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»یک  ترامپ  دونالد 
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نگر و همه جانبه نیاز دارد.
 18 شنبه  سه  شب  نیم  و   10 ساعت  ترامپ 
اردیبهشت ماه 97 با ژستی به ظاهرا مقتدرانه اما در 
واقع توخالی بر صفحه تلویزیون اعالم کرد، ایاالت 
بد  داد  قرار  یک  وی  زعم  به  که  برجام  از  متحده 

است، خارج شد. 
او بالفاصله بر روی میزی نشست و سند خروج از 
برجام را امضا کرد بدون آنکه اروپایی ها، نمایندگان 
مجلس، مردم آمریکا، افکار عمومی جهانی و .... را 
به حساب آورد.  آخرین آمارهای رسمی از درون 
آمریکا حاکیست که تنها یک سوم آمریکایی ها که 
از  آمریکا  خروج  از  هستند  کنونی  دولت  هوادار 

برجام موافق بودند.! 
درعین  پرست  پول  طلب،  جاه  عنصری  ترامپ 
حال نامتعادل و غیر قابل پیش بینی است که همین 
فروپاشی  ماه گذشته موجب  ویزگی هایش در 15 
میان  در  خصوص  به  جهان  در  آمریکا  هژمونی 

متحدان اروپایی شان شده است. 
این برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی 
با مخالفت با یک نظر آمریکا در مقابلش ایستاده و 
اروپا  که  چرا  هستند،  مناسب  راهکارهای  دنبال  به 
دارای شخصیت جهانی است و نمی خواهد افکار 
نوکر  و  نشانده  دست  را  حوزه  این  جهان  عمومی 

آمریکایی ها بدانند. 
ادامه سرمقاله ...

حرکت رئیس دولت ایاالت متحده آمریکا موجب 
تا هم در دولت خودش و هم در میان  شده است 
سردرگمی  و  سرخوردگی  نوعی  دچار  متحدان 
عجیبی شود، اما گویی که او هیچ فهمی از احترام ، 
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خاورمیانه بود

مطالبه خسارت 8 میلیارد تومانی 
چای کاران رودسری از صندوق حمایت 

از توسعه چای

 دادستان تهران : به کسانی که تصمیم بازپرس در فیلترینگ تلگرام را 
خالف قانون می دانند، توصیه می شود قانون را مطالعه کنند. وزیر خارجه 

چین: چین از منافع ایران حراست می کند .عصرایران
مهدی طارمی در الغرافه ماندنی شد .ایسنا

 اردوغان در واکنش به انتقال سفارت آمریکا: قدس شرقی پایتخت 
فلسطین است .تسنیم

رئیس دیوان محاسبات کل کشور از بازگشت به کار 11 مدیری که 
پاداش نجومی گرفته اند، خبر داد .!!میزان

معترضان هپکو اراک، راه آهن شمال-جنوب را بستند .ایرنا
نام فرزندان  ظریف و  زنگنه در لیست  دوتابعیتی  ها در گزارش مجلس 

وجود دارد .!!

بر اساس اعالم کارشناسهای جهاد کشاورزی شهرستان رودسر
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به کشاورزان خسارت وارد کرده و چای کاران خواستار دریافت مطالبات 

به موقع خود هستند.
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 گوناگون
گیالن 24: فرماندار رودبار 
کاهش  به  توجه  با  کرد  اعالم 
به  رودبار  شهرستان  جمعیت 
94 هزار نفر ، شرایط جمعیتی 
این شهرستان نشان از افزایش 

مهاجرت شهروندان دارد.
در  میرغضنفری  اسماعیل 
بانوان  از  جمعی  با  نشست 
مشاور  با  کارگر  و  معلم 
و  زنان  امور  در  کشور  وزیر 
گرامیداشت  ضمن  خانواده، 
کرد:کاهش  معلم،اظهار  مقام 
به  رودبار  شهرستان  جمعیت 
94 هزار نفر نشان از افزایش 

مهاجرت شهروندان دارد. 
رودبار  شهرستان  فرماندار 
افزود : اگر چه این شهرستان 
ظرفیت های  و  قابلیت ها 
موفقیت های  برای  مختلف 
محصولی  تک  اما  دارد  ممتاز 
و  زیتون  به  و  است 
فرآورده های آن وابسته است. 
آوران  پیام  را  معلمان  وی 
گفت:در  و  دانست  مهربانی 
معلمین  مختلف  مشاغل  میان 
جایگاه ویژه ای داشته و مورد 
به  هستند؛فقط  مردم  اعتماد 
است  گفته شده  معلمی  شغل 
که شغل انبیاست ولی دغدغه 
مضایقی  با  را  معیشت،معلمان 
است.میرغضنفری  کرده  مواجه 
و  شریف  قشر  را  کارگران   ،
و  دانست  جامعه  ادعای  بی 
افزود:چه نیکو گفته شده است 
که اگر کارگری در حال کسب 
روزی حالل از دنیا برود شهید 
است.فرماندار  رفته  دنیا  از 
 : افزود  رودبار  شهرستان 
و  »سفیدورد«  بزرگ  سدهای 
تامین  عنوان  »شهربیجار«به 
کننده آب کشاورزی و شرب 
گیالن در رودبار واقع شده اند 
تناسب  عدم  بواسطه  که 
انجام  جانمایی  و  زمانبندی 
شده، کشاورزان این شهرستان 
نمی توانند  کشاورزی  آب  از 
داشته  مناسب  برداری  بهره 
باشند و از آب شرب سد هم 

برخوردار نیستند. 

ایران خودرو   : گیالن 24 
چراغ  صورت  به  امروز 
خاموش قیمت سه محصول 
میلیون   5 حدود  را  خود 

تومان افزایش داد.
به  امروز  خودرو  ایران 
خاموش  چراغ  صورت 
خود  محصول  سه  قیمت 
تومان  میلیون   5 حدود  را 
افزایش داد. در لیست جدید 
این  محصول  انواع  قیمت 
شرکت برای پژو 207i دنده 
ای باافزایش 4 میلیون و 168 
هزار تومان قیمت 47 میلیون 
پژو  تومان،  هزار   130 و 
207i اتوماتیک با افزایش 4 
تومانی  هزار   792 و  میلیون 
 364 و  میلیون   54 قیمت 
پالس  تندر  و  تومان  هزار 
اتوماتیک با افزایش 4 میلیون 
قیمت  تومانی  هزار   753 و 
هزار   925 و  میلیون   53

تومان تعیین شده است. 
طی  رسد  می  نظر  به 
شاهد  باید  آینده  روزهای 
مابقی  قیمتی  تغییرات 
هم  شرکت  این  محصوالت 

از کارخانه تا بازار باشیم.

خبر

خبر

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: صحبت هایی درباره دالر 6 هزار و 800 و 7 هزار 
تومانی شنیده می شود اما حجم بسیار بسیار کوچکی است که در پستوها مبادله می شود.
 ولی اهلل سیف در حاشیه جلسه ارزی در مجلس شورای اسالمی اظهارداشت:برقراری 
بانک  برای  اروپایی  بزرگ  بانک های  با  ارتباط  و  اروپایی  بانک های مرکزی  با  ارتباط 
مرکزی و نظام بانکی کشور از بحث های اساسی است که در مذاکره با پنج کشور دنبال 
می کنیم. وی افزود: در حال حاضر مذاکراتی بین ایران با سه کشور اروپایی، چین و 
روسیه در حال انجام است که طبیعتا با توجه به مقدماتی که برای این مذاکرات پیش 

آمده قرار شده ایران در شرایطی قرار گیرد که احساس ُکند از برجام انتفاع الزم را می برد 
و اگر قرار باشد زمینه ای برای حرکت مثبت اقتصاد ما در برجام ایجاد نشود ایران نمی تواند به تعهداتش 
عمل کند. وی افزود: یکی از محورهای اساسی مذاکرات، ارتباطات بانکی است و همکاران ما در بانک 
مرکزی هم در این مذاکرات حضور دارند و امیدواریم شرایطی ایجاد شود که نظام بانکی بتواند ارتباطات 
بین المللی خود را داشته باشد. سیف درباره انتظار مشخص بانک مرکزی از اروپا در این مذاکرات ادامه داد: 
برقراری ارتباط با بانک های مرکزی اروپایی و ارتباط با بانک های بزرگ اروپایی برای بانک 

مرکزی و نظام بانکی کشور از بحث های اساسی است که دنبال می کنیم.

جمعیت رودبار واکنش
کم شد

سه محصول ایران 
خودرو خودسرانه 
گرانتر شد!

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را 
به شماره حساب زیر واریز نمایند.

آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب 33554648

هموطن نیکوکار !
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

بانک ملی شعبه رازی رشت :  ۰1۰6۰18۰6۷۰۰۰

فـروپاشــی هژمـونی آمریکا
یادداشت

خبر

تولیدکنندگان داخلی با مشکالت متعددی دست و 
پنجه نرم می کنند و شرایط به گونه ای است که باید 
تمام سیاستمداران اختالف سلیقه را کنار گذاشته و به 

منافع ملی کشور توجه کنند.
رفتار  ترامپ رئیس جمهوری آمریکا  تا حد زیادی 
شوکه  آن  از  و  بود  پیش بینی  قابل  برجام  مورد  در 
اروپا  پارچه  یک  حمایت  جالب  نکته  اما   نشده ایم 
باعث  موضوع  همین  که  است  برجام  به  پایبندی  از 
می شود در آینده اتفاقات بزرگی در جامعه بین المللی 
بوجود آید و حداقل انتظار ما و افکار عمومی جهان 

این است. در این شرایط خاص کشور و حتی جهان
کنار  را  سلیقه  اختالف  سیاستمداران  تمام  باید 
باید  کنند.امروز  توجه  ملی کشور  منافع  به  و  گذاشته 
تمرکز ویژه ای به رفع مشکالت کشور داشته باشیم تا 
با حمایت از بخش تولید ضمن جوابگویی به نیازها، 

وابستگی خود را به کشورهای دیگر کاهش دهیم. 
تولید،  به  کمک  راستا  همین  در  که  نیست  شکی 
هماهنگی همه دستگاه ها از جمله سازمان امور مالیاتی، 
بیمه ها ، شهرداری و حتی محیط زیست را نیاز دارد تا 

با یک توافق منطقی مشکالت برطرف شود.
نوسانات  دچار  امروز  بازار  که  است  این  واقعیت 
تا  باید این مشکل را برطرف کنیم  متعددی است، ما 

فعالیت تولیدکنندگان به روال منطقی برسند.
و  پشتی  پرده  بدون  و  شفافیت  با  کشور  مدیران 
به مردم  اندیشی ها بی مورد واقعیت ها را  مصلحت 
بگویند، هرچند این واقعیتها تلخ است اما وقتی مردم 
در جریان اوضاع قرار بگیرند به طور حتم شرایط را 

درک کرده و همراهی الزم را انجام خواهند داد.

واکنشی ها: بیش از 1000 اقتصاددان در نامه ای به 
ترامپ در مورد محافظه کاری او در عرضه تجارت که 
ممکن است منجر به تکرار اشتباهات 1930 و رکود 
بزرگ اقتصادی شود، هشدار دادند. آن اشتباهات باعث 

سقوط جهان به ورطه رکود بزرگ اقتصادی شد.
این  نوبل،  جایزه  برنده   14 شامل  اقتصاددان،   1140  
اختالفات  که  کردند  ارسال  ترامپ  به  شرایطی  در  را  نامه 
تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا باال گرفته است. ترامپ 
تعرفه هایی را بر واردات فوالد و آلومینیوم وضع و در عین 
حال، معافیت های موقتی برای اتحادیه اروپا، استرالیا و سایر 

کشورها، صادر کرده است. 
اعتقاد  به  که  قانونی  به  اشاره  با  نامه  این  نویسندگان   
کارشناسان بسیاری، یکی از دالیل اصلی آغاز رکود بزرگ 
اقتصادی بود، نوشته اند: در سال 1930 هم 1028 اقتصاددان 
را  هاولی  اسموت  محافظه کارانه  قانون  خواستند  کنگره  از 
فعالیت های  از  گروهی  شاهد  آمریکاییان  »امروز  کنند:  رد 
از  به خروج  تهدید  که شامل  محافظه کارانه جدید هستند، 
تعرفه های جدید  برای  اشتباه  درخواست  تجاری،  توافقات 
ماشین های  بر  تعرفه  وضع  و  تجاری  کسری  به  پاسخ  در 
حتی  و  خورشیدی  انرژی  به  مربوط  قطعات  لباس شویی، 
فوالد و آلومینیومی هستند که توسط تولیدکنندگان آمریکایی 

مورد استفاده قرار می گیرند.« 
»در سال 1930 کنگره توصیه اقتصاددانان را نپذیرفت 
را پرداخت  تاوان آن  آمریکاییان در سراسر کشور،  و 
کردند. اقتصاددانانی که زیر این نامه را امضا کرده اند 
و استادان اقتصاد دانشگاه ها، از شما می خواهند که آن 
اشتباه را تکرار نکنید. از 1930 تا به حال خیلی چیزها 
تغییر کرده است، برای مثال تجارت امروز برای کشور 
ما خیلی مهم تر شده است. اما اصول اساسی اقتصاد که آن 

موقع هم توضیح داده شده بود تغییری نکرده اند.« 
اتحادیه  مدیر  که  نامه  این  تنظیم کننده  رایلی،  برایان 
تجارت آزاد مالیات دهندگان ملی است، می گوید: اگر شما 
با  مخالفت  که  دید  خواهید  کنید  برگزار  نظرسنجی  یک 
تجارت آزاد، ریشه در عموم جامعه ندارد )و خواست مردم 
نیست(. این یک جنبش ریشه دار در مخالفت با واردات یا 
رایلی  می گیرد.  نشات  باال  مقامات  از  این  نیست.  نفتا 
می گوید: در مقایسه با سال 1930، تجارت بین المللی 
حاال از هر زمان دیگری برای اقتصاد جهان با اهمیت تر 
شده است. اگر لفاظی های ترامپ منجر به یک جنگ 
وحشتناک  بسیار  آن  عواقب  شود،  عیار  تمام  تجاری 

خواهد بود.

.

مدیران کشور 
اختـالف را 

کنار بگذارند

هشدار 
اقتصاد دانان 
آمریکایی به 

ترامپ

سیـف: دالر ۷۰۰۰ تـومانی در پستـوها معامله می شود

عقل ، درک متقابل ، مشورت ، نگاه 
ندارد  آن  امثال  استدالل و   ، جمعی 
و آنچه خودش بپسندد » درست یا 

غلط » عمل می کند. 
این  در  آمریکا  در  سیاست  آش 
که  است  شده  شور  آنقدر  روزها 
مجلس  رئیس  پلوسی  نانسی  خانم 
دونالد  تصمیم  به  ها  دموکرات  و 
ترامپ تاخته و ابراز می کند: برجام 
یک قرار داد همه جانبه ومعتبر است 
و رئیس جمهور آمریکا نباید چنین 
انجام  ای  ناپخته و خودسرانه  اقدام 
می داد. در همین حال این خصیصه 
های  رئیس جمهور آمریکا موجب 
اتحادیه  میان  شکاف  تا  است  شده 
و  شده  تر  گسترده  آمریکا  و  اروپا 
این  تداوم  با  رسد  می  نظر  به  بعید 
شرایط  این شکاف به راحتی قابل 

ترمیم باشد. 
خصوص  به  اروپا  اتحادیه   
انگلیس  فرانسه و  المان،  کشورهای 
اکنون در شرایطی قرار گرفته اند که 
موقعیت  در  ایران  آزمایی  راستی  با 
بار  یک  باید  و  گرفته  قرار  حییثتی 
کنند  ثابت  آمریکا  به  همیشه  برای 
خودشان  برای  و  نبوده  پوشالی  که 
قدرتی هستند و البته  فهمی باالتر از 
کاخ نشین های آمریکایی دارند.هیچ 
تردیدی نیست که مذاکرات سیاسی 
و دیپلماتیک جای عشق و محبت و 
احساس نیست و هر طرف باید به 
فکر منافع خود باشد و خدا را شکر 
لیاقت  این  ایران  کنندگان  مذاکره 
پس  که  گونه  همان  را  عقالنیت  و 

رسانه  همین  در  برجام  امضای  از 
بازتاب  واکنش  نشریه  در  و  نوشتم 

داده شد،  نشان دادند. 
در  یکی  قلب  دو  شاعر  اگر   
یک  دارد،  سر  در  دیگری  و  سینه 
سیاستمدار و دیپلمات دو مغز یکی 
از سر و دیگر در سینه دارد و نباید 
احساسی شود و تنها وظیفه او حفظ 
منافع ملی و سرزمینی اش است و 
دیپلماسی  دستگاه  نگارنده   نظر  به 
انقالب  رهبر  عالی  نظارت  با  ایران 
و کنترل رئیس دولت  دوازدهم در 
جریان مذاکرات برجام  با بهره مند 

از دو مغز عالی عمل کرد. 
سرفراز  ایران  کنونی  شرایط  در 
بازی  برنده  منتقد  بعنوان  مقتدر  و 
گردان صحنه است و اداره این فضا 
و  همدلی  به  که  است  مهم  بسیار 
همفکری بیشتر مسئوالن نیاز دارد. 

از سوی دیگر جمهوری اسالمی 
نباید  معتقد  مقتدر  عنوان  به  ایران 
عمیق  مذاکرات  این  خصوص  در 
و چند جانبه که سازمان ملل آن را 
تایید کرد،  ذره ای عقب نشینی کند 
لحاظ حقانیت خود  به  قدرت  با  و 
ایستادگی کند . این خواست به حق  
بزرگ  مردم   ، انقالب  معظم  رهبر 
نظران  این سرزمین و همه صاحب 
خارج  و  داخل  در  اندیشمندان  و 
جهانی  خواهان  که  است  کشور  از 
همراه با دوستی و صلح و همکاری 

ملت ها و دولت ها هستند.  
عقب  اگر  که  است  این  واقعیت 
آمریکا سیگنال  و  اروپا  به   ، بنشنیم 
داده ایم که می توانند از  ایران امتیاز 
و  اند  پذیرفته  آنها  بگیرند.  بیشتری 
باید به مفاد قرار داد برجام به طور 
کامل عمل شود و مردم به جز این 
از مسئوالن نظام به خصوص دولت 
انتظار  ندارند. دولتی که ثابت کرد با 

هوشمندی و اقتدار درصحنه جهانی 
عملکردی ماندگار به یادگارگذاشته 
است.امروز توپ عالوه بر ایران در 
هم  ها  اروپایی  درزمین  حال   عین 
قدرت  که  است  خوب  و  هست 
رخ  به  عقالنیت  با  دیگر  بار  ایران 
عملکرد  آنکه  ویژه  به  شود  کشیده 
دولت  رئیس  و  سیاسی  تیم  خوب 
اروپا حساب  تا  است  شده  موجب 
خود را از دولت آمریکا جدا کند و 

این روند باید ادامه یابد.  
آقای ترامپ حتی به حرف وزیر 
خارجه  جدیدش آقای پمپئو عمل 
نکرد که گفته بود، رئیس جمهوری 
قول داده » حتی اگر از برجام بیرون 
گشت  نخواهد  بر  ها  تحریم  رفت 
 . باشد«  گو  و  گفت  ادامه  امکان  تا 
رئیس جمهور بساز بفروش آمریکا 
به  جهان  تاریخ  از  مرحله  این  در 
سخنان سناتورهای مجالس  آمریکا،  
اروپایی و  متحدان   اعضای دولت، 
نخست  نتانیاهو  جز  به  کس  هیچ 
و  اسرائیل  کش  آدم  و  فاسد  وزیر 
تا حدی ولیعهد کوته بین آل سعود 

توجهی نکرد.  
همین دو فرد فاسد کودن هم تنها 
کسانی در جهان بودند که به همراه 
دو ، سه شیخک بی عرضه ، ترسو 

حرکت ترامپ را تایید کردند. 
و  مردم  پشتوانه  به  اکنون  ایران 
باالترین  در  نسبی   چند  هر  اتحاد 
مسئوالن  و  ایستاده  قدرت  جایگاه 
خوب  بسیار  را  شرایط  این  باید 
نفر  یک  حتی  مبادا  و  کنند  درک 
بر  کلمه  یک  ویژه  اوضاع  دراین 
خالف سخنان ارزشمند مقام معظم 

رهبری حرفی بزند. 
این  فرمودند  آقا  حضرت  آنچه   
اروپایی  با  مذاکره  درادامه  که  است 
اخذ  محکم  های  تضمین  باید  ها 

  برایش دعــــــــــا کنیم که،
خــــداوند بکشش یا اصالحــــــش کن، آمین

که         دارد  المثلی  ضرب  ها  ایرانی 
اندازد  به چاه می  » یک دیوانه سنگی 
چاه  از  را  آن  تواند  نمی  عاقل   40 که 

خارج کند.!
اکنون دونالد ترامپ که مشمول این 
ضرب المثل است ، سنگی را انداخته 
که 400 عاقل و سیاستمدار جهانی نمی 

توانند آن را در  بیاورند.
زیست  سودمند  بسیار  معاهدات  از 
محیط برای جهانی آرام و پاک آمریکا 

را خارج می کند. 
پایتخت  را  اورشلیم  فلسطین  در 
جنگ  کند.  می  اعالم  غاصب  اسرائیل 
می  راه  به  اروپا  و  چین  با  تجاری 
هیچ  خود  متحدان  برای  و  اندازند 

ارزشی غائل نیست. 
کرده  را  ژست  رفتار  آن  مکزیک  با 
را  سعود  آل  به خصوص  ها  عرب  و 
به  باید  مدام  که  داند  می  شیرده  گاو 
آمریکا شیر بدهند و دستور می دهد که 
جایی که ولیعهد عربستان در سفر  به 

آمریکا نشست برای پاکسازی از شپش 
سمپاشی کنند!. 

بار  خشونت  جنسی  روابط  زنان  با 
غائل  قشر  این  برای  احترامی  و  دارد 

نیست .
همه جهان را دالر و اقتصاد و سود 
از حکومت  نتوانسته  و چون  بیند  می 
باشد،  داشته  عایدی  ایرانی  دولت  و 
چند  جهانی  داد  قرار  یک  که  برجام 
تایید سازمان  به  جانبه جهانی است و 
ملل رسیده از جانب دولت آمریکا بی 

اعتبار می کند.
 دروغ بسیار تابلو و مکرر می گوید 
و از خوش رقصی های نخست وزیر 
و  شده  خشنود  اسراییل  الحال  معلوم 

مانند آدم های مست کیف می کند.
در  نظیر  کم  این موجود  و  فرد  این 
بی  جهان  سراسر  مردان  دولت  میان 
ندارد  درمانی  و  درست  شعور  تردید 
طلبان  استقالل  همه  و  ایران  ملت  و 
چرا   ، کنند  کار  یک  فقط  باید  جهان 
درمان  و  چاره  هیچ  نگارنده  عقیده  به 
دیگری وجود ندارد. گوش این پیر مرد 

نظم  زننده  هم  بر   ، منطق  بی  جسور، 
نیست  بدهکار  حرفی  هیچ  به  جهانی 
نمایندگان  خود،  مشاوران  به  حتی  و 
مجلسین آمریکا نیز اهمیت و احترامی 
نمی گذارد. باید برای این موجود دعا 
کرد که خداوند او را اصالح کند و اگر 
قابل اصالح نیست که نیست به گونه 

ای که صالح بداند، نابودش کند.
ریاست  کرسی  بر  که  فرد  این 
جریان  در  است  زده  تکیه  سفید  کاخ 
انتخابات همه بزرگان آمریکایی را دور 

زد و با وجود محبوبیت 30 درصدی در 
پررویی  با  همچنان  آمریکا  مردم  میان 
نظام جهانی را دچار اختالل کرده و هر 

روز یک دسته گل به آب می دهد.
مردم ایران به خصوص نمازگزاران به 
خودشان و به طور جمعی عهد کنند که 
در هر نماز اصالح یا مرگ این فرد کوته 
اندوز، ضد همه خوبی ها در  فکر، مال 
جهان را هر چه زودتربرساند تا جهان از 

دست و زبان او درامان باشد. انشاء اهلل 

شود اگر چه آنها هم در گذشته نشان 
داده اند که دنباله رو کاخ سفید بوده 
و قابل اعتماد و  اطمینان نیستند. مردم 
ما هم تا 90 درصد شان اعتقاد دارند، 
آمریکا با وجود افرادی مانند ترامپ ، 
ایرانی  کاخ  بولتون مشاور ضد  جان 
و  نما  نخ  نمایندگان  برخی  و  سفید 
که  آمریکا  کنگره  و  سنا  فکر  کوته 
تعداد آنها از 10 نفر فراتر نمی شود 

هرگز قابل اعتماد نیستند. 
باید  درداخل  دارند،  عقیده  مردم 
همدلی  و  اتحاد  و  توان  مسئوالن 
عملی  خود را نشان داده و با سالمت 
دست  کنند.  مدیریت  صالبت  و 
های  حقوق   ، قطع  گران  اختالس 
نجومی برچیده، منابع کشور در مسیر 
رفاه مردم قرار گرفته  و با شفافیت و 
درستی با این مردم خوب رفتار کنند. 
ها  آمریکایی  گویند:  می  ما  مردم 
همیشه تاریخ علیه ایران و اکنون علیه 
دراندیشه  روز  شبانه  و  اسالمی  نظام 
تا کنون  اروپا هم  براندازی هستند و 
دنبال رو کاخ سفید بوده ، مگر آنکه 
در این ماجرا که ترامپ با پشت دست 
بر دهان خانم مرکل صدر اعطم آلمان،  
و  فرانسه  جمهوری  رئیس  ماکرون 
زد  انگلیس  وزیر  نخست  می  ترزا 
این  از  شان  با حفظ  و  آمده  به خود 

آمریکایی قلدر فاصله بگیرند. 
مردم می گویند: ترامپ دشمن بی 
ندارد  فکری  تعادل  که  است  فکری 
فردی  چنین  با  وگو  گفت  امکان  و 
ها 40  نیست.آمریکایی  ممکن  اساسا 
سال علیه ایران توطئه می کند، منطقه 
ناامن  مان  کشور  علیه  را  خاورمیانه 
کمک  به  را  ایران  دانشمندان   ، کرده 
اسرائیل  جاسوسی  سازمان  موساد 
بلوکه  را  ایران  پولهای  و  کرده  شهید 
قابلش  درم  باید  لذا  و  است  کرده 

ایستادگی شود. منبع : گیالن 24

یادداشت روز،

تولید داخلی و رفاه 
عمومی هدف باشد ،

جمیلی-کارشناس اقتصادی

کم آبی، تک محصولی ، 
مهاجرت

مدیر مسئول 

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان سند

آقای  سعید فالحتی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 254 رشت مدعی 
گردیدند که سند مالکیت ششدانگ پالک 1626 سنگ اصلی 55 بخش 4 رشت تحت شماره 
مسلسل 3/005210 و به شماره ثبت 12900 دفتر 4/131 صفحه 57 به نام سید علی 
 -218778 قطعی  سند  برابر  الواسطه  مع  سپس  گردید  تسلیم  و  صادر  بوسازی  هاشمی 
الذکر به آقای سعید فالحتی  1381/10/4 دفتر خانه 7 رشت تمامی ششدانگ پالک فوق 
منتقل گردید.  نامبرده مدعی گردید سند مالکیت به علت نقل مکان مفقود گردیده و تقاضای 

صدور سند مالکیت المثنی را نموده است، لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی نسبت به پالک فوق مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این به این اداره 
اعالم و رسید دریافت نماید، در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور این اداره وفق 

مقررات اقدام خواهد شد./
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی

ر م الف/ 972 
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سه شنبه 25 اردیبهشت  1397/ شماره 684

گوناگون
هیئت  بخشنامه  مطابق 
وزیران حداقل مستمری های 
بازنشستگی، از کار افتادگی و 
بازماندگان  مستمری  مجموع 
اجتماعی  تامین  قانون  مشمول 
که تا پایان سال 96 برقرار شده 
اند، 19.5 درصد افزایش یافت.  
 16 جلسه  در  وزیران  هیئت 
شماره  پیشنهاد  به  اردیبهشت 
16اردیبهشت  مورخ   13166
رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  ماه 
اجتماعی و به استناد ماده )96( 
قانون تامین اجتماعی مصوب 

1354 تصویب کرد.
جلسه  در  وزیران  هیئت 
تاریخ  از  ماه  16اردیبهشت 
مستمری  کلیه  فروردین  یکم 
کار  از  بازنشستگی،  های 

مستمری  مجموع  و  افتادگی 
تامین  قانون  بازماندگان مشمول 
 96 سال  پایان  تا  که  اجتماعی 
ترتیب  به  اند،  شده  برقرار 
حداقل  کنندگان  دریافت  برای 
مستمری بر اساس مصوبه مورخ 
عالی  شورای   97 فروردین   22
و  درصد   19.5 میزان  به  کار 
برای سایر سطوح به میزان 13 
پایان  در  آنان  مستمری  درصد 

اسفند ماه 96 افزایش می یابد.

احمر  هالل  مدیرعامل 
هالل  هفته   : گفت   ، گیالن 
شعار  با  سالجاری  در   احمر 
»همه جا برای همه« آغاز شد.
گف:هفته  ولی پور  مهدی 
مغتنمی  فرصت  احمر  هالل 
چه  هر  بخشی  آگاهی  برای 
بیشتر به آحاد جامعه و آشنایی 
و  برنامه ها  اهداف،  با  آنها 
این  بشردوستانه  فعالیت های 
ادامه  وی   . است  جمعیت 
هالل  هفته  امسال  داد:شعار 
احمر با عنوان »همه جا برای 

همه«نامگذاری شده است.
اینکه  بیان  با  پور  ولی 
به  متعددی  برنامه های  
احمر  هالل  هفته  مناسبت 
در  احمر  هالل  توسط 
می شود،  اجرا  استان  سراسر 
رایگان  خدمات  افزود:ارایه 
جمعیت  صلح  درمانگاه  در 
نقره  در  واقع  احمر  هالل 
دوره  برگزاری   ، رشت  دشت 
حضور  با  بیمارستانی  پیش 
احمر،گلباران  هالل  مربیان 
خانواده  با  دیدار  و  مزار 
خیرین  نکوداشت   ، شهداء 
الغدیر  سالن  در  نجاتگران  و 
کارگاه  برگزاری   ، استانداری 
اجتماعی  آسیب های  آموزش 
افزایی  توان  دوره  برگزاری   ،
از   ، ستادی  کارکنان  امدادی 
احمر  هالل  برنامه های  جمله 

گیالن است.

خبر

خبر

 افزایش حقوق 
بازنشستگان مشخص 

شد + سند

هفته هالل احمر با 
شعار» همه جا برای 

همه« آغاز شد

با افزایش خود سرانه قیمت برخی از محصوالت ایران خودرو و سایپا مدیران این دو 
شرکت به همراه وزیر صنعت به کمیسیون صنعت مجلس احضار شدند.

افزایش  به  اقدام  مختلف  بهانه های  به  خودروسازی  شرکت های  اخیر  ماه  یک  در 
قیمت تعدادی از محصوالت خود کردند که همین موضوع نارضایتی بسیاری از مردم 
را به دنبال داشت. خودروسازان با اعتقاد به اینکه هزینه های تولید افزایش پیدا کرده 
و ملزم به تغییر قیمت ها هستند، خود را در اعمال این تصمیمات بی تقصیر می دانند 
تا  شده  عاملی  فروش  از  پس  خدمات  ارائه  عدم  و  محصوالت  نامناسب  کیفیت  اما 

و  نداشته  اعتمادی  خودروساز  شرکت های  گیری  تصمیم  به  همچنان  مصرف کنندگان 
خواستار افزایش کیفیت محصوالت هستند نه اینکه قیمت ها را هربار افزایش دهند.

در حال حاضر عالوه بر افزایش قیمت کارخانه تعدادی از محصوالت ایران خودرو 
و سایپا بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصوالت است به نحوی که حاشیه قیمت 
برخی از خودروها از کارخانه تا بازار از مرز 9 میلیون نیز گذشته است. همین امر عاملی 
شده تا بازار داللی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در 

معامالت این خودروها باشد.

احضار وزیـر صنـعت، مدیـران ایران خـودرو و ساپـا به مجـلس 

صنـدوق بین المللی پـول 
از یکسان سازی نرخ ارز در 

ایران حمایت کرد

واکنش
خبر

خبر

نابسامانی بازار 
ارز و سرگردانی 

خریداران!

طرحی که 12 
میلیون خانوار 

را صاحبخانه 
می کند

صندوق  مقام  یک  ها:  واکنشی 
ماه  تصمیم  گفت:  پول  بین المللی 
یکسان سازی  در  ایران  دولت  گذشته 
جهت  آزاد،  بازار  و  رسمی  ارز  نرخ 
در  »گامی  ریال  ارزش  از  حمایت 

مسیر درست است«.
به نقل از رویترز؛ یک مقام صندوق 
ماه  تصمیم  گفت:  پول  بین المللی 
یکسان سازی  در  ایران  دولت  گذشته 
جهت  آزاد  بازار  و  رسمی  ارز  نرخ 
در  »گامی  ریال  ارزش  از  حمایت 

مسیر درست است«. 
آمریکا  از خروج  نگرانی  دلیل  به   
تحریم های  بازگشت  و  برجام  از 
ماه  از  ایران  ریال  ارزش  اقتصادی، 
سپتامبر تاکنون حدود نیمی از ارزش 

خود را از دست داده است. 
گفتند،  ماه گذشته  ایرانی  مقامات   
و  کرده  تک نرخی  را  ارزش  نرخ 
هزار   42 را  آمریکا  دالر  هر  قیمت 
رئیس  کرده اند.  ارزش گذاری  ریال 
گفته،  هم  ایران  مرکزی  بانک  کل 
تا   5 بین  و  محدود  نرخ  این  نوسان 

آزور،  جهاد  بود.  خواهد  درصد   6
آسیای  و  خاورمیانه  بخش  مدیر 
این  در  پول  بین المللی  میانه صندوق 

به   « یکسان سازی   گفت:  خصوص 
کاهش تحریف و بهبود رقابت پذیری 
می کند«. کمک  )ایران(  اقتصاد 

تداوم  با  باید  اقدام  »این  افزود:  وی 
سطح  کاهش  برای  مالی  تعدیل های 
بانکی  سیستم  اصالح  بودجه،  کسری 
با مشکالت  بانک هایی  به خصوص  و 
مختلف مواجه اند و فراهم کردن شرایط 
باشد«.   همراه  خصوصی  بخش  رشد 
دونالد ترامپ قرار است تا 12 ماه می 
توافق  از  آمریکا  خروج  خصوص  در 
برجام و بازگشت تحریم ها یا ماندن در 

توافق هسته ای تصمیم گیری نماید. 
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  آزور 
برجام  از  آمریکا  احتمالی خروج  تاثیر 
ملی  پول  ارزش  و  ایران  اقتصاد  بر 
در  اقدامی  »هرگونه  گفت:  کشور  این 
که  قطعیتی  عدم  دلیل  به  مسیر  این 
داشت،  خواهد  همراه  به  تغییرات  این 
)اقتصاد  آسیب پذیری  افزایش  موجب 
کرد:  اضافه  شد«.وی  خواهد  ایران( 
»برای تاب آوری در برابر هرگونه تاثیر 
احتیاط  سیاست ها،  این  از  ناشی  منفی 
و مراقبت بیشتر از نظر مدیریت کالن 
اقتصادی الزم است و بهترین راه برای 
از  برخی  به  بخشیدن  کار سرعت  این 

اصالحاتی است که باید انجام گیرد.

در شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش است اگر 
همه خزانه ارزی بانک مرکزی را هم در بازار تزریق 

کنید باز هم پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود.
 وقتی صحبت از نوسان دالر می شود همه مجسمه 
فردوسی را که وسط یک میدان نشسته و شاهنامه در 
دست دارد به خاطر می آورند و چند روزی است این 
بازار دالر حوالی خیابان منوچهری و  نوسان دوباره 

فردوسی را بر هم ریخته است. 
 اگر از این خیابان گذر کنید افراد زیادی مشاهده 
توجه  جالب  نکته  هستند.  ارز  متقاضی  که  می شوند 
اینجاست که برخی افراد برای تهیه ارز مسافرتی به 
صرافی ها مراجعه می کنند و برخی دیگر نیز متقاضی 

ارز به منظور واردات هستند. 
 نکته اینجاست که دالر در بازار یافت نمی شود، اما 
بانک مرکزی می گوید دالر به میزان کافی در اختیار 
دارد. برخی کارشناسان حامی دولت نیز معتقدند در 
شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش است اگر همه 
خزانه ارزی بانک مرکزی را هم در بازار تزریق کنید 

باز هم پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود.
 به همین دلیل دولت هم تصمیم گرفت به جای 
عرضه ارز به منظور کنترل بازار به صورت دستوری 
وارد عمل شود. هفته قبل پس از نوسان قیمت ارز در 
بازار و گذر کردن دالر از قیمت 6000 تومان، معاون 
اول رئیس جمهور اعالم کرد دولت برای کنترل بازار 

ارز برنامه ویژه ای در اختیار دارد.
 اسحاق جهانگیری بعد از اتمام جلسه فوری که با 
مسئوالن اقتصادی دولت و بانک مرکزی داشت نرخ 
کرد.  اعالم  تومان   4200 قیمت  با  تک نرخی  را  ارز 
این در حالی بود که دالر در آن زمان با قیمت 6200 

تومان به دست متقاضیان می رسید. 
سه هفته بعد از مصوبه دولت،خبرنگار ما برای تهیه 
گزارش از بازار ارز به میدان فردوسی رفت، اما همه 
صرافی ها پشت شیشه اطالع رسانی کرده بودند که »به 
دستور بانک مرکزی خرید و فروش ارز در این واحد 

صنفی انجام نمی شود«. 
از  معذور  را  خود  که  صرافی هایی  همه  میان  در 
خرید و فروش ارز می دانستند، دالل هایی کنار خیابان 
یورو«  دالر،  »دالر،  کلمه  اظهار  با  و  بودند  ایستاده 

سعی می کردند مشتریان خود را پیدا کنند.

مسکن  ساخت  الگوی  به  اعتماد  با  توان  می   
خانوار  میلیون   12 برای  سپاه  توسط  شده  اجرا 
خانه  کشور؛  خانوارهای  کل  درصد   50 ایرانی؛ 
های شخصی با 500 متر زمین و 150 متر زیربنا 

ساخت. 
هزینه ساخت این خانه های شخصی با فناوری 
مدرن امروزی تنها 81 میلیون تومان است که اگر 
مردم به طور مطلق در تامین هزینه های ساخت 
مشارکت نکنند و تمام هزینه ساخت را دولت از 
میلیارد  هزار   970 به  کند  پرداخت  عمومی  منابع 

تومان معادل 133 میلیارد دالر نیاز دارد.
 )دالر به نرخ روز در بازار و معادل 7300 تومان 
با  راحتی  به  رقم  این  است(  شده  گرفته  نظر  در 
هدایت منابع بانکی که بازگشت قطعی دارد )مانند 
بازگشت 98 درصدی وام های پرداختی به مسکن 

مهر( تولید و اشتغال را فعال خواهد کرد.
پرداخت 81 میلیون تومان برای دارا شدن یک 
و  است  اندک  بسیار  متری   500 شخصی  خانه 
قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی از عهده پرداخت 

این هزینه اندک بر می آیند. 
برابر  چند  کنونی  منطق  بی  وضعیت  با  مردم 
تنگ  های  آپارتمان  در  زندگی  برای  را  مبلغ  این 
و تاریک هزینه می کنند و در یک برآورد ساده؛ 
هزینه ساخت این تعداد خانه مسکونی که نیمی از 
24 میلیون خانوار ایرانی را صاحب خانه شخصی 

می کند توسط خود مردم قابل تامین است.

وزیر ارتباطات اعالم کرد،

منطقه آزاد انـزلی پیــشرو در توسعه زیر ساخـت فنـاوری
گیالن 24: وزیر ارتباطات و فناوری 
نوری  فیبر  شبکه  افتتاح  در  اطالعات 
ارتباط  دسترسی  زیرساختهای  و 
سرمایه  با  انزلی  آزاد  منطقه  پرسرعت 
منطقه  گذاری بخش خصوصی گفت: 
مجموعه  یک  عنوان  به  انزلی  آزاد 
های  زیرساخت  توسعه  در  پیشرو 
حرکت  جلو  به  رو  اطالعات  فناوری 
به گزارش روابط عمومی  کرده است. 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و 
جواد  محمد  مهندس  حضور  با  انزلی 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
،رییس  گیالن  استاندار  اطالعات،  
و  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
مسئولین  و  وزیر  معاونین  از  جمعی 
ایجاد شبکه  پروژه  استانی و کشوری، 
برای  دسترسی  بستر  و  نوری  فیبر 
آزاد  منطقه  پرسرعت  ثابت  ارتباطات 
میلیارد   100 سرمایه گذاری  با  انزلی 
فناپ  خصوصی  بخش  شرکت  ریالی 
با  که  شد  افتتاح  منطقه  این  در  تلکام 
راه  برای  الزم  بستر  پروژه  این  افتتاح 
اندازی فیبر نوری، تلفن ثابت، اینترنت 
 IP اینترنتی  تلویزیون  و  سرعت  پر 
TV در سطح منطقه فرآهم شده است. 
وزیر  جهرمی  آذری  مهندس  
در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
افتتاح شبکه فیبر نوری و زیرساختهای 
دسترسی ارتباط پرسرعت    منطقه آزاد 

آزاد  منطقه  اینکه در  به  اشاره  با  انزلی 
انزلی با مشارکت بخش خصوصی زیر 
ساخت ها تامین شده است، تاکید کرد: 
منطقه آزاد انزلی به عنوان یک مجموعه 
های  زیرساخت  توسعه  در  پیشرو 
حرکت  جلو  به  رو  اطالعات  فناوری 

کرده است. 
با  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
میلیون   1 از  بیش  پروژه  این  افتتاح 
پورت ظرفیت ایجاد شده است، گفت: 
ایجاد  برای  که  فناوری  از  درصد   80
زیرساخت  و  نوری  فیبر  شبکه  این 
پرسرعت  ثابت  ارتباطات  دسترسی 
منطقه آزاد انزلی از لحاظ سوئیچ و نرم 
داخل  تولید  آن  در  موجود  های  افزار 
بوده و این بسیار امید وار کننده است. 
عالوه  آزاد  مناطق  داد:  ادامه  وی 
دلیل  به  دارند  که  ای  ویژه  ساختار  بر 
چابکی و پیش بینی هایی که در ساختار 
تکنولوژی  توسعه  اند  داشته  شهری 
است. تر  ساده  ها  آن  در  جدید  های 
با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اظهار اینکه در رابطه با توسعه کسب و 
برنامه مدون اعالم شده  نوپا  کار های 
است، خاطر نشان کرد: بر اساس طرح 
ارائه شده به دولت بخش مهم موانع این 
نوع کسب و کار ساده سازی می شود 
خدمات  انجام  در  آن  عمل  سرعت  و 
موضوع  در  ها  مجوز  کسب  و  اداری 

ممکن  زمان  به حداقل  مالیات  و  بیمه 
برنامه  در  کرد:  تصریح  رسد. وی  می 
شده  تصویب  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
است تا حداکثر در طول 4 سال آینده 
متوسط سرعت دسترسی به شبکه ملی 
ارتقاء دهیم  ثانیه  بر  به 20 مگابیت  را 
برای  تکلونوژی سابق ظرفیت الزم  و 
این ارتقاء را ندارد و بایستی از لحاظ 

تکلونوژی پوست اندازی کنیم. 
اطالعات  فناوری  ارتباطات و  وزیر 
اینکه توسعه ظرفیت های فیبر  بیان  با 
این موضوع است، خاطر  نوری الزمه 
نشان کرد: توسعه فیبر نوری در مناطق 
مسی  های  کابل  ها  آن  در  که  شهری 
منازل  استقرار  و  شده  داده  توسعه 
و سختی  پرهزینه  بسیار  کار  مسکونی 
بیان  با  جهرمی  آذری  جواد  است.محمد 

از  مناسب  های  ظرفیت  گیالن  استان  اینکه 
جمله منطقه آزاد انزلی و از جوانان مستعد و 
توانمند برخوردار است تاکید کرد : این ظرفیت 
اقتصاد  اندازی  راه  راستای  در  مختلف  های 
بوده و  دیجیتال و تحول دیجیتالی بسیار مستعد 
دولت  منبع 500 میلیارد تومانی را برای حمایت 

از نخبگان در نظر گرفته است. 
آذری جهرمی  با اشاره به ظرفیت ها و برنامه 
: ظرفیت  کرد  انزلی خاطرنشان  آزاد  منطقه  های 
های منطقه آزاد انزلی به رشد کسب و کار های 
به  اینکه  به  توجه  با  و  کند  تواند کمک  نوپا می 
سرزمین اصلی متصل است و به صورت پیوسته 
و  ایجاد  امکان  دارد  ارتباط  اصلی  سرزمین  با 
تسهیل  جهت  ارتباطی  های  ساخت  زیر  توسعه 
در ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی داخلی 
و خارجی وجود دارد و به عنوان تقویت 
سرزمین  در  که  هایی  کار  کسب  کننده 

اصلی می تواند شکل بگیرد. 

رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی،

حقـوق مدیران وزارت جـهاد کشاورزی منتشر شد
مالی  امور  کل  مدیر  ها:  واکنشی   
گفت:  کشاورزی  جهاد  وزارت 
مزایا،  حقوق،  به  مربوط  اطالعات 
و  مدیران  های  پرداختی  رفاهی  و 
بر  کشاورزی  جهاد  وزارت  کارکنان 
و  اداری  امور  سازمان  سامانه  روی 

استخدامی کشور قرار گرفت.
از    پایگاه اطالع رسانی  از   نقل  به 
خسرو  کشاورزی،  جهاد  وزارت 
جهاد  وزارت  کرد:  اظهار  پالیزگر 
دستگاه  نخستین  جزء  کشاورزی 
حقوقی،  اطالعات  که  است  هایی 

سال  ماه  فروردین  مزایای  و  رفاهی 
جاری مدیران و کارکنان را در سامانه 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان 

کشور ثبت کرده است. 
ماده  تکلیف  طبق  افزود:  وی 
این  برنامه ششم توسعه،  قانون   )29(
اطالعات در معرض دید عمومی قرار 

خواهد گرفت. 
جهاد  وزارت  مالی  امور  مدیرکل 
کشاورزی اظهار داشت: پس از طرح 
موضوع حقوق های نجومی، مجلس 
خواستار شفاف سازی و ثبت حقوق، 

مزایا و رفاهیات و هر گونه پرداختی 
به کارکنان دولت به ویژه مدیران شد 
و به این منظور سامانه ای در سازمان 
راه  کشور  استخدامی  و  اداری  امور 
و  ها  سازمان  و  است  شده  اندازی 
این  باید  ماه  هر  دولتی  های  دستگاه 
اطالعات را در این سامانه ثبت کنند. 
وزارت  اقدامات  درباره  پالیزگر   
مالی  حوزه  در  کشاورزی  جهاد 
 96 سال  ما  گفت:  گذشته   سال  در 
نزدیک به یک هزار میلیارد تومان از 
با کارمزد  اوراق خزانه اسالمی  محل 

افزود:  وی  ایم.  کرده  درصد جذب   8
یکی  عنوان  به  اسالمی  خزانه  اوراق 
به علت  منابع مالی است که دولت  از 
تامین  محل  این  از  نقدینگی  وضعیت 
تملک  های  طرح  اجرای  برای  مالی 

دارایی های سرمایه ای کرده است.

زهرا رضائی

آگهــی ثبتــی
 آگهی فقدان سند مالکیت

فرعی   963 بشماره  ثبتی  پالک  مشاع  مالک  عباس  فرزند  پشتی  رود  اللهی  حجت  آقای 
مورخه  تحت شماره 35313  که  استشهادیه شهود مصدق  برگ  دو  ارائه  با  اصلی  از 643 
96/6/2 دفتر خانه 84 شهرستان رشت مورد تایید و گواهی رسیده است ، مدعی گردیده 
از  فرعی   963 پالک  شماره  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  مالکیت  سند 
643 اصلی واقع در غازیان بخش هشت گیالن تحت شماره سریال چاپی 320743 ذیل ثبت 
21079 و در صفحه 226 دفتر 8/155 بنام آقای حجت اللهی رودپشتی فرزند عباس صادر 

و تسلیم گردیده است حالیه بعلت جابجایی لوازم مفقود گردیده و در خواست صدور سند 
مالکیت المثنی را از این اداره نموده است ، لذا مراتب با استفاده از ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت که در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی میشود و چنانچه هر کسی مدعی انجام معا مله 
با سند فوق یا وجود سند نزد خود یا دیگری باشد اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه مدارک الزم 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید، بدیهی است در غیر این صورت پس از اتمام مراحل 

قانونی سند مالکیت المثنی پالک فوق بنام متقاضی صادر خواهد شد.
 رئیس ثبت اسناد و امالک بندر انزلی - پرویز حیدری  -  ر م الف / 974
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اجتماعی

گیالن 24: یک استاد دانشگاه اعتقاد 
دارد ، بسیاری از منابع کشور در چند 
عین  در  و  است  تلف شده  اخیر  سال 
حال دولت ها آمارهای غیر واقعی به 

مردم ارائه می کنند.!
دانشگاه  استاد  یک   اعتقاد  به 
دولت ها  گذاری  سرمایه  از  بسیاری 
بوده  منابع  اتالف  کشور  داخل  در 
دالر  میلیارد ها  ما  می گوید:  او  است. 
را در وسط  این کشور  از سرمایه های 
یا  پتروشیمی  کارخانه های  به  کویر ها 
کارخانه ها  این  ایم.  کرده  تبدیل  فوالد 
مناطق  در  آب  فقدان  دلیل  به  اکنون 
می کنند  کار  نازل  صورت  به  کویری 
منابع  اتالف  معنای  به  این در عمل  و 
اقتصاد  ناکارآمدی  دلیل  اصلی ترین  و 
به  مربوط  اتفاقات  این  است.  کشور 
دوران های گذشته نیست. این سیاست 
که  نفعی  ذی  گروه های  را  گذاری ها 
در سیاست گذاری های بخش عمومی 

نفوذ ذاشتند انجام داده اند. 
است  باور  این  بر  راغفر  حسین   
هانکه  تحلیل  مانند  تحلیل هایی  که 
می گوید:  او  دارد.  خاصی  پیام هایی 
که  فالکتی  شاخص های  با  دیگران 
داخل  به  پیام هایی  می کنند  تعریف 
کشور می دهند. هدف، پیام و مخاطب 

این دسته از تهدید ها عمدتا مردم ایران 
به  تحلیل هایی  نیز  اما همزمان  هستند. 
سیاست گذاران آمریکایی و غربی داده 
می شود که سیاست های خود را دنبال 

کنند. 
ذهن  به  دادن  شکل  سیاست   *

مردم است 
این استاد دانشگاه با تعریف سیاست 
می پردازد  خود  بحث  گیری  نتیجه  به 
به  پرداختن  سیاست  می گوید:  و 
به  دادن  بلکه شکل  نیست،  واقعیت ها 
در  واقعیت ها  ساختن  و  مردم  ذهن 
تالش  نیز  اینجا  در  آنهاست.  اذهان 
می شود مردم متقاعد شوند نابسامانی ها 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت : در ایجاد یک شهرک صنعتی 
ابتدا باید آمایش سرزمین آن منطقه مورد نظر قراربگیرد و بعد در بهترین نقطه شهرک ایجاد 
می شود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت : در ایجاد یک شهرک 
نقطه  بهترین  در  بعد  و  قراربگیرد  نظر  مورد  منطقه  آن  آمایش سرزمین  باید  ابتدا  صنعتی 

شهرک ایجاد می شود.
، احمدعلی شهیدی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  به گزارش روابط عمومی 
استان گیالن در خصوص حمایتها و سیاستهای اتخاذ شده برای بازگشت واحدهای راکد 
به تولید بیان داشت : با تشکیل کمیته های پایش ابتدا مشکالت این واحدها را پیدا می 

ناشی از فشار غرب است. در حالی که 
ناکارآمدی سیاست های  از  اتفاقا ناشی 
اقتصاد در داخل است.  بخش عمومی 
غربی ها  فشار  بپذیرم  را  نمی توانم  من 
اینکه  یا  هاست  نابسامانی  عامل 
و  دالر  داری  نگه  به  مردم  خواست 

اشتیاق آن ها به غرب تلقی شود.  
دالر  خرید  به  مردم  میل  راغفر 
عقالیی  رفتاری  را  آن  نگهداری  و 
توصیف می کند و می گوید: وقتی مردم 
صبح بیدار می شوند و می بینند سیاست 
دولت ها جز دست بردن در جیب مردم 
و برداشت از پس انداز های آن ها نیست 
می شوند.  مضطرب  که  است  طبیعی 

.بعد از این که مشکل هر واحد صنعتی را به دست آوردیم سعی می کنیم به طرق  کنیم 
مختلف اگر مشکل درون سازمانی باشد مانند ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی یا بدهی به 
دستگاهای خدماتی ، این بدهی را تقسیط کرده یا برای آنها تخفیف بگیریم. اگر با بانکها 
مشکل دارند بطور مستقیم وارد می شویم یا از طریق کمیته رفع موانع تولید سعی می کنیم 
از طریق سازمان صنعت و معدن  باشد  مشکل را برطرف کنیم. اگر مواردی وجود داشته 
وتجارت انرا به دولت انتقال می دهیم. وی در ادامه افزود : در برخی از موارد اگر الزم باشد 

قانون اصالح شود ورود می کنیم.

مردم صبح بیدار می شوند و می بینند در 
پس  درصد   30 ارز  قیمت  افزایش  اثر 
در  این  است.  رفته  بین  از  اندازهایشان 
واقع سیاست های غلط دولت هاست، نه 
به  مردم  اشتیاق  یا  و  فشار های خارجی 

سیاست های غربی.  
 * خیانت های نظام آماری 

هانکه  که  ادعایی  با  ارتباط  در  راغفر 
و  درصدی   53.8 تورم  وجود  درباره 
از  رسمی  صورت  به  که  تورمی  نرخ 
سوی دولت اعالم می شود نیز می گوید: 
به  باال  بسیار  درصد   54 نزدیک  رقم 
دولت ها  که  رقم هایی  اما  می رسد.  نظر 
که  رقم هایی  به خصوص  هم  می گویند 
در دولت های نهم و دهم به عنوان تورم 

اعالم میشد واقعیت ندارد.  
اعالم  رقم  اقتصاددان  این  اعتقاد  به 
آن  واقعی  میزان  از  پایین تر  تورم  شده 
سیاسی  صورت  به  ارقام  است.  بوده 
اعالم شده اند و همین باعث شده است 
درباره  کشور  رتبه  عالی  مسئولین  که 
داشته  وجود  کشور  در  که  باالیی  تورم 
یکی  این  باشند.  نداشته  باال  حساسیت 
با این  از خیانت های نظام آماری است. 
به  هم  تورم  درصدی   54 میانگین  حال 

همین میزان بی اعتبار است.

شهرک های صنعتـــی راهی به سوی توسـعه پایـدار 
خبر

خبر

زولبیا و بامیه هم 
گران شد

اعالم نرخ 
ویزیت پزشکان 
در سال جاری

واکنش

آمـارهای دولتـی واقعـی نیست...
منابعی که تلف شده اند،

نماینده آستارا خبر داد :

تامین اجتماعی اعالم کرد،

2100 میلیــارد تومان تعهدات به بیــمه شدگان پرداخـت شد

نماینده  گیالن 24 و نشریه واکنش: 
شورای  مجلس  در  آستارا  بندر  مردم 
اسالمی از تاسیس منطقه ویژه اقتصادی 
مرزی خبر  این شهرستان  در  آهن  راه 

داد.
ولی داداشی روز شنبه با بیان اینکه 
رایزنی های خوبی در خصوص ایجاد 
منطقه ویژه اقتصادی راه آهن در بندر 
آستارا با مسئوالن ذی ربط داشته ایم. 
مجوزهای  رابطه  این  در   : کرد  اضافه 
الزم اخذ شده که امیدوارم این امر هر 

چه سریعتر محقق شود. 

 2100 میلیارد تومان انواع تعهدات 
مستمری  و  شدگان  بیمه  به  ای  بیمه 
بگیران تامین اجتماعی دراستان گیالن 
روابط  گزارش  به   . شد  پرداخت 
عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان 
میلیارد   1381 مبلغ   96 درسال  گیالن 
 498  ، بازنشستگی  مستمری  تومان 
بازماندگان  مستمری  تومان  میلیارد 
میلیارد   60 به  وقریب  وازکارافتادگان 

 وی با اشاره به سرمایه گذاری 60 
میلیون دالری طرف آذری در بارانداز 
و ترمینال ریلی آستارای ایران افزود : 
منطقه  کنار  در  آستارا-آستارا  آهن  راه 
بزرگی  بسیار  ظرفیت  اقتصادی  ویژه 
 ، تولید   ، اقتصادی  توسعه  راستای  در 
اشتغال زایی و صادرات این شهرستان 

و کشور خواهد داشت. 
 وی فعالیت منطقه ویژه اقتصادی را 
همانند منطقه آزاد ولی در ابعاد محدوده 
جغرافیایی کوچکتر واختیارات قانونی 
و  دانست  صادرات  توسعه  بر  کمتر 
ویژه  منطقه  ایجاد  با   : کرد  خاطرنشان 
کلید  و  زمینه  آستارا  دوم  اقتصادی 
استارت  نیز  آستارا  آزاد  منطقه  ایجاد 
ادامه  نماینده آستارا در  خواهد خورد. 
روز  خارجه  امور  وزیر  حضور  از 
در  مجلس  علنی  صحن  در  یکشنبه 
به سئواالت وی در  پاسخگوی  جهت 
امتیازات  از  استفاده  مزایای  خصوص 

قانون  ماده 39  درقالب موضوع  تومان 
به مستمری بگیران پرداخت شد .

ریالی  آمارتعهدات  آخرین  براساس 
دراین حوزه همچنین مبلغ 108 میلیارد 
تومان مقرری بیمه بیکاری وبیش از56 
مدت  کوتاه  تعهدات  تومان  میلیارد 
مشتمل برانواع کمک هزینه ها وغرامتها 
به بیمه شدگان مشمول پرداخت شد .

تامین  تعهدات  درصد   90 از  بیش 

گذر مرزی و دالیل عدم لغو ویزا برای 
اتباع ایرانی خبر داد و افزود : در حال 
از  الی 1500 نفر  حاضر روزانه 1000 
اتباع آذری به طور یکطرفه بدون ویزا 
با بهره مندی از مزایای مزرنشینی وارد 

کشورمان می شوند. 
وی با تاکید بر اینکه ویزا باید همانند 
لغو  نیز  ایرانی  اتباع  برای  آذری  طرف 
برای  ویزا  لغو   : کرد  ،تصریح  شود 
اقتصادی  رشد  تواند  می  ایرانی  اتباع 
و فرهنگی بین آستارا ایران و آستارای 
جمهوری آذربایجان را بیش از گذشته 

افزایش دهد. 
آقای  اینکه  بیان  با  آستارا  نماینده 
های  دستگاه  که  کنند  می  ادعا  ظریف 
بطور  آذربایجان  جمهوری  حاکمیتی 
یکطرفه مانع برداشته نشدن ویزا برای 
ایرانی ها هستند.افزود : بنده به عنوان 
نماینده مردم این مسئله را قبول ندارم 
زیرا آقای ظریف به عنوان مذاکر کننده 

میلیارد   1938 رقم  با  استان  اجتماعی 
انواع  پرداخت  به  مربوط  تومان 

مستمری ها می باشد .
این تعهدات درحالی بدون وقفه به 
انجام رسید که مجموع منابع درآمدی 
حدود  دراستان  ها  بیمه  حق  محل  از 

نیمی ازاین رقم را پوشش میدهد .
هزار  از409  بیش   96 سال  درپایان 
بر 117 هزار  بیمه شده اصلی وافزون 

برای  امتیازاتی  اخذ  مدعی  که   5+1 با 
می  مدت  این  در   ، هستند  کشورمان 
با  مناسب  مذاکره  و  دیپلماسی  با  توانستند 
امتیازاتی  آذربایجان  جمهوری  دولتمردان 
همچون لغو ویزا را برای اتباع ایرانی کسب 
سئوال  به  پاسخ  در  پایان  در  داداشی  کنند. 
خبرما در خصوص تردد خودروهای منطقه 
آزاد در شهرستان آستارا اظهار کرد : در حال 
وجود  امکان  این  قانونی  لحاظ  به  حاضر 
گیالن   استاندار  با  را  مکاتباتی  ولی   ، ندارد 
رفع  با  بتوانیم  امیدوارم  که  ایم  داده  انجام 
موانع موجود شاهد تردد خودروهای منطقه 

آزاد در این شهرستان باشیم. 
شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار 
نفر جمعیت در شمال غربی استان گیالن 
واقع  آذربایجان  جمهوری  همسایگی  و 
شده و سومین مرز پرتردد کشور است و 
ساالنه نزدیک به 800 هزار مسافر داخلی 

و خارجی از مرز آن تردد می کنند. 

خود  تبعی  افراد  اتفاق  بگیربه  مستمری 
تحت پوشش تامین اجتماعی بوده اند .

قیمت مصوب عرضه هر 
در  بامیه  و  زولبیا  کیلوگرم 
 14 یک  درجه  های  قنادی 

هزار تومان است. 
این میزان در ماه رمضان 
پارسال 12 هزار تومان بود.

،رییس  ایرنا  از  نقل  به   
شیرینی  و  قنادان  اتحادیه 
خبر  این  کشور   فروشان 
بنابراین  کرد؛  اعالم  را 
قیمت مصوب امسال نسبت 
درصد   16.7 پارسال  به 

افزایش یافته است.
افزود:  بهر ه مند«  »علی 
نرخ عرضه زولبیا و بامیه در 
قنادی های درجه دو نیز 12 

هزار تومان تعیین شد. 
افزایش  مند  بهره 
را  قنادان  تولید  هزینه های 
و  زولبیا  قیمت  رشد  دلیل 

بامیه اعالم کرد. 
به گفته وی، این قیمت ها 
با احتساب وزن جعبه است 
هر  گزارش  صورت  در  و 
از قیمت  گونه عرضه بیش 
برخورد  مصوب،  های 
گیرد.  می  صورت  قانونی 
وی از مردم خواست برای 
 ، بهداشتی  اصول  رعایت 
مواد غذایی مورد نیاز خود 
را از واحد های صنفی مجاز 
بخرند و در صورت مشاهده 
خود  شکایت   ، تخلف 
 66944499 شماره  به  را 
قنادی،  دارندگان  )اتحادیه 
کافه  و  فروشی  شیرینی 
قنادی تهران( یا سامانه 124 

اعالم کنند.

در بخش خصوصی:
عمومی  پزشک  ویزیت 

24.500تومان
ویزیت متخصص 38.400 

تومان
تخصص  فوق  ویزیت  و 

47.900 تومان است.
در بخش دولتی:

عمومی  پزشک  ویزیت 
11.800 تومان

متخصص  پزشک  ویزیت 
14.800تومان

تخصص  فوق  ویزیت  و 
17.800تومان است.

قبل از آغاز ماه مبارک 
رمضان،

خبر

گیالن 24: استاندار گیالن گفت: این استان به دلیل 
بهره مندی از ظرفیت های متعدد، دارای شرایط مختلف 

برای ایجاد مشاغل ارزان و اشتغالزایی جوانان است.
گیالن؛  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اصناف،  با  نشست صمیمی  در  ساالری  مصطفی  دکتر 
صاحبان مشاغل، جوانان و اعضای سازمان های مردم 
نهاد شهرستان بندرانزلی که عصر شنبه و در ادامه سفر 
اجتماعات  سالن  محل  در  و  بندرانزلی  به  شهرستانی 
فرمانداری این شهر ساحلی برگزار شد، اظهار کرد: راه 
توسعه استان استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
فراهم  در جهت  گذاران  سرمایه  همه  به  باید  و  است 

سازی زمینه های اشتغال، کمک کنیم. 
 وی با بیان اینکه با اضافه شدن راه آهن به سیستم حمل 
و نقل ترکیبی استان ظرفیت های گیالن دوچندان می شود، 
افزود: بندرانزلی با وجود داشتن مواهب الهی همچون تاالب 
بین المللی و ساحل دریای خزر از پتانسیل بسیار خوبی برای 
ایجاد اشتغال برخوردار است و باید بگویم، خیلی از شهرها 
حتی اگر یکی از این ظرفیت ها را داشتند بی نیاز می شدند. 
 استاندار گیالن با تاکید براینکه ایجاد بسترهای الزم برای 
بندرانزلی  شهروندان  برای  زایی  درآمد  و  مسافر  کرد  هزینه 
از  استفاده  برای  الزم  شرایط  گفت:  است،  همگان  وظیفه 
که  چرا  کرد  سخت  را  شرایط  نباید  و  دارد  وجود  جوانان 
و  اجتماعی حل شده  دید همگرایی  با  مسائل  از  خیلی 
در صورت ایجاد کارشکنی برای همدیگر کارها سخت 
که  به شهری  کرد:  ابرازامیدواری  دکتر ساالری  می شود. 
جوانانش اینگونه روحیه و درک باالیی دارند و مشکالتشان 
را به صورت ریشه ای بررسی می کنند باید امیدوار بود.وی 
با تاکید براینکه برای انجام کارهای بزرگ باید اغماض داشته 
باشیم، تصریح کرد: نمی خواهم ضعف ها را توجیه کنم چرا 
که سهل و سخت شدن محیط برای کارکردن به خودمان ربط 

دارد و بخش قابل توجهی از آن اجتماعی است. 

گیالن شرایط
مشاغل ارزان
برای جوانان 

را دارد

ساالری:

هشدار دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن،

خبر

خبر

خبر

بیماران فاویسمی 
مراقب باشند

فعالیت صرافی ها مجاز شد؟

ورود دولت، بازار »زعفران« 
را مختل کرد

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیالن گفت : 
افرادی که ژن G6PD   ندارند، مستعد ابتال به بیماری 
فاویسم هستند و باید از خوردن و حتی عبور از کنار 

باغ های باقالی محلی جدا خودداری کنند.
با  که  ژنتیکی  اختالل  این   : افزود  داوودی  آقای 
کروموزوم X  منتقل و به کم خونی شدید منجر می شود ، 
در پسران 3 برابر دختران است.وی اضافه کرد : افرادی که 
به بیماری غیر واگیر فاویسم مبتال می شوند در حالت عادی 
هیچ گونه عالئمی ندارند.معاون اجتماعی دانشگاعی علوم 
پزشکی گیالن گفت : عالئم این بیماری خستگی ، ضعف 
شدید ، بی قراری ، دل درد ، رنگ پریدگی ، ، گاهی تب 
و تغییر رنگ ادرار است که فرد مبتال کمتر از 72 ساعت 

باید برای تزریق خون به مراکز درمانی منتقل شود.

امکانی در سامانه جامع تجارت فعال شده است که 
به نظر به معنی بازگشت فعالیت صرافی ها خواهد بود.
در سامانه جامع تجارت عالوه بر انتقال ارز از دو راه 
»روش بانکی« و »واردات در مقابل صادرات« مجددا 
انتقال ارز« برای واردکنندگان فعال  مسیر سوم »بدون 
شده است. از این طریق واردکننده می تواند ارز خود را 
از طریق صرافی ها تامین کند و شماره ساتا را نیز جهت 

ترخیص کاال از سامانه جامع تجارت دریافت کند..

ورود  اینکه  بیان  با  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
را  محصول  این  بازار  زعفران  توافقی  خرید  و  دولت 
مختل کرد،گفت:قیمت زعفران هم اکنون حداقل3میلیون 
تومان  400هزار  و  6میلیون  حداکثر  و  تومان  و700هزار 
زعفران  بازار  نوسانات  به  اشاره  با  میری  غالمرضا  است. 
اظهار داشت: زمانی که سازمان مرکزی تعاون روستایی وارد 
بحث خرید توافقی زعفران شد، ما به این مسئله اعتراض 
داشتیم.وی با بیان اینکه ما موافق خرید زعفران از کشاورزان 
بودیم، تصریح کرد: این کار با هدف منتفع کردن کشاورزان 
و تنظیم بازار زعفران انجام شد که متاسفانه این اهداف 

محقق نشد و بحث ما نیز همین مسئله بود.

سیدمحمدرضارشیدی

لیال خدمت بین دانا

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران منتشر کرد:

فصــلنامه  » توسعه روستـــــایی پایــدار )JSRD(  به زبان انگلیــسی
علمی  انجمن  تخصصی  نشست  سومین 
ایران  روستایی  ریزی  برنامه  و  جغرافیا 
اقتصادی  توسعه   « موضوع  با  گیالن  شعبه 
با  ششم  برنامه  در  روستایی  زایی  اشتغال  و 
استادان  حضور  با   ، گیالن«  استان  بر  تأکید 
و  دانشجویان  از  نظران و جمعی  و صاحب 
دانش آموختگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی 
علوم  دانشکده  جلسات  سالن  در  روستایی 
رشت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  انسانی 

برگزار شد.

تمام  استاد  هشجین  موالئی  نصراله  دکتر 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گروه جغرافیای 
و  علمی جغرافیا  انجمن  و سرپرست  رشت 
استان  شعبه   - ایران  روستایی  ریزی  برنامه 
حاضرین  و  میهمانان  به  خیرمقدم  با  گیالن 
جغرافیا  علمی  انجمن    « گفت:  جلسه،  در 
اساس  بر  ایران  روستایی  ریزی  برنامه  و 
دانان  جغرافی  از  کثیری  تعداد  تقاضای 
دانشگاهها  روستایی  ریزی  برنامه  متخصص 
موافقت  با  و  کشور  مختلف  علمی  مراکز  و 

کمیسیون انجمن های علمی ایران ، وزارت 
پنجم  تاریخ  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
دی ماه 1392 به صورت رسمی فعالیت خود 
با  انجمن  این  داد:»  ادامه  وی  کرد.«  آغاز  را 
علمی  ارتقای  پیشبرد  و  »گسترش  موضوع 
توسعه  و  ریزی  برنامه  و  مطالعات  حوزه 
روستایی و توسعه کیفی نیروهای متخصص 
و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی 
توسعه  و  ریزی  برنامه  مطالعات  زمینه  در 
به  را  هایی  مأموریت  و  وظایف  روستایی، 

دنبال دارد.«
انجمن،  این  وظایف  برشمردن  با  موالئی 
بیان کرد: » یکی از وظایف این انجمن، انجام 
و  ملی  در سطوح  فرهنگی  و  تحقیقات علمی 
بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه 
توسعه  و  ریزی  برنامه  و  جغرافیا  علم  با  ای 

روستایی سروکار دارند.«
 روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد 

اسالمی استان گیالن،

زهرا رضائی

منطقه ویـژه اقتـصادی راه آهن در آستارا تاسیـس می شود
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گوناگون

عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
نشست   605 برگزاری  از  گیالن، 
داد  خبر  استان  سراسر  در  کتابخوان 
کتابخوان  کرد: نشست  و خاطرنشان 
و  کردیم  آغاز  جامعه  نخبگان  از  را 
مدیران  کتابخوان  نشست  تاکنون 
فرمانداران،  شهرداران،  دستگاه ها، 
بانوان مدیر و فرماندهان سپاه برگزار 

شده است.
مجموعه  دیدار  در  نوری  هادی    
استان  عمومی  کتابخانه های  اداره کل 
با آیت اهلل فالحتی، نماینده ولی فقیه 
با  رشت،  جمعه  امام  و  گیالن  در 
کتابخانه های عمومی  نهاد  اینکه  بیان 
کشور به عنوان یک نهاد عمومی غیر 
دولتی کار خود را از سال 1382 آغاز 
 107 مجموع  در  گفت:  است،  کرده 
که  داریم  استان  سراسر  در  کتابخانه 
و  نهادی  کتابخانه   84 تعداد  این  از 
22 کتابخانه مشارکتی است. همچنین 
در  مستقل  عمومی  کتابخانه  یک 

شهرستان رشت داریم.
وی با اشاره به فعالیت کتابخانه ها 

در تمامی شهرستان های گیالن، اظهار 
مراکز  شهرستان   16 کلیه  در  کرد: 
از  ما  کتابخانه های  و  داریم  اداری 
حیث گسترده جغرافیایی و اقلیمی در 
فعال  ارتفاعات  حتی  و  روستا  شهر، 

کتابخانه های عمومی  هستند.مدیرکل 
مراکز   از  برخی  اینکه  بیان  با  گیالن، 
شیفته  سه  منطقه  نیازهای  تناسب  به 
در مجموع  متذکر شد:  می کنند،  کار 
245 نفر پرسنل داریم که از این تعداد 

219 نفر کتابدار و 26 نفر اعضای ستاد 
هستند. 86 نفر از همکاران ما را آقایان 
و 159 نفر را بانوان تشکیل می دهند که 
بانوان  مشارکت 68 درصدی  از  نشان 

در این نهاد دارد.

واکنش
خبر

خبر

خبر

خبر

اعضای هیات مدیره محمد رفیعی عضو هیات  اکثریت  با رای   گیالن 24: 
مدیره و قائم مقام باشگاه سپیدرود رشت و همچنین سرپرست هیات بسکتبال 

گیالن به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.
پیش از این جواد تن زاده مالک سپیدرود مدیرعامل این باشگاه فوتبال بود. 

مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی – ورزشی سپیدرود رشت پس از انتخاب 
شدن  از قطع همکاری با علی کریمی سرمربی این تیم خبر داد و افزود : تا 10 

روز آینده سرمربی جدید تیم سپیدرود رشت انتخاب و معرفی می شود. 
وی در خصوص دالیل قطع همکاری علی کریمی با سپیدرود رشت گفت : 
کریمی  اختیار انتخاب سرپرست و مدیر رسانه ای تیم را می خواستند که اعضای 

هیات مدیره با درخواست وی مخالفت کردند.
منبع : گیالن 24

مدیـر عامل جدید سپیــــدرود انتخــاب شد

 6۰5 نشست کتابخــوان در گیالن برگـزار شد
خبر

17 خرداد؛ آخرین 
مهلت شرکت در 

جشنواره رسانه ای 
رضوی

اداره کل  رسانه  و  فرهنگی  امور  24:معاون  گیالن 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، آخرین مهلت ارسال 
به دبیرخانه هشتمین جشنواره جلوه های فرهنگ  آثار 
 97 هفدهم خردادماه  را  رسانه های کشور  در  رضوی 
و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد.  عنوان 
ارشاد اسالمی گیالن، حسین ابراهیمیان، روز شنبه در نشست 
فرهنگ  جلوه های  جشنواره  هشتمین  برگزاری  هماهنگی 
سری  از  جشنواره  این  کرد:  اظهار  رسانه ها،  در  رضوی 
رضا)ع(  امام  بین المللی  جشنواره  شانزدهمین  برنامه های 
است که به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گیالن برگزار خواهد شد. وی از برگزاری جشنواره مذکور 
و  اشاعه  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  کرامت  دهه  با  همزمان 
ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی، 
معصومین)ع(  ائمه  پاک  سیره  با  مرتبط  مذهبی  و  ادبی 
تولیدکنندگان  گرامیداشت  و  رضا)ع(  امام  حضرت  به ویژه 
و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، 
شخصیت و معارف حضرت امام رضا)ع( و کمک به انتشار 

گسترده تر آن از جمله اهداف برگزاری جشنواره است.
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گیالن، سبک زندگی رضوی، فرهنگ رضوی، 
رضوی  جلوه های  رضوی،  اجتماعی  و  سیاسی  سیره 
جشنواره  موضوعی  محور  پنج  را  مقاومتی  اقتصاد  و 
و  کرد  عنوان  رسانه ها  در  رضوی  فرهنگ  جلوه های 
مطبوعات،  شامل  جشنواره  اصلی  بخش های  افزود: 
و  رادیویی  آثار  خبری،  پایگاه های  و  خبرگزاری ها 
و شرکت کنندگان  می باشد  شعر رضوی  و  تلویزیونی 
می توانند آثار خود را در هفت رشته »تیتر«، »سرمقاله 
و یادداشت«، »خبر«، »گزارش«، »مصاحبه«، »عکس« و 

»مقاله« به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 
و  رادیو  عرصه  فعاالن  اینکه  بیان  با  ابراهیمیان 
دو  در  را  خود  تولیدی  آثار  می توانند  نیز  تلویزیون 
ادامه  کنند،  ارسال  خبری«  »گزارش  و  »خبر«  رشته 
با  را  خود  اشعار  می توانند  شاعران  همچنین  داد: 
نشریات،  از  یکی  در  که  رضوی  فرهنگ  موضوع 
شده  منتشر  کشور  خبری  پایگاه های  و  خبرگزاری ها 
رضوی  گرافیک  وی،  برسانند.  دبیرخانه  به  را  است 
عنوان  دانست و  را بخش ویژه جشنواره  در رسانه ها 
کرد: شرکت کنندگان می توانند آثار خود در سه رشته 
جلد«  طراحی  و  نشریه  »صفحه آرایی  »تصویرسازی«، 
و »آرم و نشان« که در یکی از نشریات، خبرگزاری ها 
و پایگاه های خبری منتشر شده را به دبیرخانه ارسال 
کنند. البته محتوا و مضمون آثار باید از سیره و معارف 
امام رضا)ع( و آموزه های رضوی، اهل بیت)ع( و قرآن 

الهام گرفته باشد. 
به  آثار  ارسال  مهلت  آخرین  فرهنگی؛  مسئول  این 
دبیرخانه جشنواره را 17 خردادماه 97 و زمان برگزاری 
مراسم اختتامیه را 27 تیرماه سال جاری عنوان و اضافه 
کرد: فراخوان جشنواره برای بیش از یک هزار و 100 
نشریه کشور ارسال شده و تا کنون حدود 400 اثر به 

دبیرخانه رسیده است.
 وی در پایان با بیان این که مراکز فرهنگی از جمله 
تبلیغات اسالمی  حوزه علمیه، دانشگاه، حوزه هنری، 
ارسال  به  نسبت  می توانند  نیز  پرورش  و  آموزش  و 
سال- همانند  نیز  امسال  شد:  یادآور  کنند،  اقدام  آثار 
و  می شود  انجام  تهران  در  آثار  داوری  گذشته،  های 
تنها داوری بخش »شعر رضوی« به استان گیالن سپرده 

شده است. 
از  جشنواره  اطالع رسانی  گزارش؛  این  اساس  بر 
gilan. نشانی  به  گیالن  توس  تارنمای شمس  طریق 
shamstoos.ir و فرایند ثبت نام و ارسال اثر از طریق 

portal.shamstoos.ir انجام می شود.

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 14۰۰ بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمک به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان دراز 

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     ۰1۰۰2481۰8۷۰۰3 بانک صادرات       ۰1۰۰۰39455۰۰9     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   333313۰۰ - ۰13    و   ۰911134۷4۷۷   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

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

شماره حساب بانک ملی۰1۰5392855۰۰5 و   شماره حساب  بانک صادرات۰1۰25۰۷3۰8۰۰۰- 
شماره حساب بانک رفاه2222۰۰2۰۰- و شماره کارت  6۰63۷31۰21۷59122بانک مهر ایران

تلفن    ۰1333363539        و         ۰133336389۰

ابراهیمیمان خبر داد،

خبر

4 نکتـــه برای 
سالمتی...

قرص و دارو رابا آب خیلی سرد نخورید
 بعدازساعت5 عصر غذای چرب نخورید

برای صحبت باموبایل ازگوش چپ استفاده کنید
بهترین زمان خواب ازساعت 10شب تا 6صبح است

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن :

جهان کرده ام از سخن چون بهشت/ کزین بیش تخم سخن کس نکشت

» برگزاری نخستین نشست های شاهنامه خوانی در شرق گیالن «

برگی سبـــــــــــــــز از زنــــــــــدگی

همیاری  و  همکاری  با 
برای  نهاد  مردم  انجمن  و 
نخستین بار سلسله نشست 
در  خوانی  شاهنامه  های 
برگزار  رودسر  شهرستان 
میشود. این سلسله نشست 
و  مدیران  همکاری  با  ها 
عمومی  کتابخانه  کارکنان 
ابوجعفر هوسمی شهرستان 

 « آموزگاری  و  گردانندگی  با  رودسر 
کتابخانه  سالن  در   « فر  روحی  افتخار 
تا  این سلسله نشست ها  آغاز شده و 
خواهد  ادامه  شاهنامه  سرایش  پایان 

 به نام حق
نمی شد  باورم  ؛  ایستادم  روبروش 

... دست خودم نبود ...
ُمدام اشکهامو پاک میکردم اما بازم 

صورتم خیس خیس بود ...
آروم  قلبم  میکردم  نگاه  که  بهش 
نگاهش  و  میگشتم  بر  ُمدام   ... میشد 

میکردم ...
بعد از 8 سال تازه بهش رسیده بودم 

و حاال لحظه ی جدا شدن ... !!!
زمان برام مثل باد میگذشت ؛ هنوز 
قلبم پر بود از تمام حرفهایی که باید 
بود  دلم خوش  اما  ؛  نگفتم  میگفتم و 
رو  چیز  همه  نگاهم  از  خودش  که 

میخونه ...
دیگه پاهام نمیکشید ؛ نشستم و از 

خوانش  ها  نشست  این  داشت.در 
ابیات شاهنامه توسط شرکت کنندگان 
موضوعی  تفسیر  و  ها  بیت  معنی  و 
شاهنامه به همراه یک پژوهش کلی با 

دور نگاه کردم ...
زینب دستشو گذاشت رو شونه ی 

من و آروم صدام کرد ...
زهرا باید حرکت کنیم ؛ بچها رفتن 

؛ بلند شو !!!
؛  نبودم  خودم  هوای  و  حال  تو 

متوجه شد ...
اومد روبروم ایستاد ؛ زهرا اگه دلت 

شکست منم دعا کن ...
سرمو بلند کردم گفتم آقا نکنه دیگه 
بیا  گفتی  که  بار  آخرین  ؛  نطلبی  منو 
8 سال پیش بود ؛ نکنه االن برم تا 8 

سال دیگه !!!
زود  خیلی  ؛  گذشت  هفته  یک 
گذشت ؛ ای کاش بازم میشد بمونیم 

...

استناد به منابع موثق در مورد داستان ها 
و بخش های شاهنامه فردوسی صورت 
نوجوانان  و  کودکان  حضور  میگیرد. 
نشست  این سلسله  در  شاهنامه خوان 

یاد تک تک لحظه هایی که با بچها 
تو صحن انقالب می ایستادیم و نماز 

جماعت میخوندیم ...
های  گریه  و  خندها  تک  تک  یاد 
دلش  نداری  از  یکی  که  همسفرامون 
پر بود ... یکی از تنهایی و یکی از بی 

معرفتی آدم های روزگار ...
یاد اون لحظه که فیش غذای سالن 
نهار  امروز  شما  گفتن  ؛  آوردن  رو 
احترامی  چه   (  !!! هستین  آقا  مهمان 

داری اقا (
اتاقیها  هم  با  که  شبی  اون  یاد  به 
تصمیم گرفتیم نماز صبحمون رو توی 

رواق غدیر بخونیم ...
چقدر شلوغ بود ؛ از 2 صبح صف 
کشیده بودن . نمیدونستیم چه خبره ! 
درها باز شد و گفتن فقط تا 800 نفر 

... تعجب کردیم ...
و  میومد  خوابمون  همه  یادمه 
بزنیم  باهات  داشتیم  حرف  کلی  هم 
هم  پشت   ... بودیم  اذان  منتظر   ...

سخنرانی میشد ...
تا   10 حدود  و  شد  باز  در  یهویی 
شدن  وارد  سبز  های  ساک  با  خادم 
یکی  ؛  یکی گریه  ؛  میخندید  یکی   ...

صلوات ...
نگاه  گیج  فقط  دوستام  و  من 

میکردیم ...

با  ها و برگزاری خوانش دقیق شاهنامه 
این  های  زیبایی  از  آن  و صوت  آهنگ 

اجالس می باشد.
زمان برگزاری این نشست ها یکمین 
ساعت  راس  ماه  هر  یکشنبه  سومین  و 
عمومی  کتابخانه  سالن  در  عصر  پنج 

شهرستان رودسر می باشد.
حضور عالقمندان و شرکت کنندگان 
و  باشد  می  رایگان  ها  نشست  این  در 
مقدم یکایک دوست داران و عالقمندان 
جاودان  اثر  از  پاسداشت  در  شاهنامه 
گرامی  توسی  فردوسی  فرزانه  حکیم 

داشته می شود...

اعظم گفت تو میدونی چه خبره !؟
نگاهش کردم و گفتم ببین از 12 شب 

به بعد دیگه از من چیزی نپرس !!!
خندید و گفت بذار برم ببینم موضوع 

چیه !!!
موذن اعالم کرد همه بشینید تا خادم 

ها شروع کنند ...
همزمان 10 تا خادم با ساک سبز بین 
صف های نماز شروع کردند به پخش 

کردن ...
رسید به من ؛ نگاه کردم ... یه حدیث 
کسا و یه دسته پر از قاصدک و گل های 

خشک شده ی باالی ضریحت ...!!!
از صحن انقالب تا جمهوری ...

از دیوار حاجتت تا خلوتی و آرامش 
ضریحت تو سالن اصلی ...

همه و همه مثل برق گذشت ......
حاال من اینجا ؛ توی حیاط روبروی 
هفته  یک  یاد  به  و  نشستم  ضریحت 
با شما و بچها داشتم دلم  خاطراتی که 

خوشه ...
باید برم ؛ صدام میکنن امام رضا ...

و  گفتم  رو  اخر  سالم  و  شدم  بلند 
حرم  خروجی  تا  طبرسی  صحن  تموم 
دعا  دیدنش  دوباره  روبرای  رضا  امام 

کردم و اشک ریختم ...
با احترام

سیده زهرا سادات پور 

یازدهمین کنفرانس 
ملی مهندسی 

نساجی  در دانشگاه 
گیالن برگزار شد

 کارگاه برنامه 
ریزی مسیر شغلی 

و کارآفرینی 

میزبان  گیالن  دانشگاه 
مهندسی  ملی  کنفرانس 
یازدهمین  دبیر  نساجی 
مهندسی  ملی  کنفرانس 
نساجی گفت : این کنفرانس 
با شعار کارآفرینی و توسعه 
حضور  با  کار  و  کسب 
متخصصان  و  پژوهشگران 
در  صنعت  و  دانشگاه 

دانشگاه گیالن برگزار شد.
افزود  جمشیدی  آقای 
به  مقاله   300 از  بیش   :
دبیرخانه یازدهمین کنفرانس 
ملی مهندسی نساجی ارسال 

شده است.
برگزاری  از  هدف  وی 
تبادل   را  کنفرانس  این 
و  ها  پژوهش  اطالعات، 
و  متخصصین  تجربیات 
و  دانشگاه  پزوهشگران 

صنعت اعالم کرد.
کنفرانس  یازدهمین  دبیر 
با  نساجی  مهندسی  ملی 
در  کنفرانس  این  اینکه  بیان 
برگزار  کارگاه  پنج   قالب 
پلیمر،   : گفت  شود  می 
 ، پیشرفته  مواد  و  الیاف 
فناوری نساجی ، فرآیندهای 
 ، بافندگی  ریسندگی، 
آزمایشگاهی،  تجهیزات 
علوم   ، چاپ   ، رنگرزی 
مد   ، پوشاک  صنعت  رنگ، 
زیست  و  نانو  طراحی،  و 
کفپوش   ، فرش  فناوری، 
های ماشینی و چرم، انرژی 
مدیریت،  زیست،  محیط  و 
کارآفرینی ، توسعه کسب و 
کار، ابریشم و صنایع وابسته 
این  مباحث  مهمترین  از 

کنفرانس بود..

مسیر  ریزی  برنامه  کارگاه 
ویژه  آفرینی  کار  و  شغلی 
کارآفرینی  دفاتر  مسئولین 
علمی  آموزش  مراکز 
به  گیالن   استان  کاربردی 
میزبانی مرکز آموزش علمی 
استان  احمر  هالل  کاربردی 

گیالن برگزار شد.
برگزاری کارگاه برنامه ریزی 
ویژه  کارآفرینی  و  شغلی  مسیر 
مسئولین دفاتر کارآفرینی مراکز 
استان  کاربردی  علمی  آموزش 

گیالن
آموزشی  کارگاه  این  در 
مسیر  با  آشنایی  مباحث 
شغل  مسیر  و  کارمندی  شغل 
شخصیت  تست  کارآفرینانه، 
شناسی شغلی، بررسی موفقیت 
ها و موانع پیش رو در شغل و 
کسب و کار در 10 سال آینده، 
درک تناسب بین شغل و رشته 
تجربیات  تعیین  و  تحصیلی 
که  جدیدی  های  مهارت  و 
در 6 ماه و 18 ماه آینده باید 
مدرس  توسط  شود  آموخته 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
مطرح  صیادی  دکتر  گیالن، 

شد.

دانشگاه جامع علمی 
کاربردی گیالن برگزار 

کرد،

سالمه شیرزادی
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 گوناگون

مراجعه  از  جمعی 
رودسر  شهرستان  کنندگان 
به بیمارستان شهید انصاری 
وضعیت  از  شهر  این 
و  داشته  گله  بیمارستان 
خواستار اصالحات در این  

مرکز درمانی هستند.
تلفنی  های  تماس  در 
در  مکرر  های  پیام  و 
روزهای اخیر شهروندان و 
چند روستایی آمده است : 
واحد اورژانس  بیمارستان 
خدماتی  نیروی  کمبود  با 
بیمارستانی   تجهیزات  و 
 ، برانکارد  خصوص  به 
آمبوالنس  بودن  نامناسب 
انتقاد   .... و  معدود  های 

داشتند.
یوسف  دکتر   از  مردم 
علوم  دانشگاه  رئیس  زاده 
اهل  خود  که  پزشکی 
بخش  از  چابکسر  بخش 
رودسر  شهرستان  های 
خواسته  گیالن  شرق  در 
تنها  این  وضعیت  به  اند 
شهرستان  بیمارستان 

رسیدگی شود
گذشته  های  ماه  در 
مردمی  های  اعتراض  هم 
بیمارستان،  شرایطاین  از 
 ، رسانی  خدمت  تحوه 
درمحل  پزشکان  حضور 
ماموریت ، کمبود امکانات 
 ، داشتیم  پیامک  طریق  از 
به  بود  مورد ی   اما چون 
آن توجهی نشد..حتی یکی 
را  خود  که  شهروندان  از 
بیمارستان  این  پرسنل  از 
این  وضعیت  از  معرفی 
مرکز درمانی گله داشت و 

خواستار توجه به آن شد.

هزار   2 از  بیش  فعالیت 
مسجد گیالن در ماه مبارک 
تبلیغات  کل  مدیر  رمضان 
همایش  در  استان  اسالمی 
گوراب  بخش  مبلغان 
زرمیخ صومعه سرا از اعزام 
مبلغ  هزار و 200 روحانی 
به  رمضان  مبارک  ماه  در 
مساجد مختلف گیالن خبر 
های  برنامه   : گفت  و  داد 
امسال  رمضان  مبارک  ماه 
مسجد  هزار   2 از  بیش  در 
شود. می  برگزار  استان 
والمسلمین  االسالم  حجت 
سخنرانی   : افزود  یاری 
 ، سیاسی  موضوعات  با 
اجتماعی ، فرهنگی و سبک 
 ، ایرانی   - اسالمی  زندگی 
و  جماعت  نماز  برپایی 
بیان  و  قرآنی  جلسات 
از  شرعی  مسائل  و  احکام 
است  هایی  برنامه  جمله 
رمضان  مبارک  ماه  در  که 
برگزار          گیالن  مساجد  در 

می شود.

 پیام های مردمی :

خبر

به وضعیت 
بیمارستان رودسر ر 
سیدگی شود

فعالیت 2 هزار 
مسجد گیالن در 
ماه مبارک رمضان

به  اشاره  با  بانک مسکن  مدیره  عضو هیأت 
برای  میان  متراژ  واحدهای  اعتبار  تأمین  اینکه 
تا 7 مورد هدف ما است، گفت:  دهک های 4 
مسکونی  واحد  میلیون   2.5 حاضر  حال  در 
ساخته شده داریم که فاقد متقاضی هستند، پس 

سیاست ما این است که تسهیالت را به مناطقی 
هدایت کنیم که دارای متقاضی باشند.

  به نقل از فارس؛ نادر قاسمی عضو هیأت 
مدیره بانک مسکن  در پاسخ به این سؤال که 
پرسید آیا اینکه گفته می شود صندوق پس انداز 

مسکن یکم به دلیل منابع پایین و افزایش تعداد 
اعتباری  محدود  منابع  و  تسهیالت  پرداخت 
ورشکسته می شود، گفت: درباره اینکه صندوق 
باید  نه  یا  می شود  ورشکسته  یکم  پس انداز 
پس انداز  صندوق  راه اندازی  زمان  در  بگویم 
خانه یکم، تمام موارد و اهرم ها برای پشتیبانی 

این صندوق دیده شده بود. 
مدلی  براساس  صندوق  این  افزود:  وی 
به  بازپرداخت  واقع  در  است؛  شده  تعریف 
صندوق  این  تا  شود  باعث  نمی تواند  تنهایی 
سرپا بماند، چرا که وقتی یک متقاضی و یک 
زوجین به یکباره 160 میلیون تومان تسهیالت 
یک  که  است  این  نیازمند  می کنند،  دریافت 

اهرمی برای این صندوق دیده شود. 
و  مهر  مسکن  از  استفاده  بحث  افزود:  وی 
استمهال خطوط اعتباری آن تا سال 1401 باعث 
اقساط  بازپرداخت  محل  از  که  منابعی  تا  شد 
مورد  صندوق  این  در  می شود،  وارد  بانک  به 

استفاده قرار گیرد، پس هیچ مشکل و دغدغه ای 
وجود ندارد. 

پس انداز  صندوق  حساب  کرد:  تأکید  قاسمی 
مسکن یکم برای یک دوره ای تعریف شده بود، 
اما وقتی مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و 
بانک مسکن با ادامه این حساب موافقت کردند 
تغییر  باید  آن  مدل   پس  یابد،  ادامه  آن  روند  تا 
از  این مدل ها و مصوبات که یکی  می کرد، پس 
مهر  اعتباری مسکن  استمهال خطوط  آنها همین 

بود، کمک خوبی به این صندوق کرد.
قاسمی افزود:  بانک مسکن در سال 95 و 96 
به بخش تقاضا توجه ویژه ای کرد و به خصوص 
در سال 96 عالوه بر تولید، تقاضا را مورد هدف 

قرار داد. 
به گفته وی، در سال 95 بالغ بر 68 هزار میلیارد 
تسهیالت  سپرده  بدون  مسکن  بخش  در  ریال 

پرداخت شده است. 
مسکن،  بازار  در  گرفته  صورت  رصدهای  با 
و  شد  تعیین  جدید  سال  اعتباری  سیاست های 
قرار شد در سال 97 به صورت هوشمند اقدام به 

پرداخت تسهیالت کنیم.

2/5 میلیون واحد مسکـــــونی بدون متقاضی ...

شهری  خدمات  و  زیست  محیط   ، بهداشت  کمیسیون  جلسه  یکمین  و  چهل  در   
رشت  مختلف  نقاط  در  بهداشتی  سرویسهای  احداث  الیحه  رشت  اسالمی  شورای 
بررسی و تاکید شد.. رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا به الیحه تعیین 
تمامی  علیرغم  گفت:  و  اشاره  شهر  سطح  در  بهداشتی  سرویسهای  احداث  تکلیف 

تاکیداتی که در این باره انجام شده تا کنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه از دی ماه سال گذشته سرمایه گذارانی به منظور مشارکت در چند 
پروژه در شهر رشت و احداث سرویسهای بهداشتی اعالم همکاری کرده اند گفت: 

کمیسیون ماده پنج باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و شروع به کار سرمایه 
گذار در رشت اقدام کرده و طوالنی شدن این روند موجب کاهش انگیزه در سرمایه 
گذاران می شود. شیرزاد به وضعیت نامناسب پروژه آسفالت مسکن مهر_ باهنر اشاره 
و خاطر نشان کرد: چند ماهی است که این پروژه مطرح شده و ساکنین آن منطقه از 
وضعیت فعلی بسیار ناراضی هستند اما متاسفانه طی ماه های اخیر هیچ اقدامی در این 
باره انجام نشده و احساس می شود پیمانکار به واسطه عدم دریافت مطالبات مربوط به 

پروژه های دیگر از شهرداری رشت قصد گرو کشی دارد.

سرویس های بهداشتــــی رشت سامانـــدهی می شوند

سالمه شیرزادی

خبرخبرخبرادبیات

 به دنیا آمدم
در آن زیستم

رشد کردم و هر بار به گذر سالیان نگریستم.
حال می خواهم از زادگاهم بنویسم.

کلمات مهربان میشوند و جمله ها آرام تر از همیشه.
زادگاه من جایی است با تاریخ و جغرافیای شمال...

ساحل  سویش  آن  ؛  شالیزار  و  مزارع  سویش  این 
زیبای خزر ...

سالهاست که همه در اینجا سخن از توسعه به میان 
میاورند و سالهاست که سوالی ذهن مرا مشغول کرده 

است ...
شهر من ؛ زادگاه من ؛ توسعه ؟؟؟!!!

واقعا توسعه ی این شهر از چه مسیری می گذرد ؟
انتظار  به  قطعا  باشد  چه  هر  سوال  این  به  پاسخ 

نشستن نیست!!!
بلکه  نیست  وارداتی  توسعه  که  میدانم  قدر  همین 

مسیرش از اندیشه و خرد بومی میگذرد ...
به  تبدیل  تا  بجوشد  تو  و  من  دل  در  باید  توسعه 

فرهنگ جهادی شود ...
توسعه ی شهر بر دوش مای شهروند است که باید 
میتوان گفت: کس  اینگونه  که  برسانیم  مقصد رشد  به 

نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من ...
پر  و  امیدوار   ... مهربانند  و  ساده  من  شهر  مردمان 

تالش ...
دستهایشان عطر شالی و رنگ و بوی باغهایشان بهار 

نارنج ...
اینها مردمانی از جنس هوسم ) نام قدیم رودسر ( ...
در مقابل این بهترینها شهر من هر سال پیر تر از سال 

قبل ؛ شهر انبار زباله و تدفین امید ...
شهر من ؛ شهری خسته است ...

شهری که گرفتار دایه های مهربانتر از مادر شده ...
از خیابانهای شهر که آغاز میکنی مردمانی را میبینی که از 

کسالت کار روزانه چشمشان به کاستی عادت کرده ...
در شهری که از قدم زدن در آن لذت نبری ؛

باید فاتحه ی رانندگی در چاله هایش را بخوانی ...
چه  هر  اما  ؛  است  آبادانی  الفبای  آب  اند  گفته  قدیم  از 
مینگرم اینجا در دل دریا و کنار ساحلش خرابتر از مخروبه 

های خرمشهر است ...
تا بوی تهوع آور زباله های  از مسدودی خیابانهای روز 

شب های زادگاهم دلم گرفته ...
از انهایی که امدند و خم به ابرویشان نیاوردند و پر بار تر 

از گذشته رفتند ...
همیشه چشممان را به دست ها و قول هایی دوختیم که 

اندیشه ای جز پر شدن خزانه ی شخصیشان نبود ...
به راستی که هر چه بر سرمان میاید خود خواسته است ...
هم اندیشی را خط زدیم و نشستیم به امید واهی ...

حال رودسر ؛ زادگاه من ؛ تنش زخمی است ...
خزانه اش خالی است ...

روزگارش سخت تر از گذشته ...
می دانم ...  می دانم ...

شهر من روزی نفس خواهد و گذر خواهد کرد ...
گذر از این کسالت کهن...

روزهای  از  خدادادیش  شبهای  که  میرسد  روزی 
ساختگی جزایر کیش جذابتر و دیدنی تر میشود ...

با احترام
طاهره علیپور

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن، با 
اینکه شبکه مدرن فاضالب در 7 روستای گیالن  بیان 
اجرا می شود،گفت: اعتباری بیش از 51 میلیارد تومان 
روستا  تعداد  این  فاضالب  تصفیه  طرح  اجرای  برای 

پیش بینی شده است.
محبعلی رنج ور با بیان اینکه شبکه مدرن فاضالب در 
7 روستای گیالن اجرا می شود، اظهار کرد:طرح جمع 
بهره  با  روستاها  این  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  آوری 
شهرستان  در  اسالمی  توسعه  بانک  اعتبارات  از  مندی 
آستانه  و  رودسر  بندرانزلی،  سرا،  رشت، صومعه  های 

اشرفیه اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن، با 
بیان اینکه در حال حاضر عملیات مطالعاتی و تحویل 
زمین طرح تصفیه فاضالب این روستاها به اتمام رسیده 
و به زودی کار اجرایی این طرح آغاز می شود، تصریح 
کرد:اعتباری بیش از 51 میلیارد تومان برای اجرای طرح 
تصفیه فاضالب این تعداد روستا پیش بینی شده است.

وی حجم عملیاتی این طرح را شامل ساخت 5 باب 
شبکه  گذاری  لوله  کیلومتر   89 اجرای  و  خانه  تصفیه 
جمع آوری و خطوط انتقال اعالم کرد و گفت: با بهره 
برداری از این طرح 13 هزار و 859 نفر از شبکه مدرن 

فاضالب بهره مند خواهند شد.
رنج وربا بیان اینکه طرح ارتقای کمیت و کیفیت آب 
شرب یک هزار و 200 خانوار روستایی شهرستان تالش 
نیز در دست اجراست، به ایسنا خاطرنشان کرد: بدین 
شماره  چاه  روی  بر  جدید  پمپ  دستگاه  یک  منظور 
اندازی شده  راه  و  پیرهرات نصب  آبرسانی  2 مجتمع 

است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن، اولویت 
استان گیالن را مسئله محیط زیست دانست و تصریح 
کرد: اگر مسئله محیط زیست حل نشود، ساخت یک 
بلکه  نیز مشکل گیالن را حل نمی کند.  هزار کارخانه 

زندگی را سخت می کند.
دکتر کیوان محمدی با اشاره به اینکه سیاسی بودن 
خود را کتمان نمی کنم،گفت:در جلسه معارفه خود نیز 
هیچ  معتقدم  اما  هستم،  سیاسی  فردی  که  کردم  اعالم 
مقام اجرایی در کارها نباید دیدگاه خود را دخالت دهد.
بلکه  نیستند  افزود:مدیران اجرایی مدیر جریان خاصی  وی 
لذا عمل  با هر طرز فکری هستند  خدمتگزار همه جناح ها 
کردن جناحی در پست اجرایی نوعی خیانت در امانت است. 
بیان  با  برنامه ریزی استان گیالن،  رئیس سازمان مدیریت و 
اینکه در مدت سه سال مدیریت سعی کرده ام دیدگاه سیاسی 
ما  کرد:مشکل همه   اظهار  ندهم،  دخالت  کارها  در  را  خود 
راحتی  به  بودیم  سیاسی  نیستیم.اگر  سیاسی  که  است  این 
می توانستیم با هم گفتگو و مسائل و مشکالت را حل کنیم. 
این مقام مسئول،با بیان اینکه درهای سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان به روی همه جریانات سیاسی باز 
است،یادآور شد:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گیالن هیچ محدودیتی در استفاده از نیروها ندارد و در 
جلسات پنجشنبه آخر هر ماه همه جریانات می توانند 

حضور پیدا کنند.
و  مدیریت  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  محمدی، 
برنامه ریزی گیالن برای استفاده از همه نیروها جهت 
توسعه استان آمادگی دارد، به ایسنا گفت:روش ما طرح 
مسائل اختالفی نیست، بلکه هر نوع تنش اجتماعی در 

استان سبب عقب ماندگی می شود.

مدیرکل ارشاد اسالمی گیالن، با بیان اینکه فرهنگ 
و هنر و رسانه در تار و پود استان گیالن وجود دارد، 
درصد  بودجه  تقسیم  زمان  در  خواستاریم  گفت: 

نخبگی و فرهیختگی گیالن مد نظر قرار گیرد.
نکوداشت  همایش  در  فاضلی  فیروز  دکتر 
تاریخ سازان گیالن که با محوریت دکتر حشمت در 
مجتمع خاتم االنبیاء)ص( رشت برگزار خواهد شد، 
پود  و  تار  در  رسانه  و  هنر  و  فرهنگ  اینکه  بیان  با 
استان گیالن وجود دارد، اظهار کرد: مفاخر فرهنگی، 
این  فرهیختگی  ادبی، هنری و رسانه ای گیالن سند 

استان هستند.
وی با بیان اینکه در گیالن 260 رسانه وجود دارد 
و رتبه دوم کشوری از حیث تعداد پایگاه های خبری 
را داریم، افزود: 113 پایگاه خبری در گیالن فعالیت 
می کند. همچنین از 34 استاد هنرهای تجسمی کشور، 

28 نفر گیالنی هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، با اشاره 
به وفور گروه های تئاتر و موسیقی در استان، تصریح 
بین المللی  نمایشگاه  در  که  استانی هستیم  تنها  کرد: 
کتاب تهران یک روز به نام »گیالن« برگزار می شود. 
نمایشگاه  در  بار روز گیالن  برای دومین  نیز  امسال 

کتاب تهران گرامی داشته شد.
این مسئول فرهنگی، با بیان اینکه سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی گیالن در دوره مدیریت جدید با روند 
مثبتی در حرکت است، خاطرنشان کرد: خواستاریم 
در زمان تقسیم بودجه درصد نخبگی و فرهیختگی 

گیالن مد نظر قرار گیرد.

رویایــی که تعبــیر 
شبکه مدرن خـواهد شد

فاضالب در 
7 روستای 

گیالن اجرا می شود

 فرهیختگی 
گیالن در 

تقسیم بودجه 
مد نظر قرار گیـرد

ساخت هزار 
کارخانه 

بدون محیط 
زیست مشکل 

گیالن را حل نمی کند

مدیرکل ارشاد اسالمی مدیرعامل آبفار گیالن:
گیالن:

رییس شورای شهر لنگرود:
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شهرداری ها و شوراها

کمیسیونهای  مشترک  جلسه  در 
عمران  و  زیست  محیط  بهداشت، 
لزوم  به  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
رشت  شهرداری  بین  ما  تعامل  ایجاد 
منظور  به  متولی  های  دستگاه  دیگر  و 
اجرای طرح ساماندهی رودخانه های 

رشت تاکید شد.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
بین الملل شورای اسالمی رشت رئیس 
زیست  محیط   ، بهداشت  کمیسیون 
در  رشت  شورای  شهری  خدمات  و 
طرح  کرد:  اظهار  جلسه  این  ابتدای 
و  گوهررود  های  رودخانه  ساماندهی 
زرجوب رشت به صورت مرحله ای و 

فازبندی انجام شود.
در  امروز  عصر  شیرزاد  فاطمه 

بهداشت  کمیسیونهای  مشترک  جلسه 
و  شهری  خدمات  و  زیست  محیط   ،
عمران شورای رشت اظهار کرد: جلسه 
مشترک امروز در راستای بررسی بیشتر 
رودخانه  ساماندهی  پیشنهادی  طرح 
گردشگری  رویکرد  با  رشت  های 
برگزار شده و امیدوارم پس از گذشت 
زمینه  در  مناسبی  پاسخ  باالخره  سالها 
رودخانه های رشت به شهروندان داده 

شود. 
کمیسیونهای  افزود:  شیرزاد  فاطمه 
کارگروه  به  کردن  اعتماد  قصد  شورا 
ساماندهی رودخانه های رشت را دارند 
و اینکار موجب می شود تا دولت نیز 
رشت  های  رودخانه  نجات  برای 
عمران  کمیسیون  رئیس  شود.  ترغیب 

پیشنهادی  طرح  به  نیز  رشت  شورای 
اشاره  رشت  های  رودخانه  بهسازی 
پیشنهادی  طرح  این  در  کرد:  اظهار  و 
تختی  پل  تا  زرجوب  پل  محدوده  از 

بررسی شده است.
رضا رسولی افزود: طرح ساماندهی 
اعتباری  نیازمند  رشت  های  رودخانه 
از  حاضر  حال  در  که  بوده  هنگفت 
توان شورا، شهرداری و حتی دولت نیز 
خارج است. وی با اشاره به اینکه در 

این طرح نیازی به تملک و حاشیه سازی 
هفته جاری  کرد: طی  بیان  ندارد  وجود 
ساماندهی  پیرامون  مباحث  تمامی  باید 
رودخانه های رشت بررسی و در نهایت 

تصمیم گیری شود .
اطراف  در  تاسیسات  وجود  به  وی 
رودخانه های رشت اشاره و گفت: باید 
در  تاسیسات  که  کرد  ای عمل  گونه  به 
 ... و  ها  رودخانه  طغیان  بروز  صورت 

دچار آسیب نشوند .

سازمانها برای سامانـدهی 
رودخـانه های رشت

 بپا خیــزند

واکنش مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به احتمال شیوع دوباره بیماری تب کریمه 
کنگو با نزدیک شدن به فصل گرما به مردم توصیه کرد که محصوالت پروتئینی مانند 
جگر را از دست فروشان دوره گرد خریداری نکنند.  اصغر برایی نژاد  در نشست خبری 
در ارتباط با طرح ویژه تشدید نظارتهای بهداشتی ماه مبارک رمضان در استان تهران در 
پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در ارتباط با وضعیت بیماری تب کریمه کنگو با نزدیک 
شدن به فصل گرما و فروش محصوالت دامپزشکی مانند جگر توسط دوره گردها در 
خیابان اظهار کرد: برخورد با دوره گردها که محصوالتی مانند جگر و سایر محصوالت 

پروتئینی می فروشند با شهرداری تهران است. وی افزود: هر گونه فروش محصوالت 
توسط دوره گردها چه میوه باشد، چه جگر و گوشت باید دستگاه های مسئول در این 
زمینه نظارت و برخورد الزم را داشته باشند.  اما در صورتی که ما نیز آن را اعالم کنیم به 
دستگاه های متصدی اعالم می شود. مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه مصرف کنندگان 
نیز برای حفظ سالمت خود نباید مایجتاج خود را از خیابانها خریداری کنند؛ گفت: آموزش و 
اطالع رسانی بیشتر در این ارتباط می تواند به ما کمک کند تا مردم محصوالتی را از دوره گردها 

بویژه گوشت و مرغ خریداری نکنند تا با مخاطرات بهداشتی بعدی مواجه نشوند..

با آغاز فصل گرما ، هشـدار شیــوع دوباره بیـماری تب کریـمه 
ساماندهی نیروهای 
حجمی شهرداری  
یک اولویت است

 آمادگی شهرداری 
جهت احداث المان 

دکتر حشمت

و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
رشت  شهر  شورای  بودجه 
نیروهای  ساماندهی  گفت: 
یک  در  شهرداری  حجمی 
همه  اولویت  واحد  شرکت 

اعضای شورای پنجم است.
به  اشاره  با  زاهد  فرهام 
سالهای  در  متاسفانه  اینکه 
حقوق  تضییع  شاهد  اخیر 
سوی  از  حجمی  نیروهای 
متولی  شرکتهای  از  برخی 
پرداختهای  و عدم  افراد  این 
به موقع با مزایای مکفی این 
پرداخت  وجود  با  نیروها 
سوی  از  مبالغ  این  کامل 
شرکتها  این  به  شهرداری 
پنجم  شورای  اعضای  بودیم 
طرح  کلیات  نظر  وحدت  با 
سهامی  شرکت  یک  ایجاد 
خاص جهت ساماندهی این 
بخش از پرسنل شهرداری را 
امور  انجام  برای  و  تصویب 
کمیسیون  اختیار  در  الزم 
برنامه و بودجه شورای شهر 

قرار دادند.
با  پنجم  شورای  عضو 
های  معاونت  کردم  مکلف 
ریزی  برنامه  و  مالی،حقوقی 
برای  رشت  شهرداری 
اجرای  و  بررسی  در  تسریع 
مشاورین  از  مصوبه  این 
اعالم  درخواست  کمیسیون 
این  در  کارشناسی  نظر 

موضوع کرد.
دکتر سحرخیز با بیان این 
موضوع که باید دقیقا اهداف 
و نقشه راه مد نظر در این باره 
از سوی معاونت برنامه ریزی 
شده  مشخص  شهرداری 
اختیار  در  بررسی  جهت  و 
قرار  بودجه  برنامه  کمیسیون 
سهامی  شرکت  گیرد،ایجاد 
جهت  صرفا  را  خاص 
حجمی  نیروهای  ساماندهی 
احتمالی  تبعات  به  توجه  با 
جمله  از  مدت  دراز  در  آن 
بار مالی و حقوقی که میتواند 
باشد  داشته  شهرداری  برای 
تعاونی  شرکت  یک  تاسیس 
با  شهرداری  مجموعه  درون 
موجود  قانونی  نواقص  رفع 
این  در  مناسب  راهکاری  را 

باره دانست.

فرهنگی  کمیسیون  رییس 
به  اشاره  با  شهر  شورای 
مبارک  ماه  به  زمانی  قرابت 
ماه  را  ایام  رمضان،این 
با  دانست.وی  خودسازی 
ذکر این مطلب که بمناسبت 
نمایشگاهی  ملی  اسناد  هفته 
خانه  در  خصوص  این  در 
برگزاری  حال  در  فرهنگ 
رشت  شهروندان  از  است 
دعوت  آن  از  بازدید  جهت 

بعمل آورد.
عاقل منش افزود با توجه 
حوزه  در  مصوب  بودجه  به 
و  اِلمان  اجرای  و  طراحی 
مسائل  با  مرتبط  نمادسازی 
شهر  تاریخی  و  فرهنگی 
در  گامی  را  کار  این  انجام 
راستای تعرفه فرهنگ غنی و 
تاریخ قابل توجه شهر رشت 

دانست.

اعالم  لنگرود  شهر  شورای  رئیس 
پل  مهم  بنای  سه  لنگرود  در  کرد: 
منجم  خانه  و  دریابیگی  خانه  خشتی، 
توسط  خشتی  پل  که  داشتیم  باشی 
عوض  رنگ  غیرتخصصی  پیمانکار 

نشست  برگزاری  از  گیالن  ستاندار 
صنایع  شرکت  مشکالت  رفع  و  بررسی 
چوب و کاغذ چوکا با حضور وزیر تعاون 
 : افزود  و  داد  اجتماعی خبر  رفاه  و  کار   ،
کار  تعاون،  وزیر  با محوریت  نشست  این 
و رفاه اجتماعی وبا حضور مدیران شرکت 

سوخت،  که  هم  دریابیگی  خانه  کرد، 
بتوانیم  حال تالش ما بر این است که 
با  و  کرده  حفظ  را  باشی  منجم  خانه 
خریدش آن را به یک موزه در لنگرود 

تبدیل کنیم.
شورای  رئیس  منصفی،  غالمرضا   
با  خبری  نشست  در  لنگرود  شهر 
اینکه در دوره قبل،  بیان  با  خبرنگاران 
واقع  مظلوم  لنگرود  قدیم  محالت 
شدند و همه امکانات برای مراکز شهر 
و محالت جدید فراهم شد، افزود: در 
انتخاب  و  جوانگرایی  با  جدید  دوره 
شهردار جوان سعی بر آن شد که شهر 
از حالت بن بستی که با آن مواجه بود، 

شستا و نهادهای ذیربط به منظور بررسی و 
رفع مشکالت این شرکت در تهران برگزار 

خواهد شد .
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
استانداری گیالن؛ دکتر مصطفی ساالری در 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که عصر 

خیابان  آسفالت  منصفی،  شود.  خارج 
و  آنسرمحله  محله،  گر  کاسه  های 
مثبت  های  فعالیت  از  را  محله  انزلی 
لنگرود  محروم  نقاط  در  شهرداری 
گزارش داد و افزود: خیابان های اصلی 
محسوب  شهرداری  های  وظیفه  جزء 
می شوند اما کوچه ها احتیاج به کمک 
بیشتری دارند و طبق مصوبه سوم شورا 
این  طبق  و  بندی شده  درجه  محالت 
درجه بندی 15 تا 35 درصد این هزینه 
ها سهم همیاری مردم و مابقی را خود 

شهرداری تقبل می کنند.
بارندگی شدید و  وی در خصوص 
سیل در لنگرود با اشاره به اینکه از سال 

استانداری  انصاری  شهید  سالن  در  امروز 
برگزار شد بر ضرورت نوسازی و بهسازی 
محصوالت  کردن  رقابتی  و  آالت  ماشین 
تأکید  شرکت صنایع چوب و کاغذ چوکا 
کرد و افزود: شرکت سرمایه گذاری تأمین 
این  مالک  عنوان  به  )شستا(  اجتماعی 

ها قبل نهرهای این شهر فروخته شد و 
کرد:  تصریح  است،  متروکه  نهر  گفتند 
استخر،  در  جدید  بیمارستان  ساخت  با 
میراث  ما  حال،  و  شد  گرفته  آب  مسیر 

دار خرابی های دیگران شدیم.
بوی  مشکل  خصوص  در  منصفی   
زباله هایی که مردم از آن رنج می بردند، 
به  ها  زباله  قبل  دوره  در  اینکه  بیان  با 
مرکز شهر و در کنار مسکن مهر ریخته 
می شد و انبار شدن زباله ها در این مکان 
باعث بوی بد شد، افزود: برای رفع بوی 
بد زباله ها تمام نیروها را بسیج کردیم و 
با این کار امروز چیزی به نام بوی زباله 

نداریم.

جهت  در  سرمایه  تزریق  با  باید  شرکت 
نوسازی و بهسازی ماشین آالت خط تولید 
، رقابتی نمودن محصوالت ، تغییر بازرگانی 
این  رساندن  سود  به  جهت  در  فروش،  و 

شرکت تالش کند .

زهرا رضائی

خبر

طنین صدای 
تراموابزودی در 
گوش شهروندان 

رشت
اشاره  با  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رییس   
به این  که حذف بند مربوط به تراموا رشت از طرح 
های  پیگیری  داشت:  اظهار  بود  گرفته  جامع صورت 
جدی و مستمر شهردار،اعضای شورای شهر و مدیران  
شهرداری با حمایت مجمع نمایندگان استان و ارسال 
درخواستی به رییس کمیسیون تلفیق باعث تجدید نظر 

و تخصیص بودجه ملی برای انجام این طرح شد .
وی خواستار پیگیری های الزم و ارائه طرح نهایی 
مشاور تا ماه آینده و عرضه اوراق طرح نهایتا تا تیر ماه 

سال جاری شد.
 اسماعیل حاجی پوربا تاکید بر این موضوع که مهمترین 
مشکالت شهر معضل ترافیک و وضعیت رودخانه ها میباشد 
از عزم و اراده جدی برای حل معضل ترافیک در بین مدیران 
شهری خبرداد. وی افزود از دولت تدبیر و امید در راستای 
حمایت از اجرای طرح تراموا و نگاه ویژه به رشت انتظار 
داریم بیان کرد در صورت اخذ اعتبارات ملی در زمانبندی 
های تعیین شده این طرح در بازه زمانی 3 ساله مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.
حاجی پور در ادامه با اشاره به تعهدی که مدیران شهری 
جهت تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه اتوبوس 
اند خواستار پیگیری جدی  های شهری به شهروندان داده 
دریافت  جهت  نقل  و  حمل  حوزه  در  شهرداری  مدیران 
80 دستگاه مندرج در قرارداد شد و از تمایل حضور 
نیز  این حوزه خبرداد. عاقلمنش  بخش خصوصی در 
بکارگیری از ظرفیت بخش خصوصی توانمند را امری 
مثبت البته در صورت اعمال نظارت های کافی دانست
به  اشاره  با  شهر  شورای  ترافیک  کمیسیون  عضو 
سپاری  برون  زمینه  در  گذشته  ادوار  ناموفق  تجربه 
را  فرهنگی  مؤلفه های  نقل عمومی  و  خدمات حمل 
در کنار مؤلفه های فنی از عوامل بروز ترافیک در شهر 
رشت دانست که حل آنها مستلزم نگاه تخصصی،بومی 
و کارشناسی مسئولین و مشاورین حوزه ترافیک است.
روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت

حاجی پورخبر داد،

رئیس کمسسیون برنامه و 
بودجه شورا ی شهررشت،

خبر

رشت و یک شهر 
اتریش خواهر 

خوانده می شوند
کتر اشتفان شلتس سفیر اتریش در ایران و کریستف  

دکتر  با  اتریش  سفارت  بازرگانی  رایزن  مایر  گراب 
مسعود نصرتی شهردار رشت دیدار کردند . این جلسه 
با خیر مقدم گویی فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت و با معرفی کوتاهی از شهر 

رشت در قالب یک فیلم کوتاه آغاز شد.
داشت:  اظهار  نصرتی شهردار رشت   دکتر مسعود 
می  مغتنم  و  ارزشمند  را  رشت  شهر  در  حضور  این 
ایران  کشور  بین  ارتباط  که  هستیم  و خوشحال  دانیم 
و اتریش در زمانهای سخت و دشوار امتحان خود را 

پس می دهد.
وی تداوم این روابط را ارزشمند عنوان کرد و افزود: 
اتریش  و  ایران  بین  ارتباط  از  که  ای  پیشینه  توجه  با 
سراغ داریم من از حضور شما در شهر رشت استفاده 

می کنم و 3 پیشنهاد را مطرح می کنم.
شهردار رشت تاکید کرد: امیدوارم که این پیشنهاد را 
گام به گام با همکاری وزارت امور خارجه و استانداری 
گیالن اجرایی کنیم .وی با اشاره به طرح اجرایی زباله 
از سوی  پیشنهادهایی  در رشت گفت:  تراموا  و  سوز 
حضور  دارد  وجود  زمینه  این  در  اتریشی  شرکتهای 
پیشنهادات  نوع  این  شدن  اجرایی  برای  سفیر  جناب 

فرصت خوبی است .
با  اجالسی  آینده  ماه  افزود:در6  رشت  شهردار 
خواهیم  رشت  در  المللی  بین  آژانس  دو  مشارکت 
به حضور شهر رشت در شبکه شهر  توجه  با  داشت 
های خالق و نیز با توجه به موضوعات دبیرخانه دائمی 
این اجالس  در  ابریشم  محیط زیست شهرهای جاده 
موضوعات به بحث و گفت و گو گذاشته می شود و 
امیدواریم مشارکت شما را در این حوزه داشته باشیم 
فرهنگی  خوانی  هم  و  جغرافیایی  شرایط  افزود:  .وی 
شهرهای  و  رشت  شهر  بین  که  نزدیکی  های  نگاه  و 
برای  اتریش  از شهرهای  اتریش بررسی شود و یکی 

عقد خواهر خواندگی معرفی شود.
شهردار رشت با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این 
شهر تصریح کرد: امیدوارم این همکاری ها تداوم یابد 
و شاهد اجرای فعالیتهای مفید و مطلوب برای هر دو 

کشور باشیم.

وارث خرابی های دیگران شده ایم 

مشکالت  چــــوکا بــررسی و حـــل  می شود

زهرا رضائیسالمه شیرزادی

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

نام ونام خانوادگی 

نام ونام خانوادگی 

نام شرکت

نام ونام خانوادگی 

اصل مالیات

اصل مالیات

اصل مالیات

اصل مالیات

نوع شغل

نوع شغل

نوع شغل

نوع شغل

ردیف 

ردیف 

ردیف 

ردیف 

اصغر پور مهری

صدیقه حقی

تعاونی دمامهرگاز 
رسانان

پدیده سازان پرک

غالمرضا درویشی

علی صفرپور

رشت - خیابان امام )ره( - 
میدان فرهنگ

رشت - خیابان امام )ره( - 
میدان فرهنگ

رشت

برگ دعوت هیات 
حل اختالف مالیاتی

برگ دعوت هیات 
حل اختالف مالیاتی

رای هیات بدوی

برگ رای

برگ دعوت هیات 
حل اختالف مالیاتی

برگ دعوت هیات حل 
اختالف مالیاتی

7417

7408

3627

97/01/28 -2684

1397/03/30 - ساعت 16

 - 1397/03/09
ساعت 10 صبح

1397/03/30 - ساعت 742016

1397/03/30 - ساعت 8158216
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375000000

23079124

152882860

7865100

1394

1394

93

1394

1395

1391

سر دفتر

وکالت

پیمانکاری

سر دفتر

هتل

1

1

1

1

2

3

عملکرد 

عملکرد 

عملکرد 

عملکرد 

نوع اوراق 

نوع اوراق 

نوع اوراق 

نوع اوراق 

       شماره برگ تشخیص - برگ قطعی  
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با حضور مدیران وزارت تعاون در تهران،

رییس شورای شهر لنگرود:
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سه شنبه 25 اردیبهشت 1397، 28 شعبان  1439 ، 15 می 2018 ، شماره 684
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

 گیالن ، مازندران ، قزوین

فرمانـدار: حضور در شـورا نیازمند نگاه جمعـی است

شهر  اسالمی  شوراهای  همایش   :24 گیالن 
و روستاها با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی 
محل  در  شهرستان  اسالمی  شوراهای  و  مدیران  از 

فرمانداری برگزار شد.
اسالمی  شوراهای  جمع  در  رضوانشهر  فرماندار 
نهاد  یک  شورا  گفت:  شهرستان  روستای  و  شهر 
بنابراین   ، است  جمعی  گیری  تصمیم  و  رسمی 
ضروری است آن دسته از افرادی که با نگرش غیر 
نگاه  باید  اند  آمده  در  شوراها  عضویت  به  این  از 

خویش را تغییر دهند. 
 عسکر حسنی پور تصریح کرد: باید افرادی  دارای 
منش شورایی به عضویت این نهاد درآیند و چنانچه 
ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن 
اعضای  که  کسانی  عنوان  به  مردم  اما  شود،  برقرار 
اراده  تحقق  قصد  آنها  نمایندگان  عنوان  به  شوراها 
و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدی گرفته 
اهداف  به  رسیدن  در  شوراها  تردید  بدون  نشوند، 

خود ناتوان خواهند بود.وی گفت: شوراهای اسالمی 
همه  در  باید  دهیاران  و  شهرداران   ، روستا  و  شهر 
زمینه ها از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و 
آبادانی شهرستان  و  توسعه و عمران  راستای  ... در 

نقش ایفا کنند. 
های  اولویت  باید  اینکه  بر  تأکید  با  پور   حسنی 
ارائه  با  گفت:  کنیم،  اعالم  مردم  به  را  خود  کاری 

ویژه  اهمیت  مردم  با  تعامل  نقش  به  بیالن عملکرد 
ادامه به موضوع  ای بدهیم. فرماندار رضوانشهر در 
طرح هادی : شوراهای اسالمی اظهار کرد: دهیاران 
راستای  در  مختلف  های  زمینه  در  باید  روستاها 
توسعه روستا به منظور رفاه مردم موارد را به صورت 

مکتوب اعالم کنند.. 
 حجت االسالم و المسلیمن عبدالهی امام جمعه 

از  یکی  سخنانی  در  همایش  این  در  را  رضوانشهر 
یاد  با مردم  دانست و  صفات شوراها مشورت و مشاوره 
آور شد، ،شوراها باید قول های به مردم بدهند که عملیاتی 
پایان این همایش از زحمات  8 نفر از اعضای  بشود. در 
،شوراهای اسالمی اسالمی شهر و روستاهای شهرستان 

رضوانشهر تجلیل شد.
روابط عمومی فرمانداری ر ضوانشهر

همایـش شـوراهای اسالمی شهر و روستا، شهرستان رضوانـشهر،

جشنـواره ملی گل گاوزبان در اشکـورات رودسـر برگزار شد
اشکورات رحیم  در  گاوزبان  داروئی گل  گیاه  ملی  جشنواره 
آباد رودسردر منطقه زیاز برگزارشد. دراین جشنواره برثبت ملی 
و سپس جهانی گیاه دارویی گل گاوزبان تاکید گردید.اطلس نقاط 
گردشگری ومیراث فرهنگی شهرستان رودسر نیز برای اولین بار 

دراستان گیالن رونمایی شد. 
دکتر وارسته سرپرست فرمانداری رودسر در جشنواره ملی گل 
گاوزبان اعالم کرد: یکی از محوری ترین مباحث استان گیالن 
و از جمله شهرستان رودسربحث گردشگری است. براین اساس 

باید برندهایی را برای شهرستان و بخش های آن تعریف کرد.
آباد رودسر،  مهمترین شاخص و برندحوزه اشکورات رحیم 

قطعا دوشاخص فندق و گل گاوزبان است.
ایجادشورو نشاط اجتماعی مهمترین نکته ای است که مدنظر 

جشنواره و محور کار آن بوده است. 
سرپرست فرمانداری رودسربا بیان اینکه ،شهرستان رودسررتبه 
دارد،بایدرخدادهاو  گیالن  دراستان   را  گاوزبان  گل  تولید  اول 
رویدادهای آن در حوزه گردشگری باز تعریف ودر جهت جذب 

گردشگرنیز سرمایه گذاری شود. 
هوائی  و  آب  تغییرات  به  توجه  با  جاری  سال  گفت:در  وی 

،شاهدبرداشت گل گاوزبان از اوایل فروردین هستیم. این امرتا 
افزایش و جذب  برای  بستر  ادامه خواهد داشت و  تیرماه  پایان 
سرپرست  وارسته  دکتر  است.  فراهم  گذار  سرمایه  و  توریسم 
فرمانداری رودسر تصریح کرد: یکی از محوری ترین برنامه های 
دولت تدبیر و امید در سال جاری ایجادشور و نشاط اجتماعی 
گاوزبان  گل  ملی  قطعا،جشنواره  است.  جامعه  در  آن  بسط  و 

اشکورات شهرستان رودسر از جمله این برنامه هاست. 
وارسته افزود:گردشگری ،قطب تاثیرگذاردراستان گیالن است 
ایران  توسعه  محور  گردشگری  گفت:  توان  می  صراحت  به  و 
اسالمی می تواند باشد. وی گفت: در حوزه گردشگری نکته مهم 
و دقیقی که مورد تاکید و توجه همه مدیران شهرستان باید باشد، 

وجود زبان و فهم مشترک بین همه مسئولین است. 
این  دالیل  از  یکی  و  بوده  مهمانپذیر  همیشه  گیالن  استان 
فرهنگ  در  بعضأگردشگران   . است  استان  فرهنگی  امر،غنای 
گیالن هضم شده و خود را گیالنی محسوب می کننند.لذا باید 
این تفاهم در حوزه گردشگری بین مسئولین و حتی هتل دارها و 

مهمانپذیرهاو... ایجادشود. 
دکتر وارسته سرپرست فرمانداری رودسر اعالم کرد: یکی از 

برنامه های شهرستان، افتتاح و دائمی کردن دبیرخانه دائمی گل 
گاوزبان در شهرستان رودسر است.

آباد  رحیم  اشکورات  در  که  زبان  گاو  گل  ملی  درجشنواره 
رودسر و در منطقه زیاز برگزارشد: از اطلس نقاط گردشگری و 

میراث فرهنگی شهرستان رودسر رونمائی شد. 
مستکین،مدیربخش فرهنگ یونسکوی ایران در جشنواره ملی 
گل گاوزبان اشکورات رودسر گفت: مطالبه ما از مدیران فرهنگ 
گیالن این است که نسبت به جمع آوری پرونده برای ثبت ملی و 
سپس جهانی این گیاه داروئی اقدام نمایند. هدف از ثبت جهانی 
کام  کردن  معطر  و  گردشگرجهانی  جذب   ، داروئی  گیاه  این 

ایرانیان و جهانیان با عصاره این گیاه داروئی است. 
در مجلس  واملش  نماینده شهرستانهای رودسر  عباسی  دکتر 
شورای اسالمی نیز برتسریع ساخت پروژه آزادراه کالچای،رحیم 
افزایش  شاهد   ، پروژه  این  افتتاح  با  افزود:  و  تاکید  آباد،قزوین 
گردشگر در منطقه اشکورات و حتی افزایش جذب سرمایه گذار 

در صنعت فرآوری گیاه داروئی گل گاوزبان نیز خواهیم بود. 
شعبانژاد مدیرکل جهادکشاورزی گیالن دراین جشنواره گفت: 
استان گیالن 40 درصد سطح زیرکشت و 65 درصد تولید کشور 

را دارد.وی خاطرنشان کرد: گیالن در حدود 722 هکتاراز اراضی 
زیر کشت این گیاه داروئی را دارا وازاین میزان، 3250 تن محصول 

تر و 325 تن محصول خشک جمع آوری شده است.  
در  ذیربط،پژوهش  مسئولین  از  اشکورات  مردم  مطالبه 
امرمکانیزاسیون برداشت محصول به منظور کاهش هزینه ها،پوشش 
بلند  و  پایین  باسود  بانکی  تسهیالت  این محصول،اعطای  ای  بیمه 
مدت ،پژوهش به زراعی وبه نژادی این گیاه دارویی توسط محققین 
 ، بذر  خرید  یارانه  برقراری  ،تداوم  دانشگاهی  و  کشاورزی  بخش 
برقراری  و  محصول  این  فرآوری  کارکاههای  احداث  از  حمایت 
جشنواره ملی گل گاو زبان در منطقه اشکورات رحیم اباد رودسرو 

ثبت ملی جشنواره توسط میراث فرهنگی است. 
جشنواره ملی گل گاو زبان اشکورات رحیم آباد رودسر،با حضور 
گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنکی  میراث  سازمان  مدیرکل 
گیالن، رئیس اداره فن آوری ، پژوهش وآموزش اداره کل سازمان 
گیالن  جهادکشاورزی  مدیرکل   ، گیالن  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مجلس  در  واملش  رودسر  شریف  مردم  نماینده  وفرمانداررودسر، 
شورای اسالمی و سایرمسئولین شهرستان و حضور گسترده مردم 

سمیه محمدیدر زیاز برگزارشد. /

السالم علیک یا شهر اهلل االکبر و یا عید اولیائه

التماس دعا

 »  در ماه پر خیر و برکت رمضان برایتان قبولی طاعات 
و عبادات را آرزومندم ...  « 

لیال خالقی - رضوانشهر


