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ای  منطقه  ی  نشریه 
اشرافی  زندگی  واکنش: 
با  همراه  خواری  رانت  و 
اغلب  اندوزیهای  ثروت 
حق  دریافت   ، باال  سطح 
حساب و پورسانت هایی 
عنوان  با  وآشکار  پنهان 
براساس  گوناگون  های 
آنچه افکار عمومی در فضای مجازی و رسانه ها 
انقالب  بزرگ  از آفت های  منتشر می شود، یکی 

اسالمی است .
این آفت هم چون خوره ای به آرامی بدنه انقالب 
به  مربوط  ناپسند  عادات  این  سازد.  می  نابود  را 
امسال و سال قبل نیست بلکه از دهه دوم پیروزی 
انقالب در میان گروهی از مدیران قوای سه گانه  به 
ارامی متداول شد و هر سال بر این رویه های زشت 

و ضد مردمی افزوده شد.!؟ 
آقازاده ها که تعدادشان در سراسر کشور به طور 
در  قبل  تا چندی  اگر  و  چشمگیری گسترده شده 
خفا فعالیت می کردند، این فعالیت های اقتصادی 
و رانتی اکنون آشکار شده و حتی در شهرستان ها 
برتر،  و  های خوب  ژن   ، دهند  می  نشان  خودی 
کشور  از  خارج  به  آورده  باد  های  دارایی  انتقال 
به ویژه اروپای غربی از دیگر نگرانی های مردمی 
است که انقالب اسالمی را به رهبری امام امت » 
دچار  هوشیار  و  توانمند  فقیه  ولی  رهبری  و  ره« 
ایجاد  نومیدی  عمومی  اذهان  در  و  کرده  خدشه 
خیر،  یا  بپسندیم  و  نخواهیم  یا  بخواهیم  کند.  می 
متاسفانه اختالف طبقاتی در سالهای اخیر درجامعه 
و  روستاها  حتی  یا  های  بخش  و  شهرها  در  چه 
میان  در  بیشتر  البته  و  گانه  سه  قوای  مسئوالن 
اجرایی  دستگاه  در  ویژه  به  قوا  مدیران  وابستگان 
که با قراردادها ،  دالرها و بده بستان های بیشتر 
کرده  نگران  را  مردم  پیش  از  بیش  هستند،  مرتبط 
و  اوضاع  این  بر  پیگیرانه  قدرت  با  باید  که  است 
احوال فائق شد و تنها نظارت و گزارشهای اداری 

و تکلیفی کفایت نمی کند.

دارایی همه مسئوالن 
به مردم اعالم شود
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 گوناگون

مدیریت  نشست تخصصی 
هوشمند  شهرهای  و  شهری 
نقش برندینگ در گردشگری 
برگزار  شهری در شهر رشت 

شد.
این  در  رشت  شهردار 
روستاهای  داشتن  نشست، 
آزاد  منطقه  وجود   , توانمند 
در  آن  امتیازهای  و  انزلی 
شهر  شد:  یادآور  رشت  شهر 
توانمند  روستاهایی  رشت 
دارد که می توان با معرفی آنها 
, آداب  ضمن معرفی فرهنگ 
توریست  جذب  و  رسوم  و 
همچون  ورودی،  گرفتن  و 
زمینه  در  پیشرو  کشورهای 
این  تخریب  از  گردشگری 
گردشگران  توسط  روستاها 

جلوگیری کرد .
تاکید  با  نصرتی  دکتر 
رستورانها  تجهیز  برضرورت 
یادآور  محلی  غذاهای  با 
با  سناریو  یک  باید   : شد 
نوشته  شهروندان  همه  بازی 
در  شهروندان  زمانی  و  شود 
به  را  خود  نقش  سناریو  این 
که  کرد  خواهند  ایفا  درستی 

ذینفع باشند.
گفت:  رشت  شهردار 
در  موفق  کشورهای 
باالترین  گردشگری 
منابع  تولید  و  اشتغالزایی 
وی   . دارند  را  ملی  ناخالص 
دبیرخانه  تشکیل  به  اشاره  با 
جاده  شهرهای  زیست  محیط 
در رشت گفت: ۳۳۰  ابریشم 
این  در  را  ایران  خارج  شهر 
یافت  خواهند  راه  دبیرخانه 
مشکل  که  شرطی  به  البته 
ترافیک, پارکینک زباله و... در 

این شهر حل شود.
دستگاههای  نصرتی  دکتر 
و  گردشگری  مثل  متولی 
حوزه  ناظر  را  ها  شهرداری 
وگفت:  خواند  گردشگری 
شهر رشت استعداد بی نظیری 
ذینفعان  شرطی  به  اما  دارد 
خوبی  به  پازل  قطعات  چون 

در کنار هم قرار گیرند.
دکتر هل فروش نیز ضمن 
قدردانی از برنامه ریزی دکتر 
قدیمی و دعوت دکتر نصرتی 
سازی  هوشمند  خصوص  در 
داشت:  اذعان  رشت  شهر 
شهرها  سازی  هوشمند  مرکز 
در دانشگاه امیر کبیر با هدف 
راه  شهرها  هوشمندسازی 

اندازی شده است.
تکنیکال  دانشگاه  استاد 
محدود  منابع  وین-اتریش 
شهر  سازی  هوشمند  لزوم  را 
خواند و گفت: این محدودیت 
چه در منابع بودجه ای و چه 
منابع انسانی و... لحاظ خواهد 
برای  اول  درجه  در  لذا  شد. 
منابع  که  ایران  مثل  کشوری 
مالی  منابع  خصوص  به  آن 
فکر  به  باید  است  محدود 

هوشمند سازی شهر بود.
از  هدف  افزود:  وی 
ارتقا  شهری  هوشمندسازی 
شهروندان  زندگی  کیفیت 
ساختار  باید  بنابراین  و  است 
ها در یک سیستم برنامه ریزی 

شده قرار گیرد.

خبر

واکنشی ها: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: در ۱۲ 
سال اخیر، قیمت قیر ۲۵۰ برابر شده است.خیراهلل خادمی در نهمین همایش ملی و نمایشگاه 
ما  که  می دهد  نشان  مدت  این  در  قیر  قیمت  افزایش  افزود:  آالت  ماشین  و  آسفالت  قیر، 

نمی توانیم مانند گذشته نسبت به کیفیت تولید قیر و آسفالت بی تفاوت باشیم. 
به  راه ها  ساخت  هزینه  درصد   ۳۵ تا   ۳۰ اینکه  با  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون   
آسفالت  ترکیب  برای  معادن رودخانه ای  از  اکنون  ما هم  دارد،  اختصاص  آسفالت  روسازی 
از مصالح رودخانه ای  استفاده  قیر،  قیمت  افزایش  با  تاکید کرد:  استفاده می کنیم.  وی  خود 

صرفه اقتصادی ندارد و باید در تولید آسفالت برای مناطق مختلف کشور به مصالح کوهی نیز 
توجه شود. خادمی بر صرفه جویی در استفاده از قیر تاکید کرد و گفت: اکنون ۵ درصد مواد 
آسفالت را قیر تشکیل می دهد و اگر در این زمینه تنها یک درصد صرفه جویی کنیم، بسیاری 

از هزینه های ما کاهش می یابد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در پروژه های راه سازی همواره بین یک تا یک ونیم 
در  مناسب  تجهیزات  از  استفاده  به  توجه  با  اما  می گیرند،  درنظر  قیر  برای  هدررفت  درصد 

راه سازی کشور نباید دیگر شاهد هدررفت قیر باشیم. 
 

رشد 2۵0 برابری قیـمت قیــــر طی ۱2 سال واکنش

خود  سرمقاله  در  تایمز  مجله 
نوشت : رهبر  ۷۸ساله ایران، ۲۸ سال 
کشوری را در پر تالطم ترین طوفان 
ها به گونه ای رهبری کرد ه است که 

امن ترین کشور خاورمیانه باشد.
سه ساعت برای مردمانش صحبت 
هم  آن  تکرار،  ای  ذره  بدون  میکند 

بدون خوردن قطره ای آب!
!)در علم  سیاست به آن تَکلُّم سه 

وجهی گویند.
را  اقتصاد  تخصصی  دروس   
صفحه  َصد  چند  طرحی  نخوانده، 
ای از مباحث اقتصادی نوین را برای 
کشورش می نویسد که مورد تحصین 
اقتصاد دانان بین المللی قرار میگیرد!!!
دریک سخنرانی یک ساعته جامعه 
و  کرده  شناسی  آسیب  را  خویش 
نقاط ضعف و قوت جامعه را با ساده 

ترین کلمات به مردم میفهماند.
به  ایران  اسالمی   انقالب  رهبر 
جامعه  درآمد  کم  عضو  یک  مانند 
تر  جالب  همه  از  کند.  می  زندگی 

در  ایران  آمار  مرکز  ها:  واکنشی 
آخرین اعالمیه اش خبر داد که گیالن 
طی تابستان امسال کمترین بیکاری و 
چهارمحال بیشترین بیکاری را داشته 
درصد،   9,۲ با  گیالن  استانهای  اند. 

مسئولیت  از  را  خود  فرزندان  اینکه 
های کشور منع کرده است.

حضور  ساعات  بیشترین  رکورد 
در مناطق جنگي)هشت سال جنگ( 

را دارد.
آینده  و   المللی  بین  مسایل   
محاسبه  بدرستی  را  جهان  سیاسی 
کند!)برجام، جنگ  می  بینی  پیش  و 

یمن، رئیس جمهوری ترامپ و...(
مدار  سیاست  چنان  ایران  رهبر 
بزرگترین  که  است  قدرتمندی 
تمامی  توسط  که  جهانی  نرم  جنگ 
سازمان های جاسوسی دنیا از سالها 

با  با ۸,۲ درصد  و سمنان   مرکزی 
۷,۱ درصد هم کمترین نرخ بیکاری 

را دارند 
آمار  مرکز  جدید  گزارش  طبق 
و  چهارمحال  استانهای  ایران، 

یک  با  تنها  را  بود  طراحی شده  قبل 
سخنرانی چند دقیقه ای خنثی میکند. 

مجله تایمز دسامبر ۲۰۱6 نوشت,
» پوتین «  و  » امام خامنه ای «

برای  پوتین  جناب  دستور  پی  در 
کاخ  دفتر  اعضای   ، مترجم  جذب 
برای  را  مترجم  که  پرسیدند  کرملین 

چه می خواهید
خواهم  می   : گوید  می  پوتین 
در  را  ایران  کبیر  رهبر  های  صحبت 
با  و  درست  ترجمه  با  و  اول  لحظه 

لهجه ایرانی برایم تنظیم کند.
می  که  گویند  می  دفتر  اعضای 

در  خوزستان  و  کرمانشاه  بختیاری، 
تابستان سال 96 باالترین نرخ بیکاری 
را به میزان ۱۸,۳ درصد، ۱۸ درصد و 

۱4,9 درصد داشته اند .
برداشت محصوالت  تابستان فصل 

سایت  طریق  از  را  سخنان  این  شود 
معتبر  های  خبرگزاری  و  خبری  های 
و رسانه های بین المللی دریافت کرد.

سخنان  این  من   ، گوید  می  پوتین 
می  دقیق  و  ای  لحظه  و  بالدرنگ  را 

خواهم.
تاکید  دلیل  گویند  می  دفتر  اعضا 
برای  ها  سخنرانی  تنظیم  این  بر  شما 

چیست؟!
 4 ایران  رهبر  که  گوید  می  پوتین 

شاخصه خیلی منحصر به فرد دارد
۱. دروغ نمی گوید

۲. حرف تکراری نمی زند
۳.صحبت های ایشان کامال علمی و 
آینده نگرانه است و قطعا به وقوع می 

پیوندد
سیاستمداران  برای  ایشان  4.سخنان 
دنیا مهم و روی معادالت جهانی تاثیر 

سریع و مستقیم دارد.
معظم  مقام  نازنین  وجود  برکت  به 
رهبری و طول عمر ایشان صلوات بر 

محمد و آلش بفرست.
 اللهم صل علی محمد و آل محمد 

و عجل فرجهم....

کشاورزی در گیالن است و از این رو 
میزان اشتغال باال می رود که اگر مرکز 
اشتعال در بخش کشاورزی  ایران  آمار 
درست  کامال  آمار  باشد،  لحاظکرده  را 

است.

بررسی های میدانی نشان می دهد عرضه مازاد مسکن 
اجاره ای و پایان یافتن فصل جابجایی مستاجران، سبب 
کاهش چشمگیر قیمت ها گاه تا ۵۰درصد اجاره بهای 
پیشنهادی در تابستان شده است. اگرچه پیش بینی بسیاری 
از کارشناسان و فعاالن بازار مسکن مبنی بر کاهش اجاره 
بها در نیمه دوم امسال به وقوع پیوست اما ارقام کاهش 
نرخ اجاره بها بسیار بیشتر از پیش بینی ها بود به گونه 
این  اجاره،  آماده  های  مسکن  از  گونه  دو  در  که  ای 
های  در خصوص خانه  یکی  بود:  بسیار چشمگیر  کاهش 
گران قیمت، لوکس و متراژ باالست که نسبت به تابستان امسال 
بعضا تا یک و نیم برابر کاهش یافته و دیگری در خصوص خانه 
های آپارتمانی واقع در طبقات چهارم بدون آسانسور و پارکینگ 
است که به دلیل نبود مشتری، موجران مجبورند تا نصف قیمت 
افراد مجرد واگذار کنند.  بر اساس اظهارات  تابستان یا حتی به 
رئیس اتحادیه امالک کشور در نشست خبری دو هفته قبل خود، 
تابستان امسال نسبت به سال های گذشته قیمت اجاره بها با رشد 
سنگین ۲۰ درصدی نسبت به تابستان سال قبل مواجه شده بود که 
پیش بینی می شد حباب قیمت اجاره بها در نیمه دوم امسال و 

همزمان با بازگشایی مدارس از بین برود.
*علل کاهش اجاره بها

گرانی اجاره بهای مسکن در تابستان به حدی بود که 
قیمت  گران  مناطق  در  واقع  مسکونی  واحدهای  برخی 
از  تومان  میلیون   ۲ متری  تا  تهران  شمال  یا  غرب  در 
سوی موجر برای اجاره فایل شده بود اما واحدهای با 
چون  دالیلی  به  اخیر  روزهای  در  مشابه  مشخصات 
کاهش  و  ای  اجاره  مسکن  کنندگان  عرضه  بودن  زیاد 
چشمگیر متقاضی، کاهش تب و تاب فصل جابه جایی 
مستأجران و همچنین فرا رسیدن ایام محرم و صفر، تا 
متری یک و نیم و بعضا یک میلیون و ۲۰۰ هزار و حتی 
در مواردی به متری یک میلیون تومان به اجاره گذاشته 
گویای  نیز  بازار  انداز  چشم  اینکه  ضمن  است.  شده 
احتمال بازگشت هیجان به بازار نیست و شواهد بر ادامه 
رکود و کسادی بازار اجاره مسکن تأکید دارند. به عنوان 
مثال به گفته یکی از مشاوران امالک محله آریاشهر، یک 
متر  متراژ 9۲  با  میدان صادقیه  در  واقع  واحد مسکونی 
مربع به صورت رهن کامل به قیمت 9۵ میلیون تومان 

فایل شده است.

خبر

بازار اجاره 
مسکن کساد 

شد
رهبر 78 ساله ایران 

شخصیتی بی نظیر، آگاه و دورانـدیش 
مدیرمسئول 

 ادامه سرمقاله ... 
اینها همان فضایی است که دشمنان انقالب ضمن 
نفوذ  با  و  پسندند  بسیار می  ها  زمینه  آوردن  فراهم 
تالش می کنند چنین فضاهای آلوده ای را در داخل 

کشور توسعه دهند و بهره برداری الزم را بکنند. 
و  وکیل  و  وزیر  و  مدیر  های  خانم  و  آقایان 
هستی   نثار  با  انقالب  این  که  نرود  یادشان  امثالهم 
و جانفشانی دهها هزار جوان برومند و جانباز شدن 
پدران و  فرزند شدن  بی  و  نفر  دیگر  هزاران جوان 
مادران سالخوزده و دارای تنها فرزند به ثمر رسیده 
است و شایسته نیست عده ای امروز با گذر زمان با 
هر بهانه ای به فکر ثروت اندوزی بوده و محرومان 
و اقشار آسیب پذیر را فراموش کنند.  آگاه باشید که 
سال ۱۳۳۷ در این سرزمین قانون » از کجا آورده ای 
» وجود داشت که حتی در آن زمان  به صورت نیم 
بند این قانون  اجرا  می شد و بعد از پیروزی انقالب 
تبعیض  و  ها  نابرابری  برچیده شدن  برای  مردم  که 
ها و رانت خواری ها  به پیروی از احکام اسالم و 
مبارزات امام » رهگ نهضت را به پیروزی رساندند، 
انتظار بود که دیگر کسی شاهد این معضالت مایوس 
مقام معظم  ماه سال ۱۳۸۲  اردیبهشت  نباشد.  کننده 
آن  در  و  صادر  ای  ماده  هشت  فرمان  یک  رهبری 
بر مبارزه بی امان با فساد اقتصادی ، ثروت اندوزی 
، رانت خواری و نظایر آن به شفافیت تاکید کردند، 
اما....! در این ۱4 سال متاسفانه شرایط نه تنها بنا به 
اظهارات مردم و مستندات لحظه ای در همه سازمان 
به  شرایط  که  نشده  بهتر  تنها  ...نه  و  ارگانها  و  ها 
به وخامت است و رشوه خواری و  مردم رو  گفته 

استفاده  سوء  و  رومیزی  و  میزی  زیر  های  دریافت 
های متعدد رو به افزایش است.! بسیاری از مدیران 
کشور از ابتدای انقالب اسالمی » دهه دوم  تا کنون » 
زندگی های اشرافی و مدرن را انتخاب کرده اند در 
حالی که شعار حقوق کارگر و افراد بیکار و جوانان 
و زنان بی سرپرست را سر می دهند.!  اکنون فضای 
مجازی به راحتی این نوع اشرافیت، زد و بندها، رانت 
خواری ها ، آقازادگی ها در تهران و استان ها و سوء 
استفاده ها و جناح بازی ها و باند بازیها را به طور 
تصاویر  که  نیست  روزی  و  کنند  می  منتشر  مستمر 
جمعی   ..... و  گسترده  اراضی   ، ویالها  خودروها، 
را   .... و  مجلسی  لشگری،   ، کشوری  های  مقام  از 
نشان ندهند که هیچ تناسبی با زندگی کوخ نشینان و 
محرومان داشته باشد، همان طبقه ای که امام و رهبر 
معظم انقالب اعتقاد دارند، صاحبان اصلی انقالب و 
کشور هستند و باید به رفاه و زندگی شرافتمندشان 

توجه و رسیدگی عملی شود. 
اکنون در شرایطی که کشور از هر طرف از سوی 
دشمنان در تعرض و تحریم و حمالت ناجوانمردانه 
در  کشور  در  مدیرانی  که  نیست  جایز  واقعا  است 
همه سطوح به فکر اندوختن ثروت و زندگی های 
چندین  داشتن  و  خارجی  های  حساب  اشرافی، 
که  نیست  شایسته  باشند.  بزرگ  امالک  و  شرکت 
ماهانه  حقوق  هم  نفت  وزارت  در  حتی  مدیری 
حالی  در  باشد  داشته  تومان  میلیون  هفت  از  باالتر 
که بسیاری از مدیران به اصطالح صافی حقوق شان 
سه برابر این میزان بعالوه عضویت در شرکت ها ، 
های  دریافتی  ها  انجمن  و  ها  سازمان  و  موسسات 

ماهانه را تا 4۰ و ۵۰ میلیون تومان رسانده اند و با 
یا فراخوان مردم می توانند صدها اسم و آدرس را 
شرایط  این  در  کنند.  افشا  ها  استان  و  پایتخت  در 
مواجه  ها  تحریم  و  نقدینگی  مشکالت  با  ایران  که 
کشور  مدیران  که  بود  آن خواهد  تر  شایسته  است، 
آبان ماه  استثنا در همین  در قوای سه گانه و بدون 
تصمیم بگیرند برای عزت نظام، همدلی و همزبانی 
با مردم به خصوص طبقات آسیب پذیر، به صورت 
حقوق  از  بخشی  حتی   و  ثروت  و  امالک  جمعی، 
خود را بیت المال برگردانند.....!! به هر روی همین 
مدیران اعم از اصولگرا، اصالح طلب و میانه رو اگر 
های  مسندی  در  شان  فرزندان  و  می خواهند خود 
مدیریتی باشند ، حداقل باید فضای اقتصادی کشور 
یک  در  قضایی  دستگاه  و  کنند  پاک  آلودگیها  از  را 
انقالبی بدون رعایت حال هیچ احدی ثروت  اقدام 
همه مدیران از ابتدای انقالب تا کنون را در هر شهر 
کنند.  اعالم  مردم  به  ها  رسانه  طریق  از  بخشی  و 
حتی از مردم خواسته شود که اگر از امالک و ثروت 
اطالعاتی  روستا  و  شهر  در  گانه  سه  قوای  مدیران 
دارند ، آن را منتشر و به دستگاه قضایی هم اطالع 
توان  می  اسالمی  و  انقالبی  این حرکت  با    . دهند 
اعتماد بخشی از جامعه که بدون تعارف از این دسته 
انقالب  و  برگرداند  اند،  شده  مایوس  مسئوالن  از 
ادامه دهد. دستگاه  اسالمی به سالمت  به راه خود 
قضایی از رسانه هایی که چنین اقدام های شجاعانه 
ای را انجام می دهند با اعالم عمومی در مناسبت ها 
و جشنواره و نظایر آن حمایت کند و چنین خواسته 
های به حق و واجبی یک فرهنگ گسترده در فضای 

رسانه ای کشور شود و به نظر نگارنده تنها راه چاره و 
برون رفت از این شرایط  تاسف بار همین است و بس.  
اکنون زمانی است که مردم به سخنرانی ها ، شعارها 
، اطالعات و آمار مکرر و نخ نما نیازی  ندارند، چرا 
که خودشان در جامعه همه چیز را شاهدند و لذا باید 
آنگونه که امام »ره« تاکید داشتند که مردم محرم انقالب هستند 
، شایسته است بدانند در کشور شرایط مدیران و حاکمان چگونه 
ای  آورده  کجا  از  قانون  براساس  باید  هم   مدیران  شرایط  است. 
با شجاعت پیگیرانه و اطالع رسانی عمومی  از سوی قوه قضائیه 
شفاف سازی شود و افراد از وزیر تا شهردار یک شهر کوچک با 
این شرط سر کار باشند که  تنها دغدغه آنها عشق به ایران، اسالم و 

مردم خوب و بزرگوارمان و خدمت به خلق اهلل باشد. 
پیرو ولی  به مردم است و مردم هم  متعلق  انقالب 
فقیه عادل و شجاع و در صحنه است، اما در این میان 
عده زیادی از اقایان و اقازاده در سطوح باالیی بر چهره 
می  مستمری  های  پارازیت  امام  آرمانهای  و  انقالب 
اندازند که باید به این غائله خاتمه داده شود. انشاء اهلل  
اگر شما هم در این خصوص نظر، انتقاد و پیشنهادی 
که  مردمی  بگذارید.  میان  در  ما  با  شجاعانه  دارید 

سکوت می کنند هرگز به حق خود نمی رسند. 
                                                    

گیالن تابستان 96 کمترین بیکاری را داشت

دارایی همه مسئوالن به مردم اعالم شود

 ثبت ۴۵ مدل
 گردشگری در جهان

به اعتقاد سران  کشورهای بزرگ،

 ثبت ۴۵ مـدل  گردشگـــــری در جهان
شهر  یک  اینکه  بر  تاکید  با  فروش  هل    ... مطلب  ادامه 
هوشمند معموال یک سیستم را تعریف می کند, تصریح کرد: 
در چهارچوب هوشمندسازی شهر اقتصاد پایدار برمبنای شهر 
است.لذا  شده  بنا  سیستم  و  تئوری  نظریه  براساس  هوشمند 
شهردار با ورود در مسند شهرداری باید به اطالعات جامع ایی 
از سیستم های شهر دست یابد تا با توجه به تمامی زیرسیستم 

ها با کمک ابزار خالق و نوگرا طرح هوشمند را ارائه دهند.
این پژوهشگر یادآور شد: در مدیریت شفاف برای هوشمند 

سازی شهر یک سری اطالعات به روز با تعریف شاخص هایی 
از طریق آموزش در اختیار مردم و سازمانها قرار خواهد گرفت.
استاد دانشگاه تکنیکال وین اتریش بحث اقتصاد هوشمند را 
بسیار مهم خواند و گفت: با توجه به راه اندازی استارتاپ ها 
با همراهی دانشگاه ها و متفکرین شهرها، اقتصاد پایدار شهری 
میسر خواهد شد. دکتر هل فروش اذعان داشت: شهرها همواره 
سعی دارند هم زیرساختهای خود را توسعه دهند وهم خدمات 
رسانی داشته باشند که در این زمینه شایسته است تا شهرها در 

یک ارتباط جهانی به بهینه کاوی خود بپردازند.  استاد دانشگاه 
و  خواند  توسعه  اصلی  کلید  را  دانش  اتریش,  وین  تکنیکال 
افزود: دانش های بومی با بهینه کاوی و خالقیت باید با توجه 
به اهداف شهر سنجیده شود. دکتر هل فروش خالقیت را دیگر 
عامل توسعه پایدار عنوان کرد و افزود: موضوع گردشگری فقط 
گردشگران و مکان گردشگری نیست , بلکه با علم بر این که 
چه کسی می آید می توان برنامه ریزی داشت چراکه جهانی 
شدن با یک الی دو محصول میسر نخواهد شد. بلکه باید داده 
های خود را با توجه به دانش بومی و بهینه سازی توسعه داد.

 این استاد دانشگاه وین با تاکید بر عدم وجود ساختار دولتی 

در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: گردشگری مربوط بخش 
گردشگری  تواند  می  خصوصی  بخش  لذا  است.  خصوصی 
نظارتی  نقش  شهرداری  چون  دولتی  بخش  و  دهد  توسعه  را 
مدل   4۵ وجود  از  وی  داشت.  خواهد  برعهده  را  کنترلی  و 
با  داشت:  اذعان  و  خبرداد  جهان  در  شده  ثبت  گردشگری 
شناسایی الویت ها و برنامه ریزی برای ایجاد و یافتن بازار یابی 
, شناخت ظرفیت مردم شهر , مدیران شهری و بیان ضرورت 
بخش  دخالت  و  گذار  سرمایه  جستجوی  به  نیازی  دیگر  آن 
دولتی نیست بلکه در آن صورت سرمایه گذار خود به دنبال 

این شهر خواهد آمد.

گردشگــری مربوط به 
بخش خصوصی است،

ادامه مطلب در همین صفحه  

زهرا رضائی



3
سه شنبه  9  آبان  1396/ شماره 672

گوناگون
فعال  یک  ها:  واکنشی 
ادعای  تکرار  با  نان  صنعت 
وزیر بهداشت از ناسالم بودن 

نان سنتی خبر داد.
روز  دو  بهداشت  وزیر 
غذا  امنیت  همایش  در  پیش 
ایران  نان در  پایین  از کیفیت 
گفت: » نانواها شاکی هستند 
که  ایرانی  آرد  می گویند  و 
می گیرد،  قرار  اختیارشان  در 
و  ندارد  را  الزم  چسبندگی 
می گویند حتما باید این گندم 
با گندم وارداتی مخلوط شود 
کنیم  استفاده  را  آن  بتوانیم  تا 
آن  به  هم  بیشتری  نمک  و 
جهانی  نرخ  طرفی  از  نزنیم. 
تومان   6۵۰ تا   6۰۰ گندم 
گندم  ما  درحالی که  است؛ 
 ۱۰۰۰ از  بیش  قیمت  با  را 
عالوه  یعنی  می خریم؛  تومان 
مابه التفاوت،  این  پرداخت  بر 
نمک  است  مجبور  هم  نانوا 
اضافه  خمیرش  به  بیشتری 
باعث  موضوع  این  که  کند 
مردم  سالمت  دیدن  آسیب 
 ۳ ایرانی  نان  نمک  می شود 

برابر استاندارد است.« 
خان محمدی مدیرعامل و 
از  یکی  سحر  نان  بنیانگذار 
تولیدکنندگان  ترین  بزرگ 
نان صنعتی در کشور با تکرار 
می  بهداشت  وزیر  ادعاهای 
جلسه  در  من  خود  گوید:» 
درباره  بهداشت  وزیر  که  ای 
کشور  در  نان  پایین  کیفیت 
حضور  کردند،  صحبت 
آقای  های  حرف  و  داشتم 
کنم،  می  تایید  را  هاشمی 
کیفیت  دلیل  به  ما  سنتی  نان 
گندم، سالمت الزم را ندارد؛ 
کیفیت  بودن  پایین  دلیل  به 
ها  نانوایی  از  خیلی  گندم 
در برخی از ماه های سال به 
خصوص در فصل تابستان از 
درست  برای  بیشتری  نمک 
کنند؛  می  استفاده  نان  کردن 
معموال  فصل  این  در  زیرا 
و  است  تر  ضعیف  ها  گندم 
به  تری  پایین  گلوتن  با  آراد 
می  داده  تحویل  ها  نانوایی 
شود و همین باعث می شود 
که نمک بیشتری به آرد اضافه 
کامال  وزیر  حرف  و  کنند 

درست است.«

سابق  وزیر  ها:  واکنشی 
در  برق  صنعت  گفت:  نیرو 
میلیارد  هزار   ۳۰ حاضر  حال 
در  این  و  دارد  بدهی  تومان 
درآمد  کل  که  است  حالی 
میلیارد  هزار   ۲۰ برق  ساالنه 

تومان است.
سی  در  حمید چیت چیان   
بین المللی  کنفرانس  دومین  و 
که  چیزی  اولین  گفت:  برق 
برق و صنعت  از شبکه  مردم 
بودن  پایدار  می خواهند،  برق 

شبکه برق است.
دارند  دوست  مردم   
نبود  و  برق  کیفیت  بر  عالوه 
نوسانات، از حداقل خاموشی 

برق برخوردار باشند. 
کاهش هزینه های برق یکی 
دیگر از انتظارات مردم است؛ 
باید  برق  هزینه های  بنابراین 

کاهش یابد. 
در کشور هزینه ها باالتر از 
مردم  و  است  برق  تعرفه های 
کمتر از هزینه های واقعی پول 
پس  می کنند،  پرداخت  برق 
باید  برق،  اقتصاد  براساس 
تعرفه ها  و  کاهش  هزینه ها 

افزایش یابد.

خبر

خبر

سالمت نان های 
سنتی زیر سئوال 

است

بدهی صنعت برق 
هر سال 10 هزار 

میلیارد تومان!!

پرداخت  به  باتوجه  بانکی  نظام   
هزار   ۱۰۰ از  بیش  بدهی  نشدن 
نشدن  وصول   ، دولت  میلیاردی 
داری  بنگاه  افزایش سهم  و  مطالبات 
های  چالش  با  4۰درصد،  بر  بالغ 
مختلفی دست به گریبان است. وجود 
مشکالت بیشمار بانکی در سال های 
اخیر موجب شده تا بانک های کشور 
ورشکستگی  سمت  به  ناخودآگاه 
علت  رسد  می  نظر  بروند.به  پیش 
بانک  که  باشد  این  امر،  این  اصلی 
ها به جای آنکه سرمنشأ رونق تولید 
در کشور باشند به سمت بنگاه داری 
رفته   پیش  کالن  سودهای  کسب  و 
مشکالت  گریبان  به  دست  وحاال 

عظیمی شده اند. 
بیشتر  هرچه  واکاوی  برای   
مشکالت بانکی و بحران ایجاد شده 
محمودی  حسین  با  کشور  در  مالی 
عضو  و  اقتصادی  اصل،کارشناس 
به  اقتصاد  دانشکده  علمی  هیأت 
ذیل  شرح  به  ایم؛که  نشسته  گفتگو 

است. 
زمانی  چه  از  کشور  بانکی  نظام 

مرکز  از  کیلومتر  فاصله ی چند  به 
باال)سه  طوالرود  در  تالش،واقع  شهر 
روستای  اموز  دانش  همدمی(۱۲  راه 
در  ششم  تا  اول  مقطع  در  رزلون 
فضایی  ۲۰سال،در  قدمت  با  کانتینری 
کشیدن  نفس  رطوبت  شدت  از  که 
های  پنجره  حتی  شود،و  می  سخت 
زدگی  زنگ  شدت  از  کانتینر  این 
نفتی  بخاری  کنار  در  شود،  نمی  باز 
بزرگترین  برخورد  کوچکترین  با  که 
خواهد  بار  به  را  ها  پشیمانی 
دانش  و  علم  فراگیری  اورد،مشغول 
آبادانی  و  توسعه  پیشرفت،  برای 
به  خود  که  هستند.آبادانی  شهرشان 

عینه درکی از آن ندارند.
مدرسه،مشکالت  مدیر  ی  گفته  به 
اموزان  دانش  وضعیت  و  کانتینر  این 
قبال به گوش مسئولین رسیده و حتی 
مدیر و اهالی اعالم به همکاری برای 
بهبود وضعیت این مکان کرده اند اما 
سهل انگاری و شاید هم فراموشی بر 

والیان امر حاکم شده است.
که  است  انگیز  حیرت  و  جالب 
از مسئولین مرکز آموزش  نماینده ای 
و پرورش  بعنوان همراه درکنار گروه 
اولیه  وسایل  کمک  قصد  به  مردمی 
تحصیلی برای دانش اموزان رفته بود 
اسفناک  وضعیت  این  دیدن  از   پس 
به جای قول همراهی و حتی احساس 
همدردی از سوی مسئولین جمله ای 
گفت که شنیدنی است«اگر این سختی 
ها و محرومیت ها نباشد،اینها »منظور 

دانش اموزان » پیشرفت نمی کنند«

واکنشی ها: میزان تسهیالت قرض الحسنه بانک کارگشایی برای هر نفر حداکثر دو فقره سند 
۱۰ میلیون ریالی در ازای ترهین ۷۲ گرم طال در هر قرارداد و تسهیالت جعاله تا سقف ۱۰۰ 
میلیون ریال در ازای ترهین ۱۸۵ گرم طال است. تعداد ۲۷۳ هزار و ۷9۲ فقره تسهیالت قرض 

الحسنه  در شش ماه ابتدای امسال، توسط بانک کارگشایی پرداخت شده است. 
  بانک کارگشایی در حالی از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریورماه امسال، بیش از دو هزار 
و 6۸ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده که در مدت مشابه سال قبل این میزان 
یک هزار و ۸۱4 میلیارد ریال بود و در سال جاری از رشد ۱4 درصدی برخوردار شده است. 

وارد مرحله بحرانی شده است؟ 
بانکی  مشکالت  تمام  سرمنشأ   
دریافتی  در  تعادل  نبود  در  باید  را 
و  ها  بانک  های  خروجی  و  ها 
نظام  دانست،بحران  مالی  موسسات 
موسسات  تعداد  افزایش  با  بانکی 
تعاونی  همچنین  و  اعتباری  و  مالی 
های اعتباری و قرض الحسنه شدت 
تعداد  اکنون  طوریکه  است،به  یافته 
های  الحسنه  قرض  و  موسسات 
مورد  هزار  هفت  کشور  در  موجود 
است. نبود تعادل در نظام بانکی بدین 
در  مردم  های  سپرده  که   معناست 
همچنین  و  ،بدهکاران  دولت  دست 
بلوکه  ها  بنگاه  و  امالک  بصورت 
و  ها  بانک  رو   این  .از  است  شده 
گلدکوئیستی  فرایند  دچار  موسسات 
با  و  فراوان  با تالش  یعنی  اند.  شده 
قانونی و  ایجاد مشوق های مختلف 
غیر قانونی به جذب مشتریانی برای 
از  باالتر  باسودهای  گذاری  سپرده 
نرخ های معمول و معقول دست می 
زنند.به جهت سودهای غیر منطقی و 
بانکهای  برخی  ،در  توجیه  غیرقابل 

جالبی  بسیار  و   بار  تاسف  نگاه 
پیشرفت  از  اگر  مسئول،  جناب  بود 
کانتینری  در  اموزان  دانش  تضمینی 
عایق،  بدون  صد  در  صد  رطوبت  با 
بدون حفاظ،بدون سیستم ,گرمایشی و 
امنیتذجانی مناسب )بگذریم از شرایط 

جاده( مطمئن هستید،؟
چنین  در  را  خود  فرزندان  چرا 
وانمی  تحصیل  به  سخت  شرایطی 
دارید تا نگرانی از بابت موفقی تشان 

نداشته باشید؟؟
مگر از امیر مومنان علی »ع« نشنیده 
اید , هر انچه برای خود می پسندید 

برای دیگران هم بپسند. 
قصد ما به هیچ وجه این نیست که 
مقصر  دنبال  یا  و  کنیم  متهم  را  کسی 
بگردیم چراکه دستاوردش چیزی جز 
نتیجه  بایدهای بی  اگرها و شایدها و 
آموزان  دانش  این  از  دردی  و  نیست 
دوا نمی کند، موضوع را برای درمان 
همت  حتما  و  لطفا  ایم,  کرده  طرح 

کنید.
محترم،  و  مهربان  فرماندار  جناب 
محروم  روستاهای  آبادانی  و  عمران 
شما  سوی  از  همیشه  که  همانطور 
از  تاکید شده،همواره  نیز  در جلسات 
اولویت ها و دغدغه های دولت تدبیر 
این  مشکالت  است،اما  بوده  امید  و 
روستا و وضعیت جاده و سایر موارد 
سالمتی  از  حرف  نیست،  ما  اولویت 
کودکانیست که برای کمترین حقی که 
دارند ,یعنی حق تحصیل در شرایطی 
قرار دارند که جانشان بخطر می افتد.

  همچنین این بانک در نیمه اول امسال، تعداد ۱9 هزار و 9۸۱ فقره تسهیالت جعاله به ارزش 
حدود یک هزار و 6۰۲ میلیارد ریال پرداخت کرده که رشد 6۷ درصدی داشت. این رقم در سال 
قبل حدود 4۳6 میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال بوده که در 6 هزار و 6۰6 فقره پرداخت شده است. 
  قابل ذکر است، بانک کارگشایی از واحدهای بانک ملی ایران با حدود 9۰ سال قدمت است 
که با ۳ شعبه در تهران )کارگشایی مرکز، امیریه و امیر کبیر( و 46 واحد در سراسر کشور در 
متقاضیان  نیازهای ضروری  الحسنه جهت  قرض  تسهیالت  پرداخت  به  ترهین طالجات  ازای 

اقدام می کند. 

گلدکوئیستی  فرایند  خصوصی، 
را  بحران  بروز  و  شده  وقفه  دچار 
حاصل  سود  چراکه  کند  می  نزدیک 
بنگاهداری  و  بانکداری  عملیات  از 
است  پرداختی  سودهای  از  کمتر 
بهم  معیوب  چرخه  این  بالخره  و 

خواهد ریخت. 
 نبود تعادلی که درباره آن توضیح 
ها  بانک  بحران  آغاز  موجب  دادم 
خوردن  برهم  با  شود.چراکه  می 
ورود  از  اثری  نبود  و  زنجیره  این 
دریافت  برای  متقاضیان  نقدینگی، 
سپرده خود به ایجاد صف دامن می 
زنند و در نهایت با شکل گیری صف 
گذاران  سپرده  سایر  مذکور،هجوم 
در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق می 
از  ناشی  تجارب  مثال  طور  به  افتد. 
می  ،نشان  موسسات  ورشکستگی 
دهد که زمان فروپاشی از چندماه به 
این  .از  است  یافته  کاهش  روز  چند 
رو در موسساتی مثل میزان ،کاسپین 
پس  گذاران  ؛سپرده  الحجج  ثامن  و 
از ماهها و شاید سالها بتوانند بخشی 
کنند. دریافت  را  خود  پول  اصل  از 
نابسامان نظام  هرچند در این اوضاع 
دلیل  به  ها  بانک  از  برخی  بانکی، 
شرایط اقتصادی و مدیریت نامناسب 
زیانده شده  و سود باالتری پیشنهاد 
خود  سهامداران  برای  ،اما  اند  داده 
زیان  4۰ درصدی  به ارمغان آورده 
برای  گرفته  صورت  ساماندهی  اند. 
حل معضالت نظام بانکی را موثر می 
موسسات  ساماندهی  ادعای  دانید؟  
چند  خصوص  در  تواند  می  تنها 
موسسه بزرگ و تاثیرگذار صدق کند. 

و  العبور  صعب  مناطق  در  اینها 
ارتفاعات واقع نیستند که راه دسترسی 
دشوار باشد در مکانی هستند که تنها 
چند کیلومتر تا مرکز شهرفاصله دارند.

فصل  شروع  از  قبل  تا  است  امید 
سرمااقداماتی اولیه برای بهبود شرایط 
این عزیزان فراهم شود تا بارقه هایی 
شود. دیده  آنها   نگاه  در  امید  از 

صریح  بسیار  سخن  نمیکنم  فراموش 
حضور  در  که  را  جنابعالی  فصیح  و 
در  مسئولیت  گفتید،پذیرش  مسئولین 
نظام جمهوری اسالمی برای مسئولین 
تاکید  و  دارد  همراه  به  محدودیت 
همدل  مردم  با  مسئولین  که  کردید 

البته این ساماندهی پس از ایجاد بحران 
وارد  و   گذاران  سپرده  اعتراضات   ،
شده  شروع  مختلف  خسارتهای  آمدن 
اجباری  اقدام  بتوان گفت  است. شاید 
پس از بحران را نباید ساماندهی نامید. 
بانک  گیری  سخت  اول  نگاه  در   
سقف  رعایت  خصوص  در  مرکزی 
القا  را  موضوع  این  ها  سپرده  سود 
انتقال  دنبال  به  بیشتر  میکند که دولت 
شبه  و  دولتی  بانکهای  به  نقدینگی 
شاید  گفت  میتوان  اما  است  بوده  دولتی 
کنترل سقف سود سپرده ها هدف دیگری 
این  با  دولت  است.  کرده  جستجو  نیز  را 
اقدامات به دنبال خروج بخشی از منابع و 
درگیر شدن آنها در سایر بازارها از جمله 
بخش مسکن و تولید بوده است تا با ایجاد 
رونق ،بسیاری از مشکالت اقتصادی مرتفع 
شود اما سپرده گذاران با توجه به تجربیات 
گذشته یا سپرده گذاری در بانکها )با سود 
واسطه  بازار  یا  اند  داده  ترجیح  کمتر(را 
اند. داده  قرار  هدف  را  طال  و  ارز  گری 
تنها  نه  بانکی  سود  کاهش  شرایط  این  با 
به ایجاد رونق کمک نمی کند بلکه اوضاع 
بانک ها را وخیم تر و تورم را صعودی تر 

خواهد کرد. 
نظام  چالش  بزرگترین  اکنون  هم   

بانکی کشور چیست؟ 
 نظام بانکی باتوجه به پرداخت نشدن 
بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت 
، وصول نشدن مطالبات و افزایش سهم 
بنگاه داری بالغ بر 4۰درصد، با چالش 
است.  گریبان  به  دست  مختلفی  های 
مربوط  چالش  که  داشت  توجه  وباید 
به نظام بانکی در صورت به کار گرفته 
به یک  تواند  نشدن  تدابیرمناسب می 

بحران همه گیرتبدیل می شود. 

باشند تا مردم احساس جدایی بین خود 
و آنها نداشته باشند.

جناب فرماندار, اقای مدیر کل اموزش 
و پرورش, اقای نوسازی مدارس و در 
نهایت آقای استاندار این کودکان هنوز 
شهری  مناطق  های   مدرسه  به  پایشان 
باز نشده تا حّد محرومیت خود را ببینند 
و  کنند  امیدی  نا  احساس  و  وبسنجند 
بی  دنیای  تمام کودکان  مثل  آنها  دنیای 

اّدعاییست.
امیدشان  سوی  کور  که  زمانی  تا 
کنید.  اقدام  لطفا  نشده،  خاموش 

متشکریم. 

نحــوه دریافت وام ۱0 میلیــون تومانی بانکـی

بزرگترین چالش نظام بانکــی کشور

 مسئــــــــــولیت پذیر باشیــم

واکنش

خبر

از نصب آبگرمکن به ویژه در محیط هاي بسته از جمله انباري، آشپزخانه هاي کوچك، 
حمام یا رختکن و پاسیو خودداري نمائید.

»روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن«

    مسئول بودن کافی نیست،

تالش- حمیده کرمی

لیال خالقی

خبر

گفت:  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان  فرماندار 
دولت  در  شهرستان  این  اقتصادی  های  زیرساخت 
ایجاد خط ریلی آستارا- یافت و  امید توسعه  تدبیر و 
توسعه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقدمات  تامین  آستارا، 
جاذبه های گردشگری، احداث سد بزرگ الستیکی از 
بارز آن است. یونس رنجکش در نشست  نمونه های 
صمیمی با جمعی از چهره های فرهنگی، هنری، علمی، 
این  فرمانداری  در  آستارا  دانشگاه  اساتید  و  اقتصادی 
شهرستان افزود: در طول هفت ماه گذشته ۱۲۰ وزیر، 
آستارا حضور  در  کل  مدیر  و  استاندار   ، وزیر  معاون 
یافته و از زیرساخت های های اقتصادی این شهرستان 
بازدید کرده اند. وی با اشاره به سرمایه گذاری دولت 
و  تجاری  خدمات  های  حوزه  در  شهرستان  این  در 
بخش  گذار  سرمایه  مشارکت  با  کرد:  اضافه  گردشگری 
آستارا  اقتصادی  ویژه  منطقه  توسعه  شاهد  خصوصی، 
هستیم و یک دستگاه الیروب برای بندر خریداری شده 
است تا با حفظ عمق آب، کشتی های پنج هزار تنی به 
بندر این شهرستان وارد شوند. وی با بیان اینکه گره های 
شد،  خواهد  باز  دولت  به  مردم  اعتماد  با  آستارا  توسعه 
به خصوص  آستارا  توسعه  قطار  کرد: خوشبختانه  اظهار 
در حوزه اقتصاد شتاب گرفته است و در ماه های آینده با 
تکمیل خط ریلی آستارا-آستارا، تحول عظیمی در حوزه 

اقتصاد منطقه روی خواهد داد.
رنجکش با اشاره به اینکه مسئوالن محلی آستارا باید 
کرد:  تصریح  باشند،  داشته  ملی  نگاه  شهرستان  این  به 
به  کمک  و  مشکالت  رفع  در  دستگاهی  بین  همکاری 
توسعه و اجرای پروژه های عمرانی یک الزام است. وی 
در  گذاری  سرمایه  های  فرصت  ملی  همایش  داد:  ادامه 
آستارا برگزار خواهد شد تا شاهد حضور سرمایه گذاران 
در بخش های اقتصادی و گردشگری این شهرستان باشیم
آب  حوزه  مشکالت  به  اشاره  با  آستارا  .فرماندار 
روستای  در  الستیکی  سد  تکمیل  با  گفت:  آستارا، 
آن  از  زیادی  بخش  شهرستان،  این  آسیاب  های  خانه 

مشکالت برطرف خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرمانداری رضوانشهر 
صبح روز شنبه ششم آبان ماه سال جاری مراسم زنگ 
با  غیرعامل  پدافند  هفته  مناسبت  به  غیرعامل  پدافند 
حضور مهندس ابراهیم چراغی معاون فرماندار، اعضاء 
پدافند غیر عامل شهرستان و دانش آموزان و مربیان در 

هنرستان شهید مطهری رضوانشهر نواخته شد.
در  مراسم  این  آئین  در  رضوانشهر  فرماندار  معاون 
آموزان  دانش  و  غیرعامل  پدافند  ستاد  اعضای  جمع 
گفت:  غیرعامل  پدافند  اهمیت  به  اشاره  با  شهرستان 
آموزش و پرورش در فرهنگ سازی و مشارکت نسل 
آینده در راستای اهمیت و اهداف پدافند غیرعامل  در 
جامعه نقش مؤثری دارد. مهندس ابراهیم چراغی افزود: 
یکی از راه های موفقیت در پدافند غیرعامل توجه ویژه 
به زیرساخت ها می باشد که شما آینده سازان کشور در 
تبیین و تشریح برنامه های پدافند غیرعامل در جامعه 

باید نقش آفرین باشید.
وی با توصیه به دانش آموزان گفت: مکانیزم و پدید 
جدید اجتماعی واژه بیوتروریسم به چشم می خورد که 
،موضوع  نیست  ترور  برای  اسلحه  از  استفاده  واقع  در 
انسانی است که در آن اسلحه بکار گرفته نشود  ترور 
مثل مواد مصرفی که ما امروزه در جامعه با آن مواجه 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  چراغی  مهندس  هستیم. 
خود اظهار نمود: موضوع پدافند سایبری)مجازی( یک 
تهدید است که به توطئه های دشمن در این زمینه باید 
و  مالی  خسارات  آن  از  غفلت  که  باشیم  داشته  توجه 

حتی جانی در بر خواهد داشت. 

زیرساخت های 
اقتصادی آستارا 
در دولت تدبیر 

و امید توسعه 
یافت

یکی از راه های موفقیت در 
پدافند غیرعامل توجه ویژه به 

زیرساخت ها است

معاون فرماندار رضوانشهر در آئین مراسم زنگ 
پدافند غیرعامل شهرستان:
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البرز،قزوین

اینکه  بیان  با  البرز  استاندار 
استان  بانکی  مدیران  از  کمبودهایی 
قبولی  قابل  کارنامه  تاکنون  که  البرز 
در حوزه اشتغال ارائه نداده اند،گفت: 
مدیران  با  مشترک  نشست  از  پس 
به  را  مربوطه  مدیر  ها،  بانک  عامل 
مردم معرفی خواهم کرد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی استانداری البرز، 
حاشیه  در  نجفی  دکترمحمدعلی 
رفع  و  تسهیل  ستاد  کارگروه  جلسه 
موانع تولیدی استان با اعالم این خبر 
گفت: کارهای انجام شده قابل قبول 
نیست،حدود ۵۸۰ پرونده در این ستاد 
دست  به  بخشی  که  است  شده  ثبت 
بانک ها رسیده و مابقی نیز در حال 

ارسال به بانک است.
*اتمام حجت استاندار با مدیران 

کم کار بانک ها
اینکه تعدادی از بانک  بیان  با  وی 
های البرز هنوز کارنامه قابل قبولی در 
حوزه اشتغال از خود ارائه نداده اند، 
امور  معاون  با  مشترک  دیدارهای  از 
بانکی وزارت اقتصاد و سایر مدیران 
عاملی بانکی کشور خبر داد و افزود: 
و  مدیران  همه  با  که  دیدارهایی  طی 
همکاری خوبی در سطح ملی و بانک 

ها وجود دارد. 
نشستی  آتی  جلسه  داد:  ادامه  وی 
عامل  مدیران  تمامی  با  خصوصی 
و  داشت  خواهم  استان  در  ها  بانک 

اتمام حجت می کنم.
اعتبارات  جذب  برنامه   *

های  بانک  میلیارد  تسهیالت 1000 
البرز 

رییس ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
دریافتی  رقم  امسال  کرد:  تاکید 
تسهیالت بانکی در استان باید حداقل 
سال  کند،  پیدا  افزایش  برابر   ۳ به 
استان  در  تومان  میلیارد   ۲۱9 گذشته 
پرداخت شده که با توجه به توانمندی 
البرز باید به باالی ۷۰۰ میلیارد  های 
می رسید با این وجود برنامه ما روی 

۱۰۰۰ میلیارد تومان است.
دکتر نجفی با بیان اینکه راه طوالنی 
را برای کاهش مشکالت بیکاری در 
بانک  داریم،افزود: همه مدیران  پیش 
ها و دبیر این بخش از صنعت،معدن 
و تجارت  در کنار سایر کارگروه ها 
شوند  میدان  وارد  و  شده  فعال  باید 
فضای  بتوانند  کار  تا جوانان جویای 

مناسبی داشته باشند.
تولید  موانع  رفع  کارگروه   *
در  را  خود  اصلی  بایدجایگاه 

اشتغالزایی بدست آورد
اینکه  بر  تاکید  با  البرز  استاندار 
تولید  موانع  رفع  کارگروه  باید 
باز  خود  اصلی  جایگاه  به  باید  را 
دارم  جدی  گردانیم،گفت:حساسیت 
مدیر  شخص  جلسات  تمام  در  که 
تا  کند  پیدا  حضور  دستگاه  ارشد 
تعهدات تصمیم گیری در نشست ها 

محقق و اجرایی شود.
و  تسهیل  ستاد  کارگروه  رئیس 
به  اشاره  با  استان  تولیدی  رفع موانع 

استاندار البرز گفت: مدیران باید وسعت دید پیدا کنند و در این جهت به روان سازی 
درخواست تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بپردازند.

عصر  نجفی«  البرز،«دکترمحمدعلی  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی استان که در سالن شهدای 
دولت برگزار شد گفت: مدیران از بخشی نگری بپرهیزند اگر کالن نگر باشند. به روان 

سازی امور کمک می کنند.
وی افزود: حداکثر مساعدت به سرمایه گذار صورت گیرد و همه تالش کنیم تولید 

مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی 
خاطرنشان کرد: تنگناهایی که صنایع 
هستند،بخشی  مواجه  آن  با  البرز 
آب،برق،گاز،بیمه  همانند  خدماتی 
و  مالیاتی  امور  و  اجتماعی  ،تامین 
کارگری است که در این ستاد استانی 
کار  روال  افزود:  باید حل شود. وی 
بر این بوده که جلسات ستاد هفتگی 
درخواست  تراکم  به جهت  اما  باشد 
جلسه  دو  جاری  هفته  در  ها 
تسهیل  ستاد  کارگروه  اختصاصی 
برگزار  استان  تولیدی  موانع  رفع  و 
جلسات  کرد:  خاطرنشان  شد.نجفی 
در  حضور  با  میدانی  تسهیل،  ستاد 
واحد صنعتی و ستادی برگزار شود.
استاندار البرز در ادامه تاکید کرد: اگر 
همکاری  دستگاهی  یا  استانی  بانک 
الزم را در ایجاد اشتغال نداشته باشد 
به  و  داشته  را  الزم  برخورد  قطعا 

کننده کم ترین هزینه ها را متحمل شود.وی با اشاره به وضعیت کاالهای قاچاق گفت: 
رسانه ها باید جامعه را آگاه کنند در حالی که بیلبوردهای شهری باید به این مهم بپردازد 

آنگونه که باید و شاید شاهد آگاهی بخشی جامعه نیستیم.
 وی با اشاره ب اینکه باید با علم ،موانع را از سر تولیدکنندگان بر داریم اضافه کرد: 
در رابطه با بخشی از مشکالت زیست محیطی واحدهای تولیدی ، نوع نگرش و سواد 

محیط زیستی کشور با تغییرات جهانی پیش نرفته است.

افزود:  وی  کرد.  خواهم  معرفی  مردم 
البته خوش بین هستم همه می خواهند 
و  باشند  همراه  ما  با  فرصت  این  در 
بیایند.استاندار  کننده  تولید  کمک  به 
ای  گوشه  به  اشاره  با  ادامه  در  البرز 
گفت:  استان  تولیدی  های  ظرفیت  از 
دارویی  خدمات  تولیدی  واحدهای 
بخش  در  است  فعال  بسیار  البرز  در 
شوینده،بهداشتی،قطعات  الزم  مربوط 
های  فرصت  و...  خودرو،پتروشیمی 
کرد:  بیان  نجفی  دکتر  داریم.  خوبی 
فناوری  دارای  های  شرکت  ظرفیت 
استان  این  در  نیز  بنیان  دانش  و  باال 
باال است و بخش فناوری البرز باید در 

کشور حرف اول را بزند.
ها،  پتانسیل  این  تمامی  افزود:  وی 
تا  است  استان  برای  خوبی  فرصت 
در آتیه نزدیک شاهد رشد تمامی این 

بخش ها باشییم.

تاکید استاندار در ستاد تسهیالت:  مدیران از بخشــی نگری بپرهیزند

خبر

خبر

برگزاری 
سومین جشنواره 

فرهنگی و هنری فجر رشت

نقد سازنده 
با چوب الی 
چرخ دولت 

گذاشتن،تفاوت دارد

خبر

خبر

پرداخت تسهیالت 
ایجاد اشتغال 
جایگزین صاحبان 
قلیانسراهای 

برخی از مدیران 
فقط صورت جلسه 
تهیه می کنند!

واکنش

پرداخت تسهیالت رونق تولید شتاب گیرد
تعاون،کارورفاه  مدیرکل 
البرز از ارائه  اجتماعی استان 
میلیون   ۲۰ تا   ۱۰ تسهیالت 
در  اشتغال  ایجاد  تومانی 
وایجاد  کار  شرایط  تغییر  جهت 
شغل جدید برای صاحبان قلیان 
سراهای استان البرز که اقدام به 
خصوص  این  در  شغل  تغییر 
گزارش  داد.به  خبر  بنمایند 
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه 
عمومی  روابط  از  نقل  به  البرز 
رفاه  و  تعاون  کار،  کل  اداره 
با  خلیلی  اسماعیل  اجتماعی، 
ولی  نماینده  تاکیدات  به  اشاره 
فقیه وامام جمعه شهرستان کرج 
این  جمعه  نماز  های  خطبه  در 
رفع  درخصوص  کرج  هفته 
ونیز  جوانان  بیکاری  معضل 
تقدیر از زحمات دستگاه قضایی 
مراکز  قلیان  جمع آوری  برای 
عمومی  مکان های  و  غیرقانونی 
راستای  :در  داشت  اظهار 
واجرای  اجتماعی  سازی  سالم 
محترم  دادستان  توسط  قانون 
بر  مبنی  استان  عمومی وانقالب 
دخانیات  از  استفاده  ممنوعیت 
ونیز  عمومی  اماکن  در  قلیان  و 
ولی  محترم  نماینده  تاکیدات 
فقیه وامام جمعه شهرستان کرج 
در  جمعه  نماز  های  خطبه  در 
فوق  طرح  از  حمایت  خصوص 
ونیز کمک به ایجاد فضای کسب 
وکار جدید برای افرادی که از 
طریق عرضه قلیان ارتزاق می 
نمایند این اداره کل در جهت 
حمایت از اقدامات فوق و نیز 
حل مشکل این قشر آمادگی 
دارد تا اقداماتی را انجام دهد.

استاندار  اقتصادی  معاون   
از  برخی   : گفت  قزوین 
صورت جلسه  فقط  مدیران 
تهیه می کنند و زمان برگزاری 
کارگروه را هماهنگ می کنند 
درحالی که باید آسیب شناسی 
کل  اداره  گزارش  به  کرد. 
استانداری  عمومی  روابط 
کارگروه  در  حبیبی  ،منوچهر 
اشتغال که در سالن جلسات 
استانداری قزوین برگزار شد، 
اظهار کرد: آمار ارائه  شده در 
زمینه اشتغال زایی دستگاه های 
نیست و  اجرایی راضی کننده 
مدیران  بی عالقگی  از  نشان 
وی  است.  اشتغال  بحث  به 
الزم  اعتبارات  دولت  افزود: 
تسهیالت  ارائه  برای  را 
اختیار  در  اشتغال زایی 
قرا  اجرایی  دستگاه های 
مدیرانی  بنابراین  است  داده 
فعالیت  راستا  این  در  که 
دولت  مخالف  یا  نمی کنند 
فعالیت  انگیزه  یا  هستند 
طبق  باید  چراکه  ندارند 
حرکت  استان  هدف گذاری 
استاندار  اقتصادی  معاون  کنند. 
برخی  کرد:  خاطرنشان  قزوین 
صورت جلسه  فقط  مدیران  از 
برگزاری  زمان  و  می کنند  تهیه 
می کنند  هماهنگ  را  کارگروه 
باید در کار گروه  ما  درحالی که 
آسیب شناسی کنیم و گزارشی 
از میزان اشتغال ارائه شود تا 
به هدف گذاری مشخص شده 

برسیم.

همه  حمایت  بر  قزوین  استاندار   
استان  ارشد  مدیریت  سوی  از  جانبه 
در  اجرایی  دستگاه های  تمامی  و 
خارجی  سرمایه گذاری  راستای جذب 
کل  اداره  گزارش  به  کرد.  تاکید 
استانداری،»عبدالمحمد  عمومی  روابط 

نشست  در  زاهدی  عبدالمحمد 
سالن  در  که  استان   اداری  شورای 
استانداری  امامی  شهید  اجتماعات 
و  روش  داشت:  بیان  شد  برگزار 
اداره  شیوه  به  استاندارمربوط  سلیقه 
و  قوانین  اجرای  درچارچوب  استان 
مقررات است. وی اظهار کرد: سیاست 
های کلی مقام معظم رهبری در بخش 
های مختلف کشاورزی، صنعت، آب، 
بیست  انداز  چشم  سند  و  گردشگری 
ساله،  پنج  های  برنامه  و  کشور  ساله 
قانون برنامه ، قانون سند آمایش و اسناد 
استانداری  کار  مالک  استانی  توسعه 

دوره جدید است .
رسانی  خدمت  کرد:  اظهار  وی 
مهمترین  از  یکی  مردم  به  مطلوب 
آرمان های انقالب اسالمی است و باید 

گذاران  سرمایه  با  دیدار  در  زاهدی« 
شرکت خارجی ترکیه ای افزود:سرمایه 
های  بررسی  از  بعد  خارجی  گذاران 
سرمایه  برای  را  قزوین  و  ایران  خود 
از  نشان  که  کنند  می  انتخاب  گذاری 

نگاه اقتصادی پیشرو آنان دارد .

در دستور کار دستگاه ها و مدیران قرار 
خداوند  داد:  توضیح  وی  باشد.  داشته 
به تعداد بسیار کمی؛ نعمت مدیریت و 
اتفاقی  امر  این  و  داده  گذاری  خدمت 
نبوده است ، بنابراین باید همه مدیران 

قدردان این فرصت باشند.
یک  مدیریت  داد:  ادامه  استاندار 
آزمون الهی و یک فرصت برای انجام 
وظایف در راستای خواست خداوند و 
اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  قوانین 
در  خود  همت  نهایت  با  باید  و  است 

این زمینه اقدام کنیم. 
زاهدی با بیان اینکه انسان فی نفسه 
به  احترام  افزود:  است  کرامت  دارای 
از  من  انتظار  مهمترین  و  اولین  مردم 
انجام وظیفه و راه  با  مدیران است که 

انداختن کار مردم محقق می شود.

ویژه  به  و  ایران  کشور  افزود:  وی 
بسیار  موقعیت  دارای  قزوین  استان 
سرمایه  و  اقتصادی   زمینه  در  خوب 
سرمایه  های  طرح  و   است  گذاری 
گذاری در بخش های مختلف صنعتی 
پاسخگو  را  ، کشاورزی و گردشگری 
مدیران  داد:مجموعه  ادامه  است.وی 
خارجی  گذاری  سرمایه  حامی  استان 
های  زمینه همکاری  این  در  و  هستند 
سرمایه  امر  در  تسریع  برای  را  ویژه 

گذاری خواهند داشت.
با  امیدواریم  اینکه  بیان  با  زاهدی 
همکاری همه دستگاه ها شاهد شروع 
به کار سریع سرمایه گذار خارجی در 
استان باشیم افزود: امر سرمایه گذاری 
و  است  دوسویه  اقتصای  رابطه  یک 
زمینه  اطمینان  و  اعتماد  ایجاد  با  باید 
بهره برداری برای هر دوطرف سرمایه 

گذاری فراهم شود.
ترکیه   AGT شرکت  ارشد  نماینده 

درراستای  مردم  کار  افزود:  زاهدی 
مانع  چنانچه  و  شود  انجام  باید  قانون 
قانونی در این راستا وجود دارد باید به 

مردم توضیح داده شود.
وی با بیان اینکه مردم ولی نعمت و 
، گفت:  دولن هستند  کارکنان  کارفرما 
مردم  به  نسبت  کنیم  احساس  نباید 
در  دیدگاه  این  نباید  و  داریم  برتری 

رفتار ما تاثیر بگذارد.
اعتقادات  و  داد:عقاید  ادامه  زاهدی 
وگرایش های مراجعه کنندگان و ارباب 
ارائه  در  تاثیر  کوچکتری  نباید  رجوع 
خدمات داشته باشد و همه باید سعی 
خدمت  مردم  به  قانون  مدار  در  کنند 

کنند.
انسانی  اینکه کرامت  بیان  با  زاهدی 
توجه  مورد  باید  نیز  کارکنان  مورد  در 

نیز در این دیدار گفت: قزوین نخستین 
سرمایه گذاری  شرکت  استقرار  مکان 
و  است  ایران  در  ترکیه   AGT خارجی 
با استقرار آن چندین شرکت دیگر برای 
می  استان  و  ایران  وارد  گذاری  سرمایه 

شوند.
از  بعد  افزود:  توپال اغلو  کورتولوش 
شناسایی  و  کشور  استان های  ارزیابی 
در  استقرار  برای  قوت  نقاط  بررسی  و 
را  آن  قزوین،  کاسپین  صنعتی  شهرک 
کارخانه  احداث  برای  مکانی  عنوان  به 
اجرایی  عملیات  زودی  به  و  انتخاب 

احداث آن آغاز می شود.
 AGT خارجی  سرمایه گذار  شرکت 
برتر  برند  سه  از  یکی  عنوان  به  ترکیه 
کشور ترکیه تولیدکننده انواع محصوالت 
صنایع چوب در دنیا است که ایران را به 
عنوان نخستین کشور برای سرمایه گذاری 

خارجی در دنیا انتخاب کرد.

اخالق  بدون  مدیریت  افزود:  گیرد  قرار 
در  باید  و  دین  بدون  مدیریت  یعنی 
برخورد با دیگران و قضاوت های خود 

دقت داشته باشیم.
وی ادامه داد: پاکدستی و پاک چشمی 
مدیران برای ما بسیار مهم است و دستگاه 
های نظارتی نیز به طور حتم به این مورد 

توجه داشته باشند.

سرمایه گذاران خارجی در قزوین حمایت می شوند

حفظ کرامت مردم ،اولین انتظار ما از مدیران است

استانــدار،

اتمام حجت استاندار البرز با مدیران کم کار بانك ها ،

رئیس ارشاد اسالمی رشت از انتشار فراخوان طراحی 
پوستر سومین جشنواره فرهنگی و هنری فجر رشت خبر 
داد و گفت: این جشنواره یکم لغایت دهم بهمن 96 در 
انتشار  از  برگزار می شود. دکتر محمد حسن پور   رشت 
فراخوان طراحی پوستر سومین جشنواره فرهنگی و هنر 
مشارکت  منظور  به  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  رشت  فجر 
طراحان خالق و نشر طرح های نو و بدیع، از هنرمندان 
می شود  دعوت  طراحی  و  گرافیک  حوزه  در  فعال 
جشنواره  پوستر  برای  را  خود  پیشنهادی  طرح های 
فرهنگی و هنری فجر به روابط عمومی اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهرستان رشت ارسال کنند.
 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رشت 
افزود: عالقمندان به شرکت در طراحی پوستر جشنواره 
اداری  وقت  پایان  تا  را  پیشنهادی  طرح  فایل  می توانند 
۲۰ آذر 96 به دفتر روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان رشت تحویل و یا به نشانی الکترونیکی 

»rasht@farhang.gov.ir« ارسال کنند.
از  پس  جشنواره  منتخب  پوستر  اینکه  بیان  با  وی 
منتشر  و  رونمایی  مراسمی  طی  آثار  انتخابا  و  بررسی 
می شود، گفت: سومین جشنواره فرهنگی و هنری فجر از 
لغایت دهم بهمن 96 در مجتمع خاتم االنبیاء)ص(  یکم 
رشت برگزار خواهد شد. حسن پور با تاکید بر اینکه طرح 
خاطرنشان  باشد،  شده  تولید  اولین بار  برای  باید  پوستر 
کرد: پوستر به صورت عمودی با توجه به سه محور »دهه 
فجر«، »رشت« و »فرهنگ و هنر« طراحی شود. منبع: ایسنا

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین در جمع نیروهای 
و  نقد سازنده  الموت شرقی گفت:بین  اجتماعی  و  سیاسی 
تخریب و چوب الی چرخ گذاشتن دولت، تفاوت وجود 
دارد. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ، سید 
سیاسی،  نیروهای  از  جمعی  با  نشست  در  شاهرخی   سعید 
بیان  سخنانی  در  شرقی  الموت  منطقه  جوانان  و  اجتماعی 
خاستگاه  تاریخی  و  بلند  پیشینه  با  الموت  منطقه  داشت: 
نگاه میکنیم  را  بوده و همچنان وقتی منطقه  بزرگی  مردان 
روحیه بزرگی  و منش اجتماعی بودن  و تالش در جهت 
را  منتطقه  این  سوی  از  فرهنگی  اجتماعی  سیاسی  توسعه 
شاهد هستیم .   وی افزود: از ویژگی های بارز مردم منطقه 
الموت این است با درک صحیحی که  از  مباحث سیاسی و 
مذهبی و موقعیت کشور از بعد پیروزی انقالب تا به امروز 
دارند این است که فارغ ازهیاهو های سیاسی در پایبندی به 

این انقالب و نظام ،پیشتاز هستند. 

استاندار  زاهدی  سوی  از  حکمی  صدور  با 
مدیرکل  و  مشاور  سمت  به  میقانی  قزوین،عبدالرضا 
حوزه استاندار منصوب شد. به گزارش اداره کل روابط 
قزوین  استاندار  زاهدی  عبدالمحمد   ، استانداری  عمومی 
و  مشاور  به سمت  را  میقانی   عبدالرضا  با صدور حکمی 
مدیرکل حوزه استاندار قزوین منصوب کرد.  در بخشی از حکم 
آمده  استاندار  حوزه  جدید  مدیرکل  به  خطاب  قزوین  استاندار 
است: باعنایت به تعهد، تخصص و تجارب کاری جنابعالی، به 
موجب این حکم بعنوان مشاور و مدیرکل حوزه استاندار قزوین 
امید است ضمن  ادامه آورده است:  منصوب می شوید. وی در 
تالش در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان 
از  گیری  بهره  و  استان  لشگری  و  کشوری  های  دستگاه  و  ها 
استعداد و توانمندی نیروهای الیق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، و همچنین 
در چارچوب سیاست های کالن نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و راهبردهای دولت تدبیر و امید در خدمت به 

مردم شریف و والیتمدار استان قزوین موفق باشید.

خبر

عبدالرضا میقانی  مشاور و 
مدیرکل حوزه استاندار 

قزوین  شد

مدیر کل تعاون،کارورفاه 
اجتماعی استان البرز:

::

رئیس ارشاد اسالمی 
شهرستان رشت خبر داد:
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 گوناگون

گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه   
مطبوعات  خانه  مدیره  هیات  دردیدار 
اظهارکرد: پیشرفت گیالن دغدغه همه ما 
است و رسانه ها قادرند در مسیر توسعه 

منطقه کمک دهنده بسیار موثری باشند.
گیالن  استاندار  ساالری  *دکتر 
اعضای  با  دیدار  در  پیش   لحظاتی 

هیات مدیره خانه مطبوعات استان 
حوصله  و  شفافیت  با  باید  مسوالن 

پاسخ پرسشهای رسانه ها را بدهند. 
اینکه دغدغه مشترک ما و شما توسعه 
و پیشرفت استان است , برای خدمت به 
مردم خوب گیالن است و همه در این 
به  را  باید حرف مردم  کنند.   راه کمک 
درستی از طریق رسانه ها بشنویم و برای 
مضاعف  همت  جامعه  مشکالت  حل 
داشته باشیم . گیالن بعنوان استان اولین 
بخشهای  در  باالیی  ی  ها  ظرفیت  ها 
از  درست  گیری  بهره  و  دارد  گوناگون 
اشتغال  توسعه,  موجب  توانمندیها  این 
و رفع بسیاری از اسیبهای اجتماعی می 
مطالبه  و  خواست  مردم  در  باید  شود. 
گری ایجاد کنیم و این مهم بعهده رسانه 
از هیچ  نباید  استاندار  استان است.  های 

واکنشی ها: رئیس اتحادیه باغداران گفت: در حال حاضر پرتقال های موجود در بازار به 
وسیله اتیلن به رنگ قرمز در آمده اند، مگر اینکه رنگ طبیعی سبز داشته باشند. حسین مهاجران 
رئیس اتحادیه میوه و تره بار در مصاحبه با رادیو در خصوص عرضه پرتقال های نارس در 
بازار گفت: یکی از دالیل این کار سوء استفاده است چون پرتقال سبز روی درخت زیر هزار 
تومان است و این افراد این پرتقال ها را در بازار با قیمت سه هزار تومان به فروش می رسانند. 
از طرفی حدود شش الی هفت سال است که در شرق مازندران کارخانه هایی تاسیس شده اند که 
پرتقال ها را با گازهای مخصوص رنگ آمیزی می کنند.  وی با اظهار به اینکه فعال قانونی برای 
جلوگیری از عرضه این نوع میوه ها نداریم، بیان داشت: به بازرسین هم برای مقابله با عرضه 

حوزه ای غفلت کند و اگر احاد جامعه بر 
داده  اولویت  ان  به  کردند,  تاکید  چیزی 
و  نگاران  روزنامه  اموزش  شود.موضوع 
دارد  اهمیت  بسیار  ها  عمومی  روابط 
معاونت  شود.  ویژه  توجه  ان  به  باید  و 
روابط  مدیریت  و  اجتماعی   , سیاسی 
پیگیری  را  مهم  این  استانداری  عمومی 

کنند. 
در  فضای کار و سرمایه گذاری   *

گیالن باید با برنامه ریزی بهبود یابد
دیدار  این  در  ساالری  مصطفی  دکتر 
بین  در  گیالن   توسعه  دغدغه ی  وجود 
اصحاب رسانه را یک دغدغه ی مشترک 
پل  رسانه ها  اینکه  افزود:  و  دانست 
ارتباطی قوی بین مردم و دست اندرکاران 
نظام هستند باور بنده است. وی وظیفه ی 
از سوی  مردم  انعکاس مشکالت  خطیر 
رسانه ها را امر به معروف و نهی از منکر 
با وسیله و ابزار امروزی عنوان و خاطر 
مشکالت  می توانند  رسانه ها  کرد:  نشان 
مردم را به گوش مدیران برسانند و آنان 

باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. 
با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده   
مردم  برابر  در  پاسخگویی  اینکه  بیان 

این نوع پرتقال دستور داده نشده است. برای مقابله با این متخلفین راه وجود دارد چرا که این 
کارخانه ها محصوالت خود را سه گلوگاه خارج نمی کنند و پلیس می تواند آن را برگرداند.  
رئیس اتحادیه میوه و تره بار پیشنهاد داد: از ابتدای اینکه نارنگی شمال به بازار می آید پرتقال جنوب هم 
که سبز است به بازار عرضه می شود. می توانیم ازپرتقال جنوب و نارنگی و گریپفروت استفاده کنیم تا در 
اواسط آذرماه پرتقال شمال به بار بنشیند. در ادامه مجتبی شادلو به زمان رسیدن پرتقال و عرضه آن اشاره 
کرد و گفت: در تولید مرکبات، مرکبات نوار جنوبی کشور از جمله پرتقال تامسون از حدود ۱۵ الی ۲۰ 
روز آینده به بازار می آید و این پرتقال ها دو رنگ هستند و هنوز زرد نشده اند و خیلی هم خوش 

عطر و طعم است و می تواند انتظارات مصرف کننده را تامین کند. 
 

اندوخته و کارنامه ی بسیار خوبی برای ما 
محسوب می شود اظهار داشت: انشاء ا... 
با فضایی که رسانه ها با بیان نقاط ضعف 
بتوانیم  می کنند  ایجاد  مدیران  قوت  و 
اقدامات موثری برجای بگذاریم. استاندار 
عنوان  به  مردم  حرف  شندین  گیالن 
تصمیم گیری ها  در  را  مدیران  کارفرمای 
کرد:  نشان  خاطر  و  ارزیابی  مهم  بسیار 
ارتباطی  ابزارهای  از  یکی  رسانه ها 
کارشناسی و  اقدامات  با  و  مردم هستند 
را  مدیران  می توانند  مشکالت  شناسایی 
کمک  مردم  به  بیشتر  خدمت رسانی  در 

کنند. وی به وجود ظرفیت های بسیار باال 
در استان گیالن اشاره کرد و گفت: تالش 
و  گردشگری  کشاورزی،  بخش های  در 
حوزه های اقتصادی می تواند در ابتدا منافع 
مردم گیالن و سپس منافع دیگر هموطنان 
و  فرهنگ  ساالری  دکتر  نماید.  تأمین  را 
این  طبیعت  و  از جغرافیا  را  گیالن  تمدن 
زبانزد  کشور  در  و  غنی تر  بسیار  خطه 
دانست و افزود: اگر بخواهیم به وضعیت 
خواست  مسیر  در  باید  برسیم  مطلوبی 
نقش  مسیر  این  در  و  کنیم  حرکت  مردم 

رسانه ها بسیار حائز اهمیت است. 

پرتقال قرمـز» خـــــــونی« نخورید

پیــشرفت گیــالن دغـدغه همه ما است

واکنش
مقاله

خبر

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 .

که  دالیلی  از  یکی 
و  ثروتمندتر  ثروتمندان، 
و  شوند  می  فقیرتر  فقرا، 
و  قرض  در  متوسط  طبقه 
آن  هستند  ور  غوطه  بدهی 
در  پولی  مسائل  که  است 
خانه آموزش داده می شود 

نه در مدرسه.
را  مالی  مسائل  ما  بیشتر 
از والدین خود یاد میگیریم، 
حال آنکه یک پدر بی پول 
چه مطلبی را درباره پول می 
بیاموزد  فرزندش  به  تواند 
جز اینکه دائم این نصیحت 
را تکرار کند که در مدرسه 
بمان و سخت درس بخوان 
نمره  با  احتماال  کودک  و 
های عالی اما با برنامه ریزی 
و ذهنیت مالی یک فرد فقیر 

فارغ التحصیل خواهد شد.
 پدر پولدار پدر فقیر

 رابرت کیوساکی

اعضاء  بازدید  پی  در 
ارزیابی  کمیته  کشوری 
ایزو  استاندارد  ممیزی  و 
مهندسی  شرکت   ۱۷۰۲۵
آزمایشگاه  از  کشور  آبفای 
مرکزی این شرکت و اعالم 
رضایت از نحوه مطلوب و 
پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ در 
جلسه  مرکزی  آزمایشگاه 
به  شد.  برگزار  اختتامیه 
گزارش دفتر روابط عمومی 
شرکت  همگانی  آموزش  و 
استان  فاضالب  و  آب 
مهندسی  شرکت  گیالن، 
به  کشور  فاضالب  و  آب 
از  اطمینان  حصول  منظور 
نتایج آزمون های انجام شده 
های  بودن روش  یکسان  و 
آزمایشگاه  در  آزمون  انجام 
و  آب  های  شرکت  های 
بر  تصمیم  کشور،  فاضالب 
استاندارد  و  سازی  یکسان 
سازی آزمون ها و ساختمان 
اساس  بر  ها  آزمایشگاه 
استاندارد کیفیت آزمایشگاه 
17025ISO/شماره با 
اساس  براین  نمود.    IEC
کلیه آزمایشگاه های مرکزی 
کشور  فاضالب  و  آب 
سازی  پیاده  به  موظف 
استاندارد  این  اجرای  و 
پایان  از  پس  که  شدند. 
مرکزی  آزمایشگاه  ساخت 
گروه  اعضاء  گیالن،  آبفای 
ایزو  ممیزی  و  ارزیابی 
مهندسی  شرکت   ۱۷۰۲۵
اقدام  کشور  فاضالب  و  آب 
به بازدید و ممیزی اولیه این 

آزمایشگاه نمودند.
آبفای گیالن به منظور هر 
اخذ  و  سازی  پیاده  بهتر  چه 
ایزو  استاندارد  گواهینامه 
۱۷۰۲۵ به توصیه کارشناسان 
شرکت مهندسی آبفای کشور 
انعقاد  و  انتخاب  به  اقدام 
مشاور  شرکت  با  قرارداد 
پاسارگاد  کیفیت  پیشگامان 
با  ماه   ۱۵ طی  و  نمود 
شده  کسب  های  آموزش 
به  موفق  مشاور  طریق  از 
ایزو  استاندارد  سازی  پیاده 
۱۷۰۲۵ در محل آزمایشگاه 
مرکزی آب و فاضالب شد.

خبر

خبر

راه پــول در 
آوردن

آزمایشگاه مرکزی 
آب و فاضالب 

گیالن استاندارد 
ایزو گرفت

در نزدیک شدن به سال جدید و یا در مواقع تمیز 
ها  خانم  بیشتر  ها  حمام  و  بهداشتی  سرویس  کردن 
سطوح  کردن  تمیز  برای  شیمیایی  شوینده   مواد  در 
سرویس بهد اشتی و کف استفاده می کنند که در اثر 
مواد  این  ترکیب  از  شده  متصاعد  گازهای  استنشاق 
برای افراد سالم مشکل ساز می شود. در این شرایط 
وضعیت برای افراد که زمینه بیماری های تنفسی مانند 

آسم دارند نیز وخیم تر خواهد بود .
توصیه : افرادی که از شوینده ها یا مواد شیمیایی 

استفاده می کنند:
۱-بهترین توصیه در این زمینه مخلوط نکردن مواد 
سطوح  شوی  شستو  جهت  هم  با  شیمیایی  شوینده 

مختلف مانند سرویس های بهداشتی است .
۲-ضروری است که از ترکیب این مواد در محل 

های بسته و فاقد تهویه به شدت خودداری شود .
های  شوینده  از  استفاده  زمان  در  است  الزم   -۳
دستکش  و  مناسب  ماسک  از  کننده  پاک  و  شیمیایی 

استفاده شود .
4-درب و پنجره ها باز بوده و در صورت داشتن 

تهویه ، سیستم تهویه حتمًآ روشن باشد.

فرمانداری  واسطه  به  رنجکش  یونس  روزها  این  شاید 
منصب  در  حضور  از  قبل  وی  ولی  شود.  شناخته  آستارا 
مطبوعات  عرصه  در  دهه  دو  از  بیش  سابقه  با  اجرایی 
در  را  خود  ای  رسانه  عمر  بیشتر  و  بود  معروف  استانی 
هنوز  که  »معین«  روزنامه  و  اسالمی  خبرگزاری جمهوری 
نیز این روزنامه بعد از شانزده سال با مدیرمسئولی یونس 
رنجکش منتشر می شود، گذراند. در سال ۸۵ کتاب »این 
یادداشت های رنجکش  دست نوشته های زیادی« حاوی 
در سال های ۸۰ تا ۸4 دولت اصالحات در روزنامه معین 
 96 سال  در  حال  و  شد  منتشر  بازرگان  انتشارات  توسط 
گیالنی  نگار  روزنامه  این  های  یادداشت  از  سری  دومین 
از مربوط به سال های ۸4 تا 9۲)دوران دولت نهم و دهم( 
با عنوان »شهری بر دستان باد« چاپ و در دسترس عموم 
قرار گرفت. به همین مناسبت مراسم رونمایی کتاب»شهری 
بر دستان باد« با حضور یونس رنجکش و همچنین فیروز 
مسئولین  از  دیگر  جمعی  و  گیالن  ارشاد  مدیرکل  فاضلی 
اجرایی و اهالی فرهنگ و ادب و رسانه در سالن رحمدل 
مجمتع فرهنگی و هنریخاتم االنبیا رشت برگزار شد. گفتنی 
در  رنجکش  یادداشت   ۱۰۰۰ به  نزدیک  مجموع  از  است 
کتاب  این  در  وی  یادداشت   4۰۰ حدود  معین  روزنامه 

گردآوری شده است. 
عاشق  است/  قلم  همیت  به  ذاتیش  هویت  رنجکش  

تیترهایش هستم 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  فاضلی  فیروز  دکتر 
گیالن در این مراسم با ابراز خوشحالی از چنین مراسمی 
گفت: این رونمایی برای من بیش از همه ارزشش به این 
باید  اصل خود را فراموش نکنیم. دکتر  است که همه ما 
رنجکش عزیز هویت ذاتیش به همیت قلم است، مناصب 
دیگر  می آیند و میروند و همین قلم باقی می ماند. وی 
افزود: یادداشت های ایشان که چاپ شده است بر ارزش 
عمال  روزنامه  عمر  با  یادداشت  چون  شد.  افزوده  ایشان 
را  خودشان  کارکرد  احزاب  که  ما  جامعه  در  دارد.  پیوند 
عمال  مینویسند  ای  روزنامه  یادداشت  که  کسانی  ندارند 
که  است  هم  تیز  لبه  کنند.یک  می  دنبال  را  احزاب  کارکرد 
معموال  کسی برای انعکاس خبر استنطاق  نمی شود ولی  برای 
یادداشت توضیح می خواهند. مدیرکل ارشاد گیالن در ادامه 
گفت:باید بگویم چند نفر هستند یادداشتشان رنگ و بو دارد 
و میتوانیم تشخیص دهیم این قلم مال کیست و دکتر رنجکش 
هم یکی از آن ها است. وی در ادامه گفت: هرچیزی که در 
محدودیت انجام شود هنرمندانه است. همانطور که هرچقدر 
شود.  می  محسوب  هنر  یک  زدن  گل  شود  کوچکتر  دروازه 
یادداشت نویس از دایره تنگ کلمات بهره می برد تا مقصود 

خود را برساند. 
فاضلی در ادامه گفت: من عاشق تیترهای آقای رنجکش 
زنگ  ایشان  به  بینم  می  را  ایشان  تیترهای  وقتی  و  هستم 
می زنم. تیتر ضربه ای است که به خواننده وارد می شود.
این است که به صورت رمان  ایشان  یادداشت  نکته دیگر 
نباشد  سیال ذهن دنبال می کنند. مخاطب اگر درگیر متن 
در آن تاثیری ایجاد نمی شود و این در یادداشت های آقای 

رنجکش همیشه دیده می شود. 

توصیه های الزم در زمان 
استفاده از شوینده های مواد 

شیمیایی 

کتاب»شهری بر 
دستان باد« اثر 
یونس رنجکش 

رونمایی شد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

 واکنشی ها: پس از پسته که همچنان 
صادراتی  غذایی  محصوالت  اول  رتبه 
را دارد؛ بستنی توانست حائز رتبه دوم 

،عصری  بریم  می  سر  به  ارتباطات  درعصر 
که تکنولوژی های نوین ارتباطی ،مرز کشورها 
بیش  آنچه  عصر  این  در  و  پاشیده  هم  از  را 
در  را  از خود  اثر  رقیبی  هیچ  بدون  و  همه  از 
مدیریت کشورها به جای گذاشته فرهنگ است 
. اگر در گذشته ،دنیا با استفاده از قدرت نظامی 
،اقتصادی یا قدرت سیاسی مدیریت می شد ، 
امروزه دنیا بر اساس فرهنگ مدیریت می شود . 

*مدیریت افکار عمومی 
 ، فرهنگی  مدیران  اساسی  وظایف  از  یکی 
شناخت و سنجش افکار عمومی است . افکار 
عمومی در واقع قضاوتی است که مورد قبول 
جنبه  قضاوت  این  در  که  است  مردم  عامه 
بی   . بیشتر است  آن  استداللی  از جنبه  عاطفی 
قطعا  عمومی  افکار  به  توجهی  بی  و  اعتنایی 
نگرانی و حتی آتش  ایجاد تشویش و  موجب 
گسترش  دلیل  به  امروزه   . شود  می  افروزی 
نفوذ رسانه ها و مطبوعات و تبلیغات به ویژه 
استفاده از رسانه های الکترونیک و دیجیتال و 
مسئله  مردم  اطالعات  و  رفتن سطح سواد  باال 
می  گفته   . است  شده  تر  عمومی جدی  افکار 
شود افکار عمومی بخشی از تاریخ ملت هاست 
ارزشی  های  قالب  بستر  در  جامعه  هر  در  و 
،اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شکل می گیرد 
و تحول می پذیرد . به عبارت دیگر ،هر جامعه 
را  خود  به  مخصوص  عقیدتی  و  فکری  تنوع 
دارد و واکنش های جمعی خاص خود را نشان 
می دهد . ماهیت و صورت افکار از یک جامعه 
به جامعه دیگر و حتی از زمانی به زمان دیگر 
بررسی  بنابراین   . دارد  تفاوت  جامعه  یک  در 
افکار مستلزم شناخت فضایی است که در آن 

شکل می گیرد .
در گذشته های دور و در مفهوم سنتی افکار 
 ، اراده  معادل  چیزی   ، خرد  در سطح  عمومی 
احساسات و عقاید قومی – قبیله ای و در سطح 
کالن دربرگیرنده روح محض ،باورهای دینی و 
تصور  مساله خاص  یک  قبال  در  ملی  تعصب 
ضمیر  را  عمومی  افکار  امروزه  اما  ؛  شد  می 

کشور  برای  دالر  میلیون   ۱۱4 و  شود 
ارزآوری داشته باشد.

بخش  در  ایران  صادراتی  کاالهای 

باطنی و پنهان یک ملت و ظهور آن را بازتاب 
و  ها  پیام  برابر  در  جامعه  یک  اکثریت  طبیعی 
رویدادهایی که برای آنها جنبه حیاتی دارد ،می 

دانند .
*نقش رسانه ها و تبلیغات در جهت دهی 

افکار عمومی 
و  مسائل  در  همواره  عمومی  افکار 
می  محسوب  قدرت  یک  انسانی  رویدادهای 
شود و مدیران در تالش اند تا زمینه ای را فراهم 
آورند که مردم پذیرای آنان باشند و از عملکرد 
آنان حمایت به عمل آورند و چون رسانه های 
جمعی به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر افکار 
عمومی هستند ،رسانه ها نیز مدنظر قرار دارند 
بر  تاثیرگذاردن   ، تبلیغات  کار  از وجوه  . یکی 
افکار عمومی و تغییر نگرش است که در روان 
» خوانده می  »متقاعد سازی  اجتماعی  شناسی 
که  بدانند  الزم  هرگاه  تبلیغ  کارگذاران   . شود 
یا  معین  نظری  از  به حمایت  را  افکار عمومی 
سازمان و موسسه ای ترغیب کنند ، در بیشتر 
به  مردم  احساسات  در  نفوذ  اعمال  با  موارد 
این کار مبادرت می ورزند . در واقع از طریق 
تبلیغات تالش می شود تا حدودی امکان نیروی 
اندیشه و وجدان فرد کمتر به کار افتد و برعکس 
می  پدید  شرطی  انعکاسی  های  واکنش  او  در 
و  که شیوه  معتقدند  تبلیغ  گذاران  کار   . آورند 
جهت  تواند  می  سیاسی  های  شخصیت  رفتار 
سمتی  به  عمومی  افکار  گر  هدایت  و  دهنده 
خاص و معین باشد . کارگذار تبلیغ در فرایند 
را  پیاپی  نقش  هفت  خود  مخاطبان  با  تعامل 
برعهده دارد :۱- برانگیختن احساس نیاز مردم 
نسبت به تغییر  ۲- ایجاد ارتباط با مخاطب  ۳- 
انگیزه تغییر در  ایجاد  نیاز مخاطب  4-  تعیین 
مخاطب   ۵- تبدیل نگرش به رفتار  6- پایدار 

ساختن تغییر ۷- دست یابی به داوری جدید 
محصول  را  کشور  یک  ملی  امنیت  اگر 
کارکرد حوزه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی 
بدانیم  فرهنگی  و  ،امنیتی  ،نظامی  ،سیاسی 
از  هریک  در  عمومی  افکار  که  است  ،طبیعی 

غذایی با تغییرات عجیبی روبه رو شده 
رتبه  همچنان  که  پسته  از  پس  است. 
را  صادراتی  غذایی  محصوالت  اول 
دوم  رتبه  حائز  توانست  بستنی  دارد؛ 
کشور  برای  دالر  میلیون   ۱۱4 و  شود 
ارزآوری داشته باشد. براساس گزارش 
از  بعد  بستنی  تهران  بازرگانی  اتاق 

پسته، در رده دوم قرار گرفته است. 
 این در حالی است که در سال های 
در  خرما  و  زعفران  پسته،  گذشته 
قرار  صادراتی  اقالم  اول  رده های 
داشتند در حالی که در نیمه اول امسال 
بستنی جای زعفران را گرفته و آن طور 
شش ماهه  در  می گویند؛  آمارها  که 
ابتدای امسال حدود ۲۷ هزار تُن انواع 
بستنی به ارزش ۱۱4,۸ میلیون دالر به 

حوزه های مربوطه سیر حرکتی متفاوتی خواهد 
صورت  در  فوق  عوامل  مجموعه   . داشت 
افکار  اعتماد  وضعیت  تواند  می  بودن  سو  هم 
عمومی را نسبت به حاکمیت مشخص سازد . 
کم یا زیاد بودن شکاف دولت - ملت به نگاه 
افکار عمومی و سایر مولفه های نرم افزاری و 
 . افزاری در این حوزه ها بستگی دارد  سخت 
در هر کشوری ،بسته به وضعیت خاص و نوع 
تهدیداتی که موجودیت نظام را تهدید می کند 
 . هستند  تر  مهم  سایرین  از  ها  حوزه  ،برخی 
نکته حیاتی  دیگری که در این خصوص باید 
اولویت  تعیین  که  است  این   ، داد  قرار  مدنظر 
های ضروری در یک دسته از عوامل تاثیرگذار 
افکار  های  شاخصه  افزایش  و  ملی  امنیت  بر 
عمومی و افکار سنجی در آن حوزه ،به معنای 

افزایش یا کاهش درسایر حوزه ها نیست . 
جریان  یک  روانی  جنگ   : روانی  جنگ 
دو  ارتباطی  جریان  این  در  که  است  ارتباطی 
پیام  گیرنده  و  پیام  کننده  ارسال  انسانی  طرف 
از  تواند  می  روانی  جنگ  هدف   . دارد  وجود 
در  شکاف  ایجاد  یا  مخاطبان  امید  بردن  بین 
جامعه مخاطب بین مردم و مسئولین و از بین 
ابزارهای  از  یکی  امروزه   . باشد  اعتماد  بردن 
مهم جنگ روانی ، رسانه ها هستند رسانه ها با 
توجه به گستردگی پوشش و عمق تاثیرگذاری 
تاثیرات  بودن در حوزه جنگ روانی  فراگیر  و 
سیستم  یک  عنوان  به  جامعه   . دارند  زیادی 
متشکل از چهار بخش اساسی است : فرهنگ 
ها  حوزه  این   . اقتصاد  و  سیاست   ، ،اجتماع 
این  صحیح  تعامل  و  هستند  تعامل  در  هم  با 
حوزه ها می تواند جامعه را به سمت پویایی و 
بالندگی هدایت کند . حوزه فرهنگ ، اطالعات 
تزریق می کند و حوزه اقتصاد تامین انرژی را 
برعهده دارد . با این نگرش ،جنگ روانی سعی 
فکری  های  پارازیت  و  اختالل  ایجاد  با  دارد 
تاثیر  در حوزه فرهنگ ، بر جامعه هدف خود 
بگذارد و قدرت تصمیم گیری را کاهش دهد 
افکار  بر  تاثیرگذاردن  ضمن  طریق  این  از  و 

خارج از کشور صادر شده است. 
سایر  از  بیش  عراق  میان  این  در   
بوده  بستنی  مصرف  به  عالقه مند  کشورها 
را  9۸.4درصدی  سهم  کشور  این  چراکه 
پاکستان،  کشورهای  آن  از  بعد  و  داشته 
به  را  گرایش  بیشترین  هند  و  افغانستان 

مصرف این محصول داشته اند.
بازرگانی،  اتاق  گزارش  در  هم  حاال   
عنوان  با  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
»وضعیت صادرات اقالم غذایی در نیمه اول 
محصوالت  قرارداشتن  که  آمده   »96 سال 
لبنی )بستنی، انواع پنیر، ماست و شیر خشک 
صنعتی( در میان اقالم برتر صادراتی غذایی 
کشور با وجود حساسیت باالی این اقالم از 
حیث ایجاد شرایط الزم حین حمل ونقل 
مهم  موفقیت های  از  آنها  فسادپذیری  و 

صنعت غذا محسوب می شوند.

،بر عقاید و عواطف جامعه مورد هدف  عمومی 
نیز تاثیر بگذارد . در جنگ روانی از تاکتیک ها و 
تاکتیک  از  . یکی  تکنیک هایی استفاده می شود 
های مهم برجسته سازی است . تکنیک دیگر کلی 
ذهن  کنند  می  سعی  بافی  کلی  با   . است  سازی 
مخاطب خود را مغشوش کنند . تکنیک سانسور 
است  روانی  جنگ  دایمی  و  مرسوم  تکنیک  هم 
تکنیک  از  دیگر  یکی  فرضی  دشمن  ساخت   .
استفاده  مورد  روانی  عملیات  در  که  است  هایی 
حذف  تکنیک   . گیرد  می  قرار  گسترده  بسیار 
،تکنیک زمان بندی ،تکنیک دروغ بزرگ ،نیرنگ 
افکار  در  تشویق  ،ایجاد  اضطراب  ،برانگیختن 
اندازی موضوعتی  تفرقه  ،تهدید و  ،افترا  عمومی 
و  تکنیک  عنوان  به  روانی  جنگ  در  که  هستند 

تاکتیک استفاده می شود .
*نقش فرهنگ در مقابله با جنگ روانی 

و  ها  شیوه  علمی  صورت  به  بخواهیم  اگر 
نام  را  روانی  تهاجم  با  مبارزه  های  متدولوژی 
ببریم ،بایستی به کارکرد های فرهنگ توجه ویژه 
داشته باشیم . یکی از کارکردهای اساسی فرهنگ 
،اجتماعی کردن است . در فرایند اجتماعی شدن 
افراد ،عوامل و عناصر مختلفی تاثیرگذار هستند . 
خانواده ،محیطی که افراد در آن زندگی می کنند 
رسمی  غیر  و  رسمی  آموزش  نظام  یا  ،مدرسه 
بایستی  موضوعات  این  ،همه  همساالن  ،گروه 
دست به دست هم دهند تا آگاهی و دانش افراد 

جامعه افزایش یابد . 
بنابراین الزم است که نمادسازی ارزش های  
نظارت  و  اجتماعی  نظارت  و  جامعه  در  صحیح 
و  هنجارها  در  ،بازنگری  ،خودکنترلی  درونی 
رفتارهای جامعه ، ترویج علمی هنجارها و رفتارهای 
صحیح و باالخره افزایش باورهای مذهبی و اعتقادات 
دینی در جامعه را مدنظر داشت . اگر فرهنگ عمیق و 
با توسل به مولفه های اساسی در جامعه به  ریشه دار 
حیات خود ادامه دهد و ما بتوانیم آن را به سمت پویایی 
اهداف  سمت  به  جامعه  که  است  ،طبیعی  کنیم  اداره 
آرمانی هدایت خواهد شد . منبع : افکار عمومی و 

جنگ روانی ،محسن فردرو

چند کشــور از ایران بستنـــی وارد می کنند

افکار عمــــــومی و جنــگ روانــــــــی  

استاندار گیالن در دیدار هیات مدیره خانه مطبوعات،

عشقی مرتضی - آتش نشان

لیال خدمت بین دانا
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 گوناگون
اسماعیل  اهلل  »عنایت 
سوی  از  حکمی  طی  پور« 
عنوان  به  گیالن  استانداری 
واجارگاه  جدید  شهردار 
گزارش  به  شد.  معرفی 
خبرگزاری فارس از رودسر، 
مراسمی  طی  امروز  عصر 
استانی،  مدیران  حضور  با 
کالچای  بخش  و  شهرستانی 
واجارگاه  جامع  مسجد  در 
با  پور  اسماعیل  اهلل  عنایت 
استاندار  سوی  از  حکمی 
گیالن به عنوان شهردار جدید 

واجارگاه معرفی شد.
مدیر کل دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداری گیالن 
کرد:  اظهار  مراسم  این  در 
جزء  واجارگاه  شهرداری 
نفر  هزار   ۱۰ زیر  شهر   ۲۵
است.  گیالن  استان  جمعیت 
رئیس شورای شهر واجارگاه 
اینکه بیش از  با اشاره به  نیز 
۵۳ سال از تاسیس شهرداری 
این شهر می گذرد، اظهار کرد: 
درجه  با  واجارگاه  شهرداری 
4 و دارای ۱9 پرسنل فعالیت 
پورامیر  مهدی  می کند.محمد 
واجارگاه  شهرداری  بودجه 
میلیون   ۵4۱ را   9۲ سال  در 
یک  را   96 سال  و  تومان 
تومان  میلیون  و ۷۱۵  میلیارد 
ایستگاه  افزود:  و  کرد  اعالم 
برای  واجارگاه  آتش نشانی 
شهروندان  به  بهتر  خدمات 
نیازمند  اطراف  روستاهای  و 
آالت  ماشین  مانند  تجهیزاتی 
استانداری  امیدواریم  و  بوده 
نگاه ویژه تری به این ایستگاه 

داشته باشد.
ساختمان  احداث  وی 
دانشکده فنی و مهندسی را از 
شهرداری  دیگر  دغدغه های 
شهر  اسالمی  شورای  و 
گفت:  و  خواند  واجارگاه 
حمایت های  با  امیدوارم 
ذی ربط  مسئوالن  جانبه  همه 
بتوانیم هر چه زودتر ساخت 

این دانشکده را آغاز کنیم.

تندیس  واکنش:  نشریه 
به  مدار  مشتری  سازمان 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیریت  اعطا شد.به گزارش 
بین  امور  و  عمومی  روابط 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
اجالس  هفتمین  در  انزلی، 
مشتری  مدیریت  سراسری 
مداری کشور، تندیس سازمان 
ارزیابی  از  پس  مدار  مشتری 
دستاوردهای  و  عملکرد 
به  انزلی   آزاد  منطقه  سازمان 
بنا  شد.  اعطا  سازمان  این 
منطقه  سازمان  گزارش  براین 
آزاد انزلی در راستای رسیدن 
ها  طرح  که  پویا  نهادهای  به 
براساس  آن  های  برنامه  و 
بین  متعدد  استانداردهای 
شناخت  مانند  مدیریتی  المللی 
انتظارات  شناسایی  و  مشتری 
، تعریف رضایتمندی  مشتریان 
مشتری و فرآیند ایجاد رضایت 
سطح  ارتقای  و  مشتری،  در 
به  رسیدن  و  رضایتمندی 
طراحی  مشتریان؛  وفادارسازی 
این  در  شود،  می  اجرای  و 
با  و  یافت  حضور  اجالس 
صورت  بررسی  و  پایش 
گرفته تندیس هفتمین اجالس 
مشتری  مدیریت  سراسری 
دریافت  را  کشور  مداری 

نمود.

خبر

خبر

اسماعیل پور 
شهردار جدید 
واجارگاه شد

منطقه آزاد 
تندیس سازمان 
مشتریمداری را 
دریافت کرد

 با انعقاد تفاهمنامه ای بین مدیرعامل 
همتای  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
اقتصادی  ویژه  منطقه  از  اش  روسی 
ویژه  منطقه  اراضی  هکتار   ۲۰ لوتوس 
ا  ایرانی  های  شرکت  به  آستراخان 

ختصاص یافت.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش   به 
 ، انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
با در اختیار قرار دادن  نامه  این تفاهم 
شرکت  به  صنعتی  زمین  هکتار    ۲۰
نیمه  کاالهای  تولید  برای  ایرانی  های 
برای صادرات  مناسبی  فرصت  ساخته 
کاالهای ایرانی  مورد نیاز بازار روسیه 
و کشورهای اطراف ایجاد خواهد شد 
ویژه  منطقه  مزایای  گیری  بهره  با  و 
برای  که  هایی  معافیت  و  آستراخان 
مبادالت تجاری مابین فعالین اقتصادی 
دارد،  وجود  اورآسیا  کشورهای  عضو 
شرکت های ایرانی معرفی شده از سوی 
با  توانند  انزلی می  آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه ویژه  پردازش  کاال در  تولید و 
آستراخان با کمترین هزینه به بازارهای 
نمایند  پیدا  مزبور دسترسی  کشورهای 

تدریجی  رانش  دنبال  به   :۲4 گیالن   
هزاران تن زباله در منطقه سراوان رشت 
زندگی  ها  مگس  هجوم  و  تعفن  بوی   ،
کرده  اختالل  دچار  را  منطقه  این  مردم 

است
باره  این  اهالی  روستایی در  از   یکی 
توضیح داد، سالهاست که مسئوالن دولت 
تعهد کرده  استاندار  قبلی و چندین  های 
اند تا با خرید و راه اندازی دستگاه های 
زباله سوز این معضل را حل کنند، اما این 
تصریح  وی  است.  مانده  شعار  در  قولها 
ناحیه  این  در  روستا  چندین  مردم  کرد: 
انواع  به  اکنون  هم  سرسبز  و  جنگلی 
شده  مبتال  پوستی  و  ریوی  های  بیماری 
اند و مشخص هم نیست که چه کسی در 

این راستا پاسخگو خواهد بود.
از  این روستایی که خود کارمند یکی 
سازمان های شهر رشت است ، با اشاره 
مفصل  گزارش  یک  زودی  به  اینکه  به 
در  محیطی  زیست  فاجعه  از  مشروح  و 
شیکه  و  واکنش  نشریه  برای  ناحیه  این 
خبری گیالن ۲4 ارسال می کنند،  اظهار 
کرد: مردم این نواحی تا تاکنون دهها بار 
های  کامیون  عبور  راه  و  کرده  اعتراض 

زباله را بسته اند.
وی یادآور شد: هر بار از سوی شهردار 
و دیگر مسئوالن شهر و حتی نمایندگان 
مجلس واسطه شده اند و قول دادند که به 
مشکالت این منطقه رسیدگی شود اما....

در  رشت  شهردار  نصرتی  دکتر 

جهت  در  موثری  گام  حرکت  این  و 
و  اقتصادی  مناسبات  تعمیق  و  تحکیم 
حوزه  در  ویژه  به  کشور  دو  بازرگانی 
دریای خزر، فعالسازی کریدور شمال_ 
به  ایران  صادرات  توسعه  و  جنوب 
کشورهای حاشیه خزر  برداشته شود. 

مهندس رضا مسرور در حاشیه انعقاد 
و  بازدید  به  اشاره  با  نامه  تفاهم  این 
گفتگوهای انجام شده در روز گذشته، 
جهت  را  خود  تالش  کرد  تصریح 
به  ایرانی  های  شرکت  برترین  جذب 
ویژه  منطقه  در  مشترک  تولید  منظور 

گذشته  هفته  خود  خبری  نشست  اولین 
های  دستگاه  خرید  گفت:  خبرنگار  به 
بودجه  ظرفیت  در  نیاز  مورد  سوز  زباله 
شهرداری رشت نمی گنجد و دولت باید 
به کمک شهرداری و مردم منطقه سراوان 

بیاید.
براساس  کرد:  تصریح  شهردار 
به  منطقه  این  در  زباله  ارتفاع  تحقیقات 
های  شیرابه  که  است  رسیده  متر   ۱۲۰
زباله ها منابع زیر زمینی ، رودخانه حاشیه 
پارک جنگلی سراوان و هوای این حوالی 
است.رئیس  کرده  آلوده  را  کیلومترها  تا 
شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان 
رشت گفت: سمپاشی در لندفیل سراوان 
اما  است  انجام  درحال  گذشته  از  بیش 
ولد  زادو  فصل  در  گرفتن  قرار  دلیل  به 
مگس شاهد افزایش قابل مالحضه آنها در 
محدوده سراوان و روستاهای اطراف آن 
هستیم. در حال حاضر با وجود سمپاشی 
منطقه  در  گذشته  از  بیشتر  برابر  چند 
هجوم  شاهد  متاسفانه  سراوان  لندفیل 
مگس ها هستیم که این معضل هرساله در 
دلیل  و  افتد  می  اتفاق  از سال  این وقت 
اصلی این مشکل زاد و ولد و تخم ریزی 
مگس ها در این وقت از فصل سال است. 
بخش  مداوم  سمپاشی  با  داد:  ادامه  وی 
مگس  و  حشرات  از  ای  مالحضه  قابل 
مگس  از  تعدادی  اما  رود  می  بین  از  ها 
اطراف  روستاهای  به  و  می کنند  فرار  ها 
حمله ور می شوند و به سرعت به زاد و 

واکنشی ها: در حالی که گفته می شود ایران تا دو دهه آینده با بحران کم آبی مواجه است 
یک مقام در وزارت نیرو خبرهای خوبی به افکار عمومی داد.محمد ابراهیم نیا « مدیرکل دفتر 
خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیرو  وزارت  آبفای  و  آب  کالن  ریزی  برنامه 
تسنیم اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت منابع آبی بخصوص در حکمرانی آب از شرایط 
خوبی برخوردار نیست که با شناختی که از آقای دکتر اردکانیان به عنوان یک شخص علمی 
المللی دارای سوابق مقبولی است و تمام  بین  بعد  و دانشگاهی دارم که در بخش اجرایی و 
شایستگی های الزم را برای تصدی پست وزارت نیرو دارد، معتقد هستم وی می تواند ارتباط 
خوبی بین زیرمجموعه های حکمرانی آب در کشور برقرار کند. وی افزود: در وزارت نیرو 

اقتصادی لوتوس انجام خواهیم داد. 
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس 
به  نسبت  امیدواری  اظهار  با  سازمان  
لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  آینده 
سرمایه  جذب  مسیر  در  آستراخان 
گذار، اظهار داشت: با اراده موجود در 
مدیرعامل این منطقه، در آینده شرکت 
و  جذب  منطقه  این  در  بزرگی  های 

شروع به فعالیت می کنند . 
گسترش  در  همکاری  بر  وی  
صنعتی،  تجاری،  اقتصادی،  مبادالت 
و  بندری  خدمات  توسعه  ترانزیت، 

ولد می  پردازند .  وی تاکید کرد: مهمترین 
راه خروج از بحران زباله ی رشت ایجاد 
نیروگاه های زباله سوز است که می تواند 
زباله ها را به انرژی الکتریکی تبدیل کند و 
خروجی اندکی هم داشته باشد .  حاجی 
 ecowaste شرکت    داد:  ادامه  پور 
بهره  به  را  تهران  سوز  زباله  نیروگاه  که 
برداری رسانده همان شرکتی است که با 
نیروگاه  ساخت  قرارداد  رشت  شهرداری 
زباله سوز را منعقد کرده است و از سال 
9۲ این قرار داد مسکوت باقی مانده است 
نیروگاه  ساخت  کار  کرد:  اضافه  وی   .
در  اینها  از  پیشتر  بایستی  سوز  زباله 
تاکنون  متاسفانه  اما  می شد  انجام  رشت 
است  افتاده  تاخیر  مختلف؛به  دالیل  به 
استاندار گیالن،  با حمایت  اکنون  که هم 
فرمانداری رشت، جدیت شهردار رشت و 
اقدامات  پیگیری سازمان تالش می کنیم 
اولیه را هر چه سریعتر دنبال کنیم. حاجی 
را  نیروگاه  این  ظرفیت  کرد:  اضافه  پور 
6۰۰ تن زباله در روز عنوان کرد و گفت: 
به امید خدا با اجرای این پروژه یکی از 
معضالت اساسی شهرمان یعنی مساله ی 

دفن زباله ها حل خواهد شد.
 دیگاه رسانه: 

استان  زیست  محیط  های  گروه 
گیالن و شهر رشت در خواب تشریف 
دارند که برای حل این مشکل به تهران 
مراجعه نمی کنند و با رسانه ها در این 

تالش می کنیم تا اقتدار آب را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم که در این زمینه باید ارتباط خود 
را با قوه قضائیه و مجلس تقویت کنیم و اردکانیان می تواند در این بخش نیز با توجه به تعاملی 
که با دولت و مجلس دارد بسیار مثمر ثمر باشد. ابراهیم نیا با بیان اینکه »بخش آب کشور در 
مرحله پوست اندازی است تا از اقدامات سازه ای به سمت اقدامات غیر سازه ای و نرم افزاری 
حرکت کند«، گفت: اردکانیان با توجه به مسئولیت بین المللی که داشته است و با مشکالت آبی 
بیش از ۵۰ کشور جهان آشنایی دارد، بخوبی می تواند اهدافی که در بعد نرم افزاری و غیره سازه 

ای دنبال می کنیم را در مجموعه وزارت نیرو اجرایی کند. 
 

حمل و نقل کاال و با هدف ارتقاء سطح 
از  استفاده  با  جانبه  دو  های  همکاری 
امکانات موجود و بالقوه  تاکید و تصریح 
در  زیادی  های  شرکت  اکنون  هم  کرد: 
در  فعالیت  به  مشغول  انزلی  آزاد  منطقه 
بازار  که  باشند  می  مختلف  های  حوزه 
کشور  شرکتها،  این  از  بسیاری  هدف 
روسیه است. سرگی میلوشکین مدیر عامل 
اظهار  با  لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه 
های  شرکت  به حضور  نسبت  امیدواری 
ایرانی در آن منطقه و افزایش سطح روابط 
اقتصادی دو کشور، گفت: علی رغم عمر 
بسیار کوتاه منطقه ویژه اقتصادی لوتوس، 
نامه های  تفاهم  توانیم در چارچوب  می 
راستای  در  بلندی  های  گام  منعقده  
و  بازرگانی  مناسبات  توسعه  و  تسهیل 
تولیدی در دو کشور برداشته شود.گفتنی 
نامه،  تفاهم  این  انعقاد  مراسم  در  است 
مدیرکل گمرک استان گیالن ، مدیرعامل 
کشتیرانی دریای خزر، مدیران کشتیرانی 
فعال  ایرانی  تجار  و  اسالمی  جمهوری 
از  تعدادی  و  روسیه  آستراخان  در شهر 

فعالین اقتصادی روسیه حضور داشتند.

حوزه گفت و گوهای مستمر ندارند.
معصل و فاجعه محیط زیستی باالتر از 
این که ممکن نیست و آالینده ها منابع 
 ، است  کرده  آلوده  را  استان  مرکز  آبی 
به  ها  تشکل  این  باید  زمانی  چه  پس 

وظایف ذاتی شان عمل کنند. 
همه رسانه های استان و شهر رشت، 
به  باید  مردم  و  دولتی  غیر  های  تشکل 
کمک شهرداری و مسئوالن استان بیایند 
و از مقام های کشور به خصوص آقای 
بودجه  و  برنامه  گیالنی  رئیس  نوبخت 
الزم  و  فوری  اعتبار  تامین  با  بخواهند 
بکنند.  حیاتی  مشکل  این  برای  کاری 
نگاه  از  تکان  یک  رشت  شهر  مردم 
رسانه ای به خودشان بدهند، به واهلل گناه 

نیست.!!

20 هکتار اراضی روسیه برای شرکتهای ایران

مگس ها با هجوم به منازل مردم زندگی شان را مختل کردند

کرد:  اعالم  رشت  شهردار  واکنش:  نشریه 
 ۷۳۰ با  اکنون  هم  گیالن  استان  مرکز  شهرداری 
میلیارد بدهی ، سال قبل ۳9۲ میلیارد تومان در آمد 
داشت. در این نشست فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت، مجید پورجعفری 
بازرسی،  مدیر  رحمتی  اسماعیل  حراست،  مدیر 

علی  شهرسازی،  و  معماری  معاون  نوروزی  مجید 
شریفی  مرتضی  شهری،  خدمات  معاون  بهارمست 
معاون برنامه ریزی، متین عاشوری مدیر شهرداری 
منطقه  شهرداری  مدیر  عاشری  رضا  چهار،  منطقه 
پنج و یاسر صفاکار مدیر حقوقی شهرداری رشت 
این  ابتدای  در  قدیمی  فاطمه  داشتند.  حضور  نیز 

جلسه ضمن خیر مقدم به اصحاب رسانه ، نسبت به 
برداشتن گام هایی موثر در راستای توسعه شهر با 
همراهی اصحاب رسانه و اقدامات مدیریت شهری 

ابراز امیدواری کرد. 
 مدیریت شهری و رسانه ها در کنار یکدیگر هم 

اندیشی می کنند و پاسخگو خواهند بود 
سخنان  نیز  رشت  شهردار  نصرتی  مسعود   
آغاز  ایام سوگواری  مناسبت  به  تسلیت  با  را  خود 
جلسه  اولین  در  خوشحالم  گفت:  ادامه  در  و  کرد 
استان  رسانه  بزرگ  خانواده  جمع  در  مطبوعاتی 
گیالن و شهررشت هستم. وی افزود: مطمئنا مطالب 
پرشماری از گذشته وجود داشته و نیاز هایی مرتفع 
شده و نیازهایی همچنان باقی مانده است. جلسات 
متعددی در همین تاالر گفتگو برگزار شده است و 
از مدیریت شهری داشته  انتظاراتی  اصحاب رسانه 
اند؛ انتظارات و آرزوهایی که متعلق به مردم خوب 
و بافرهنگ رشت است و توسط رسانه ها بارها و 

بارها انتقال پیدا کرده است. 
 نصرتی با اشاره به زحمات مدیران قبلی، اضافه 
کرد: انتظاراتی در مقیاس های مختلف وجود دارد؛ 

این انتظارات در برنامه های روزانه، که وظیفه به روز 
برنامه  در  همچنین  و  است  شهری  مدیریت  حوزه 
های کوتاه مدت و روبنایی و همچنین در برنامه های 
به طور  هایی  که بخش  انتظاراتی  دارد.  مدت وجود  بلند 
مستقیم به مدیریت شهری برمی گردد و بخش هایی نیاز به 
همراهی همه حوزه ها و مدیران دارد و کار شهرداری به 
تنهایی نیست و برای همه این موارد اصحاب رسانه تفکیک 
و  مردم  ارتباطی  پل  تخصصی  طور  به  ها  رسانه  و  قائلند 
مدیریت شهری هستند. وی با بیان اینکه حقوق شهروندی 
یک جانبه نیست تصریح کرد: این جلسه با تمام جلسات 
شهری  مدیریت  حوزه  توسط  سال  سالیان  در  که  گذشته 
برگزار شده متفاوت است. امروز در اولین جلسه مسیری 
متفاوت طراحی می کنم تا در کنار یکدیگر هم اندیشی کنیم 
تا دغدغه های شهروندان از این پس با توانایی تخصصی 
اصحاب رسانه مطرح شود و به مرحله اجرا در آید و هر دو 
کرد:  نشان  باشیم. شهردار رشت خاطر  پاسخگو  گروه 
یا  و  کوتاه مدت شهرداری  یا  از وظایف روزانه  اگر 
برنامه هایی که نیاز به حمایت تاثیرگذاران حوزه ملی 
ماند اصحاب  دارد کاری روی زمین  مقیاس  و کالن 
و  کنیم  فکر  هم  با  باشند.  پاسخگو  باید  هم  رسانه 
برنامه ریزی کنیم و در کنار هم قرار بگیریم تا کارها 
در  که  مثل شرایطی  دقیقا  برود؛  پیش  در سطح شهر 
توسعه  اهداف  نگاه  از  مترقی  کشورهای  و  شهرها 

پایدار دنبال می شود. 
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2۵0 میلیـارد تومان پـروژه نیــمه تمام آبی داریم

با امضای مدیران عامل منطقه آزاد انزلی و لوتوس روسیه،

رانش هزاران تن زباله در سراوان رشت ،

امام جمعه بندرانزلی:

زهرا رضائی

در هفتمین اجالس سراسری 
مدیریت مشتری مداری،

رفع  برای  ما  متاسفانه  گفت:  بندرانزلی  جمعه  امام 
مشکالت داخلی به ظرفیت های نیروی بومی و داخلی 
 ۲۰۰ آزوال  گیاه  برای جمع آوری  و  نمی کنیم  توجهی 
میلیون دالر به ژاپن پول داده اند و دستگاهی خریده 
اند، این در حالی است که یک مخترع اهل همین شهر 
تنها با قیمت ۳۰ الی 4۰ میلیون دستگاهی بسیار قوی 
و بهتری را ساخته است، چرا آقایان استقبال نمی کنند؟ 

گیر کار واقعا کجاست؟
حجت االسالم والمسلمین سید عبدالجواد شمس الدین 
در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهر با تسلیت 
صلح  تاریخچه  به  )ع(  مجتبی  حسن  امام  شهادت 
با  جنگ  در  ایشان  لشکر  شرایط  ترسیم  و  امام  این 
معاویه اشاره و خاطرنشان کرد: امروزه رفتار استکبار 
رفتار  ایران همان  با  و صهیونیسم و کشورهای غربی 
معاویه گونه است و دشمن در تالس است حرف خود 

را با عده ای در داخل بزند.
جمهوری  حال  به  سودی  برجام  اینکه  بابیان  وی 
هم  هنوز  اتفاقات  این  همه  با  گفت:  نداشت  اسالمی 
به  و همین ها  می زنند  مذاکره  از  دم  داخل  در  عده ای 
وارد  ایران  از  باج گیری  برای  که  داده  جرات  آمریکا 
موشکی  و  منطقه  مسائل  در خصوص  و  شود  میدان 

ایراد اظهار نظر کند.
رفتارهای  برخی  به  اشاره  با  بندرانزلی  جمعه  امام 
سیاسی  جریانات  برخی  حزبی  برخورد  افزود:  حزبی 
در کشور همان رفتار قبیله ای صدها سال پیش بوده که 
امروزه به صورتی مدرن هویدا شده است و خیلی از 
تاییدها، صرفا به دستور رئیس قبیله صورت می گیرد و 
زیر مجموعه ها بدون چون و چرا می پذیرند و می گویند.
شمس الدین تاکید کرد: تاریخ زندگی امام حسن مجتبی 
می  همه  دیگر  امروزه  و  بوده  عبرت  و  الگو  بهترین 
سیاسی  جریانات  برخی  از  آمریکا  حمایت های  دانند 
کشور صرفا باهدف ایجاد تفرقه است فلذا کسانی که 
دشمن به آنان چشم طمع دارند در رفتارشان تجدید نظر 
به  فعلی  شرایط  در  سبزی  چراغ  هرکسی  افزود:  کنند.وی 
است،  لوح  ساده  فردی  یا  و  خائن  یا  دهد  نشان  دشمنان 
بحث مذاکره با آمریکا در تمامی زمینه ها خصوصا مباحث 
موشکی و منطقه به طور کل منتفی است.خطیب جمعه انزلی 
به موضوع برخود با فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر 
جایی فسادی وجود دارد باید با آن برخورد شود، نگذارید 
از  که  است  این  دنبال  به  او  زیرا  افتاده  دشمن  فضا دست 
جمهوری اسالمی چهره ای مشوش و درگیر اختالس نشان 

دهد.
وی با اشاره به جلسه روز گذشته استاندار و مدیر کل 
رغم  علی  کرد:  تصریح  انزلی  در  گیالن  محیط زیست 
میل به شرکت در این جلسه خستگی سفر روز گذشته 
این  از  را  موضوعاتی  اما  نداد  بنده  به  را  فرصت  این 
می کنم. مطرح  گیالن  محترم  استاندار  تریبون خدمت 
خطیب جمعه بندرانزلی افزود: بر اساس آنچه تاکنون 
افراد که مسئولیت  برخی  همه مردم شاهد آن هستند 
احیاسازی تاالب را بر عهده دارند افراد موفقی نبوده و 
با برگزاری این همه جلسه و برنامه ریزی ها هنوز هیچ 

راهکار و اقدامی عملی را شاهد نبودیم.

خبر

مسئوالن 
احیاسازی تاالب 

انزلی، افراد 
موفقی نیستند



اگر با *یک پتو* خوابیدی 
پتو  دو  شدن  بیدار  موقع  و 

روی خودت دیدی
مادر*  *مهر  آن  که  بدان 

است
اگر با *دو پتو* خوابیدی 

و با یک پتو بیدار شدی 
بدان که آن از مردم آزاری 

کسی نیست جز *برادرت*
پتو*  *یک  با  اگر  و 
خوابیدی و بلند شدی و دیدی 
که *بیست پتو* رویت هست 
بدون که *خواهرت* داره 

اتاق رو تمیز می کنه
و اگر با *پتو* خوابیدی و 
بیدار شدی و دیدی هیچ پتویی 

روت نیست
پتوی  با  که  باش  مطمئن 

*بابات* خوابیده بودی
اگر *بی پتو خوابیدی و بی 
 ، بیدار شدی  از خواب  پتو* 
مطمئن باش جز *همسرت* 
و  نبوده  خونه  تو  دیگه  کسی 

نیست.

ادامه مطلب .... 
کرد:ما  خاطرنشان  وی 
حمایت  با  را  جشنواره  این 
اسپانسرهای بخش خصوصی 
متاسفانه  و  ایم  داده  انجام 
سوی  از  کمکی  هیچگونه 
نکرده  دریافت  دولتی  بخش 
سرمایه  که  نماند  ایم.ناگفته 
است  ضعف  دارای  اجتماعی 
گفتنی  بگیرد.  قوت  باید  و 
ملی  دوساالنه  سومین  است 
از  اجتماعی  سرمایه  عکس 
خوب  بسیار  های  جشنواره 
حضور  و  است  ملی  و  داخلی 
ایران  جای  جای  از  عکاسان 
بر  گواهی  قبلی  دوره  دو  در 
مهلت  مدعاست.آخرین  این 
 ۲۰ جشنواره  در  آثار  ارسال 
آبان ماه سال جاری و اختتامیه 
 ۲4 نیز  نمایشگاه  شروع  و 
بود.وب  خواهد   ۱۳96 آذرماه 
www.sabzkaran. سایت 
سواالت  به  تواند  نیزمی   com
دهد.  پاسخ  عکاسان  شبهات  و 
شایان ذکر است این جشنواره 
در دو بخش اصلی با موضوع 
سرمایه اجتماعی و بخش ویژه 
با موضوع سرمایه اجتماعی و 
برگزار  زیست  محیط  حفظ 
تمامی  شرکت  و  شد  خواهد 
آن  در  عالقمندان  و  عکاسان 

آزاد می باشد.

معاون بهره وری اقتصادی 
و  شناسایی  از  گیالن  اوقاف 
رقبه   ۱۳4۰ وضعیت  تعیین 
استان  موقوفات  درآمد  فاقد 

گیالن خبر داد. 
معاون بهره وری اقتصادی 
و  شناسایی  از  گیالن  اوقاف 
رقبه   ۱۳4۰ وضعیت  تعیین 
استان  موقوفات  درآمد  فاقد 

گیالن خبر داد. 
 : گفت  خوشخو  علی 
افزایش بهره وری موقوفات 
نیات  اجرای  جهت  در 
الویت  از  واقفین خیراندیش 
اداره کل  های مهم و اصلی 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
بین  این  در  و  است  گیالن 
امالک  و  رقبات  شناسایی 
یا  و  درآمد  فاقد  موقوفه 
مهمترین  المنفعت  مصلوب 

موئلفه است.

خبر

خبر

خبر

پتوشناسی و مهر 
مادر.....

در جستجـتوی 
سرمایه اجتــماعی

شناسایی و تعیین 
وضعیت 1340 

رقبه فاقد درآمد 
موقوفات گیالن

باالنی-گیالن- بی  عابدینی  مجتبی 
نهادهای  از  ای  اجتماعی مجموعه  سرمایه 
اتصال  بلکه حلقه  نیست  اجتماع  زیربنایی 
افراد در قالب نهادها،شبکه ها،تشکل های 
اساسی  تغییرات  خمیرمایه  و  داوطلب 

جامعه در دنیای نوین است.
موسسه  مدیرعامل  زاده  طواف  نسیم 
سبزکاران باالن و برگزار کننده ی سومین 
با  اجتماعی  سرمایه  عکس  ملی  دوساالنه 
بیان گفتار باال اعالم کرد:سرمایه اجتماعی 
جامعه  افراد  میان  ارتباطات  و  پیوندها  به 
بعنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق 
تحقق  موجب   ، متقابل  اعتماد  و  هنجارها 
اهداف جامعه می شود.سرمایه اجتماعی در 

اقتصاد هر کشور با اعتمادپذیری و روحیه 
همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن 
می  نمایان  نیز  جامعه  اقتصادی  اهداف  به 
با  نیز  سیاسی  عرصه  افزود:در  وی  شود. 
در  دولت  از  حمایت  و  مردم  مشارکت 
سیاسی،سرمایه  گوناگون  های  صحنه 
مصادیق  از  که  می شود  تعریف  اجتماعی 
بارز موفقیت در توسعه سیاسی هر کشور 
بوده است.همچنین هرچه سرمایه اجتماعی 
تقویت  جامعه  فرهنگی  های  بخش  در 
بیشتری  سرعت  نیز  فرهنگی  شود،توسعه 
می گیرد و از این رهگذر،رفتار افراد جامعه 
و نحوه تعامالت آن ها قابل پیش بینی تر 
می شود. برگزار کننده ی سومین دوساالنه 

ملی عکس سرمایه اجتماعی ادامه داد:ما در 
حوزه محیط زیست کار می کنیم و شاید 
بیاید که چرا موضوع  این سوال به وجود 
سرمایه اجتماعی را دنبال کرده ایم؟ جواب 
های  سرمایه  کاهش  زیرا  است  مشخص 

اجتماعی به محیط زیست آسیب می زند.
داشت:موسسه  اظهار  زاده  طواف 
سبزکاران تمام تالش خود را کرده تا این 
جشنواره را با بهترین کیفیت ممکن برگزار 
مردم   ، زیبانگارانه عکاسان  نگاه  با  تا  کند 
بتوانند این موضوع را راحت تر درک کنند 
ملموس شود.  پیش  از  بیش  آن  اهمیت  و 
وی افزود:نشست های دیگری هم خواهیم 
عکاسان  برای  دوساالنه  موضوع  تا  داشت 
تبیین شود.در این مسیر نیز از کمک های 
سرمایه  معاون  سرشت  پاک  سلیمان  دکتر 
اجتماعی نهاد ریاست جمهوری و همچنین 
شناسی  جامعه  اساتید  از  زاده  دکتر حالج 
برده  را  فراوانی  های  بهره  گیالن  دانشگاه 
ایم. طواف زاده در پایان خاطرنشان کرد:در 
را  کننده  شرکت  بیشترین  که  هایی  استان 
آثار  نمایشگاه   ، باشند  داشته  دوساالنه  در 
برگزیده نیز برگزار می شود.ما می پذیریم 
که دوساالنه نمره ۱۰۰ را نگرفته اما بر این 
باوریم که ما در حال رشد هستیم ، بنابراین 
دل  و  جان  به  را  پیشنهادات  و  ها  نقد 
میرزایی  افشین  همچنین  باشیم.  می  پذیرا 

سرمایه  عکس  ملی  دوساالنه  سومین  دبیر 
اجتماعی اعالم کرد:تا کنون دو دوره ی این 
دوساالنه برگزار شده و این جشنواره عکس 
موضوع  خاطر  به  بلکه  نیست  هنری  صرفا 
آن ، نگاه فرهنگی و اجتماعی بیشتر از بعد 
هنری آن می باشد هرچند همواره هنر ابزار 
مناسبی برای رسیدن به اهداف بوده است و 
بزرگ  های  و شرکت  موسسات  از  بسیاری 
برگزاری  به  اقدام  نیز   ... و  مانند سونی  دنیا 

چنین جشنواره هایی نموده اند.
وی گفت:موضوع سرمایه اجتماعی خیلی 
جاافتاده نبوده و هر کس تعریف جداگانه ای 
این موضوع توجه  به  نیز  نظام   ، از آن دارد 
ویژه ای دارد.این دوساالنه یک جشنواره در 
افتخاری  به  بایست  می  که  است  ملی  ابعاد 
برای این شهر و استان بدل شود و ما نیز تمام 
تالش خود را در این راه انجام خواهیم داد.

دبیر جشنواره  اظهار داشت:در دوره های 
اول و دوم به ترتیب ۷۰۰ و ۱۷۰۰ عکس به 
جشنواره ارسال شد  و پیش بینی می شود با 
توجه به کیفیت برگزاری در دوره های قبل 
در  کنندگان  شرکت  بیشتر  استقبال  شاهد   ،

سومین دوره باشیم.
مدنی،الوند  ملک  گفت:کریم  میرزایی 
رضازاده و مهدی منعم ، کار داوری عکس 

ها را برعهده خواهند داشت.

در جستجــــــــتوی سرمایه اجتــــماعی
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گوناگون

 عواملی مانند تورم مزمن در اقتصاد 
بازار  محدودیت  همچنین  و  ایران 
و  خانوار  پس انداز  جذب  در  سرمایه 
شهرداری ها  نادرست  سیاست های  البته 
در فروش تراکم، موجب شده است طی 
دو دهه گذشته سرمایه گذاری در بخش 
بازده  از  شهری  مستغالت  و  مسکن 
سایر  با  مقایسه  در  باالیی  جذابیت  و 

فعالیت های اقتصادی برخوردار باشد
و  مسکن  بازار  مساله،  همین   
و  سوداگری  عرصه  به  را  مستغالت 
سرمایه گذاری های مازاد بدل کرده است 
که نتیجه آن، انباشت دارایی ها در بخش 
مسکن شهری است. ابعاد این مساله تا 
دهه  دو  طی  که  است  گسترده  حدی 
حتی  خانوار  پس انداز  عالوه بر  گذشته، 
و  شرکت ها  دارایی  از  عمد ه ای  بخش 
دریافتی  تسهیالت  همچنین  و  بانک ها 
سرمایه گذاری  جای  به  بانک ها  از 
سوی  به  اقتصادی  فعالیت های  در 
شهری  مستغالت  در  سرمایه گذاری 

سرازیر شده است. 
این پدیده موجب خروج سرمایه ها از 
انباشته شدن  و  اقتصاد  مولد  بخش های 
آن در بخش مسکن شهری شده است. 
نتیجه این مساله، کاهش منابع و کاهش 
انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش های 
رشد  کاهش  نهایت  در  و  اقتصاد  مولد 
اقتصادی کشور بوده است.رشد بی رویه 
مسکن  و  مستغالت  در  سرمایه گذاری 
این  در  مازاد  سرمایه گذاری  و  شهری 
ایجاد  با  کوتاه مدت  در  چه  اگر  بخش، 
ساختمانی،  نهاده های  برای  تقاضا 
ایجاد  صنایع  برخی  رشد  در  تحرکی 
می کند، ولی در میان مدت و بلندمدت، 
به واسطه انباشت سرمایه ها و منابع تولید 
در یک بخش غیرمولد، مانع رشد سایر 
بخش های مولد شده و عمال اثری منفی 

بر رشد اقتصادی خواهد داشت. اغلب 
اقتصادی،  فعاالن  و  سیاست گذاران 
آشکار شدن نشانه های رونق در بخش 
رونق  نشانه های  منزله  به  را  ساختمان 
قرار  استقبال  مورد  و  گرفته  اقتصادی 

می دهند. 
با  ساختمان  بخش  قوی  پیوندهای 
معموال  خود،  از  قبل  صنایع  از  طیفی 
این تصور را به وجود می آورد که رونق 
این بخش، موجب تحرک سایر صنایع 

خواهد شد.
 باید توجه داشت که تجربه تاریخی 
اقتصاد ایران نشان می دهد، رونق بخش 
اغلب  شهری  مستغالت  و  ساختمان 
نبوده  پایدار  اقتصادی  رشد  نویدبخش 
به  منفی  تبعات  و  مقابل عوارض  و در 

دنبال داشته است. 
 به طور خاص در مقطع زمانی فعلی، 
هجوم  آماده  شدت  به  اقتصاد  شرایط 
بازار  به  سرمایه ها  و  منابع  سوداگرانه 
تکرار  آن،  نتیجه  که  است  مستغالت 
چرخه معیوبی است که منجر به کاهش 
خواهد  آینده  در  کشور  اقتصادی  رشد 
زیر  به شرح  را  نگرانی  این  شد. دالیل 

می توان توضیح داد.
 از یک طرف رشد ارزش افزوده بخش 
سال  پایان  تا   ۱۳9۱ سال  از  ساختمان، 
۱۳9۵ منفی بوده است. آمار حساب های 
ارزش افزوده  می دهد  نشان  نیز  ملی 
ثابت در  قیمت های  به  بخش ساختمان 
سال ۱۳9۵ درحدود ۳۷ درصد کمتر از 
در سال ۱۳9۰  افزوده ساختمان  ارزش 
یک  وجود  معنی  به  این  است.   بوده 
ظرفیت خالی بزرگ در بخش ساختمان 
و صنایع و خدمات مرتبط با فعالیت های 
ساختمانی است. به بیان دیگر، در حال 
حاضر ظرفیت های خالی گسترده ای در 
به آن  بخش ساختمان و صنایع وابسته 
وجود دارد که آماده جذب سرمایه ها و 

تورم  دیگر،  از طرف  است.  مالی  منابع 
ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، که طی 
به  بود،  یافته  کاهش  گذشته  سال  سه 
افزایش  آینده  ماه های  در  زیاد  احتمال 
خواهد یافت. افزایش مجدد نرخ تورم، 
به مانند چکاندن ماشه هجوم سرمایه ها 
برآن،  عالوه  است.  مستغالت  بازار  به 
انگیزه  نیز  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
بانکی  نظام  از  را  سرمایه ها  خروج 
مستغالت  بازار  در  سرمایه گذاری  و 

افزایش می دهد.
کرد  اضافه  باید  نیز  را  نکته  این   
نیز  پیش نگر  شاخص های  برخی  که 
نشان دهنده تمایل بازار به سرمایه گذاری 
از  پس  است.  مستغالت  بخش  در 
برای  تقاضا  منفی،  رشد  سال  چندین 
به  از سال ۱۳9۵  پروانه  های ساختمانی 
تدریج افزایش یافته است و آمار فروش 
و تولید نهاده های ساختمانی نیز از نیمه 
دوم سال ۱۳9۵ به تدریج رو به افزایش 

نهاده است. 
چنین  این  می توان  را  باال  مطالب   
مانند  عللی  بر  بنا  که  کرد  جمع بندی 
در  گسترده  خالی  ظرفیت های  وجود 
به  وابسته  صنایع  و  ساختمان  بخش 
تورم  افزایش  احتمال  همچنین  و  آن 
نرخ  کاهش  نیز  و  آینده  ماه های  در 
از  برگرفته  نشانه های  و  بانکی  سود 
مجموع  در  پیش نگر،  شاخص های 
احتمال هجوم مجدد سرمایه ها به سمت 
و  شهری  مستغالت  و  مسکن  بازار 

سرمایه گذاری  مازاد با هدف سوداگری در 
دارد.در چنین شرایطی  بخش وجود  این 
دولت باید با درایت و دوراندیشی کافی 

سیاست گذاری کند. 
هر  از  پیش  است  الزم  زمینه  این  در 
تورم  حفظ  به  تعهد  با  ابتدا  مساله ای 
بخش  در  سوداگری  انگیزه  یک رقمی، 
مسکن و مستغالت شهری را کاهش داد.

سرمایه ها  هدایت  برای  دیگر  سوی  از 
الزم  اقتصاد،  منابع  کارآی  تخصیص  و 
ایجاد  و  مناسب  سیاست گذاری  با  است 
مشوق ها و زمینه های مناسب، حوزه هایی 
بافت های فرسوده، توسعه  مانند نوسازی 
شهرها و شهرک های جدید و انبوه سازی 

مسکن مورد حمایت دولت قرار بگیرد. 
موانع  رفع  با  باید  همچنین   
همچنین  و  خصوصی  سرمایه گذاری 
بخش  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
و  معدن  حمل ونقل،  زیرساخت های 
در  سرمایه گذاری  جهش  زمینه  انرژی، 
فراهم  را  غیرمسکونی  ساختمان  بخش 
کرد. با رونق حوزه هایی مانند انبوه سازی 
فرسوده،  بافت های  نوسازی  مسکن، 
جدید،  شهرک های  و  شهرها  توسعه 
و  نقل  و  حمل  زیرساخت های  توسعه 
سایر زیرساخت ها و هدایت سرمایه ها به 
این بخش ها، بدون تحریک سوداگری در 
مطلوبی  نحو  به  شهری،  مستغالت  بازار 
زمینه رونق صنایع وابسته به ساختمان و 
کمک به رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.

نمایشگاه نقاشی توسط گروه هنری آونگ متشکل 
اداره  گالری  در  قدسیه ساری  دانشگاه  دانشجویان  از 

فرهنگ و ارشاد اسالمی الهیجان برپاشده است .
عمومی  روابط  مدیر  دوستی  فاطمه  گزارش  به 
این  در  ؛  الهیجان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
آکریلیک،رنگروغنومتریاله تکنیک  با  اثر  نمایشگاه۳4 
از  ساری   قدسیه  دانشگاه  دانشجوی   ۱4 ایمختلفاز 
تاریخ ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان در نگار خانه استاد حسین 
 ، سلطانی  زهرا  باشد.   می  برپا  الهیجان  محجوبی 
مینا محرمی،فاطمه حسینی  امینی،سمانه عباسی،  زهرا 
اندی،عذرا  زاده،فاطمه  حسنعلی  رکاوندی،تحسین 
 ، نیازی  ، سمیه  ، زکیه غالمی زاهدی  ابوالقاسم زاده 
رومینا زند،سحر احمدی،کوثر رجب نیا ، امیر کریمی 
خراسان  استانهای  از  که  هستند  هنرمندانی  جمله  از 
شرقی  ،لرستان،اصفهان،مازندران،آذربایجان  رضوی 
شرکت  نمایشگاه  این  در  بویراحمد  و  ،کهگیلویه 
به همت»هلیا سلمانی«استاد  نمایشگاه  این   . اند  کرده 
تهران  هنر  پژوهش  دکترای  دانشجوی  و  دانشگاه 
شهرسبز  تجسمی  هنرهای  آموزشگاه  همکاری  با 
برگزار شده است . سلمانی  تاکنون در نمایشگاههای 
گروهی و انفرادی متعددی از جمله نمایشگاهارتفیرایت
نگارخانه  هنر  و  مهر  الیا؛موزهالبانیا؛نمایشگاه گروهی 
است.  کرده  .....شرکت  و  تبریز  بهزاد  الدین  کمال 
نمایشگاهگروههنری  پنجمین  این  است  بذکر  الزم 
افتتاحیه  اونگاستکهدرسطحکشوربرگزارمیشود.مراسم 
این نمایشگاه با حضور جمعی از هنرمندان و  اساتیدی 
 ، لزرجانی  مستشاری،سعید  صمدتوانا،احمد  چون 
....در روز یکشنبه ۳۰  صمدحسنی، برزگر، شریفی و 
فرهنگ و  اداره  استاد حسین محجوبی  مهر درگالری 
می  عالقمندان   . شد  برگزار  الهیجان  اسالمی  ارشاد 
از ساعت 9الی  یاد شده صبحها  تاریخهای  توانند در 
۱۲ و عصرهااز ساعت ۱6الی۱۸ از این نمایشگاه دیدن 
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خبر

برپایی نمایشگاه نقاشی گروه 
هنری »آونگ« در الهیجان

رونق بازار مسکن؛ تهدید یا 
فرصت؟

هستند  غیربومی  گیالن  دانشگاه  دانشجویان  درصد   4۵ اینکه  بیان  با  گیالن  دانشگاه  رئیس 
در  خوابگاه  از  برخورداری  وضعیت  گیالن  دانشگاه  در  دانشجویان  آمار  به  توجه  با  گفت: 
دانشگاه گیالن مطلوب نیست.احمد رضی  در نشست خبری در رشت با اشاره به اینکه امسال 4 
هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه گیالن ثبت نام کردند اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه گیالن 
ظرفیت های مطلوب استان گیالن هستند. رئیس دانشگاه گیالن با بیان اینکه این میزان دانشجو 
در 64 رشته کارشناسی، ۱66 رشته کارشناسی ارشد و 9۳ رشته دکتری ثبت نام کردند گفت: 

عالوه بر دانشجویان مذکور، دانشگاه گیالن دانشجویان پست دکتری )فوق دکتری( هم دارد. 
 رضی با تاکید بر اینکه ۱۰ رشته کارشناسی ارشد به صورت آموزش الکترونیکی در دانشگاه 

گیالن تدریس می شود خاطرنشان کرد: این دانشجویان بدون حضور در دانشگاه از طریق اینترنت 
به تحصیل می پردازند. وی از تحصیل ۷۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه گیالن خبر داد و تاکید 
پسران  را  را دختران و 4۲ درصد  دانشگاه گیالن  دانشجویان  امسال ۵۸ درصد ورودی  کرد:  
گیالن  دانشگاه  در  را  دختر  دانشجویان  تحصیل  میزان  گیالن  دانشگاه  رئیس  می دهند.  تشکیل 
بیشتر از دانشجویان پسر دانست و اظهار داشت: دانشگاه گیالن در تاسیس رشته های جدید به 
نیاز استان توجه ویژه می کند. رضی دانشگاه گیالن را دانشگاهی مادر در استان گیالن عنوان کرد 
و با بیان اینکه دانشگاه گیالن به رشته هایی که مرز های دانش طی می کنند توجه ویژه دارد گفت: 

رشته اقتصاد و برنامه ریزی شهری به تازگی در دانشگاه گیالن راه اندازی شده است.

شرایط خــوابگاه دانشجویی در گیـالن مطلوب نیـست

واکنش

یادداشت حمید آدرمند

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا

خبر

امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر 
ساماندهی  از  گیالن  ایثارگران 
این استان  99 درصد گلزارهای 
خبر داد و گفت: واگذاری زمین 
ایثارگران و  اشتغال  اراضی و  و 
مواردی  از  شهدا  خانواده های 
بیشتری  توجه  نیازمند  که  بوده 

ایثار گیالن، عبداهلل پاکاری در جلسه  است. به گزارش 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  معارفه  و  تکریم 
شهرستان رودسردر دفتر فرماندار این شهرستان، هدف 
از سفر خود به شرق گیالن را تغییر و تحول مدیریتی 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر عنوان کرد. وی با 
اشاره به اینکه تقریبًا بیش از 6 سال غمخوار مدیریت بنیاد 
افزود:  داشتند،  برعهده  را  رودسر  ایثارگران  امور  و  شهید 
امیدواریم از ظرفیت ایشان به عنوان مدیر خوب و الیق برای 
پست جدید در آینده نزدیک بهره مند شویم. مدیر کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران گیالن با اشاره به اینکه رودسر با دارا 
بودن ۸ درصد ایثارگران استان بعد از رشت با ۳4 درصد 
ایثارگران دومین شهرستان است، تصریح کرد: الحمداهلل با 
دستگاه ها  سایر  مدیران  و  فرماندار  همدلی  و  همکاری 
اقدامات شایسته ای در رودسر صورت گرفته است.وی 
از ساماندهی 99 درصد گلزارهای شهدای گیالن خبر داد 
و افزود: این استان دارای یک هزار و ۲۸۸ گلزار شهدا 
است. پاکاری با اشاره به اینکه بعضی از مباحث شهدا 
بیشتری  و حمایت های  توجه  نیازمند  ایثارگران  امور  و 
است، گفت: واگذاری زمین و اراضی به واجدین شرایط 
از این موارد است که خوشبختانه با توافقات انجام شده 

در مرحله واگذاری است.

سامانـدهی 99 درصـد از 
گلزارهای گیالن 

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گیالن خبر داد:

50 درصد صیادان گیالن بیمه شده اند
مدیر کل شیالت استان گیالن اعالم کرد: به هدف 
آماده سازی و باروری پهنه صید و صیادی در دریای 
خزر ۱۵۰ میلیون بچه ماهی وارد رودخانه ها و تاالب 
ها شده است. مهندس شعبانی در اولین روزهای فصل 
صید در دریای خزر  تصریح کرد: از این میزان بچه 
ماهی ۷ تا ۱۰ درصد به سن رشد می رسند که قابلیت 
به  های  بچه  بقیه  افزود:  وی  دارند.  را  دریا  از  صید 
موجود  غذای  میزان  ها،  آالینده  جوی،  شرایط  علت 
و... از بین می روند. به گفته ی مدیر شیالت گیالن 

۸۰ تا ۸۵ درصد از ماهی ها در این چرخه ماهی سفید 
هستند و بقیه از خانواده کپور ماهیان و کفال که ماهی 
سفید بیشترین بازار را دارد. شعبانی در خصوص بیمه 
از  نیمی  تعداد  این  از  گفت:  استان  در  صیاد  هزار   4
ها  تالش  دیگر  درصد   ۵۰ برای  و  هستند  بیمه  آنها 
در جریان است. در همین راستا حق پرست مدیر کل 
مصوبه  براساس  شد:  آور  یاد  گیالن  اجتماعی  تامین 
های جدید سازمان خصوصی سازی برای بیمه صیادان 
بیمه نشده ۲۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است 

که این بخش از صیادان از آبان ماه به مدت شش ماه 
می توانند با نرخ ۱۷ درصد بیمه شوند.   

وی گفت: صیادان نیمه دوم سال که فعالیت صیادی 
ندارند با همان نرخ ۲۷ درصد می توانند بیمه باشند 
و سابقه بیمه ای خود را تکمیل نگه دارند تا در سن 
کل  مدیر  کنند.   استفاده  بیمه  های  امتیاز  از  کهولت 
شیالت هم چنین در باره پرورش ماهی اظهار کرد: این 
فعالیت های صیادی در سالهای اخیر مورد  از  بخش 
در  وی  گفته  به  است.   گرفته  قرار  استقبال  و  توجه 

حال حاضر عالوه بر حدود ۷ هزار تن صید در بخش 
پرورش ماهی در ققس در ساحل دریا  9۰ متقاضی 

پرونده های خود را ارائه داده اند. 
 از این تعداد ۸4 نفرشان شرایط الزم برای سرمایه 
و  ابزار  آنها  نفر   ۱۸ که  دارند  را  فعالیت  و  گذاری 
امکانات صید را از خارج وارد کرده یا در حال وارد 
در  ماهی  قیمت  در خصوص  کردن هستند.  شعبانی 
این روزها دربازار رشت و دیگر شهرهای استان گیالن 
تابعی  گیالن  استان  و  شمال  در  ماهی  قیمت  گفت: 
میزان صید و تقاضا است و چون فصل صید 9 روزی 
شروع شده است ، به علت کمبود صید قیمت ماهی 
گران و ماهی سفیدکیلویی ۵۰ تا 6۰ هزار تومان است. 

ادامه مطلب در همین صفحه  



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 9 آبان  1396 ، 11 صفر  1438 ، 31  اکتبر 2017 ، شماره 672

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

دیدگاه

ارزش واقعی من و 
شما...

مردم می گویند ،

پسر  لینکلن  آبراهام 
یک کفاش بود ،

افراد  های  کفش  او  پدر   
می  تعمیر  را  سیاسی  مهم 

کرد!
سالها  از  پس  آبراهام 
رئیس  عنوان  به   ، تالش 
جمهور برگزیده شد ، اولین 
مجلس  در  او  سخنرانی 
بدین صورت گذشت  سنای 
اینکه  از  نمایندگان مجلس   :
شده  جمهور  رئیس  لینکلن 

بود ناراضی بودند . 
یکی از نمایندگان مخالف 
با عصبانیت و بی ادبی تمام 
فریاد  خود  جایگاه  سوی  از 

زد :
بطور  که  حاال  آبراهام! 
شده  جمهور  رئیس  شانسی 
می  که  نکن  فراموش  ای 
کفاش  بچه  یک  تو  دانیم 

بیشتر نیستی!
آبراهام لینکلن لبخندی زد 
اینطور  را  خود  سخنرانی  و 

شروع کرد : 
نماینده  آقای  از  من 
در  که  ممنونم  بسیار  بسیار 
چنین روزی مرا به یاد پدرم 
و  ، چه روز خوبی  انداخت 
من  خوبی!  آوری  یاد  چه 
زندگی و جایگاهم را مدیون 

زحمات پدرم هستم ...
در  بنده  نماینده  آقایان 
بنده  که  کنم  اعالم می  اینجا 
با   ، نیستم  ماهر  پدرم  مانند 
هنرمند  دستان  از  حال  این 
او چیزهایی آموخته ام ، پس 
به  تمایل  شما  از  کسی  اگر 
با  داشت  خود  کفش  تعمیر 
تعمیر  به  حاضر  میل  کمال 

کفشش خواهم بود . 
او  مهم  ازاقدامات  یکی 
تاریخ  به  بخشیدن  خاتمه 

برده داری بود! 
و درپایان جمله معروف :

معیار واقعی ثروت ما این 
گم  را  پولمان  اگر  که  است 

کنیم ، چقدر می ارزیم .؟؟!
و  مقام  پول,  بدون  واقعا 

امالک
خودمان بعنوان یک انسان 

چه قدر می ارزیم؟؟؟

گناه هرچقدر هم لذت بخش باشــد تمام میشود بعداز ده دقیقه فروکش می کند ،اما رنج گناه برای 
همیشه در دل و جان  انسان می ماند.

اگر در زندگی ثواب نکردیم ، حداقل گناه نکنیم...

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با ۱۴00 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمك 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     0۱002۴8۱087003 بانك صادرات       0۱00039۴۵۵009     بانك پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   3333۱300 - 0۱3    و   09۱۱۱3۴7۴77   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمك به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2۴00 نفر

شماره حساب بانك ملی0۱0۵3928۵۵00۵ و   شماره حساب  بانك صادرات0۱02۵07308000- 
شماره حساب بانك رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶373۱02۱7۵9۱22بانك مهر ایران

تلفن    0۱3333۶3۵39        و         0۱3333۶3890

))آگهی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور(( 
جهت افزایش سرمایه  و پذیرش سهامداران جدید در صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور متقاضیان می توانند از 
تاریخ درج آگهی تا مورخه 96/07/28 با حضور در محل صندوق به نشانی الهیجان – خیابان ملت – روبروی سازمان چای 

کشور – کد پستی 43111_44197 ، نسبت به تکمیل فرآیند سهامدار شدن اقدام نمایند.

 

کیفیت نان در شهر رشت هر روز بدتر از دیروز...
و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
مرکز  رشت  شهر  مردم   :۲4 گیالن 
چه  اگر  گویند،  می  گیالن  استان 
تقریبا  شهر  این  در  نان  وضعیت 
هفته  در  اما   ، نبوده  خوب  هرگز 
های اخیر کیفیت نان ها بسیار بدتر 

شده است.
بیست  از  که  ما  خبرنگاران 
و  سنگک  بربری،  لواش،  نانوایی 
با  تافتون در شهر سرکشی کرده و 
اند،  کرده  مردم صحبت  و  نانوایان 
از  نانواها  بیشتر  دادند،   گزارش 
یکی  مندند.  گله  بسیار  آرد  کیفیت 
از حاشیه شهر و  از خبرنگاران که 
نقاط بین شهری گزارش تهیه کرد، 
ها  نانوایی  این  در  اوضاع  نوشت: 
اسفبار است و عالوه بر آرد و خمیر 
و بهداشت ، اوضاع آب هم در این 

نانوایی ها بد است.! 
نانواها در مرکز استان گیالن  از 
افزایش مداوم » با شیب کند و تند« 
حامل های انرژی و دستمزد شاطر 
و کارگر نانوایی  و هزینه اجاره و 

تعمیرات دستگاه های تولید نان در 
افزودند:  و  دارند  انتقاد  سالجاری 
چاره ای به جز تغییر وضعیت نان 
برای ایجاد تناسب بین هزینه و در 

آمدشان ندارند. 
کردند،  اظهار  شهروندان رشت  
هنگام  در  را  بهداشت  ها  نانوایی 
دستشویی  وجود   ، گیری  خمیر 
در داخل نانوایی، کثیف بودن کف 
نانوایی ها و کف تنورهای ماشینی 
اکنون  کنند. هم  نمی  .... رعایت  و 

صورت  به  های  نانوایی  بیشتر 
ماشینی پخت می کنند. 

به تازگی  یکی از کارشناس های 
مستنداتی  و  شواهد  با  هم  تغذیه 
سنتی  های  نان  اساسا  کرد:  اعالم 
در کشور بهداشتی نیست و توصیه 
کرد مردم از نان های بسته بندی که 
دست در آن ها دخالت ندارند برای 
استفاده  خانواده  بهداشت  حفظ 

کنند. 
ها  نانوا  افزایند:  مردم رشت می 

باشد  بهتر  نان  کیفیت  آنکه  برای 
کنند،  می  اضافه  جوش  خمیر  به 
تا  را  نانی  نوع  هر   « ها  نان  اندازه 
و  اند  تر گرفته  ۳۰ درصد کوچک 
با افزون چند دانه کنجد، نان را دو 

برابر قیمت مصوب می فروشند.  
مطلب  این  تهیه  جریان  در 
تولیدی از نانوایی های رشت ، در 
هم  نظارتی  مامور  دو  نانوایی  یک 
مشاهده شدند که به دنبال گزارش 
عرضه نان خارج از نوبت و شکایتی 
که شده بود به این نانوایی مراجعه 

کرده بودند. 
بربری  نان  امروز  عصر  نگارنده 
هزار تومانی را در حالی خریداری 
سه  به  نسبت  نان  این  که   کرد  
درصد   4۰ تا   ۳۰ امسال  اول  ماهه 
نانوا  به  وقتی  و  بود  شده  کوچکتر 
اعتراض شد که چرا نان های شما 
اظهار  شود،  می  کوچکتر  هفته  هر 
صرفه  و  باالست  ها  هزینه  کرد: 
خاکی  یک  باید  و  ندارد  اقتصادی 

بر سرمان بکنیم.

سـواد چیــست ؟
بر اساس تعریف یونسکو، شخص با 
سواد فردي است که تمام پارامترها زیر 

را در خود دارا است:
* سواد عاطفي:

با  عاطفي  روابط  برقراري  توانایي   
خانواده، همسر و دوستان، به نحوي شایسته.

* سواد ارتباطي:  توانایي برقراري ارتباط و تعامل با تمامي اعضاي 
جامعه، شامل آداب معاشرت و روابط اجتماعي نیکو.

* سواد مالي:  توانایي مدیریت اقتصادي درآمد، یعني دانش چگونگي 
پس انداز، سرمایه گذاري، و مدیریت هزینه.

 * سواد رسانه:  این که بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نا معتبر 
است. یعني توانایي تشخیص راستي و درستي اخبار و دیگر پیام هاي 

رسانه اي. و از کپي کردن و اشاعه مطالب نادرست پرهیز کنیم .
 * سواد آموزش و پرورش: توانایي تربیت فرزندان به شکل شایسته. 
* سواد رایانه: توانایي استفاده از مهارت هاي هفت گانه ي رایانه یا 
ICDL ، شامل مفاهیم پایه ي فن آوري اطالعات و ارتباطات، استفاده 

از رایانه، مدیریت فایل ها، واژه پردازي و ...
امروز، در قرن بیست و یکم، داشتن سواد خواندن و نوشتن، یا حتی 
اخذ مدرک دانشگاهي، دال بر با سواد بودن فرد نیست. به امید روزي 
که جامعه ي ما، سرشار از افراد باسوادي باشد که داراي تمام معیارهاي 

با سوادي را باشد.

چند نکته از این معنا.....
» رنج گناه «

چاپ سوم کتاب 
روزنامه نگاری

 علمی و کاربردی 
وارد بازار شد

نویـسنده:  
مجیـد محمدپـور

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 
09۱2۵03۶8۱0

استاد نمونه دانشگاه از سال 
۱390 تا کنون

مراسم عـزاداری ساالر شهیـدان در دانشگاه جامع تالش

  همایش ملی سالمت اجتماعی در دانشگاه گیالن برگزار شد

عزاداري  ایام  مناسبت   به   
اباعبداهلل  حضرت  شهیدان  ساالر 
تعزیه  اجراي  مراسم  )ع(   الحسین 
با  تالش  کاربردي   علمي  مرکز  در 
و  دانشگاه  اساتید  مسئوالن،  حضور 
دانشجویان  این  مجموعه  با اجرای  

سالمت  ملی  همایش  نخستین 
اجتماعی با رویکرد معلولین و سالمندان 
برگزاری  حال  در  گیالن  دانشگاه  در 
سالمت  ملی  همایش  رئیس  است. 
نخستین  برگزاری  جریان  در  اجتماعی 
اظهار  اجتماعی  سالمت  ملی  همایش 
کرد: از بین ۷۰ مقاله علمی پذیرفته شده 
مقاله   ۳۰ همایش،  دبیرخانه  سوی  از 
 ۷۰ و  شده  ارائه  سخنرانی  قالب  در 
اختیار  در  پوستر  به صورت  نیز  مقاله 

شرکت کنندگان قرار داده می شود.
از  هدف  پسندیده  محمدمهدی 
را  دوروزه  همایش  این  برگزاری 

گروه اعزامی  از دفتر نهاد  نمایندگی  
مقام  معظم  رهبری در دانشگاه ها 
برگزار  دانشگاه  این  در  تهران   از 
نماینده   عرفانی   مجتبی  سید  شد. 
سابق  مردم تالش در مجلس شورای  
اسالمی ، موسس  و رییس  دانشگاه  

جامعه  در  کارآمدی  و  امید  گسترش 
دانست و تصریح کرد: باید کمک کنیم 
قرار  جامعه  اختیار  در  فردی  انرژی  تا 
گیرد تا بتوانیم با همپوشانی انرژی های 
امید  افزایش  با  سالم  جامعه ای  فردی 

برای زندگی داشته باشیم. 
جامعه  افراد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مجموعه  یک  به عنوان  را  اجتماع  اگر 
زنده، حمایت کننده، پشتیبان و قابل اتکا 
تعلق  احساس  آن  به  بدون شک  بیابند 
پیشرفت  و  بالندگی  رشد،  در  و  کرده 
کرد:  خاطرنشان  می کنند،  تالش  آن 
این مهم مستلزم آگاهی، آموزش پایدار 

مرکز جامع علمی و کاربردی  واحد 
طول  و  سالمتی   ارزوی   با  تالش 
عمر برای  مقام معظم  رهبری  در 
خصوص  ارزشهای  عاشورایی  در 
وصف  اباعبداهلل الحسین یادآور شد: 
 . است  همیشگی  حسین  به  عشق  
دانشگاهیان   ما  نقش   داد:  ادامه  وی 
بسزایی   تاثیر  این عظمت   در حفظ 
اهمیت   دادن   نشان   برای   داردو  
چنین   با  باید   عاشورا   واقعه 
آفرین   نقش  ر  زیبایی  حرکتهای  
دانشجویان   به  خطاب  وی   . باشیم 
ضمن تشویق  برای  مطالعه  بیشتر  
مهم  این   در  سوال   چند  طرح  با  

با  پسنیده  است.  مسئولیت پذیری  و 
شادکامی  کارآمدی،  براینکه  تصریح 
مؤلفه های  زندگی  از  رضایتمندی  و 
سالمت  می توانند  که  هستند  مهمی 
روانی- اجتماعی افراد در سطح جامعه 
کیفیت  ارتقاء  کرد:  بیان  کنند،  تبیین  را 
زندگی و شادکامی آحاد مردم در سطح 
بهره وری،  افزایش  به  می تواند  کشور 
خوشبختی  و  سعادت  ثروت،  تولید 
دانشگاه  رئیس  شود.  منجر  جامعه  در 
آستانه اشرفیه  شهرستان  واحد  نور  پیام 
تصمیم سازان  و  نخبگان  اینکه  بیان  با 
بررسی های  با  دارند  وظیفه   جامعه 

اربعین  مراسم  در  انشاهلل   افزود:   ،
جوایز  سوالها   به  پاسخ  در  حسینی  
ارزنده ای  از سوی  دانشگاه  به غید 
قرعه  به پاسخهای  صحیح  حاضرین  

تعلق  خواهد  گرفت.

به سالمت  نسبت  تحقیقاتی  و  علمی 
روانی- اجتماعی، افکار، عواطف، رفتار 
و شخصیت مردم همت گمارند، افزود: 
موجود  وضع  از  درستی  درک  مهم  این 
می دهد.  ارائه  جامعه  اجتماعی  سالمت 
در   غالب  فضای  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محیط جامعه بی اعتمادی، پرخاشگری، فقر، 
به طورقطع  باشد  نابهنجاری  و  بزهکاری 
الیه های  در  اجتماعی  روانی-  آسیب های 
رسوخ  افراد  شخصیت  و  ذهن  گوناگون 
داد چنین جامع هایی  برون  می کند، گفت: 
و  قضایی  پرونده های  بی رویه  افزایش 

آسیب های اجتماعی فراگیر است. 

لیال خالقی

سالمه شیرزادی


