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استاندار  انتخاب 
با  گیالن  در  جدید 
به  دکترنجفی   رفتن 
ای  درهاله  البرز 
خاکستری قرار گرفته 
هر  از  کسی  هر  و 
حرفی  کنار،   , گوشه 
زده و رایی صادر می 
کند.!  اول آنکه انتخاب استاندار » باالترین مقام 
اجرایی استان« امر ساده ای نیست که هر کسی 
نظر  اظهار  باره  این  در  تا  دهد  اجازه   به خود 
عمومی  افکار  و  سازد  مشوش  را  فضا  و  کرده 
باشد،  عمدی  اگر  کار  این  که  شود  منحرف 
باید  استاندار   ، دوم  است.  نابخشودنی  گناهی 
تحصیلکرده   ، مجرب  و  مدیر   ، شایسته  فردی 
که  نیست  مهم  وهرگز  باشد  کاردان  و  الیق   ،
چه  که  است  این  مهم  بلکه   ، باشد  کسی  چه 
چه   ) محتوایی  و  ماهیت  نظر  از  یعنی   ( باشد 
با  گیالن  آینده  استاندار  باشد.  داشته  شخصیتی 
هایی  تالش  و  استان  خاص  شرایط  به  توجه 
عمل  به  گذشته  سال  چهار  در  نجفی  دکتر  که 
آورده است ، باید فردی آگاه به شرایط کنونی 
انرژی  با  و  بوده  استان  احوال  اوضاع  و  کشور 
این  در  که  نشود  نشانده  دست  سادگی  به  باال 
صورت هرگز در گیالن پیچیده نخواهد توانست 
کاری از پیش ببرد. البته حق  و شاید هم سهم 
جریان های سیاسی ، دولتی ها،  شخصیت ها 
و  اسالمی  انقالب  دلسوزان  و  مسئول  افراد  و 
استان است که در این راستا نظرشان را اعالم و 
تصمیم گیران با یک جمع بندی » خرد جمعی«  
به انتخابی مناسب تر برسند، لیکن مهم تر این 
است که استاندار آینده گیالن نباید فردی باشد 
و  بیندیشد  بودن  استاندار  کرسی  به  تنها  که 
کارهای روزمره و تکراری انجام دهد که چنین 

فردی برای گیالنی ها نفرت انگیزخواهد بود.!

مهم است » چه کسی « 
استاندار می شود

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 
م ،محمدپور/مدیر مسئول 

خـــــبـرهای ویـژه

 اظهارات تکان دهنده
رئیس سازمان محیط زیست کشور!!

 از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ٣٥ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم. در این ٣٥ سال فقط 
١٢٠ میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود ٧٥٪ آبهای شیرین زیر زمینی بود را مصرف کردیم که 
حدود ٧٥ میلیارد متر مکعب آن در ٨ سال گذشته بوده است یعنی منابع را تاراج کردیم! جمعیت را افزایش دادیم غافل از 

 صفحه 5اینکه این جمعیت باید در یک کشور آباد زندگی کند... 

اخبار

 پول ناحق
بـی اطالع مـردم ؟!!

ورودی لنگرود ،
 گویا درست بشو نیست!

مجمع بانکها نگران 
کاهش سـود یا زیـان 862

اخبار ویژه

 صفحه 3

 صفحه 1

 صفحه 2

 صفحه 3

 منطقه آزاد انزلی 
در اوکراین خوش 

درخشید

پژو 2008 
گـران تر شد 

 صفحه 4

خبر خوب و بد برای 
زنان کارگر و کارمند

دیدگاه ها

4 سال خدمت بی منت

ISSN 2345 - 5667

جوابیه ی نظام 
مهندسی ساختمان 

گیالن به واکنش

ادامه مطلب صفحه ٨

ادامه مطلب صفحه ٣

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

         مدیرمسئول :  09125036810

 صفحه 2

استاندار با خرد جمعی 
انتخاب شود

 مناسب ترین شیوه ی انتخاب استاندار جدید بهره گیری از خرد جمعی و مشورت با صاحب 
نظران و بزرگان استان است. امام جمعه ی موقت رشت با اشاره به انتصاب آقای نجفی به عنوان 
استاندار البرز از دولتمردان و دست اندرکاران انتخاب استاندار جدید گیالن خواست خرد جمعی و 
نظر بزرگان وصاحب نظران استان را در انتخاب مدیریت عالی گیالن رعایت کنند و با ایجاد وفاق 

و اتحاد، تسریع در روند توسعه ی استان را موجب شوند...

 پایگاه  خبری ، تحلیلی  » واکنشی ها « با افتخار به رسانه های مجازی کشور پیوست فعالیتهای این سایت اطال ع رسانی 
در حوزه های متنوع اقتصادی  ایران و جهان است . 

         شعار این پایگاه خبری مانند نشریه واکنش با شایستگی خدمت کنید - هرکنش شما ، واکنش ما را در  پی دارد  
vakoneshiha.ir                                                                             

  به زودی تالش می شود اخبار و اطالعات مهم  پایگاه خبری واکنشی ها در کانال تلگرامی واکنشی ها قرار گیرد.
                                                 @vakoneshiha لطفا به ما بپیوندید - متشکریم

 صفحه 2

 صفحه 3

 صفحه 4

فتنه خـط قرمـز 
نظام است

به زودی چاپ سوم  کتاب
» روزنامه نگاری علمی و کاربردی« 

به بازار می آید

نویسنده:  
مجید محمدپور

کتابی تخصصی برای روزنامه نگاری - روابط عمومی
امور فرهنگی  - انتشارات جهاد دانشگاهی گیالن

نقش مساجد در اطالع رسانی - تاریخ مطبوعات ایران
نظریه های ارتباط جمعی، اصول خبرنویسی
اصول گزارش نویسی ، سیاست گذاری خبری

از موضوعات و فصل های  کتاب است.
فروش: کتابفروشی های طاعتی - بدر - وارسته  در شهر رشت

تلفن خرید کتاب به تعداد 09125036810

استاد نمونه دانشگاه از سال 1390 تا کنون

فرمانده سپاه قدس گیالن:

آموزشگاه موسیقی

دامـــون

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

تلفن تماس     33251857

ایستادگی  همه  با  سرانجام 
ممانعت  برای  ها  مقاومت  و 
صدای   و  پرسر  عزیمت  از 
گیالن،  استان  از  بومی  استاندار 
نجفی  علی  محمد  دکتر  حکم 
البرز  استان  استاندار  عنوان  به 
سند  دوازدهم  دولت  سوی  از 
عمیق   باور  و  اعتقاد  خورد. 
مردم و مسئوالن استان این است 
که، دکتر نجفی در حدود چهار 
زادگاه  استان  در  حضور  سال 
آمار  مستندات،  گواه  به  خود 
جمله  از  موجود  اطالعات  و 
و  ایران  آمار  مرکز  مستندات 
آنچه بر روی زمین توسط افکار 
است،  مشاهده  قابل  عمومی  
خود  مردم  به  خدمت  ارائه  در 
آنجا  تا  هرگز کم فروش نکرد. 
حتی  دارد،  اطالع  نگارنده  که 
استحقاقی  مرخصی  روز  یک 

برای  موقعیتی  هر  از  و  نرفت 
توسعه استان ، اشتغال ، پیشبرد 
تعامل  و  مقاومتی   اقتصاد 
عین  در  و  ها  جریان  همه  با 
و  تفکرها  دادن  ارتباط  حال 
شخصیت های سیاسی و اداری 

و اجرایی  تالش کرد.
هر روز صبح بسیار زود  کار 
پر مسئولیت و پر تنش باالترین 
از  که  را  گیالن   اجرایی  مقام 
رنج  بسیاری  ماندگیهای  عقب 
از  پاسی  تا  و  شروع  برد،  می 

بامداد  از   ساعاتی  گاه  و  شب 
بود  کارش  دفتر  در  بعد  روز 
به  استانداری  مهمانسرای  در  یا 
امور استان می پرداخت ، بدون 
آنکه این موارد را حتی کارکنان 
زیر مجموعه اش به درستی آگاه 
باشند. همین تالش پرحجم ، با 
برنامه و دور اندیشانه ایشان گاه 
سبب می شد ، چهره اش خسته 
سایت  برخی  که  برسد  نظر  به 
های معلوم الحال و مساله ساز 
به جای تقدیر  و تجلیل از این 

نمایی  سیاه   ، خدمت  و  تواضع 
می کردند که باید در همان زمان 
شفاف سازی مناسب با مستندات 

انجام می گرفت.!
استاندار با متانت، مدبر و دور 
اندیش گیالن در این چهار سال با 
تدبیر و روحیه سازندگی خویش 
در  نگوییم  اگر  را  گیالن  استان 
بیشتر  در  اما  ها،  عرصه  همه 
های  در بخش  ویژه  به  ها  زمینه 
اقتصادی به گمان نویسنده تا دو 
دهه جلو انداخت که پیشرفت و 
توسعه پر شتاب منطقه آزاد انزلی 
مدیر  مهندس مسرور  ریاست  به 
عرصه  از  یکی  تنها  منطقه  عامل 

های رشد و توسعه است. 
در  شده  انجام  کارهای  آثار 
خصوص  به  انزلی  آزاد  منطقه 
پروژه کاسپین در اقتصادی گیالن 
چند  نویسنده  نظر  به  کشور  و 

سال آینده آشکار می شود.

4 سال خـدمت بی منـت و سازنـدگی
» آقای استاندار سپاس «

» آقـای استانـدار سپـاس «

تازه ها/ کتاب »مقررات روابط عمومی« به همت مهدی 
باقریان از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی در 

192 صفحه به بازار کتاب عرضه شده است.

سرکار خانم معصومه فرحی لنگرودی
خبر درگذشت مادر بزرگوارتان ما را بسیار متاثر کرد. 
از درگاه خداوند بزرگ برای ان مرحومه غفران واسعه 
و برای شما, خاندان فرحی و پاکزاد صبر و اجر جزیل 

خواستاریم.

هوالباقی

مدیر نشریه واکنش و گیالن۲۴
خانواده های محمدپور ,  رضایی, مرادی,  سوری و  احمدی

 در 2 موسسه اعتباری سرمایه گذاری 
نکنید ...

 سامانه صیاد «؛ سد تخلف های 
چک ...
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 گوناگون
مناسب  واکنش:  نشریه 
انتخاب  ی  شیوه  ترین 
گیری  بهره  جدید  استاندار 
مشورت  و  جمعی  خرد  از 
بزرگان  و  نظران  با صاحب 
گزارش  به  است.  استان 
شبکه تحلیلی خبری گیالن 
موقت  ی  جمعه  امام   ،  24
انتصاب  به  اشاره  با  رشت 
استاندار  عنوان  به  نجفی  آقای 
دست  و  دولتمردان  از  البرز 
استاندار  انتخاب  اندرکاران 
خرد  خواست  گیالن  جدید 
جمعی و نظر بزرگان وصاحب 
انتخاب  در  را  استان  نظران 
رعایت  گیالن  عالی  مدیریت 
کنند و با ایجاد وفاق و اتحاد، 
ی  توسعه  روند  در  تسریع 
شوند.حجت  موجب  را  استان 
شفیعی  والمسلمین  االسالم 
زاده همچنین وجود روحیه 
اندیشی  هم  و  همدلی  ی 
استان  اجرایی  مدیران  بین 
از  رفت  برون  موجب  را 
مشکالت موجود دانست و 
استانداری  کرد: وجود  تصریح 
مدیر و مدبر و با روحیه ی باالی 
خدمتگذاری می تواند این هدف 

مهم را محقق کند. 
ی  جمعه  موقت  خطیب 
از  انتقاد  با  همچنین  رشت 
جمهور  رییس  اخیر  سخنان 
خواندن  بد  بر  مبنی  آمریکا 
توافق هسته ایی ایران با گروه 
جویی  بهانه  کرد:  اضافه   5+1
خللی  تواند  نمی  امریکا  های 
ایران اسالمی  پایدار  امنیت  در 
و  دفاعی  توان  و  کند  ایجاد 
بازدارندگی  قدرت  و  موشکی 
که  ست  قرمزی  خط  ایران، 
هیچگاه گذر از آن میسر نخواهد 
محکوم  با  ادامه  در  وی  بود. 
تروریستی  ی  حادثه  کردن 
جریان  گفت:  عراق  دیروز 
منطقه  تکفیری  تروریستی 
رسیده  آخر  خط  به  اکنون 
و اینگونه ترورها نمی تواند 
نشاندگان  دست  عمر  بقای 
در  را  جهانی  صهیونیسم 
عراق و سوریه تضمین کند.

خبر

استاندار با خرد 
جمعی انتخاب شود

نشریه واکنش: ایران خودرو با ارسال دعوتنامه برای کسانی که خودروی پژو 2008 
را با موعد تحویل شهریورماه پیش خرید کرده بودند، قیمت جدیدی برای این محصول 

مشخص کرد.
در  که   2008 پژو  جدید  قیمت   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
به  تومان است که  پایه 103,994,000  این محصول ذکر شده بصورت  دعوتنامه های 
خریداران مرحله اول 5 میلیون تومان تخفیف داده شده و  سود مشارکت 15 درصد نیز 

به پیش پرداخت 60 میلیونی این خودرو اضافه خواهد شد. 

  با احتساب موارد ذکر شده قیمت تمام شده پژو 2008 برای خریدران مرحله اول 
حدود 97 میلیون تومان خواهد بود و به احتمال فراوان قیمت این خودرو در بازار با 

اختالفی حدود 10 الی 15 میلیون نسبت به بازار ثبت خواهد شد.
سایر محصوالت ایران خودرو و به موازات آن دیگر خودروسازی های داخلی در 
هفته های گذشته به تناسب مدل و امکانات گران تر شده است با این تفاوت که گرانی 

ها با شیب کند صورت می گیرد.

ایران خود رو باز هم گران کرد!!  پـژو 2008 گـران تر شد

واکنش

صیاد  سامانه  ها:  واکنشی 
الکترونیکی  یکپارچه  )صدور 
دسته چک( به منظور یکپارچه 
سازی فرایند صدور دسته چک 
شده  سازی  پیاده  بانکی  های 
می  رونمایی  بزودی  و  است 
شود . سامانه صیاد به سفارش 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران تهیه شده است. 
متمرکزسازی  با  سامانه  این 
چک،  دسته  های  درخواست 
صاحبان  سنجی  اعتبار  امکان 
می  فراهم  را  امضا  و  حساب 
دسته  اختصاص  از  و  سازد 
چک به افراد فاقد صالحیت و 

بد سابقه جلوگیری می کند. 
شناسه  اختصاص  با  همچنین 
چک  برگ  هر  به  فرد  به  منحصر 
پیگیری  و  استعالم  سامانه،  این  در 
اعتبار دسته  وضعیت چک تسهیل و 
بیشتر  کشور  مالی  تبادالت  در  چک 

می شود. 
چک  دسته  ثبت  با  صیاد  سامانه 
های صادر شده، یک بانک اطالعاتی 
صدور  سوابق  از  مدون  و  یکپارچه 
ایجاد  کشور  سراسر  در  چک  دسته 

می کند. 
ثبت  از  پس  کشور  های  بانک 
درخواست در سامانه صیاد و دریافت 
برگ  هر  ازای  )به  استعالم  شناسه 
چک( اجازه صدور دسته چک برای 

متقاضیان را پیدا می کنند. 
مزایای  و  کارکردها  سامانه  این 
برخی  به  زیر  در  که  دارد  گوناگونی 

از آنها اشاره می شود: 
با  مالی  مبادالت  تسهیل   **  

افزایش اعتبار چک 
با  اضالع  از  یکی  عنوان  به  چک 
اهمیت مثلث نقدینگی، کارکرد مهمی 
در نظام های پرداخت کشور ایفا می 
کند و اهمیت آن به ویژه با توجه به 

ویژگی تامین مالی آن از دیرباز مورد 
و  کار  و  کسب  های  حوزه  توجه 

واحدهای اقتصادی بوده است. 
رفع  به  چک  اعتبار  افزایش 
تسهیل  و  بخش  این  مشکالت 
بنگاه  مالی  تامین  و  مبادالت 
اقتصادی کمک می کند و به کاهش 
درخواست تامین منابع از بانک ها و 
موسسه های اعتباری منجر می شود. 
به  توجه  با  امر  این  اهمیت 
و  بانکی  منابع  شدید  محدودیت 
انجماد  و  حبس  به  که  مشکالتی 
منابع بانک ها منجر شده، دوچندان 

شده است. 
پذیرش  نظام  با ساختارمند کردن 
به  بانکی  بین  پردازش چک های  و 
مند  قاعده  و  دقیق  سریع،  صورت 
صیانت  به  کافی  توجه  بر  مبتنی  و 
ملی  طرح  در  مردم  های  دارایی  از 
اما  است  شده  آغاز  راهی  چکاوک 
اعتالی  و  بازگشت  به  دسترسی  تا 
اندازی  راه  قدر  به  چک  اعتبار 

»سامانه صیاد« فاصله دارد. 
 ** کاهش پرونده های قضایی 

چک با سامانه صیاد 
از  بسیاری  صیاد  سامانه  کمک  با 
پرونده های مطرح در مجامع قضایی 

و شکایت به سبب تخلف های چکی 
عمومی  منافع  و  یابد  می  کاهش 
تعهدی  اسناد  با  نسیه  همچون خرید 
از سال های گذشته و در کسب  که 
احیا  است  داشته  کار سنتی وجود  و 

می شود. 
از مزایای دیگر این سامانه، خدمت 
است  چک  دریافت  غیرحضوری 
به  مشتری،  درخواست  از  پس  که 
و  کنترل  از  پس  سیستمی  صورت 
برگشتی  چک  سابقه  نبود  استعالم 

دسته چک جدید صادر می شود. 
همچنین مشکل چک های جعلی 
در  های  معضالت چک  از  یکی  که 
های  ویژگی  و  رفع  است،  گردش 

امنیتی در آن لحاظ می شود. 
سامانه صیاد شرایطی را ایجاد می 
های  حساب  داشتن  به  نیاز  که  کند 
متعدد در یک بانک از بین می رود و 
با داشتن فقط یک حساب جاری در 
یک بانک می توان در همه شعبه های 
همان بانک در سراسر کشور، دریافت 

و پرداخت کرد. 
مخاطرات  شدید  کاهش   **  

جعل برگه چک 
متعددی  کارکردهای  صیاد  سامانه 
می  که  دارد  فراوانی  های  مزیت  با 

شکل  »استانداردسازی  به  توان 
جانمایی  و  ابعاد  و  شمایل  و 
پذیرش  امکان  مزیت  با  چک« 
کاهش  و  سیستمی  پردازش  و 
خطای  از  ناشی  مخاطرات 
کاربران در پذیریش چک های 
همچنین  کرد.  اشاره  مجعول 
»ارتقای  موجب  سامانه  این 
تولید  در  امنیتی  های  مولفه 
چاپ و طراحی برگه چک« می 
همچون  هایی  مزیت  که  شود 
جعل  مخاطرات  شدید  کاهش 
را  برگه چک  اعتبار  افزایش  و 

به ارمغان می آورد. 
اعتبارسنجی  کار  و  ساز  ایجاد 
متقاضی دسته چک به صورت فراگیر 
ای  به گونه  از سامانه صیاد  متمرکز  و 
است که شخصی سازی چک در بانک 
ها منوط به تایید اهلیت متقاضی است 
و فقط پس از تخصیص شناسه استعالم 

انجام می شود. 
این امر موجب اعتبارسنجی فراگیر و 
متمرکز می شود و در نتیجه شائبه ارایه 
دسته چک به افراد دارای سوءعملکرد 

را منتفی می کند. 
چک  مخاطرات  مسیر  این  در 
برگشتی و افزایش اعتبار دسته چک با 
بررسی کامل و دقیق سوابق درخواست 

کننده دسته چک کاهش می یابد. 
توان  از دیگر کارکردهای صیاد می 
سابقه  به  چک  ذینفع  دسترسی  به 
دارنده  اعتباری  وضعیت  و  عملکردی 
قبل  و  معامله  انجام  دسته چک هنگام 
افزایش  مزیت  با  چک  پذیریش  از 
چک،  ذینفع  به  اطالعاتی  شفافیت 
مبادالت،  مخاطرات  شدید  کاهش 
تحمیل هزینه سوء عملکرد فرد خاطی 
و افزایش هزینه های اجتماعی صدور 
تامین  افزایش اهمیت  چک بالمحل و 
رفتار  اصالح  و  جامعه  در  چک  وجه 

دارنده دسته چک اشاره کرد.

بانک  توسط  بانک ها  مالی  صورت های  بررسی  الزام 
به  نسبت  را  بانک ها  مجمع  برگزاری  از  قبل  مرکزی، 
نگران  سود  شدید  کاهش  یا  و  زیان   شدن  مشخص 
در حال  ماه هم  آخرین روزهای شهریور   . است  کرده 
سپری شدن است، اما هنوز مجامع 23 بانک و 5 موسسه 

اعتباری برگزار نشده است. 
آینده،  خاورمیانه،  تجارت،  ملت،  بانک های   تاکنون 
قرض الحسنه مهر ایران، حکمت ایرانیان، انصار و مهر 
اقتصاد مجامع ساالنه خود را برگزار و صورت های مالی 
آنها تهیه شده است.   این اتفاق در واقع ادامه اتفاقات 
سال گذشته است. بانک مرکزی در دی ماه 94 الگوی 
نمونه صورت های مالی بانک ها را به بانک ها ابالغ کرد 
بر  حسابرسی،  قوانین  براساس  حسابرسی  سازمان  اما 
استانداردهای  براساس  مالی  صورت  تدوین  ضرورت 
سازمان حسابرسی تاکید کرد. این  مساله باعث تعویق 
برگزاری مجمع عمومی سالیانه 14 بانک شد که بعد از 
مرداد  بانک مرکزی در 12  و  توافق سازمان حسابرسی 
95 برای تدوین صورت های مالی براساس هر دو الگو، 

مجمع این 14 بانک  هم به تدریج برگزار شد.

اینکه  بیان  با  درمان مجلس  و  بهداشت  عضو کمیسیون 
برخی از کارگران در شرایط بد و بدون داشتن بیمه و حداقل 
از  کارفرمایان  از  برخی  گفت:  هستند،  کار  مشغول  حقوق 
کارگران سوء استفاده می کنند و ماهیانه حقوق 300 هزار 

تومانی به آنها می دهند.
تومانی/   هزار   300 با حقوق  کارگران  از  استفاده  سوء   

اخراج نتیجه اعتراض کارگران
 بشیر خالقی نماینده خلخال  با انتقاد از عملکرد سازمان 
و  کارگران  و حقوق  رعایت حق  در عدم  اجتماعی  تامین 
کارفرمایان گفت: رعایت نکردن حق و حقوق کارگران و 
جریمه شدن کارفرمایا از سوی سازمان تامین اجتماعی به 
دالیل مختلف، یک معضل و مشکلی است که باید هر چه 
عده  متاسفانه  اینکه  بیان  با  شود.وی  فصل  و  حل  سریعتر 
زیادی از کارگران نه از حقوق کافی برخوردار هستند و نه 
بیمه دارند، گفت: کارفرمایان از بیمه ترس دارند و همواره 
از بیمه کردن کارگران فرار می کنند چرا که فکر می کنند 

بیمه کردن باعث درد سر برای آنها شود.

خبر

خبر

مجمع بانکها 
نگران کاهش 

سود یا زیان

سوء استفاده از کارگران با 
حقوق 300 هزار تومانی

امام جمعه موقت رشت،

»سامانه صیاد«؛ سد تخلف های چک

  بهره برداری از 8000 پروژه عمرانی و صنعتی
 با 9770 میلیارد تومان هزینه

خدمات دولت یازدهم در گیالن ،

آگهـی ثبتــی
آگهی فقدان سند

مالکیت  سند  که  نموده  ادعا  رودسر   3 دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارایه  با  ایران  مخابرات  شرکت 
ششدانگ پالک عرصه 654 و اعیان 615 سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت را که به نام شرکت مخابرات ایران رشت با شماره 
سریال2/973858 صادر و تسلیم گردید، به علت جابجایی مفقود گردید لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه 

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

المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت - حسین  اسالمی  - ر م الف 3837
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گوناگون
شبکه  و  واکنش  نشریه 
 70  :24 گیالن  خبری 
نوسازی  برای  تومان  میلیارد 
شالیکوبی  های  کارخانه 
یافت.به  اختصاص  گیالن 
گزارش شبکه تحلیلی خبری 
سازمان  رئیس   ،  24 گیالن 
با  گیالن   کشاورزی  جهاد 
نوسازی  اینکه  به  اشاره 
های  کارخانه  بازسازی  و 
های  برنامه  از  شالیکوبی 
ویژه دولت در سال 96 است 
راستا  این  در  امسال   : گفت 
استان  به  تومان  میلیارد   70
شد.   داده  اختصاص  گیالن 
آقای شعبان نژاد افزود : این 
خطوط  طریق  از  تسهیالت 
کردن  ماشینی  اعتباری 
توسعه  ، صندوق  کشاورزی 
و  یاب  بهین  سامانه   ، ملی 
به  نوسازی  ویژه  تسهیالت 

متقاضیان واگذارمی شود. 
وی همچنین با بیان اینکه 
واحد   550 و  هزار  گیالن  
فقط  که  دارد  شالیکوبی 
حدود 350 واحد آن اصالح 
و نوسازی شده است گفت :  
باال بودن نرخ سود تسهیالت 
استقبال  اصلی  مانع  بانکی 
دریافت  از  داران  کارخانه 
رئیس  است.  تسهیالت  این 
کشاورزی  جهاد  سازمان 
سود  نرخ  کاهش  گیالن  
 15 از  کشاورزی  تسهیالت 
تا 18 درصد به کمتر از 10 

درصد را خواستار شد. 
بیان  با  نژاد  شعبان  آفای 
به  آمارها  اساس  بر  اینکه 
درصد  یک   کاهش  ازای 
 20 حدود  برنج  ضایعات 
بهره  به درآمد  تومان  میلیون 
برداران این بخش افزوده می 
شود گفت : اصالح ساختار 
برنجکوبی  های  کارخانه 
گامی اساسی برای جلوگیری 
اجرای  و  برنج  ضایعات  از 

اقتصاد مقاومتی است. 

خبر

شالیـکوبی های 
گیالن نوسازی 

می شوند

حسین عبده تبریزی در مورد بازار ارز 
از  پس  جایگزین  بازار  اولین  به عنوان 
کاهش نرخ سود بانکی یاد کرد و گفت: 
مهم این است که ارز نباید محلی برای 

پس انداز شود. .
یازدهم  دولت  مهم  دستاورد  به  او 
اشاره کرد و افزود: خوشبختانه یکی از 
دستاوردهای دولت یازدهم این بوده که 
ارز وسیله ای برای پس انداز نبوده است. 
در حوزه ارز ابزار هایی برای کنترل نرخ 
قیمت  مثال  به عنوان  دارد.  وجود  تورم 
دولت  دخالت  نحوه  و  ارز  نظام  ارز، 
که  پرشتابی  تورم  از  که  ارز  قیمت  در 
کند.  جلوگیری  بیفتد  اتفاق  می تواند 

ظرفیت های توسعه استان چهار سال گذشته بهبود پیدا کرده است اما همچنان نیمه راه 
هستیم و همه باید به استاندار آینده گیالن برای خدمت به مردم کمک کنند.

 از شما می خواهم با تمام وجود به استاندار آتی کمک کنید
و  اگر صادقانه، درستکارانه  نمی گیرد؛  توفیقی شکل  الهی  عنایت ویژه  توجه و  بدون 
خالصانه وارد شویم خدا کمک خواهد کرد. بزرگترین هدیه برای مدیران رفتار ناشی از 
رضایت مردم است. به گونه ای عمل کردم که منطق، اخالق و احساس محبت به مردم 
سرلوحه عملکردم باشد؛ تالش کردم قانون فصل الخطاب باشد . همواره به مدیران گفتم 

ادامه مطلب از صفحه 1 ... در این چند سال رتبه کسب و کار در گیالن به صدر جدول رده بندی استان ها ارتقاء یافت و اشتغال استان از نرخ 16 درصدی در دولت 
دهم به کم تر از 10 درصد رسید ، بخش کشاورزی و صنعت شاهد رشد و توسعه زیادی شد که در همین شماره در مطالب دیگری با آمارها و ارقام اشاره مستند می 
شود و.... یکی از موفقیت های فوق العاده استاندار سابق گیالن تعامل معقول  با همه جریان ها، چهره های تاثیر گذار، افکار عمومی، شخصیت های مذهبی و علمی و 
دانشگاهی، علما و قشرهای جوان بود به گونه ای در تمام نظر سنجی ها از محبوبیت بسیار باالیی ایشان است. شایسته است که مردم خوب و فهیم گیالن و رسانه ها 
و مسئوالن همان گونه که به هنگام آمدن از استاندار بومی و میتن خود استقبال شایانی کردند، اکنون به برکت خدمات و سازندگی و تالش هایش  برای خدا حافظی 
یک تجلیل جانانه داشته و خدمات دکتر نجفی را در ذهن و زبان خود داشته باشند که تشکر از خلق خدا ، تشکر از خود خداست. پیشنهاد مشخص نگارنده این است 

که در یک مراسم شایسته  و مجلل با حضور همه از این مدیر فهیم بومی تقدیر شود که الگویی برای سایر مدیران باشد.
محمد علی نجفی از گیالن  به استانی می رود که از جنبه های گوناگون، شرایط ویژه و در عین حال امتیازهایی که دارد و البته استانی برخوردار تر از گیالن با تنوع 

جمعیتی ویژه است و کار در آنجا از جهاتی حتما بسیار دشوارتر خواهد بود.
توصیه شفاف و بی پرده به آقای استائدار این است که  از هم اکنون باید با قدرت و بدون تعارف از نیروهایی در مدیریت استان البرز بهره بگیرد که مردم آن استان 

هم مانند گیالنی ها در پایان مسئولیت به شایستگی از ایشان تجلیل و اطمینان دارم ، چنین خواهد شد.
خدا قوت اقای  استاندار- از همه خدمات و تالش های و متانت شما سپاسگزاریم ،  اجر شما با سیدالشهدا

نقش  به  خود  صحبت های  ادامه  در  او 
پررنگ انتظارات تورمی اشاره کرد و از 
چک به عنوان ابزاری برای کنترل گردش 

پول اشاره کرد.  
او در توضیح گفت: به عنوان مثال از 
می شود  تاریخی  سوءاستفاده  یک  چک 
در گذشته  که  را  نقشی  ابزار  این  چون 
داشته است در حال حاضر ندارد. اکنون 
می توانیم  اعتباری  کارت های  وسیله  به 
چک را از حوزه مصرف شخصی خارج 
هر کسی  که  می توان گفت  یعنی  کنیم. 
و  است  کاسب  است  که صاحب چک 
باید کد اقتصادی داشته باشد و مالیات 
پرداخت کند. به این وسیله می توان یک 

اگر در خدمت به مردم بخواهید فقط کار حزبی بکنید شکست می خورید کارنامه یک مدیر 
باید توجه به خواسته های عموم جامعه باشد. خوشحالم که در انتخابات گذشته روسفید 
شدیم . مردم گیالن مضایق اعتباری دولت را درک می کنند و اگر تالش را ببینند عزم و 
اراده دولت مردان را مشاهده کنند یقینًا قدرشناس خواهند بود. یقینًا برای من باالترین افتخار 
خدمت مردم شریف گیالن است اما آنچه بایستی مد نظر داشته باشم مصلحت کشور است 
و باتوجه به اعتقادی که به دولت تدبیر و امید دارم برخود وظیفه دانستم حال که صالح به 

این است درجایی دیگر خدمت کنم باید این تکلیف را به نحواحسن انجام دهم.

مقدار معامالت پرگردشی در حوزه هایی 
که مالیات پرداخت نمی شود را محدود 
کرد. این محدودیت به این معنا نیست 
که برای معامالت اقساطی خانوار فکری 
از  اقساطی  دفترچه های  بلکه  نکنیم؛ 
طرف بانک ها می تواند بدهی اقساطی را 

در یک حدی مدیریت کند. 
* سه نظریه برای معمای اقتصاد 

 مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت 
واگرایی  توضیح  در  شهرسازی  و  راه 
به  تورم  نرخ  و  بانکی  سپرده های  سود 
سه نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار، 
نمایندگی  مسائل  و  بقا  برای  رقابت 
مختلفی  نظریات  افزود:  او  کرد.  اشاره 
اینکه چرا تفاوت عمده بین سود و نرخ 
تورم پیدا شده است را توضیح می دهد، 
در  را  نظریات  این  از  یک  کدام  اینکه 
نظر بگیریم به راهکارهای مختلفی ختم 

می شود. 
صحبت های  ادامه  در  عبده تبریزی 
و  نظریه  سه  این  تشریح  به  خود 
نظریات  این  با  متناظر  رفع  راهکار های 
رقابت  نظریه  تشرح  در  او  پرداخت. 
مطابق  گفت:  بازار  سهم  حفظ  برای 
این نظریه بانک ها رقابت می کنند چون 
به  را  بازار  از  بیشتری  می خواهند سهم 

خود اختصاص دهند و نتیجه این رقابت 
برای به دست  افزایش نرخ سود سپرده ها 
آوردن سهم بیشتر در بازار است. مشاور 
وزارت راه در توضیح نظریه رقابت برای 
بقا افزود: در اینجا موضوع رقابت بانک ها 
و موسسات اعتباری بسی حادتر از حفظ 
فرضیه  این  براساس  است.  بازار  سهم 
سپرده پذیر  نهادهای  نقدینگی  فشار های 
جهت  به  که  کرده  مجاب  را  آنها  کشور 
نقدینگی  قیمتی  هر  به  خود،  تضمین 

جذب کنند. 
که  است  قوی  اندازه ای  به  بقا  انگیزه 
بازیگران بازار حتی حاضر به تحمل زیان 
مالی،  تامین  فزاینده  هزینه های  از  ناشی 
برای مدت زمانی ورشکستگی خود را به 

تاخیر بیندازند. 
اطالعاتی  تقارن  عدم  که  است  بدیهی 
عمدتا  که  نقدینگی  عرضه کنندگان  بین 
سپرده گذاران را شامل می شود و متقاضیان 
موسسات  مانند  نقدینگی  اعسار  در حال 
باعث  ورشکستگی  حال  در  بانک های  و 
نقدینگی  عرضه کنندگان  که  می شود 
ریسک متقاضیان نقدینگی را دست پایین 
برآورد کنند و به این ترتیب امکان جذب 

نقدینگی برای گروه دوم را فراهم کنند. 

استاندار گیالن: براساس آمار  رسمی، توفیقات بسیاری در استان بدست آمد

4 سال خدمت بی منت و سازندگی

 نشریه واکنش: سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور 
معرفی ظرفیت ها و توانمندی های صادراتی در دومین 
در  اوکراین  جمهوری  در  ایران  صادراتی  نمایشگاه 

غرفه اختصاصی شرکت کرد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ، مهندس 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اینکه  بیان  با  افقی  امین 
معرفی  به  اقدام  مربع  متر   100 مساحت  به  غرفه ای 
گذاری  سرمایه  و  صادراتی  فرصت های  و  مزیت ها 
توانمندی های و ظرفیت شرکت های  منطقه و عرضه 
پرداخته،  منطقه  سطح  در  فعال  بازرگانی  و  تولیدی 
سازمان،  حمایتی  سیاست های  براساس  کرد:  اظهار 
ویترینی  متمرکز  صورت  به  انزلی  آزاد  منطقه  غرفه 
و  دولتی  گذاری  سرمایه  فرصت های  و   مزیت ها  از 
است  درآمده  بخش خصوصی  صادراتی  ظرفیت های 
که در آن عالوه بر مدیر صنایع سازمان، مدیران شرکت 
شرکت های  از  نمایندگانی  منطقه،  صادرات  مدیریت 
و شورای  کارآفرینان  و  گذاران  انجمن سرمایه  عضو 
بازرگانان منطقه، شرکت های تولیدی و خدمات فنی 

مهندسی منطقه نیز حضور دارند. 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد انزلی با تصریح براینکه غرفه منطقه آزاد انزلی از 
نظر متراژ و تنوع شرکت های همراه در غرفه، بزرگترین 
است،  اروپایی  نمایشگاه های  در  سازمان  این  حضور 
و  منظور حضور  به  خود  متبوع  سازمان  همکاری  از 
و  تک  های  صادراتی  واحدهای  محصوالت  عرضه 
شرکت های دانش بنیان و فناور در این نمایشگاه خبر 
داد و گفت: شرکت مدیریت صادرات سیرنگ تجارت 
محصوالت  خود  همراه  به  انزلی  آزاد  منطقه  ایرانیان 
30 شرکت عضو کنسرسیوم شرکت های دانش بنیان و 
نمایشگاه  این  شرکت مدیریت صادرات منطقه را در 

عرضه نموده است. 
 افقی در خصوص برگزاری جلسات کاری مشترک 
به  مابین بخش خصوصی و سرمایه گذاران عالقمند 
حضور در این منطقه در محل غرفه منطقه آزاد انزلی 
جلسات  نمایشگاه  روز  اولین  در  داد:  توضیح  چنین 
به صورت دو و چند جانبه در غرفه منطقه  متعددی 
منعقد شده و شرکت در نشست بیزنس فروم از دیگر 

فعالیت های نمایندگان این سازمان بوده است. 

واکنشی ها و گیالن 24: شرکت تعاونی کشاورزی 
فاقد  )عج(«  ولیعصر  اعتباری  »واحد  و  البرز«  توسعه 
از  گرامی  هموطنان  و  است  مرکزی  بانک  از  مجوز 

سپرده گذاری و یا هرگونه همکاری خودداری کنند.
ه گزارش بانک مرکزی، »شرکت تعاونی کشاورزی 
در  )عج(«  ولیعصر  اعتباری  »واحد  و  البرز«  توسعه 
قالب واحدهای اعتباری وابسته به شرکت های تعاون 
روستایی،   اغلب در استان های البرز و تهران ضمن 
نقض قوانین و مقررات ذیربط و بدون اخذ مجوز از 
بانک  مرکزی به فعالیت اعتباری مبادرت می کنند که 
بانک مرکزی با همکاری  نهادهای نظارتی و انتظامی 
گسترش  از  جلوگیری  منظور   به  را  الزم  های  اقدام 

فعالیت آنها به عمل آورده است. 
های  شرکت  این  شود،  می  تاکید  وسیله  بدین   
بانک  از  مجوز  هرگونه  فاقد  و   غیرمجاز  تعاونی، 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و فعالیت شعب 
است  ضروری  رو  این  از  است.  غیرقانونی  نیز  آنها 
مخاطره  به  از  جلوگیری  منظور  به  عزیز  هموطنان 
تعاونی  این   با  ارتباط  از هر گونه  اموال خود  افتادن 
های غیرمجاز از قبیل در اختیارگذاردن مِلک به منظور 
جداً  تسهیالت  دریافت  یا  سپرده گذاری  شعبه،  ایجاد 
مرکزی  بانک  این صورت،  غیر  در  کنند.  خودداری 
هیچ گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این  
استرداد  خصوص  به  غیرمجاز  تعاونی  های  شرکت 

وجوه سپرده گذاران  را ندارد. 
 ضمنًا از هموطنان گرامی درخواست می شود قبل 
از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری، با 
مراجعه به پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی به نشانی 
WWW.CBI.IR  از  فهرست بانک ها و موسسات 

اعتباری مجاز اطمینان یابند.

بـازار جایگــزین نرخ سـود بانکـی

خبر

خبر

منطقه آزاد 
انزلی خوش 

درخشید

در 2 موسسه 
اعتباری سرمایه 

گذاری نکنید

واکنش
70 میلیـارد تومان 

اختصاص یافت،

» آقای استاندار سپاس «

پس  گیالن  ساختمان  مهندسی  سازمان  ی  جوابیه  آنکه  توضیح   

و  واکنش  ای  منطقه  نشریه ی  مسئول  مدیر  از  این سازمان  از شکایت 

پیگیری  مستمر شکایت در دادگاه ، برای انتشار به نشریه  ارائه  شد که 

ایکاش قبل از شکایت به دادگاه این اقدام شایسته انجام می شد!.  

مرکز  مسئوالن  از  برخی  بزرگواری  و  خیر  زبان  با  مهندسی   نظام 

استان از شکایت صرفنظر کرده » رضایت داد« و اکنون به جوابیه ختم 

شده است. 

مدیر مسئول نشریه واکنش در مدت ٣٥ سال سابقه فعالیت رسانه ای 

در همه رسانه های کشور  و مدیریت در  پنج استان کشور یک شکایت 

هم نداشت ، اما ..... 

مدیر مسئول نشریه همچنان آمادگی انتشار جوابیه  را دارد که شفاف 

سازی و تنویر افکار عمومی در همین چارچوب عینیت پیدا  می کند.

» جوابیه نظام مهندسی 
ساختمان گیـالن به 

واکنـش «

دومین نمایشگاه 
اختصاصی ایران در 

کشور اوکراین،
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 گوناگون

 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
بخشنامه ای »اخراج زنان کارگر در ایام 
مرخصی زایمان و دوران شیردهی )تا 
عنوان  هر  به  کودک(  دوسالگی  پایان 

ممنوع است.«
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
این  دیگر  بندهای  ،در   24 گیالن 
در   -  1 بود:»  آمده  دستورالعمل 
قرارداد  دارای  کارگر  زنان  خصوص 
ماهیتًا  کارهای  در  شاغل  موقت  کار 
قرارداد  انعقاد  تاریخ  چنانچه  مستمر 
مرخصی  ایام  با  موقت  مدت  کار 
تالقی  وی  شیردهی  دوران  و  زایمان 
یابد تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس 
یافت  خواهد  انتقال  شیردهی  ایام  از 
این  قرارداد  مدت  دیگر  عبارت  به 
از  باقیمانده  میزان  تا  کارگران  قبیل 
یافت.  خواهد  افزایش  شیردهی  ایام 
دارای  کارگر  زنان  خصوص  در   -2
کارهای  کار موقت شاغل در  قرارداد 
تاریخ  چنانچه  مستمر  غیر  ماهیتًا 
یا کار  اتمام قرارداد کار مدت موقت 
معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران 
ایام شیردهی  در  یابد  تالقی  شیردهی 
مادام که کار باقی است قرارداد خاتمه 
سه  رابطه  در   -3 یافت.  نخواهد 
قانون   )13( ماده  موضوع  کار  سویه 
پیمانکار  تغییر  صورت  در  حتی  کار، 

شیردهی،  و  زایمان  مرخصی  ایام  در 
فسخ یا خاتمه قرارداد کار کارگر زن 
مجوزی ندارد و با بقای کار و کارگاه 
جدید  پیمانکار  و  اصلی  کارفرمای 
مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان 
دوران شیردهی خواهند بود. 4- تغییر 
شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر 
عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت 
خودشان ممنوع است و عدم توجه به 
مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی 

و مستوجب مجازت انتظامی است.« 
اکنون هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری با شکایت یک شاکی خصوصی 
که به نظر می رسد یکی از کارفرمایان 
است، این دستورالعمل را مورد بررسی 
به  قرار داده و اعالم کرده است:»نظر 
اعتراض  مورد  دستورالعمل  در  اینکه 
ماده 27 و بند )د( ماده 21 و ماده 165 
قانون   3 ماده   2 تبصره  و  کار  قانون 
ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از 
مادران در دوره شیردهی مصوب سال 
1374 تفسیر شده و برای مراجع حل 
ایجاد  قاعده  و  ضابطه  کار،  اختالف 
مقنن  از وظایف  قانون  تفسیر  شده و 
آمره  قاعده  و  ضابطه  ایجاد  و  است 
اساسی  قانون   138 اصل  اجرای  در 
و  شده  بینی  پیش  وزراء  وظایف  از 
ناحیه  از  شده  ارائه  وظایف  در شرح 
خدمت  جبران  و  کار  روابط  معاونت 

نوزدهمین سالگرد درگذشت شیون فومنی شاعر فقید گیالنی در فومن برگزار شد. 
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
در این مراسم گفت: بیان دردهای مردم ، روحیه اعتراض ، لطافت و نازک خیالی از 
مهم ترین ویژگی های شعر شیون فومنی است.  فیروز فاضلی بابیان اینکه شیون فومنی 
دردهای جامعه، بویژه روستاییان را در قالب شعر بیان می کرد گفت: آنچه اشعار گیلکی 
و فارسی این شاعر نام آشنای گیالنی را به هم پیوند می دهد، نگاه او به طبیعت است. 
وی از برگزاری یادواره علمی-تخصصی شیون فومنی، در سال آینده خبر داد.حسین 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزرات 
نشده؛  بینی  پیش  وظیفه ای  چنین 
مورد  دستورالعمل  صدور  نتیجه  در 
اعتراض توسط مرجع مصوب خارج 

از حدود اختیـارات است.« 
 در ادامه حکم هیئت عمومی دیوان 
 2 »تبصره  است:  آمده  اداری  عدالت 
شیر  بـا  تغذیه  ترویج  قانون   3 مـاده 
شغلی  »امنیت  کرده  مقرر  که  مـادر 
زایمان  مرخصی  پایان  از  پس  مادران 
و در حین شیردهی باید تأمین شود.« 
دائم  قرارداد  با   کارگران  به  اشاره 
با  قرارداد مدت موقت  در  زیرا  دارد، 
کارگری  رابطه  قرارداد،  مدت  پایان 
و کارفرمایی خاتمه می یابد و توسعه 
حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار 
پایان  تا  موقت  مدت  با  قراردادهای 
 21 ماده  )د(  بند  خالف  بر  شیردهی 

اسماعیل پور فرماندار فومن هم در این مراسم گفت شیون فومنی، یک مردم شناس، 
جامعه شناس و اندیشمندی بود که دغدغه های مردم را در قالب شعر بیان می کرد. 

سید حامد فخر موسوی فرزند شیون نیز در این مراسم از تهیه و توزیع هفت آلبوم صوتی و نشر شش 
جلد کتاب از اشعار این شاعر گیالنی خبر داد. میر احمد سید فخری نژاد، متخلص به شیون در سال 1325 
در فومن بدنیا آمد وی پس از گذراندن مدارج تحصیلی در سال 47 به استخدام آموزش و پرورش درآمد و 
در کنار کار تعلیم و تربیت اشعار گیلکی و فارسی هم می سرود.این شاعر فومنی در سال 72 دچار بیماری 

کلیوی شد و در سال 77 پس از یک دوره بیماری بر اثر نارسایی کلیوی درگذشت.

صورت  در  همچنین  است.  کار  قانون 
کارگر و موجه  تقصیر و تخلف  احراز 
کارگر  زنان  اخراج  ممنوعیت  اخراج،  بودن 
مواد  خالف  بر  سالگی  دو  پایان  تا  شیرده 
27 و 165 قانون کار است و از طرفی چون 
مرجع  تشخیص  و  اختالف  حل  هیئت های 
ناشی  کارفرما  و  کارگر  اختالف  به  رسیدگی 
از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صالحیت 
انتظامی به شرح  اضافی و تهدید به مجازات 
مفاد دستورالعمل مذکور بر خالف موارد 157 
و 164 قانون کار است، بنابراین دستورالعمل 
  93 سال  خرداد   19 مورخ   49517 شماره 
و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  کل  مدیر 
رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود 
اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با 
قانون با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 
دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   88
دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 

ابطال می شود.«

پاسداشت سالگشت هجرت شیون فومنی

بیماری  مدیریت  مرکز  توسط  هپاتیت  واکسیناسیون 
مشارکت  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  واگیر  های 
حال  در  رایگان  صورت  به  استان،  خون  انتقال  سازمان 
انجام است . به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن ٢4 ، 
اهداکنندگان مستمر خون )کسانی که بیش از دو نوبت 
در  با  توانند  می  نمایند(  می  اهدای خون  به  مبادرت  سال  در 
نامه  دست داشتن کارت اهدا کننده مستمر خون و یا معرفی 
از اداره کل انتقال خون استان گیالن، برای واکسینه شدن در 
مقابل هپاتیت B به مراکز بهداشتی درمانی منتخبی که توسط 
گیالن  ی  ها  شهرستان  تمامی  در  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
برای  نمایند.  نظر گرفته شده است مراجعه  این کار در  برای 
مشاهده مراکز اینجا کلیک کنید.   هدف از اجرای این 
طرح کشوری رسیدن به جامعه ای بدون بیماری هپاتیت 
B تا سال ١4١٠ و همچنین ارتقای سالمت خون با ایمن 
بیماری  این  مقابل  در  مستمر خون  اهداکنندگان  سازی 
ماه سال جاری  از شهریور  این طرح رایگان  باشد.   می 
کنندگان  اهداء  تمامی  شدن  واکسینه  تا  و  شده  شروع 

مستمر خون در استان گیالن ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن: مهندس حسین 
اکبر سرپرست شرکت گاز استان گیالن از اجرای ١9٠ 
نخست  ماه   ٥ در  گاز  گذاری  شبکه  عملیات  کیلومتر 
خبر  استان  کوهستانی  و  العبور  صعب  مناطق  در  امسال 
داد.مهندس اکبر  افزود: شبکه گذاری در ٢6٠ روستای استان 
صورت پذیرفته است و مجموع  میزان شبکه گذاری در استان 
داشت:  اظهار  است.وی  رسیده  کیلومتر  هزار   ٢٠ نزدیک  به 
همچنین در سال جاری 6 هزار و هفتصد انشعاب گاز در استان 
نصب شده است و مجموع انشعابات گاز در استان به بیش از 

پانصد و پنجاه هزار عدد افزایش یافته است.
اتمام  با  است  امید  گفت:  گاز  شرکت  سرپرست   
عملیات گازرسانی به روستاهای در حال اجرا در قالب 
روستاهای  تمام  جاری،  سال  پایان  تا  »ق«  بند  دوم  فاز 
از  دارند  گازرسانی  امکان  که  استان  خانوار   ٢٠ باالی 

نعمت گاز بهره مند شوند.

وپرورش  آموزش  مهراداره  پروژه  جلسه  چهارمین 
این  جلسات  درسالن  کارکنان  باحضور  گیالن  استثنایی 
امورانجام  گزارش  ضمن  جلسه  برگزارشد.دراین  اداره 
مدیران  جلسه  درخصوص  الزم  هماهنگی  گرفته 
یکی  در  بازگشایی  مراسم  استثنایی،  آموزشگاههای 
ازمدارس بعنوان مراسم اصلی، دعوت ازمسئولین ومدیران 

کل، ازاولیای فعال تقدیر شد.

خبر

خبر

خبر

هپاتیت در گیالن 
رایگان آزمایش 

می شود

190 کیلومتر 
شبکه گذاری در 

گیالن اجرا شد

برگزاری چهارمین جلسه پروژه 
مهراداره استثنایی

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا

خبر
رادیو گیالن به 
 ABU جشنواره
Prizes 2017 راه 
یافت

واکنش

با افراد صبور ، غیر عصبي و خوش مشرب معاشرت کنیم و از دوستي با افراد تند مزاج بپرهیزیم. حافظت از محیط زیست ، وظیفه شرعی و ملی است .

فرمانده سپاه قدس گیالن : فتنـه خـط قـرمز نظام اسـت

خبر خوب و بد برای زنان کارگر و کارمند

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

نمایش  واکنش:  نشریه 
به   » عکس  الف»آخرین 
و  کنندگی،کارگردانی  تهیه 
به  آذری  مهدی  نویسندگی 
راه  جشنواره  از  دوره  این 

یافت.
تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
خبری گیالن 24 ، این نمایش 
30 دقیقه ای روایت مادری 
است که با دشواریهای بسیار 
فرزند معلول خود را برزگ 
کرده و اینک بر سر دو راهی 
تصمیم  یک  برای  غریبی 

بزرگ وامانده است. 
شش اثر از تولیدات صدا 
نهایی  مرحله  به  سیما  و 
تلویزیونی  رادیویی  مسابقه 
یافت.  راه  امسال  جشنواره 
امور  اعالم  براساس 
رادیو  اتحادیه  های  برنامه 
راه  ،آثار   ABU تلویزیونی 
از  بیش  میان  نهایی،از  یافته 
260 اثر شرکت کننده در این 

مسابقه انتخاب شده اند. 
اتحادیه  ای  برنامه  امور 
آسیا  های  تلویزیون  رادیو 
برگزار  که  اقیانوسیه  و 
است  جشنواره  این  کننده 
موجود  شناخت  به  توجه  با 
حوزه  توانمندیهای  از 
برنامه سازی صدا و سیمای 
ایران  اسالمی  جمهوری 
و  کارشناسان  از  همواره 
برای  ملی  رسانه  اساتید 
انتخاب  هیئت  در  حضور 
جسته  بهره  نهایی  داوری  و 
 ABU است. مسابقه ساالنه
تولیدات  میان   Prizes
تلویزیونی  و  رادیویی 
اتحادیه   عضو  های  رسانه 
آسیا  های  تلویزیون  رادیو 
بخش   7 در  اقیانوسیه  و 
بخش   7 و  تلویزیونی 
و  شود  می  برگزار  رادیویی 
همزمان  نهایی  برگزیدگان 
ساالنه  عمومی  مجمع  با 
امسال  ماه  آبان  در  اتحادیه 

معرفی خواهند شد. 
جمهوری  سیمای  و  صدا 
پذیرفته  با  ایران  اسالمی 
در  در  نهایی  شدگان 
،گزارش  نمایش  بخشهای 
همچنین  و  ،خالقانه  خبری 
ورزشی   ، نمایشی  بخشهای 
و گزارش تلویزیونی مسابقه 

امسال ، رقابت می کنند.

و  معدن  سرپرست سازمان صنعت، 
نام  ثبت  گفت:  گیالن  استان  تجارت 
و  معرفی  جهت  استانی  صادرکنندگان 

تجلیل آغاز شد.
خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
جمع  در  آراسته   محمد   ،  24 گیالن 

معدن  صنعت،   سازمان  مسئوالن 
اظهار  رشت  در  استان  تجارت  و 
استانی  صادرکنندگان  نام  ثبت  داشت: 
آغاز شد. وی  تجلیل  و  معرفی  جهت 
صادراتی  تولیدی  واحدهای  گفت: 
صورت  در  استان  صادرکنندگان  و 
تمایل به شرکت در این رقابت استانی 
می توانند به سامانه اختصاصی انتخاب 
http:// صادرکنندگان نمونه به آدرس
nemoonesh.tpo.ir سازمان توسعه 
آراسته  کنند.   مراجعه  ایران  تجارت 
صادراتی  ظرفیت های  به  اشاره  با 
راستای  در  کرد:  اعالم  استان  مطلوب 
این  فعاالن  از  تجلیل  و  گرامیداشت 
نامگذاری  به  توجه  با  هرساله  عرصه 
29 مهرماه به عنوان روز ملی صادرات، 

به تبعیت آن در سطح استان نیز مراسم 
می شود.سرپرست  برگزار  استانی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
از  بعد  داوطلبان  داشت:  بیان  گیالن 
معیارهای  و  ضوابط  شرایط،  مطالعه 
نمونه سال  در  انتخاب صادرکنندگان 
سایت می توانند به  صورت الکترونیکی 
کد  و  کرده  ثبت نام  سامانه  همان  در 
با اشاره  رهگیری دریافت کنند.آراسته 
به اینکه ثبت نام صادرکنندگان ملی و 
استانی به صورت همزمان انجام می شود 
گفت: صادرکنندگان استان گیالن برای 
صادرکننده  انتخاب  رقابت  در  شرکت 
روز  پایان  تا  استانی  و  ملی  نمونه 
داشت.وی  خواهند  فرصت  مهر  دهم 
افزود: در راستای تحقق اهداف صادراتی و 

عرصه  فعاالن  تقدیر  قابل  تالش  به  نهادن  ارج 
صادرات غیرنفتی، در نظر داریم بنگاه های نمونه 
کشاورزی،  صنعت،  حوزه های  در  صادراتی 
اطالعات،  فناوری  عمومی،  بازرگانی  خدمات، 
گردشگری  وفنی مهندسی را انتخاب و معرفی 
کنیم. سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گیالن تصریح کرد: اخذ کد رهگیری 
متقاضیان  توسط  »نمونش«  سامانه  از 
شرکت در فرآیند مذکور الزامی است و 
اسناد و مدارک مشارکت کنندگان حقیقی 
رهگیری  کد  ارائه  بدون  حقوقی  و 
اخبار  براساس    . نبود  نخواهد  امکان پذیر 
سازمان صنعت،  رئیس  گیالن  استان  های  رسانه 
معدن و تجارت چند روز قبل به اتهام پاره ای 
تخلفات بازداشت و روانه زندان شد اما 
هنوز هیچ مقام قضایی در این خصوص 

اظهار نظری نکرده است.

ثبت نام صادرکنندگان استانی آغاز شد

برای دارندگان کارت 
اهداء خون،

سرپرست شرکت گاز 
استان گیالن:

 نشریه واکنش: فرمانده سپاه قدس گیالن گفت: فتنه ها 
خط قرمز و وحدت عنصر حیات بخش نظام است همه 
باید به دولت با هر گرایشی در سایه والیت کمک کنیم 

تا به نظام ما آسیب نرسد.
، سردار  تحلیلی خبری گیالن 24  به گزارش شبکه 
فرمانده  معارفه  تودیع  مراسم  در  پور   عبداهلل  محمد 
سپاه ناحیه رودسر با اشاره به ارزش های اسالم، اظهار 
کرد: امروز انقالب ما در شرایط خاصی بوده و گام های 
بسیار بزرگی به برکت ایستادگی و مقاومت ملت ایران 

با رهبری مقام معظم رهبری برداشته شده است. 
قلب جهان است،  اینکه خاورمیانه  به  اشاره  با   وی 
گفت: همه سیاسیون و نظامیان معتقدند که اگر بخواهند 
باشد  دستشان  در  خاورمیانه  باید  باشند  حاکم  دنیا  در 
دادند  هم  دست به دست  انقالب  دشمنان  همه  امروز  و 
جمهوری  نظام  دست  در  خاورمیانه  ندهند  اجازه  تا 

افزود:  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده  باشد.  ایران  اسالمی 
نیروهای خستگی ناپذیر ما برای دفاع از اسالم کارهایی 
در منطقه خاورمیانه انجام می دهند که بیشتر شبیه معجزه 
که  حججی  شهید  همانند  نفر  یک  ایستادگی  و  است 
تربیت شده  رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  امام  مکتب  در 
صحنه خاورمیانه را بر هم زده و چنان روح مقاومت را 
به دنیا نشان می دهد که دشمنان ما هم لب به تحسین 
می گشایند. وی بابیان اینکه امام خامنه ای، سپاه را نهادی 
به  را  خودش  هرکسی  کرد:  تصریح  خواند،  انقالبی 
از  و  داشته  انقالبی  اقدام  باید  بداند  نزدیک  انقالب تر 

شاخصه های انقالبی برخوردار باشد. 
اساسی  ارزش های  و  مبانی  به  پایبندی  پور  عبداهلل   
انقالب را از شاخصه های انقالبی بودن برشمرد و بیان 
کرد: امروز رهبر معظم انقالب و مراجع بزرگ جهان، 
اسالم را ترویج می کنند و ملت ایران به دنبال اسالم ناب 

محمدی )ص( هستند و کسی نمی تواند آن را ترک کند 
و شعار بدهد و بگوید ما انقالبی هستیم. 

 فرمانده سپاه قدس گیالن با اشاره به اینکه نظام ما از 
فقر و ظلم بیزار است، تصریح کرد: ظلم ستیزی از دیگر 
مبانی انقالب بوده و ما هرکجا مظلوم و مستضعفی باشد 
اشاره  با  پور  عبداهلل  نمی آییم.   کوتاه  و  می کنیم  دفاع 
به اینکه برای هدف گیری آرمان های انقالب همت بلند 
ضروری است، افزود: بعضی ها که کم آوردند و معتقدند 
باید در مقابل ظلم آمریکا و اسرائیل کوتاه بیانیم درراه 

آرمان های امام )ره( و انقالب نیستند. 
 وی با اشاره به اینکه نیروهای ایرانی در مرز اسرائیل 
پایگاه دارند، گفت: ما منتظر فرمان امام خامنه ای هستیم 
جهان  سرطانی  غده  به عنوان  را  اسرائیل  یک هفته ای  تا 
نسل  اینکه  به  اشاره  با  پور  عبداهلل  کنیم.  نابود  اسالم 
انقالب داستان عاشورا را تجربه کرده و اجازه نمی دهند 

که داستان علی )ع( تکرار شود، اظهار داشت: هر که در 
این مسیر همت بلند داشته باشد انقالبی است.

و  زنان  امور  معاون  ها:  واکنشی 
کانال  در  جمهوری  ریاست  خانواده 
بازنشستگی  سن  کاهش  از  تلگرامش 

زنان به ٢٥ سال خبر داد.

زنان  امور  معاون  ابتکار  معصومه    
و خانواده ریاست جمهوری در کانال 
تلگرامش نوشت: » در الیحه خدمات 
سن  کاهش  دولت  در  کشوری 

بازنشستگی زنان به ٢٥ سال و عضویت 
و  زنان  امور  در  جمهور  رییس  معاون 
خانواده در شورای عالی اداری کشور 

به تصویب رسید.« 

  به این ترتیب زنان کارمند دولت می 
کار  سال   ٢٥ با  سال   ٣٠ جای  به  توانند 

بازنشسته شوند.

بازنشستگی پیش از موعد زنان کارمند تصویب شد
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 گوناگون

بیان  با  رشت  شهرستان  فرماندار   
های  شب  جشنواره  برگزاری  اینکه 
سنت  احیای  برای  رشت  فرهنگی 
سرمایه  گفت:بستر  ماست  نیاکان  های 
رشت  شهرستان  در  فرهنگی  گذاری 

وجود دارد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی 
در  شفقی  رشت،سیروس  فرمانداری 
خانه  تشکل  و  رشتی  نخبگان  جمع 
گیالن در برج میالد تهران با تشکر از 
برگزاری جشنواره  در  همه کسانی که 
فرهنگی شب های رشت تالش فراوان 
سرمایه  بستر  داشت:  داشتنداظهار 
رشت  شهرستان  در  فرهنگی  گذاری 

وجود دارد.
از  اینکه  بیان  با  رشت  فرماندار 
برج  در  صفا  با  های  رشتی  حضور 
از جشنواره  آنها  استقبال گرم  و  میالد 
می  تشکر  رشت  های  شب  فرهنگی 
غنای  از  رشت  و  گیالن  افزود:  کنم 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن گفت: ساخت بیمارستان در آستارا به 
منظور پذیرش بیماران داخلی و خارجی و رونق گردشگر درمانی، در دستور کار این 
جمعیت قرار دارد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری آستارا ، مهدی ولی پور در 
دیدار با فرماندار این شهرستان در فرمانداری آستارا گفت: نگاه ویژه فرمانداری آستارا 
به هالل احمر نقش مهمی در پیشبرد هدف های سازمانی این جمعیت دارد و برای 

تقویت امکانات امداد و نجات در آستارا تالش می کنیم.
وی اضافه کرد: برنامه ششم توسعه ظرفیت بسیار خوبی را برای جمعیت هالل احمر 

غنای  این  و  است  برخوردار  فرهنگی 
فرهنگی امروز در چهره تک تک مردم 
توجه  از  نشان  این  و  کردم  مشاهده 

مردم به پیشینیان ماست.
اگر  ورزید:  تاکید  شفقی  مهندس 
شود  می  برگزار  جشنواره  این  امروز 
به دنبال احیای فرهنگ نیاکان و سنت 
همه  برای  امر  این  و  آنهاست  های 
هستند  کشور  مرکز  در  که  عزیزانی 

زیباتر جلوه خواهد کرد.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
رشت با بیان اینکه  گیالن با این همه 
شایسته  ها  سنت  و  فرهنگ  ثروت، 
بهترین هاست و باید برای این بهترین 
استان  اتحاد و همدلی مشکالت  با  ها 
و شهرستان رشت را مرتفع کنیم تاکید 
با وجود 30 میلیون گردشگر در  کرد: 
سال و هفت میلیون گردشگر در رشت 
نشان می دهد که ما در محور توسعه 
موفق  و  موفق  گردشگری  تقویت  و 

ایجاد کرده و مسائلی نظیر تاب آوری، آموزش های عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی به 
عنوان ماموریت های هالل احمر تعریف شده است. فرماندار آستارا نیز در این نشست 
گفت: تالش های اعضای جمعیت هالل احمر و داوطلبان آن در حوزه های مختلف 
قابل تقدیر است و مسئوالن با توجه به اشرافیت در حوزه های ماموریتی، می توانند 
خدمات شایسته ای ارائه کنند. یونس رنجکش اعتماد عمومی به جمعیت هالل احمر را 
سرمایه ارزشمند اجتماعی خواند و افزود: نیازمند حضور پررنگ تر هالل احمر در این 

شهرستان هستیم و در آموزش عمومی می تواند نقش مهمی ایفا کند.

گردشگری  صنعت  و  بود  خواهیم  تر 
چرخه اقتصادی یک کشور را تشکیل 
می دهد.فرماندار شهرستان رشت بیان 
نهفته  های  ثروت  میتوانیم  ما  داشت: 

مردم را با ایجاد بستر سازی گردشگری 
به رشت بیاوریم و این موضوع با تحقق 
مقصود  منزل  سر  به  مودت  و  همدلی 

خواهد رسید.

هالل احمر گیالن برای ساخت بیمارستان در آستارا برنامه ریزی می کند

بسترهای  سرمایه گذاری فرهنگی در رشت وجود دارد

واکنش

پیش  سال   ٣٥ حدود  تا  هخامنشیان  و  ساسانیان  زمان  از   
برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم. 

شیرین  آبهای  مکعب  میلیارد   ١٢٠ فقط  سال   ٣٥ این  در 
زیر  شیرین  آبهای  ٧٥٪  که حدود  ساله  هزار  صدها  فسیلی 
زمینی بود را مصرف کردیم که حدود ٧٥ میلیارد متر مکعب 
آن در ٨ سال گذشته بوده است یعنی منابع را تاراج کردیم! 
جمعیت را افزایش دادیم غافل از اینکه این جمعیت باید در 
یک کشور آباد زندگی کند. بدون توجه به نیازهای جمعیت، 
منابع کشور را برای رفع نیازها به تاراج گذاشتیم. امروز هیچ 
تاالب درون سرزمینی، آب ندارد، از بختگان تا هورالعظیم، 
شور  حال  در  ما  زمینی  زیر  های  آب  اورمیه!  و  گاوخونی 
شدن است. ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز 
تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور.

ما امانتدار بسیار بدی برای این تمدن ٧٠٠٠ ساله بودیم. زاینده 
وارد  کارون  های  سرچشمه  از  مکعب  متر  میلیون   9٠٠ رود 
آن می شود، یعنی نصف آب زاینده رود از سرچشمه های 
کارون می آید. در استاندارد جهانی هر کشوری که ٢٠٪ از 
آب های تجدید پذیرش را هر سال استفاده کند هیچ خطری 
از نظر منابع آب متوجه اش نیست. اگر ٢٠ تا ٤٠٪ استفاده 
آب  منابع  مدت  دراز  در  توانند  می  مدیریت  شرط  به  شود 
را تامین کنند. اما اگر باالی ٤٠٪ استفاده کنند وارد بحران 
شده اند. دو کشور در دنیا باالی ٤٠٪ استفاده می کنند، اولی 
مصر است با ٤٦٪ و ایران با ٨٥٪ این یعنی بزودی همه جای 
ایران مثل گاوخونی خشک خواهد شد. حتی امروز هم دیر 
شد.اگر سیاست هایمان را عوض نکنیم این کشور را همراه 
نسل خودمان خواهیم کرد. کارشناسان و دانشگاهیان مستقل 
معتقدند آب های تجدید پذیر حدود 9٥ میلیارد متر مکعب 
است اما وزارت نیرو معتقد است ١٢٠ میلیارد متر مکعب آب 
کارشناسان  و  دانشگاهیان  حرف  اگر  داریم.  پذیر  تجدید 
منابع آب  از  ٩٦٪  یعنی ساالنه  دهیم  قرار  را مالک  مستقل 
تجدید پذیرمان را استفاده می کنیم.کاری که ما با آب های 
زیر زمینی می کنیم یعنی دزدی از نسل بعد. یعنی نسل کشی. 
نه تنها آب شیرین را تمام می کنیم، همه کشور را بیابان می 
از سرچشمه  کافی آب  اندازه  به  گاوخونی  کنیم.در حوضه 
های کارون منتقل می شود و دیگر پتانسیلی برای انتقال آب 
باید کاهش پیدا کند. گاوخونی که در  نیست. آب مصرفی 
زمان قدیم بدون انتقال آب از کارون زنده بود امروز خشک 
شده. هر چه آب هست در باالدست اصفهان بر می دارند. هر 
اند. نمیشه  چه صنعت آب بر هست در اصفهان ایجاد کرده 
سبز  فضای  کرد.  متمرکز  اصفهان  در  را  بر  آب  صنایع  همه 
قله کوه  تا  نمی شود  بیشتر است.  از رشت و ساری  اصفهان 
آب  انتقال  پتانسیل  دیگر  کاشت.  درخت  اصفهان  در  صفه 
حوضه  غرب  در  االن  همین  نداریم  را  ها  حوضه  دیگر  از 
باید  حداقل  بختیاری  و  چهارمحال  و  اصفهان  غرب  شامل 
انجام شود. نمی شود هر چه آب هست  ٢٥٪ صرفه جویی 
در باال دست استفاده کنند. 4٥٠ میلیون متر مکعب آب این 
منطقه را باال دست دزدیده و باید برگرداند، هیچ راه دیگری 
وجود ندارد. برای کل کشور احساس خطر می کنم. پتانسیل 
نداریم. سال  را  زیرزمینی  های  از آب  از حد  بیش  برداشت 
برای  فقط  کردیم،  وارد  غذا  نفر  میلیون   44 برای  گذشته 
از  بیش  و  تولید کردیم  نفر در داخل کشور غذا  میلیون   ٣٣
این توانایی نداریم و اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ 

سرزمین ایران سریعتر اتفاق خواهد افتاد.

فرماندهی  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  پلیس  رئیس 
در  کالهبرداری  عوامل  دستگیری  از  گیالن  استان  انتظامی 
شبکه  یک  در  تایلند  کشور  در  راننده  استخدام  پوشش 

اجتماعی موبایلی در رشت خبر داد. 
در  موبایلی  کالهبرداری  عوامل  دستگیری  و  شناسایی 

رشت
گیالن،سرهنگ  پلیس  رسانی  اطالع  واحد  گزارش  به 
ایرج محمدخانی گفت: در پی ارجاع چند فقره پرونده از 
به دادخواهی  انقالب شهرستان رشت  دادسرای عمومی و 
تعدادی از شهروندان گیالنی مبنی بر کالهبرداری از طریق شبکه 
اجتماعی موبایلی تحت پوشش استخدام راننده در شهر بانکوک 
کشور تایلند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی 
ادامه داد: با پی جویی های فنی و پلیسی، عامالن کالهبرداری در 
شبکه اجتماعی موبایلی که یک زوج جوان اهل رودبار و مشهد 
با هماهنگی مقام قضایی، زن در مخفیگاهش  بودند، شناسایی و 
به  ورود  از  پس  برد،  می  سر  به  کشور  از  خارج  در  که  مرد  و 
کشور و بازگشت به محل سکونتش در شهرستان رشت، دستگیر 
شد.سرهنگ محمدخانی با اشاره به اینکه 2 متهم به صراحت 
به انجام بزه انتسابی اعتراف کرده اند، افزود: متهمان با درج 
آگهی تبلیغ استخدام راننده و بادیگارد در کشورهای تایلند 
اجتماعی  های  شبکه  پرمخاطب  های  کانال  در  فرانسه  و 
مدیر  به  نقد  وجه  معینی  مبلغ  پرداخت  ازای  در  موبایلی، 
آنها حدود سه  فریب  با  و  را جلب  کاربران  اعتماد  کانال، 

هزار و 200 دالر کالهبرداری کرده اند. 

خبر

خبر

اظهارات تکان دهنده 
رئیس سازمان محیط زیست 

کشور!!

شناسایی و 
دستگیری عوامل 

کالهبرداری 
موبایلی در 

رشت

نشان  محققان  مطالعات 
و  میکرو   -  : دهد  می 
)خالکوبی(  تتو  نانوذرات 
بدن  داخل  می توانند 
گره های  به  و  کنند  حرکت 
ذرات  این  برسند.  لنفاوی 
افزایش  به  منجر  می توانند 
سایز گره های لنفاوی شوند. 
عوارض دیگر این نانوذرات 
قرار  بررسی  مورد  هنوز 
خالکوبی   - است.  نگرفته 
یا تَتو به عمل ایجاد نقوش 
ماندگاری  با  یا  دایمی 
طوالنی بر روی پوست گفته 
جدید  مطالعات  می شود. 
برای اولین بار نشان می دهد 
رنگدانه های ارگانیک و غیر 
در  شده  استفاده  ارگانیک 
آالینده هایی  و  تتو  جوهر 
مانند نیکل، کروم، منگنز یا 
بدن  داخل  می توانند  کبالت 

حرکت کنند.

خبر

تتو و اثاری که بر 
بدن دارد!!

معرفی  جلسه  در  تالش  فرماندار 
مدیریت  بحث  گفتدر  شهردار 
برای  ثبات  یک  به  شهری،احتیاج 
و  مدون  ی  برنامه  یک  به  رسیدن 
مهدوی  داریم.سیدعیسی  شده  حساب 
ی  توسعه  ریزی  برنامه  نظام  افزود: 

در  نیز  سرزمینی  آمایش  و  شهرستانی 
طریق  از  که  است  سازی  اماده  حال 
میتوانیم  ها  دستورالعمل  این  به  عمل 
دولت  ای  توسعه  اهداف  پیشبرد  در 
برداریم. گام  تر  سریع  و  تر  موفق 
مهندس مهدوی ضمن تشکر از تالش 

های شهردار سابق و شوراهای اسالمی 
شهردار  به  تبریک  و  حاضر  و  سابق 
شهردار  داشت:انتخاب  اذعان  جدید 
با 7 رای قاطعانه اعضای شورا  جدید 
نشان دهنده ی همدلی و اتحاد و هم 
جهت بودن اعضا و پیشرفت کار است.
در  جزیی  نظرهای  افزود:اختالف  وی 
چگونگی  اما  است  کار  طبیعت  شورا 
برخورد با این اختالفات و تبدیل آنها 
های  برنامه  و  موثر  های  فرصت  به 
مدیریت  اصلی  های  سیاست  مفید،از 
اینکه  بیان  با  است.فرماندار  شهری 
شوراهای  های  توانمندی  از  بایستی 
شهر کمال استفاده را بکنیم گفت:قوانین 
مصوب شورا بعنوان یک قانون محلی، 
برای همه ی آحاد و همچنین شخص 

شهردار الزم االجراست.چرا که شوراها 
نهاد های مدنی هستند که به دست خود 
انتخاب  مردم در نظام مردم ساالر دینی 

می شوند.
 به گزارش روابط عمومی , فرماندار 
با اشاره به اینکه مردم مارا انتخاب کرده 
تصریح  باشیم  خدمتگزارشان  تا  اند 
شورا  محترم  اعضای  و  شهرداران  کرد: 
خدمت  جهت  در  را  خود  تالش  تمام 
رسانی و ایجاد ارامش برای مردم و حل 
نمایند  متمرکز  شهر  اساسی  مشکالت 
دولت  های  ریزی  برنامه  سایه  در  تا 
مسولین  همدلی  و  باهمراهی  و  محترم 
جهت  در  تر  موفق  شهرستان،هرچه 
دست یابی به توسعه ی روز افزون ملی 

و شهرستانی گام برداریم.

فرماندار تالش : مدیریت شهری نیازمند برنامه ریزی مدون است

درباره  غلط  تصور  یک 
ایران  خودروی  صنعت 
اینکه  آن  و  دارد  وجود 
تحت  ما  »خودروسازان 
دولت  شدید  حمایت 
هستند«. این گزاره از اساس 
باید  را  آن  و  است  اشتباه 
کرد:  اصالح  شکل  این  به 
و  فرانسوی  »خودروسازان 
و  پژو-سیتروئن  مشخصا 
شدید  حمایت  تحت  رنو 

دولت ایران هستند«.
چون  متعددی  امتیازات   
تصور  که  و...  انحصار 
خودروسازان  برای  می شود 
ایرانی وجود دارد، در واقع 
برای خودروسازان فرانسوی 
ن  ا ز سا و ر د خو . ست ا
نمی سازند.  خودرو  ما 
خودروی فرانسوی را برای 
فرانسوی ها سر هم می کنند 

و به ایرانی ها می فروشند.

فراز فرخ فر و علی روح 
االمین مدیران شهرستانهای 
سرا  صومعه  و  شفت 
فرمانداری  سوی  از 
شهرستانهای مربوطه بعنوان 
سطح  در  نمونه  مدیران 
و  انتخاب  خود  شهرستان 
با اهداء لوح تقدیر از آنان 
حسین  آمد.  بعمل  تجلیل 
امور  کارکنان  از  نیز  درزی 
جهت  به  انزلی  آبفای 
اسالمی  ارزشهای  رعایت 
انضباط  و  کاری  وجدان   ،
روز  در  اجتماعی  و  اداری 
کارمند از سوی فرمانداری 
نمونه  کارمند  بعنوان  انزلی 
منتخب و مورد تقدیر قرار 
گرفت. در این لوح ها آمده 
یادآور  دولت  هفته  است 
مدیریت  جاودانه  الگوهای 
اسالمی  نظام جمهوری  در 
، شهیدان رجایی و باهنر و 
به تعبیر مقام معظم رهبری 
تا  است  مغتنمی  »فرصت 
تالشهای  نتایج  با  مردم 
نظام  مجموعه  از  بخشی 
شوند«  آشنا  بیشتر  اسالمی 

می باشد. 
روابط عمومی و آموزش 
و  آب  شرکت  همگانی 

فاضالب استان گیالن1

خبر

خبر

خودروسازان 
ایرانی خودروهای 
فرانسوی را سرهم 
می کنند و به مردم 

می فروشند!

انتخاب مدیران 
نمونه ی آبفای 

گیالن

فرماندار رشت مطرح کرد:

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

نام ونام خانوادگی 

نام ونام خانوادگی 

نام ونام خانوادگی 

نام ونام خانوادگی 

اصل مالیات   

اصل مالیات  

اصل مالیات  

اصل مالیات  

نوع شغل

نوع شغل

نوع شغل

نوع شغل

ردیف 

ردیف 

ردیف 

ردیف 

احیا غالمی کساری

مسعود امیری

آسانبر گیل صعود

شرکت فن آور 
مویدسیستم

آسانبر گیل صعود

شرکت گیالن منصف

خزر نساج شمال

شرکت گیالن منصف

شرکت گیالن منصف

شرکت گیالن منصف

هوشنگ محمودی

96/5/31 -48797

22741

36098942

1396/4/14 -35296831

36099333

1396/3/18 -34290972

36561507

1396/3/18 -34291072

1396/3/18 -34291745

1396/3/18 -34293781

انصاری بهاران

میدان فرهنگ- اداره مالیات

رشت- خیابان سعدی

میدان فرهنگ- اداره مالیات

رشت- جاده الهیجان- نم نم آباد

میدان فرهنگ- اداره مالیات

رشت- جاده الهیجان- نم نم آباد

رشت- جاده الهیجان- نم نم آباد

رشت- جاده الهیجان- نم نم آباد

1/650/136/330

24718750

241500000

21000000

237168000

36500000

88533792

24500000

25500000

21000000

39/991/98096/4/18 -20249

بازرگانی

ساختمان

آسانسور

تولیدی

آسانسور

تولیدی

نساجی

تولیدی

تولیدی

تولیدی

نوشابه

1

1

1

1

2

2

3

3

5

4

2

شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی

تشخیص

قطعی

تشخیص

برگ تشخیص

برگ تشخیص مالیات

برگ مطالبه ماده 169 ق.م.م

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص

برگ تشخیص مالیات

برگ مطالبه جرائم ماده 
169 مکرر

برگ مطالبه جرائم ماده 
169 مکرر

89

1390

1391

1390

1391

1394

1390

1391

1394

1391

90

عملکرد

عملکرد

عملکرد

عملکرد

نوع اوراق 

نوع اوراق 

نوع اوراق 

نوع اوراق 

نشانی قانونی مودی

نشانی اداره امور 
مالیاتی

نشانی اداره امور 
مالیاتی

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: 550221       مازیار عبداله زاده

کارشناس ارشد مالیاتی: عبدالرضا پورتحقیقی

نام و نام خانوادگی حسابرس ارشد مالیاتی واحد 555022: عارف عزیزی - سرپرست امور حسابرسی 555000: جمشید پورقربان

کارشناس ارشد مالیاتی: مهدی کنعانی
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 گوناگون

نماینده   : واکنش  نشریه 
سیاهکل  و  الهیجان  مردم 
اینکه  بیان  با  مجلس  در 
اندک  مبالغ  پرداخت 
تسهیالت  و  بالعوض 
های  خسارت  نمی تواند 
را  مردم  منازل  به  وارده 
مردم  گفت:  کند،  جبران 
وضعیت  به  رسیدن  برای 
پیش  را  مشکالتی  مطلوب 
رو دارند. به گزارش شبکه 
 ،  24 گیالن  تحلیلی خبری 
ذبیح اهلل نیکفر  با اشاره به 
پروژه جمع آوری آب های 
اظهار  الهیجان  در  سطحی 
تاسف  بسی  جای  داشت: 
اجرای  جهت  که  است 
آب های  جمع آوری  پروژه 
تومان  میلیاردها  سطحی 
نداده  نتیجه  اما  شده  هزینه 

است.
 بارش اخیر باران در شهر 
به  فراوان  آسیب  الهیجان  

این شهر وارد کرده است. 
اینکه  بیان  با  وی   
در  شده  انجام  هزینه های 
آب های  جمع آوری  طرح 
کارشناسی  بدون  سطحی 
گرفته  صورت  مطالعات  و 
و  بینی  پیش  افزود:  است 
در  الزم  کارشناسی های 
پروژه جمع آوری آب های 

سطحی اجرا نشده است. 
اینکه  بر  تاکید  با  نیکفر   
منازل مردم در شهر الهیجان 
در بارش باران اخیر آسیب 
محل  گفت:  دید  فراوان 
آوری  جمع  پروژه  اجرای 
تقاطع  سطحی،  آب های 
شرقی،  کاشف  خیابان 
معلم  تربیت  و  قیام  خیابان 

نیز دچار آبگرفتگی شد. 
اینکه  به  اشاره  با  وی   
تعداد  به  شهر  داخل  معابر 
50 واحد مسکونی در شهر 
در  مسکونی  منزل   70 و 
دچار  الهیجان  روستاهای 
افزود:  شد  فراوان  آسیب 
وظایف  که  دستگاه هایی 
نظارت  و  بررسی  آن ها 
به  بیشتری  دقت  با  است 

این مهم رسیدگی کنند. 
 عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با بیان اینکه 
سیل  گرفتار  خودروهای 
نیستند  استفاده  قابل  دیگر 
ابراز داشت: زندگی بسیاری 
از مردم در روستای سطلسر 
باران  بارش  شدت  اثر  بر 
وی  رفت.  بین  از  سیل  و 
پیشروی  براینکه  تاکید  با 
بخش  سواحل  در  آب 
جیرباغ،  روستاهای  رودبنه، 
و حسن  امیرآباد  سحرخیز، 
آن  در  سیل  که  نیز  بکنده 
بود  جریان  در  به شدت 
تصریح  دید  فراوان  آسیب 
کرد: در شهرستان الهیجان 
تخریب  پل ها  از  بسیاری 
اینکه  بیان  با  نیکفر  شد.  
کارشناسانه  ارقام  و  اعداد 
این  از  بیش  خسارات 
به  قطع  طور  به   و  است 
اظهار  می شود  اعالم   زودی 
داشت: گروه واکنش سریع 
داد  به  به موقع  احمر  هالل 
کمک های  و  رسیدند  مردم 

فراوانی انجام دادند.

خبر

تسهیالت اندک 
جبران کننده 
خسارت سیلزدگان 
نیست

شهر  برند  باید  شهری  زیست  محیط 
شهردار  نصرتی  دکتر  باشد    رشت 
رشتی  نخبگان  جمع  در  رشت  منتخب 
در سالن همایش های برج میالد گفت: 
باصفای  مردم  جمع  در  که  خوشحالم 
رشت هستم و از همه دست اندرکاران، 
اسالمی  شورای  اعضاء  محترم  فرماندار 
شهر رشت برای برگزاری این جشنواره 

تشکر می کنم.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به   
شهررداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
رشت  شهر  در  ما  افزود:  وی  رشت، 
ویژگی و جاذبه هایی که از نیاکان ما به 
جا مانده داریم و این در همدلی و اتحاد 
مردم جاری است. وی در جمع نخبگان 
 ٣9 جزء  رشت  شهر  داشت:  بیان  رشتی 
شهری است که در مسیر جاده ابریشم و 
تنها شهری است که در کنار یک منطقه 
به لحاظ صنعت  این  قرار دارد که  آزاد 
و  است  اهمیت  بسیارحائز  گردشگری 
شهر رشت این قابلیت را دارد که مقصد 

گردشگری باشد.
نمود:  تاکید  منتخب رشت    شهردار 
از مصوبه ٢٠١٥ یونسکو هنوز نتوانستیم 
شهر  چون  ببریم  بهره  باید  که  آنطور 

گیالن  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
رسیدن  اوج  شهادت  اینکه  به  اشاره  با 
عربستان  گفت:  است،  کمال  به  انسان 
و  وهابیت  انحرافی  و  ضاله  فرقه  جزء 
کمکی  هیچ  که  بوده  انگلیس  مستعمره 
سرزمین  در  منا  شهدای  نجات  برای 

حجاز نکرد.
جمال  االسالم والمسلمین  حجت 
در  منا  ٥ شهید  یادواره  مراسم  در  یاری 
جامع  مسجد  در  که  رودسر  شهرستان 
اظهار  شد،  برگزار  آباد  رحیم  بخش 
شهدا  یادواره  باشکوه  برگزاری  کرد: 
برای تکریم و تجلیل از مقام شامخ شهدا 
و مهمانان الهی در جامعه ضروری است.

انسان  خداوند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های صدیقی که خدا و ائمه را شناختند 
گفت:  کند،  می  نائل  شهادت  فیض  به 
قابلیت هایی مانند کمال، معارف معنوی 
و دینی که در انسان وجود دارد بهترین 
تعلیم و تربیت را متوجه آن می کند  و 

بحث  در  را  ویژگی  باالترین  رشت 
خوراک شناسی و انواع غذاها دارد.

زیست  محیط  ورزید:  تاکید  وی    
و  باشد  رشت  شهر  برند  باید  شهری 
تاالب عینک و رودخانه های گوهر رود 
و زرجوب باید احیاء شوند. آژانس های 
بین المللی باید در این خصوص حمایت 

کنند .
شهر  در  باید  خاص  کار  افزود:  وی 
ریزی  برنامه  و  گیرد  صورت  رشت 
آبادانی  برای  که  است  اولی  قدم  مدون 

بیشتر شهر رشت برخواهیم داشت .
نصرتی دراین جشنواره گفت: محیط 
زیست شهری باید برند شهر رشت باشد 

شهائت اوج رسیدن انسان به کمال است.
با  گیالن  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
شهدا  خون  از  پاسداری  اینکه  به  اشاره 
وظیفه جامعه است، افزود: آنچه شهدا را 
جاودانه و ماندگار کرده علم و آگاهی 
آنها است. یاری با اشاره به اینکه گیالن 
دارد،  حرم  مدافع  شهید   ٢٠ از  بیش 
شهید  ویژه  به  شهدا  این  کرد:  تصریح 
حججی چون به حقیقت دست یافتند از 
مرگ نمی ترسند و مورد عنایت و لقاء 
دشمن  مقابل  در  و  گرفته  قرار  خداوند 
شهادت  به  و  کردند  ایستادگی  جانانه 
از  گیری  بهره  به  تاکید  با  وی  رسیدند. 
مواعظ الهی افزود: افرادی که در مکتب 
تربیت  دینی  مبانی  توسط  علوی  اسالم 
و  ندارند  خوف  چیزی  از  شوند  می 
فهمیدن حق میسور نیست مگر اینکه در 

مقابل ائمه اظهار )ع( زانو بزنند.
گیالن  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
کرد:  تصریح  منا  شهدای  به  اشاره  با 

 مراسم تکریم و معارفه مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
رشت طی مراسمی  در سالن جلسات این واحد دانشگاهی برگزار شد.

دکتر علیرضا امیرتیموری دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن 
ضمن تبریک فرارسیدن روز خانواده گفت: یکی از مهمترین ارکان جامعه خانواده بوده 
که جهت ارتقای جایگاه و محکم تر شدن بنیان آن در اسالم سفارش بسیار شده است 
که بدون تردید با انجام فرامین دینی که در مورد خانواده وجود دارد می توان جهت 

سالمت خانواده و سعادت آن تالش کرد.

گوهر  های  رودخانه  و  عینک  تاالب  و 
رود و زرجوب باید احیاء شوند. آژانس 
خصوص  این  در  باید  المللی  بین  های 

حمایت کنند.
نشان  خاطر  رشت  منتخب  شهردار    
کرد: ما در شهر رشت ویژگی و جاذبه 
هایی که از نیاکان ما به جا مانده داریم 
جاری  مردم  اتحاد  و  همدلی  در  این  و 

است.
 ٣9 جزء  رشت  شهر  افزود:  وی   
شهری است که در مسیر جاده ابریشم و 
تنها شهری است که در کنار یک منطقه 
به لحاظ صنعت  این  قرار دارد که  آزاد 
و  است  اهمیت  بسیارحائز  گردشگری 

انسان هایی که حاکمیت مکه و  حجاز 
و  ضاله  فرقه  جزء  و  دارند  برعهده  را 
انگلیس  مستعمره  و  وهابیت  انحرافی 
برای  کمکی  هیچ  آنجا  در  هستند 
نجات شهدای منا نکردند و این عزیزان 

مظلومانه به شهادت رسیدند.
یاری داشتن عقیده حق و توحیدی و 
کشته شدن در راه خدا را از خصوصیات 
شهدا خواند و افزود: خدا را شاکریم که 
استان گیالن و به ویژه شهرستان رودسر 
دارای شخصبت ها و علمای واالیی مثل 
شهید آیت اهلل حاج مسلم قلی پور دارد 
برای  علمی  اثر   ٨٠ از  بیش  دارای  که 
خود  از  بیت)ع(  اهل  فرهنگ  ترویج 
به  اشاره  با  وی  است.  گذاشته  برجای 
ماه محرم گفت:  قرار گرفتن در آستانه 
تکایا  و  مساجد  در  روحانیون  و  وعاظ 
برای تبلیغ دین اسالم و فضایل و معارف 
صدها  امروز  و  کنند  می  تالش  دینی 
رسانه غول پیکر دنیا با حمایت استکبار 

نیروهای  افزود: وجود  و  دانشگاه خواند  بزرگترین تشکل  را  دانشجویی  بسیج  وی 
بسیجی مخلص در دانشگاه می تواند در پیشبرد اهداف فرهنگی و غیرفرهنگی ثمربخش 
باشد و ما باید از این ظرفیت های بهینه فکری که در نیروهای جوان وجود دارد استفاده 

کنیم.
در  این مراسم از زحمات کمیل کاس پور مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد رشت تقدیر و برای سید امیرحسین میر عظیمی به عنوان مسئول جدید 

این حوزه آرزوی موفقیت شد. روابط عمومی دانشگاه آزاد  رشت

قابلیت را دارد که مقصد  این  شهر رشت 
گردشگری باشد.

کرد:  تاکید  رشت  منتخب  شهردار 
شهر  عنوان  به  رشت  شهر  ثبت  مصوبه  از 
که  آنطور  نتوانستیم  هنوز  یونسکو  خالق 
باالترین  ببریم چون شهر رشت  بهره  باید 
و  شناسی  خوراک  بحث  در  را  ویژگی 

انواع غذاها دارد.
کارهای  کرد:  تصریح  نصرتی  دکتر 
ویژه ای باید در شهر رشت صورت گیرد 
و برنامه ریزی مدون اولین گامی است که 
برخواهیم  رشت  شهر  پایدار  توسعه  برای 

داشت.
اظهار  ضمن  نیز  حرفه  قدیمی  فاطمه 
فرهنگی  جشنواره  برپایی  از  خرسندی 
شب های رشت در برج میالد گفت: شهر 
رشت از ظرفیتهای قابل توجه ای در حوزه 
گردشکری, صنایع و خوراک برخوردار 
الملل  اموربین  و  ارتباطات  مدیر  است. 
باال و  بر قدمت  تاکید  با  شهرداری رشت 
فرهنگ بسیار غنی شهرستان رشت اذعان 
داشت: امید است شهر رشت در مسیر برند 
گام  بتواند  ها  اولین  به  پایبندی  و  سازی 
و  اقتصادی  توسعه  زمینه  در  خوبی  های 

فرهنگی خود بردارد.

بر علیه تشیع به ویژه ایران اسالمی تبلیغ می 
ایستادگی ملت ما  با  کنند و خدا را شکر 
هجمه  رهبری  معظم  مقام  های  هدایت  و 
های مختلف دشمنان تاکنون موفق نشدند 

تا نور خدا را خاموش کنند.  
رودسر  منا  شهید   ٥ برای  مراسم،  این 
پور،  یحیی  محمد  علی  شامل شهید حاج 
شهید  غالمی،  رحمت  حاج  شهید  جانباز 
آیت اهلل حاج مسلم قلی پور، شهید حاج 
حاج  دکتر  شهید  و  موسوی  سیدحسن 

ناصر قربان نیا برگزار شد.

شهـردار منتخـب رشت در  بـرج میـالد

شهادت اوج رسیدن انسان به کمال است

نشریه واکنش: هر روز تعطیل به خصوص جمعه ها 
که از سمت رودسر به طرف لنگرود حرکت کنید، در 
ورودی این شهر غر و لند رانندگان را خواهید شنید که 
از وضعیت شهری و ترافیک به شدت گله مند هستند.
در   ،  24 گیالن  خبری  تحلیلی  شبکه  گزارش  به 
دو  شهری  معضل  این  عید  یا  تابستان  تعطیالت  ایام 
چندان می شود و ظاهرا قرار هم نیست به این زودی 
ها درست بشود.  کمربندی شهر لنگرود که یک باند 
یک  در  است  فعال  رودسر  به  الهیجان  سمت  از  آن 
ضلع مشکل را حل کرده است اما از سمت رودسر به 
لنگرود مشکل ترافیک و عجله راننده ها و گاه درگیری 
های آنها خطر آفرین و بسیار بد منظره است.  لنگرود 
با داشتن نماینده ای چنین فعال ، فرمانداری با تجربه و 
شهرداری کار کشته نباید بعد از سالها با چنین مشکل 
ساده ای دست و پنجه نرم کند و کسی هم به داد مردم 
نرسد. لنگرود شهری است که به همت مسئوالن هتل 
ها و اقامت های خوبی در آن وجود دارد و گردشگری 
با این شرایط وارد ورودی آن از سمت رامسر و  که 
می  ترجیح  ورودی  همان  در  گاه  شود،   می  رودسر 
دهند که به الهیجان یا شهر رشت رشت برای اقامت 
رهسپار شود. مسئوالن اجرایی شهرستان، نماینده مردم و 
شهردار به کمک شورا یک کاری آن هم عاجل بکنند و این 
مشکل را که پیچیده هم نیست حل کنند.  یا علی مدد

تفاهم نامه  انعقاد  از  گرجستان  علوم  آکادمی  رئیس 
آکادمی  و  گیالن  جهاددانشگاهی  بین  همکاری 
بین المللی علوم گرجستان خبر داد.دکتر فرزاد قاسم زاده  
جهاددانشگاهی  بین  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  از 
خبر  گرجستان  علوم  بین المللی  آکادمی  و  گیالن 
توسعه  هدف  با  نامه  تفاهم  این  کرد:  اظهار  و  داد 
پژوهشی  و  علمی  تحقیقاتی،  آموزشی،  همکاری های 
دانشگاه های گرجستان،  بین جهاددانشگاهی گیالن و 
آکادمی علوم  منعقد شد.  رئیس  اکراین  آذربایجان و 
اهمیت  به  توجه  با  توافقنامه  این  افزود:  گرجستان 
و  دانشگاه ها  میان  تحقیقاتی  آموزشی،  همکاری های 
مراکز پژوهشی برای مشارکت فعال اساتید و محققان 
روابط  توسعه  منظور  به  و  فناوری  و  علم  زمینه  در 

علمی و پژوهشی منعقد شد.

خبر

خبر

ورودی 
لنگرود درست 

بشو نیست!

امضای تفاهم نامه  جهاد 
دانشگاهی گیالن و آکادمی 

علوم گرجستان 

مهندس  یکروزه  سفر  جریان  در  واکنش:  نشریه 
همکاری  جدید  های  فرصت  اوکراین،  به  مسرور 
دو کشور با توجه به ظرفیت های منطقه آزاد انزلی 

مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن 24 ،  به 
الملل  بین  امور  و  گزارش مدیریت روابط عمومی 
سازمان منطقه آزاد انزلی مهندس رضا مسرور رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در سفر یک روزه 
به کشور اوکراین، طی دیدارهای جداگانه با معاون 
بازرگانی  اتاق  قائم مقام  اوکراین،  وزیر زیرساخت 
اوکراین، سفیر ایران و تجار ایرانی مقیم این کشور 

فرصت های جدید همکاری دو کشور با توجه به 
ظرفیت های منطقه آزاد انزلی را مورد بررسی قرار 
داد و از دومین نمایشگاه اختصاصی ایران و غرفه 

منطقه در این نمایشگاه دیدار کرد.  
سفیر  با  مسرور  مهندس  دیدار  در  اساس  براین 
ایران در اوکراین که در سفارت کشورمان در کیف 
برگزار شد، طرفین بر توسعه همکاریهای اقتصادی 
معرفی  انزلی و  آزاد  منطقه  از ظرفیتهای  استفاده  با 
توانمندیهای آن در نمایشگاه های اختصاصی تأکید 

کردند.  
در  اوکراین  در  ایران  سفیر  منفرد  بهشتی  محمد 

این جلسه منطقه آزاد انزلی را دارای ظرفیت های 
اظهار  و  کرد  اعالم  تجارت  توسعه  برای  مناسبی 
از  اوکراین  در  ایران  اختصاصی  نمایشگاه  داشت: 
سطح باالیی برخوردار بود و در این میان ظرفیت ها 
و فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی از 
نقاط قوت صادراتی کشورمان به اوکراین می باشد. 

* انعقاد یادداشت تفاهم توسعه همکاریها  
جمهوری  های  ساخت  وزیر  معاون  دیدار  در 
نشست  پیرو  که  مسرور  مهندس  با  اوکراین 
اردیبهشت ماه سال جاری که میان دو طرف برگزار 
شد، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی، ایده ایجاد مسیر تجاری میان بنادر اودسا 
جمهوری  در  باکو  گرجستان،  پوتی  اوکراین،  در 
آذربایجان و کاسپین در این منطقه را مطرح کرد و 
گفت: پیگیری مذاکرات و توافقهای صورت گرفته 
در سفر پیشین در دیدار با وزیر زیرساخت اکراین 
، اجرایی شدن مسیر تجاری پیشنهادی که می تواند 
نقش موثری در افزایش حجم همکاریهای دو کشور 

ایفا نمایداز مهمترین دالیل این سفر می باشد.  
وی با اشاره به مزایا و معافیت های منطقه آزاد 
دو  وجود  از  تجار،  و  گذاران  سرمایه  برای  انزلی 
بندر در محدوده این منطقه خبر داد و پیشنهاد انعقاد 
یادداشت تفاهم توسعه همکاریها در زمینه ترانزیت 
کاال از طریق مجتمع بندری کاسپین و بندر ادسا را 
به طرف اوکراینی ارائه نمود. ویکتور دوهان معاون 

وزیر زیرساخت های دولت در این دیدار با استقبال 
از پیشنهاد مهندس مسرور برای انعقاد یادداشت تفاهم 
مجتمع  مسیر  از  کاال  انتقال  خصوص  در  همکاری 
تفاهم  توان  می  اساس  براین  افزود:  کاسپین،  بندری 
نامه همکاری بندر اُدسا و مجتمع بندری کاسپین را در 

ماه آینده در منطقه آزاد انزلی منعقد نمود.  
 *ایجاد دفتر اتاق بازرگانی جمهوری اوکراین، 
در  اوکراین  و  ایران  تخصصی  نمایشگاه  برگزاری 

منطقه آزاد انزلی 
جمهوری  بازرگانی  اتاق  مقام  قائم  دیدار  در   
اوکراین با مهندس مسرور، ابتدا رییس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به بیان توانمندیهای 
منطقه متبوع خود در بخش های زیرساختی- بندری، 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  و  اقتصادی  مزیت های 
بخش  های  همکاری  توسعه  خواستار  و  پرداخت 
خصوصی دو کشور در راستای تأمین نیازهای کاالیی 
دو طرف شد و از انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان 
های  ظرفیت  بر  تکیه  با  را  مهم  این  پیگیری  منطقه 

منطقه آزاد انزلی خواستار شد.  
وی با دعوت از طرف اوکراینی برای حضور یک 
با ظرفیت  آشنایی  منظور  به  منطقه  در  تجاری  هیأت 
ها و فرصت های منطقه آزاد انزلی و ایجاد دفتر اتاق 
بازرگانی جمهوری اوکراین در این منطقه افزود: می 
توان از ظرفیت هایی همچون مرکز نمایشگاهی منطقه 
اوکراین  ایران و  نمایشگاه تخصصی  برگزاری  جهت 
نیازهای  تأمین  به  نسبت  حال  عین  در  و  برد  بهره 
کاالیی دو کشور از مسیر منطقه آزاد انزلی که کوتاه 
ترین و کم هزینه ترین مسیر حمل کاالی طرفین است 

اقدام نمود.  

منطقه آزاد انزلی از ظرفیت های مناسب توسعه تجارت 
برخوردار است

مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت معرفی شد

یادداشت مدیرمسئول 

نماینده مردم الهیجان،

مدیر کل تبلیغات اسالمی گیالن:

مدیرعامل منطقه آزاد در اوکراین،



آمانسیو   : ها  واکنشی 
اورتگا، مالک شرکت زارا با 
بنیانگذار  پشت سر گذاشتن 
شرکت مایکروسافت، عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان را از 
آن خود کرد. آمانسیو اورتگا، 
فروشی  مالک شرکت خرده 
توانسته  نهایت  در  زارا 
جای بیل گیتس را در صدر 
جهان  میلیاردرهای  فهرست 
وی  دارایی  خالص  بگیرد. 
هم اکنون به 85 میلیارد دالر 
دالر  میلیون   200 که  رسیده 
گیتس  بیل  ثروت  میزان  از 
این  از  پیش  است.  بیشتر 
را  عنوان  این  بار   3 اورتگا 
در  اما  بود،  آورده  دست  به 
به  مجددا  ساعت   24 طی 
سقوط  تر  پایین  های  رتبه 
باری  اولین  این  بود.  کرده 
شرکت  این  مالک  که  است 
مد و لباس توانسته در صدر 
جدول ثروتمندان جهان قرار 
نخست  رتبه  این  و  بگیرد 
بزوس،  جف  کند.  حفظ  را 
مدیرعامل شرکت آمازون در 
برای مدت  اوت 2017،  ماه 
کوتاهی به ثروتمندترین فرد 
جهان تبدیل شد، اما اکنون با 
82 میلیارد دالر ثروت به رده 

سوم تنزل یافته است. 
بر شرکت  اورتگا عالوه   
های  شرکت  مالک  زارا، 
هوم،  زارا  نظیر  دیگری 
ماسیمو دوتی، برشکا، ایوشو، 
پول اند بیر، استرادیواریوس 

و اوترکو نیز می باشد. 
به  را  خود  کار  اورتگا   
فروشگاه  یک  منشی  عنوان 
آغاز کرد و سپس در 1975 
سابقش  همسر  همراه  به 
شرکت ایندیتکس را تاسیس 
کرد. این دو نفر توانستند این 
شرکت را به یک برند تجاری 
کنند.  تبدیل  المللی  بین 
و  اسپانیاست  متولد  اورتگا 
تحصیالت دبیرستان خود را 
وی  است.  نرسانده  اتمام  به 
25 سال تمام بدون رفتن به 

تعطیالت کار کرده است.

ثروتمندترین فرد 
جـهان مشخـص شد

 

کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «

 

                   

 

                          

                      

           

- تب برقوی - افزایش دهنده اشتهای کودک
- درمان اگزمای کودک)فصل پاییز فصل اگزمااست(

- درمان جوش وتپل کردن صورت
تسکین التهابات پوستی  - کاهش کهیرپوست

 vakoneshiha@             پرپشت کردن مو -

دربین انواع ســیب، سیب قرمز فواید بیشتری دارد. 
آنتی اکســیدان موجود در پوست سیب قرمز6برابر 
گوشت آنســت و بهمین دلیل پوست گرفتن سیب 
توصیه نمیشــود مگر اینکه مشکل گوارشی وجود 
vakoneshiha@                     . داشته باشد

  پوست لیمو 5 تا 10 برابر لیمو ویتامین دارد. پوست 
لیمو ضد ســرطان است و یک دارو ضد انگل ضد 
تومور ضد کیســت ضد عفونت است! پوست لیمو 
C دهان را ضد عفونی میکند و منبع غنی از ویتامین
vakoneshiha@                                    است

                       چگونه صبح ها مغز                      معجزه ی لعاب برنج
    خود را تقویت کنیم ؟ 

                  سیـب قرمـز 
بهترین است

                   پوست لیمـو 
ضد سرطان ...

حداقل 5 دقیقه ورزش کنیم
حداقل 5 دقیقه کتاب بخوانیم

حداقل 5 دقیقه بازی فکری انجام دهیم
با آرامش صبحانه بخوریم                                     
vakoneshiha@                                     

بسیاری افراد به اشتباه بر این باورند که ؛
مصرف دلستر به سالمت کلیه ها کمک می کند

 اما نمی دانند که شکر موجود در دلستر،
کلیه ها را به مرور نابود می کند.                 

vakoneshiha@                                      

در کمد لباس کیسه ای کوچک از گچ آویزان کنید 
تا لباس هایتان هرگز بــوی بد نگیرند. گچ به دلیل 
خاصیت جذب کنندگی باال، تمامی بوها را به خود 

vakoneshiha@                  .جذب می کند

نوشیدن یک فنجان دمنوش نعناع قبل از غذا کبد را تمیز 
نموده، خلط صفرا را رقیق کرده و کلسترول بد خون را 

کاهش می دهد.                                  
 vakoneshiha@                                        

 آب: افزایش سوخت ساز بدن
آب لیمو: چربی سوزی

آب هویج: درمان فوری کبد چرب
آب کرفس: درمان فوری چاقی

vakoneshiha@        آب سیب:درمان فوری جوش

بالنگ تقویت کننده قلب و کبد اســت، مانع ایجاد 
نفخ میشود، ناراحتیهای مربوط به قاعدگی را درمان 

و به هضم غذا کمک میکند. 
این میوه خنک کننده و آرام بخش است و در بهبود 

گردش خون موثر است            
vakoneshiha@                                      

 زنجبیل 10،000 بار قوی از داروهای شیمی درمانی 
در کشتن ســلول ها و تومورهای سرطانی، توقف 
تشــکیل تومورهای جدید و سالم نگه داشتن سلول 

vakoneshiha@                .های سالم است

     اگر میخواهید صورت تپلی داشــته باشــید 
صبحانه تخم مرغ و سیب زمینی بخورید

 همراه تخم مرغ گوجه میــل کنید تا از باالرفتن 
کلسترول خون جلوگیری کنید.                                   
vakoneshiha@                                     

= زنان درآستانه 30 سالگی،کمبود امگا3، منیزیم و 
آهن و کلســیم = زنان در آستانه 40 سالگی،کمبود 
امگا 3،کلســیم و ویتامین B  =زنان در آستانه 50 

سالگی،کمبود ویتامینD و روی   
vakoneshiha@                                       

                  خاصیت بی نظیر 
نعنــاع ...

                 نوشیدنی های 
قبل ازصبحــانه

                        زنجبیــل بخورید، 
سرطان نگیرید!

                    آیا می دانستید ؟؟                    آیا می دانستید ؟؟

بیشتر بدانید ...

                      شیوه جلوگیری از                   هشدار!!!
  بو گرفتن لباس
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گوناگون

بر  نظارت  کل  مدیر  ها:  واکنشی 
بانک ها و موسسه های اعتباری بانک 
از  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
اعتباری  های  تعاونی  گذاران  سپرده 
توجه  با  خواست  ساماندهی  حال  در 
بدهی  و  دارایی  مدیریت  فرآیند  به 
های این تعاونی ها، صبور باشند و به 

اطالعیه مراجع رسمی توجه کنند
مرکزی،  بانک  تارنمای  گزارش   به 
دیروز  تجمع  درباره  کمرئی«  »عباس 
آینده  بانک  مرکزی  شعبه  مقابل  در 
شعبه  مقابل  در  دیروز  تجمع  گفت: 
از  عده ای  توسط  آینده  بانک  مرکزی 
منحله  اعتبار  تعاونی  سپرده گذاران 
اخبار  و  است  بوده  توس«  »افضل 
برخی رسانه های مجازی که این افراد 
معرفی  آینده  بانک  سپرده گذاران  را 

کرده اند، صحت ندارد. 
به  سپرده گذاران  توصیه  با  وی 
به  نسبت  اطمینان  و  آرامش  حفظ 
تاکید  آنها  سپرده های  بودن  محفوظ 
کرد: متاسفانه برخی شایعه سازان برای 
بانکی  نظام  کارکرد  در  اختالل  ایجاد 
شایعاتی  آن،  حیثیت  به  زدن  آسیب  و 
بانک ها  برای  مشکالت  بروز  چون 
منتشر می کنند و سپرده گذاران را برای 
بانک ها  از  خود  سرمایه های  خروج 
برای رسیدن به اهداف خویش ترغیب 

می کنند. 
کمرئی از سپرده گذاران خواست با 

برای  که  را  آینده  بانک  آرامش،  حفظ 
وظیفه  اجتماعی خود  مسئولیت  ایفای 
تعیین تکلیف سپرده های موسسه منحل 
گرفته  عهده  به  را  توس  افضل  شده 

است، یاری کنند. 
وی افزود: بانک آینده همچون سایر 
به  با صالبت  کشور  رسمی  بانک های 
فعالیت خود ادامه می دهد و سپرده های 
مردمی در این بانک محفوظ است؛ بر 
شایعات  به  سپرده گذاران  اساس  این 
مجازی  رسانه های  در  شده  منتشر 
مدیریت  کشور  خارج  از  بیشتر  که 

می شوند، توجه نکنند. 
درباره  مرکزی  بانک  مسئول  این 
آخرین وضعیت مدیریت دارایی ها و 
توس  افضل  اعتبار  تعاونی  بدهی های 
بدهی های  و  دارایی ها  مدیریت  گفت: 
حدود  با  توس  افضل  اعتبار  تعاونی 
هزار نفر کارمند و 217 شعبه به بانک 

آینده واگذار شده است. 
قرارداد  انعقاد  داد:  ادامه  کمرئی 
انتقال  وکالت  و  امور  تمام  واگذاری 
دارایی های این تعاونی به بانک آینده، 
شعب  عملکرد  و  عملیات  از  بازرسی 
تسهیالت  کیفیت  بررسی  تعاونی، 
و  بررسی  سپرده ها،  و  اعطایی 
تعاونی،  امالک  ارزیابی  و  کارشناسی 
عملیات  و  حساب ها  از  حسابرسی 
انجام  حال  در  اقدامات  از  تعاونی 

توسط بانک آینده است. 

اعتبار  تعاونی  ساماندهی   **
وحدت )آرمان( 

وضعیت  آخرین  همچنین  وی 
و  ها  بدهی  و  ها  دارایی  مدیریت 
وحدت  اعتبار  تعاونی  ساماندهی 
و  کارمند  نفر  هزار  حدود  با  )آرمان( 
145 شعبه توسط موسسه اعتباری ملل 
را تشریح کرد و گفت: موسسه اعتباری 
جمله  از  موثری  های  اقدام  در  »ملل« 
شعبه   60 حدود  از  اجمالی  بازرسی 
به  اسناد  شناسایی  و  کنترل  تعاونی، 
نام تعاونی وحدت، کارشناسی امالک، 
افتتاح  اداری،  اتوماسیون  راه اندازی 
پرسنل  حقوق  واریز  برای  حساب 
شماره  اعالم  و  اختصاص  تعاونی، 
برای  وحدت  تعاونی  برای  حساب 
واریز هرگونه وجه مربوط به تعاونی به 
آن حساب نزد موسسه و ... را به عمل 

آورده است. 
 ** تعاونی اعتبار البرز ایرانیان 

و  ها  بانک  بر  نظارت  مدیرکل 

مرکزی  بانک  اعتباری  های  موسسه 
بدهی های  و  دارایی  مدیریت  درباره 
گفت:  ایرانیان  البرز  اعتبار  تعاونی 
تعاونی  بدهی های  و  دارایی  مدیریت 
نفر   200 حدود  با  ایرانیان  البرز  اعتبار 
برنامه ریزی  مطابق  شعبه   30 و  کارمند 
انجام شده، به بانک تجارت واگذار شده 
است. کمرئی افزود: با این حال پرونده 
این تعاونی با دقت و سرعت در مرجع 
قضایی در حال رسیدگی است که پس از 
اعالم نتیجه توسط مرجع قضایی، بانک 
عملیات  مرکزی  بانک  کمک  با  تجارت 
ها  دارایی  با  متناسب  ها  سپرده  اجرایی 
را آغاز می کند. وی افزود: مدیران تعاونی 
توسط  سوءمدیریت  دلیل  به  ایرانیان  البرز 
تخلف  و  شده اند  بازداشت  قضایی  مرجع 
آنها در دست بررسی است؛ البته باید یادآور 
استرداد  برای  شده  برنامه ریزی  اقدامات  که 
با  متناسب  شده  اشاره  نهادهای  سپرده های 
دارایی های آنها پس از اخذ اجازه از مرجع 

قضایی، انجام می شود.

 کمپانی امریکایی اپل سه روز پیش طبق سنوات 
از محصوالت جدید خود  رونمایی  به  اقدام  گذشته 
و   8 »آیفون های  تی وی«،  »اپل  واچ«،  »اپل  شامل  که 

8پالس« و در نهایت »آیفون ایکس« بود، کرد.
 برخالف گذشته، این شرکت در مراسم رونمایی 
خود هم زمان دو سری از گوشی های هوشمند خود 
را معرفی کرد که این کار را تاکنون انجام نداده بود 
و به گفته برخی، آیفون های 8 و 8پالس را نیامده، با 

معرفی آیفون ایکس از میدان رقابت به در کرد.
هست،   »10« عدد  معادل  یونانی  در  که  »ایکس« 
دقیقا در سالگرد 10 سالگی آیفون برای نسل جدید 
گوشی های هوشمند کمپانی اپل در نظر گرفته می شود 
و با شکل و شمایل جدید این گوشی، نوید ورود به 

دهه ای متفاوت را می دهد.
خاص بودن این گوشی را از قیمت در نظر گرفته 
شده برای آن نیز می توان پی برد؛ همچنین با معرفی 
این محصوالت جدید، قیمت محصوالت پیشین اپل 
حال  در  نحویکه  به  یافت  کاهش  دالر   100 حدود 
حاضر آیفون7 با قیمت 549 دالر و آیفون 7پالس با 

قیمت 669 دالر به  فروش می رسند.
که  ظاهری  و  سخت افزاری  مشخصات  از  فارغ 
آیفونهای جدید و البته پرچمدار جدید اپل )آیفون10( 
دارد، تب خرید آنها در میان عالقمندان به این برند 

و کارهای عجیبی است که گاها از آنها سر می زند.
لوازم  فروش  با  و  می زنند  دری  هر  به  برخی 
ضروری زندگی خود درصدد خرید آیفون های جدید 
یکی  در  که  بود  پیش  و همین چند سال  می آیند  بر 
از کشورهای آسیایی فردی کلیه خود را فروخت تا 

بتواند جدیدترین آیفون آن زمان را خریداری کند.
برخی  میان  در  نشدنی  تمام  تب  این  دنبال  به 
و  ُمد  قواعد  تحت  نیز  ما  هموطنان  برخی  کاربران، 
و  می کنند  کارهایی  چنین  به  اقدام  بصری،  تبلیغات 
همین باعث می شود که همواره قیمت این محصول 

در کشور ما در حد باالیی قرار داشته باشد.
لقب  که  جدیدی  محصول  هر  از  رونمایی  البته 
به شکل  آن  تولید  به خود می گیرد و  را  پرچمداری 
محدود، ناچارا قیمت آن را بسیار باالتر از چیزی که 
باید باشد می برد اما میل و عالقه کاربران نیز بر این 

قیمت های نجومی می افزاید.

خبر

قیمت آیفون 
8 و آیفون 
10 چقدر 

است؟

تعاونی های اعتباری در حال 
ساماندهی، صبور باشند

عضو شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به اینکه با شهردار رشت عهد اخوت نبسته 
ایم ،گفت:جناح بندیهای سیاسی در شورا معنا ندارد و با مداخله اعضای شورا در عزل 

و نصب های شهرداری مخالف هستم.
 به گزارش ایسنامنطقه گیالن،دکتر احمدرمضانپور با حضور در جمع بازنشستگان 
شهرداری رشت اظهار کرد: منتخبین شورای پنجم رشت برای خدمت به مردم آمده 
اند و باید به دور از جناح بازیهای سیاسی برای توسعه شهر رشت گام بردارند . وی 
پاسخگوی  باید  معتقدم  بنده  و  است  ساختی  زیر  اقدامات  نیازمند  رشت  افزود:شهر 

اعتماد مردم باشیم .   وی با اشاره به عزل و نصبها در شهرداری رشت تصریح کرد: 
با دخالت اعضای شورا در عزل و نصب مدیران شهرداری به شدت مخالفم و خدمت 
صادقانه همواره برایم از اولویت برخوردار است .  عضو شورای اسالمی شهر رشت 
در خصوص انتخاب شهردار رشت گفت:اعضای شورا به دور از جناح بازیهای سیاسی 
نسبت به انتخاب شهردار رشت اقدام کردند و تالش کردیم گزینه اصلح برای خدمت به 
شهروندان انتخاب شود .رمضانپور افزود: مسعود نصرتی فرد توانمندی است که سابقه 

فعالیت هشت ساله در جایگاه شهرداری قزوین را در کارنامه فعالیتی خود دارد . 

عضو شورای اسالمی شهر رشت:  با شهردار رشت عهد اخوت نبسته ایم

واکنش

جشنواره  اولین  افتتاحیه  مراسم 
خانوادگی  ورزشی  و  تفریحی  رفاهی 
همایش  سالن  در  کشور  کارگران 
آغاز  بندرانزلی  کارگران  استراحتگاه 
شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
ورزش  اهمیت  به   صادقی فر  تعاون، 
در  نشاط  و  انگیزه  ایجاد  و  کارگری 
جامعه پرداخت و گفت : خانواده های 

افتخار  مایه  تالش  و  کار  جامعه  عزیز 
تداوم  برنامه  این  امیدوارم  هستند.  ما 
داشته باشد و شاهد ادامه این مسابقات 
افزود:   وی   باشیم.  کشور  سراسر  در 
و   نشاط  موجب  که  فعالیت هایی 
و  یاید   افزایش  باید  شود  می  شادی 
جدید  شیو ه های  جذاب،   ایده های  با 
را برای توسعه ورزش کارگری ایجاد 

کنیم. شادی در ورزش نقش اقتصاد در 
جامعه را دارد که از اعتیاد و ضررهای 
نیز  ادامه   در  دیگر جلوگیری می کند. 
ایزددوست مدیرکل تعاون کار و امور 
داشت:  اظهار  گیالن  استان  اجتماعی 
امیدوارم مسابقات خوب و بانظمی را 
پیش ببریم. ورود شما به استان گیالن، 
استان اولین ها را  خوش آمد می گویم. 

استان گیالن اولین شعبه بانک در سطح 
کشور، اولین کتاب خانه ملی، اولین ریل 
خانه  اولین  روزی،  شبانه  داروخانه  اولین  قطار. 
معلولین را در اختیار داشته و حال اولین میزبانی 
دارد.  عهده  بر  را  کارگر  خانواده های  مسابقات 
و  متشکرم  مهم  امر  این  مسببان  و  مسئوالن  از 
با  را  استان  این  کنندگان  شرکت  امیدوارم 

خاطره خوش ترک کنند.

جشنواره رفاهی تفریحی و ورزشی خانوادگی کارگران کشوردر گیالن
برای اولین بار در کشور،

لیال خدمت بین دانا



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  نوین         صفحه آرایي :            سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی
سه شنبه 28 شهریور  1396 ، 28 ذی الحجه  1438 ، 19 سپتامبر 2017 ، شماره 669

 دفتر رشت:   خیابان سعدي،  بازار روز،  الین سوم

دفتر منطقه اي :  رشت ،  خ نامجو،  روبه روي سه راه منظریه، ابتداي کوچه صالحکار، ط سوم

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

خـــــبـر  ویـژه

خبر

ادامه سرمقاله

پـول ناحـق 
بی اطالع مردم....

مهم است
 » چه کسی «استاندار
 می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن خبر داد ،

انـرژی دریافتی نیروگاه آبی سفیدرود
 97 درصـد افـزایش یافت

نظرات رسـانه های گیـالن در تامیـن امنیت استان 
لحاظ می شود

بر  هست  قانونی 
روی دستگاههای کارتخوان 
یا  مانده  شما  وقتی  که   ،
مبلغ  گیرید  می  موجودی 
حسابتون  از  ریال   1206
چیزی  شود،   می  کسر 
حاال   . تومان   120 حدوده 
فکر کنید که اگر در روز یه 
میلیون  سه  حدوده  چیزی 
با  بگیرن  مانده  ایرانی  نفر 
 120 مبلغشم  اینکه  فرض 
پول  چقدر  باشه  تومان 

میشه؟؟
یه  میشه  میگم  بهتون 
میلیون   360 حدود  چیزی 
چند  روز   10 حاال  تومان 
و600  میلیارد  سه  میشود 
ماه  تومان، سی روز  میلیون 
کنید.  محاسبه  خودتون  رو 
تازه این با فرض بر اینه که 
مانده  نفر  میلیون  سه  فقط 

بگیرند! 
حاال انتقال وجه که 500 
جدیدا  و  میکنند  کم  تومن 
و  تومان   900 مبلغ  کردن 
روی صفحه عابر بانک این 
نمیشود  داده  نشان  کارمزد 

جدیدا که بماند...
این  دونید  می  *آیا 
دنیا  تموم  در  خدمات 
رایگانه؟! چون شما مشتری 
بانک هستید و بانک موظفه 
که  ای  سرمایه  مقابل  در 
و  سپردید  بانک  در  شما 
بانک  شما  سرمایه  محل  از 
سود دریافت می کنه ، این 
ارایه  رایگان  را  خدمات 

شود.!
 *این یعنی مفت هنگفت 
تو  میرود  ملت  کیسه  از 

حساب بانک مرکزی 
بی بنیه...!!

سرکیسه  یعنی  *این 
استفاده  سوء  و  مردم  کردن 

اشکار!!! 
جوان  تعداد  یه  حاال 
ازدواج  وام  منتظر  سال  یه 

هستند و......

زنی به مشــاور خانواده گفت: من و همسرم زندگی کم نظیری داریم ؛ همه حســرت زندگی ما رو میخورند. سراسر محّبت, شادی, توّجه, گذشت و 
هماهنگی. اّما ســؤالی از شوهرم پرسیدم که جواب او مرا ســخت نگران کرده است. پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن 
باشــیم، چه کســی را نجات خواهی داد؟ و او بیدرنگ جواب داد: معلوم اســت, مادرم را ؛ چون مرا زاییده و بزرگ کرده و زحمتهای زیادی برایم 
کشیده! از آن روز تا حاال خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چکار کنم؟ مشاور جواب داد:  شنا یاد بگیرید! همیشه در زندگی روی پای خود بایستید 

حتی با داشتن همسر خوب...... به جای باال بردن انتظار خود از دیگران ،توانایی خود را افزایش دهید.

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

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

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

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

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

www. gilan    .ir    24شبکه خبری » گیالن 24« را لطفا بخوانید، به آدرس
مهم ترین اخبار روز استان گیالن ، رسانه ای برای شما  با حداقل  90 درصد مطالب تولیدی

آماده انعکاس اخبار علمی ، تحقیقی دانشگاه های استان، بخش بهداشت و درمان، محیط زیست  با اولویت اخبار جوانان 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن گفت: عبارتی میزان انرژی 
دریافتی از نیروگاه آبی سد سفید 
رود در سال 95 در مقایسه با سال 
94، رشد 97,84 درصدی داشت.

آبادی،  بلبل  عظیم  مهندس   
کرد:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در 
نیروگاه  از  دریافتی  انرژی  میزان 
 ،94 در سال  رود  آبی سفید  برق 
ساعت  مگاوات   211 122هزارو 
این مقدار در سال 95 به  بود که 
241 هزار و 783 مگاوات ساعت 
شرکت  مدیرعامل  یافت.  افزایش 
سهامی برق منطقه ای گیالن افزود: 
به عبارتی میزان انرژی دریافتی از 
در  رود  سفید  سد  آبی  نیروگاه 
 ،94 سال  با  مقایسه  در   95 سال 

فرمانده جدید انتظامی استان 
نظرات  از  اینکه  بیان  با  گیالن 
تامین  در  استان  رسانه های 
می شود  استفاده  گیالن  امنیت 
هم اندیشی  نشست های  گفت: 
در  گیالن  استان  رسانه های  با 
مردم  امنیت  تامین  راستای 

برگزار می شود.
اسحاقی  محمدرضا  سردار 
خوبی  همکاری  کرد::  تصریح 
بین نیروی انتظامی و رسانه های 
رسانه  به ویژه  گیالن  استان 
به  پایبند  که  تسنیم  ارزشی 
مردم  حقوق  و  نظام  اصول 
بیان  با  دارد.وی  وجود  است 
اتفاق  وقایع  از  برخی  در  اینکه 
قانون  و  اشخاص  افتاده حقوق 
رسانی  اطالع  در  پلیس  برای 
ایجاد  معذوریت  واقعه  و شرح 
زمانی  در  تنها  گفت:  می کند 
نسبت  جامعه  حساسیت  که 
باشد  باال  موضوعاتی  چنین  به 
کلی  به صورت  رسانی  اطالع 
انجام می شود.  سردار اسحاقی 
پلیس را برپا کننده امنیت عینی 

داشت.وی  درصدی   97,84 رشد 
از  دریافتی  انرژی  میزان  گفت: 
در  تاریک  سد  آبی  برق  نیروگاه 
مگاوات  و106  6هزار   ،94 سال 
ساعت بود که این مقدار در سال 

اعالم  و  کرد  بیان  جامعه  در 
داشت: برقراری امنیت ذهنی و 
بسیار  جامعه  مردم  برای  روانی 
در  مردم  اگر  و  است  مهم تر 
نکنند  امنیت  احساس  مکانی 
پلیس، امنیت مورد نظر مردم را 

تامین نکرده است. 
فرمانده انتظامی استان گیالن 
برابر  در  همگان  اینکه  بیان  با 
افکار  به  مثبت  جهت دهی 
بیان  هستند  مسئول  عمومی 
و  ملی  رسانه  امروزه  داشت: 
مجازی  و  مکتوب  رسانه های 
فضای مثبتی را در استان گیالن 

ایجاد کرده اند.
از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  استان  رسانه های  نظرات 
استفاده  گیالن  امنیت  تامین 
نشست های  افزود:  می شود 
استان  رسانه های  با  هم اندیشی 
امنیت  تامین  راستای  در  گیالن 
برهه های  در  به  ویژه  مردم 
انتخابات  مانند  زمانی  حساس 
برگزار می شود. سردار اسحاقی 
با اعالم اینکه رسانه ها در عمق 

95 به هشت هزار و 558 مگاوات 
این  بر  یافت.  افزایش  ساعت 
از  دریافتی  انرژی  میزان  اساس 
سال  در  تاریک  سد  آبی  نیروگاه 
رشد   ،94 سال  با  مقایسه  در   95

نبض  و  دارند  حضور  جامعه 
جامعه را به پلیس منتقل می کنند 
عنوان داشت: تعامل با رسانه ها 
آنان  از  جامع  اخبار  دریافت  و 
کمترین هزینه و بیشترین فایده 

را برای پلیس دارد.  
فرمانده انتظامی استان گیالن 
اقدامات پلیس در  اینکه  بیان   با 
و  است  گسترده  بسیار  جامعه 
می گیرد  بر  در  را  تمام حوزه ها 
و  بندی  دسته  با  پلیس  گفت: 
جهت دهی به فعالیت های خود 
به متولیان امر در امور سیاسی، 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

40,16 درصدی داشت.بلبل آبادی 
تصریح کرد: شرکت سهامی برق 
منطقه ای گیالن به شدت پیگیر و 
نیروگاه های  اندازی  راه  عالقمند 
تجدیدپذیر  و  پاک  انرژی  تولید 
است چون این نیروگاه ها آلودگی 
وی  ندارند.  محیطی  زیست 
انرژی های  اهمیت  به  اشاره  با 
رویکرد  کرد:  بیان  تجدیدپذیر، 
توجه  مورد  که  اساسی  و  عمده 
است،  کلید خورده  و  گرفته  قرار 
انرژی های  از  بکارگیری  موضوع 
خورشیدی  و  بادی  تجدیدپذیر 
شاهد  زودی  به  انشااهلل  که  است 
به بار نشستن نیروگاه های بادی و 
خورشیدی در آینده ای نزدیک در 

استان گیالن خواهیم بود.

کمک می کند. سردار اسحاقی با 
اعالم اینکه رسانه ها نقش زیادی 
ایفا  جامعه  در  امنیت  تامین  در 
تسنیم  کرد:  خاطرنشان  می کنند 
در مسیر اطالع رسانی به مردم 
و ارتباط با افکار عمومی موفق 

عمل کرده است.
فرمانده انتظامی استان گیالن 
خبرنگاران  اینکه  به  اشاره  با 
امین،  افرادی  تسنیم  خبرگزاری 
هستند  اندیش  مثبت  و  منصف 
و  دقت  صحت،  داشت:  عنوان 
سرعت اخبار خبرگزاری تسنیم 

بسیار عالی و قابل قبول است.

پدر و مادر چیستند؟
پدر و مادر چستند؟  بچه که بودم فکر مي کردم 

پدرها و مادرها مثل ساعت شني هستند
تمام که بشوند

برشان مي گرداني
از نو شروع مي شوند،

بعدها فهمیدم
پدر ها و مادرها

مثل مداد رنگي هستند
دنیایت را رنگ مي کنند و کوچک میشوند 
تا زندگی ات را زیبا کنند ...!  کاش زودتر

کسي راستش را به من گفته بود
پدر ها ومادرها مثل قند مي مانند

چاي زندگي ات را که شیرین بکنند
خودشان تمام مي شوند...!

ادامه مطلب ... 
تالش  همه  با  گیالن 
انجام  آن  در  که  هایی 
سرسبزی  وجود  با   ، شده 
استان  یک  اش  زیبایی  و 
عقب نگه داشته شده است 
چهار  در  استاندارآینده  و 
تواند  نمی  آینده  سال 
یک روز هم نفس راحت 

بکشد.  
باشد  کسی  باید  استاندار 
که با نظرخواهی و نظرسنجی 
و جلب کمک های دولت و 
سرمایه  و  داخلی  مجامع 
چهره  خارجی   گذاران 
تغییر دهد، در غیر  را  گیالن 
سال  پایان  در  صورت  این 
او  به  ها  رسانه  و  مردم  اول 
من  یک  که  گفت  خواهند 

ماست او چقدر ......    

توانایـی تان را افزایـش دهید


