایران اسالمی و حتی بسیاری از
کشورهای دنیا مطرح بوده و اجازه نمیدهیم از نام این مبارز
روحانی در راستای اهداف سیاسی گروههای خاص بهرهبرداری
کنند .وی به آغاز هفته عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت۲۱ :
تیرماه به نام عفاف و حجاب نامگذاری شده و متأسفانه برخی از
متولیان این حوزه نسبت به این فریضه مهم و اسالمی بیتوجه
شدهاند .شیرزاد با تأکید بر اینکه حجاب مصونیت است

بیان کرد :حجاب فقط مختص زنان نیست و در دین مبین

اسالم به مباحثی پیرامون حجاب مردان نیز اشارهشده است که باید مردان
و زنان رعایت کند.نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت با
اشاره به ولنگاریها و شبیخونهای فرهنگی دشمن طی سالهای گذشته
باهدف نابودی بنیان خانواده خاطرنشان کرد :دشمنان اسالم و انقالب طی
سالهای گذشته در این حوزه هزینههای هنگفتی انجام داده و متأسفانه

برخی از مسئولین این بخش در حال درجا زدن هستند .شیرزاد با
تأکید به ارائه طرحهای خالقانه و جوانپسند در حوزه
حجاب تصریح کرد :پرداختن به طرحهای تکراری در
این حوزه راهگشا نیست و باید نسبت به این مسئله مهم
با نگاهی تخصصی و دلسوزانه ورود کرده و در صورت
عدم توجه به این مهم دشمنان بیشازپیش دراینباره پیش
روی میکنند.

خبر

سرپرست فرمانداری
الهیجان ،

 ۲۸۰۰هکتار
اراضی
شالیزاری
الهیجان نوسازی شد

گیالن  24و نشریه واکنش :سرپرست فرمانداری
الهیجان گفت :امسال  ۲هزار و  ۸۰۰هکتار از اراضی
شالیزاری الهیجان تحت پوشش طرح تجهیز و نوسازی
قرار گرفتند که بیشترین تجهیز در بین شهرستان های
استان محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري الهيجان امیر
جانبازی به گرمای کم سابقه تابستان امسال الهیجان و
مشکالت ناشی از آن اشاره کرد و افزود :در مجموع
ادارات و نیروهای مردمی در این شهرستان در تالش
شبانه روزی هستند تا بر اثر این گرما مشکالتی برای
بخش کشاورزی و مردم در هنگام فشار بر شبکه برق
به وجود نیاید.
وی ضمن قدردانی از شوراهای روستاها ،بخش
و شهرستان ،دهیاران و پرسنل اداره برق شهرستان
الهیجان ،اظهار کرد :همه این نیروها در تالش هستند
تا مشکل یا کمبودی به وجود نیاید و آب کشاورزی
به موقع فراهم شود و همه به برق و آب دسترسی
داشته باشند .این مقام مسئول عنوان کرد :در حوزه آب
شهری و روستایی ،آب کشاورزی و در برق شهرستان
توسعه خوبی صورت گرفته است و از شروع گرما با
شرکت سهامی برق استان هماهنگی های خوبی داشتیم
و با مساعدت مدیریت استان اعتبار  ۵.۵میلیارد تومانی
به شبکه برق شهرستان اختصاص داده شد که این امر
موجب گردید که توان تولید الکتریکی و توسعه پایدار
شبکه برق ارتقا پیدا کند.
سرپرست فرمانداری الهیجان ،با اشاره به مهم بودن
تامین امنیت و آسایش شهروندان ،تصریح کرد :با
اجرای طرح جایگزینی دو دستگاه ترانسفرموتور ۴۰
مگاولت آمپر جایگزین دستگاه های قبلی شدند و برق
شهرستان  ۳۳درصد رشد داده و این رشد در مقام
توزیع  ۱۶.۵درصد بود که اگر این مساعدت نبود مردم
با مشکالت بیشتری مواجه می شدند.
وی یادآور شد :در بخش کشاورزی نیز در سطح
شهرستان طرح کاداستر برای اولین بار در کشور به
عنوان پایلوت در  ۴۳هزار هکتار از اراضی کشاورزی
الهیجان آغاز شد و در حال اجراست .همچنین امسال
 ۲هزار و  ۸۰۰هکتار از اراضی شالیزاری الهیجان تحت
پوشش طرح تجهیز و نوسازی قرار گرفتند که بیشترین

تجهیز در بین شهرستان های استان محسوب می شود.

گیالن  24و نشریه واکنش :نائب رئیس کمیسیون
فرهنگی شورای شهر رشت با اشاره به اینکه خانه میرزا
کوچک رشت پاتوق سیاسی افراد و احزاب نیست گفت:
اجازه نمیدهیم از چنین فضاهایی بهمنظور اهداف خاص
افراد و احزاب سیاسی استفاده شود.
فاطمه شیرزاد با انتقاد از برخی تحرکات سیاسی با
اهداف خاص در رشت اظهار کرد :در روزهای گذشته
افرادی با تحتفشار قراردادن شهردار و برخی از اعضای
شورا قصد راهاندازی حزب سیاسی در ساختمان میرزا
کوچک رشت را دارند.وی با تأکید بر اینکه شهردار
رشت نسبت به چنین تحرکاتی هوشیار باشد افزود:
مسعود نصرتی بهعنوان شهردار رشت هوشیار باشد و از
امضا کردن هرگونه قرارداد ،تفاهمنامه و غیره دراینباره
بهشدت اجتناب کند.نائب رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای شهر رشت با اشاره به اینکه خانه میرزا کوچک
رشت پاتوق سیاسی افراد و احزاب نیست گفت :اجازه
نمیدهیم از چنین فضاهایی بهمنظور اهداف خاص
افراد و احزاب سیاسی استفاده شود .شیرزاد با تأکید بر

جلسه هفته آینده این کمیسیون به بررسی جامع وضعیت مدارس و مراکز آموزشی کشور
می پردازد ،گفت :این جلسه با حضور وزاری علوم ،آموزش و پرورش و اطالعات و رئیس
جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد و تالش می کنیم برنامه هایی که وزرا برای سال آینده دارند،
به ویژه در حوزه علم و فناوری را بررسی کنیم.
وی ادامه داد :امروز نیاز ضروری داریم که در حوزه علم و فناوری کشور تحوالتی ایجاد
شود ،زیرا شاهد افت علمی هستیم و این مطالبه مقام معظم رهبری است که ایران تا سال 1400
در حوزه تولید علم سرآمد آسیا باشد ،اما همچنان برخی از کشورها از جمله ترکیه جلوتر از
ما هستند.

رئیس پارک
علم و فناوری
گیالن منصوب
شد

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با صدور حکمی،
دکتر علی باستی را به سمت «رئیس پارک علم و
فناوری گیالن » منصوب کرد.
در متن حکم دکتر منصور غالمی خطاب به دکتر علی
باستی آمده است« :با عنایت به مراتب تعهد ،تخصص و
تجارب جنابعالی و بر اساس پیشنهاد معاون محترم
پژوهش و فناوری ،به موجب این حکم به سمت
«رئیس پارک علم و فناوری گیالن» منصوب میشوید.
از جنابعالی انتظار میرود که با مشارکت و ایفای نقش
موثر در ارتقای زیستبوم نوآوری و کارآفرینی منطقه
و همراهی و همکاری با نقشآفرینان اصلی این زیست
بوم و همچنین توسعه کیفی موسسات مستقر در پارک
در کنار توسعه کمی آنها ،زمینه توسعه کسب و کار
موسسات و حضور آنان در بازارهای فرامنطقهای ،ملی
و بینالمللی را در سرلوحه کار خویش قرار دهید.در این
راستا تعامل موثر با مدیران اجرایی استان برای تامین زیر
ساختهای الزم برای استقرار و حل مشکالت پیش
روی توسعه کسب و کار موسسات و همچنین ایجاد
روابط نظاممند ،موثر و هدفمند با دانشگاههای استان
برای بهرهگیری دانشگاهیان از ظرفیتهای پارک علم
و فناوری در جهت تجاریسازی دستاوردهای علمی و
پژوهشی آنان از اهمیت زیادی برخوردار است.
امید است که تنوع بخشی به منابع مالی مورد
نیاز پارک علم و فناوری ،افزایش نسبت درآمدهای
اختصاصی پارک به اعتبارات ملی و استانی و بهرهگیری
از ظرفیتهای بخش خصوصی در توسعه کالبدی پارک
مورد اهتمام ویژه جنابعالی و همکاران محترم قرار گیرد.
انتظار میرود با توکل به خداوند سبحان ،ماموریت و
وظایف محوله را بر پایه قوانین ،سیاستها و برنامههای
مصوب دولت تدبیر و امید و برنامههای ارائه شده به
مجلس محترم شورای اسالمی به انجام رسانید.بایسته است
با پیروی از آموزههای اسالمی ،مبانی علمی ،راهبردهای
دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و
صاحبنظران ،در مراکز دولتی و خصوصی نقشی شایسته
درنظام علم و فناوری ایفا کنید».دکتر علی باستی متولد
 ۱۳۵۲رشت و فارغ التحصیل دوره دکترای تخصصی
رشته مهندسی مکانیک ،ساخت و تولید از دانشگاه
صنعتی توکیو و در حال حاضر عضو هیئت علمی
(دانشیار) دانشگاه گیالن است.وی دارای افتخارات
علمی از جمله پژوهشگر برتر دانشگاه گیالن بوده و
تعدادی از مقاالت وی در خصوص طراحی و ساخت
نانو سنسور حرارتی توسط انجمن مهندسی مکانیک در
ژاپن ( )jsmeو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران،
به عنوان برترین مقاله برگزیده شده است.

خبر

رئیس سازمان صنعت:

امروز جنگ،
جنگ اقتصادى
است

رئیس سازمان صنعت و معدن گیالن در نشستی با
اصحاب رسانه با اشاره به برنامه هاى هفته صنعت تا
پایان تیر ماه اظهار داشت :از همه فعالین عرصه صنعت
و معدن که در شرایط خاص فعلى در حال فعالیت
هستند تشکر میکنم و عبور از شرایط حاضر نیازمند
همگرایی عمومی و کمک اصحاب رسانه در زدودن نا
امیدی از روح جامعه استکه با توجه به فرهنگ و شعور
مردم گیالن کمترین مشکالت را در گیالن داریم.
وی افزود :اصحاب رسانه همیشه باید در متن حضور
داشته باشند و نه در حاشیه که بتوانیم در کنار یکدیگر
با تصمیم گیرى هاى به موقع در عبور از مقاطع و در
تصمیم گیرى هاى مختلف به نحو احسن عمل کنیم.
فرهاد دلق پوش با اشاره به ظرفیت ها و برنامه های
اقتصادی این سازمان خاطر نشان ساخت :باید به تمام
ظرفیت هاى سازمان صنعت و معدن و تشکل هاى
زیر مجموعه و مردم نهاد توجه شود و تمام تالش و
ظرفیت هاى این خانواده اقتصادى و صنعتى را با برنامه
ریزی مناسب در جهت خدمت به مردم به کار ببندیم.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادى نابسامان که معلول
از تحریم هاى غربى هاست ،مردم را هدف قرار داده
افزود :در حال حاضر در شرایط سختى هستیم کما
اینکه در گذشته نیز این شرایط وجود داشته و توانستیم
از آن عبورر کنیم .اگرچه هر زمانى شرایط به گونه
متفاوتی است و باید با توجه به شرایط مختلف راهکار
هاى مختلف براى برون رفت از شرایط به کار ببندیم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن
راه برون رفت از چنین بزنگاه هایی را درک دقیق
شرایط،رصد امور و ایجاد فضای مثبت در جامعه عنوان
کرد و اظهار داشت :دولت و نظام جمهوری اسالمی
متعلق به ملت است و هرمسئولى که از مردم فاصله
بگیرد خود را از راه راست دور کرده است.
دلق پوش افزود :دیدار از واحد هاى تولیدى ،آشنایى
با مشکالت و تدوین برنامه مدون در بحث صنعت
تولید و اشتغال امرى مهم است که اصحاب رسانه حلقه
اتصال انتقال این اطالعات بین فعالین صنایع و مردم
هستند.
وی با بیان اینکه دشمن شبانه روز در حال فعالیت
است و تالش و دغدغه های ما باید شبانه روزى باشد
اذعان داشت :در حال حاضر جنگ ،جنگ اقتصادى
است و باید از تمام ظرفیت ها در بخش خصوصى و
دولتى و همینطور در سطح استانى و کشورى در این
راه استفاده کرده و از حداقل امکانات حداکثر بهروری
را داشته باشیم.
زهرا رضائی

برای سرافرازی ایران اسالمی،

از دولت نه به حــــــــــرف ،
در عمل حمـایت شود

مجید محمدپور
نویسنده،روزنامه نگار و
مدرس علوم ارتباطات

ما و شما به درستی آگاهیم که بر
اثر تحریم های ظالمانه و طوالنی مدت
استکبار جهانی و دشمنی های بی امان
و مستمر نه تنها مسئوالن کاخ سفید
که از سوی برخی کشورهای اروپایی
که ظاهرشان را حفظ می کنند و حتی
کشورهای عرب آنسوی خلیج فارس،
ایران عزیز در شرایط ویژه ای است .بینی
و بین اهلل هر ایرانی که به کشورش عشق
می ورزد در این شرایط حساس نباید

از دولت به خاطر مشکالت اقتصادی و
اجتماعی روی برگرداند ،دولتی که الحق
همه توانش را مخلصانه برای خدمت به
مردم مصروف داشته و حاال خدای
ناکرده اقدامهایی دلسرد کننده انجام
ندهیم که مسئوالن دچار استرس و مردم
دستخوش ناامیدی بیشتر شوند.
امروز روز استثنایی و روز همکاری
و همدلی است و دولت که نگارنده
در این شش سال نه تنها هیچ نفعی از
دولت ندیده که زیان هایی را متحمل
شده است باور و اعتقاد راسخ دارد ،
باید از دولت حمایت کنیم که این کار ما
و شما حمایت از خودمان و خانواده و

فرزندان مان است .وقتی که رهبر معظم
انقالب می فرمایند ،شرایط حساس است
و دولت توان الزم برای اداره کشور را
دارد و همه باید کمک کنند ،تکلیف بر
ما روشن است و دیگر شایسته نیست
برای خود رای دیگری صادر کرده و
شرایط را توجیه کنیم.
هر آنچه ایشان ابراز می کنند باید
برای ما که به دین و سرزمین خویش
عشق می ورزیم  ،مطاع باشد.
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی  24تیر ماه در نشستی
که با دعوت ایشان از رئیسجمهور و
اعضای هیئت دولت برگزار شد ،با تأکید
بر توانایی کشور برای عبور از مشکالت
اقتصادی با برخورداری از روحیه انقالبی
ِ
روزی
و مجاهدت ،کار و تالش شبانه
مسئوالن و همکاری و همراهی آحاد
مردم ،شرایط و الزامات استمرار پیشرفت
و حرکت پر شتاب به سمت اهداف را
بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنهای در این
جلسه ،شرط اصلی موفقیت در همه
عرصهها را برخورداری از «روحیه قوی،
انگیزه ،شجاعت و عزم راسخ» دانستند
و افزودند :همه مدیران دولتی باید در
مقابل مشکالت با تحرک بیشتر و با
احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند.
رهبر انقالب اسالمی ،تیم اقتصادی

دولت را میاندار و محور اصلی کار و
تحرک در کشور خواندند و همه دستگاهها
را به هماهنگی با آن فراخواندند.
ایشان شرط دیگر غلبه بر تنگناها را
ارسال تصویری مقتدر از دولت برشمردند
و افزودند :تصویر دولت در چشم مردم
باید تصویری توانا ،کارآمد و تالشگر
باشد ،زیرا نفس تالشگری برای مردم
جذاب و امیدوارکننده است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین صداوسیما
و دستگاههای تبلیغاتی را به انتقال تصویر
درست از اقدامات دولت توصیه کردند
و افزودند :البته بیان انتقادهای منطقی
اشکالی ندارد ،ضمن اینکه بخش عمدهای
از تصویرسازی درست از دولت وابسته
به عملکرد مسئوالن است ،یعنی مسئوالن
باید به میان مردم ،کارگران و صنایع بروند
و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار کنند.
به نظر می رسد با کالم حضرت آقا
«حجت تمام است» و هیچ جایی برای
تفسیر و توجیه ما و شما نیست .لذا یا
علی مدد
همت کنیم و به جای نق زدن و
ایراد گیری بی پایان،در کنار دولت و به
پشتیبانی از رئیس جمهوری در راستای
عزت و سرفرازی ایران اسالمی گام های
بلند و کارآمد برداریم.

خبر

پیشنهاد ایران به آمریکا:

در انتقال گاز
ایران به اروپا
سرمایهگذاری کنید

گیالن  :24مدیر شرکت
ملی صادرات گاز ایران گفت:
دستورالعملی در ارتباط با
مذاکرات صادر نشده و بحث
بر سر این است که اگر آمریکا
تمایل دارد وابستگی اروپا به
روسیه کم شود بهتر است
در بخش ال.ان.جی و یا خط
لوله انتقال گاز ایران به اروپا
سرمایه گذاری صورت گیرد
و از این طریق وابستگی اروپا
به گاز روسیه کاهش پیدا کند.
مهران امیرمعینی در گفت و
گو با ایلنا ،درباره پیشنهاد
مشارکت آمریکا در توسعه
ال.ان.جی ایران اظهار داشت:
موضوع مطرح شده در حد
پیشنهاد است و دستورالعملی
در ارتباط با مذاکرات صادر
نشده است .بحث بر سر این
است که اگر آمریکا تمایل
دارد وابستگی اروپا به روسیه
کم شود بهتر است در بخش
ال.ان.جی و یا خط لوله انتقال
گاز ایران به اروپا سرمایه
گذاری صورت گیرد و از این
طریق وابستگی اروپا به گاز
روسیه کاهش پیدا کند .وی
گفت :این موضوع در حد
پیشنهاد است و بحث اینکه با
آمریکائیها با این سرعت وارد
مذاکره شویم ،نیست.
مدیر شرکت ملی صادرات
گاز ایران تاکید کرد :تا مباحث
سیاسی حل نشود بعید است
بتوانیم وارد مسائل اقتصادی
شویم ،بنابراین این موضوع
مفری برای بحث مذاکره در
ارتباط با تامین نیاز گاز اروپا
است و الغیر .وی یادآور شد:
مشکل ما با آمریکائیها فعال
سیاسی است وقتی این مسئله
حل شود مباحث اقتصادی
خود به خود حل میشود،
بنابراین طرح این موضوع
میتواند به نوعی منجر به
تعدیل سیاستهای آمریکا در
قبال ایران تلقی شود.

خبر

تامین اجتماعی گیالن
خبر داد،

صـدور دفتـرچه
بیـمه از طریـق
کارگـزاریها انجام
می شود
مدیرکل تامین اجتماعی
گیالن گفت :استان گیالن جزء
اولین استان پایلوت کشور
در راستای حذف مراجعات
حضوری برای صدور و
تمدید اعتبار دفترچه بیمه
تامین اجتماعی است.
مدیر کل تامین اجتماعی
خاطرنشان کرد :در راستای ارائه
خدمات هرچه بهتر به خانواده
بزرگ تامین اجتماعی به زودی
 5کارگزاری جدید در سطح
استان در شهرستان های رودسر،
لنگرود ،صومعه سرا ،تالش و
آستارا ایجاد می شود .حق پرست
ضمن ارائه آماری مبنی بر اخذ
مجوز طراحی سامانه نرم افزاری
توسعه خدمات غیرحضوری از
دفتر راهبری سیستمها به عنوان
اولین استان در سطح کشور ادامه
داد :استان گیالن جزء اولین

استان پایلوت کشور در راستای
حذف مراجعات حضوری برای
دریافت دفترچه بیمه است و
ایجاد خدمات الکترونیک و
حذف مراجعات حضوری به
شعبه ها و کارگزاری ها در
خصوص صدور و تمدید اعتبار
دفترچه های تامین اجتماعی
نقش بسزایی در ارائه خدمات
هرچه بهتر به این خانواده بزرگ
کشور دارد.

خبر

توانمندی احزاب
و رسانه ها برای
کمک به توسعه

گیالن  24و نشریه ی منطقه ای واکنش :نایب رییس اتحادیه امالک گفت :رشد قیمت مسکن
باعث شده تا بسیاری از مستاجران به شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند که همین موضوع
مشکالت عبور و مرور را رقم میزند.
حسام عقبایی اظهار کرد :در ماههای اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در
شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجارهنشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله
کرج ،شهریار ،پردیس ،رودهن و غیره هستیم؛ این جابهجایی از نظر رفت و آمد ابعاد منفی دارد.
ممکن است حاشیهنشینی ،قدرت خرید مستاجران را باال ببرد ولی باعث مشکالت اجتماعی و
معضالت عبورو مرور میشود .وی افزود :اصلیترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است که

در ماههای اخیر حدود  ۵۰درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره بها نیز به همین
میزان رشد کند اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد ،نه رشد سال  .۱۳۹۷در حال
حاضر مستاجران امکان پرداخت رقمهای غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.
عقبایی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان همزمان با فصل پیک نقل وانتقاالت ،روند اجاره بها
رو به رشد بوده گفت :هرچه به مردادماه نزدیکتر میشویم رشد اجاره بها ملموستر میشود.
خیلی از مستاجران به دلیل این رقمهای نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند که آیا
میتوانند خانهی مورد نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور میشوند به افزایش قیمت
مالکین تن بدهند.

نشریه ی منطقه ای واکنش و گیالن
 :24دکترنصرتی شهردار کنونی رشت به
تحقیق از چهره هایی است که کفایت الزم
برای مدیریت شهر را دارد ،اما دست و
دهانش بسته است و می گویند « ،بفرمایید
چلوکباب مخصوص!»
وقتی اواخر شهریور و اوایل پاییز سال
 96از سوی  11عضو شورای شهر به این
سمت انتخاب و شهرداری به او تحویل
شد  ،مدیریت شهری رشت نزدیک به 800
میلیارد تومان بدهی داشت ،موضوعی که
در اولین مصاحبه اش رسانه ای کرد!.
در این مدت شهردار قزوینی شهر رشت
به موازات انجام یک سری کارهای اجرایی
محدود بخش قابل توجهی از بدهی ها ی
مانده را با پیمانکاران صاف کرد و حقوق
کارکنان و پاکبان ها را پرداخت کرد که
مبلغ حقوق ها ی هر ماه به علت تزریق
مستمر و بی انتهای نیروی قرار دادی در
نوع خود قابل توجه است!.
شواهد ،مستندات و اظهارات خود افراد
شاغل در شهرداری حاکی از آن است
که بخشی از نیروهای مدیریت شهری
سفارشی از طرف افراد صاحب نفوذ،
معاونان این مجموعه در گذشته و بعضا
در حال حاضر و حتی مدیران اجرایی و
البته اعضای شورای شهر در ادوار مختلف
به بدنه شهرداری تزریق شده اند .درباره
کفایت این نیروهای و ضرورت حضور

آنها و مازاد نیرویی که در شهرداری های
کشور از جمله در رشت به علت نفوذ
ها وجود دارد ،در آینده نزدیک گزارشی
را به کمک مدیران عزیز رسانه منتشر
خواهیم کرد .نگارنده هم با این جمالت
احمد رمضانپور عضو شورای شهر رشت
موافق است که می گوید :سالمت ،تجربه
 ،تخصص و پویایی در عملکرد شهردار
مشهود است.
بی تردید شهردار در کار و تالش خود
سالمت کامل دارد و این خود از نکات
درخشان مدیریتی نصرتی است.
مدتی که در استان قزوین مسئولیت
داشتم از نزدیک شاهد فعالیت های
نصرتی در مسئولیت های مختلف از جمله
در شهرداری بودم و سالمت او واقعا مورد
تایید است.
دکتر نصرتی یک چهره شناخته شده
ملی و حتی فرا ملی در عرصه مدیریت
شهری است  ،اما برای عمران و توسعه
شهر رشت به کمک مدیران اجرایی و
خیرین نیاز دارد.به همفکری و هم اندیشی
نیروهای توانمند و دارای خالقیت نیاز
دارد .از زمانی که به رشت آمده است  ،او
را مالقات نکرده ام و شاید هم ضرورتی
نداشته لیکن از دور درک می کنم ،چقدر
دلش می خواهد بیش از پیش تاثیر گذار
باشد و زمانی که رشت را ترک کرد مردم
رشت او را مدیر و نماینده ای شایسته از
قزوین بدانند.
شهردار ،مدیران شهری  ،اعضای شورا
 ،مردم و رسانه ها همه و همه می دانند

با موضوع ساحـل،

که یکی از برجسته ترین معضل شهر نه
چندان بزرگ رشت حتی اگر عده ای آن
را کالنشهر بخوانند!  « ،آسفالت درست،
کامل و علمی معابر اصلی و فرعی شهر
که با هر بارندگی خود را ول ندهد و یک
درد بی درمان شده،بازسازی کوچه های
متعدد خاکی یا نیمه آسفالت شده ،اصالح
مدیریت شهری به لحاظ سخت افزاری
و نرم افزاری ،اصالح وضعیت پیاده راه
فرهنگی مرکز شهر که نفس این بخش
شهر را بریده و امکان حرکت در محدوده
میدان شهرداری وجود ندارد  ،حل معضل
بحران زای زباله سراوان که به یک آرزوی
تبدیل شده  ،زمینه سازی تبدیل رشت به
شهر خالق خوراکی ها « نه در حرف که
در عمل» اگر چه در یونسکو به ثبت رسیده
است ،ساماندهی دریافتی ها و پرداختی ها
در همه حوزه های مدیریت شهری  ،برون
رفت از جذب نیروهای سفارشی با حجم
باالی نیروی موجود و ....است.
این ها و دهها موضوع دیگر زمانی
قابل اجرا و انجام است که شهردار تنها
نباشد و شورای شهر به دور از اختالف
های درونی احتمالی و نگاه های سیاسی
 ،مدیران استانی ،گروه های صاحب نفود
و نمایندگان مردم در خانه ملت فارغ از

جناح بندی ها  ،استاندار  ،نماینده ولی فقیه
در استان و رسانه ها صمیمانه همدلی و
همراهی کنند.
دکتر نصرتی این توان را دارد به همه این
مشکالت و کارهای انجام نشده فائق آید،
مشروط بر آنکه اگر دیگران همراهی کنند
و اگر روحیه کمک ندارند ،حداقل سنگ
اندازی نشود .اگر مدیریت شهری رشت
با همکاری همه دست اندر کاران بتواند بر
مشکالت چیره شده و مرکز استان سیمای
زیبایی به خود بگیرد و زیر ساخت های
کامل شود و گردشگران داخلی و خارج
با ورود به شهر از چهره مرکز گیالن لذت
ببرند ،بی تردید حوزه گردشگری ماندگار که
حق و اولویت اول رشت است ،در این شهر
تقویت و به خودی خود در آمدزایی باالیی
خواهد داشت .در آن صورت اصناف و
مردم و رسانه و مسئوالن استان و شهر رشت
هم بسیار راضی خواهند بود و شهرداری از
همین مسیر به در آمدهای مناسب و معقولی
دست می یابد.
به امید آنکه افراد ،گروه ها و جریان های
به جای مصالح فردی و جناحی به فکر شهر
رشت باشند و با اجماع و هم اندیشی واقعی
به شهردار با کفایت کمک کنند تا اهداف
پیش روی محفق شود  .انشاء اهلل

جشنـــــــواره استانی مطبــــــــوعات در آستارا برگــزار می شود
گیالن  24و نشریه واکنش :معاون سیاسی و
اجتماعی فرماندار آستارا از برگزاری جشنواره
استانی مطبوعات و خبرگزاری ها با موضوع
ساحل گیالن در این شهرستان خبر داد.
سامان ساسانیان روز یکشنبه در جلسه
هماهنگی این جشنواره در فرمانداری آستارا
گفت :این جشنواره با موضوع آداب گردشگری
ساحلی ،محیط زیست ،سازمان های مردم نهادو
نوار ساحلی ،ساحل خواری ،نقش ساحل در
پذیرش گردشگر و توسعه شناگاه ها برگزار
می شود .وی افزود :عالقه مندان می توانند
حداقل سه اثر خود را که در قالب خبر،

مصاحبه ،گزارش خبری وتحلیلی و تصویری،
مقاله  ،یادداشت و بولتن که در بازده زمانی
اول تیر  ۹۶تا اول مرداد ماه  ۹۷در مطبوعات

و خبرگزاری ها منتشر شده را حداکثر تا ۱۰
مردادماه سالجاری به دبیرخانه این جشنواره به
شماره دورنگار  ۰۱۳۴۴۸۳۰۲۵۰ارسال کنند.

وی همچنین یادآور شد  :این جشنواره
با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)  ،فرمانداری ،
سپاه ،میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
و شهرداری برگزار می شود.
وی زمان آیین اختتامیه جشنواره  ،معرفی و
تجلیل از نفرات برگزیده را در یکم شهریور ماه
در ساحل سفیر امید آستارا عنوان کرد و افزود
 :در این روز نمایشگاهی از عکس های تهیه
شده از ساحل دریای خزر جهت بازدید عموم به
نمایش گذاشته خواهد شد.
منبع  :گیالن 24

سیدمحمدرضارشیدی

خــزر نوش چابکــسر توان تولید متنـــــــــوع ساالنه را دارد
ادامه مطلب ...
در قسمتی ازاین نامه آمده است:
شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات
شهرستان رودسر در سال  1355تاسیس و در قالب
یک شرکت خدماتی پخش کود و سم به کشاورزان
با تعداد  1641نفر سهام دار شروع به فعالیت نموده
و در سال  1368استارت تاسیس کارخانجات
صنایع غذایی خزرنوش را زد که در سال 1373
این مجموعه با بهترین ماشین آالت روز دنیا و در
بهترین نقطه استانهای گیالن و مازندران از لحاظ جا
نمایی تولید پرتقال افشره در زمینی به وسعت هفت
هزار متر واقع در چابکسر خیابان اصلی نرسیده به
میدان سروالت راه اندازی و به بهره برداری رسید
و امروز با تعداد بیش از  20000نفر سهامدار مشغول
به فعالیت است .
محصوالت این مجموعه تولیدی در ابتدا تولید
کنسانتره و بسته بندی آب میوه به صورت دوئی پک
 ،روغن پوست پرتقال  ،اسانس  ،آروما و در سال
 1375با احداث کارخانه تفاله خشک کنی محصول
تفاله خشک دام نیز تولید و عرضه نموده است .
کارخا نجات خزر نوش دارای دو سالن تولید می
باشد  ،که اولین سالن با وسعت  1200متر کارخانه
تولید کنسانتره پرتقال با ظرفیت تولید  1000تن در
 100روز کاری و خط بسته بندی آبمیوه دوئی پک
با ظرفیت  20میلیون پاکت در سال  ،خطوط تولید
روغن پوست پرتقال که دارای مصارف آرایشی و
بهداشتی است و دیگری اسانس و آروما (اسانس
محلول در آب ) است صرف تولید صنایع غذایی
در کارخانجات دیگر میشود  ،همچنین سالن دوم
به وسعت  850متر بخش تفاله خشک کنی است که
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شهرداری ها و گوناگون

شفافیـــت و نظارت عمـلی

شهـردار رشت کفایـت
الزم را دارد
مجید محمدپور  -نویسنده
و مدرس علوم ارتباطات
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ادامه سرمقاله

یادداشت روز،

استاندار در دیدار اعضای
خانه احزاب گیالن گفت
 :احزاب با نظر کارشناسی
و دلسوزانه انتقادات و
پیشنهادات خود را برای
توسعه استان بیان کنند.
توانمندی احزاب و رسانه ها
برای کمک به توسعه استاندار
در این نشست با اشاره
به اینکه انسجام  ،تعامل ،
گفتگوی مبتنی بر منطق و بیان
دلسوزانه نقدها از مهمترین
وظایف احزاب است گفت
 :اگر به جای در نظر گرفتن
منافع شخصی و گروهی با
نگاه منافع ملی و با وحدت
و همدلی به مسائل بنگریم
بسیاری از مشکالت مرتفع
خواهد شد.
ساالری با بیان اینکه
راهکار مبارزه با فساد تنها
تشکیل کمیته و ستاد نیست
افزود :با ایجاد ساز و کار
نظارت مستقیم مردم متشکل
از نظام صنفی  ،حزبی و رسانه
ای می توانیم بهتر از گذشته با
فساد مبارزه کنیم.
وی با اشاره به وضعیت
کنونی کشور بر ضرورت
تبدیل تهدیدها به فرصت ها
تاکید کرد و گفت  :باتوجه
به تغییرات نرخ ارز می توان
شرایط مطلوبی را برای رونق
صادرات و تولید کنندگان
فراهم کرد.

ن
ک
وا ش

مستاجــــــران در حال ترک تهــــــران هستند

طی فرایندی تفاله تر پرتقال را خشک و به خوراک
دام تبدیل می کند.
گفتنی است شرکت تعاونی باغداران مرکبات
شهرستان رودسر عالوه بر دارایی های فوق یک
قطعه زمین به وسعت  924متر به آدرس مرکز
شهر چابکسر نبش خیابان بخش داری که شامل
فروشگاه مصرف و انبار شرکت خزر نوش می
باشد را بر اساس واگذار نامه هیئت هفت نفره در
سال  1361از طرف دولت تحت تصرف دارد که از
ارزش ریالی مناسبی بر خوردار است.
شرکت خزرنوش در طول سالیان همواره خدمات
فراوانی را به سیستم دولت و کشاورزان مرکبات نه
تنها در شهرستان رودسر بلکه در سراسر استان های
گیالن  ،مازندران ارائه کرده است که از جمله آنها
به خرید پانزده میلیون کیلو پرتقال در جریان برف
سال  1386و خرید یازده میلیون کیلو پرتقال در
جریان برف سال  1395اشاره کرد و حضرتعالی
مستحضرید این مجموعه در شرایط جوی نامساعد
و بحرانی که انتظار کشارزان خرید پرتقال آسیب
دیده توسط دولت است ،خدمات شایانی را در این
زمینه ارائه داده است .
در سالهای  73الی  83یعنی در طول یک دهه
با توجه به پیشرفته بودن ماشین آالت کارخانه خزر
نوش همچنین انگشت شمار بودن چنین صنعتی
 ،این مجموعه یکی از یکه تازان عرصه تولید و
بسته بندی آبمیوه در کشور بوده است و برابر اسناد
موجود روزانه کانتینرها برای بارگیری محصوالت
شرکت در صف انتظار قرار داشتند اما رفته رفته با
از بین رفتن بازار پاکت های دوئی پک و جایگزینی
پاکت های جدید تترا پک ( چهار گوش ) ویا بسته

بندی پت ( بطری ) در بازار مصرف و عدم تمایل
مصرف کننده به پک های قدیمی  ،همچنین گذشت
زمان و عدم توانایی مالی  ،تا کنون مدیریت قادر به
بروز رسانی خط بسته بندی آبمیوه نشده است.
امروزه شرکت خزر نوش با توجه به موارد فوق
الذکر بیش از یک دهه است که به صورت فصلی
و آن هم در سه ماهه برداشت مرکبات در فصل
زمستان تنها با تولید ماده اولیه کنسانتره ( آّب تغلیظ
شده پرتقال ) می بایست از پس هزینه های خود نه
تنها در فصل کار بلکه در تمام دوازده ماه سال  ،که
شامل حقوق و دستمزد  22نفر پرسنل  ،پرداخت
حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی  ،پرداخت
مالیات به سازمان امور مالیاتی  ،هزینه های ناشی از
مصرف آب  ،برق  ،گاز  ،تلفن که رقمی قریب به
هشتصد میلیون ریال در ماه را شامل میشود و البته
سود بانکی به علت بدهی به سیستم بانکی کشور
 ،برآید که عمال چنین چیزی آن هم بدون چرخه
حیاتی تولید در تمام فصول سال غیر ممکن یا بسیار
دشوار است .
در نهایت عاجزانه استدعا داریم با عنایت به
نامگذاری سال  1397به نام سال حمایت از تولید
و کاالی ایرانی توسط مقام معظم رهبری مساعدت
الزم را در جهت بر خورداری از کمک های بال
عوض و یا در صورت امکان تخصیص تسهیالت
کم بهره  ،ویا هرگونه یاری در خصوص دریافت
سند مالکیت فروشگاه مصرف  ،ورود به عنوان
کارفرما در فصل مرکبات برای استحصال کنسانتره
به این شرکت جهت برون رفت از وضعیت کنونی و
رفع موانع پیش رو مبذول دارند تا بتوانیم عالوه بر
زنده نگاه داشتن آخرین مجموعه تولیدی باز مانده

در بخش چابکسر و حل مشکالت و دغدغه های 20
هزار کشاورز مرکبات کار سطح شهرستان رودسر در
مسیر تقویت اشتغال زایی در منطقه  ،تولیدات متنوع
تر و مدرن با تغییرات اساسی درساختار سیستم
تولیدات گام های موثری را برداریم.
ومن اهلل التوفیق
محمود رضایی
مدیرعامل شرکت
کارخانه یا شرکت خزر نوش در بخش چابکسر
و در فاصله پنج کیلومتری شهر زیبای رامسر و 14
کیلومتری رودسر درست در قلب مرکز تولید
مرکبات شمال ایران واقع شده است .
نظر به اینکه باغ های مرکبات در شهرستان رودسر و
رامسر و تنکابن بسیار وسیع و هر سال این باغها به منظور
بازدهی بیشتر بهسازی و اصالح می شوند  ،وجود چنین
کارخانه ای با افزایش و تنوع خط تولید در صنعت بسته
بندی و عرضه مستقیم در سراسر کشور و حتی صادرات
محصول به خارج از کشور قادر خواهد بود عالوه بر
افزایش اشتغال زایی پایدار  ،پرداخت بدهی های سنوات قبل
و رسیدگی به کارکنان فعلی ،یک مرکز مهم پشتیبانی کننده
برای مرکبات داران منطقه به ویژه در سالهای سرد و یخبندان
در شمال کشور باشد .
کشاورزان تولید کننده در همه سالها به خصوص در
مواقع خاص به شدت به وجود چنین شرکت تولیدی تعاونی
نیازمند بوده و دلگرم هستند .به همین منظور حمایت جدی
از خزر نوش در این شرایط حساس از سوی دولت ،
سازمان تعاون روستایی  ،مدیران اجرایی کشور و سیستم
بانکی به خصوص بانک کشاورزی در واقع حمایت

عملیاتی از کشاورزان و مرکبات داران بخش مرکزی
شمال ایران  ،حمایت از کارگران  ،سهامداران و ایجاد
اشتغال پایدار در منطقه است.

ادامه مطلب ...
در خدمات پزشکی که بحران گرانی بیداد می کند
و در بخش مواد خوراکی و گوشت قرمز و مرغ نیاز به
توضیح نیست  ،چرا که مردم ما بهتر از هر کسی دیگری
در جریان تحوالت هستند.
به هیچ وجه قصد ناامید کردن افکار عمومی را
نداریم ،باالخره کشوری که به دنبال استقالل است و با
استکبار جهانی در جنگ و تحریم ها فشار سنگینی بر
پیکره اقتصاد آن وارد کرده با خود مشکالت و بحرانی
هایی دارد .مردمی هم که استقالل طلب و آزادیخواه
هستند با درک درست ازشرایط این مسائل را درک می
کنند .آنچه نویسنده و افکار عمومی درک نمی کنند،
این است که چرا مدیران کشور شفاف سازی و نظارت
عملی بر امور ندارند .اساسا چرا همه چیز به حال خود
به پیش می رود و اوضاع اقتصادی و معیشت مردم را
به جریان ازاد بدون نظارت و کنترل عملی سپرده ایم.
این همه در باره رشوه خواری  ،باند بازی  ،کارهای
غیر اصولی حمایتهای جناحی  ،اشتغال نور چشمی ،
وضعیت اقازاده ،حقوق های نجومی و هجومی و حتی
حقوق نمایندگان مجلس و اعضای دولت و امثال آن در
رسانه ها به خصوص فضای مجازی که راحت تر امکان
انتشار دارند ،گفته و نوشته می شود اما هیچ ارگان و
سازمانی در حوزه نظارتی و اجرایی حاضر به شفاف
سازی و نظارت عملی نیست تا به مردم گزارش های
روزانه ارایه کند.
تبعیض درحقوق کارمندان و کارگران و بازنشسته
های به معنای واقعی بیداد می کند .بعنوان مثال در
وزارت نفت در همه بخش های آن اختالف حقوق
ها بین کارکنان قرار دادی و رسمی گلوی کارمندان
قرار دادی را می فشارد و کسی پاسخگو نیست .در
این وزارتخانه یک کارمند ساده رسمی و حتی یک
به اصطالح آبدارچی رسمی بیش از  4میلیون تومان
دریافت می کند در حالی که کارمند با مدرک کارشناسی
و کار فنی نصف این مبلغ دریافتی دارد.
بارها در چهل سال اخیر در رسانه های مختلف نوشته
ام و گفته ام  ،برای جلب اعتماد افکار عمومی ابتدا
تبعیض ها برداشته شود .چرا باید دو کارمند بازنشسته
که هر از دو مدرک و سابقه خدمتی مساوی دارند و
در طول  30سال خدمت یکی دو یا سه برابر دیگری
حقوق و مزایا و پاداش دریافت کرده  ،اکنون در دوره
بازنشستگی هم باید این تبعیض جاری باشد  .اینها عقده
می شود و وقتی جمع شد به صورت صورت اعتراض و
فریاد سر می آورد .باید برای این امور حداقل در دولت
« تدبیر و امید» که حداقل رای دهندگان به امیدی به این
دولت رای دادند ،چاره اندیشی شود.
باید مشخص شود که یک نماینده مجلس یا یک
وزیر و معاون رئیس دولت  6میلیون دریافتی دارد یا 26
میلیون تومان چرا که آقایان در مصاحبه های اعالم می
دارند ،حقوق شان زیر  10میلیون تومان است در حالی
که فیش همکاران آنها دو برابر این مبلغ است!.؟
این شیوه اظهار نظرها و دروغ پراکنی مردم را
سرخورده می کند .مردمی که باید گرانی  ،تبعیض و
بحران آب و برق و خدمات پزشکی و حقوق های
نجومی را تحمل کنند .مردمی که همه هستی خود را
در راه انقالب نثار کرده اند و سختی ها را با جان و دل
تحمل می کنند ،اما شاهد باند بازی ها ،تبعیض ها ،رشوه
خواری ها و فساد های متنوع و مختلف هستند.
بیائیم یک بار هم که شده صادقانه به مردم اعالم کنیم
که مشکالت ما از داخل یا خارج یا هر دو طرف است
و این گونه نباشد که هر روز مشکالت را به یک سمت
حواله دهیم و افکار عمومی در سرگردانی تحلیل های
نادرست به اصطالح مدیران و کارشناسان باشند.
بیائیم به مردم بگوئیم ،از اول مرداد دست هر متجاوز
و گران فروشی و اجحاف کننده به حقوق مردم را قطع
 ،حقوق را همسان سازی  ،پارتی بازی را حذف و همه
آحاد جامعه را در عمل به یک چشم می نگریم .یادمان
باشد که اگر چنین نشود ،خیلی زود دیر می شود.

خبر

با بازرسی های مدیریت غذا و داروی منطقه
آزاد انزلی،

 14تن کاالی تاریـخ گذشته
معـدوم شد

گیالن  24و نشریه واکنش :با بازرسی های مستمر
از سوی مدیریت غذا و داروی منطقه آزاد انزلی  14تن
کاالی سالمت محور تاریخ مصرف گذشته ،غیر مجاز و
غیر قابل مصرف در سه ماهه امسال معدوم شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان
منطقه آزاد انزلی ،ظرف سه ماه ابتدایی سال  97مدیریت
غذا و دارو این سازمان اقدام به معدوم سازی معدوم
سازی  14تن کاالی سالمت محور تاریخ مصرف گذشته،
غیر مجاز و غیر قابل مصرف نمود .زهرا رضائی

ن
ک
وا ش

چند نکته از این معنا ...

عمل انسان مهم است ،نه سخنش

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 نداشتههایت را به پیش خداوند گالیه کنی  ،نظری به پایین بینداز و داشتههایت
را شاکر باش  ...انسان بزرگ نمیشود  ،جز به وسیلهی فكرش ! شریف نمیشود  ،جز به واسطهی رفتارش ...
موال علی (ع)
و قابل احترام نمیگردد  ،جز به سبب اعمال نیكش !

گیالن  ،مازندران  ،قزوین

 95درصد مطالب نشريه توليدي است

نشريه سیاسی  ،اجتماعی ،اقتصادی
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است

* صنایع تبدیلی چشم انداز آینده اقتصاد ایران است
 300سال ا ست که کشت اقتصادی مرکبات  ،در شمال
کشور آغاز شده است و امروز شرکت تعاونی باغداران
مرکبات شهرستان رودسر ( کارخانجات صنایع غذایی خزر
نوش ) در استان گیالن در بخش چابکسر با ظرفیت تولید
 1000تن کنسانتره در فصل برداشت مرکبات یعنی تنها در
 100روز کاری در حال فعالیت است و این در حالیست که
صنایع تبدیلی چشم اندازی برای رشد اقتصاد کشور بوده و
صادرات هر بشکه کنستانتره برابر با قیمت  10بشکه نفت بر
آورد می شود.
شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات شهرستان
رودسر که در سال  1373تاسیس و تاکنون مشغول به کار بوده
در سالهای گذشته توانسته است عالوه بر آب میوه طبیعی و
کنستانتره محصوالت جدیدی همچون روغن پرتقال  ،اسانس
پرتقال و خوراک دام را تولید و عرضه کند.
* کنستانتره ،روغن زرد پرتقال ،اسانس سفید ،تفاله
مخصوص خوراک دام از تولیدات کارخانه است
به گفته محمود رضایی مدیر عامل جوان ،پر انرژی و سخت
کوش شرکت خزر نوش  ،این کارخانه روزانه ظرفیت پذیرش

در راستـای حمایــت از تولیــدات داخــلی،

خــزر نوش چابکـسر توان تولیــد متنـوع ساالنه را دارد
کارخـانه هم اکنـون درسال  100روز فعـال است!!

 200هزار کیلو مرکبات را دارد که پس از عمل آوری  8تن
کنستانتره  220 ،لیتر روغن زرد پرتقال  50،لیتر اسانس سفید 8
تن تفاله خشک و  100تن تفاله تر تولید می شود که البته تفاله
تر و خشک به عنوان خوراک دام به کشاورزان عرضه می شود.
وی که از سال گذشته مدیریت این واحد تولیدی صاحب
نام در منطقه را بر عهده گرفته است  ،اعتقاد دارد که در
راستای ایجاد اشتغال و تعریف درست ازتولید ات مرغوب
داخلی  ،صادرات کنستانتره تسهیل و واردات آن کاهش یا
بطور کلی منع شود ،چرا که تولید داخلی این محصول از
لحاظ کیفیت با تولیدات کشور های توسعه یافته جهانی
رقابت می کند و حتی کنستانتره وارداتی برای مصرف و

تولید محصوالت دیگر باید با کنستانتره داخلی ترکیب شود.
رضایی تصریح کرد :دستگاهها و فناوری کارخانه قدیمی و
مربوط به  20سال پیش بوده ،لذا انتظار از مسئوالن مرتبط با
این صنعت ،سیستم بانکی و مدیران استانی این است که با
اختصاص بودجه ی مناسب و یا تسهیالت بدون بهره برای به
روز رسانی دستگاهها و رشد صنایع تبدیلی در جهت بهبود
اقتصاد کشور و بخش کشاورزی همکاری و معاضدت بیشتری
داشته باشند.
* معافیت عوارض و مالیات به توسعه کارخانه کمک
زیادی می کند
مدیر عامل کارخانه خزر نوش با اشاره به این مطلب که

این مجموعه هم اکنون به روش سنتی کار می کند و اعضای
هیئت مدیره خود از کشاورزان و باغداران مرکبات همین منطقه
هستند و البته در حال حاضر با  6میلیارد بدهی مواجه است ،لذا
تقاضای معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را دارد تا بتواند
جوابگوی کشاورزان و محصوالتشان و نیز کارکنان باشد.
مدیر عامل خزر نوش به تازگی در نامه ای از ریاست
سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خواستار توجه ویژه یه
این واحد تولیدی مهم و با سابقه و زمینه سازی برای فعالیت
های ساالنه و حفظ و افزایش زمینه های اشتغال دائم و توسعه
کارخانه شده است.
ادامه مطلب صفحه7

فرمانـدار رضوانشهـر :

دهیــاران بازوان اجـــــــرایی دولت محسوب می شوند
فرماندار رضوانشهرگفت :دهیاران نقش سازنده و تاثیر
گذاری در رشد ،توسعه وعمران وآبادانی روستاها در زمینه
های مختلف دارند و بازوان اجرایی دولت محسوب می
شوند.
طی مراسمی در تجلیل از دهیاران در گرامیداشت روز
دهیار عسگر حسنی پور فرماندار با اشاره به اهمیت نقش
دهیاران و تاثیر گذاری حضور و فعالیت آنها در رشد ،
توسعه  ،عمران و آبادانی روستاها هر یک از دهیاران را به
بازوان اجرایی دولت تشبیه کرد.
عسکر حسنی پور افزود :از ویژگی های دهیاران این است
که در چارچوب قانون مطالبه گر باشند ،و تأکید کرد :دهیاران
در حوزه روستاها باید مطالبات به حق مردم را از طریق
مسئولین پیگیری و ارتباط خود با رؤسای ادارات بیشتر کنند.
فرماندار اضافه کرد :دهیاران ساحلی در حوزه گردشگری ،
در نوار ساحلی با تعامل و همکاری منابع طبیعی شهرستان
ازاین فضاها به صورت فصلی برای کسب درآمد جوانان
روستاها بهره گیری های الزم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در روستا درآمد
خانوارهاست ،گفت :با توجه به این که اقتصاد اولیه مردم
منطقه محصول برنج است ،در این زمینه جهاد کشاورزی

شهرستان می تواند کشاورزان را به کشت دوم در راستای
تولید و کسب درآمد تشویق کند.
نماینده عالی دولت در شهرستان رضوانشهر در بخش
اقتصاد شهرستان هم افزود :در حال حاضر با کشورهای
همسایه عربستان ،امارات ،بحرین ،و ...که با حمایت های
تسلیحاتی ،پشتیبانی مالی و راهبردی آمریکا در جنگ
اقتصادی هستیم و هدف شان این است کشور را به چالش
بکشانند ،باید در این بخش هوشیار بوده و به صورت جدی
تالش کنیم.
* اشتغالرایی روستایی امری ضروری است
و ی از دهیارانی که در جهت ایجاد اشتغال از پتانسیل
روستا ها استفاده کردند تقدیر کرد و ادامه داد :دولت با
تسهیالت اشتغال زایی روستایی و فراگیر که در اختیار
شهرستان قرار داده است ،دهیاران می توانند با تالش بیشتر
به منظور استفاده از این ظرفیت در روستاها به اشتغال جوانان
کمک کنند .وی عنوان کرد :با یک محصول برنج اقتصاد
خانواده دچار تحول نمی شود و روستاهایی که در بخش
گردشگری  ،کشاورزی و صنعت این ظرفیت را دارند تا با
همت و تالش شما دهیاران می توانیم با وام های کم بهره و
تنفس  3ساله که دولت در اختیار ما گذاشته در ایجاد اشتغال

شهرستان گام مؤثری برداریم .عسگر حسنی پور گفت :از
افتخارات دولت تدبیر و امید در شهرستان احداث سد شفا
رود است  ،باپیگیری ها و تالش استاندار وقت و جناب
آقای دکتر ساالری وحمایت ویژه دکتر جهانگیری معاون
اول رئیس جمهور محترم تا سال  99به بهره برداری خواهد
رسید و مشکل آب مزارع کشاورزی و آب شرب شهرستان
رضوانشهر و شهرستانهای همجوار برطرف خواهد شد.
با اشاره به موضوع پسماند در شهرستان تأکید کرد :زباله
برای ما نقش محوری دارد  ،دهیاران روستاها ظرف مدت
 15روز نسبت به جمع اوری سطل های زباله قدیمی اقدام و
به جای آن سطل زباله جدید نصب کنند .فرماندار افزود :با
پیگیری های صورت گرفته  7روستا به جمع روستاهای کد
دار شهرستان اضافه شده اند که  3روستا در حوزه پره سر و 4
روستا در حوزه بخش مرکزی ،که این روستاها( قلم باغ آلکام
 ،مقدم محله آلکام -کهنه که-بنی منی کش -رزدار -شیخ
محله -روشنده جنب شهر رضوانشهر) می باشند .
حسنی پور با بیان اینکه در بعضی از روستا ها توسعه
همه جانبه نبوده ،عنوان کرد :دولت در برنامه ششم به استناد
ماده  27قانون در حال برنامه ریزی برای نگرش همه جانبه
در حوزه تولید ،گردشگری،مسائل فرهنگی ،اجتماعی و ...
در روستاها می باشد .در این راستا سهمیه شهرستان حدود
 57روستا بوده که به صورت متوازن روستاها را براساس
جمعیت و پتانسیل از حوزه مرکزی و پره سر به سازمان
برنامه و بودجه معرفی نموده ایم و پس از بررسی سندی
مربوط به همان روستا در زمینه های مختلف تهیه می شود
که دهیاران باید همکاری دقیق و مؤثر را با مشاورین سازمان
برنامه و بودجه داشته باشند .حسنی پور با اشاره به اینکه ما
به شور و نشاط در روستاها نیاز داریم ،گفت :دهیاران در
روستاها زمین های ورزشی را با هماهنگی اداره و رزش و
جوانان تعیین تکلیف کرده و با توجه به شرایط اقتصادی
دهیاران در روستاها نظارت الزم را بر مغازه ها داشته باشند
تا در این زمینه حقی از مردم اجحاف نشود.

*  6دهیار برتر شهرستان تجلیل شدند
در پایان فرماندارشهرستان رضوانشهر از میان  69دهیاری
به شش نفر از دهیاران در بخش مرکزی  ،اکبر نوری دهیار
روستای تازه آباد  ،الیدا شریفی دهیار روستای میانرود  ،سجاد
بخشی دهیار روستای سرک و شیربچه پیر و نیز در بخش پره
سر راحله حاجت پور دهیار سیامکان ،بهزاد نظری از روستای
ارده و عیسی بشارتی دهیار سنگده پایین لوح تقدیر و هدایایی
تقدیم کرد و همچنین به کلیه دهیاران هدایایی اهدا شد و از
زحمات آنان در امر خدمت رسانی به روستائیان تقدیر کرد.

لیال خالقی  -رضوانشهر

