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دهم  دولت  اواخر 
محمود  ریاست  به 
که  بود  نژاد  احمدی 
از  یکباره  به  ارز  نرخ 
به  تومان  هزار  حدود 
رسید  تومان  هزار  سه 
یا بهتر بگوییم » پرید« 
دولتی  زمان  آن  در   .!
ها اعالم کردند که این افزایش موقتی است و 
در آینده اقدام های الزم برای کاهش نرخ ارز 
انجام می شود، اما هرگز عمر دولت وفا نکرد.! 
 در آن زمانی کسی از ارتباط نرخ ارز و اثار 
آن بر بودجه کشور و دست هایی که پشت این 
گرانی است سخنی نگفت، گرانی که تبعات آن 
به مراتب بر نرخ کاالها از جمله مواد خوراکی 
و خدمات به خصوص خدمات درمانی و دارو 
به ویژه دارو برای بیماران خاص و البته خودرو 

و لوازم خانگی و امثال آن بیشتر دیده شد.  
سال  ابتدای  از  ناخوشایند  تراژدی  همین 
1397 یکبار دیگر دامن زندگی های مردم به 
خصوص اقشار کم در آمد، کارگران، کارمندان 
، بازنشسته ها و در صدر آنها فقرا را گرفت، 
ماه  از چهار  تفاوت که در مدت کمتر  این  با 
نرخ یک دالر آمریکا از سه هزار تومان به 19 
دولت  چارچوب  این  در  رسید.!  تومان  هزار 
ضروری  نیازهای  برای  کرد،  اعالم  دوازدهم 
جامعه ارز با نرخ 4200 تومان اختصاص داده 
است لیکن واقعیت بر روی کف بازار ، قیمت 
ها و زندگی مردم چهره دیگری از خود نشان 

داد.! 
به  بازار  در  تومانی  میلیون   16 تا   14 پراید 
40 میلیون و خودروهای وارداتی 200 میلیون 
رسید.  تومان  میلیون   800 تا   600 به  تومانی 

دولت و ارتباط اش با 
نرخ ارز 

رسمقاهل

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه 
نگار و مدرس دانشگاه

ادامه مطلب صفحه 2

مدیریت نشریه ی منطقه ای » واکنش« حامی محیط زیست و نهضت کتابخوانی در کشور

w a k o n e sh  h a f t e n a m e h سه شنبه 24 مهر 1397   6 صفر 1439  16 اکتبر  2018  سال شانزدهم  شماره 694  8 صفحه 1500 تومان

خـــــبـرهای ویـژه

ریه ی شهروندانی 
رشتی ضد تعفن نیست

 باالترین میزان رشوه
در میان کارمندان 

گیالنی!!

 افتخار آفرینی رادیو 
گیالن در جشنواره 

ABU 865

اخبار ویژه

 صفحه 5

 صفحه 5

شورای فرهنگی 
درمسیر تبیین فرهنگ 

عاشورایی حرکت کند 

حضور دانشجو 
در کالس الزامی 

است؟

فساد در حوزه 
مهندسی ناشی از لوث 

مسئولیت هاست
 صفحه 6

ISSN 2345 - 5667

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

         مدیرمسئول :  09125036810

 صفحه 5

پهباد جمع آوری 
اطالعات آزمایش شد

از سوی دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشگاه گیالن،

استادان و مدرسان 
بخوانند،

    شرایـط را درک کنیم
 صفحه 7

 صفحه 4

 صفحه 3

 صفحه 3

 صفحه 2

احتـکارهای خانگـی
 بدترین نوع احتکار است

23 هزار تن چای با کیفیت 
ایرانی تولید شد 

بخشودگی جرایم بانکی تا پایان 
سال تمدید شد

فضای شهرداری را آرام نگه داشتیم

هزینه های دفترخانه 
ها در گرانی قیمت 

خودرو موثر است

 کارشناس اتاق اصناف :

 صفحه 2

رشت، پل بوسار، رو به روی آزمایشگاه سینا 

32115657

    جـراح و دندانپـزشک

دکتر محمد اهری
دانشـگاه  کوشیـار  بهترین 
حوزه دانشگاهی شمال ایران 

و استان گیالن  
در رشته های مدیریت،حسابداری، 

کامپیوتر،زبان انگلیسی ، مهندسی 
صنایع، معماری و نقشه کشی ، 

عمران، مکانیک و برق 
همراه با صندوق رفاه دانشجویی و 

امکانات درمانی در درمانگاه فرهنگیان

با بهترین استادان 

مجموعه  جنب  صابرین-   - آدرس:گلسار 
ورزشی یادگار امام

دولـت و ارتبـاط اش با نـرخ 
ارز ...

اواخر دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد بود که نرخ ارز به یکباره از حدود هزار تومان به سه هزار تومان رسید یا بهتر 
بگوییم » پرید« !. در آن زمان دولتی ها اعالم کردند که این افزایش موقتی است و در آینده اقدام های الزم برای کاهش نرخ ارز انجام 
می شود، اما هرگز عمر دولت وفا نکرد.!  در آن زمانی کسی از ارتباط نرخ ارز و اثار آن بر بودجه کشور و دست هایی که پشت این 
گرانی است سخنی نگفت، گرانی که تبعات آن به مراتب بر نرخ کاالها از جمله مواد خوراکی و خدمات به خصوص خدمات درمانی 

و دارو به ویژه دارو برای بیماران خاص و البته خودرو و لوازم خانگی و امثال آن بیشتر دیده شد...  

اخبار

دیدگاه ها

 صفحه 1

جنـاب آقای 
مهنـدس میرشمس مومنـی زاده

مجید محمدپور- مدیر مسئول نشریه ی 
منطقه ای واکنش

دکتر ندا رضایی
جــراح- دندانپـــزشک

6618285-2254441
مطب ، خ مطهری، کوچه مژدهی، 
ساختمان اهورا ،  
کلینیک ایرانیان، فلکه توشیبا«مصلی« 
روبروی هتل

آموزشگاه موسیقی

دامـــون

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

تلفن تماس     33251857

فرماندار شهرستان رشت  به سمت  انتصاب جنابعالی 
که نشان از مدیریت، شایستگی  و لیاقت شما دارد را 
صمیمانه تبریک عرض  می کنم، توفیقات روز افزون 

برای حضرتعالی  از درگاه حق خواستارم.

نماینـدگی
 بیـمه البــــرز

رشت ، نرسیده به تقاطع دکتر حشمت، رو به روی  خ فکوری 
 تلفن  33669539



2
سه شنبه 24 مهر  1397/ شماره 694

اقتصادی

ادامه سرمقاله

میلیون   7 تا   2 هزینه های  کرد:  اعالم  اصناف  اتاق  در  کارشناس  ها: یک  واکنشی 
تومانی دفترخانه ها در معامالت خودرو بر گرانی خودرو در بازار تاثیر گذار است. 

کریمی  از هزینه زیاد دفترخانه ها برای ثبت خودرو خبر داد و گفت: یکی از علل 
گرانی خودرو باال بودن هزینه دفترخانه هاست گاهی این هزینه برای صاحب خودرو تا 
دو میلیون تومان آب می خورد؛ البته ما شاهد رقم هایی باالتر حتی تا هفت میلیون تومان 
کاهش  از  کرج  اتومبیل  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  و  اصناف  اتاق  بوده ایم.رئیس  هم 
نسبی قیمت خودروهای گران قیمت خبر داد و گفت: در بین ماشین های گران قیمت، 

حتی تا 100 میلیون تومان هم کاهش قیمت داشته ایم.وی در خصوص چشم انداز بازار 
خودرو تا پایان سال نیز گفت: به صراحت نمی توان در این خصوص نظر داد اما در هر 

حال امیدواریم از این وضعیت به بهترین شکل گذر کنیم. 
کریمی در خصوص وضعیت آشفته بازار در کشور و ضعف کارکردهای نظارتی در 
این بخش، گفت: این نکته صحیح است که مسئولین باید وضع اقتصادی کشور را سر و 

سامان بدهند ولی به این معنی نیست که مردم هیچ مسئولیت و وظیفه ای ندارند. 

واکنش
دولت و ارتباط اش 
با نرخ ارز 

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 :  0106018067000

هر نماینده 20 تا 25 میلیون 
ماهانه دریافتی دارد

هزینه های دفترخانه ها در گرانی قیمت خودرو موثر است 

نشریه ی منطقه ای واکنش و گیالن 
24: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
تا  مجلس گفت: هر نماینده ماهی 20 
دفاتر  هزینه  و  خود  برای  میلیون   25

دریافتی دارد.
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس  گفت: میزان حقوقی 
هم  با  کنند  می  دریافت  نمایندگان  که 
تفاوت دارد به طور مثال من که چهار 
میلیون  نماینده مجلس هستم، 8  دوره 
گیرم.  می  حقوق  تومان  هزار   600 و 
نمایندگان  نیز  دیگری  حقوقی  فیش 
و  است  نمایندگی  هزینه  که  دارند 
شهرستان  در  دفاتر  امورات  به  مربوط 

ها است که آن فیش از 12 تا 16 میلیون 
تومان بطور ماهانه متغیر است. محمد 
دهقان ادامه داد: یعنی به طور متوسط 
هر نماینده ماهی 20 تا 25 میلیون برای 
هر  دارد،  دریافتی  دفاتر  هزینه  و  خود 
مجلس  وارد  که  دوره  هر  در  نماینده 
یا  ضروری  وام  تقاضای  اگر  شود 
مسکن کند مبلغ 150 میلیون تومان وام 
در  گیرد.  می  تعلق  به وی  بدون سود 
صورت تقاضا و موافقت رئیس مجلس 
میلیون اضافه  تا 50  از 30  این وام  به 

می گردد. 
هر  هم  خودرو  برای  افزود:  وی   
دوره وام 50 میلیون بدون سود به هر 

نماینده تعلق می گیرد. دهقان در پاسخ 
و  حقوق  اعالم  سامانه  چرا  اینکه  به 
مزایای مدیران تاکنون راه اندازی نشده 
است گفت: یک نگرانی بی خودی در 
بین برخی مقامات وجود دارد، مجلس 
قانون وضع کرده و دولت مکلف است 
مسئول  کند.  اجرا  را  قانون  باید  که 
رئیس  مجلس  در  کار  این  اجرای 
تاکنون  مجلس  اینکه  و  است  مجلس 

اطالعات حقوق و مزایای نمایندگان را 
بارگذاری نکرده کوتاهی و تخلف رئیس 
اینکه  به  پاسخ  در  وی  است.  مجلس 
مدیره  هیئت  نمایندگان عضو  برخی  آیا 
شرکت ها هستند گفت : بله من هم این 
همزمان  نمایندگان  برخی  که  شنیدم  را 
و  ها هستند  مدیره شرکت  هیئت  عضو 
باید  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیئت 

این موضوعات را بررسی کند.

خبر

بر  وارده  خسارات  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
لحظه  بدین  تا  سیالب  وقوع  اثر  بر  تالش  شهرستان 

127میلیارد تومان اعالم شد. 
استاندار  حضور  با  بحران  ستاد  مدیریت  جلسه 
و  استان  بخران  ستاد  تالش،اغضای  گیالن،فرماندار 

مدیران استانی و شهرستانی در تالش برگزار شد. 
تالش  در  بحران  ستاد  جلسه  در  گیالن  استاندار 
از  استفاده  بدون  که  دارد  را  پتانسیل  این  گفت:تالش 
کنونی  امکانات طبیعی وضعیت  از طریق  و  اعتبارات 
را ساماندهی کند. ساالری اذعان داشت:مصالح درواقع 
ثروت است و انباشت مصالح در بستر رودخانه ها که 
امروز بعنوان عامل خسارات ویرانگر می باشد،ثروتی 
طبیعی است که میتواند عامل درمانگر باشد اگر بتوان 

بنفع احسن از آن استفاده بهینه نمود. 
افزود:اگر  پیشگیرانه  کارهای  انجام  بر  تاکید  با  وی 
منتظر تامین اعتبارات باشیم،نتیجه ای حاصل نخواهد 
چرا که بسیاری از این خسارات گاها چندبرابر بودجه 
استفاده  بدنبال  بایستی  لذا  است  استان  ساالنه  های 
مناسب از منابع موجود و راه حل های جایگزین برای 
تسریع روند کار بود تا  مردم از تصمیمات نادرست 
ما متضرر نشوند. وی همچنین ساخت و ساز بی رویه 
حاشیه رودخانه ها را مورد انتقاد قرار داد و از مسئولین 
خواست از طریق اگاه سازی مردم و همچنین به لحاظ 
قانونی از ادامه این ساخت و ساز ها جدا جلوگیری 

کنند.

خسارات سیل 
تالش 127 

میلیارد تومان 
اعالم شد 

مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
گزارشی، از چگونگی ایجاد جنگ روانی دشمنان با 
هدف کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصاد کشور و 
هدایت سرمایه ایرانیان به خارج و ایجاد اخالل در 

نظام اقتصادی ایران پرده برداشت. 
 در این گزارش با اشاره به تالش دشمنان برای 
تشویق افراد به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور 
امریکایی،  و  اروپایی  کشور  یک  از  اقامت  اخذ  و 
خزانه  وزارت  میدهد،  نشان  بررسی ها  می خوانیم: 
داری امریکا پس از انجام هماهنگی با وزارت امور 
خارجه آن کشور، اینگونه افراد را شناسایی و از طریق 
کانال های متعدد ارتباطی خود از جمله مصاحبه در 
از طریق وکالی رسمی  اخذ ویزا، همچنین  فرآیند 
دیوان عالی آمریکا و بنگاه ها و شرکت های آمریکایی 
درخواست های  بررسی  ضمن  مهاجران،  با  مرتبط 

آنها، به افراد توصیه می کنند برای انتقال سرمایه خود 
به خارج از کشور از مشاورین مذکور استفاده کنند.

به  مذکور  افراد  ادامه،  در  می افزاید:  گزارش 
اشاره  مورد  سامانه  عوامل  واقع  در  که  مشاوران 
هستند، معرفی و تمهیدات الزم برای انتقال سرمایه 

آنان به خارج از کشور دنبال می شود. 
تسهیل  برای  خدماتی  ارایه  سامانه  این  وظیفه 
که  است  کشور  از  خارج  به  ایرانیان  سرمایه های 
می گیرد،  صورت  ایران  اقتصاد  تضعیف  هدف  با 
و  ایجاد  برای  را  ریالی  منابع  سامانه  این  همچنین 
بکارگیری پایگاه های ایجاد اخالل در نظام و نقشه 

ارزی کشور تامین می کند.
بنا بر این گزارش، برنامه ریزی تبلیغاتی و فرهنگی 
برای تشویق ایرانیان به مهاجرت و سرمایه گذاری 
برای  بنگاه ها و وکالی مشاور  تشویق  در خارج و 

تشویق به این مهم بر اساس سیاست مشترک وزارت 
امور خارجه و وزارت خزانه داری و همچنین اداره 
 )USCIS( خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا

صورت می گیرد.
جمع آوری اطالعات متقاضیان مهاجرت از طریق 
و  وکال  مهاجرت،  خدمات  اداره  خارجه،  وزارت 
و  مربوطه  بنگاه های  و  مهاجرت  حقوقی  مشاوران 
خزانه  وزارت  در  مستقر  مربوط  کمیته  به  آن  ارایه 
پروژه  عملیاتی  شیوه های  جمله  از  امریکا  داری 

مذکور است.
و  متقاضیان  با  تماس  برقراری  اساس،  این  بر 
یکی  به  آن ها  ریالی  مبالغ  انتقال  برای  ریزی  برنامه 
معرفی  کانال های  طریق  از  موصوف  پایگاه های  از 
شده ای که بسته به شرایط متقاضی، متعدد و متنوع 
هستند، از دیگر اقدامات وزارت خزانه داری امریکا 

و وزارت امور خارجه این کشور در راستای اجرایی 
کردن پروژه پیش گفته است.

و  اقتصادی  امور  وزارت  حراست  مرکز  گزارش 
دارایی تصریح دارد: تا کنون بنگاه ها و وکالی متعددی 
که در راستای اهداف این سامانه عمل می کنند مورد 

شناسایی قرار گرفته اند.

طراحی سامانه  آمریکایی برای تشویق خروج سرمایه ایرانیان  

ادامه مطلب ...
کمیاب  خاص  داروهای 
انواع  قیمت  شد،  گران  و 
و  خانگی  لوازم  و  خوراکی 
لوازم یدکی خودرو در این 
4 تا 5 ماه دو تا سه مرحله با 
روندی ادامه دار گرانتر شد 
شدت  به  عمومی  افکار  و 
عدم   ، اقتصادی  شرایط   از 
 « دولتمردان  پاسخگویی 
و  سکوت«   در  سکوت 
ناشفاف بودن آینده کشور و 

اقتصاد انتقاد دارند.! 
کارشناس  از  بسیاری 
افکار  و  اقتصادی  های 
عمومی اعتقاد دارند، دولت 
با عواملی که در اختیار دارد 
خود عامل گرانی ارز است 
تا بتواند بخش عمده ای از 
کسری بودجه اش را جبران 
رئیس  میان  این  در  کند. 
و  وی  اول  معاون  دولت، 
بودجه  و  برنامه  مسئول 
و  نظر  این  به شدت  کشور 
دیدگاه را تکذیب کرده و آن 
را از اساس دروغ می دانند. 
اکنون آنچه مورد پرسش 
کنونی  شرایط  در  مردم 
کاهش  با  که  اینست  است، 
که  ارز  نرخ  ارزش  روند 
پول  ارزش  افزایش  طبیعتا 
در  و  دارد  دنبال  به  را  ملی 
برخی مناطق نرخ دالر تا 6 
هزار تومان اعالم شده است 
، دولت اعالم کرد:  از طریق 
بانک مرکزی و بانکها معینی 
هر  به  شهروندان  که  ارزی 
اند  کرده  خریداری  نرخی 
را هر دالر 10 هزار و 500 
کند.  می  خریداری  تومان 
نوعی  به  دولت  عبارتی  به 
ارز  پایین آمدن نرخ  جلوی 
را سد کرده و یا برای دالر 
وضع  تضمینی  نرخ  آمریکا 
کرده است. اگر کسی باالتر 
غیر  در  بهتر  چه  فروخت 
حدود  تا  دولت  اینصورت 
را  دالر  تومان  هزار   11
اعتقاد  کند.   می  خریداری 
اقتصادی،  های  کارشناس 
مستقل  های  رسانه  و  مردم 
دولت  چرا  که  است  این 
چنین سیاستی را اتخاذ کرده 

است. 
که  بدهد  اجازه  دولت   
هزار   3 همان  تا  دالر  مثال 
نژاد  احمدی  دوره  تومان 
کاهش یابد و قیمت کاال ها 

و خدمان ارزان شود.!!؟ 
این   نوشتن  با  همزمان 
اقتصادی   کوتاه  تحلیل 
و  جمهور  رئیس  معاون 
اداری  امور  سازمان  رئیس 
بحران  از  ا:  که   گفته 
تغییرات قیمت ارز در حال 
برآوردها  و  هستیم  عبور 

نشان می دهد 
به کمتر  باید  دالر آمریکا 

از 7 هزار تومان برسد. 
در واقع تا همین جا یک 
و  حرف  در  دوگانگی  نوع 
عمل وجود دارد. از یک سو 
بانک  دارندگان در  از  دالر  
ها تا 10 هزار و 500 تومان 
از  و  شود  می  خریداری 
سوی دیگر کاهش این نرخ 
پیش  تومان  هزار  هفت  تا 

بینی می شود.! 
باره  این  در  اگر  شما هم 
 ، دارید  پیشنهادی  و  نظر 
شما  نظرات  انتشار  آماده 

هستیم. 
منبع : گیالن 24 

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مهران زندی آتشبار با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 9 رشت مدعی شده است که سند مالکیت 10 سهم مشاع از42 
سهم مشاع از ششدانگ پالک ثبتی به شماره 13/620 واقع در بخش 11 رشت به نام اقای مهران زندی آتشبار ثبت و سند صادر و تسلیم شد، به 
علت جابجائی مفقود شده است لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشارآگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید، در غیر ایصنورت 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. محسن ابراهیم زاده -
 رئیس اداره ثبت اسناد ناحیه یک رشت - ر م الف/ 3962

 

آگهی فقدان سند
خانن نساء کنهسال واجاری با ارائه دو رگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 128 
اصلی بخش40  پالک 2691 سنگ  مالکیت ششدانگ  که سند  گردیده  رشت مدعی 
رشت به شماره سریال 517545 بنام آقای علیرضا سپهرم ذیل ثبت 70412 صفحه 
13 دفتر 4/596 ثبت و سند گردید و سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 2593 
-1392/6/4 دفتر 256 رشت به خانم نساء کهنسال واجاری منتقل گردید و برابر 
سند رهنی 2594- 1392/6/4 دفتر 256 رشت در رهن بانک مسکن شعبه شهدای 

، بعلت علت جابجائی مفقود شده است لذا مراتب طبق ذیل ماده  رشت قرار گرفت 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
از  روز  مدت 10  ظرف  را  مراتب  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  وجود سند  یا  و  معامله 
انتشارآگهی به این اداره اعالم و رسیده دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
رئس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی  - 

ر م الف/ 3950

تالش- کرمی

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

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

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

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

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

بخشــودگی جـرایم بانکــــــی تا پایان سال تمدیــد شد 

دوشنبه هفته آینده؛آخـرین مهلت ثبت شمـاره شبا در سامانـه سهام عدالت

کمیسیون  سخنگوی  ها:  واکنشی 
مجلس  ومحاسبات  بودجه  برنامه، 
جریمه  بخشودگی  مهلت  تمدید  از 
سال  پایان  تا  تولیدکنندگان  وام های 

خبر داد. 
به  اشاره  با  مفتح  محمدمهدی 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  نشست 
در  داشت:  اظهار  مجلس  محاسبات 
تبصره  و  احکام  از  برخی  جلسه  این 
اصالح   97 سال  بودجه  قانون  های 
تصویب  برای  اصالحیه  این  شد، 
می شود.   ارسال  علنی  به صحن  نهایی 
برنامه،  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
داد:   ادامه  مجلس  ومحاسبات  بودجه 
بند  در  مندرج  اوراق  در  جابجایی  با 
 97 سال  بودجه  قانون   5 تبصره  ب 

بانکی  شبای  شماره  ثبت  مهلت 
مشموالن در سامانه سهام عدالت برای 
دوشنبه  عدالت،  سهام  سود  دریافت 

آینده تمام می شود.
بانکی  شبای  شماره  دریافت 
سال  سود  واریز  جهت  مشموالن 
پذیر  سرمایه  شرکتهای   1395 مالی 

تسویه  برای  تومان  میلیارد   500  ،
بدهی پیمانکاران توسعه و تکمیل راه 

روستایی درنظر گرفته شد. 
های  وام  جریمه  بخشودگی  تمدید 

تولید کنندگان تا پایان سال 
مجلس  در  تویسرکان  مردم  نماینده 

 30 از  حالی  در  مشموالن  حساب  به 
فروردین ماه سال 96 تاکنون از طریق 
اجرا  حال  در  عدالت  سهام  سامانه 
بوده و چند نوبت ضرب االجل پایان 
این مهلت اعالم شده است، که بنا به 
مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای 
کلی اصل 44 قانون اساسی در آخرین 

بند  داشت:  بیان  اسالمی  شورای  دهم 
 97 سال  بودجه  قانون   16 تبصره  و 
شده  تاکید  بند  این  در  شد،  اصالح 
و  تولیدکنندگان  تشویق  منظور  به  بود 
موسسات  و  بانک ها  مطالبات  تسویه 
مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی 

جلسه این شورا، این مهلت حداکثر تا 
پایان مهرماه سال جاری برای مشموالن 
تمدید شده است و پس از پایان مهرماه 
به هیچ وجه مشمولین سهام عدالت که 
باشند  ننموده  اعالم  بانکی  شبا  شماره 

اجازه این کار را نخواهند داشت.
بر این اساس با توجه به درخواست 

 1396 سال  پایان  تا  که  را  خود  معوق 
سررسید  تاریخ  از  باشد  شده  سررسید 
کند،  تسویه   1397 شهریورماه  پایان  تا 
اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها 
مطابق  را  خود  سود  و  اصل  مکلفند 
جریمه  احتساب  بدون  و  اولیه  قرارداد 

دریافت و تسویه کنند. 
اگر  که  آمد  اصالحیه  در  گفت:  وی 
تا  شده  سررسید  بدهی  تولیدکنندگان 
پایان سال 96 خود را تا پایان سال 97 
تسویه کنند، بانک ها موظف هستند اصل 
احتساب  بدون  قرارداد  طبق  را  سود  و 
جریمه، دریافت و تسویه کنند، در واقع 
مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال 
تمدید شد. افراد یکبار از بخشودگی وام 
های زیر 100 میلیون بهره مند می شوند.

های مکرر مشموالن سهام عدالت، این 
تا  ماه  شهریور   10 شنبه،  روز  از  امکان 
مدتی محدود  برای  امسال  مهرماه  پایان 
به  اقدام  مشموالن  تا  است  شده  فراهم 
ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در 
www. نشانی  به  عدالت  سهام  سامانه 

samanese.ir کنند.

خبر

گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
 4 امسال  گیالنی  باغداران  می شود،  بینی  پیش  گفت: 
پارسافر  منوچهر  کنند.  برداشت  انار  تن  و700  هزار 
حال  در  گیالن  باغهای  از  انار  برداشت  اینکه  بیان  با 
انار  باغ  هکتار   472 گیالن  استان  گفت:  است،  انجام 
گیالنی  باغداران  می شود،  بینی  پیش  افزود:  دارد.وی 
میلیارد  ارزش 236  به  انار  تن  امسال 4 هزار و 700 
ریال برداشت کنند. پارسافر با بیان اینکه برداشت انار 
کرد:  خاطرنشان   دارد،  ادامه  آبان  اواسط  تا  گیالن  در 
است.  تن  هکتار10هزار  هر  در  انار  برداشت  میانگین 
و  هکتار   200 با  ماسال  شهرستان  کرد:  تصریح  وی 
عمارلوی رودبار با 152هکتار به ترتیب دارای بیشترین 

باغ انار در گیالن است.

 برداشت 4 
هزار تن انار 

در گیالن

لیال خدمت بین دانا
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گوناگون
استاندار گیالن نگاه سخت 
را  گذاری  قانون  در  گیرانه 
قبح  شدن  شکسته  موجب 
تصریح  و  دانست  جرایم 
گران  مصادیق  تعیین  کرد: 
فروشی باید واقع بینانه باشد 
همه  که  نیست  پسندیده  و 

اصناف را مجرم تلقی کنیم .
اطالع  پایگاه  گزارش  به 
گیالن؛  استانداری  رسانی 
در  ساالری  مصطفی  دکتر 
ستاد تنظیم بازار استان اظهار 
قیمت  تعیین  برای  داشت: 
های منطقی و مناسب باید از 

اصناف مشورت گرفت.
اجناس  فروش  انتظار  وی 
را  گذشته  سال  قیمت  به 
افزود:  و  دانست  غیرمعقول 
و  کننده  توزیع  کننده،  تولید 
مصرف کننده حلقه های یک 
هیچکدام  که  هستند  زنجیره 

نباید نابود شوند.
در  دولت  عالی  نماینده 
دادن  قرار  مدنظر  گیالن 
را  کنندگان  تولید  مشکالت 
مورد تاکید قرار داد و یادآور 
شد: بخشی از افزایش قیمت 
با  باید  که  است  کاذب  ها 
نگاه  کرد.ساالری  مقابله  آن 
قانون  در  گیرانه  سخت 
شکسته  موجب  را  گذاری 
و  دانست  جرایم  قبح  شدن 
مصادیق  تعیین  کرد:  تصریح 
گران فروشی باید واقع بینانه 
که  نیست  پسندیده  و  باشد 
تلقی  مجرم  را  اصناف  همه 
مشکلی  به  اشاره  با  .وی  کنیم 
که اخیرا در حوزه حمل و نقل 
کاالها در کشور به وجود آمده، 
گیالن  در  خوشبختانه  گفت: 
چنین مشکلی نداریم هرچند که 
موجود  مشکالت  است  ممکن 
نیز  در دیگر استان ها بر گیالن 
اینکه  بیان  با  بگذارد.وی  تاثیر 
تولید مرغ در گیالن مازاد بر نیاز 
کرد:  خاطرنشان  است،  استان 
مورد  مرغ  از  ای  عمده  بخش 
تامین  استان  این  از  کشور  نیاز 

می شود.
علیرغم  داد:  ادامه  ساالری 
اینکه تولید و عرضه مرغ در 
گیالن به میزان کافی صورت 
گرفته، مشکل ایجاد شده در 
زمینه حمل و نقل، قیمت ها 
که  داده  افزایش  تهران  در  را 
استان  به  قیمت  افزایش  این 

ها نیز سرایت کرده است.
تاکید بر  با  استاندار گیالن 
ارشد  مدیران  حضور  لزوم 
دستگاه های اجرایی استان در 
جلسات ستاد تنظیم بازار، تاکید 
وقت  تمام  باید  مدیران  کرد: 
پای  مردم  به  خدمتگزاری  برای 
این  مدیری  اگر  و  باشند  کار 
پست  باید  ندارد  را  توانایی 

خود را تحویل دهد.

خبر

بخشی از افزایش 
قیمت ها کاذب 

است 
گیالن 24 و نشریه واکنش: رئیس سازمان چای کشور اعالم کرد: تا کنون بیش از 23 

هزار تن چای خشک با کیفیت در کشور تولید شده است. 
وی گفت : از اول اردیبهشت آغاز چین برگ سبز چای تا امروز 23 هزار و 897 
تن چای خشک با کیفیت ایرانی در150 کارخانه فرآوری چای گیالن و غرب استان 
با  میزان چای خشک  این   : باره گفت  این  تولید شد. مهندس جهانساز در  مازندران 

برداشت 106 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور تولید شد. 

ممتاز ، شکسته ، قلم ، باروتی و شکسته قلم از مهمترین ارقام چای خشک تولیدی در 
شمال ایران است.از مزیت های برجسته و شاخص چای ایرانی ، این است که هیچ گونه 
رنگ و اسانس به آن اضافه نمی شود و چای طبیعی به دست مصرف کننده می  رسد در 

حالی که چای وارداتی  با اسانس های معطر و مواد رنگی مخلوط شده است.
امر  این  کنند که  ایرانی کمک  تولید  به  توانند  ایرانی می  با مصرف چای  ایران  مردم خوب 

موجب تقویت چایکاران و توسعه باغ های چای می شود..

رئیس سازمان چای کشور ،بیش از 23هزار تن چای با کیفیت ایرانی تولید شد 

انتخاب شهردار رشت - در همین نزدیکی ها 

واکنش
خبر

دادگستری 
انتخاب شهردار 

رشت را رصد می کند 
رشت؛ شهری پرجمعیت، عقب نگه 
داشته شده و توسعه نیافته، محدود و 
متراکم با بدهی زیاد و بودجه اندک به 
شهرداری بی نظیر نیاز دارد، فردی که 
بتواند با کمک مسئوالن و مردم و با 
بدهی های موجود و نداشتن بودجه 
در این شهر زیبا ، کاری کارستان به 

ثبت برساند.
که  رشت  سابق  شهردار  نصرتی 
نفری   11 اعضای  تصمیم  به  بنا 
شورای شهر از قزوین بعنوان آخرین 
شهردار انتخاب شد، اکنون در تهران 
مسئولیت دیگری گرفته است. او سال 
شهرداری   : گفت  آمد،  وقتی  گذشته 
رشت 730 میلیارد تومان بدهی دارد 
این بدهی ها زیاد و درآمدهای  با  و 
کم نمی توان کار عمرانی چندانی کرد 
و باید همه تالش ما پرداخت حقوق 
بازپرداخت  و  ها  پاکبان  و  کارمندان 
بدهی ها مانده از دوره شهردار قبلی 

باشد. 
به  شهر  و  ماند  سال  یک  حدود 
همین منوال گذشت و در این مدت 
مدیران عالی اجرایی، نمایندگان مردم 
در مجلس ، دستگاه های نظارت و ... 
چه کردند. نصرتی در قزوین مدیریت 
اما  کرد،  موفق عمل  و  داشت  خوبی 
هیچ  مردم  اظهار  به  بنا  رشت  در 
مشاهده  وی  از  دفاعی  قابل  کارنامه 
نمایندگان  از  برخی  چه  اگر   ، نشد 
شدت  به  وی  از  مجلس  و  شورا 

حمایت کردند. 
پایانی  روزهای  در  نصرتی 
با  مدت  این  در  گفت،  مسئولیتش 
هایی  نشست  گذاران  سرمایه  برخی 
دعوت  را  دانشگاهیان  و  داشت 
نظر  به  اما   ، شد  برگزار  جلساتی  و 
اقدام های به زعم  نمی رسد که این 
وی خروجی داشت! او در خصوص 
ترین  اساسی  از  یکی  که  زباله  دفع 
مشکالت سراسر استان گیالن و شهر 

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
استان گیالن گفت: 5 تصفیه  صنعتی 
در  گیالن  در  صنعتی  فاضالب  خانه 

دست اجرا است.
ما در حمایت از واحدهای صنعتی، 
هیچگونه محدودیتی قائل نمی شویم

شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
 ، گیالن  استان  صنعتی  های  شهرک 

رشت است و آسفالت معابر عمومی 
نکرد  کاری  اعتبار  نداشتن  علت  به 
منطقه  در  زباله  ارتفاع  گفت:  تنها  و 
سراوان در 15 هکتار سطح جنگلی به 

یکصد تا 140 متر می رسد...!!
شورای  ماه  چند  گذشت  با  اکنون 
شهر در یک پروسه تکراری گیر کرده 
و کسی را برای شهردار شدن انتخاب 
نکرده است؛ البته شهرداری سرپرست 
دارد که یکی از معاونان شهردار سابق 
است و اکنون در زمان باقی مانده از 
را  فرد  همین  نه  شورا  این  حضور 
نه کسی  و  انتخاب می شود  شهردار 

دیگری را بر می گزینند!
شورا  درون  در  که  شود  می  گفته 
دارد  زیادی  فاصله  نظرها  اختالف 
خودشان  که  دارند  تمایل  برخی   ،
شهردار شوند، بعضی هم به افراد غیر 
به  هم  معدودی  و  دارند  نظر  بومی 
سرپرست فعلی و یا افراد بومی چشم 

دوخته اند.
در این میان چهار یا پنج نفر بیش 
همین  اما  گیرند،  تصمیم  دیگران  از 
افراد هم یک تصمیم واحد اتخاذ نمی 

کنند – به راستی چرا ؟...

احمد علی شهیدی با اشاره به ساخت 
در  زیربنایی  امکانات  تمام  تجهیز  و 
موجود  صنعتی  ناحیه  و  شهرک   33
سعی  کرد:  تصریح  استان  سطح  در 
نمودیم در سال های اخیر محدودیت 

هایی که بوده را برطرف کنیم.
عنوان  به  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مثال در خصوص تجهیز شهرک های 
صنعتی به تصفیه خانه های فاضالب 
خانه  تصفیه  دوم  مدول  صنعتی، 
دست  در  الهیجان  صنعتی  شهرک 
اجرا است و با توجه به اینکه تصفیه 
حال  در  ظرفیت  تمام  با  اول  خانه 
فعالیت بود الزم بود تصفیه خانه دوم 

وارد مدار بهره برداری شود.

چرا باید این آش آنقدر شور شود 
نماز  در  هم  فقیه  ولی  نماینده  که 
کند  انتقاد  بی شهردار  از شهر  جمعه 
و پس از آن امیر حسین علوی رئیس 
انتقاد  این  پیامد  که  کند  اعالم  شورا 

وارد کار عملیاتی شده ایم؟
شورای شهر رشت و در مجموعه 
شهرداری چهره های با تجربه ، مدیر 
و مدبر وجود دارد که توان اداره یک 
استان را نیز دارند، حال آنکه در این 
نفر  یک  برای  توان  نمی  مجموعه 
یازده  از  رای  شش  شهردار  بعنوان 
رای را کسب کرد، تا حدی ابهام آمیز 
و  مردم  مندی  گله  و  سئوال  جای   ،

مسئوالن به همراه دارد.
یکا یک شهروندان آگاهند که این 
مردم  و  دارد  بسیاری  مشکالت  شهر 
هم اگر چه مردمی مطالبه گر نیستند و 
مدیران هم به این ویژگی اشراف کامل 
سیاسی  و  روند  این  ادامه  اما  دارند، 
کردن انتخاب شهردار و دخالت های 
نفوذ  افراد صاحب  ای  بی مورد عده 
را  شرایطی  همان  مسئوالن  برخی  و 
آورد  می  گیالن  استان  مرکز  سر  بر 
که نقدینگی زیاد بر سر اقتصاد ایران 

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
از  ادامه  در  گیالن  استان  صنعتی 
ساخت  و  احداث  عملیات  اجرای 
رشت  سفیدرود  شهرک  خانه  تصفیه 
با اعتبار 4200 میلیارد ریال با ظرفیت 
و  داد  خبر  روز  در  مترمکعب   300
افزود: این تصفیه خانه سال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
اینکه هم اکنون 5  با اشاره به  وی 
تصفیه خانه فاضالب صنعتی در استان 
در دست اجرا است، تصریح کرد: در 
و  زیست  محیط  از  حفاظت  راستای 
توسعه صنعت سبز،  افزایش رویکرد 
شهرک  در  صنعتی  های  خانه  تصفیه 
های صنعتی آستانه، نالکیاشر لنگرود 

شهری  مدیران  اهلل  انشاأ  است.  آورده 
نماینده  سه   ، شهر  شورای  اعضای   ،
فرماندار  مجلس،  در  شهرستان  مردم 
توانمندی  فرد  خود  که  شهر  جدید 
نظارتی  های  دستگاه  استاندار،   ، است 
نیایند  خود  به  زمانی  العموم  مدعی  و 
بحران  یک  به  شهر  این  مشکالت  که 
تبدیل شود و دیگر نتوان به سادگی آن 
عقب  پرجمعیت،  شهری  کرد.  حل  را 
نگه داشته شده و توسعه نیافته، محدود 
و متراکم با بدهی زیاد و بودجه اندک 
فردی  دارد.  نیاز  نظیر  بی  به شهرداری 
که بتواند با کمک مسئوالن و مردم و با 
بدهی های موجود و نداشتن بودجه در 
این شهر زیبا ، کاری کارستان به ثبت 
برساند. شما چنین کسی را سراغ دارید 
شورای  اعضای  و  استان  مسئوالن  به 

شهر معرفی کنید.
براساس  و  راسخ  اعتقاد  نگارنده 
برخی  که  دارد  قبل  دهه  سه  تجربه 
درحال  کنونی  شهر  شورای  اعضای 
بر  مشروط  دارند،  را  توان  این  حاضر 
مسئوالن  دیگر  سوی  از  دخالت  اینکه 
و  هم  با  بتوانند  اعضا  و  شود  قطع 

مستقال به یک جمع بندی برسند.

احداث  دست  در  فومن  کوچیچال  و 
است. شهیدی افزود: البته سال گذشته 
به  هم  رضوانشهر  سکام  خانه  تصفیه 

بهره برداری رسیده بود.
شهرک  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
و  ها  استان گیالن تالش  های صنعتی 
شهرک  شرکت  بنیادین  های  فعالیت 
و  حمایت  به  مربوط  را  صنعتی  های 
گذاری  سرمایه  و  صنعت  از  پشتیبانی 
از  حمایت  در  ما  افزود:  و  کرد  عنوان 
واحدهای صنعتی هیچگونه محدودیتی 
قائل نمی شویم و حمایت همه جانبه  
از صنعت؛ وظیفه ذاتی شرکت شهرک 

های صنعتی است.

گیالن 24 و نشریه واکنش: رئیس کل دادگستری استان 
انجام  در  قضایی  دستگاه  اینکه  بیان  با  نشست  این  در 
وظایف قانونی خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین 
بر عملکرد همه دستگاه ها نظارت دارد افزود: دادستانی 
به عنوان مدعی العموم و سازمان بازرسی فرآیند انتخاب 

شهردار رشت را تحت نظر داشته و رصد می کنند. 
ششمین  گیالن،  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  ه 
نشست شورای قضایی استان در سال جاری به ریاست 
احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیالن به میزبانی 
سازمان قضایی نیروهای مسلح و با حضور اعضای این 

شورا برگزار شد. 
احمد سیاوش پور رئیس شورای قضایی استان در آغاز 
کنونی  اوضاع  به  اشاره  با  نشست  این  در  خود  سخنان 
اقتصادی کشور و لزوم تامین نیازهای اساسی مردم بیان 
نمود: مردم از بابت تامین مایحتاج روزمره خود نگرانی 
نداشته باشند. وی مبارزه با فساد مالی و برخورد قاطعانه 
با اخاللگران نظام اقتصادی را از اولویت های قوه قضائیه 
در حال حاضر برشمرد و عنوان داشت: مردم به درستی 
توقع دارند تا دستگاه قضایی از طریق بازوان نظارتی خود 
مانع از سوء استفاده فرصت طلبان در بازار شود و در این 

راستا دستگاه قضایی با عزمی جزم گام بر می دارد. 
 این مقام ارشد قضایی همچنین با توصیه به اصناف 
مردم،  با  مدارا  و  انصاف  رعایت  برای  فروشندگان  و 
تاکید نمود: تعزیرات حکومتی و دادستانی در چارچوب 
وظایف قانونی خود با گران فروشان و محتکران برخورد 
می کنند. رئیس شورای قضایی استان در بخش دیگری 
مدیریت  زودهنگام  تغییرات  موضوع  به  از سخنان خود 
شهری در رشت و طوالنی شدن انتخاب شهردار جدید 
اشاره کرد و تصریح کرد: شهر رشت ظرف مدت 5 سال 
گذشته 3 شهردار به خود دیده است که این تغییرات زیاد 
مدیریتی به شهر آسیب زده و سبب معطل ماندن بسیاری 

از امور زیرساختی و عدم توسعه شهر می شود. 
با  کماکان  رشت  شهر  اینکه  بیان  با  پور  سیاوش 
از معضالت عدیده ای در  بافتی قدیمی  از  برخورداری 
حوزه های مختلف مانند ترافیک و دفع فاضالب رنج می 
برد افزود: شایسته نیست در شهری با فرهنگ و قدمت 
رشت چنین مشکالتی موجب تضییع حقوق مردم شود. 

اینکه  بیان  با  پایان  در  استان  دادگستری  کل  رئیس 
دستگاه قضایی در انجام وظایف قانونی خود در نظارت 
بر حسن اجرای قوانین بر عملکرد همه دستگاه ها نظارت 
العموم و سازمان  عنوان مدعی  به  دادستانی  افزود:  دارد 
بازرسی فرآیند انتخاب شهردار رشت را تحت نظر داشته 

و رصد می کنند.
نگاه رسانه:

از دستگاه قضایی و بازرسی استان به جز هم انتظار 
نمی رود و به شدت از این موضع گیری و اظهارات 
به جای رئیس کل دادگستری استان گیالن حمایت می 
کنیم . اگر در انتخاب و انتصاب دستگاه های اجرایی 
و نهادها  از سوی مدعی العموم نظارت  الزم  قبل از 
انتخاب بشود، کشور با این مشکالت مواجه نشده و 
کار  این  البته  که  شوند  نمی  اذیت  این حد  هم  مردم 
باید از سوی افکار عمومی و رسانه حمایت و به یک 

فرهنگ و مطالبه جدی مبدل شود..
خصوص  به  شهری  هر  در  شهردارها  انتخاب 
نیازمند  حتما  ندارد،  درخشانی  کارنامه  که  رشت  در 
نظارت و کنترل است و مشخص می شود رئیس کل 
انشاء  و  کرده  ورود  مساله  این  به  آگاهانه  دادگستری 
اهلل فرد صالحی انتخاب و به شهروندان رشتی خدمت 

خواهد کرد. منبع : گیالن 24 

5 تصفیه خانه فاضالب صنعتی درگیالن در دست اجرا است

زهرا رضائی زهرا رضائی
زهرا رضائی

به عنوان مدعی العموم، 

استاندار گیالن،

مجید محمدپور - مدرس 
علوم ارتباطات در دانشگاه ها

تلفن    01333363539        و         01333363890

الهیجان - کریم خانی

فضای شهـــــــرداری را آرام نگه داشتیــم 
  سرپرست شهرداری رشت در این دیدار با تبریک انتصاب 
میرشمس مومنی زاده به عنوان فرماندار رشت اظهار کرد: در 
دوران سرپرستی تالش کردیم فضای شهرداری آرام و به دور 
دریافت  موقع  به  را  خود  مطالبات  کارکنان  و  باشد  تنش  از 
کنند.  وی با اشاره به مشکالت مالی شهرداری رشت و بدهی 
700 میلیارد تومانی آن از دوران گذشته بیان داشت: شهرداری 
رشت با عقب ماندگی 76 درصد از حوزه درآمد مواجه بوده 
است و در دو ماه اخیر با رشد مساعد 5 درصدی به 71 درصد 
از درآمد پیش بینی شده رسیده است. هرچند میزان درآمد و 

تحقق بودجه در سه ماه پایانی سال بهتر خواهد شد. 
خدمات  گاه  هیچ  کرد:  تاکید  رشت  شهرداری  سرپرست 
خدمات  به  همواره  مردم  و  شد  نخواهد  تعطیل  شهرداری 

شهرداری ها نیازمند هستند. 
بهارمست با اشاره به طرح تفصیلی رشت و معضالت آن 

گفت: طرح تفصیلی موجود منجر به افزایش ساخت و ساز 
تخلفات  از  آن  اصالحات  با  امیدواریم  و  شود  می  غیرمجاز 
ساختمانی کاسته شود. وی با اشاره به پروژه های عمرانی در 
پروژه های  قرارداد  کرد:  عنوان  اجرا شهرداری رشت  دست 
آسفالت و پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی در 

برخی نقاط رشت منعقد شده و در دست اجرا است. 
 سرپرست شهرداری رشت با اشاره به اینکه تالش کردیم 
شود،  برطرف  گذاری  سرمایه  های  پروژه  در  اداری  موانع 
گفت: قرارداد احداث چمن مصنوعی و تماشاخانه در پارک 
نارون در قالب بسته سرمایه گذاری منعقد شد. وی از انتخاب 
سرمایه گذار برای بازگشایی مجدد شهربازی رشت خبر داد 
و گفت: با برگزاری مناقصه سرمایه گذار برتر انتخاب شد و 
منعقد  بازگشایی شهربازی رشت  قرارداد  آینده  در چند روز 
فراهم  فراغت شهروندان  اوقات  برای  فضایی  تا  خواهد شد 

شود. بهارمست در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت های 
فرمانداری شهرستان رشت و تعامالت الزم میان شهرداری و 

فرمانداری موانع و مشکالت پیش رو برطرف شود. 
بحران  صحیح  مدیریت  از  قدردانی  رشت:  فرماندار   *

شهرداری رشت در بارندگی دو روز گذشته 
اظهار  این دیدار  میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت در 
داشت: مدیریت صحیح بحران شهرداری رشت در بارندگی 
دو روز گذشته کمترین مشکالت را در سطح رشت مشاهده 
باال و صاحب  با قدمت فرهنگی  کنیم. وی رشت را شهری 
رتبه در بین شهرهای کشور دانست و افزود: باید با همدلی، 
هم افزایی و همگرایی سرنوشت بهتری برای رشت رقم بزنیم. 
ارائه  برای  رشت  شهرداری  اینکه  بیان  با  رشت  فرماندار 
خدمات گسترده به شهروندان نیاز به منابع مالی دارد، مطرح 
کرد: تالش می کنیم برای ارتقای منابع مالی شهرداری رشت 

بیشتر از ظرفیت های استانی و ملی بهره گیریم. 
در حوزه  اقدامات شهرداری  باید  کرد:  عنوان  زاده  مومنی 
زیرساخت و امور روزمره به موازات و تناسب هم دنبال شوند 
و نباید هیچ کدام مورد غفلت واقع گردند. وی به ضرورت 

استفاده از بخش خصوصی و منابع ملی تاکید کرد و یادآور شد: 
مدیران شهرداری می توانند از ظرفیت بخش خصوصی بهره مند شوند 
و یقینا با همدلی و یکپارچگی می توان رشت را به جایگاه شایسته اش 
برسانیم.  محمد رضا شیرزاد معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت 
در این دیدار اظهار کرد: رشت به لحاظ اسمی کالنشهر بوده ولی از 
عواید آن بهره مند نشده است. وی رشت را مرکز ارائه خدمات در استان 
گیالن دانست و افزود: روزانه جمعیت رشت به بیش از یک میلیون نفر می 
رسد و باید از امکانات و منابع یک کالنشهر برخوردار باشد ولی تنها 

اسم آن را یدک می کشد. 

سرپرست شهرداری رشت ،

زهرا رضائی
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اجتماعی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن گفت: یکی دیگر از مدیران ارشد 
استان گیالن به جرم اخذ رشوه بازداشت شد.

یکی دیگر از مدیران ارشد گیالن به جرم اخذ رشوه بازداشت شد
حجت االسالم والمسلمین علی مصطفوی نیا به تسنیم گفت: صبح امروز یکی 

از مدیران ارشد اجرایی استان گیالن به جرم اخذ رشوه بازداشت شد.

دادستان دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان گیالن ضمن تشریح اتهام مدیر 
بازداشت شده خاطرنشان کرد: وی متهم به اخذ مبلغ 250 میلیون تومان رشوه 
است. مصطفوی نیا با اعالم اینکه این مدیر ارشد استان گیالن دستگیر و تفهیم 
اتهام شده است تصریح کرد: وی در حال حاضر با قرار بازداشت موقت به زندان 

معرفی شده است.

به اتهام رشـوه خواری، یکی دیگر از مدیـران ارشد گیالن بازداشـت شد
خبر

خبر
بررسی احداث 
نیروگاه 600 تنی 
زباله سوز در رشت 

واکنش

سیل 20 تا 25 میلیارد ریال به 
بخش رحیم آباد خسارت زد

گیالن  اصناف  رییس 
گفت:در حال حاضر بدترین 
کشور  در  موجود  احتکار 
است.جالل  خانگی  نوع  از 
الدین محمد شکریه  توضیح 
با  کارخانه داران  برخی  داد: 
اولیه،  مواد  قیمت  گران شدن 
به  گرانتر  را  خود  تولیدات 
اصناف می فروشند و به طبع 
از  گرانتر  را  کاال  نیز  اصناف 
دست  به  شده  درج  قیمت 

مشتری می رسانند. 
خصوص  در  شکریه 
توسط  کاال  احتکار  وضعیت 
خاطرنشان   گیالن  اصناف 
بر  بالغ  گیالن  در  کرد: 
صنفی  واحد  108هزار 
ندرت  به  و  دارند  فعالیت 
که  دارند  وجود  واحدهای 

کاالیی را احتکار کنند. 
ما  تعریف  افزود:  وی 
و  درست  باید  احتکار  از 
هر  وجود  باشد،  مشخص 
معنای  به  انبار  در  کاالیی 

احتکار نیست.   
گیالن  اصناف  رییس 
استان  انبارهای  همه  گفت: 
و  می شوند  رصد  سامانه  در 
کدام  که  است  واضح  کامال 
و  رسمی  صورت  به  انبار 
غیر  صورت  به  انبار  کدام 

رسمی موجودی دارند. 
اینکه  به  اشاره  با  شکریه 
که  اتفاقاتی  بدترین  از  یکی 
وجود  ما  امروز  جامعه  در 
است،  خانگی  احتکار  دارد، 
احتکارهای  کرد:  تصریح 
تعادل  عدم  موجب  خانگی 
تقاضای  و  عرضه  در 
بازارمی شوند و نظم را به هم 
بسیاری  گفت:  می زنند.وی 
مردم  توسط  خریدهای  از 
متعارف نیست و این خطری 
تهدید  را  بازار  که  است 

می کند. 
از  گیالن  اصناف  رییس 
نیاز  اندازه  به  مردم خواست 
انبارکردن  از  و  کنند  خرید 
مواد  خصوص  به  کاالها 
غذایی در خانه ها پرهیز کنند.

گیالن 24: موضوع و ابعاد 
تنی   600 نیروگاه  احداث 
مورد  رشت  در  سوز  زباله 
بحث و بررسی قرار گرفت. 
اطالع  پایگاه  گزارش  به 
گیالن  استانداری  رسانی 
احداث  استانی  کارگروه   ،
رشت  سوز  زباله  نیروگاه 
نشست  این  در  شد.  برگزار 
هوشنگ  ریاست  به  که 
دفتر  مدیرکل  زاده  عباسقلی 
شوراهای  و  شهری  امور 
برگزار  گیالن  استانداری 
شد، موضوع و ابعاد احداث 
زباله سوز  تنی  نیروگاه 600 
قرار  بحث  مورد  رشت  در 
به  توجه  با  همچنین  گرفت. 
نیروگاه  قرارداد  شدن  اجرایی 
ساخت  آغاز  و  سوز  زباله 
،راهکارهای  نیروگاه  تجهیزات 
پروژه  اجرایی  روند  در  تسریع 
در  مواردی  و  شد  بررسی 
مالی  منابع  تامین  خصوص 
احداث  نیز  و  ریالی  و  ارزی 

ابنیه به تصویب رسید. لیال خدمت بین دانا

مستمری بگیران تامین اجتماعی گیالن از 120 هزار نفر گذشت 
گیالن 24: در پنج ماهه لغایت مرداد 
سالجاری تعداد مستمری بگیران گیالن 

3 درصد افزایش یافت . 
تامین  مدیرکل  پرست  حق  جمیل   
آمار  به  اشاره  با  گیالن  اجتماعی 
120330 نفری جامعه مستمری بگیران 
 3 ازرشد   ، مردادماه  درپایان  استان 
تنها  مخاطبان  از  گروه  این  درصدی 

در5 ماه نخست امسال خبر داد . 
اسفند  درپایان  اینکه  بیان  با  وی  
سال 96 تعداد مستمری بگیران گیالنی 
117052 نفر بوده ، افزایش 3278 نفره 

مصاحبه  در  آباد  رحیم  بخشدار 
با خبرنگار هفته نامه واکنش اعالم 
کرد: بارش باران سیل آسای 13 الی 
تا   20 حدود  سالجاری  مهرماه   14
زیرساختهای  به  ریال  میلیارد   25
خسارت  آبادرودسر  رحیم  بخش 

زد. 
بخشدار  شریفی  فرشاد  مهندس 
باران  بارش  پیرامون  آباد  رحیم 
مهرماه   14 الی   13 آسای  سیل 
تعامل  با  کرد:  بیان  سالجاری 
سازنده شهرداری و مسئولین بخش 
مدیریت  ستاد  وتشکیل  آباد  رحیم 
ازبارش  قبل  درروزهای  بحران 
اتخاذ  و  آباد  رحیم  بخشداری  در 
کاهش  صدد  در  الزم  تمهیدات 
بارش  احتمالی  خسارت  میزان 

شدید باران درمنطقه برآمدیم.

تعهدگیرندگان طی این مدت را بیانگر 
اضافه شدن متوسط روزانه 21 نفر به 
 : داشت  اظهار  و  برشمرده  این جرگه 
مردادماه  لغایت  بازنشستگان  تعداد 
افزایش  نفر   81548 به  نفر  از79072 
بین  در  میزان  باالترین  که  است  یافته 
دربر  را  بگیران  مستمری  گروههای 

میگیرد . 
گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
نفر   32125 نیز  را  بازماندگان  شمار 
نفری   740 افزایش  واز  داشته  اذعان 

این قشردراین مدت خبر داد . 

راه  بخش  در  خسارتها  عمده 
 ، ها  گوشواره  و  پل  تخریب  و 
زیرسازی راهها ، طغیان رودخانه ها 
، از بین رفتن شانه خاکی و کندن 

آسفالت ها است.
تصریح  شریفی  مهندس   
موجب  پلرود  آب  کرد:طغیان 
ماچیان                              پل  زیر  نمای  آب  تخریب 
) محوراصلی ماچیان به رحیم آباد( 
حفاظتی  های  زیردیواره  وکندن 

کنارپل شده است.
بخشدار رحیم آباد رودسر افزود: 
بارش باران سیل آسای هفته گذشته 
زمین  رانش  مورد  چندین  موجب 
رودخانه  آب  سطح  آمدن  باال   ،
منازل  برخی  آبگرفتگی  و  ها 
تلفات  سیل  این  شد.خوشبختانه 
بیشترین  نداشت.  بهمراه  جانی 

دردوره  موجود  آمارهای  براساس   
 16 روزانه  متوسط  بطور  مذکور 
بازمانده  و  ازکارافتاده   5 و  بازنشسته 
افزوده  استان  بگیران  مستمری  به 
اینکه  بیان  با  . حق پرست  شده است 
گیالن بعنوان سالمندترین استان کشور 
 ، فرهنگی   ، ای  توسعه  شاخصهای  با 
بهداشتی و امید به زندگی باال از رشد 
بگیران  مستمری  آمار  در  چشمگیری 
که  آنجا  از   : افزود  برخورداراست 
افزایش این تعداد با رشد بیمه شدگان 
ترین  پائین  دارای  نمیباشد  مناسب 

و  باالدست  مناطق  در  خسارتها 

خروجی  به  ورودی   ( پشتیبانی  نسبت 
( کشور هستیم .  درحال حاضر حدود 
405 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش 
تامین اجتماعی گیالن می باشند .           

روستائی بوده است. 

خبر

خبر

خبر

از  گیالن،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   
اراضی  و  ملی  های  عرصه  از  هکتار   680 واگذاری 
دولتی جهت صنوبرکاری به شرکت ها در قالب آگهی 
مزایده خبر داد و افزود: امسال برای یک هزار و 500 

هکتار برنامه داریم. 
و  توسعه  کارگروه  نشست  در  یوسف پور    محسن 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  در  که  گیالن  استان  اشتغال 
چوب  زراعت  موضوع  شد،  برگزار  استان  آبخیزداری 
استان گیالن دانست و  از موضوعات مهم در  را یکی 
اظهار کرد: گیالن بالغ بر یک میلیون و 400 هزار هکتار 
وسعت دارد که یک میلیون و 17 هزار هکتار آن)معادل 
70 درصد( عرصه های ملی است. وی عرصه های ملی 
بشه زارها  و  ساحلی  مرتعی،  جنگلی،  اراضی  شامل  را 
دانست و افزود: ما در گیالن جنگل های هیرکانی داریم 
و این جنگل ها جزو بی نظیرترین جنگل های دنیا از 
نظر قدمت و تنوع ژنتیکی بوده و اخیرا به عنوان میراث 

جهانی به ثبت رسیده است. 
گیالن،  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
ارزش جنگل های هیرکانی را فقط قدمت آن ندانست 
ارزشمند  اکولوژیکی  ازحیث  ها  جنگل  این  گفت:  و 
ژنتیکی  تنوع  تر  قدیمی  های  اکوسیستم  زیرا  هستند، 
باالتری هم دارند و این تنوع باعث می شود که نقش 
بسزایی در تعادل زیست محیطی در سطح منطقه ای، 
ملی و بین المللی داشته باشند لذا امروز آژانس های بین 

المللی دنیا به دنبال حفظ این میراث هستند.

تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان  فرش  اداره  رییس 
و  نمی بافد  نباشد،  بیمه  اگر  فرش  بافنده  گفت:  گیالن 
که  بیمه ای  مشکالت  دلیل  به  نیز  کار  جویای  جوانان 

وجود دارد، برای بافتن فرش ورود نمی کنند. 
رشد  از  دستباف  فرش  اینکه  به  اشاره  با  مهری  مجتبی 
خوبی در گیالن برخوردار است،گفت: در حال حاضر بالغ بر 

14هزار نفر در بافت فرش گیالن فعالیت دارند. 
بافندگان  از  نفر  در حال حاضر 9هزار  اینکه  بیان  با  وی 
قالیبافان  بیمه  مشکل  کرد:  اضافه  هستند،  بیمه  گیالن  فرش 
تاکنون برطرف نشده و بسیاری از آن ها هنوز تحت پوشش 
متر  150هزار  ساالنه  داد:  ادامه  مهری  نگرفته اند.  قرار  بیمه 
مربع در گیالن فرش و تابلو فرش بافته می شود و اگر مشکل 
صدمه  صنعت  هنر  این  تولید  به  نشود  حل  قالیبافات  بیمه 
وارد می شود. وی تصریح کرد: بافنده فرش اگر بیمه نباشد، 
نمی بافد و جوانان جویای کار نیز به دلیل مشکالت بیمه ای 
که وجود دارد، برای پرداختن به بافت فرش ورود نمی کنند. 
تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان  فرش  اداره  رییس 
رفع  کارگروه  در  داریم  برنامه  کرد:  خاطرنشان  گیالن 
موانع تولید استان برای رفع این مشکل اقداماتی انجام 
فرش  تولیدکنندگان  از  یکی  گیالن  گفت:  وی  گیرد. 
باکیفیت کشور است و با رشد خوبی که در این صنعت 
از  گیالن  فرش  که  بود  خواهیم  می شود،شاهد  دیده 

نظرکمی و کیفی رشد چشمگیری داشته باشد.  

 گیالن 24 و نشریه واکنش: معاون جهاد کشاورزی 
کشت  انجام  با  شود  می  بینی  پیش  کرد:  اعالم  گیالن 
دوم در 95 هزار هکتار اراضی استان 750 میلیارد تومان 
معاون  بذرکار  لیال  شود.  کنندگان  تولید  نصیب  درآمد 
گفت:  گیالن  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود 
هزار   95 در  برنج  برداشت  از  پس  امسال  شالیکاران 
خوشه  از  )محصولی  راتون  شالیزارهایشان  از  هکتار 
کشت  سبزیجات  و  حبوبات  و  داده  پرورش  برنج( 
هزار   75 زمین ها  این  در  می شود  کرده اند.پیش بینی 
هزار   300 و  تومان  میلیارد   450 ارزش  به  راتون  تن 
میلیارد  ارزش 300  به  انواع حبوبات و سبزیجات  تن 
درآمد  و  تولید  افزایش  وی  گفته  شود.به  تولید  تومان 
از بین رفتن آفات شالیزار  ایجاد اشتغال و  کشاورزان، 
بویژه کرم ساقه خوار برنج از مهم ترین مزایای کشت 

دوم در شالیزارهاست. 

واگذاری 
1500 هکتار 

از اراضی ملی صنوبر 
کاری می شود

فرشـاد شریفـی ؛ 

بافنده های 
فرش باید 
بیمه باشند

کشت دوم درمزارع برنج و 
در آمد 750 میلیارد تومانی 

احتکارهای خانگی 
بدتریـن نـوع 
احتکار است

مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گیالن :

معاون جهاد کشاورزی گیالن خبر داد، 

سمیه محمدی

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.

کارشناس ارشد مالیاتی: سعید صدیقی
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فرهنگی،هنری

علم  فراوان  برکت  و  میمنت  به 
آموزی، سال تحصیلی جدید در کشور 
از نیمه مهر به صورت کامل آغاز شده 

است. 
استادان و مدرسان بخوانند، 

آیا حضور دانشجو در کالس الزامی 
است؟ 

علم  فراوان  برکت  و  میمنت  به 
آموزی، سال تحصیلی جدید در کشور 
صورت  به  مهر  دوم  نیمه   از  تقریبا 
دانشگاه  اینکه  است.  شده  آغاز  کامل 
علم  جای  به  آموزشی  مراکز  و  ها 
اند  شده  گرا  مدرک  متاسفانه  گرایی، 
تعداد  در  جز  به  امروز  دانشجوی  یا 
معدودی از دانشگاه ها فقط در تالش 
گذراندن واحدهای درسی است و هیچ 
تالشی برای یادگیری و مهارت آموزی 
در  استادان  از  بسیاری  یا  و  کند  نمی 
مدرسان  و  گوناگون  های  رنکینگ 
نوعی  به  دانشگاهی  و  آموزشی  مراکز 
ماشین تدریس تبدیل شده اند و اغلب 
این  دانشجویان  نیز  و  خودشان  شان 
درمحیط  اشکارا  و  شفاف  را  سخن 
دانشگاهی و رسانه های بیان می کنند 

مقال  این  بررسی  و  بحث  موضوع   «
حضور  شیوه  تحلیل  این  در  نیست. 
ابتدای  از  مدرسان  و  استادان  منظم 
سال تحصیلی در کالس های درس و 
در  دانشجویان   حضور  آن  تبعیت  به 
دانشگاه و کالس منظور نظر است که 
شایسته است مورد توجه خاص اساتید 

و مدرسان قرار گیرد.  
اعم  ها  دانشگاه  همه  در  تقریبا 
دولتی  غیر   ، اسالمی  آزاد   ، دولتی  از 
براساس  اسالمی  آزاد  و  نور  پیام   ،
آموزش ها یا تجربیات سه روش برای 
حضور اعمال می شود و این در حالی 
است که هر سال یا هر دو سال یکبار 
های  کالس  استادان  و  مدرسان  برای 
مخصوص کوتاه مدت شیوه های اداره 
می  برگزار  کالس  مدیریت  و  کالس 

شود.! 
عقیده  استادان  و  مدرسان  از  برخی 
که  کنند  می  اعالم  را  آن  و  دارند 
حضور  عدم  یا  حضور  برای  دانشجو 

در کالس دارای اختیار است.  
بسیار  دانشجویان  به حضور  بعضی 
حساس و پیگیرند و اعتقاد دارند ، اگر 
دانشجو به هر علت و عللی در کالس 
طبیعی  طور  به  باشد،  نداشته  حضور 
به   « کند  نمی  قرار  بر  ارتباط  با درس 
ضمن   ، گیرد  نمی  یاد  چیزی  عبارتی 
آنکه انگیزه ای برای دنبال کردن درس 
و آزمون پایان ترم هم نخواهد داشت. 
گروه سومی هم از مدرسان و استادان 
هستند که نسبت به موضوع بی تفاوت 
عمل می کنند و اگر دانشجو در کالس 
نمی  نشان  واکنش  بود  نصاب  در حد 
برسد،  از حداقل  به کمتر  اگر  دهند و 
بالفاصله حضور و غیاب کرده و اعمال 
قدرت می کنند. در این حالت دانشجو 
نمی داند و نمی تواند خود را وضعیت 

کالس و حاالت استاد هماهنگ کند. 

با  مدام  ها،  دانشجو  از  گروه  این 
همکالسی ها تماسی می گیرند و اگر 
کالس در حالت نرمال بود، ترجیح می 
دهند که به کارهای دیگرشان برسند.! 

در   1379 سال  از  که  نگارنده 
و  تهران  در  مختلف  های  دانشگاه 
علوم  رشته  در  تدریس  به  گیالن 
عمومی  روابط  و  مدیریت  ارتباطات، 
اشتغال دارند، معتقد است، باید حضور 
درس  های  کالس  در  دانشجویان 
به  دانشجو  حضور  زیرا  باشد،  الزامی 
کالس گرما می بخشد و اساسا نقش  و 
هدف غایی تاسیس یک مرکز آموزشی 
است.  استاد  و  دانشجو  حضور  یعنی 
هر  به  معادله  این  طرف  یک  هرگاه 
نکند، روند گرمایی  پیدا  علتی حضور 

کالس حتما کم می شود. 
با  دانشجویان   ، اینکه  دوم  نگاه   
درس  مفهوم  با  کالس  در  حضور 
درس  و  کنند  می  پیدا  معنایی  ارتباط 
امتحان  هنگام  کرده،   دریافت  بهتر  را 
نیز آسان تر نمرات خوب گرفته و نیاز 
مدرس  و  استاد  کمک  و  همراهی  به 
که  دانشجویانی  راستا  این  در  نیست. 
به هر دلیلی دارای عذری برای حضور 
مستمر در کالس هستند،  دانشجویانی 
که  سن شان از میانسالی عبور کرده و 
قطعا دریافت مطالب برایشان دشوارتر 
و  مدرسان  توجه  مورد  باید  است،  
اساتید باشد که حق هم و عدالت هم 

همین است. 
راستا  این  در  اساتید  از  برخی 
همیشه  که  دارند  خاصی  بزرگواری 
محبوب دانشجوها بوده و همیشه زمان 
اگر  حتی  بود،  دانشجوخواهند  یاد  در 

دانشجو به منصب وزارت برسد. 
از سویی ، دانشجویان با حضورشان 
در  کالس درس  در مباحث کالسی 
انتقال  شرکت کرده و این کار موجب 

و  هم  با  دانشجویان  بین  اطالعات 
یادگیری  و  شود  می  استاد  با  دانشجو 
و  تر  شیرین  تر،  شرایط جذاب  این  در 

ماندگارتر است. 
در  حضور  با  دانشجویان  چنین  هم 
نظر  استاد  درباره  توانند  می  کالس 
بدهند که از نظر رفتار، منش، شخصیت 
که  درسی  درست  فهم   ، دهی  درسی   ،
  ، تنبلی  یا   باال  انرژی  کند،   می  ارایه 
انتقال  و  بدنی  و  چشمی  های  ارتباط 
دانشگاهی   و  علمی  فضای  احساسات 
چه نوع مدرس و استادی است. اگر چه 
دانشجوها نباید  استاد را براساس میزان 
نمره دهی قضاوت کنند اما استاد هم با 
دانشجو و درک  به شرایط  عالمانه  نگاه 
در  حاضر  فرد  و  جامعه  فضای  درست 
کالس رفتارهای متناسب در همه زمینه 
نه دانشجو  به عبارتی   باشد.   ها داشته 
من  به  بگوید«   ، ندارد  حق  استاد  نه  و 
چه ، مشکلش مربوط به خودش است« 
که این دیگر کالس و دانشگاه نمی شود 
کرد.!  انتخاب  آن  برای  دیگر  نام  باید  و 
به هم  دانشجو  استاد و  مشکل و مساله 
موجودی  انسان  آنجایی  از  و  دارد  ربط 
اجتماع   یک  در  باید   ، است  اجتماعی 
این موارد را درست درک کرده و  همه 
الزم  تصمیم  درک صحیح  این  براساس 

اتخاذ شود. 
استاد  ، دانشجو و  آنکه  در یک کالم 
در  منظم  و  مستمر  حضور  به  موظف 
کالس هستند، مگر آنکه شرایط  خاصی 
برای یک یا دو جلسه یا حتی طول ترم 
نباشد  میسر  امکان حضور  و  بدهد  رخ 
به  شرایط  چنین  استادان   برای  اگر  که 
می  جایگزین  دیگری  فرد  آید،  وجود 
باید  شرایط  اما  برای دانشجویان  شود 
باید  او   .... جسمی، روحی، اجتماعی و 
درک شود.  نظر شما استادان ، مدرسان 
برای  و  ما  برای  گرانقدر  دانشجویان  و 
منتظر  است،  مهم  بسیار  عمومی  افکار 
دیدگاه ها و نظرات شما هستیم. نظرات 

با نام خودتان بازتاب می یابد. ممنون
موفق باشید 
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 yahoo.com

گیالن جزو استان 
های برتر کشور در 
اجرای طرح سپاس 

واکنش
خبر

گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای واکنش: دانشگاه گیالن آزمایش مربوط به پهپاد جمع 
آوری اطالعات از شبکه توزیع برق و پایش خطوط با موفقیت انجام داد. 

آزمایش پهپاد عمود پرواز بدون سرنشین به منظور جمع آوری اطالعات از شبکه 
توزیع برق و پایش خطوط در شرایط بحرانی برای تعیین کلیه صدمات احتمالی خطوط 
انتقال برق  در محل دانشکده فنی دانشگاه گیالن با حضور مسئوالن ارشد  توزیع و 

شرکت سهامی برق با موفقیت کامل به انجام رسید. 
پهپاد طراحی شده دارای زمان پرواز حدود 55 دقیقه همراه با تصویر برداری فول 

HD سرعت حداکثر 34 کیلومتر بر ساعت تحت پروتکل پروازی رزیر 100 متر بوده 
که مجهز به کنترل پرواز اتوماتیک نیز است. 

 پروژه مذکور با سرپرستی دکتر احمد باقری استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه 
و  اسدی  نوید  دوست،  فالح  محمد  پروژه  ارشد  مهندسین  موثر  همکاری  و   گیالن 
دانشگاه گیالن  ارشد  کارشناسی  التحصیالن  فارغ  از  تدریس حسنی همگی  محمدباقر 

به انجام رسید. 

از سوی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیالن، پهباد جمع آوری اطالعات آزمایش شد 

حضور دانشجـو در کالس الزامـی است؟ 
خبر

افتخار آفرینی 
رادیو گیالن در 
 ABU جشنواره
 2018 PRIZE

 گیالن 24 و نشریه واکنش: رادیو گیالن بار دیگر 
با نمایش »مسخ« به تهیه کنندگی و نویسندگی مهدی 

آذری افتخار آفرینی کرد . 
)انجمن پخش   ABU PRIZE جشنواره ساالنه 
برنامه آسیا و اقیانوسیه( استو یکصد و پنجاه و هفت 
حوزه  در  آن  جشنواره  و  دارد  دنیا  سراسر  از  عضو 
رادیو ، معتبرترین جشنواره رادیویی جهان است که 

به آن لقب اسکار رادیو هم داده اند . 
رادیو  بخش  در  ،امسال)2018(  جشنواره  این   
این دوره در طبقه  در   . برگزار شد  ،در هشت طبقه 
جشنواره  طبقه  ترین  عالی  )که  رادیویی  نمایش 
 50 از  اثر   57 از  (بیش  شود  می  محسوب  رادیو 
کشورهای  از  آثار  این   . داشتند  شرکت  دنیا  کشور 
هندوستان،آلمان،انگلستان،هنگ  مانند:  مختلفی 
کنگ،چین،ژاپن،بلژیک ،رومانی و... به دفتر جشنواره 
رسید که پس از بررسیهای اولیه و داوریهای مختلف 
در چند مرحله ،5 اثر به مرحله نهایی راه یافت. این 
آثار از کشورهای هند ،چین ،ایران،ژاپن و کره جنوبی 
بودند. در مرحله نهایی نمایش رادیویی »مسخ« عنوان 

بهترین اثر جشنواره را کسب کرد .
 گفتنی است که در سال 2016 و پس از 53 دوره 
کنندگی  تهیه  به  ارتعاش  رادیویی  نمایش  ناکامی، 
مهدی آذری از گیالن جایزه بهترین نمایش رادیویی 

را به خود اختصاص داد. 
در پنجاه و چهارمین دوره این جشنواره نیز نمایش 
رادیویی آخرین عکس مورد تقدیر ویژه هیات داوران 
قرار گرفت و در این دوره نیز تندیس بهترین نمایش 
گرفت.این  تعلق  گیالن  رادیو  از  مسخ  به  رادیویی 
رادیویی  نمایش  برای  را  ای  تازه  شخصیت  جوایز 
به  اند و نگاههای جهانی را  آفریده  کشور در جهان 

هنر نمایش رادیویی ایران تغییر داده اند. 
 با کسب این جایزه ایران،جزء معدود کشورهایی 
است که در سه دوره متوالی موفق به کسب رتبه شده 

است. 
نمایش رادیویی »مسخ« با شیوه ای نو ،سرگشتگی 
انسان معاصر را روایت می کند . این نمایش را شاید 
بتوان اولین نمایش در سبک »نوآر« در رادیوی جهان 
دانست که در قالب مدرن به نگارش در آمده است 
نویسندگی،کارگردانی  به  »مسخ«  رادیویی  نمایش   .
شنیدنی  بازیهای  با  و  آذری  مهدی  کنندگی  تهیه  و 
صدف پیشه احسان ،حسین سیری،بهرام نوری،مهدی 
با  عاطفی  ابراهیم  و  اسماعیلی  مددکار،طاهره 
تهیه  دقیقه   22 مدت  به  همتی  معصومه  صدابرداری 

شده است .
 برای سامان بخشیدن به این نمایش بیش از 2000 
و  گرفته  انجام  آن  روی  بر  وقفه  بی  ساعت،کار  نفر 
برافراشته شدن پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی  با 
ایران در این عرصه جهانی ،این کار گروهی سنگین 

مزد خود را گرفت. 
مهدی آذری متولد 1357 شهر رشت و دارای مدرک 
کارشناسی ارشد تولید سیما از دانشکده صدا و سیما 
تهیه کنندگی رادیو  با  از سال 1374  . وی  باشد  می 
کار خود را در صداو سیما ی مرکز گیالن آغاز کرد و 
با شرکت در بیش از 90 جشنواره داخلی ،بین المللی 
به کسب عنوان شد  نمود و موفق  و جهانی شرکت 
 NFS،،کاسپین  ،ABU PRIZE های  جشنواره   .
ژاپن  فرانسه،ساپور در  FRANCE DRAMAدر 

و... از جمله این جشنواره ها می باشند .
 الزم به ذکر است وی امسال بانمایش »اخبار جنگ 
در   » حمایت  ـچتر  اثر  با  و  کاسپین  جشنواره  در   »
جشنواره تامین اجتماعی و رسانه نیز خوش درخشید.

گیالن،  ایثار  گزارش  به 
نشست  در  پاکاری  عبداهلل 
که  سپاس  طرح  کارگروه 
هماهنگی  معاون  حضور  با 
امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری گیالن و جمعی از 
مسئولین دستگاه های اجرایی 

برگزار شد، 
سرکشی و دیدار با خانواده 
را  ایثارگران  و  شهدا  های 
و  دانست  حسنه  سنت  یک 
خانواده  با  دیدار  کرد:  اظهار 
مورد  ایثارگر  و  شاهد  های 
ویژه  به  حاکمیت  تاکید 
طرح  و  بوده  انقالب  رهبر 
تعبیر  از  برگرفته  »سپاس« 
لزوم  درخصوص  رهبری 
ایثارگران  از  سپاسگزاری 

است. 
اثرات  به  اشاره  با  وی 
معنوی دیدار با خانواده های 
تصریح  ایثارگر،  و  شاهد 
بر  عالوه  سپاس  طرح  کرد: 
پیامدهای تکریمی و ترویجی 
و  ایثار  فرهنگ  حوزه  در 
قداست  حفظ  و  شهادت 
موجب  ارزشی،  جایگاه  این 
خدمتگزاران  روحیه  تجدید 
و  حرکت  ادامه  برای  نظام 
پیشبرد اموران جاری دستگاه 
بنیاد  شود.مدیرکل  می  ها 
شهید و امور ایثارگران گیالن، 
از  بعد  امروز  اینکه  بیان  با 
گذشت چهار دهه از عمر با 
دیدار  فرهنگ  انقالب  برکت 
نظام  نهادینه،  ایثارگران  با 
است،  شده  کاربردی  و  مند 
گفت: طرح سپاس با ساختار 
مشخص و به صورت مستمر 
و مداوم در حال انجام است. 
گیالن  مسئول،  مقام  این   
برتر  های  استان  جزو  را 
کشور در اجرای طرح سپاس 
در  کرد:  عنوان  و  دانست 
استان گیالن حدود 13 هزار 
واجد  ایثارگر  نفر   500 و 
و  داریم  شرایط طرح سپاس 
بار  یک  حداقل  ساالنه  باید 
از آنان سرکشی کنیم. وی با 
بیش  گذشته  سال  اینکه  بیان 
از 29 هزار دیدار با ایثارگران 
کرد:  خاطرنشان  شد،  انجام 
هر  با  ساالنه  دیدار  سرانه 
است،  درصد   2.5 خانواده 
تعادل  رعایت  دنبال  به  البته 

در دیدارها هستیم. 
 469 و  هزار   13 پاکاری، 
را  دیدار  هزار   29 از  دیدار 
در قالب طرح سپاس و بیش 
از 15 هزار دیدار را در قالب 
طرح پایش سالمت دانست و 
یادآور شد: پزشکان به عنوان 
نمایندگی  به  و  نظام  سفیران 
صورت  به  شهید  بنیاد  از 
خاص  های  گروه  ادواری 
والدین  جمله  از  ایثارگری 

شهدا را ویزیت می کنند.

مدیرکل بنیـاد شهیـد و
 امور ایثارگران استان 

گیالن: 

مجید محمدپور- مدیر رسانه 
و مدرس علوم ارتباطات، 

مدیریت  و روابط عمومی  

خدمت بین دانا

استادان و مدرسان بخوانند، 

پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی نیازمند توجه ویژه است 
 نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه 
خبری گیالن 24: نماینده ولی فقیه در 
گیالن : » دانشگاه آزاد اسالمی نیازمند 
از جوانان  استفاده  با  ویژه  برنامه ریزی 

خوش فکر و ارزشی است.« 
دانشگاه  به گزارش روابط عمومی   
آیت اهلل  گیالن،  استان  اسالمی  آزاد 
رئیس  با  دیدار  در  فالحتی  رسول 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  اساتید  بسیج 
استادان  وجود  کرد:»  ،اظهار  کشور 
دانشگاهی  عرصه  در  انقالبی  جوان 
تشکیل  به  وی  است.«  مبارک  بسیار 
دانشگاه آزاد اسالمی در ابتدای انقالب 
اسالمی اشاره کرد و افزود: » بنیانگذار 
حضرت   اسالمی،  آزاد  دانشگاه  اصلی 
امر  این  که  شده  محسوب  امام)ره( 

افتخاری برای نظام اسالمی است.« 
به  اشاره  با  رشت  جمعه  امام   
شخصیت های  و  روحانیون  اینکه 
و  دین  انقالب،  تراز  در  روحانی  غیر 
به  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ارزش ها 
دکتر  »حضور  کرد:  بیان  بردند،  پیش 
والیتی در دانشگاه آزاد اسالمی ظرفیت 

خوبی برای مبارزه با رانت و فساد در 
این دانشگاه ایجاد کرده است.« 

کلمه  که  اموری  فالحتی  آیت اهلل   
می کند،  جدا  آزاد  از  را  اسالمی 
 « کرد:  تصریح  و  دانست  ناخوشایند 
اسالمی بودن می تواند دانشگاه آزاد را 

در دل مردم جا کند.« 
رژیم  در  دانشگاه  تاسیس  به  وی   
خاطر  و  کرد  اشاره  ایران  در  گذشته 
از  طاغوت  رژیم  هدف   « کرد:  نشان 
ایجاد دانشگاه مقابله با دین بود اما بعد 
مجتهدان و افراد فرهیخته  با حضور در 
با  کردند  تالش  عالی  آموزش  مراکز 

انگیزه غربی ها مقابله کنند.« 
با  گیالن  در  فقیه  ولی  نماینده   
اساتید  بسیج  ماموریت های  برشمردن 
کرد:  تاکید  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در 
آزاد  دانشگاه  در  پژوهش  بخش  به   «
اسالمی باید توجه شود زیرا هر سامانه 
عرصه  در  می تواند  صورتی  در  علمی 
های میدانی جلوه گری کند که دارای 
در  فقیه  ولی  نماینده  باشد.«  پژوهش 
گیالن، فعالیت گسترده جهادی میدانی 

دانشگاه ها  جایگاه  ارتقای  سبب  را 
آزاد  دانشگاه   « کرد:  بیان  و  دانست 
با  ویژه  برنامه ریزی  نیازمند  اسالمی 
استفاده از جوانان خوش فکر و ارزشی 

است.« 
 آیت اهلل فالحتی بر تربیت نسل در 
خون  حافظ  و  اسالمی  انقالب  تراز 
شهدا تاکید کرد و متذکر شد: » عفاف 
نیروهای  دغدغه  بیشترین  حجاب  و 
ارزشی و دل سوز نظام و انقالب است.« 
فرهنگی  آراستگی  بخشنامه   *

دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد 
آزاد  دانشگاه  اساتید  بسیج  رئیس   
تحول  به  نشست  این  در  نیز  اسالمی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  مدیریتی 
اشاره کرد و گفت: » مدیریت جهادی 
و  شده  آغاز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
با  تحول  این  خواهان  انقالبی  استادان 
در  ارزش ها  با  متمایل  و  بیشتر  شدت 

استان ها هستند.« 
سید محمود هاشمی، رویکرد بسیج 
و  کرد  عنوان  حل المسائلی  را  اساتید 
نیز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  افزود:» 

اکنون  و  دارد  وجود  مذکور  رویکرد 
شرایط خوبی ایجاد شده و می طلبد تمام 
بخش ها در کنار همدیگر باشند.« وی با 
اشاره به اینکه عزم مسؤوالن دانشگاه آزاد 
ارزش های  تحکیم  راستای  در  اسالمی 
 « کرد:  بیان  است،  شده  جزم  انقالبی 
عزم جدی برای برخورد با تخلف ها در 
دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد.«رئیس 
از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اساتید  بسیج 
در  فرهنگی  آراستگی  بخشنامه  ابالغ 
 « کرد:  تصریح  و  داد  خبر  دانشگاه  این 
و  کارکنان  محوریت  با  مذکور  بخشنامه 
ضمن  است  شده  اجرایی  دانشگاه  استادان 
در  بخشنامه  شدن  اجرایی  پیگیر  اینکه 

استان ها هستیم.«

دانشگاه آژاد اسالمی گیالن 
خبر داد،

زهرا رضائی

زهرا رضائی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن: شورای فرهنگی درمسیر تبیین فرهنگ عاشورایی حرکت کند 
گیالن 24: رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن خواستار 
فرهنگ  تبیین  درمسیر  دانشگاه  فرهنگی  شورای  حرکت 
عاشورایی شد. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه 
شورای  در  چیرانی  ابراهیم  دکتر  گیالن،  استان  اسالمی  آزاد 
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت که امروز برگزار شد 
با گرامیداشت ایام با تاکید بر ترویج فرهنگ عاشورایی در نسل 
جوان، گفت: » زبان مشترک مسلمانان امروز برای تعامل دینی و 
اعتقادی با یکدیگر در اشتراک و همدل بودن آنان درباره فرهنگ 
دینی است تا پیروان ، وحدت و یگانگی ایمانی را تجربه می 

کنند. « وی اظهار کرد: » شورای فرهنگی دانشگاه با پیش بینی 
و سیاستگذاری برنامه های فرهنگی مناسب باید بتواند در بهره 
گیری هر چه بیشتر درمسیر تبیین فرهنگ عاشورایی در دانشگاه 

حرکت کند  .« 
اربعین حسینی  ایام  بودن  به در پیش  اشاره  با  دکتر چیرانی 
تصریح کرد: » شورای فرهنگی دانشگاه باید تالش کند تا امسال 
بهتر  اربعین حسینی  هر چه  در  دانشجویان  پیاده روی  برنامه 
با اطالع رسانی  این خصوص  برگزار شود و در  بینی و  پیش 
مناسب، دانشجویان بتوانند مشارکت حداکثری در برنامه پیاده 

روی اربعین ،داشته باشند.« رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
رشت با برشمردن برنامه های یوم اهلل 13 آبان،  افزود: »  مراسم 
یوم اهلل  13 آبان امسال با شکوه تر از هر سال برگزار خواهد شد 
و دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت نیز در این ارتباط با پیش 
بینی برنامه هایی شامل فضا سازی مناسب، برگزاری نمایشگاه 
کتاب و عکس، کرسی های آزاداندیشی ، فعال شدن در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی مرتبط با دانشگاه و زمینه سازی 
تولید مقاالت علمی با موضوعات استکبار ستیزی در این مراسم 

حضور خواهد داشت.
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اجتماعی

خبر

سال تحصیـلی ، 
استــادان و 
دانشجـویان

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری گیالن 24: وزیر راه و شهرسازی؛ تعیین متولی 
کنترل ساختمان، مقابله با فساد در حوزه مهندسی، ایجاد انضباط شهری و اصالح ساختار نظام 

مهندسی را از اولویت های این وزارتخانه دانست.
به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخون دی، وزیر راه و شهرسازی 
در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها به تشریح موضوعات مهم در حوزه راه و 
شهرسازی پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف وزارتخانه در سطح استان ها مطرح کرد. 
 آخوندی ابتدا با طرح مساله مطالبات پیمانکاران پروژه های زیرساختی از دولت، این مساله را 
جدی تلقی کرد و گفت: از همه مدیران کل  استان ها می خواهم آن بخش از مطالبات پیمانکاران 

که توسط ذی حسابان تایید شده را گزارش کنند تا بتوانیم با جمع بندی نهایی برای حل مساله 
اقدام کنیم. 

 آخوندی در ارتباط با نحوه کار تحویل موقت پروژه های راهسازی گفت: ما به گردش کار 
تا فرایند پروژه های راهسازی را از مرحع  باید گردش کار کاملی تهیه شود  نیاز داریم.  دیقیق 
تعریف تا تحویل گیری از پیمانکار و تحویل دهی به سازمان راهداری مشخص نماید. این روند 
را می توان در سایر بخش ها نیز دنبال کرد. تهیه این فلوچارت نیاز به یک تیم متخصص دارد 
و الزم است آقای سیدعالیی باهماهنگی سازمان راهداری و مدیران کل در این باره اقدام کند. 

یادداشت روز

شرایط  در  امسال  کشور  در  جدید  تحصیلی  سال   
ویژه و پر تنش اقتصادی آغاز شده است.

در این سال در بخش سخت افزاری قیمت و عرضه 
کتاب و دفتر و دیگر لوازم التحریر مانند دیگر مایحتاج 
خانواده ها براساس نرخ ارز به خصوص دالر در تب 
و تاب  شدید  قرار گرفت ، اما الحمداهلل با ورود تولید 
کننده های داخلی در این بازار شرایط  به میزان زیادی 

تحت کنترل است. 
آنچه اکنون در شروع سال تحصلی باید بیش از پیش 
تحت کنترل باشد، حوزه های نرم افزاری  به عبارتی 
ها  کالس  در  واستادان  مدرسان  دادن  درس  خوب   ،
با هدف یادگیری  و خوب درس خواندن دانشجویان 
اگر  نیست که  تردیدی  و کاربردی کردن علم است.  
درس  به  اشراف  و  مطالعه  بدون  استادان   و  مدرسان 
شان  سو  یک  از  شوند  درس  کالس  وارد  مربوطه 
اند و از سوی دیگر جوان  خود را دچار تزلزل کرده 
دانشجویی که برای فراگیر وارد دانشگاه شده  دست 

خالی بر می گردد. 
به  وابسته  عالی  آموزش  موسسه  و  دانشگاه  اینکه 
دولت یا بخش خصوصی و غیر دولتی و هیات امنایی 
باشد، مهم نیست بلکه مهم مدیریت  دانشگاه ، نظارت 
بر استادان و دانشجویان در هر مقطعی تحصیلی و هر 
رشته ای از رشته های تحصیلی است. مهم این است 
از آن درس بخونیم و  بهتر  بدهیم و  که خوب درس 
انتقال دانش به کاربردی شدن و رفاه جامعه منتهی شود. 
نویسنده بعنوان یک روزنامه نگار، نویسنده و مدرس 
جوان  استادان  و  مدرسان  دارد،  راسخ  اعتقاد  دانشگاه 
تالش کنند، آنچه را که باید به دانشجویان بیاموزند در 
حد امکان آن را تجربه کنند تا میزان اشرافیت بر درس 
در کالسها  درسی  تنها خواندن جزوات  بیشتر شود.  
منابع خارجی  از  اغلب  که  کتاب  از  بخشی  قرائت  یا 
جویای  جوانان  دانش  بر  نظری  های  بحث  و  هستند 
و  نظری  دروس  آنکه  خصوص  به  افزاید  نمی  علم 

تئوری اغلب فرار هم هستند. 
بسیاری از استادان به محض ورود درکالس با بیان 
جذابیتی  فراگران  برای  خیلی  که  درس   از  جمالتی 
با  مستمر  ارتباط   تلفنی،  تماسهای  به  پاسخ  ندارد،  
بیرون از کالس ، بحث های بی ارتباط با موضوع درس  
اعالم می کنند » بچه ها، بقیه را خودتان مطالعه کنید«.  
یا عنوان می شود، شما دیگر درمقطع لیسانس یا فوق 
لیسانس هستید و خودتان مطالعه کنید، همین جاست 
که نقش  و رسالت مدرس و استاد به درستی ایفا و ادا 

نمی شود و نوعی کم فروشی صورت می گیرد.  
تئوری  مانند  هایی  در درس  لیساس  فوق  دوره  در 
تصمیم گیری استادی داشتیم که اتفاقا ریاست دانشگاه 
با  دانشجوهان  عالقه  عدم  برغم  و  داشت  برعهده  را 
های  بحث  و  فرمولها  شکافتن  و  صمیمی  حضوری 
دانشجو  که  میزانی  به  دادن  درس  و  فهم  همه  ساده 
آن  به  کالس  درصد   99 باشد،  داشته  را  الزم  کشش 
عالقه مند شدند و نمرات خوبی هم گرفتند. در عین 
حال درسی هم داشتیم که استاد با سه، چهار جلد کتاب 
در بغل و بحث های اغلب ناتمام،  نیمی از کالس نمره 
دانشجو  و  بود  تشریحی  اول  درس  نداشتند!.  خوبی 
براساس فهم و دانش پاسخ می داد و درس دوم چهار 
جواب و بعضی دانشجوها به اظهار خودشان  چون از 
درس هیچ نفهمیده بودند، سکه باالی می انداختند تا 

جواب سئوال را بدهند.! 
در  اساسا  که  دانشجوها   از  برخی  حال  عین  در 
بودند،  نکرده  دوم شرکت  درس  در کالس  ترم  طول 
نمرهای باالتر از   18 شدند و آنها که مستمر در کالس 
حضور داشته و با استاد مباحثه هایی محدود می کردند،  

نمرات زیر 15 بود.! 
استادان گرانقدر دانشگاه ها  و موسسه های آموزش 
عالی به این موارد بسیار دقت کنند که اگر به رسالت 
زندگانی  طول  در  نکنند،  عمل  درست  شان  وطیفه  و 
که  بود. در جهانی  او خواهند  درمنظر  دانشجوی،  هر 
علم به سرعت در حال شتاب و پیشرفت است، کشور 
به افرادی آگاه، عالم و دارای توان نیاز دارد و مدرک 
نیست. یونسکو  های تحصیلی دیگر هرگز چاره ساز 
نمایش  به  عمل  در  را  علم  باید  امروز  دارد،  اعتقاد 
بگذاریم ، نه آنکه مدرک را به رخ بکشیم که دیگر قابل 
پذیرش نیست.  در این راستا نظارت و کنترل بخش 
های دانشگاهی برکار مدرسان و استادان الزامی است و 
کوتاهی در این خصوص خیانت به عرصه علم و جفا 

به مردم است.                

مرکز   :24 گیالن  و  واکنش  نشریه 
پژوهش های مجلس در آخرین بررسی 
در  گیری  رشوه  میزان  درباره  خود 
ادارات و سازمان دولتی گیالن را » در 
رشوه  قهرمان  را«  استان  کارکنان  واقع 

خواری اعالم کرد!.
استان   ، گیالن  از  بعد  آنکه  جالب   
های البرز و مازندران » هر سه درمنطقه 
رشوه  میزان  بیشترین  ایران«   شمال 

گیری را به ثبت رسانده اند. !؟ 
در این بررسی و پژوهش استان های 
مرکزی، اردبیل و همدان کمترین رشوه 
شما  نظر  به  راستی  دارند.  را  خواری 
مخاطب گرانقدر چرا کارمندان گیالنی 
دیگران  از  بیش  مازندرانی  و  البرزی  و 
رشوه دریافت می کنند و چرا مراجعان 

چنین رشوه هایی را می پردازند.؟  
و  پولداری   ، اقتصادی  نگاه  از  اگر 
استان  میان  ای  مقایسه  مالی  تمکن 
ها  کنیم، گیالنی  نگاه  های کشور هم  
خرده  و  کشاورز  اغلب  آنکه  علت  به 
استان  دیگر  مردم  به  نسبت  یا  مالک 
دارایی زمین  میانگین   « فقیر هستند  ها 
مربع  متر  هزار  هفت  از   کمتر  زراعی 
یا 7 جریب« ، نباید اساسا رشوه بدهند 

یا بگیرند.
این  با  این است که مردمی   پرسش 
از  انتظاراتی  چه  مگر  پایین  اقتصادی 
اداره ها و سازمان ها دارند و  کارکنان 
چقدر کارشان مهم است که باید رشوه 

است:  آمده  مجید  قرآن  در  بدهند.؟؟ 
رشوه گیرنده و رشوه خورنده هر دو در 
آتش جهنم خواهند بود، لذا چرا مردم 
استان ما و شمال » اعم از مراجعه کننده 
ندارند  توجه  مهم  این  به  کارمند«  و 
خود  برای  اسانی  به  را  جهنم  آتش  و 

خریداری می کنند. 
آیا ریشه های دینی و مذهبی گیالنی 
فرهنگ  در  آنکه  یا  و  است  سست  ها 
خانواده ها گرفتن و دادن رشوه زشت 
و  بارها  شخصا  شود.   نمی  شمرده 
برخی  و  شهروندان  بودم،  شاهد  بارها 
روستاییان گیالنی برای آنکه کارشان که 
در سطح  پایین و معمولی و انجام آن 

از وظایف کارکنان و مدیران است را به 
پیش ببرند دست درجیب  و کیف شان 
کرده  و » یک چیزی ، پولی ، کادویی 
برای فالن کارمند و مسئول و مدیر کل  

در نظر می گیرند. 
پرونده های بی شمار رشوه خواری 
از  استان   نظارتی  در محاکم قضایی و 
آمار  این  گواه  کارمندان  و  مسئوالن 
های  پژوهش  مرکز  تحقیق  درست  

مجلس است، اما چرا .... 
جای بسی شرمساری است که مردم 
و  بودن  فرهنگی  پز  همه  آن  با  گیالن 
و  ییان  اروپا  با  هایشان  ارتباط  اولین 
مقوله هایی مانند آن ، چرا رشوه خوار 

 ، ها  رسانه  در  چرا  اند.  دهنده  رشوه  و 
با  باره   این  در  ها  تربیون  و  ها  خانواده 
نمی  سازی  فرهنگ  گستردگی  و  شدت 

شود.  
البته این مقام اولی  در رشوه خواری 
برای اولین بار نیست که متاسفانه به نام 
دوره  دو  در  بلکه  شود  می  ثبت  گیالن 
موضوع  هم  رشت  شهر  شورای  قبل 
رشوه خواری تعدادی از اعضای شورا  و 
شهردار وقت و برخی کارکنان و مدیران 
بازتاب  خبر  که  رسید  جایی  به  شهری 

جهانی داشت.
معاونان  و  کل  مدیران  از  تن  چند   
به  اخیر  .... هم در سالهای  و  استانداران 
همین اتهام و جرایم از کار برکنار شدند« 
اگر چه بسیاری از آنها بعدا شرکت هایی 
های  ارتباط  علت  به  که  کردند  تاسیس 
قبلی از منابع دولتی باز هم بردند و ..... 

ها، روحانیان، خانواده  دارد رسانه  جا 
و  اخالق  حوزه  های  کارشناس  و  ها 
رفتارهای اجتماعی در این راستا جدیت، 
که  ندهند  اجازه  و  کنند  اقدام  و  حرکت 
رشوه خواری در استان بیش از همه گیر 

و فرا گیر شود.  
با  مردم   - کنید  می  تاییئ  هم  شما 
فرهنگ ، مردمی هستند که به حق خود 
کنند، رشوه  می  زندمی  پاک   ، بوده  قانع 
درک  با  و  گیرند  نمی  رشوه  و  نمیدهند 
درست از شرایط ، افزایش سطح مطالبه 
فردی  شخصیت  حفظ  و  حق  به  گری 
و  خود  برای  بهتری  آینده  اجتماعی  و 
فرزندانشان که آینده منطقه و کشورند را 

فراهم می آورند.   

باالترین میزان رشـــوه 
در میان کارمندان گیالنی!!؟

گیالن 24 و نشریه واکنش: 
نظام  مدیره  هیات  انتخابات 
سراسر  ساختمان  مهندسی 
می  برگزار  زودی  به  کشور 
انتخابات  این  برای  شود. 
پیرامون  در  زیادی  تحرکات 
ساختمان های نظام مهندسی 
پوسترها  با  شهری  مناطق  و 
فضای  در  البته  و  بنرها  و 
مجازی در سطح گسترده تر 
به  تر  کم  بسیار  مطبوعات  و 

اوج رسیده است. 
به   ، است  این  واقعیت 
دور از هر گونه نگاه سیاسی 
محلی  و  قومی  جانبداری  یا 
انتخاب  اینکه  به  توجه  با  و 
مهندسان  قشر  کنندگان 
هستند،  تحصیلکردگان  و 
شایسته خواهد در این دوره 
از چهره های جوان و کارآمد 
مسئوالن  که  شود  استفاده 
نظام نسبت به حضور جوانان 
در بخش های مدیریتی تاکید 
فراوان دارند. به نظر می رسد 
در  گذشته  در  که  آنهایی 
اند  بوده  مدیره  هیات  سمت 
، امتحان خود را پس داده اند 
و اکنون نوبت  جوان هاست 
که خود را بیازمایند، مشروط 
در سراسر  انتخابات  آنکه  بر 
و  زد  از  خارج  دقیق،  کشور 
بندها و دادن امتیازها به رای 

دهندگان برگزار نشود. 
انشاء اهلل اینگونه نباشد که 
انتخابات  نامزدهای  برخی 
با  ساختمان  مهندسی  نظام 
گوناگون  مهمانیهای  برپایی 
یا  و  مختلف  های  بهانه  به 
افراد  با  ها  وعید  و  وعده 
رای  تعدادی  که  سرشناس 
دوره  این  در  دارند،  خود  با 
هم برنده باشند و آنهایی که 
شان  شایستگی حق  منظر  از 
است ، باز هم  در حسرت و 
افسوس مانده و نتوانند برنامه 
مترقی  های  سیاست  و  ها 
اجرایی  و  مطرح  را  خود 
مهندسی  نظام  شرایط  کنند. 
قوانین  نظر  از  چه  ساختمان 
و ضوابط و چه ساختار و نیز 
عملکرد به گونه ای است که 
بخش عمده ای از کارشناسها، 
وزیر مسکن و شهرسازی و 
گروهی از مدیران کل مسکن 
مسکن  بنیاد  و  شهرسازی  و 
انتقاد  نسبت به این وضعیت 
اصالحات  خواستار  و  دارند 

شرایط هستند..
امور  در  نیست که   شکی 
در  جمله  از  و  گوناگون 
خوب  بسیار  تغییر  انتخابات 
نیست  تردیدی  و  است 
با  های  جوان  دوره  این  در 
دانش باال، طراح ، مدیر و با 
انرژی می توانند تعیین کننده 
دهندگان  رای  مبادا  باشند. 
بدهند  رای  افرادی  به  باردیگر 
هستند،  طرفداردولت  مثال  که 
های  گیری  موضع  براساس  یا 
برخی نمایندگان مجلس به پای 
صندوق رای بروند و یا آنکه در 
امتیازها فریب  برابر وعده ها و 

بخورند.   
مهندسان عزیز ، رای را به 
شایستگی  که  بدهید  افرادی 
حضور در هیات مدیره نظام 
کسانی  دارند.  را  مهندسی 
و  داشته  باالیی  ظرفیت  که 
ایرادی  و  انتقاد  هر  برابر  در 

قیصریه را به آتش نکشند.
   

نیروهای جوان ، 
کارآمد وپر انرژی 
انتخاب شوند

فسـاد در حوزه مهنــــدسی ناشی از لوث مسئولیــت  هاست

 

شفاف سـازی و قانون مـداری شالـوده اصلی سازمـان باشد

تجمع مهندسان ناظر در اعتراض به عملکرد سازمان نظام مهندسی

پدرخـوانده ها در نظام مهنــدسی چه می کننـد؟!

نظام  سازمان  مدیره  هیأت  عضو 
گفت:  رضوی  خراسان  مهندسی 
شفاف سازی و قانون مداری باید شالوده 

اصلی سازمان نظام مهندسی باشد.
سازمان  اینکه  بیان  با  سیفی   علی 
مردم  سازمان های  جزو  مهندسی  نظام 
و  برنامه ها  خصوص  در  است،  نهاد 
قانون  در  افزود:  سازمان،  این  اهداف 
نظام مهندسی که در سال 1374 توسط 
مجلس به تصویب رسیده است، تمامی 
حدود قانون نظام مهندسی و اختیارات 

هیأت مدیره مشخص شده است.
از  باید  مدیره  هیأت  داد:  ادامه  وی 
سازمان  برای  قانون  که  اهدافی  بین 
با  اختیارات،  محدوده  و  کرده  تعریف 
اهداف خود  از  برخی  به  اولویت بندی 
اختیارات  حدود  زیرا  کند،  پیدا  دست 
گسترده  بسیار  مهندسی  نظام  حوزه  و 

تعریف شده است.
مهندسی  نظام  در  افزود:  سیفی 
بحث  جمله  از  متفاوتی  بخش های 

  جمعی از مهندسان ناظر در تجمعی 
به  کار  ارجاع  شیوه  اصالح  خواستار 
بازگشت  پی  ناظر شده اند.در  مهندسان 

عضو اسبق هیات رییسه سازمان نظام 
قدرت  مافیای  این که  بیان  با  مهندسی 
پرونده های  مهندسی،  نظام  سازمان  در 
شرکت های  اختیار  در  تنها  را  بزرگ 
پدرخوانده قرار می دهند گفت: اعتراض 
تعیین  ماندن  معطل  از  ناشی  شهرداری 
مهندس ناظر در نظام مهندسی است که 
خود  پول  به  شهرداری  می شود  باعث 
نرسد. احمدرضا سرحدی در گفت وگو 
سال  از  کرد:  اظهار  ایسنا  خبرنگار  با 
سازمان  انتخابات  که   94 مهرماه  تا   92

معماری اسالمی تا مسابقات و کارهای 
دارد،  وجود  مهندسین  برای  ارزشمند 
لذا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 
جلسات  در  مدیره  هیأت  است  الزم 
ابتدایی خود به اولویت بندی پرداخته و 
پیگیری  با  تا  کند  بررسی  را  مشکالت 
به  بتواند  ساله  سه  زمان  مدت  یک  در 
خصوص  در  سیفی  برسد.  اهدافش 
و  استقالل طلبی  شفاف سازی،  اهمیت 
مهندسی،  نظام  سازمان  جایگاه  ارتقاء 
خاطرنشان کرد: قانونگذار هنگام تدوین 
قانون نظام مهندسی به این موارد اشاره 
با تشکیل  می کند و ما در اغلب موارد 
اعضا،  از  دعوت  و  عمومی  مجمع 
جمع بندی  به  و  کرده  تصمیم گیری 
می رسیم. وی دو مجمع عمومی بودجه 
و تراز و عملکرد در سازمان را اجباری 
این  به  بودن  اجباری  گفت:  و  خواند 
هر  پایان  در  مدیره  هیأت  که  معناست 
برای  را  خود  پیشنهادی  بودجه  سال 
در  خود  عمومی  مجمع  به  بعد  سال 

و  ساخت  بر  نظارت  کار  ارجاع  نحوه 
براساس  مهندسی  نظام  به سازمان  ساز 
تهران،  شهرداری  با  جدید  تفاهم نامه 
در  تجمع  با  ناظر  مهندسان  از  جمعی 
معماری  و  شهرسازی  معاونت  مقابل 
شهرداری تهران ضمن انتقاد از عملکرد 
سازمان نظام مهندسی خواستار اصالح 
کار  ارجاع  شیوه  و  مذکور  تفاهم نامه 

گفته ی  به  بنا  شد  انجام  مهندسی  نظام 
معاون وزیر راه شهرسازی از 20 میلیون 
سطح  در  که  ساز  و  ساخت  مربع  متر 
استان تهران انجام شد 10 میلیون متر به 
حدود 20 شرکت داده شد که ما آنها را 
شرکت های پدرخوانده می دانیم. این در 
حالی است که 1200 شرکت ساختمانی 

در استان وجود دارد.
وی افزود: شهرداری روی این مسائل 
دست گذاشت و ارجاع پرونده ها به نظام 
مهندسی را با این بهانه لغو کرد. البته در 

اعضای  توسط  تا  دهند  ارائه  استان 
سازمان به تصویب برسد.

وی ادامه داد: در مرحله دوم، بودجه 
تا برای  تراز و عملکرد مطرح می شود 
به  تراز و عملکرد سال 94  آینده  سال 

تایید مجمع برسد.
سیفی تصریح کرد: در این دو مجمع 
ارائه شود  افشا و  الزم است مستندات 
و همه اعضا به درستی عملکرد هیأت 
لذا  کنند،  پیدا  نظر  اتفاق  استان  مدیره 
مردم نهاد  سازمان  این  مبنای  قانونگذار 
را بر اساس شفاف سازی و قانون مداری 

قرار داده است.
نظام  سازمان  مدیره  هیأت  عضو 
پژوهش  و  آموزش  زمینه  در  مهندسی 
کرد:  بیان  مهندسی،  نظام  سازمان  در 
هیأت  مهم  وظایف  از  یکی  قانون  در 
سطح  اعتالی  و  آموزش  بحث  مدیره 
از  مقداری  که  است  مهندسین  دانش 
تخصصی  آموزش های  به  می تواند  آن 
مهندسان  علمی  سطح  ارتقاء  برای 

این  از  یکی  شدند.  ناظر  مهندسان  به 
سازمان  عملکرد  به  اشاره  با  معترضین 
نظام مهندسی مدعی شد: از برخوردهای 
سلیقه ای و گزینشی که بوی رانت دارد 
به ستوه آمده ایم، چرا که در زمینه بحث 
ارجاع ، کار به افراد خاص ارجاع داده 

می شود.
مهاجر  حسین  ایسنا،  گزارش  به 

زمانی که کار دست خود شهرداری بود 
اما  می دادند  صورت  را  کارها  این  نیز 
اعتقاد  به  حال  این  با  دارند.  بهانه  االن 
اقدامات  به  اعتراضی  شهرداری  من 
فقط  و  ندارد  مهندسی  نظام  سازمان 
ناظر  مهندس  تعیین  شدن  طوالنی  به 
ماندن  معطل  که  چرا  است؛  معترض 
به  شهرداری  می شود  باعث  پرونده ها 

درآمد عوارض ساختمانی نرسد.
سرحدی مدعی شد: اما علت طوالنی 
سازمان  در  ناظر  مهندس  تعیین  شدن 

دیگر  مقداری  و  شود  پرداخته  سازمان 
آموزش های کلی را در برگیرد تا دیدگاه 
جامعه نسبت به جایگاه مهندس صحیح 
باشد. سیفی اضافه کرد: این موضوع جزو 
وظایف اصلی سازمان بوده و ما بر اساس 
معاونت  چهار  جایگاه  و  اولویت  این 
آموزش  معاونت  آنها  از  یکی  که  داریم 
این  پیگیری  مسئول  تا  است  پژوهش  و 

کار باشد.

شهرسازی  معاونت  عمومی  روابط  مدیر 
گفت:  باره  این  در  نیز  تهران  شهرداری 
از مدیران  با حضور چند تن  این تجمع 
شنیدن  از  پس  و  شهرسازی  معاونت 
و  یافت  پایان  ناظر  مهندسین  سخنان 
قول  تجمع کنندگان  به  معاونت  مدیران 
خواسته هایشان  و  مطالبات  پیگیر  دادند 

باشند.

اقداماتی  با  که  است  این  مهندسی  نظام 
می کنند  دستکاری  را  فرمول ها  مافیایی، 
بیاید.  باال  خودشان  مدنظر  شرکت  تا 
نظام  با  شهرداری  منافع  که  این جاست 
مهندسی  نظام  به هم می خورد.  مهندسی 
فیلترها  را پشت  کار  مربع  متر  میلیون   3
شهرداری  که  حالی  در  بود؛  داشته  نگه 
می توانست عوارض آن را بگیرد که بالغ 
بر ده ها میلیارد تومان می شد. بنابراین در 
اقدامی غیرمنتظره اقدام به لغو تفاهم نامه 

با سازمان نظام مهندسی کرد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی:

پرده برداری یک عضو اسبق نظام مهندسی،

انتخابات نظام مهندسی 
ساختمان،

مجید محمدپور - نویسنده، روزنامه نگار 
و مدرس علوم ارتباطات  

مدیر مسئول 
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  گوناگون

واکنش اشرفیه  آستانه  زیست شهرستان  محیط  یگان حفاظت  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
موفق به کشف و جمع آوری تعدادی دام زنده گیری غیر مجاز پرندگان شکاری در 

یکی از روستاها شدند.
 به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیالن، جعفر میرزایی رییس اداره 
یگان  کنترل شبانه روزی و گشت های مستمر  با  اشرفیه گفت  آستانه  محیط زیست 
که  شکاری  پرندگان  گیری  زنده  ویژه  دام  تعدادی  مرحله  دو  در  شهرستان  حفاظت 
با  همزمان  افزود  وی  شدند.  آوری  جمع  و  شناسایی  بود  شده  تعبیه  درختان  روی 

آغاز مهاجرت پرندگان وحشی به زیستگاه های منطقه همه ساله در این فصل عده ای 
شکارچی متخلف اقدام به زنده گیری گونه های ارزشمندی از پرندگان شکاری همچون 

باالبان، بحری و شاهین می کنند.
 میرزایی گفت این گونه ها را اغلب به منظور فروش در کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و با قیمت های بسیار باال قاچاق می کنند و ارزش گونه ای آنها و قیمت باال 
باعث شده تا متخلفین و قاچاقچیان با کمک ادوات پیشرفته اقدام به زنده گیری و انتقال 

آنها به جنوب ایران کنند. 

گیالن 24 و نشریه واکنش: 
آستارا  مرزی  هنگ  فرمانده 
ساخت  نامه  تفاهم   : گفت 
600 متر دیوار بتنی رودخانه 
بین  آستارا   - آستارا  مرزی 
ایران و جمهوری آذربایجان 
انجام شده و به زودی توسط 

پیمانکار اجرا می شود. 
در  مرادی  نوذر  سرهنگ 
مناسبت  به  خبری  نشست 
هنگ  محل  در  ناجا  هفته 
گفت  شهرستان  این  مرزی 
خط  از  300متر  امسال   :
کشور  با  ایران  آستارای  مرز 
که  آذربایجان  جمهوری 
حلقوی  خاردار  سیم  فاقد 
بازسازی   ، بود  قدیمی  و 
 3 حدود  در  و  مسدود 
شد.  تقویت  نیز  کیلومتر 
نصب  مطالعات  ؛  افزود  وی 
هوشمندسازی  و  دوربین 
آستارا  شهرستان  مرزی  خط 
انجام شده و این اقدام مستلزم 
بیان  با  وی  است.  تجهیزات 
این یک هزار  از  پیش  اینکه 
رودخانه  دیواره  متر   760 و 
مرزی آستارا -آستارا ساخته 
تفاهم  ؛  افزود   ، است  شده 
نامه احداث 600 متر دیواره 
در  مرزی  رودخانه  بتنی 
دیداری دیپلماتیک بین ایران 
و جمهوری آذربایجان منعقد 
مشخص  نیز  پیمانکارش  و 
می  انجام  زودی  به  که  شده 

شود. 
مرزی  هنگ  فرمانده 
آستارا اضافه کرد : طبق  نظر 
 ، نیرو  وزارت  کارشناسان 
حدود 40 میلیارد ریال برای 
انجام  دیواره سازی رودخانه 
کرده  پیدا  تخصیص  مرزی 
مشکل  تنها  حاضر  در  و 
باقیمانده منابع طبیعی است. 

با  دیدار  پایان  در  مرادی 
صبحگاه   ، شهدا  خانواده 
مسلح  نیروهای  مشترک 
شهدا  مزار  غبارروبی   ،
و  مرزنشینان  با  دیدار   ،
بومی  بازیهای  برگزاری 
مساجد  در  حضور   ، محلی 
و مدارس ، ویزیت رایگان و 
از مهمترین برنامه های امسال 
مرزی  شهرستان  در  ناجا 

آستارا عنوان کرد. 

تفاهمنامه احداث 
دیواره رودخانه 

مرزی ایران و 
آذربایجان اجرا 

می شود 

که  شود  مدعی  تواند  نمی  کسی 
در برخی زمینه ها از جمله داروهای 
خاص  کمبود و گرانی  نیست، بلکه 
می خواهم عرض کنم، کشور با همه 
و  ها  خوبی  توانمندیها،  ها،  داشته 
کاستی هایش متعلق به همه ما است و 
لذا شما را به جان هرکسی که دوستش 
 « عمیق  درکی  با  را  شرایط   « دارید، 
واقعیت  جهانی،  احوال  اوضاع  از 
تولید  توان   ، کشور  در  موجود  های 
باال در بسیاری از زمینه ها درک کنیم. 
که  داریم  عمیق  باور  حال  عین  در 
مسئوالن نظام باید مسائل را شفاف با 
مردم در میان بگذارند و با یک تکان 
محض  به  و  نگیرند  سکوت  روزه 
آنکه شرایط بهتر شود، سخنرانی ها و 
توصیه آغاز شود.! باید مانند آنی باشد 
دانشگاه  در  مهر   22 دولت  رئیس  که 
داخلی،  توانمندیهای  مورد  در  تهران 
مساله وحدت، اقدام های آمریکایی ها 
و پیروزی ملت ایران در برابر ایاالت 
مطرح  دانشگاهیان  جمع  در  متحده 

کرد. 
آنچه منابع رسمی در بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران اعالم می کنند، تورم 
در چند ماه اخیر نسبت به مدت مشابه 
افزایش  درصد   26 مرز  تا  قبل  سال 
اعم   « کاالها  از  بسیاری  است.  یافته 
درمان،  و  دارو  خدمات،  خوراکی،  از 
خودرو،  یدکی  لوازم   ، خانگی  لوازم 
ارز و طال،سکه ، خودرو و همه و همه 
تا  اردیبهشت  از   « ماه گذشته  پنج  در 
چهارمرحله  تا   2 بین  شهریور   پایان 
است  شایسته  و  است  شده  گرانتر 
جای  به  مسئوالن  دیگر  و  دولتمردان 
آنکه  در این خصوص سکوت کنند، 
شرح  مردم  برای  روشنی  به  را  موارد 
دهند. به عقیده نویسنده سناریو گرانی 
ارز و کاال و خدمات در کشور پیش 
ارتباط  مرزها  از  خارج  به  آنکه  از 
گسترده ای داشته باشد ابتدا به مدیران 
ضعیف و بعضا ناالیق بستگی دارد که 
و  نیستند  هم  کم  تعدادشان  متاسفانه 
یکی از دالیل بی عرضگی مدیران اوال 
مانند آنچه معاون اول رئیس جمهوری 
درصدی  گی  انگیزه  بی  کرده«  عنوان 
از مدیران است که خیانت به کشورو  
به نظر نگارنده  بود«  و  مردم خواهد 
اجتماعی  و  اخالقی  و  مالی  فساد   ،
است که قابل انکار نبوده و باید با آن 
برخورد انقالبی و مستمر شبانه روزی 

به درستی درک  انجام شود.ما و شما 
می کنیم که بسته های حمایتی  برای 
خانواده های آسیب پذیر اگر چه یک 
را  دردی  نهایت   در  و  است  مسکن 
دوا نمی کند و مدیران باید برای کلیت  
و  کشور  اجتماعی  مسائل  و  اقتصاد 
جلوی  و  کرده  اندیشی  چاره  نظام 
گرانی و بیکاری و فساد مالی و پیامد 
آن فحشا و فساد اخالقی و اجتماعی 
و فرهنگی را بگیرند که جا به جایی 
و تغییر در مدیریت ها یک امر الزامی 
خصوص  این  در  کوتاهی  که  است 

نابخشودنی است..
تبعیض  بدون  و  قاطع  برخوردهای 
و  سطوح  همه  در  مدیران  از  باید 
دستگاه  و  شود  شروع  آنها  وابستگان 
قضایی هم اگر مماشات کند به انقالب 
خیانت  پرور  شهید  مردم  و  اسالمی 
ماههای  در  الحمداهلل  که  است  کرده 
اخیر بیش از پیش حرکت های خوبی 
را  آن  هم  حدی  تا  و  کرده  آغاز  را 

اطالع رسانی کرده است.
سایر  کمک  به  قضایی  دستگاه 
در  ضابطان  و  نظارتی  های  سازمان 
هر کشوری کاتالیزوری قوی برای هر 
گونه برقراری امنیت و حفظ سالمت 
جامعه است و اگر درست عمل نکند 
و  تعارف  و  مماشات  به  را  امور  یا 
تبعیض ها بسپارد، در آن جامعه نباید 
انتظار سالمت روحی ، روانی و امنیت 

داشت.
اکنون  هم  که  ایران  مانند  کشوری 
نباید  و  گرفته  قرار  ویژه  شرایطی  در 
مسئوالن هم آن را الپوشانی کنند، در 
این شرایط ویژه و سخت باید تهدید 
ها را به فرصت تبدیل کرد. باید ایران 
را به بهترین شیوه به توسعه رساند و 
به  کرد  خیانت  نوع  هر  که  کس  هر 
مردم معرفی و با او برخوردی شدید 
بشود. برای پیمایش مسیر توسعه هم 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که 
در  نمونه  عنوان  به  و  حال  و  گذشته 
22 مهر ماه توصیه ، برنامه ها ، ابالغ 

ها و دستورها را اعالم کردند.
خرداد  از  نویسنده  راستا  همین  در 
ماه امسال تا کنون بارها در رسانه های 
وزیران  که  است  کرده  اعالم  کشور 
نگه  باز  برای  کشور  عالی  مدیران  و 
تغییر  جمهوری،  رئیس  دست  داشتن 
در  روانی   ، روحی  تحول  و  شرایط 
دولت  رئیس  و  بدهند  استعفا  جامعه 
و  کارآمد  افراد  زمان  کوتاهترین  در 
مدیر و مدبر را از هر جناح و حزب و 
گروهی  با نگاه به برون رفت از این 
مادام  کند.  معرفی  و  انتخاب  شرایط  

ها  استان  و  کشور  عالی  مدیران  که 
های  آمدها  در  برای  مدیریتی  میز  به 
آنچنانی متصل شده اند و مردم هم به 
انتقاد  و  اعتراض  شان  مدیریت  شیوه 
رفت  نخواهد  پیش  از  کاری  دارند، 
انسانی  نیروی  قحطی  که  کشور  در   .
هم  بسیار  الحمداهلل  و  نیست  کارآمد 
می  و  هستند  خدمت  آماده  و  فراوان 
 ، نیروها  این  از  مندی  بهره  با  تواند 
هوایی تازه به بدنه دولت و مدیریتی 

کشور وارد کرد.
اعضای  باید  که  است  این  واقعیت 
دولت، پارلمان کشور و پارلمان های 
لیاقت و توان  شهر و روستا  چنانچه 
خدمت به مردم را ندارند ، خودشان به 

فرمایش امام »ره« کنار بروند .
.... اما چگونه شرایط را درک   *

کنیم
درک شرایط برای ما ایرانیان خیلی 
دشوار نیست، اوال هر کسی در جامعه 
اندرکاران  و دست  مسئوالن  از سوی 
قوای سه گانه تخلفی دارد  با سند و 
مدرک به مراجع ذیصالح و رسانه ها 

معرفی و شفاف سازی شوند.
با  عمل  در  مردم  بعدی  گام  در 
همگامی  و  همکاری  دولت  و  نظام 
شرافت  به  رجوع  با  و  باشند  داشته 
از  که  متعهد شوند  و شخصیت خود 
واقعا  نیاز  حد  از  خارج  کاال  خرید 
بزرگترین  خود  این  کنند.  پرهیز 
اگر   . است  دولت  و  کشور  به  کمک 
هر  ایرانی  خانوار  میلیون  بیست  مثال 
چندین  و  روغن  عدد   10 خانواده 
سایر  و  دستمال  و  شکر  و  قند  کیلو 
مایحتاج را خریداری و در انباری های 
است  کنند، مشخص  نگهداری  منازل 
که هر قدر تولید و واردات هم بشود 
بازاردستکم  و  بود  نخواهد  پاسخگو 
برای مدتی  دچار کمبود و به تبع آن 

گرانی های مکرر می شود.
مردم به قدر نیاز کاال بخرند که از 
بازار  در  کافی  اندازه  به  کاال  یک سو 
به صورت  ها  قیمت  تا  باشد  موجود 
تصنعی افزایش کمتری  پیدا کند و از 

سوی دیگر دشمنان از این شرایط سوء 
ایران  دولت   ، نگویند  و  نکنند  استفاده 
مواد  و  دارو  تولید  توان  و  امکان  حتی 
خوراکی  مردم خود را ندارد و موضوع 

صادرات این اقالم غیر واقعی است.
و  طال  و  ارز  قیمت  آنکه  محض  یا 
کند،  می  پیدا  افزایش  خودرو  و  سکه 
بازار هجوم  به  افراد  و  ها  خانواده  همه 
وجود  به  شدیدتری  کمبود  که  نیاورند 
آید. اساسا در همه جهان پیشرفته با هر 
گرانی مردم از خرید خودداری می کنند 
تا قیمت ها به وضعیت قبلی بر گردد و 
حتی در پاکستان هم شاهد این حرکت 
ما  کشور  در  اما   ، ام  بوده  مردم  خوب 
جای تاسف بسیار است که عکس عمل 
مرحله  در  و  راستا  این  در  شود.!!  می 
سوم، تولید کننده ها که فرزندان همین 
ملت هستند هم  از شرایط  سوء استفاده 
از حد  تولیدات را بیش  نکنند و قیمت 
گران نکنند  و با رعایت انصاف  و در 
اختیار بازار عرضه و تقاضا کاال را برای 
گران تر فروختن انبار نکنند.  باید با هم 
نظام  و  به دولت  و  باشیم  درکنار هم  و 
سخت  شرایط  این  از  تا  کنیم  درعمل 
برای  چه  اگر  کنونی  شرایط  عبورکند.  
مردم و دولت  بسیار سخت و درد ناک 
تولید  برای  مناسبی  فرصت  اما   ، است 
دیگر  یکبار  تا  است  داخلی  های  کننده 
در  را  ایران  بازار  مردم  اقبال  با  بتوانند 
اختیار بگیرند و با رعایت قیمت عادالنه 
و باال بردن کیفیت اجناس اعتماد عمومی 

را به خود جلب کنند.
کالم آخر آنکه ، پیشنهاد می شود - 
دراین شرایط مدیران کشور درقوای سه 
گانه اعالم کنند که مدتی اساسا حقوق 
دریافت نخواهند کرد ،  حقوق کارگران 
و کارمندان  و به ویزه بازنشسته ها را 
منطبق با گرانی ها افزایش داده و  برای 
فکری  ها  جوان  خصوص  به  بیکاران 
کسی  هر  تعارف  بی  و  شود  اساسی 
رانت  و  بازی  دالل  و  خواری  رشوه 
بازی و اختالس می کند،  زندانی های 
درنظر  بخشودگی  بدون  مدت  طوالنی 

گرفته شود.

یادداشت سیاسی    شرایـط را درک کنیـم

»FITF«بدون 
نظر مردم چقدر 

ارزش دارد؟ 
مجلس  در  را  روشنفکری  ادای  که  نمایندگانی 
شورای اسالمی از خود بروز می دهند و معاهدات 
بدون  را   FATF و   CFT،برجام مثل  المللی  بین 
رای مردم و با نگاه جناحی و بدون توجه به منافع 
ملی به تصویب می رسانند و عمال نیز هیچ تاثیری 
آید،از کجا معلوم که  اقتصاد کشور بوجود نمی  در 
شروط دشمن از جمله شفافیت در امور نظامی کشور 

را در قالب معاهدات دیگر بین المللی نپذیرند؟ 
روابط  کارگزاران  از  زمیدانی  علوی  رضا  سید 
عمومی استان گیالن با اشاره به مصوبه اخیر مجلس 
شورای اسالمی در خصوص الحاق ایران به معاهده 
الزامات برجام  از  با پولشویی که  المللی مبارزه  بین 
محسوب می شود آنرا متعارض با منافع ملی خواند و 
گفت:وقتی تعهدات برجام از سوی کشورهای امضا 
کننده اجرا نمی شود و حتی یک کشور به خود این 
المللی  بین  معاهده  از یک  که  را می دهد  جسارت 
 FATF و CFT خارج شود،چه الزامی دارد که ایران
را بپذیرد چون عمال سفره مردم رنگین نمی شود و 
در قضیه برجام دیدیم که مشکالت اقتصادی کشور 

برای مردم و فعاالن اقتصادی مضاعف شد؟ 
سیاسی  و  جناحی  را  موافق  نمایندگان  نگاه  وی 
معاهدات  این  با  موافق  افزود:نمایندگان  و  دانست 
کشور  در  را  روشنفکری  ادای  صرفا  المللی  بین 
برای  عمومی  افکار  به جهت جلب  و  انداختند  راه 
چنین  اسالمی  شورای  مجلس  آینده  سال  انتخابات 
به  ملی  منافع  کردن  لحاظ  بدون  را  ای  معاهده 

تصویب رساندند. 
طراحان  به  ای  رسانه  و   اجتماعی  فعال  این 
خارج  در  که  کشورها  سیاسی  های  نظام  براندازی 
افزود:وقتی  و  کرد  اشاره  دارند  سکونت  کشور  از 
طراحان براندازی نظام سیاسی کشور ما، طرح مشابه 
را برای شوروی سابق اجرا کردند و اذعان  می دارند 
داخل  در  ایران  اقتصادی  مشکالت  درصد   95 که 
کشور است و تحریم ها صرفا 5 درصد اقتصاد ایران 
به  نمایندگان  است،چرا  داده  قرار  الشعاع  تحت  را 
اصطالح روشنفکر ما به دنبال تصویب معاهدات بین 
المللی هستند که نه تنها آورده اقتصادی ندارد بلکه 

آورده سیاسی نیز برای کشور ما نخواهد داشت. 
بین  مراکز  در  را  ایران  عضویت  زمیدانی  علوی 
المللی مشروط به حفظ منافع ملی کشورمان دانست 
اقتصادی  مراودات  در  تسهیل  بهانه  به  افزود:اگر  و 
بعد  و  کنیم  متزلزل  را  سیاسی  المللی،استقالل  بین 
از بی تعهدی کشورهایی همچون آمریکا در برجام 
آنوقت  دهیم  در  تن  المللی  بین  دیگر  معاهدات  به 
تحمیل  ایران  به  نیز  دیگر  که شروط  معلوم  کجا  از 
نشود؟  وی همچنین از فرایند رسیدگی به لوایح و 
طرح ها در مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد و اظهار 
داشت:اطالع موثق دارم که موافقت و یا مخالفت اکثر 
نمایندگان از یک الیحه و یا طرح بستگی به لیدرهای 
یک جریان سیاسی در مجلس شورای اسالمی دارد 
و اصال توجهی به مباحث کارشناسی و حقوقی در 
بررسی لوایح و طرح ها نمی شود و پیشنهادات مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی متناسب با نگاه 

های جناحی حذف و اضافه می شود. 
های  شبکه  در  را  مردم  عامه  دخالت  عدم  وی 
کشور  مشکالت  از  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم 
شورای  مجلس  نمایندگان  افزود:چرا  و  دانست 
اسالمی در خصوص طرح ها و لوایحی که قرار است 
یا در صحن علنی مجلس مورد  در کمیسیون ها و 
حوزه  صاحبنظران  و  نخبگان  با  گیرد  قرار  بررسی 
انتخابیه خود مشورت نمی کنند و بدون نظر موکلین 

خود اقدام به تایید و یا رد آن می کنند؟
 در صورتی که همین آقایان به منظور رای جمع 
اما  شوند  می  دستاویز  برزن  و  کوی  هر  به  کردن 
توسط  اسالمی  شورای  مجلس  به  ورود  محض  به 
اینجاست  و  شوند  می  مدیریت  ها  جناح  لیدرهای 
که مردم باید چاره اندیشی کنند و در انتخابات سال 

آینده با تامل پای صندوق های رای روند.
منبع : گیالن 24 

» دام های زنده گیـری«  در آستانه اشرفیـه جمـع آوری شد 

سید محمدرضارشیدی

  گیالن 24: سمینار تحلیلی بر محیط کسب 
در  رو  پیش  های  فرصت  و  تهدیدات  کار،  و 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد. 
  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
انزلی، رییس هیأت مدیره  آزاد  سازمان منطقه 
بر  »تحلیلی  سمینار  در  سازمان  مدیرعامل  و 
های  فرصت  و  تهدیدها  کار،  و  محیط کسب 
آزاد  منطقه  همایشهای  مرکز  در  که  رو«  پیش 
انزلی برگزار شد، در دو بخش ضمن تشریح 
و بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه 
بین  اقتصادی  های  قطب  ایران،  همسایگان  و 
تحلیل  به  رشد،  به  رو  اقتصادهای  و  المللی 
نوسانات  محوریت  با  داخلی  اقتصاد  بررسی 
ارزی و راهکارهای برون رفت از آن پرداخت. 

که  همایش  این  در  مسرور  رضا  دکتر 
سرمایه  و  کارآفرینان  انجمن  همت  به 
اقتصادی،  فعالین  حضور  با  و  منطقه  گذاران 
بازرگانان،صادرکنندگان، تولیدکنندگان، مدیران 
برگزار  گیالن  استان  دانشگاهی  های  چهره  و 
اقتصادی  و  گذاری  سرمایه  انداز  چشم  شد. 
روسیه،  چین،  آمریکا،  همچون  کشورهایی 
افغانستان،  گرجستان،  ترکیه،  ارمنستان،  عراق، 
امارات، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی را 
بررسی و تحلیلی از روند قیمت ارز و عوامل 
تاثیرگذار بروی آن برای فعالین اقتصادی کشور 
ارائه کرد و به بررسی علمی محیط کسب و کار 
افق  و  کنونی  در شرایط  المللی  بین  و  داخلی 
پیش رو پرداخت. رییس هیات مدیره سازمان 

بررسی شاخص  با  همایش  نخست  بخش  در 
اقتصادی  فرایندهای  مِلک،  بورس،  های 
اقتصادی  وضعیت  ارزی؛  های  سیاست  و 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  مختلف  کشورهای 

قرار داد. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بخش 
ارزی  بررسی وضعیت  به  دوم سخنرانی خود 
نوسانات  بر  موثر  عوامل  و  پرداخت  کشور 
نرخ ارز را برشمرد و با پیش بینی نرخ ارز در 
بانک مرکزی  از سوی  ارز  کنترل  آینده، نحوه 
را بررسی کرد و در نهایت اثرات نرخ ارز را 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  کشور  کار  و  کسب  بر 
ارز را را برای کسب  باالی  قرار داد و قیمت 
کشور  اقتصاد  و  واردات  بر  متکی  کارهای  و 

از  دوم  ادامه بخش  در  کرد.وی  ارزیابی  مخرب 
همایش ضمن بررسی تاریخچه جنگ های ارزی 
در تاریخ و نحوه مدیریت این بحران ها از سوی 
و  گردش  سرعت  تورم،  وری،  بهره  کشورها؛ 
حجم پول کشور را از مهمترین متغیرهای موثر 
باال  سود  پرداخت  و  نمود  عنوان  ارز  قیمت  بر 
به سپرده های بانکی را یکی از مهمترین عوامل 
کشور  اقتصادی  مشکالت   و  نقدینگی  افزایش 

برشمرد.

فرمانده هنگ مرزی 
آستارا خبر داد؛ 

زهرا رضائی

آگهــی ثبتــی
 آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای مهران زندی آتشبار با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 9 رشت مدعی شده است  که سند مالکیت ده سهم مشاع از چهل و دو سهم از 
ششدانگ پالک ثبتی به شماره 13/621 واقع در بخش 11 گیالن به نام اقای مهران زندی آتشبار صادر و تسلیم شده است هم اکنون به علت جابجائی مفقود شده 
است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند، لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشارآگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.  رئیس اداره ثبت اسناد ناحیه یک رشت - محسن ابراهیم زاده  - ر م الف / 3961

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
بدینوسیله به : 1.خانم حمیده فقیر حلقه بسته فرزند رسول ش. م 2660015521 و 2. آقای صادق فیض مغربی چیلکدانی فرزند حجت اهلل ش. م 2591751765 ابالع می گردد تعاونی ثامن االئمه شعبه 
طالقانی رشت جهت وصول مطالبات خود به مبلغ 1/232/150/000 ریال به انضمام حقوق دولتی موضوع سند رهنی شماره 13024- 94/9/22 و 9235 – 93/7/17 علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده 
که بکالسه 9602122 منجر گردید چون مامور پست قادر به شناسائی آدرس شما در متن سند نبوده و ذینفع نیز آدرس دیگری از شما ارائه ننموده است لذا حسب در خواست بستانکار موضوع اجرائیه یکنوبت 

در یکی از روزنامه های محلی منتشر خواهد شد ، از تاریخ انتشار ظرف مدت 10 روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - جواد نیری فالح 1  -  ر م الف/ 3963

 

سمینـار تخلیلی بر محیـط کسـب و کار برگـزار شد 
در منطقـه آزاد انـزلی، 

زهرا رضائی

مجید محمدپور
نویسنده ، روزنامه نگار و 

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

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

نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 
تماس برای خرید کتاب به تعداد 09125036810 تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

ریه ی شهرونــدانی رشتــی ضد تعفـن نیست

مدیـرعامل ستاد دیـه ، زندانیان مهـریه در گیـالن 2 برابـر شدند 

 
انتهای  بی  های  آلودگی  مشکل 
رودخانه های » زرجوب و گوهر رود« 
مربوط به امروز و دیروز نیست و ریشه 
دهه  چهار  تا  سه  تاریخ حداقل  یک  در 
ای دارد. شهروندان قدیمی رشت اظهار 
این  تا همین دهه 1340 آب  می دارند، 
شفاف  و  پاک  ای  گونه  به  رودخانه  دو 
بود » فاضالب وارد رودخانه نمی شد« ، 
که مردم حاشیه رودخانه ها در آن ماهی 
تر  قبل  دهه  یک  تا  و  کردند  می  صید 
بانوان در این رودها ظرف غذای  از آن 

خانوادگی را می شستند. 
حاال می گویند ، این مسیرها را  آنقدر 
آلوده کرده اند که حتی مارها و غورباغه 
رودها  این  در  نیستند  حاضر  هم   ها 

زندگی کنند. 
فاضالب  اخیر   دهه  پنج  تا  در چهار 
این  باالدست  خانگی  و  صنعت  بخش 
فاضالب  آن  دنبال  به  و  ها  رودخانه 
حوزه  افزایش  به  رو  خانگی  و  صنعتی 
زده  رقم  ای  گونه  به  را  شرایط  شهری 
اعالم  هم  ها  زیستی  محیط  که  است  
کرده اند، » زرجوب و گوهر رود »  آلوده 

ترین رودهای جهان هستند.!؟ 
ی  مایه  حتما  که  شکنی  رکود  یک 
کوتاهی   ، است  رشتی  شهروندان  شرم 
مدیران اجرایی و محیط زیست در تمام 
به  مردم  ی  ریه  تخریب  و  سالها  این 
خصوص حاشیه نشین های این دو آبراه  
اکنون یک معضل بزرگ است که با کمال 

تاسف همه از کنار آن عبور می کنند. 
که  زیستی  محیط  های  تشکل 
کم  رشت  شهر  و  گیالن  در  تعدادشان 

شدید  الودگی  این  به  ظاهرا  نیستند، 
و  دهند  نمی  و   نداده  نشان  حساسیتی 
حداکثر کارشان تهیه و توزیع بروشور و  
جمع آوری ظرف های یک بار مصرف 
مانند  هایی  مناسبت  به  معابر عمومی  از 

روز عاشورا است.! 
این  به  ای  مقاله  در  قبل   سال  چند 
فقط  مجمع  یک  شد  پیشنهاد  ها  تشکل 
برای رفع آلودگی های این دو روزدخانه 
مستمر  رسانی  اطالع  با  و  دهند  تشکیل 
و همکاری  مسئوالن همدلی  و  مردم  از 
بخواهند که این مشکل و معضل ناتمام 

را به سرانجام برسانند. 
نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه ی 
خبری گیالن 24  بعنوان حامیان محیط 
خدمت  در  رایگان  صورت  به  زیست 
برای رفع  افرادی هستند که  گروه ها و 
آالینده های این دو رودخانه همت دارند. 
از  وقتی  ماه  مهر  اول  یکشنبه  امروز 
کنار این رودخانه ها در قلب شهر رشت 
عبور می کردم، با وجود خنک تر شدن 
هوا و کاهش دما از بوی تعفن فاضالب 
باال  نفس  ها،  رودخانه  این  در  جاری 
نمی آمد. در تمام فصل گرم سال  مردم 
واقعا  که  فوق  های  رودخانه  حاشیه 
به گوش  فریادشان  اما  نداشتند،  زندگی 

کسی نمی رسید.! 
همین حاال صدها و شاید هم هزاران 
پر  و  اوالد  پر  هم  اغلب  که  خانواده  
جمعیت هستند، شبانه روز از همین بوی 
بهره  این  نتیجه  و  برند  می  بهره  تعفن 
و  روانی  و  آزاد روحی   ، بیماری  مندی 

مشکالت زیستی است. 
تعفن همیشه جاری در هوای بخشی 

از  شهر رشت  به خصوص در نزدیکی 
عمده  بخش  تقریبا  که  رودخانه  دو  این 
بیماریهای  است،  داده  پوشش  را  شهر 
ریوی و تنفسی و .... را در سالهای اخیر 
افزایش داده است. این افزایش بیشتر هم 
شامل خانواده های بی بضاعت و کارگر 
نشین حاشیه رودهاست که در کنار همه 
نداشته  پول  از  بخشی  باید  گرفتاریها 
خود را صرف درمان اعضای خانواده به 
خصوص کودکان و سالمندانی کنند که 
پذیر  آسیب  شدید  معضل  این  برابر  در 

تر هستند. 
مسئوالن استان در بخش های  اجرایی 
معدن،   و  صنعت  زیستی،  محیط   ،
مدعی  آنها  در صدر  و  شهری  مدیریت 
جهت  به   « قضایی  دستگاه   « العموم 
باال  همت  آستین  مشکل  بودن  عمومی 
زده و کار کنند. معضل و مشکل جدی 
که هر روز با افزایش واحدهای صنعتی 
آن هم در گیالن سر سبز و حاصلخیز و 
بر  های  خانه  تعداد  روزانه  شدن  اضافه 

میزان آن گسترده تر می شود. 
رسانه های مرکز استان تاکنون در این 

اند ،  خصوص حرکت های خوبی داشته 
اما این مقدار هرگز کافی نبوده و باید برای 
وارد  پیش  از  بیش  ماندگار  ایجاد حرکتی 

صحنه شوند. 
از همه کارشناس ها و دوستداران محیط 
 ، آلودگی  میزان  زیست که در خصوص  
آثار بیماری زای آن ، مشکالت درمانی ، 
تعداد خانواده هایی که در معرض آلودگی 
قرار دارند و به خصوص تعداد واحدهای 
صنعتی و خانگی که فاضالب خود را روانه 
اطالعات  اگر  کنند،  می  ها  رودخانه  این 
دقیق تر و بیشتری دارند با مدیریت رسانه 
در میان بگذارند.  در صورت امکان با نام 
و مشخصات باشد که با نام نویسنده منتشر 
شود و گر نه با مسئولیت خود مطالب را 
برای گشایشی بازتاب می دهیم. هدف ما 
تحرک بیشتر مسئوالن ، تشکل ها ، رسانه 
برای حل  ها و مردم شهررشت است که 

این معضل مطالبه گر باشند. 
آدرس ایمیل مدیریت نشریه ی واکنش 
@mohammadpou r 36501
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کسـی کاری کنـد.....!

  

سیل یک میلیارد تومان به بخش کالچای 
خسارت زد

نمایـشگاه عکس شهــدا و رزمـندگان 
رودسری برگزارشد

در  کالچای  بخشدار 
هفته  خبرنگار  با  مصاحبه 
نامه واکنش عنوان کرد: سیل 
و  مهار  کالچای  دربخش 
خسارت  میزان  اولیه  برآورد 
سیل یک میلیاردتومان است.

خلقی  مهدی  مهندس 
پیرامون  کالچای  بخشدار 
بارش باران سیل آسای هفته 
اعالم  بخش  دراین  گذشته 
الزم  اقدامات  تمام  کرد: 
جهت کاهش میزان خسارت 
سیل  باران  بارش  احتمالی 
الیروبی  ،ازجمله  آسا 
گشائی  باز  و  ها  رودخانه 
باش  وآماده  ها  پل  دهنه 
اسالمی  وشورای  دهیاران 

و  فرهنگ  اداره  رئیس 
ارشاد اسالمی رودسر اعالم 
باآغازهفته  همزمان  کرد: 
اهتمام  با  و  مقدس  دفاع 
و  هنرمندان  بسیج  کانون 
این  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
عکس  نمایشگاه  شهرستان، 
مقدس  دفاع  خاطرات  از 
شهدا و رزمندگان رودسری 
درقالب تصویر در نگارخانه 
شهید آوینی برگزارشد. علی 
اداره  رئیس  رنجبر  فالح 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
همزمان  کرد:  اظهار  رودسر 
 ، مقدس  دفاع  هفته  آغاز  با 
نمایشگاه عکس ازخاطرات 
شهدا و رزمندگان رودسری 

و...دربخش  روستا  شهرو 
انجام شد.خلقی اظهار کرد : 
سازنده  تعامل  و  همیاری  با 
کالچای  بخش  مسئولین 
در  بحران  ستاد  تشکیل  و 
در  بارش  از  قبل  روزهای 
اتخاذ  و  کالچای  بخشداری 

رئیس   ، رنجبر  شد.  برگزار 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
کرد  بیان  رودسر  اسالمی 
این  برپائی  از  هدف   :
قشر  آشنائی   ، نمایشگاه 
رشادت  با  ونوجوان  جوان 
و  ها  از خودگذشتگی   ، ها 

ناشی  سیل   ، الزم  تمهیدات 
از این بارش ها در این بخش 

مهار شد.
ی  چا کال ر ا بخشد
آغاز  از  کرد:  خاطرنشان 
با  آسا  سیل  باران  بارش 
شده  اندیشیده  تمهیدات 

و  شهدا  های  دالورمردی 
دفاع  سال  رزمندگان هشت 
مقدس برشمرد. وی تصریح 
و  پوسترها  موضوع   : کرد 
این  در  شده  ارائه  تصاویر 
ایثار  فرهنگ   « نمایشگاه 
افزود  و  بوده   » شهادت  و 

بحران  مدیریت  راستای  در 
کالچای ، کلیه نیروها در آماده 

باش کامل بودند. 
در  خلقی  مهدی  مهندس 
حادثه  مناطق  در  افزود:  ادامه 
کالچای  بخش  احتمالی  خیز 
سنگین  ادوات   ، واجارگاه  و 
ورفع  مهار  جهت  سبک  و 
ویژه  به  جدی  خطر  هرگونه 
اهتمام  با  باالدستی  مناطق 
و  کالچای  های  شهرداری 
واجارگاه مستقر شد.  بخشدار 
میزان  خصوص  در  کالچای 
باران  از  ناشی  سیل  خسارت 
سالجاری  مهرماه   14 الی   13
گفت: میزان خسارت ناشی از باران 
بخش  در  گذشته  هفته  آسا  سیل 
برآورد  تومان  میلیارد  یک  کالچای 
شده است . این سیل تلفات جانی 
نداشته  مسکونی  واحد  وتخریب 
است. بیشترین خسارات ، رانش 
و  باالدست  مناطق  در  زمین 
روستائی  راه  ویژه  به  روستائی 
از  که  بود  کالچای  آباد  عسگر 
معاون  نجار  اسماعیل  سوی 
مدیریت  رئیس  و  راه  وزیر 
وارسته  دکتر  و  کشور  بحران 
رودسر  فرمانداری  سرپرست 
از نزدیک مورد بازدید میدانی 

قرار گرفت.

الی   1 از  نمایشگاه  این   :
مجتمع  در   97 مهرماه   10
آوینی  شهید  هنری  فرهنگی، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

رودسر برگزار شد. 
رئیس  رنجبر  فالح  علی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
در   : کرد  نشان  خاطر  رودسر 
از  عکس   70 نمایشگاه  این 
تصاویر  و  عکس  هزاران  بین 
رزمندگان  و  شهدا  حضور  ،از 
رودسری در 8 سال دفاع مقدس 
هنرمندان  بسیج  کانون  به همت 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  و 
آوری  جمع  رودسر  اسالمی 

شده است.

از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی :بخشــدار کالچــای ؛

سمیه محمدی-کالچای

سمیه محمدی-کالچای

گفت :   گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس 
جاده  تعریض  جهت  اولیه  مطالعات 
شده  انجام  اردبیل  به  آستارا  مواصالتی 
به  نیز  فاز نخست عملیات اجرایی آن  و 
زودی آغاز می شود. ولی داداشی گفت: در 
حال حاضر  مطالعات اولیه جهت اجرای 
مواصالتی  جاده  تعریض  ملی  پروژه 
اتمام رسیده است و  به  اردبیل  به  آستارا 
فاز  آن در  اجرایی  نیز عملیات  به زودی 
نخست با حضور مسئوالن کشوری در منطقه آغاز می شود. رئیس مجمع نمایندگان 
گیالن از دستور کار قرار گرفتن اجرای پروژه تعریض محور آستارا به اردبیل خبر 
داد و افزود:  با پیگیری ها و رایزنی های گسترده ای که در صحن و کمیسیون های 
عمران و تلفیق مجلس انجام شد اعتبار الزم جهت اجرای این طرح ملی در بودجه 

سنواتی سال 97 گنجانده شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه علی الحساب 25 میلیارد تومان جهت 
کد دار کردن پروژه تعریض محور آستارا به اردبیل تحقق پیدا کرده است تصریح 
مسیر  سوم  یک  شامل  تقریبًا  که  ملی  بزرگ  طرح  این  نخست  فاز  اجرای  کرد: 

می شود به اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان نیاز دارد.
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس از رایزنی خود با وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور سخن گفت و ابراز داشت:  بر اساس 
صحبت ها و پیگیری های انجام شده مقرر شد در فاز نخست یک سوم از مسیر 
مواصالتی آستارا به اردبیل تعریض شود. داداشی از سفر وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به گیالن جهت اجرای مراسم 
کلنگ زنی این طرح ملی خبر داد و افزود:  احتماالً به زودی این سفر به شهرستان 
آستارا انجام و عملیات اجرایی تعریض محور آستارا به اردبیل رسمًا کار خود را 
آغاز می کند. وی نامناسب بودن وضعیت این محور مواصالتی فوق العاده حساس 
و عرض باریک آن را یکی از بزرگ ترین معضالت موجود در آستارا اعالم کرد و 
گفت:  شرایط خاص این جاده مردم محلی، وسائط نقلیه عبوری  و حضور و تردد 

گردشگران را با مشکالت و اختالالت بسیاری زیادی مواجه کرده است.

  به زودی، آغاز فاز نخست تعریض 
جاده آستارا به اردبیل 

  گیالن 24: مدیرعامل ستاد دیه گیالن با 
اشاره به افزایش دو برابری زندانیان مهریه 
در  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
بدهکاری  به علت  نفر  استان گفت: 287 

مهریه در زندان به سر می برند. 
  حمید کامران زاده  با اشاره به آزادی 

زندانیان جرائم غیر عمد  گفت: 353 نفر 
از زندانیان جرائم غیر عمد استان  در شش 
و  دیه  ستاد  کمک  با  سالجاری  اول  ماهه 

همچنین آورده خانواده ها  آزاد شدند. 
جرائم  زندانی  تعداد  این  افزود:  وی   
غیر عمد در استان 403 میلیارد ریال بدهی 

داشتند که شاکیان هم 165 میلیارد ریال از 
حق خود گذشتند. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر 945 نفر محکوم جرائم غیرعمد در 
کرد:  برند،خاطرنشان  می  سر  به  زندان 
محرومانی  از  عمد  غیر  جرائم  زندانیان 
هستند که به دلیل مشکالت، عدم آگاهی، 

نداشتن گواهی نامه و صدور چک بالمحل و 
مهریه گرفتار زندان شدند. 

افزود:  گیالن  استان  دیه  ستاد  مدیرعامل 
نفقه،  مورد   24 مالی،  به  مربوط  مورد   617
مورد   7 و  رانندگی  حوادث  مورد   10

کارگاهی است . 


