
اقتصادی  شرایط 
مرحله  به  کشور 
ای رسیده است که  
گفته می شود برای 
جلوگیری از کاهش 
در  ملی  پول  ارزش 
از  صفر  یک  آینده 
می  برداشته  پول 
شود. 6 ابان اعالم شد که قیمت دالر بعد از 
چندین روز ثبات نسبی 250 تومان افزایش 

یافته و به 14 هزار تومان رسید. 
به  کاالها  قیمت  بعد  روز  بالفاصله 
میوه   جمله  از  خوراکی  مواد  خصوص 
افزایش 2 هزار تومانی در کیلون نشان داد و 
این گرانی های مستمر موجب نگرانی شدید 
افکار عمومی به خصوص اقشار آسیب پذیر 
 « بگیرها شده است  و کم درآمد و حقوق 
ندارند که  بیکاران و کسانی که درآمدی  با 

اساسا کاری نمی توانیم داشته باشیم!«.
 مردم از مسئوالن می خواهند در این باره 
اقتصادی  وضعیت  که   بگویند  کلمه  یک 
ایران زمستان امسال یا در سال 1398 چگونه 
شان  سخن  آنکه  بر  مشروط  بود،  خواهد 
شعار نباشد. یک روز گفته می شود مسکن 
گران خواهد شد و روز دیگر اعالم می کنند 
، نخرید – ارزان می شود. یا مسئوالن تیم 
و  بودجه  چقدر  دارند،  می  اعالم  اقتصادی 
قیمت  و  داریم  ذخیره  و  نقدینگی  و  اعتبار 
ها تحت کنترل است ، اما مردم شاهد روند 

افزایشی هستند.
 این بالتکلیفی مردم را خسته کرده است. 
چگونه  آینده  بگویند،  مسئوالن  باالخره 

خواهد بود. 

مسئوالن بگویند !
رسمقاهل

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه 
نگار و مدرس دانشگاه

مدیریت نشریه ی منطقه ای » واکنش« حامی محیط زیست و نهضت کتابخوانی در کشور
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واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
های  جنگل  ثبت  گفت:  گیالن 
میراث  لیست  در  گیالن  هیرکانی 
فوائد  و  مزایا  یونسکو  جهانی 
و  محلی  جوامع  برای  بسیاری 
ایران در  منطقه ای و برای کشور 

پی خواهد داشت.
قربانعلی محمدپور گفت:  دکتر 
با توجه به برنامه ششم توسعه در 
اجرای  و  تدوین  تهیه،  راستای 
برنامه  عمل حفاظت و مدیریت از 
با  زیست  چهارگانه  محیط  مناطق 
از ظرفیت های  رویکرد بهره گیری 
از  استفاده  اولویت  و  داوطلبانه 
جوامع محلی و سازمان های مردم 
نهاد توسط سازمان حفاظت محیط 
ثبت  بی نظیر  فرصت  زیست، 
لیست  در  هیرکانی  جنگل های 
سال  در  یونسکو  جهانی  میراث 

جاری فراهم شده است.وی افزود: 
جنگل های هیرکانی نوار بلندی به 
از  که  هستند  کیلومتر   850 طول 
از کشور  تا قسمتی  جلگه گرگان 
آذربایجان کشیده شده اند. نام این 
که  گرگان  قدیم  نام  از  ها  جنگل 
در گذشته هیرکان خوانده می شد، 

گرفته شده است. 
جنگل  داد:  ادامه  محمدپور   
های هیرکانی که در کرانه دریای 
خزر و شمال رشته کوه البرز قرار 
زیستی،  تنوع  و  غنا  دارای  دارند، 
منحصر  و  نادر  بومی،  های  گونه 
هستند.مطالعات  گیاهی  فرد  به 
اقلیمی  کالن  تیپ   5 شده  انجام 
شناسایی  هیرکان  بهشت  در  را 
کرده اند که عبارتند از: اقلیم خیلی 
مرطوب، اقلیم مرطوب، اقلیم نیمه 
مرطوب، اقلیم مدیترانه ای و اقلیم 
خشک که هر کدام از این اقلیم ها 

بر حسب فاکتورهای اقلیمی نظیر 
جهت   ، انبوه  جنگل های  تراکم 
شیب، نسبت فاصله با دریای خزر 
خرده  به  خود  فاکتورها،  دیگر  و 
می شوند  تقسیم  زیادی  اقلیمهای 
این  شده  موجب  مسئله  این  که 
بی نظیر و  نوع خود  جنگل ها در 
منحصر به فرد باشند و حفاظت از 
آن ها را به عنوان گنجینه ای ملی 

بر ما واجب کرده است. 
در  کرد:  تصریح  محمدپور   

مختلط  و  معتدل  های  جنگل 
حاصلخیزی  دلیل  به  هیرکانی 
بارندگی های  و  دما  تغییرات  خاک، 
در  میلیمتر   600 حدود  از  که  متعدد 
در  میلیمتر  2هزار  تا  )گرگان(  شرق 
غرب )حوالی آستارا( در نوسان است 
دارد.  وجود  زیادی  گیاهی  گونه های 
از 80 گونه درختی پهن برگ،  بیش 
گونه   50 و  برگ  سوزنی  گونه   4
درختچه ای تاکنون در آن شناسائی 

شده است. 

ثبت جنــگل های هیرکانـی گیالن در یونسکــو
در لیست قرار گرفت،
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه ی 
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رفاه  بانک  عامل  مدیر  سمت  به  جنابعالی  انتصاب   
استان گیالن موجب مسرت شد، توفیقات روز افزون  

آن جناب از درگاه حق تعالی  خواستارم.

سالم ما به محرم، به غصه و غم مهدی

عرض تسلیت و التماس دعا
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سالم ما به حسین و به اشک سینه زنانش...سالم ما به محرم، به شور و حال و عیانش
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گوناگون
بانک مرکزی   واکنشی ها: 
در شهریور ماه امسال و پس 
سپرده های  موعد  اتمام  از 
رسمی  تصمیمی  یک ساله، 
اتخاذ  بانکی  سود  نرخ  برای 
نرخ های  بررسی  و  نکرد 
نشان  بانک ها  در  سپرده  سود 
از  سپرده  سود  نرخ  می دهد، 
در  درصد   23 تا  درصد   15

بانک ها اعمال می شود. 
گذشته  سال  مرکزی  بانک 
اجرای  به  ملزم  را  بانک ها 
اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه 
براساس  کرد.   95 سال  در 
سپرده  سود  نرخ  مصوبه  آن 
کاهش  درصد   15 به  باید 
این  اجرای  برای  می یافت. 
گذشته  سال  سال  در  مصوبه 
بانک مرکزی مهلت 11 روزه 
در  بانک ها  و  گرفت  نظر  در 
یکساله  سپرده های  مهلت  آن 
نرخ  از  باالتر  سود  نرخ  با  را 

مصوب، تمدید کردند. 
سال  یک  گذشت  از  بعد 
مرکزی  بانک  می شد  تصور 
برای نرخ سود بانکی تصمیم 
اما  گرفت،  خواهد  جیدی 
به  پیشنهادی  هیچ  بانک  این 
ارائه  اعتبار  و  پول  شورای 
افزایش  آگاه  مقام  یک  نکرد. 
را  بانکی  نرخ سود  کاهش  یا 
منتفی اعالم کرد و گفت: بانک 
مرکزی از سایر ابزار های پولی 
استفاده  نقدینگی  کنترل  برای 
خواهد کرد. اما در این مدت 
برای  ابزاری  از  مرکزی  بانک 
کنترل نقدینگی استفاده نکرده 

است. 
برای پیگیری وضعیت نرخ 
شرایط  و  نرخ  بانکی،  سود 
بانک  چند  از  را  سپرده گیری 
در  که  شدیم  جویا  کشور 
اقتصاد  بانک  می آید:  ادامه 
سپرده  سود  نرخ  نوین: 
یکساله 19 درصد. مشروط بر 
 10 دامنه  در  با  سپرده گذاری 
میلیون   100 تا  تومان  میلیون 

تومان. 
نرخ سود برای سپرده 100 

میلیون به باال 19.5 درصد. 
سود  نرخ  دی:  -بانک 
سپرده کوتاه مدت 21 درصد. 
مدت  بلند  سپرده  سود  نرخ 

بلند مدت 20 درصد. 
نرخ  گردشگری:  بانک   -
 23 یکساله  سپرده  سود 
ماه  یک  شرط  به  درصد، 
سپرده  سود  نرخ  ماندگاری. 

کوتاه مدت 20 درصد. 
  - موسسه کوثر: نرخ سود 
درصد.   15 یکساله  سپرده 

روزشمار ویژه 20 درصد. 
- بانک تجارت: نرخ سود 
درصد.   15 یکساله  سپرده 
تومان  میلیارد،  یک  باالی 
درصد.   18 سپرده  سود  نرخ 
نرخ  با  سپرده  گواهی  عرضه 
سود 18 درصد.  - بانک سینا: 
 18 یکساله  سپرده  سود  نرخ 
درصد.  - بانک بدون مجوز 
مهر اقتصاد: نرخ سود سالیانه 
حساب های  برای  درصد   18

باالی 15 میلیون تومان. 

خبر

واکنشی ها:« مدیر عامل شرکت تعاونی تولید کنندگان رنگ اعالم کرد: قیمت رنگ 
با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به طوری رسمی 60 درصد 

افزایش یافت.
شهال چپ نویس مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ با ارسال نامه ای 
کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  موافقت  از  تولیدی  واحدهای  به 
پیرو  به شرح زیر است.  نامه  این  داد. متن  افزایش 60 درصدی قیمت رنگ، خبر  با 
مکاتبات و جلسات حضوری تعاونی تولید کنندگان رنگ و انجمن تولید کنندگان رنگ 

ورزین ایران با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ارتباط با افزایش 
نرخ ارز ، افزایش بی رویه و غیر متعارف مواد اولیه رنگ و ارائه اسناد و مدارک چند 
حمایت  سازمان  در   22/7/97 مورخ  جلسه  در  نتیجتا  مذکور،  سازمان  به  تولید  واحد 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان با حضور اعضای هیئت مدیره و کارشناسان تعاونی، 
انجمن، افزایش 60 درصدی قیمت های کارشناسی انجمن و تعاونی رنگ مورد تایید و 
مبنای سازمان  مذکور قرار گرفت و مقرر شد کلیه واحد های تولیدلیست قیمت ها خود 

را تا سقف 60 درصد در سامانه 124 واد نمایند. 

واکنش
بانکهایی که سود 
بیشتری به سپرده ها 
می دهند 

مسکن را احتـکار نکنید، 
گران تر نمی شود

گرانی همچنان می تازد!!؟ رنگ ۶۰ درصد گـــــران شد

گیالن 24: رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک به فروشندگان آپارتمان توصیه 
گران تر  نیت  با  را  خود  امالک  کرد 
حتی  که  چرا  نکنند  احتکار  شدن 
آینده  در  قیمت  افزایش  صورت  در 
به دلیل نبود قدرت خرید بازار وارد 
فاز رکود شده و فروشندگان قادر به 
فروش واحدهای خود نخواهند بود.

خسروی،رئیس  قلی  مصطفی 
گفت:به  امالک  مشاوران  اتحادیه 
اعتقاد من کسانی که قصد خرید دارند 
اقدام کنند. به فروشنده ها نیز توصیه 
می کنم واحدهای خود را بفروشند و 
با این هدف که مسکن گران می شود 
خانه را نگه ندارند؛ زیرا اگر قیمت ها 
باال برود ممکن است در شرایط رکود 

نتوانند خانه خود را بفروشند. 

رئیس  سوی  از  شده  ارائه  آمار 
اتحادیه مشاوران امالک نشان می دهد 
قراردادهای  جاری  سال  مهرماه  در 
تعداد خرید و فروش در کل کشور 
در  اما  داشته  افزایش  درصد   19
نشان  کاهش  درصد   37 تهران  شهر 

می دهد. 
در  کرد:  اظهار  خسروی  قلی 
 25 و  هزار   59 جاری  سال  مهرماه 
فقره قرارداد خرید و فروش در کل 
به  نسبت  که  رسیده  امضا  به  کشور 
ماه مشابه سال قبل 19 درصد افزایش 
نشان می دهد. وی افزود: در پایتخت 
اما شاهد افت 37 درصدی معامالت 
 11 بر  بالغ   1397 مهرماه  بوده ایم. 
فروش  و  خرید  قرارداد   32 و  هزار 
در تهران داشتیم. این رقم در مهرماه 

1396 بالغ بر 17 هزار و 381 مورد 
بوده است. خسروی همچنین با اشاره 
به وضعیت قراردادهای اجاره گفت: 
در کل کشور 47 هزار و 384 قرارداد 
که  رسیده  ثبت  به  مهرماه  در  اجاره 
بازه  همین  در  قبل  سال  به  نسبت 
زمانی 9 درصد کاهش نشان می دهد. 
کاهش  درصد   15 نیز  تهران  در 

قراردادهای اجاره داشتیم. 
بر 13 هزار  بالغ  در مهرماه 1397 
به  تهران  در  اجاره  قرارداد   540 و 
ماه  در  رقم  این  است.  رسیده  امضا 
مشابه سال قبل 15 هزار و 841 مورد 

امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  بود. 
تهران آمار قراردادهای خرید و فروش 
مسکن در هفت ماه نخست امسال را 
نیز اعالم و خاطرنشان کرد: از ابتدای 
 66 و  هزار   443 تاکنون  جاری  سال 
مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش( در 

کل کشور به ثبت رسیده است. 
تعداد  این  قبل  در زمان مشابه سال 
نشان  که  بود  مورد   304 و  هزار   362
می دهد قراردادهای خرید و فروش در 

کشور 26 درصد افزایش داشته است.
منبع : گیالن 24

خبر

خبر

گیالن 24: رئیس سازمان چای کشور که در الهیجان 
این محصول در  پایان خرید تضمینی  از  مستقر است 
سالجاری خبر داد. وی افزود: از اوایل اردیبهشت ماه 
امسال تا امروز بیش از 112 هزار تن برگ سبز چای به 
ارزش 219 میلیارد تومان از باغ های گیالن و مازندران 

برداشت شد که 14 درصد بیشتر از پارسال است. 
جهانساز ادامه داد: 42 هزارتن معادل 36 درصد برگ 
سبز برداشت شده درجه یک و 70 هزار تن معادل64 

درصد درجه 2 بود. 
رییس سازمان چای کشور افزود: 24 هزار و 800 تن 
چای خشک هم در 155 کارخانه های فرآوری گیالن 
و مازندران تولید شد. وی افزود: قیمت خرید تضمینی 
هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک امسال 2 هزار 

و 729  تومان و درجه دو هزار و 528 تومان است. 
چایکاران گیالن و مازندران در 3 مرحله »  سه چین« 
بهاره، تابستانه و پاییزه برگ سبزچای برداشت می کنند. 
این 2 استان شمالی 55 هزار خانوار چایکار و 25 هزار 

هکتارباغ چای دارد. منبع : گیالن 24 

نشان  بررسی ها  و  تحقیقات  تازه ترین  ها:  واکنشی 
و  بالک چین  فناوری  با  مرتبط  رشته های  که  می دهد 
هوش مصنوعی در مقایسه با سایر رشته های دانشگاهی، 
حقوق و طرفداران بسیار بیشتری خواهند داشت. بالک 
چین )Blockchain( از دو کلمه Block )بلوک( و 
در  فناوری  این  است.  شده  ایجاد  )زنجیره(   Chain
حقیقت زنجیره ای از بلوک هاست. به طور کلی بالک 
چین یک سیستم ثبت اطالعات و گزارش توزیع شده 

و به صورت غیرمتمرکز است.
از  و  بود  فناوری  این  از  کاربرد  اولین  کوین  بیت 
بالک چین برای ذخیره اطالعات دارایی کاربران بهره 
برد. اگر بالک چین یک سیستم عامل باشد، بیت کوین 
نرم افزاری روی این سیستم عامل است. در هر بالک 
هر اطالعاتی می تواند ثبت شود; از جرم و جنایت های 
دارایی ها  برای  حساب  اطالعات  نمایش  تا  فرد  یک 
مانند بیت کوین. در بالک چین اطالعات در بالک ها 
مرتبط  زنجیره ای  صورت  به  هم  با  و  می گیرند  قرار 

می شوند. 
نوینی  فناوری های  روزافزون  گسترش  به  توجه  با 
همچون بالک چین )Blockchain(، هوش مصنوعی 
ماشینی  یادگیری  و   )artificial intelligence(
حوزه های  و  صنایع  در   )machine learning(
دیجیتالی  ارزهای  همچون  تکنولوژی  مختلف 
رشته های  که  می رسد  نظر  به  شده،  رمزنگاری 
از  نیز  حوزه ها  این  با  مرتبط  آکادمیک  و  دانشگاهی 
گزارشی  در  است.  شده  برخوردار  بی نظیری  استقبال 
که شبکه خبری CNBC درباره مشاغل پرطرفدار و 
حقوق های مربوط به آن ارائه داده و منتشر کرده است، 
رشته و شغل های مربوط به فناوری توسعه و بکارگیری 
بالک چین در صدر مشاغل پردرآمد و پرطرفدار جهان 

قرار گرفت. 
 این تحقیقات که توسط موسسه تحقیقاتی و آماری 
فرانسیسکو گردآوری شده و بدست آمده است نشان 
می دهد که مهندسان بالک چین به طور متوسط حقوقی 
حدود 150 هزار الی 175 هزار دالر در سال می گیرند 
که تقریبا بسیار بیشتر از میانگین سایر مهندسان )ساالنه 

135 هزار دالر( است. 

خرید برگ سبز 
چای در شمال 

تمام شد 

پردرآمدتریـن 
رشتـه های 

دانشگاهی در 
جهان 

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 24۰۰ نفر

شماره حساب بانک ملی۰۱۰53٩2855۰۰5 و   شماره حساب  بانک صادرات۰۱۰25۰73۰8۰۰۰- 
شماره حساب بانک رفاه2222۰۰2۰۰- و شماره کارت  ۶۰۶373۱۰2۱75٩۱22بانک مهر ایران

تلفن    ۰۱3333۶353٩        و         ۰۱3333۶38٩۰

حضور 20 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد در مراسم اربعین سال 97 

مسابقات ورزشی بیماران خاص در منطقه آزاد انزلی برگزار شد 

گیالن 24: مدیر کل فرهنگی دانشگاه 
هزار   20 کرد:  اعالم  اسالمی  آزاد 
دانشجوی دانشگاه آزاد در مراسم اربعین 

امسال حضور خواهند داشت. 
اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
رسانی دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن 
با حضور مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد 
اسالمی کشور پانزدهمین جلسه شورای 
فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 

استان گیالن برگزار شد. 
فرهنگی  دکتر رضا نصیری مدیر کل 
جلسه  این  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه را مرکز تحوالت خواند و گفت 
: » دانشگاهها در کشور ما مرکز تحوالت 
هم  و  رهبری  معظم  مقام  هم  که  بوده 

با حضور  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
استانمسابقات   20 از  ورزشکار   250

تاکید  نکته  این  بر  )ره(  امام  حضرت 
از دانشگاه است که  دارند و داشتند که 
جمهوری  برای  مختلف  های  حوزه  در 
اسالمی کارسازی و نیروسازی می شود. 
وی ادامه داد: » دانشگاه آزاد اسالمی در 
دکتر  آقای  جناب  که  گذشته  سال  دو 
قدیمی  یاران   از  یکی  عنوان  به  والیتی 
و صمیمی حضرت امام )ره( و به عنوان 
یکی از سرداران فاتح مقام معظم رهبری 
که در هر جبهه که ورود پیدا کرده اند به 
حمد اهلل موفق بوده اند، پرچم دانشگاه 
و  گرفتند  دست  به  را  اسالمی  آزاد  
اتفاقات بسیار خوبی در این دوره افتاد.« 
نصیری با بیان اینکه در حوزه فرهنگی 
از مجرب ترین و قویترین مدیران بهره 

در  رشته  پنج  در  خاص  بیماران  ورزشی 
منطقه آزاد انزلی برگزار شد 

امور بین   به گزارش روابط عمومی و 
مسابقات  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
رشته  پنج  در  خاص  بیماران  ورزشی 
ورزشی شنا، دارت، تیراندازی، تنیس روی 
میز و شطرنج در دو رده سنی زیر بیست 
و پنج سال و باالی بیست و پنج سال از 
ماه سال جاری  مهر  لغایت 27  تاریخ 25 
کنار  زیبا  آموزشی  و  فرهنگی  مجتمع  در 

مند خواهیم بود، تصریح کرد: » در حوزه 
اسناد باال دستی اتفاقات بسیار خوبی رخ 
اسناد  از  متاسفانه برخی  داده است ولی 
باال دستی در بخش دانشگاه آزاد اسالمی 
و  انسانی  علوم  با  رابطه  در  همچنین  و 
بود  شده  گرفته  نادیده  فرهنگی  مسائل 
و  فرهنگی  مدیران  کار  میز  امروز  البته 
این سند که کامال به روز شده در مسیر 
)ره(و  امام  حضرت  فرمایشات  حرکت 
مقام معظم رهبری و اسناد باال دستی در 

حوزه فرهنگی است.« 
مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
افزود: » در حوزه مدیران فرهنگی سعی 
اساتید  بهترین  و  ترین  قوی  کردیم  
بخواهیم  آنها  از  و  کنیم  شناسایی  را 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد. این مسابقات 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت  با 
کشور  خاص  بیماران  ورزشی  فدراسیون 
و اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن 
استان   20 از  ورزشکار   250 شرکت  با  و 

کشور برگزار شد. 
که  مسابقات  این  اختتامیه  مراسم  در 
ورزش  کل  اداره  و  فدراسیون  مسئولین 
داشتند  حضور  گیالن  استان  جوانان  و 
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  فاتحی  مجید 

دانشگاهی  های  واحد  فرهنگی  مسئولیت 
متعهد  اکثرا جوانان  و  بگیرند  بر عهده  را 
و انقالبی شروع به کار کردند و در زمینه 
های  تشکل  دانشجویی،  های  کانون 
به  کار  دانشجویی  نشریات  و  دانشجویی 

حمد اهلل خوب پیش می رود.« 

با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
ایجاد  با  سازمان  این  که  مطلب  این  بیان 
اخیر  سال  چند  در  ورزشی  زیرساختهای 
ملی  ای،  منطقه  رویداد  نود  از  بیش  میزبان 
و بین المللی بوده است تاکید کرد: برگزاری 
افزایش  در  مهمی  نقش  رویدادهای  چنین 
نشاط اجتماعی، کاهش آسیب ها و افزایش 

توریسم ورزشی دارد. 

با حضور 250 ورزشکار از 20 استان ،

توصیه به فروشندگان آپارتمان،

مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی : 

ثبت جنگل های هیــرکانی گیالن در یونسکـــو

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با ۱4۰۰ بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمک به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان دراز 

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     ۰۱۰۰248۱۰87۰۰3 بانک صادرات       ۰۱۰۰۰3٩455۰۰٩     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   3333۱3۰۰ - ۰۱3    و   ۰٩۱۱۱347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

ادامه مطلب از صفحه 1 .... 
در  پیشنهادی  سایت  سه  افزود:  وی 
این لیست در استان گیالن واقع شده اند 
که عبارتند از مناطق حفاظت شده لیسار، 
این  رودبار.  سیاهرود  و  رودخان  گشت 
ترین،  شمالی  ترین،  غربی  جزء  سایتها 
بخشهای  ترین  مرطوب  و  ترین  پربارش 
جنگل های هیرکانی محسوب می شوند 
از تنوع گونه های گیاهی و جانوری  که 

جمله  از  و  بوده  برخوردار  نظیری  بی 
مناطق با تنوع زیستی باال در استان گیالن 
محسوب می شوند. ثبت  این جنگل ها 
در لیست میراث جهانی یونسکو مزایا و 
فوائد بسیاری برای جوامع محلی و منطقه 
خواهد  پی  در  ایران  کشور  برای  و  ای 

داشت. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن 
در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی یک اثر در 

فهرست جهانی این سازمان ثبت می شود، 
 191 که   1972 کنوانسیون  اعضای  همه 
کشور عضو آن هستند و 1092 اثر طبیعی، 
فرهنگی، ترکیبی و منظر فرهنگی از 167 
کشور در فهرست آن جای گرفته است، 
آن  از  جهانی  مشارکت  با  هستند  متعهد 

مراقبت کنند. 
پذیرش  امتیاز  بارزترین  گفت:  وی 
کنوانسیون میراث جهانی، پیوستن و تعلق 

که  را  آثاری  که  است  جامعه ای  به  یافتن 
می  را  هستند  برخوردار  جهانی  اهمیت  از 

ستایند. 
مهم  مزایای  از  یکی  افزود:  محمدپور 
پذیرش کنوانسیون، خاصه برای کشورهای 
در حال توسعه، دستیابی به صندوق میراث 

جهانی است. 
معرفی  و  حفاظت  شناسایی،  منظور  به 
محوطه های میراث جهانی، ساالنه اعتباری 
می گیرد.  قرار  عضو  کشورهای  اختیار  در 

منبع : گیالن 24

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم رویا مقدم ، با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 168 مدعی شده است که سند مالکیت شماره 4495/29 واقع در بخش 1 رشت ذیل 
ثبت 12417 دفتر 1/105 صفحه 1 به شماره مسلسل 014090 به نام آقای عبداله رهبر نیکوکار صادر و تسلیم شده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 
219157 - 1388/12/22 دفتر خانه 42 رشت به خانم رویا مقدم منتقل گردیده و برابر سند رهنی به شماره 169172 - 1391/11/7 در رهن بانک تجارت 
قرار گرفته است که سند مالکیت به علت جابجائی مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه  کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار 

آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت - محسن ابراهیم زاده  - ر م الف / 4265

بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی
خانه 134 رشت  دفتر  گواهی شده  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  اسمعلیان  پور  محدثه  خانم 
مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 18773 سنگ اصلی 55 بخش 4 رشت به شماره 
سریال 238424 ج/ 91 که بنام خانم محدثه پور اسمعلیان ذیل ثبت 178224 صفحه 481 دفتر 
1344/4 ثبت و سند گردید و برابر سند رهنی 4017- 14/4/1392 دفتر 271 رشت در رهن 
انجام هر گونه  از  ، شایسته است  جابجائی مفقود گردیده است  بعلت   ، تجارت قرار گرفت  بانک 

معامله خوددای گردد.حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
ر م الف /4200

 آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
خانم زهرا همتی شالکویی با ارائه دوبرگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 126 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 14346 
مجزی شده از 7097 سنگ اصلی 75بخش 4رشت به شماره سریال 801073 ب / 93 که بنام اقای بابک امیری نژاد صادر و تسلیم گردید و برابر 
سند قطعی 25998 - 10/3/1397 دفتر 126 رشت به خانم زهرا همتی شالکوئی منتقل و برابر سند رهنی 25998-10/3/1397 دفتر 126 
رشت در رهن بانک مسکن شعبه بلوار شهید انصاری رشت قرار گرفت که توسط مالک پرس شده است ، لذا مراتب طبق تبصره 5  ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این 

اداره اعالم  و رسید دریافت دارد در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد./
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گوناگون

 :24 گیالن  و  واکنش  نشریه 
های  گزارش  و  اخبار  براساس 
و  مجازی  فضای  در  متعدد 
هفته  یک  طی  نشریات  برخی 
اخیر اعالم شد،به زودی کرسی 
استانداری گیالن به یک گیالنی 
تحصیلکرده و مدیر مجرب می 

رسد.
این گیالنی اهل بندر انزلی که 
مسئولیت های موثری در کشور 
داشته و دارد، حتی قرار بود قبل 
استاندار  ساالری  مصطفی  از 

گیالن شود، اما ...... 
دکتر هادی حق شناس دارای 
مدرک دکترای اقتصاد با گرایش 
بودجه عمومی از صاحب نظران 
اقتصادی است  و از سال 1393 
معاون  و  عامل  هیئت  عنوان  به 
امور دریایی که معاونت کلیدی 
سازمان بنادر و دریانوردی است 
و  بنادر  مدیرکلی  شد.  منصوب 
دریانوردی مازندران، خوزستان، 
گیالن، عضو هیئت مدیره منطقه 
ویژه اقتصادی بندرانزلی، رئیس 
گیالن،  استان  قایقرانی  هیئت 
انزلی  شهرستان  مردم  نمایندگی 
در مجلس هفتم از جمله سوابق 

وی است. 
در همین حال گفته می شود، 
ساالری استاندار گیالن در تهران 
اما  شود  می  مسئولیت  صاحب 
مسئولیت  از  دقیقی  اطالعات 

بعدی وی در دست نیست. 
این  گیالن  کنونی  استاندار 
تغییرات را تایید نکرده و اعالم 
خود  جایگاه  در  که  است  کرده 

خواهد ماند. 
که  احترامی  با  روی  هر  به 
جمله  از  مسئوالن  همه  برای 
قائل  گیالن  بومی  غیر  استاندار 
مدیر  یک  تردید  بی  هستیم،  
بومی و آشنا به مسائل استان که 
داشته  درخشانی  اجرایی  سوابق 
و دکترای وی در حوزه اقتصادی 
است که هم اکنون نیاز کشور و 
گیالن به این تحصیالت بسیاری 
ضروری است، یک شانس برای 

استان به شمار می رود. 
تغییر  این  انجام  در صورت  
 ، نیروها  همه  است  شایسته   ،
و  افراد  سیاسی،   های  جریان 
نمایندگان مجلس و رسانه ها و 
چهره  این  با  جد   به  روحانیان 
الزم  همکاری  کارآمد  و  خدوم 

را داشته باشند. انشاء اهلل

گیالن  دادگستری  کل  رئیس 
از رسیدگی به پرونده قتل افسر 
یگان امداد نیروی انتظامی گیالن 

در وقت فوق العاده خبر داد.
نشست   در  سیاوش پور  احمد 
دادگستری  ریزی  برنامه  شورای 
و  خانواده  به  تسلیت  با  استان، 
یکم حسن  ستوان  خدوم  همکاران 
پاینده که شامگاه جمعه حین انجام 
برقراری  برای  عملیات  در  وظیفه 
نظم و امنیت و در درگیری با اوباش 
شهر  دانشجو  پارک  محدوده  در 
رشت به شهادت رسید افزود: متهم 
به سرعت دستگیر و  تعقیب  تحت 

راهی زندان شد.
این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تحقیقات  انجام  جهت  پرونده 
بازپرسی  شعبه  به  مقدماتی 
شده  ارجاع  رشت  دادسرای 
است گفت: تاکید شده است تا 
رسیدگی به این پرونده در وقت 
فوق العاده انجام شده و با صدور 
فوری کیفرخواست کلیه مراحل 
در  کیفری  دادگاه  در  رسیدگی 
سریعترین زمان ممکن طی شود.

خبر

خبر

کرسی استانداری 
گیالن برای یک 

گیالنی

رسیدگی فوق العاده 
به پرونده قتل افسر  

انتظامی در رشت

 نایب رئیس اتحادیه طال، جواهر و سکه از شناسایی باند توزیع طالی آبشده تقلبی 
در تهران خبر داد و به مردم توصیه کرد به بهانه نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده، به 

هیچ عنوان به سمت خرید طالی آبشده نروند.
در  یعنی  است  تولید  مصرفی  مواد  جزو  آبشده،  طالی  کرد:  یزدانی«تاکید  مسعود 
کارگاه های طالسازی کاربرد دارد اما در ماه های اخیر و به دنبال افزایش قیمت طال در 
بازار، برخی به با این تصور که مالیات بر ارزش افزوده نمی پردازند، به سمت خرید 
اظهار داشت: بررسی عیار و خلوص  این مقام صنفی  اند.  طالی آبشده متمایل شده 

طالی آبشده، یک کار کامال تخصصی است و هر کس نمی تواند معادالت آن را محاسبه 
کند یا عیار درست آن را تشخیص دهد؛ روی طالی آبشده عدد و شناسه ای ضرب می 
شود اما مردم نمی توانند به اتکای آن به خرید طالی آبشده اقدام کنند. یزدانی اظهار 
داشت: با توجه به تخصصی بودن طالی آبشده، اتحادیه طال هیچگاه خرید طالی آبشده 
را به مردم توصیه نمی کند همانطور که وقتی قیمت سکه طال حباب داشت، به مردم 
خرید آن را توصیه نکرد بلکه از مصرف کنندگان خواست به جای پرداخت بهای باالتر 
از قیمت واقعی سکه که منجر به ضرر می شود، به خرید مصنوعات طال روی آورند. 

مردم به هیـچ عنوان طالی آب شده نخــــــرند

رشت در هزار توی مشکالت؟ !! 

واکنش
خبر

اقتـصاد ایران از 
دو تهدید جدی 

رنج می برد تردید  بی  گیالن  استان  مرکز  رشت 
خدادادی  زیبایی  و  سرسبزی  منظر  از 
،اما  است  ایران  نظیر  کم  شهرهای  از 
عدیده  مشکالت  علت  به  شهر  همین 
در حوزه مدیریت شهر ، اختالف های 
عمیق و دامنه دار مسئوالن، جناح بازی 
فعالیت  کردن  سیاسی  و  تمام  نا  های 
گواه  به  شهروندان  رفاه  و  های شهری 
ترین  مانده  عقب  از  استان  مرکز  مردم 

شهرهای ایران است.! 
در  زباله   از  عظیم  کوهی  وجود 
نزدیکی شهر که شیرابه های مسموم آن 
بی تردید به منابع زیر زمینی نفوذ کرده 
به  را  شهروند  هزار  صدها  زیست  و  
خطر انداخته است، داشتن دو رودخانه 
از  ناشی  متعفن  و  آلوده    شدت  به 
سرازیر شدن فاضالب خانگی و صنعتی 
گوهر  و  زرجوب   « که  شهر  مرکز  در 
رسمی  منابع  اعالم  براساس  رودر«  
به  جهان  های  رودخانه  ترین  آلوده  از 
های  خیابان  داشتن  روند!،   می  شمار 
ناهموار  بی ریخت و پر از چاله ها و 
سرعت گیرها ی غیر استاندارد که بالی 
تحمیل  با  رانندگان  و  خودروها   جان 
متعدد  های  درگیری  و  باال  های  هزینه 
روزانه صاحبان خودروها  ، بعالوه کنده 
کاری های مداوم از سوی سازمان های 
مختلف در تمام فصل های سال! ، کوچه 
های بی قواره که دارای آسفالت کچل 
انداز است، کوچه های  از دست  پر  یا 
خاکی با جاری بودن فاضالب در وسط 
کوچه، نبود مبلمان شهری و زیبا سازی 
استان  مراکز  در  مانندآنچه  استان  مرکز 
های دیگر فراوان انجام و اجرا می شود، 
و  خانگی  های  فاضالب  شدن  سرازیر 
و  ها  جوی  و  ها  رودخانه  به  صنعتی 
سرانجام به تاالب ها و دریای خزر، بلند 
شدن بوی تعفن از کانال های فاضالب 
شهری حتی در فصل پاییز، اجرای طرح 
های غیر ضروری و ناکارآمد که از محل 
آن برخی به ثروت رسیده اند، احداث 
و  شهروندان  بودجه  با  ها  طرح  برخی 
انجام  و  اجرا   ، ساالنه  مالیات  محل  از 
کارشناسی  بدون   ، تکراری  های  طرح 
های  طرح  تخریب   بعد  و  ساخت  و 
رو،  تند  اتوبوسرانی  خط  مانند  شهری 
همه  و....  ها   برگردان  دور  و  میادین  
استان  مسئوالن  جلوی چشمان  ها  این 
این  از  ای  گوشه  تنها  شهرستان  و 
مشکالت و نابسامانی های مکرر است.

به  مربوط   متاسفانه  مشکالت  این 
دیروز و امروز نیست و ریشه در حداقل 
دو دهه قبل دارد که به جای اصالح و 
ترمیم و بازسازی و زیبا سازی هر روز 
بر دامنه این خرابی ها  افزوده می شود. 
بی تردید یکی از عوامل این نا بسامانی 
ثبات  عدم  به  ماندگیها   عقب  و  ها  
مربوط  شهرستان  و  استان  در  مدیریت 
می شود به خصوص آنکه مدیران غیر 
بومی یکی ، دو سالی به استان آمده و 
مسئولیت  حوزه  مشکالت  برخی  با  تا 
خود اشنا می شوند ، باید بعنوان مدیر با 

 گیالن 24 و نشریه واکنش: اگرچه 
کارکنان  حقوق  افزایش  درصد  هنوز 
نهایی  آینده  سال  بودجه  الیحه  برای 
و اعالم نشده است، ولی احتماال این 
خواهد  درصد   25 تا  افزایش  درصد 

بود. 
 1398 بودجه  بخشنامه  تازگی  به 
از سوی رئیس جمهور به دستگاه های 
و  ضوابط  البته  شد.  ابالغ  اجرایی 
پیوست های آن که تعیین کننده سقف 

تجربه به استان دیگر یا تهران  مهاجرت 
دار  عهده  را  دیگری  های  مسئولیت  و 
شرایط  این  نیست  هیچ کس   و  شوند 
بسیار تاسف انگیز و ضد منافع مردم و 
رفاه شهروندان را پیگیری کند.  رسانه 
جمله  از  گوناگون  دالیل  به  هم   ها 
هزینه  بودن  باال  و  آمدی  در  مشکالت 
خاص  های  احتیاط  عرصه  این  در  ها 
و  گویی  ثنا  به  اغلب  و  دارند  را  خود 
معرفی مدیران نمونه و بهترین مدیران و 
امثال آن تمرکز کرده اند که ما به دنبال 
استان  و  شهر  در  مدیران  از  گروه  این 

هستیم.!
شهر  این  در  آنچه  نماند،  گفته  نا   
یک میلیون و 300 هزار نفری  و بسیار 
متراکم از جمعیت طی  چند سال  اخیر 
تقریبا به خوبی انجام شد، اجرای طرح 
دفع آب های سطحی است که پیش از 
غرق  مردم  زندگی  بارندگی  هر  با  این 
در آب و مخلوط با فاضالب بود.! اگر 
مدتی  و  نشده  تمام  هم  طرح  این  چه 
است که لوله های سیمانی ایجاد مسیر 
فاضالب در فا ز 2 خیابان معلم وسط 

بلوارچیده شده است.! 
* اختالف های دامنه دار شورایی 

ها و یاس شهروندان!! 
و  مشکالت  دار  و  گیر  این  در 
ها  اختالف  متاسفانه  ها،  پیچیدگی 
شده  دار  دامنه  بسیار  شهر  شورای  در 
نبوده  پذیرفتنی  وجه  هیج  به  که  است 
انتقاد محافل سیاسی و مردمی  و مورد 
ترکیب  از  که  . شورا  است  گرفته  قرار 
جمعیتی در بین همه شوراهای سراسر 
کشور کم نظیر است! و متاسفانه  حتی 
6 نفر از 11 نفر تاکنون با گذشت چند 
انتخاب  شهردار  یک  اند  نتوانسته  ماه 
قبال  که  هم  شهرداری  دو  گرچه  کنند. 
شورا  همین  در  بررسیها  و  تحقیق   با 
واقع  پسند  مورد  ،خیلی  شدند  انتخاب 
افراد  از  نفر  چند  اکنون  هم  نشدند.! 
پست  تصدی  نامزد  بومی  غیر  و  بومی 
اعضای  درمیان  اما  هستند،  شهرداری 
در  و  ندارد  وجود  نظری  اتفاق  شورا 

واقع شهر بدون شهردار مانده است.! 

پیش بینی  برای  هزینه ها  چارچوب  و 
است،  اجرایی  دستگاه های  بودجه 

فعال منتشر نشده است. 
شرایطی  در  اجرایی  دستگاه های  
در  خود  بودجه  برآورد  به  موظف 
چند روز آینده و اعالم آن به سازمان 
شدن  نهایی  برای  بودجه  و  برنامه 
الیحه هستند که تعیین میزان افزایش 
مهمترین  از  یکی  کارکنان  حقوق 
به  سازمان ها  هزینه ای  بخش های 
شمار می رود. به هر حال بخش اصلی 
هزینه دستگاه ها و البته دولت را هزینه 
جاری و به عبارتی حقوق و دستمزد 
اساس  بر  باید  که  می دهد  تشکیل 
مقداری که قرار است حقوق در سال 
یابد، برآورد و پیش بینی  افزایش  بعد 
شود. تاکنون در رابطه با برنامه دولت 

پست  برای  داوطلب  افراد  میان  در 
شهرداری رشت ، چهره های با تجربه 
بار  هر  اما  دارد  نامی وجود  و صاحب 
اعضای  برخی  شهرداری  انتخاب  برای 
حضور پیدا نمی کنند و جلسه شورای 
آبستراکسیون«.   « افتد  می  اکثریت  از 
که  شورایی  چنین  در  که  است  طبیعی 
افراد به جای تفکر و برنامه ریزی برای 
رفاه شهروندان به منافع فردی ، گروهی 
نباید  شهر  اندیشند،  می  خود  حزبی  و 
روزگاری بهتری داشته باشد. در شورای 
به  ها  جوان  است  شایسته  رشت  شهر 
سخن افراد با تجربه که سالها دراستان 
گوش   ، اند  داشته  مسئولیت  کشور  و 
ساز  یک  صدای  هرگوشه  از  و  بدهند 
از  ناسازگار شنیده نشود که شهروندان 
این شرایط مایوس شده اند.  معلوم هم 
نیست که اعضای شورای شهر رشت به 
دنبال چه کسی با چه ویژگی هستند که 
اخبار شورا به طور وسیع این گونه  نقل 
محافل اداری ، رسانه های مرکز استان، 
کشور و گاه خارج ا کشور  و صاحب 
برخی  میان  این  در  است.  شده  نظران 
افراد صاحب نفوذ ازقوای سه گانه هم 
گاه با نگاه خدمت کردن و گاهی حفظ  
منافع فردی » مثال وارد کردن نیروهای  
زیر مجموعه به درون مدیریت شهری« 
وارد کار و زار می شوند و بر پیچیدگی 
ها اضافه شده و گمان می رود که این 
در  اعضای  برخی  که  زمانی  تا  گره  
باز  نکنند،  نظر  تجدید  خود  مواضع 

نشود.! 
توصیه می شود ، در این مواقع تشکل 
های غیر دولتی ، افکار عمومی و رسانه 
ها با نگاه خیر خواهانه و مطالبه گرانه 
بحرانی  اوضاع  به  و  شده  صحنه  وارد 
شهر رشت  مردم  برسد.اینکه  سامان  به 

مطالبه گر نیستند و اوضاع . 
آش آنقدر شور شده است که نماینده 
های  درخطبه  هم  استان  در  فقیه  ولی 
نماز اعالم می کند،  شهر بدون شهردار 
تدبیر  با  شورا  اعضای  و  ندارد  معنا 

درکنار هم چاره اساسی بیندیشند. 
امروز شنیده شد که مهندس جمشید 

برای درصد افزایش حقوق سال آینده 
چیزی به صورت رسمی اعالم نشده 
در  اطالعاتی  نیز  بودجه  بخشنامه  و 
این رابطه در بر نداشت. این در حالی 
است که اطالعات دریافتی ایسنا نشان 
تورم  برآورد  به  توجه  با  که  می دهد 
آینده  سال  در  درصدی   20 باالی 
احتماال درصد افزایش حقوق کارکنان 
و حتی  بوده  درصد   20 از  باالتر  نیز 
بحث افزایش حقوق تا 25 درصد نیز 

مطرح است. 
در  نیز  جاری  سال  برای  دولت   
ابتدا در بخشنامه بودجه 1397 درصد 
افزایش حقوق را بین پنج تا 10 درصد 
پیش بینی کرد، اما در ادامه و با ورود 
وضعیت  مجلس،  به  بودجه  الیحه 
تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق 

که  دانشگاهی  جهاد  سابق  رئیس  رسایی 
مسئولیت های دیگری از جمله مدیر کل 
راه و شهرسازی استان را در سالهای قبل 
داشته است بعنوان نامزد پست شهرداری 
شورای  به  را  خود  های  برنامه   ، رشت 
ارائه کرده است. رسایی فردی میانه رو و 
به زبان دیگرمستقل است و این اعتدال و 
میانه روی می تواند با تجربه ای که دارد از 
او شهرداری موفق بسازد.  البته چهره هایی 
این  بیرون  از  کسانی  و  شورا  اعضای  از 
مجموعه هم برنامه های خود را ارائه کرده 
شهردار  شایستگی  ها  آن  از  برخی  که  اند 

شدن را حداقل در شرایط کنونی دارند. 
به نظر نویسنده، هر کسی دراین شرایط 
مسئولیت شهرداری رشت را بعهده بگیرد 
با این همه مشکالت و معضالت الینحل 
خطر بزرگی کرده و وارد قفس شیر شده 
، اما شهردار شدن برای رشت » شهری با 
از  دهها مشکل و معضل بزرگ که یکی 
آنها بدهکاری بیش از 700 میلیارد تومانی 

است » واقعا دل شیر می خواهد. 
آینده  شهردار  شود،  می  پیشنهاد 
رشت در حوزه اطالع رسانی به صورت 
شورایی عمل کند و از افرادی بهره بگیرد 
عمومی  های  مشارکت  زمینه  بتوانند  که 
مانند  هایی  برای مجموعه  کنند.  فعال  را 
شهرداری و سازمان های بزرگ  و نهادها 
اخبار  خبر رسانی روزانه آن هم در حد 
انعکاس  و  بازدیدها  و  دید  فرمایشی، 
درون  مسئوالن   صرف  های  دیدگاه 
نیست  کارآمد  و  شایسته   قطعا  سازمانی 
و مشاوران شهردار و مدیریت شهری از 
میان افراد خبره ،  کارآمد و موثر باشند و 
این بخش را هم به دوستان ، فامیل ، هم 
حزبی ها نسپارند که  نتیجه بخش نباشد. 
گذشته  سال  دو  یکی  در  نویسنده 
تاکید  مورد   که  مهم  مساله  این  بارها 
جمهوری  رئیس  و  رهبری  معظم  مقام 
کشورمان است را  با استاندارهای قبلی و 
فعلی، شهردارها، مدیران کل ، روحانیان، 
روسای سازمان ها و نهادها و .... مطرح 
کرده است، اما چون گوش شنوایی نبود 
، عطایش را به لقایشان بخشید و سکوت 

اختیار کرده است.  

کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد؛ به 
دریافتی  با حقوق  کارکنان  که  گونه ای 
برخوردار  بیشتری  درصد  از  پایین تر، 
شوند و به طور پلکانی برای حقوق های 
باالتر درصد افزایش حقوق کمتر شود. 
 درصد افزایش حقوق کارکنان برای 
مصوب  درصد   20 تا  حداکثر  امسال 
شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. 
اخیر  مدت  در  که  است  حالی  در  این 
رشد  و  ارز  نرخ  نوسانات  به  توجه  با 
تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کاال 
و خدمات، بحث افزایش مجدد حقوق 
کارکنان به منظور جبران شرایط مطرح 
شد ولی در نهایت دولت ترجیح داد که 
این افزایش را لغو کرده و هر آنچه الزم 

است برای سال آینده انجام دهد. 

اقتصاد ایران از دو تهدید جدی رنج می برد، نخست 
آنکه بنگاه های اقتصادی دولتی هستند و به جهت عدم 
اقتصادی مشهود  نتایج مثبت  با بخش خصوصی،  رقابت 

نیست. 
دوم اینکه اقتصاد ایران در سایه ای از سیاست زدگی 
و  بروز  سیاستمدار  لباس  در  بعضا  که  اقتصادی  دالالن 
زمیدانی  علوی  استسید رضا  مستتر شده  کنند  می  ظهور 
به  اشاره  با  گیالن  استان  عمومی  روابط  کارگزاران  از 
تهدیدهای اقتصاد ایران به نقش دولت و مجلس شورای 
اسالمی در این مقوله اشاره کرد و گفت:وابستگی اقتصاد 
ایران به نفت و عدم فرآوری از مشتقات آن باعث شده 
است در ازای فروش نفت کاالهایی را الزاما از خریداران 
است  شده  باعث  امر  همین  و  کنیم  کشور  وارد  نفت 
رقابت  قدرت  کشورمان  صنعتی  و  کشاورزی  تولیدات 
در بازارهای داخلی و خارجی  نداشته باشند و به همان 
مقرون  کشاورزی  اراضی  و  صنعتی  کارخانجات  نسبت 

بصرفه نباشند. 
المللی  بین  اقتصادی  های  مراوده  در  ناهماهنگی  وی 
را به بهانه های عدم ارتباطات سیاسی،نقشه دشمن برای 
دانست  کردن کشور  وابسته  و  داخلی  بازارهای  در  نفوذ 
انقالب  از  بعد  ادوار مختلف دولتهای  افزود:تجربه در  و 
اسالمی نشان داده است که استراتژی دشمن با ایران تغییر 
نکرده است و همواره تاکتیک های دشمن است که بنا به 
منافع خود در خاورمیانه متفاوت می شود و در طول این 
چهل سال ثابت شده است که دشمن با تاکتیکهای مختلف 

به دنبال اهداف سیاسی و اقتصادی خود می باشد. 
که  را  اقتصادی  دالالن  زدگی  سیاست  زمیدانی  علوی 
آفات  از  دیگر  یکی  اند  ظاهر شده  سیاستمدار  لباس  در 
که  اقتصادی  دالالن  گفت:وقتی  و  دانست  ایران  اقتصاد 
دست حمایتی بعضی از سیاسیون در آن مستتر است و با 
صدور مجوزهای بی حد و حصر زمینه واردات کاالهایی 
می  راحتی  به  داخلی  کننده  تولید  که  کنند  می  فراهم  را 
باشیم  داشته  انتظار  توانیم  نمی  کند،لذا  تولید  آنرا  تواند 
این  اقتصاد مقاومتی محقق گردد.  ایران شفاف و  اقتصاد 
فعال اجتماعی و رسانه ای نقش دولت را در بنگاه داری 
اقتصادی مانند مدیریت بانکها،گمرک،مناطق آزاد و ...در 
بخش  افزود:وقتی  و  دانست  خصوصی  بخش  با  رقابت 
خصوصی رقیبی بنام دولت را در پیش روی خود ببیند و 
توان رقابت را نیز نداشته باشد لذا نمی توان انتظار داشت 
اقتصاد ایران به سمت یک معادله صحیح به پیش برود و 
فعاالن اقتصادی با خروج سرمایه از کشور ،جای خود را 
به دالالن اقتصادی داده اند و این دالالن در سایه حمایت 
بعضی از سیاسیون از جمله بعضی از نمایندگان مجلس 
معادالت  و  دهند  می  جوالن  کشور  در  اسالمی  شورای 

اقتصادی را بهم می زنند. 
میلیارد  هزار   15 از  بیش  نقدینگی  زمیدانی  علوی 
تومان را یکی دیگر از تهدید های اقتصاد ایران دانست و 
افزود:تا زمانی که نقدینگی در اقسام مختلف بازار مانند 
نشود  توزیع  متوازن  ...بطور  و  مسکن،خودرو،طال،ارز 
شاهد نوسانات اخیر مانند متالطم شدن بازار ارز خواهیم 
اقتصاد  و  بکشد  دست  داری  بنگاه  از  دولت  اگر  و  بود 
کشور را با پشتوانه تولید داخلی برای فعاالن این بخش 
آن  در  و  بود  خواهیم  اقتصادی  رونق  شاهد  کند  فراهم 
صورت است که دولت،بازار را مدیریت می کند نه اینکه 

بعضا توسط بازار مدیریت شود. 

حقوق کارمندان و بازنشسته ها 20 درصد زیاد می شود

تلفن    ۰۱3333۶353٩        و         ۰۱3333۶38٩۰

مدیران شهری همدلی کنند، 

مجید محمدپور- نویسنده ، 
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

خیلی خوب، خیلی نزدیک،

 واکنشی ها: از ابتدای آبان ماه سال جاری برای افتتاح 
کنندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، عالوه بر 
فرد متقاضی این تسهیالت، کنترل و استعالم های دیگری 

نیز انجام می شود. 
بانک مسکن شروط سه گانه خانه اولی برای متقاضیان 
حساب صندوق پس انداز مسکن یکم که از ابتدای آبان 

ماه قصد افتتاح این حساب را دارند را اعالم کرد.
راه  و  تشکیل  ابتدای  از  است:  آمده  ابالغیه  این  در    
اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم، مطابق با ضوابط و 
چارچوب های تعیین شده اعطای تسهیالت این صندوق، 
چنانچه یک متقاضی، به شکل انفرادی قصد افتتاح حساب 
و سپرده گذاری در صندوق را داشت، شرایط مربوط به 
خانه اولی بودن،  صرفًا برای همان فرد و نه برای همسر 
او )در صورت متاهل بودن(، مورد کنترل و استعالم قرار 
می گرفت. به این معنا که اگر بطور مثال، پدر یک خانواده 
دریافت  برای  او  همسر  اما  بود  مالکیت  سابقه  دارای 
تسهیالت از صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام می کرد، 
استعالم خانه اولی بودن صرفًا برای همسر )فرد متقاضی( 
انجام می شد و خانه دار بودن پدر خانواده، مانعی برای 

دریافت تسهیالت یکم از سوی همسر او نبود. 

خبر

شرط جدید 
دریافت وام مسکن 

۱۶۰میلیونی 

مدیر مسئول

در بودجه سال آینده،



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  جاوید         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور
جانشین :     زهرا رضائی

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

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

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

نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 
تماس برای خرید کتاب به تعداد ۰٩۱25۰3۶8۱۰ تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

صمت  سازمان  رئیس   :24 گیالن 
و  رونق  به  شتاب  برای  گفت:  گیالن 
استان گیالن مبلغ هزار  ارتقاء تولید در 
به   97 سال  در  تومن  میلیارد  صد  و 
کرده  پیدا  اختصاص  صنعتی  واحدهای 

است که ثبت نام آن آغاز شده است.
ئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
تسریع  خواستار  ادامه  در  گیالن  استان 
صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  نام  ثبت 
برای  یاب  بهین  سایت  طریق  از  استان 
اخذ تسهیالت مذکور شد و افزود: این تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش 
و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که تدابیر الزم 
از طریق کارگروه رفع موانع و رونق تولید استان جهت تسریع در پرداخت ها با 

تعامل ویژه سیستم بانکی اتخاذ شده است. 
اختیار  در  تومان  میلیارد   5 سقف  تا  تسهیالت  پرداخت  کرد:  تصریح  وی   
بانک های استان است ومبالغ باالتر مورد نیاز واحدها از طریق سطح ملی قابل 

پرداخت و پیگیری می باشد. 
 دکتر دلق پوش با بیان اینکه عزم و تالش مدیریت استان بر این است که در 
شرایط کنونی هیچ واحدی تعطیل نشود، اظهار داشت: تامین سرمایه در گردش 
و تزریق منابع مالی در کوتاه ترین سرعت ممکن با هدف پویایی در امور تولیدی 
توسط  مراحل  انجام  و  پیگیری  فقط  است.  انجام  حال  در  اولیه  مواد  و خرید 

واحدهای صنعتی مورد انتظار است. 
 دبیر کارگروه رفع موانع و رونق تولید استان گیالن میزان افزایش تسهیالت 
تخصیصی نسبت به سال قبل را 10 درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به عملکرد 
مطلوب کارگروه در جذب اعتبارات در سال گذشته، بیش از هزار میلیارد تومان 
در قالب کارگروه رفع موانع و رونق تولید در گیالن پرداخت شد که در مجموع 
2300 شرکت تولیدی خدماتی و گردشگری از مزایای این تسهیالت بهره مند 

شدند که البته اطالعات آن در سامانه behinyab.ir موجود است.
 وی ابراز امیدواری کرد: با همت اعضای کارگروه و با ثبت نام و تقاضای 
در  و  نموده  را جذب  اختصاصی  تسهیالت  بتوانیم  انشاا...  های صنعتی  واحد 
مطلوب  نحو  به  منابع  این  از  استان  اقتصادی  تحول  و  اشتغال  رونق  راستای 

استفاده کنیم.

سیاهکل   و  الهیجان  مردم  نماینده 
به  اشاره  اسالمی،با  شورای  درمجلس 
از  برخی  در  متخصص  پزشک  کمبود 
نقاط  از  برخی  در  افزود:  کشور  نقاط 
به  پزشکان  از  برخی  کشور  محروم 
شیفت  در  ساعت   30 از  بیش  ناچار 
منابع  توزیع  و  مدیریت  دارند.  حضور 
انسانی در وزارت بهداشت به صورت 
در  که  چرا  نمی گیرد  صورت  مطلوبی 
برخی از مراکز بدون رعایت تناسب و 
تراکم جمیعت، پزشک متخصص وجود دارد اما در بعضی از مناطق کشور که 
برای  اندازه کافی پزشک متخصص  به  حتی قطب درمانی محسوب می شود 

پاسخگوی به بیماران وود ندارد. 
* عدم تناسب نسبت پرستار به تخت بیمارستانی 

و  پرستار  کمبود  دلیل  به  شد:  یادآور  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
کادر درمانی و نیاز به مراقبت بیشتر، از همراه بیماران در خواست می شود در 
بیمارستان ها بمانند، حضور همراه بیمار در صورتی می توانند ممنوع شود که 
به اندازه کافی کادر پرستاری در اختیار داشته باشیم ، تعداد کم نیروی پرستار و 

محدودیت ها جذب نیرو، بیمارستان  ها را به چالش کشیده است.  
* همراه بیمار زمانی ممنوع می شود که کادر پرستاری به تعداد کافی 

جذب شده باشند
اطرافیان  حضور  کرد:   اظهار  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
برای  را  اما  مشکالتی  است،  مفید  روانی  و  لحاظ روحی  از  بیمار  بالین  در 
بیمارستان و حوزه سالمت به وجود می آورد، چرا که به دلیل احساسات و 
عواطف ممکن است در برابر اقدامات حوزه سالمت پزشکان و بیمارستان ها 
دخالت هایی داشته باشد که منجر به برخورد هایی نامناسب در بیمارستان و 

حوزه سالمت شود.  

۱۱۰۰ میلیارد تومان برای شتاب 
تولید در گیالن

شیـفت 3۰ ساعته برای برخـی از 
پزشکان پذیرفتنی نیست

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
فرصت ها و طرح های سرمایه 
در  انزلی  آزاد  منطقه  گذاری 
 2018 اینوکس  کیش  نمایشگاه 

مورد استقبال قرار گرفت.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه  سازمان  الملل  بین  امور 
طرح  و  ها  فرصت  انزلی،  آزاد 
منطقه  این  گذاری  سرمایه  های 
کنندگان  شرکت  استقبال  با 
در  حاضر  کنندگان  بازدید  و 
دهمین نمایشگاه معرفی فرصت 
پنجمین  و  گذاری  سرمایه   های 
و  بیمه  بانک،  بورس،  نمایشگاه 
 Kish(کشور سازی  خصوصی 

Invex 2018(  مواجه شد. 
روز  در  گزارش  این  بر  بنا 
بانک  دکتر  نمایشگاه،  افتتاحیه 
دبیر  و  جمهور  رییس  مشاور 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
اقتصادی کشور در جریان بازدید 

مجموعه  ارائه  سازمان،  غرفه  از 
صادراتی  محصوالت  از  ای 
واحد های تولیدی این منطقه و 
حضور سرمایه گذاران و فعاالن 
در  خصوصی  بخش  اقتصادی 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  غرفه 
را اقدامی مطلوب و موثر قلمداد 
مسرور  رضا  دکتر  حضور  کرد. 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
و  نمایشگاه  این  در  سازمان 
با  تخصصی  نشست  برگزاری 
بازرگانی،  های  اتاق  روسای 
سرمایه  های  شرکت  مدیران 
از  خارج  مقیم  ایرانی  گذاری 
کشور و نمایندگان شرکت های 
بین المللی حاضر و بازدیدکننده 
و  مدیران  بهمراه  نمایشگاه،  از 
مناطق  های  سازمان  معاونین 
مدیران  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
شرکت  مدیره  هیات  اعضای  و 
و  سرمایه  بازار  در  فعال  های 

حوزه  در  مشاور  های  شرکت 
مطالعات  و  گذاری  سرمایه 
متمایز  وجوه  از  سنجی؛  امکان 
در  سازمان  این  مشارکت 

نمایشگاه فوق بود. 
جالب  نکته  و  میان  این  در 
آزاد  منطقه  سازمان  غرفه  توجه 
مدیریت  شرکت  حضور  انزلی، 
صادرات سیرنگ تجارت منطقه 
فعالین  توانمندیهای  ارایه  و 
تولیدی  و  بازرگانی  اقتصادی، 
این  غرفه  فضای120متری  در 

مزبور  نمایشگاه  در  سازمان 
جهت رایزنی مستقیم با شرکت 
بازاریابی  منظور  به  حاضر  های 
در  ویژه  به  خود  محصوالت 
و  منطقه  کشورهای  بازارهای 
بود  حاشیه جنوبی خلیج فارس 
این  غرفه  غنای  و  تنوع  بر  که 
کردن  عملیاتی  جهت  در  منطقه 
در  سازمان  این  حضور  اهداف 
 ،2018 اینوکس  کیش  نمایشگاه 

افزوده بود.

فرصتهای سرمایه گذاری منطقه آزدا انزلی استقبال شد

شرکتهای تعاونی گیالن 27 میلیون دالر  صادرات داشتند

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
 ، تعاون  کل  مدیر  علیزاده  عباس 
کار و رفاه اجتماعی استان گیالن 

گفت: در 6 ماهه اول سال 1397 
میزان صادرات انجام شده توسط 
 27 بر  بالغ  تعاونی،  شرکتهای 

میزان  این  که  بوده  دالر  میلیون 
شرکت   13 توسط  صادرات 
کشورهای  مقصد  به  تعاونی 
ترکمنستان،  آذربایجان،  عراق، 
روسیه، افغانستان، ترکیه، امارات، 
آلمان،  سوئد،  کانادا،  پاکستان، 
ترکمنستان،  ازبکستان،  هند، 
هنگ کنگ، گرجستان و اوکراین 
شامل  و  است  گرفته  صورت 
فلزی،  غذایی،مصنوعات  مواد 
تابلوفرش  پارچه،  شوینده،  مواد 

گزارش  به  است.  معدنی  سنگ  و 
روابط عمومی اداره کل تعاون کار 
تعاونیهای  گیالن،  اجتماعی  رفاه  و 
تعاونیهای  شامل  کننده  صادر 
تولیدی و خدمات صادراتی هستند.
علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: 
تعاونیها  صادرات  گذاری  هدف 
دالر  میلیون   31 جاری  درسال 
بوده که درشش ماهه اول سال، 87 

درصدآن محقق شده است.

 در شش ماهه اول امسال،

رشد قیـمت ها در گیـالن 
شدیـد است ...

رئیس مرکز آمار ایران در سفر  به رشت  
را  نقطه  به  نقطه  تورم  مردم  اینکه  بیان  با 
بیشتر لمس می کنند، افزود: برای ارزیابی 
در  را  سال  یک  آمار  باید  حداقل  دولت 
نظر گرفت ،لذا تورم نقطه به نقطه واقعیت 

زندگی مردم را نشان می دهد. 
تورم نقطه به نقطه گیالن 30.6 درصد 
ها  قیمت  شدید  بسیار  افزایش  که  است 
تورم  بین  دنیا  در  البته  دهد.  می  نشان  را 
نقطه به نقطه و تورم 12 ماهه فرق زیادی 
نیست، زیرا نوسان قیمت ها وجود ندارد. 
نرخ مشارکت گیالن  مقام مسئول،  این 
در سال 96 را 42.7 درصد دانست که 2 
درصد بیشتر از نرخ کشور است و یادآور 
شد: نرخ بیکاری در گیالن 10.7 درصد و 

در کشور 12.1 درصد است.
سال   29 تا   15 جوانان  بیکاری  البته   
عدد  این  که  است  درصد   29 گیالن  در 
می  محاسبه  درصد   25.3 کشور  برای 
شود. همچنین نرخ بیکاری زنان و مردان 
به تفکیک جنسیت نیز در گیالن کمتر از 
سالخوردگی  باشد.  می  کشوری  متوسط 
گیالن از متوسط کشور بیشتر بوده و نرخ 
باروری و رشد جمعیت نیز روند کاهشی 

دارد. 
و  درصد   10 گیالن  بیکاری  نرخ   *

میانگین بیکاری کشور 12 درصد است
بهار  در  گیالن  مشارکت  نرخ  پارسا، 
 41.1 را  کشور  و  درصد   46.8 را   97
بیکاری  نرخ  داد:  ادامه  و  دانست  درصد 
گیالن نیز 10 درصد و کشور 12.1 درصد 

در  اینکه  بیان  با  است. وی  محاسبه شده 
به  رفتن  جای  به  مبنا  ثبتی  آماری  نظام 
سراغ مردم ریزداده ها توسط دستگاه های 
کرد:  خاطرنشان  شود،  می  تولید  اجرایی 
حدود 18 سال است که کشورهای پیشرو 
به سمت نظام آمارهای ثبتی مبنا رفته اند 
و بحث های نظری این حرکت طی سال 
های اخیر در کشور ما آغاز شده و امسال 
و سال آینده بسترسازی و نهادسازی های 
های  دستگاه  تا  گیرد  می  صورت  الزم 
اجرایی بتوانند ضمن انجام وظایف جاری 
کنند  تولید  را  کشور  ثبتی  آمارهای  خود 
مبنا  ثبتی  سرشماری  اولین  امیدواریم  لذا 

در سال 1405 رقم بخورد. 
رئیس مرکز آمار ایران، نظام آماری ثبتی 
مبنا را نیازمند بودجه و امکانات مضاعف 
های  داده  با  کردن  کار  گفت:  و  دانست 
بزرگ نیروی انسانی خاص می طلبد. در 
نیروی  و  امکانات  سوم  یک  حاضر  حال 
انسانی معمول دنیا را در مرکز آمار ایران 

داریم. 
پارسا  ایران،امیدعلی  آمار  مرکز  رئیس 
اظهار  و  دانست  توسعه  اساس  را  اعتماد 
کرد: اگر این اعتماد به واسطه شبهه افکنی 
در آمارهای رسمی خدشه دار شود، فرایند 

توسعه دچار مشکل خواهد شد. 
مرکز  آمارهای  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
آمار ایران و بانک مرکزی، افزود: آمارهای 
هر دو مرکز مبتنی بر نمونه گیری است؛ نه 
سرشماری لذا نمونه ها با توجه به روش 
و  شوند  می  انتخاب  مختلف  علمی  های 

هر کدام معرف جامعه خواهند بود.
شهرهای  روی  مرکزی  بانک  تمرکز   

سعی  ایران  آمار  مرکز  اما  است،  بزرگ 
می کند نمونه ای از کل کشور با ترکیب 
و  شهر  ای،  منطقه  تحصیلی،  جنسیتی، 
نداریم  انتظار  لذا  باشد  داشته  و...  روستا 
نتیجه یک کار نمونه ای یکسان شود، اما 

باید اختالف بسیار کم باشد. 
* بدبینی و تصور ذهنی نادرست...!!

رئیس مرکز آمار ایران، بدبینی و تصور 
عدم  عوامل  از  یکی  را  نادرست  ذهنی 
و  دانست  ارقام  و  آمار  به  جامعه  اعتماد 
گفت: فرمول محاسبه تورم در همه جای 

دنیا یکسان و استاندارد است.
آمار  مرکز  بر  حاکم  فرهنگ  همچنین   

باید رعایت  این است که اخالق حرفه ای 
و  آمار  که  دارد  وجود  باور  این  و  شود 
آمارها  لذا  است  کشور  ناموس  اطالعات 

ناشی از واقعیت های زندگی مردم است. 
آمار  مرکز  آمارهای  اینکه  بیان  با  پارسا، 
با  باید  کرد:  تصریح  هستند،  معدل  ایران 
و  تفسیرها  از  تبیینی  های  تحلیل  و  تجزیه 

تحلیل های غلط جلوگیری کنیم. 
بی طرفی مرکز آمار ایران در انتشار آمار 
و اطالعات روشن است و این سواد آماری 
باید در جامعه وجود داشته باشد. البته مرکز 
آمار، دانشگاه ها و رسانه ها به ویژه صدا و 

سیما کم کاری داشته اند. 

رئیس مرکز آمار ایران،

در نمایشگاه کیش اینوکس 2۰۱8 ،

دلق پوش در کارگروه رفع موانع اعالم کرد،

.سریعا  گفت  شرکت  منشی 
به دفتر مدیرعامل بروم. 

باال  با سرعت  را  هفت طبقه 
رفتم، 

در زدم و داخل شدم. 
»دانشگاه  گفت:  مدیرعامل 
کردم:  عرض  خوندی؟«  چی 
مکانیک  مهندسی  »کارشناسی 
خوندم قربان، ارشد و هم انتقال 

حرارت تموم کردم.« 
از  اوهوم  شبیه  صدایی 
خودش درآورد، بعد اشاره کرد 

به کامپیوترش و گفت: 
»ماوس کامپیوتر من  از صبح 
درستش  می تونی  نمی کنه،  کار 
بروم  خواستم  اجازه  کنی؟« 
و  تندی  با  که  بیندازم  نگاهی 

تحکم گفت: 
میز  پشت  بیای  »می خوای 
من؟ از همونجا بگو! تو دانشگاه 

چی بهتون یاد دادن؟« 
با احتیاط گفتم: »قربان شاید 

سیمش در اومده باشه.« 
روی  گذاشتم  را  زانوهایم 
و  میز  بین  فاصله  از  و  زمین 
سیم  دیدم  و  کردم  نگاه  زمین 

ماوس درست وصل شده. 
شاید  درسته،  »سیم  گفتم: 
شایدم  نیست!  نصب  درایورش 
شده  سوز  نیم  لیزرش  خازن 
ویندوزتون  باشه شایدم سیستم 

باید آپدیت بشه شایدم...« 
می دادم  ادامه  که  همین طور 
حاال  تا  بودی  بلد  »اگه  گفت: 
دقیقه  یک  بود.  شده  درست 
ببینی  میز  پشت  بیای  می تونی 

سریع بری.« 
پریدم پشت میز و در عرض 

یک ثانیه دوباره برگشتم! 
مدیر گفت: »فهمیدی چشه؟« 
گفتم: »بله قربان، کامپیوترتون را 

هنوز روشن نکردین.« 
گفت: »می تونی بری.« 

سر  پایین  برگشتم  سریعا 
پست نگهبانی ام.!!!

خبر
نوشته ای تلخ 
از واقعیت های 
درون جامعه ما.....

مدیرکل امور مالیاتی گیالن، با 
بیان اینکه دولت با وصول مالیات 
اقتصادی را تعدیل  سیاست های 
و مصرف را کنترل می کند، افزود: 
امروزه اراده سازمان امور مالیاتی 
مقابله با فرار مالیاتی است و این 
با  تواند  نمی  تنهایی  به  سازمان 

فرارهای مالیاتی مبارزه کند.
از  یکی  انوری   جواد 

تاکید  مورد  و  مهم  برنامه های 
اتکا  کاهش  را  مقاومتی  اقتصاد 
افزایش  و  نفتی  درآمدهای  به 
و  دانست  مالیاتی  درآمدهای 
اظهار کرد: در حال حاضر مالیات 
تنها وسیله ای برای کسب درآمد 
نیست، بلکه ابزار اعمال سیاست 
محسوب  دولت  اقتصادی  های 
می شود. وی با بیان اینکه دولت 

های  سیاست  مالیات  وصول  با 
مصرف  و  تعدیل  را  اقتصادی 
را کنترل می کند، افزود: امروزه 
اراده سازمان امور مالیاتی مقابله 
این  و  است  مالیاتی  فرار  با 
با  تواند  نمی  تنهایی  به  سازمان 
و  کند  مبارزه  مالیاتی  فرارهای 
ها  دستگاه  دیگر  کمک  نیازمند 
به ویژه دستگاه قضایی است که 

این موضوع با جرم انگاری فرار 
مالیاتی در اصالحیه قانون مالیات 

های مستقیم تسهیل شده است.

مبارزه با فرار مالیــاتی به تنهایی امکان پذیــر نیست

سردبیر

لیال خدمت بین دانا

مریم علیزاده کریمخانی - الهیجان
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