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17 واحد صنعتی در 
شهرکهای صنعتی افتتاح شد 

 جزییات مالیات از سلبریتی ها

نسخه جدید وزارت صمت برای 
پیش فروش خودرو!!

دیدگاه ها

 صفحه 2

رعایت اخالق در رقابت های انتخاباتی نشانگر شخصیت، فهم و سالمت نامزد انتخابات است و داوطلب های مجلس برنامه 
های راهبردی خود را اعالم کنند.این در شرایطی است که متاسفانه آنچه در جریان کارزار های انتخاباتی  که اکنون هم شاهد هستیم 
رفتارهای تخریبی است که روند رو به رشدی دارد، به راستی چرا <؟؟!.  برای کسانی که در مجلس بعنوان نمانیده حضور دارند 
اعالم عملکرد نمایندگان در دوره 4 ساله فعالیت و تاثیر گذاری در روند قانون سازی و توجه به خواسته های درست جامعه هدف 

که مردم حوزه انتخابیه مورد  نظر است ، کفایت می کند...  

اخبار

دانشگاه گیالن 193 
قرارداد با بخشها 

منعقد کرد

رئیس دانشگاه گیالن،

به مناسبت دهه فجر:

 صفحه 3

به مناسبت ایام فجر انقالب اسالمی ۱۷ واحد صنعتی در گیالن افتتاح شد. احمدعلی شهیدی  در جمع خبرنگاران 
که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در سالن اجتماعات شرکت شهرک های صنعتی گیالن ، اظهار کرد: این 
واحد با سرمایه گذاری ۵۹ میلیارد تومان و اشتغالزایی 4۷۶ نفر، در ایام دهه مبارک فجر افتتاح می شود که هفت مورد 

آن راکد بوده که بازفعال سازی شده اند و به چرخه تولید برگشته اند ... 

تخریب دیگران برای ورود 
به فضای قانونگذاری!!

مجلس انقالبی، مردم آگاه 
سرمقاهلسرمقاهل

ادامه مطلب صفحه 3

 ، یعنی  انقالبی  مجلس 
اکثریت2۹0 نماینده خانه ملت 
کارآمد  دلسوز،  پاک،  افراد  از 
قانونگذاری  امور  به  آگاه   ،
و  عالم  داری،  کشور  و 
واقعی  معنای  به  تحصیلکرده 
از  درست  درک  با  آشنا  درد  کاغذی«،  نه   « علمی 
مشکالت  حل  برای  توانمند  و  جامعه  مشکالت 

باشند. 
اسالمی  نظام  گذار  بنیان  فرموده  به  که  مجلسی 
قیمت  نداند  نه مجلسی که  باشد،  امور«  » در راس 
بنزین چه زمانی 200 درصد گرانتر شد، یا نداند و 
نتواند قوانینی وضع کند تا آحاد جامعه با این حجم 
بیکاری  و  تورم    ، پایان  بی  وسیع گرانی مستمر و 
باال و سقوط بی مانند  و وحشتناک ارزش پول ملی  

روزگاری سخت را تجربه کنند.؟! 
نماینده ای که حداقل شناخت الزم از قانون کشور  
را نداشته یا در حوزه روابط درون جامعه و روابط 
بر  وقتی  یا  دارد،  نخورده   دست  ذهنی  الملل  بین 
روی یکی از صندلی های سبز بهارستان قرار گرفت 
باشد،  قدرت  از  استفاده  سوء  و  اندوختن  فکر  به 
دشمن شناس نبوده و درک شرایط نکند و نتواند با 
این همه نعمت های بزرگ در کشور چه کند ، به 

راستی » چگونه نماینده ای  است.؟« 
مقصود این نیست که در مجلس کنونی نمایندگان 
صالح و سالمی  و کارآمد وجود ندارد، اما  با توجه 
امروز  نباید  به عملکرد و خروجی های خانه ملت 
پس از چهل سال دچار این همه بحران و مشکالت 

گسترده می شدیم.
امکانات  و  ها  نعمت  همه  که خداوند  کشوری   
زیستی را در آن فراهم آورده است و تنها باید بر این 
نعمت ها و برکات مدیریت شود و قدردان بود. به 
نظر نویسنده، کشوری که سرشار از منابع زیر زمینی 
» نفت و گاز » ، معادن مهم و بسیار غنی، موقعیت 
کم  اما  نظیر  بی  نگوییم  اگر  العاده  فوق  جغرافیایی 
نظیر در ابعاد گوناگون، تولیدات بی مانند و با اصالت 
در حوزه کشاورزی و غذایی، جوانانی خوش فکر و 
اندیشمند، نیروهای مسلح در صحنه و صدها امتیاز 
برجسته دیگر است، نباید دچار این همه مشکالت و 

معضالت و بحران باشد!!. 

یادداشتیادداشت

 فرازهایی از مواضع شایسته سردارنظرعلی علیزاده 
در اجتماع مردم خوب کالچای؛

هم                       پیشرفت  برای  املش  و  رودسر  نخبگان 
 قسم شده اند.

تغییر در راه است و تا آخر در صحنه ایستاده ام.
مردم ما در انتخابات پیش رو تصمیم های بزرگی 

می گیرند.
خرید رای، تعرض به عزت و شرف مردم ارزشمند 

و درصحنه ما است.
هزینه  با  ای  وعده  است  خدمت  صحنه  انتخابات 

های میلیاردی، بگویند از کجا آورده اند؟.
برخی به جای شایسته ساالری و تخصص محوری 

بدنبال شخصی  سازی و پارتی بازی هستند
در  با شجاعت  و  نمی گذرم  مردم  از حقوق  هرگز 
صحنه هستم تا برای تغییر شرایط فعلی و بهبود اوضاع 

کاری کرده باشم.
و  قسم شده  هم  مادر ی مان  پیشرفته سرزمین  برای 

طرح و برنامه اجرایی ارائه دهیم.
مشکل عمده رودسر و املش بی توجهی به نخبگان 

و فرزندان این منطقه است.

انتخاب آزادانه ، حق مردم 
است

برف غافلگیری! - مدیران با دقت بخوانند

به نام خداوند خالق بی همتا
مجید محمدپور -  مدیر مسئول 

شاهد  گیالن  که  نیست  باری  اولین 
و  است  سنگینی  برف  بارش  چنین 
در   ۱380 دهه  در  استان  این  دستکم 
دو مرحله چنین بارش پر برکت اما پر 
دردسر با کمی شدت و ضعف را تجربه 

کرده است.!
طی  ها  رسانه  از  بسیاری  و  مردم 
و  بودند  منتقد  به شدت  اخیر  روز  سه 
مسئوالن را در این عرصه ناکارآمد می 
بارش  اولین  در   اگر  معتقدند،  و  دانند 
برف سنگین غافلگیر شدید قابل تحمل 
یک  همان  باید  لیکن   ، بود  گذشت  و 
مرحله برای شما تجربه  می شد و با هر 

بارشی دچار بحران نمی شدید.! 
برفی  هر  با  که  نیست  و  نبوده  قرار 
مدیران شهری و برون شهری و دستگاه 
هایی اجرایی و امداد رسان اولین کسانی 
آنها  شوند.  می  بحران  دچار  که  باشند 
الزم  امکانات  تامین  و  مدیریت  با  باید 

بحران را هدایت کنند..
بسیار  کوالک  و  برف  مداوم  بارش 

همزمان با هشتمین روز از دهه فجر 
آستارا  شهرستان  عمرانی  طرح  پنج   ،
آپارتمان  هتل  اقامتی  مجتمع  شامل 
قاسم  و  )ع(  ابراهیم  امامزادگان  نور 
پیست سالمت  و  مصنوعی  ،چمن  )ع( 
 ، ، رینگ آب شهری  استادیوم وحدت 
سایت پرنده نگری استیل عباس آباد و 

شدید  طی روزهای 20 تا 22 بهمن ماه 
سال ۱3۹8 گیالن با حداقل هفت کشته 
»بر اثر حوادث« و در برخی مناطق برف 
برف  و حتی  ها  رسان  امداد  گیر شدن 
فراموش  ها  خاطره  از  هرگز  ها  روب 
گیر  برف  شود،  می  گفته  شد.  نخواهد 
کمبود،  علت  به  عزیزان  این  شدن 
ضعف  و   آالت  ماشین  بودن  فرسوده 

امکانات است.؟!!
در یک نگاه گذرا  به وضوح آشکار 
در  برف  بحران  اساسی  مشکل  است، 
به  دیگری  استان  هر  و  گیالن   ، ایران 
باز کردن و باز ماندن راهها مرتبط است 
ای  پایه  و  اساسی   مشکل  این  اگر  که 
حل شود ، دیگر مسائل و مشکالت  به 

خودی خود حل خواهد شد.
زمانی که سازمان ها و شرکت های 
 ، اب   ، گاز  برق،  مانند  رسانی  خدمت 
درمان، هالل احمر و گروه های مردمی 
کمک   برای  عبوری  راه  کننده  کمک 
ندارند ، چگونه می توانند کمک رسان 

های به هنگامی باشند.؟
و  کشوری  های  مقام  به  رو  این  از 
استانی » استان گیالن » توصیه ی موکد 
می شود، از همین امروز 24 بهمن ماه  
امکانات و نیروهای باز کننده و باز نگه 
درصد  صد  و  تقویت  را  راهها  دارنده 

مدرسه ۶ کالسه برکت در شهر لوندویل 
مسئوالن  و  گیالن  استاندار  حضور  با 

محلی به بهره برداری رسید.
ارساالن زارع استاندار گیالن در آیین 
عمرانی  های  پروژه  از  برداری  بهره 
دهه  خجسته  ایام   : کرد  اظهار  آستارا 
مبارک فجر ، فرصتی مناسب برای تبیین 

هر  که  منظر  این  از  کامل  کنند.   کامل 
ببارد امکان باز کردن و باز  میزان برف 
نگه داشتن راه ها برای بخش برق، گاز، 
ممکن  آن  امثال  و  امداد  درمان،   ، آب 

باشد.
بهانه  به  نیازی  دیگر  باشد  که  راه 
جویی و تنبلی نیست، مردم و رسانه ها 
می دانند با سازمان های خدمت رسانی 
اگر چه ۹۹ درصد مدیران و  چه کنند، 
عوامل این سازمان ها با همه توان بینی و 
بین اهلل در هر حادثه ای پای کار هستند 
و نیازی به توصیه و تذکر نیست. هر چه 
باشد آنها هم می خواهند برای خدمت 

به مردم و هموطن خود بدرخشند.
این  جدیت  با  شود  می  پیشنهاد 
شهرها  در  که  شود  دنبال  موضوع 
مسئولیت خیابان ها و معابر و باز کردن 
راه ها بر عهده راه و شهرسازی هر شهر 
و شهرستانی گذاشته شود که شهرداری 
به  پیدا کنند سایرخدمات را  امکان  ها  
موقع به شهروندان برسانند. تجربه نشان 
داده که در شهرداری ها به علت تعدد 
عدم  و  امکانات  محدودیت   ، وظایف 
حوادث  در  متخصص  نیروی  وجود 
پیش  خوب  اغلب  کارها  طبیعی  قهریه 
اعتراض  نمی رود و همیشه شهروندان 
در  مردم   انتقاد  بیشتر  چه  اگر   « دارند 

جمهوری  مقدس  نظام  دستاوردهای 
از  اینکه  بیان  با  وی  است.  اسالمی 
حدفاصل هفته دولت تا دهه مبارک فجر 
سالجاری ، چندین پروژه خوب عمرانی 
اجرایی  دستگاه های  توسط  اقتصادی  و 
در شهرستان آستارا احداث شده است، 
اضافه کرد : پنج پروژه ای که امروز به 
بهره برداری رسید ، بالغ بر 380 میلیارد 
برای آن هزینه شده است.وی ادامه داد 
: در این ایام پروژه عمرانی و اقتصادی 
قابل افتتاح آستارا در مجموع ۷0 پروژه 
ریال  میلیارد   ۵30 آن  برای  که   ، است 

توسط دولت هزینه شده است.
اقتصادی  رویکرد   ، گیالن  استاندار 
ویژگی  مهمترین  از  را  زایی  اشتغال  و 
گفت  و  دانست  پروژه ها  این  های 
فعالین  که  است  خوشحالی  باعث   :

راه   بودن  باز  به  مربوط  روستا  و  شهر 
سپس تامین آب، گاز، برق ، درمان  و 
نظایر آن است. دولت و سازمان برنامه 
و استانداران با هم تفاهم کنند که در گام 
امکانات   بودجه و  توان و  نخست همه 
را در  اختیار راه و شهرسازی قرار دهند 
شود  تقویت  ای  گونه  به  بخش  این  و 
از  همه  بودند،  ناراضی  مردم  اگر  که 
چشم راه و شهرسازی ببینند. شهروند و 
روستایی اعتراض دارد که نصف روز ، 
یک و گاه تا دو روز برق و گاز نداشته 
ابراز  هم  مرتبط  های  سازمان  و  اند 
و  جاده   « دسترسی  امکان  که  کنند  می 
و  است  بسته  راهها   ، نیست   « خیابانی 
این یعنی بی تدبیری مفرط و عدم نگاه 
مدیریتی به بحران که هر بار در کشور و 
بیش از آن در گیالن گرفتار آن هستیم. 
راه را در روستا، شهر و جاده های بین 
شهری برای همیشه باز نگه دارید، آنگاه 
امکان خدمت رسانی در بخش درمان، 
و  ساده   .... و  امداد   ، اب  گاز،  برق، 
به همین سادگی واقعا  روان می شود- 
مدیریت بحران تا این حد سخت نیست 
و  دارند  می  اظهار  مسئول  عزیزان  که 
تالش می کنند مردم را توجیه کنند.!!؟.

نقش مردم چیست؟

در  شهرستان  این  در  اقتصادی  بخش 
کنار دولت و خادمان ملت، توانسته اند 
ارتقاء  راستای  در  را  خوبی  طرح های 
سطح معیشت و اشغال زایی مردم ایجاد 

کنند.
موقعیت   : گفت  هم  آستارا  فرماندار 
مرزی آستارا بستر صادرات غیرنفتی و 
محصوالت کشاورزی را فراهم کرده و 
از  برخورداری  به جهت  شهرستان  این 
سه مرز زمینی ، ریلی و دریایی در مسیر 

توسعه قرار گرفته است.
حسن رستم زاد افزود : سومین سفر 
ماه  چند  طی  آستارا  به  گیالن  استاندار 
این شهرستان و  اهمیت  ، نشانگر  اخیر 
توجه مقام عالی استان به رشد و توسعه 

آن است.

راه که نباشد ،کاری پیش نخواهد رفت

با حضور استاندار گیالن ؛ پنج طرح عمرانی در آستارا افتتاح شد

6 طرح عمرانی شهری 
در آستارا افتتاح شد - 

شهردار

کارگروه اطالع رسانی و تبلیغات »ستاد 
انتخابات سردار علیزاده«

به مناسبت ایام فجر انقالب ،

جناب آقای 
دکتر حجت مهدوی سعیدی

 مجید محمدپور- مدیر مسئول نشریه ی 
 منطقه ای واکنش

معاون  سمت  به  حضرتعالی  شابسته  انتخاب  فراوان  مسرت  با 
فرهنگی،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد بندر انزلی را 
تبریک و شادباش عرض کرده، توفیقات روز افزون حضرتعالی 
بعنوان یک چهره ی فرهنگی شناخته شده و با سابقه را از درگاه 

حق متعال خواستارم.

ادامه مطلب صفحه 3

 مجلس انقالبی - مردم 
آگاه و هشیار
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گوناگون

واکنش اقتصادی: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی قصد دارد به زودی از 
طرح خود برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو رونمایی کند که شنیده می شود طبق این 

طرح، واگذاری خودرو به مشتریان از طریق قرعه کشی انجام خواهد شد.
هفته گذشته بود که مدیرعامل ایران خودرو خبر از تدوین طرحی در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در راستای تنظیم بازار خودرو داد. آن طور که فرشاد مقیمی عنوان کرد، 
فروش  راهکارهای  خودروسازان،  و  وزارت صمت  مسئوالن  با حضور  جلسه ای  در 

خودرو به مصرف کنندگان واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی، در این 
جلسه برای مدیریت تقاضا و تأمین نیاز مصرف کنندگان واقعی خودرو، برنامه هایی ارائه 
شده است. در این مورد اما رضا رحمانی، وزیر صمت نیز تلویحا خبر از ارائه طرحی 
مبنی بر مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو داده بود، طرحی که قرار است طی روزهای 

آتی و پس از انجام چکش کاری های الزم، اعالم و اجرا شود.

از مجلس انقالبی حاصل 
می شود

نسخه جدید وزارت صمت برای پیش فروش خودرو!!

انقالب به معنای زیر و رو کردن ، یا 
پشت و رو شدن و به معنی دگرگونی 
در اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی یک ملت و یک جامعه و 

برقرار کردن نظمی جدید است.
مهم  انتخابات  یک  ماه  اسفند  دوم 
این شرایط خاص  دیگری آن هم در 
برای گزینش 2۹0 نماینده خانه ملت 
و  شریف  ملت  و  داریم  رو  پیش  را 
چشمها  بار  این  اسالمی  ایران  بزرگ 
را  ها  انتخاب  و  شسته  خوبی  به  را 
و  زد  خواهند  رقم  دیگر  ای  گونه  به 
که  فرستند  می  مجلس  به  را  افرادی 
انقالبی بوده و از مسیر چنین مجلسی 

دولتی همطراز حاصل خواهد شد.
با  ایران   سلحشور  و  غیور  ملت 
آرامش ، مشارکت حداکثری ، تحقیق  
گذرا  و  مدت  کوتاه  منافع  از  فارغ  و 
»جمعه دوم اسفند ماه » انقالب دیگری 
درانقالب اسالمی رقم بزنند و افرادی 
را از درون همین جامعه برگزینند که 

انقالبی،  تاثیر گذار، پاکدست ، متعهد 
البته   و  امورجامعه   به  آگاه  دلسوز،   ،
واقعی  معنای  به  و  بینی  جهان  دارای 

مردمی باشد.
مجلس  ندارم   قصد  وجه  هیچ  به 
» که  را قضاوت کنم  و دولت کنونی 
و  تایید  را  شان  اقدامات  از  برخی 
بعضی دیگر را رد  و نسبت به آن ها 
انتقاد دارم« به ویژه آنکه هر آنچه در 
رخ  دولت  و  مجلس  این  عمر  طول 
داده است، مردم خوب و شهید پرور 
ما به درستی آگاهند و نیازی به تفسیر 

و تحلیل جداگانه نیست!.  
عملکردها  باشیم،  داشته  خاطر  به 
حزبی  و  جناحی  نباید  را  خدمات  و 
ها  سازی  آمار  با  و  کرده  قضاوت 
انحراف بکشانیم.   به  افکار عمومی را 
و  دقیق   ، درست  آمار  و  اطالعات 
شفافی ارایه دهیم که با واقعیت های 
بدون   « باشد،  داشته  مطابقت  جامعه 
جا  هر  آنکه  یا  و  بدهیم  شعار  آنکه 
مشکلی بود توپ را در زمین دیگری 
بیندازیم،  به فرمایش امام »ره« قبل از 

هر کار و سخنی » تفکر کنیم«.
و  میلیون  یک  با  سرزمین  این 
۶48هزار کیلومترمساحت در موقعیتی 

گرفته  قرار  زمین  کره  در  العاده  فوق 
امکانات  و  منابع  استعدادها،  همه  که 
از  باالتر  دارد.  اختیار  در  وفور  به  را 
این استعدادها نیروی انسانی بی نظیر 
در سرزمین ایران است که از آن ها به 
دالیلی متعددی بهره گیری نمی شود 
شرایط  در  چه  کشوری  چنین  اگر  و 
در جنگ   ، تحریم  بدون  یا  و  تحریم 
یا صلح ، درفقر و محرومیت و مردمی 
داشته  معترض  و  ناراحت  و  ناراضی 
باید سراغ مدیران   باشد -  بی تردید 

آن جامعه را گرفت. !
یک مدیر درهر سطح و مقامی وقتی 
یا  انتخابی  چه   « پذیرد  می  مسئولیتی 
به مسئولیت  با قدرت  باید  انتصابی«  
و  عمل  توان  اگر  و  کند  عمل  خود 
به  اقتدار  و  شانیت  با  نداشت  اجرا 
و  رفته  کنار  خواسته  خود  امام  قول 
فرد دیگری که چنین امکان و توانی را  
دارد، جایگزین کند و دراین صورت 
پیشرو  مترقی،  جامعه  یک  که   است 
و  تراشی  بهانه  شود.  می  اصالح  و 
اظهاراتی در مسیر فریب افکار از هر 

و  ها  دادن  شعار   ، لباسی  هر  در  کسی 
فرافکنی مشکلی از درد مردم و جامعه  
ارتباط  که  نیست  کند.شکی  نمی  کم 
اما   ، است  ضروری  نیاز  یک  جهان  با 
پیش از آن باید بیاموزیم و قادر باشیم از 
امکانات و توان داخلی به درستی و به 
هنگام استفاده کنیم. در شرایط کنونی که 
استکبار علیه کشورمان تمام قد ایستاده 
رهبرمعظم  که  است  همان  راه  است، 
انقالب اسالمی ترسیم کردند و آن هم » 
اقتصاد مقاومتی » و اجرای درست » گام 

دوم انقالب« است.
این امورمهم و سرنوشت ساز زمانی 
قابل تحقق، اجرا و انجام خواهد بود که 
مردم سرفراز ایران آگاهانه وارد صحنه 
آگاه  گذار،  قانون  نمایندگانی   و  شده 
ملت  خانه  روانه  و  انتخاب  را  توانا  و 
کنند. در این شرایط باید منتظر تغییرات 
آبادانی،  آن  پیامد  که  درکشور  اساسی 
و  ها  ناهنجاری  نابودی  عمومی،  رفاه 
فقر، محو تبعیض و ثروت اندوزی های 
افسانه ای ، رانت ها و فسادها بود. به 

امید آن روز

و   24 گیالن  خبری  شبکه 
نشریه واکنش: به مناسبت ایام 
فجر انقالب اسالمی ۱۷ واحد 
شد.  افتتاح  گیالن  در  صنعتی 
جمع  در  شهیدی   احمدعلی 
مناسبت  به  که  خبرنگاران 
فجر  مبارک  دهه  گرامیداشت 
شرکت  اجتماعات  سالن  در 
 ، گیالن  صنعتی  شهرک های 
اظهار کرد: این واحد با سرمایه 
و  تومان  میلیارد   ۵۹ گذاری 
ایام  در  نفر،   4۷۶ اشتغالزایی 
دهه مبارک فجر افتتاح می شود 
بوده  راکد  آن  مورد  هفت  که 
و  شده اند  سازی  بازفعال  که 
برگشته اند.  تولید  چرخه  به 
شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
بیان  با  گیالن  استان  صنعتی 
سال جاری  ابتدای  از  اینکه 
تاکنون ۵۱ واحد صنعتی راکد 
با سرمایه گذاری ۱30 میلیارد 
تومان و اشتغالزایی ۷00 نفر به 
چرخه تولید برگشته اند، افزود: 
درصدد هستیم با بهره گیری از 
مشاوران،  و  کارشناسان  نظر 
شناسایی  را  راکد  واحدهای 
را  آنها  فعالیت  عدم  علت  و 
راهکارهای  با  و  کنیم  ارزیابی 
را  آنان  مجدد  فنی،  و  علمی 
 33 گفت:  شهیدی  کنیم.  احیا 
با  بهره بردار  صنعتی  شهرک 
حال  در  رسمی  پرسنل   ۷4
شامل  که  داریم  واگذاری 
می شود  صنعتی  اراضی   ۱84۱
فاز  وارد  آن  هکتار   ۱4۱۹ و 
عملیاتی شده که از این مساحت، 
زمین های  شامل  هکتار   ۹4۹
تاکنون  و  موجود شهرک هاست 
است.  شده  واگذار  هکتار   ۵۵۶

کمیسیون  مصوبه  اساس  بر 
تومان  هزار   28 آینده  سال  در 
 ۹۹ سال  در  یارانه  مبلغ  به 
ابتدای  از  و  شد  خواهد  اضافه 
یارانه  آینده رقم  فروردین سال 
نقدی از 4۵ هزار و ۵00 تومان 
افزایش  تومان  هزار   ۷2 به 
می یابد. به گفته هادی قوامی، بر 
تلفیق  کمیسیون  مصوبه  اساس 
از مبلغ 3۱ هزار میلیارد تومانی 
برای  بودجه  الیحه  در  که 
معیشتی  حمایت  طرح  اجرای 
شده  گرفته  نظر  در  خانوارها 
بود، 20 درصد برای افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
هستند  نفر  میلیون   ۷ که 
هزار   28 و  می یابد  اختصاص 
میلیارد تومان باقی مانده بین ۷8 
صورت  به  یارانه بگیر  میلیون 
با  شد.  خواهد  توزیع  یکسان 
این مصوبه کمیسیون تلفیق ۱8 
یارانه معیشت  میلیون نفری که 
این  بعد  به  این  از  نمی گرفتند 
اعضای  با  متناسب  را  یارانه 
خانوار دریافت می کنند و مبلغ 
و  بهزیستی  مددجویان  یارانه 
هزار   ۱22 به  نیز  امداد  کمیته 
تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

یادداشت روز، یادداشت روز، 

خبرخبر

خبرخبر

تخریب دیگران 
برای ورود به فضای 

قانونگذاری!! 

هشدارکالهبرداری 
اینترنتی در فروش 

تورهای مسافرتی

شهردارهای متخلف تالشی 
راهی دادگاه شدند

نشانگر  انتخاباتی  های  رقابت  در  اخالق  رعایت 
شخصیت، فهم و سالمت نامزد انتخابات است و داوطلب 

های مجلس برنامه های راهبردی خود را اعالم کنند. 
جریان  در  آنچه  متاسفانه  که  است  شرایطی  در  این 
کارزار های انتخاباتی  که اکنون هم شاهد هستیم رفتارهای 
تخریبی است که روند رو به رشدی دارد، به راستی چرا 
<؟؟!.  برای کسانی که در مجلس بعنوان نمانیده حضور 
دارند اعالم عملکرد نمایندگان در دوره 4 ساله فعالیت و 
تاثیر گذاری در روند قانون سازی و توجه به خواسته های 
نظر  انتخابیه مورد   درست جامعه هدف که مردم حوزه 

است ، کفایت می کند.  
راهبردها  و  ها  برنامه  ارائه  با  باید  هم  افراد  سایر 
برای  نباید  به خود جلب کرده و هرگز  را  اقبال عمومی 
جلب آرای عمومی به هزینه های میلیاردی و رفتارهای 

ناشایست و خالف قانون دست بزند. 
گرفتن  نادیده   ، کشور  مشکالت  درباره  نمایی  سیاه 
با همه مشکالت  خدمدت نظام  در حوزه های مختلف 
موجود به خصوص در عرصه اقتصادی و اجتماعی ، واقعا 
ارایه  عالمانه  و  منصفانه  را  ها  نقد  باید  و  نیست  انصاف 
دهیم .باید آگاه  باشیم که  از دست رفتن اعتماد عمومی از 
مخرب ترین آثار رفتارهای تخریبی  است و هر گاه افکار 
عمومی شاهد باشند که داوطلبی در صدد تخریب دیگران 
رای  او  به  هرگز   ، است  آوری  رای  و  خود  توجیه  برای 
نخواهند داد.ضمن آنکه این اقدام دور از شان یک داوطلب 
بنیان گذار جمهوری  که  ملتی  است، خانه  ملت  برای خانه 
اسالمی مجلس را در راس امور دانسته اند و باید هر جا 
اشکالی بروز کرد ، مجلس وارد شده و آنجا را اصالح کند 
. به امید تشکیل مجلسی انقالب با نمایندگانی پاکدست 
و آگاه در عین حال متعهد که قادر باشد اوضاع کشور را 

به سمت اصالح و بهبود هدایت کند.  منبع : گیالن 24

را  اینترنتی  کالهبرداران  ترفندهای  اقتصادی:  واکنش 
بر شمرد  پایین  بسیار  قیمتی  با  فروش تورهای مسافرتی 
ارائه  عدم  با  تورها  این  از  خرید  با  شهروندان  گفت:  و 

خدمات و مسشکالت مربوط مواجه می شوند.
ایام  به  توجه  با  داشت:  اظهار  کاظمی  تورج  سرهنگ 
نوروزی،  سفرهای  به  شهروندان  استقبال  و  سال  پایانی 
بازار خرید و فروش بلیط و تورهای مسافرتی پر رنگ تر 
از همیشه به چشم می خورد و در همین راستا شرکت های 
مختلف گردشگری در حال تبلیغات وسیع و گسترده برای 
تورهای مسافرتی خود هستند و افراد سودجو نیز از همین 
طریق به کالهبرداری مشغول می شوند.وی افزود: یکی از 
از طریق  بلیط  این زمینه فروش  ترفندهای کالهبرداران در 
اینترنتی تقلبی و کانال های اجتماعی است، زیرا  سایت های 
نیاز  اینترنتی  صورت  به  بلیط  خرید  برای  اینترنتی  کاربران 
مربوط  را در درگاه  بانکی خود  و  اطالعات شخصی  دارند 
ثبت کنند، از این رو کالهبرداران با ساخت درگاه جعلی 
راحتی  به  فریبنده  تبلیغ ها  به  اجتماعی  شبکه های  در 

کالهبرداری می کنند.

به  تالش  شبکه خبری گیالن 24: 3 شهردار در حوزه 
تهدید  و  پسماند  دفن  مکان های  در  آلودگی  ایجاد  علت 

علیه بهداشت عمومی به مراجع قضایی معرفی شدند.
گفت:  تالش  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
حصارکشی نامناسب و حضور حیوانات اهلی و وحشی 
در محل دپوی زباله ها، مدیریت نکردن شیرابه و ریخت 
از جمله  زباله  دفن  های  سایت  اطراف  در  زباله  پاش  و 

مشکالت سایت های زباله در این حوزه ها است.

دولت مقتدر و کارآمد:

خبرخبر

خبرخبر

به علت آلوده کردن محیط زیست،

جزییات  بررسی  اقتصادی:  واکنش   
قانون  اصالح  الیحه  پیش نویس 
مالیات های مستقیم نشان می دهد مالیات 
کاهش  درصد   ۱0 به   2۵ از  شرکت ها 
 ۵ باالی  خانه های  از  و  یافت  خواهد 

شرکت های  همکاری  قطع  بدنبال    
با  کره  جنوبی  سامسونگ  و  جی  ال 
گذشته  ماه های  در  ایرانی  شرکت های 
آخرین  آمریکایی،  تحریم های  از  متاثر 
حال  در  شرکت  دو  این  تابلوهای 
فروشگاه ها  شهر،  سطح  از  جمع آوری 
خانواده ها  و  مشتریان  و  مغازه هاست  و 
و  سام  جایگزین  محصوالت  می توانند 
جی پالس را استفاده کنند.  در این زمینه 

میلیارد تومان و خودروهای باالی ۵00 
میلیون تومان مالیات اخذ می شود. 

قانون  اصالح  الیحه  نویس  پیش 
ماه  بهمن  اوایل  که  مستقیم  مالیات های 
امسال از سوی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به دولت با 3 محور عمده تقدیم 

دولت شد
مالیات های  قانون  درحال حاضر طبق 
اشخاص  درآمد  بر  مالیات  مستقیم 
حقیقی به صورت منبع محور و پایه های 
توجه  با  که  است  شده  تعریف  جدا 
پیچیده،  سیستمی  آن  ویژگی های  به 

»سیدعلیرضا موسوی مجد« رئیس هیات 
لوازم صوتی و تصویری  انجمن  مدیره 
آوردن  پایین  گفت:  ایرنا  به  ایران 
از  سامسونگ  کره ای  شرکت  تابلوهای 
و  آغاز شده  مغازه ها چند وقتی است 
در هفته های آینده نخستین محصوالت 
سام  برند  با  سامسونگ  جایگزین 
مقام  این  گفته  به  می شود.  بازار  وارد 
انجام  مقدماتی  کارهای  اکنون  صنفی، 

درآمد  توزیع  بهبود  حیث  از  ناکارآمد 
است و هزینه وصول مالیات را                                             باال برده 
و با توجه به آنکه اطالعات مودیان به 
نحوی کارآمد گردآوری نمی شود زمینه 
فرار و اجتناب مالیاتی را                                             فراهم می کرد. 
در پیش نویس مطابق با الگوی جهانی 
و با تغییر سیستم مالیات ستانی از روش 
پیدا  ارتقا  شخص محور  به  منبع محور 
کرده تا بتواند در نهایت مانع از فرار و 

بهبود توزیع درآمدی شود. 
بر  مالیات  برقراری  سوم  محور    
دارایی )شامل مالیات بر عایدی امالک، 

و تولیدات آزمایشی آغاز شده است و 
از  و  مانیتور  و  تلویزیون  سال  پایان  تا 
تولیدی  یخچال  و  لباسشویی   ۹۹ سال 
این شرکت به بازار عرضه خواهند شد. 
مشتریان  خاطرنشان کرد:   موسوی مجد 
نداشته  نگرانی  سامسونگ  محصوالت 
 ۱8 تا  را  گارانتی  خدمت  زیرا  باشند، 
ماه پس از تاریخ نصب و خدمات پس 
از خرید  پس  ۱0 سال  تا  را  فروش  از 

ساالنه  مالیات  و  امالک  ساالنه  مالیات 
خودرو(  

مالیاتی فعلی  نظام  از چالش های  یکی 
فعالیت های  با  مقابله  در  ناکارآمدی 
دارایی ها  بازار  در  مخرب  سوداگرانه 
عایدی  بر  مالیات  پایه  فقدان  جهت  به 
سرمایه است که می تواند بازار دارایی های 
سرمایه ای نظیر امالک را                                             با تقاضای کاذب 
و شوک نرخ روبه رو کند از این رو وضع 
مالیات بر عایدی امالک به عنوان یکی از 
پایه های مالیاتی جدید مورد توجه است.

بیان داشت:  وی  کرد.  خواهند  دریافت 
جدید  محصوالت  تولید  زیرساخت های 
زمان  در  که  است  زیرساخت هایی  همان 
ایران  به  کره ای  شرکت  این  با  همکاری 
آورده شده بود و اکنون حدود 30 درصد 
از  کره ای ها  تبعیت  پی  در  که  نیرویی 
تعدیل  ناچار  به  آمریکایی  تحریم های 
حال  در  به تدریج  بودند  شده  بیکار  یا 

بازگشت به کار هستند.

جزییات اخذ مالیات از سلبریتی ها، خودروها ,... 

پایان کار ال جی و سامسونگ در بازار لوازم  خانگی ایران

مجید محمدپور- نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات

17 واحد صنعتی واکنشواکنش
شهرکهای صنعتی 
گیالن افتتاح شد 

یارانه نقدی سال 
آینده 28 هزار 

تومان اضافه شد

با اشتغال برای 476 نفر، 

برای هر نفر،

زهرا رضائی

زهرا رضائی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه          

فروشگاه عسـل
عرضه کننده  

          انواع عسل   
                    طبیعی ، ژل     

                                     رویال ،    
                                              برم موم ، 

                                                      گرده گل  

رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون
صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

زیر نظر کارشناس ارشد زنبورداری و عضو پیوسته انجمن
 زنبور عسل کشور

دکتـر  نـدا رضایـیصدرا

جــراح- دندانپـــزشک
6618285-2254441

مطب ، خ مطهری، کوچه مژدهی، ساختمان اهورا ،  

کلینیک ایرانیان، فلکه توشیبا«مصلی« روبروی هتل

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
واکنش: در ۱0 ماهه سال جاری، نصف 
برق تولیدی استان گیالن به استان های 

همجوار صادر شده است. 
مدیر  آبادی«  بلبل  عظیم  مهندس 
گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل 
انرژی برق تولید شده در ۱0  از  گفت: 
نخست  ماه  ده  در  منطقه  فعال  نیروگاه 

سال جاری، مقدار ۶.۱ میلیون مگاوات 
ساعت در استان گیالن به مصرف رسید 
ساعت  مگاوات  میلیون   ۵.۶ مقدار  و 
به  شد.  صادر  همجوار  های  استان  به 
در  تولیدی  برق  نصف  حدود  عبارتی 
همجوار  های  استان  به  گیالن  استان 
صادر شد. وی افزود: در ده ماه نخست 
مگاوات  میلیون   ۱۱.۷ جاری  سال 

نیروگاه  توسط۱0  برق  انرژی  ساعت 
فعال منطقه تولید شده است شده است.  
پره سر، سد  ترکیبی  های؛ سیکل  نیروگاه 
آبی تاریک، سد سفید رود، برق آبی سینه 
هونی تالش، شهید بهشتی لوشان، مقیاس 
کوچک گیل و آذر ایرانیان، سیکل ترکیبی 
گیالن، برق آبی شهر بیجار، بادی منجیل 
تولید  کاسپین وظیفه  مقیاس کوچک  و 

عهده  بر  را  گیالن  استان  در  برق  انرژی 
دارند .

نصف برق تولید گیالن به استانها صادر میشود 
مهندس عظیم بلبل آبادی« 

زهرا رضائی،پروین محمدپور
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گوناگون

واکنش اقتصادی: کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اخیراً مصوب کرده است تا یارانه های نقدی 
و کمک معیشتی با یکدیگر ادغام شود که در این زمینه برخی مخالف و برخی موافق این مصوبه 
هستند. اخیراً برخی از اعضای کمیته تبصره ۱4کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ کل کشور اعالم کردند 
که یارانه 4۵ هزار تومانی و یارانه کمک معیشتی در سال آینده و با تصمیم این کمیسیون بایکدیگر 
ادغام می شود و بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق فردی که تا کنون 4۵ هزار و ۵00 تومان یارانه 
نقدی و ۵۵ هزار تومان کمک معیشتی دریافت می کرد، در سال آینده در مجموع ۷2 هزار تومان 

یارانه دریافت خواهد کرد.
 ادغام یارانه نقدی و کمک معیشتی خالف قانون است؟

میرزایی سخنگوی طرح کمک  اما حسین   ۹۹ بودجه سال  تلفیق  کمیسیون  این مصوبه  از  پس   
معیشت حمایتی  درباره این تصمیم کمیسیون گفته بود در صورت تصویب طرح نمایندگان مجلس 
این  که  شود  پرداخت  نیز  معیشتی  کمک  بسته  همزمان  کنونی  بگیر  یارانه  نفر  میلیون   ۷8 به  باید 
هم به ضرر اقشار مستضعف و هم برخالف قانون بودجه ۹8 و هم برخالف قانون هدفمندسازی 
یارانه هاست که در آن قانون گفته بود یارانه ها به صورت هدفمند به افراد نیازمند پرداخت شود. مصوبه 
کمیسیون تبدیل به قانون شده است؟  اما نکته ای که در چند روز گذشته در میان اظهار نظرها درباره 
این مصوبه کمیسیون تلفیق مغفول مانده این نکته است که، این مصوبه به قانون تبدیل نشده و باید در 

صحن علنی مجلس بر روی آن کار شود و نمایندگان درباره آن نظر بدهند.

یارانه نقدی تلفیق  می شود .....

مدیران گیالن بپذیرند که 
انتقاد مردم، به حق است

واکنشواکنش

 شبکه خبری گیالن 24: نماینده ولی 
پاسخگویی  خواستار  گیالن  در  فقیه 
مشکالت  و  نیازها  به  نسبت  مسئوالن 
مردم شد و گفت: حضور مسئوالن در 
موجب  مردم،  کنار  و  میدانی  عرصه 

آرامش جامعه می شود.
آیت اهلل  عمومی،   روابط  گزارش  به 
اضطراری  جلسه  در  فالحتی  رسول 
در  برف  از  ناشی  آسیب های  بررسی 
شد  برگزار  ایشان  دفتر  در  که  استان 
کردن  برطرف  در  تسریع  بر  تاکید  با 
دستگاه های  توسط  موجود  آسیب های 
تمام  تالش  از  کرد:  اظهار  متولی 
مشکالت  کردن  برطرف  در  مسئوالن 

مردم قدردانی می کنم.
اندیشه  ورز  اتاق  وجود  بر  وی 
مترقبه  غیر  حوادث  مدیریت  برای 
تاکید  خدمات رسان  دستگاه های  در 
تمام  رافع  اعتبارات  تنها  افزود:  و  کرد 
و  مدیریت  این  بلکه  نیست  مشکالت 
موثر  بسیار  می تواند  که  است  نظارت 

واقع شود.
امام جمعه رشت با بیان اینکه مدیران 
از  قبل  اجرایی  مختلف  دستگاه های 
را  الزم  تمهیدات  باید  برف  بارش 

می اندیشیدند، تصریح کرد: بخش اعظم 
برق  به  وابسته  آپارتمان نشینی  زندگی 
بوده و قطع برق مشکالت عدیده ای را 

برای مردم ایجاد کرده است.
تمام  همراهی  بر  فالحتی  آیت اهلل 
خدمات رسان  دستگاه های  و  مسئوالن 
در برطرف کردن مشکالت مردم تاکید 
کرد و گفت: قبول دارم نبود امکانات و 
مناسب  خدمات  ارائه  در  کافی  بودجه 
اکنون زمان حضور  اما  تاثیرگذار است 

میدانی مدیران در عرصه است.
وی با اشاره به وضعیت مسیر رودبار 
باید  مدیران  کرد:  بیان  آباد،  رستم  تا 
استان  آسیب پذیر  گلوگاه های  قبل  از 
الزم  تمهیدات  و  کنند  شناسایی  را 

اندیشیده شود.
نبود  گیالن،  در  فقیه  ولی  نماینده 
هماهنگی بین مسئوالن شهری را سبب 
و  دانست  برف  بارش  از  ناشی  معضل 
اداری  کاغذبازی های  کرد:  خاطرنشان 

مردم را به تنگ آورده است.
میدانی  حضور  بر  فالحتی  آیت اهلل 
مدیران برای رفع مشکالت مردم تاکید 
اکیپ  سریع  اعزام  شد:  یادآور  و  کرد 
برق  ویژه  به  خدمات رسان  اداره های 

در  مردم  خانه های  برق  اتصال  برای 
مناطق مختلف گیالن حائز اهمیت است. 
وی،خواستار عذرخواهی مدیران گیالن 
به دلیل کندی روند خدمات رسانی در 
از مردم شد و اظهار  بارش برف اخیر 
اگر مسئوالن مربوطه عذرخواهی  کرد: 

کنند، مردم می پذیرند.
بازتاب حضور  به  امام جمعه رشت 
در  رشت  شهر  به ویژه  گیالن  مردم 
بارش  زیر  بهمن   22 روز  راهپیمایی 
برف شدید در عرصه کشوری و جهانی 
در  ملت  حضور  افزود:  و  کرد  اشاره 
عرصه برای ما عزت آفرین شده و باید 

قدردان مردم باشیم.
آیت اهلل فالحتی با اشاره به نبود برق 
رشت،  شهر  مختلف  بخش های  در 
کردن  برطرف  برای  مدیران  کرد:  بیان 
میدانی  حضور  باید  مردم  مشکالت 

داشته باشند.
داد: خانه ای که مدت 20  ادامه  وی 
ساعت برق ندارد شرایط برای اهالی آن 
بسیار سخت است و مدیران گیالن باید 

بپذیرند انتقاد مردم به حق است.
نماینده ولی فقیه در گیالن با بیان اینکه 
جلسه های  عملی  نتیجه  به دنبال  مردم 
تصریح  هستند،  استان  بحران  مدیریت 
شرکت های  تجهیزات  از  استفاده  کرد: 
قبل  از  برنامه ریزی  نیازمند  خصوصی 
است و تمام امکانات باید پای کار آورده 

شود.
وضعیت  برق،  قطع  فالحتی  آیت اهلل 
داخل  معابر  و  شهری  برون  جاده های 
شهری را 3 معضل ناشی از آسیب بارش 
راه  برشمرد و گفت: در  برف در گیالن 
رشت  تا  سراوان  از  ساعته   22 ماندگی 
خجالت آور است و این امر عمق آسیب 

ناشی از برف را نشان می دهد.
مسئوالن  پاسخگویی  خواستار  وی، 
شد  مردم  مشکالت  و  نیازها  به  نسبت 
و اظهار کرد: حضور مسئوالن در عرصه 
آرامش  موجب  مردم،  کنار  و  میدانی 

جامعه می شود.

خبرخبر

یادداشتیادداشت
راه که نباشد ، کاری پیش 

نخواهد رفت
با   :24 گیالن  خبری  شبکه 
از  بهره گیری حداکثری  هدف 
انزلی  آزاد  منطقه  های  ظرفیت 
در اوراسیا تفاهم نامه همکاري 
مناطق آزاد ماکو، ارس با منطقه 

آزاد انزلی به امضا رسید .
روابط  مدیریت  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  عمومی 
در  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
راستای سیاست های راهبردی 
گیری  بهره  منظور  به  سازمان 
حداکثری از ظرفیت های ملی 
توسعه  مسیر  در  ای  منطقه  و 
اتحادیه  با  کشورمان  روابط 
نامه  تفاهم  اوراسیا،  اقتصادی 
همکاری سه جانبه میان مدیران 
عامل منطقه آزاد انزلی، ماکو و 
آزاد،  مناطق  همایش  در  ارس 
های  همکاری  توسعه  و  ویژه 
با کشورهای همسایه  اقتصادی 
بامحوریت  صادرات-ترانزیت 

و اوراسیا منعقد شد. 
منظور  به  مزبور  نامه  تفاهم 
مسیر  در  بیشتر  افزایی  هم 
موافقتنامه  کردن  اجرایی 
اقتصــادي  اتحادیـه  و  ایـران 
محمد  دکتر  میان  اوراســیا 
محمدرضا  دکتر  روزبهان،  ولی 
عبدالرحیمی و مهندس محسن 

نریمان به امضاء رسید.  
مزبور،  نامه  تفاهم  براساس 
تعامل و همکاري موثر و هــم 
افزا میان مناطق آزاد عضو این 
بهره  راستای  در  نامه  تفاهم 
جمهوري  حداکثري  گیری 
و  ها  ظرفیت  از  ایران  اسالمی 
تجارت  و  تولید  هاي  پتانسیل 
در  کشورمان  آزاد  مناطق  در 
حوزه  کشورهاي  با  تعامل 
جهت  در  همکاری  اوراسیا، 
بویژه صادرات  تجارت  توسعه 
با اعضای این اتحادیه اقتصادی، 
بویژه صادرات  تجارت  توسعه 
اتحادیه،  عضو  کشورهای  به 
محصوالت  مشترک  بازاریابی 
مزیت  از  استفاده  قابل  تولیدي 
هاي موافقت نامه و در نهایت 
جذب و هدایت سرمایه گذاران 
تولید  بـراي  داخلی و خارجی 
محصوالت برخوردار از مزیت 
سـه  بـین  نامه  موافقت  در 
منطقه متناسب با مزیتهاي نسبی 
عنوان  به  اقتصادي  جغرافیایی 
مهمترین محورهای تفاهم نامه 
امضاء شده میان سه مدیرعامل 
بنابراین  است.  شده  عنوان 
به  مزبور  همایش  گزارش 
حداکثری  برداری  بهره  منظور 
از موافقتنامه موقت تجارت آزاد 
اقتصادی  اتحادیه  و  ایران  بین 
اوراسیا با تکیه بر ظرفیت های 
متنوع هر یک از مناطق آزاد از 
همایش  محورهای  مهمترین 
جنبی  بخش  در  که  بود  مزبور 
آن نیز نمایشگاهی از توانمندی 
های بخش خصوصی فعال در 

مناطق آزاد برپا شد. 

نماینده ولی فقیه استان گیالن ،

مناطق آزاد انزلی، 
ارس و ماکو تفاهم 

کردند 

مدیرعامل   :24 گیالن  خبری  شبکه 
های  دستگاه   کرد:  تاکید  ایران خودرو 
حاضر  فروش  سایت های  روی  نظارتی 

ی  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
گذشته  میالدی  سال  در  ایران  واکنش: 
قیمت  به  چای  کیلوگرم  میلیون   ۵3.۵
متوسط هر کیلو 4 دالر از هند وارد کرد.

اینکه  از  پس  بلومبرگ،  از  نقل  به   
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها 
محدودیت  با  را  کشور  این  واردات 
را  روسیه  جای  ایران  کرد،  مواجه  هایی 
به عنوان بزرگترین خریدار چای هند در 
سال گذشته میالدی گرفت. هند و ایران 
برای دور زدن تحریم های آمریکا از یک 

به مناسبت دهه مبارک فجر  آباد  شهردار رحیم 
بیان کرد : در دهه فجر سالجاری ، ۹ پروژه شامل ۶ 
پروژه اجرائی-عمرانی - مبلمان شهری و 3 پروژه 
فرهنگی - اجتماعی در رحیم آباد به بهره برداری 

رسید.
محمد محمدی شهردار رحیم آباد در آئین افتتاح 
پروژه های دهه فجر سالجاری ضمن گرامی داشت  
ایام اهلل دهه فجر و یاد و خاطر شهیدان ایران و شهید 
با  که  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  مقاومت 
حضورحسین اسمعیل پور فرماندار رودسر ، معاون 
عمرانی فرمانداری و بخشدار ، امام جمعه ، شورای 
اسالمی شهر رحیم آباد ، سایر مسئولین شهرستانی 
و بخش برگزارشد ، بیان کرد : شهرداری و شورای 
اسالمی شهر رحیم آباد در راستای مطالبات عمومی 
و  طرح  را  مصوباتی  مردم  مندی  رضایت  و جلب 
اجرا  کرده است. محمد محمدی شهردار رحیم آباد 

هستند و به هیچ عنوان رانتی برای کسی 
وجود ندارد.

چرا در بازار خودرو اختالف قیمت ها 
بین کارخانه و بازار زیاد شده است؟ آیا 
خودرو  تحویل  به  تمایل  خودروسازان 
ندارند که قیمت ها باال رفته است؟ فرشاد 
این  به  خودرو  ایران  مدیرعامل  مقیمی، 
ماه  در سه  ما  داد:  پاسخ  سواالت چنین 
گذشته بیش از ۱۵0 هزار خودرو تحویل 

حساب بانکی بر پایه روپیه برای تجارت 
استفاده می کنند. در حالیکه این تجارت 
باالتر  با  را  دو جانبه واردات چای هند 
است،  کرده  تقویت  معمول  قیمت  از 
دورنمای چای ارتودوکس نامعلوم است.
هند  چای  موسسه  رئیس  مونم،  ازم 
از  که  راسل  لئود  مک  شرکت  مدیر  و 
بزرگترین صادرکنندگان چای هند است، 
گفت:» افزایش صادرات چای به ایران به 
خاطر سیستم تجارت روپیه-ریالی بوده 
که با ایران داشته ایم. دیپلماسی هند باید 

انهار  دلیل  به  آباد  رحیم  مشکالت  از  یکی  گفت: 
زیاد و رودخانه های پیرامون ، هدایت و دفع آبهای 
سطحی این شهر است.شهرداری در این راستا ، با 
بیش  گذاری  لوله  با  کوچک  و  بزرگ  های  پروژه 

از یک کیلومتر با نمره لوله ۶0  اقدام نموده است.
و  هدایت  حوزه  در  که  هایی  پروژه  جمله  از 
دفع آبهای سطحی شهر رحیم آباد انجام شده شامل 
آبگیری  با  که  بخشداری  پشت  منطقه  ی  پروژه 
به  تومان  میلیون  اعتبار۱۹0  با  بود  مواجه  فراوانی 
منطقه  در  دیگر  پروژه  و  متر   ۵00 از  بیش  طول 
فرهنگیان یا طالب آباد با صرف اعتبار 208 میلیون 
 30 که  شده  گذاری  لوله  متر   488 طول  به  تومان 
میلیون تومان  را اهالی منطقه قصد مشارکت نموده 
مانده  باقی  بخشی  و  داده  تخصیص  را  بخشی  و 
است. محمد محمدی شهردار رحیم آباد خاطرنشان 
کرد : پروژه نهر رو باز خیابان حسابی ترشکوه به 

مردم دادیم که بی سابقه بوده است.
شد،  اعالم  که  عددی  افزود:  مقیمی 
اول  ماه   ۶ که  است  چیزی  آن  معادل 
داده شده است. پس  سال تحویل مردم 
ایجاد نمی شود که نمی خواهیم  شائبه ای 
تصریح  دهیم.وی  مردم  تحویل  خودرو 
و  حمل  سیستم  زمان  از  برهه  در  کرد: 
نقل توان این که خودرو را تحویل دهد، 
وجود نداشت، بنابراین از مردم خواستیم 

به ما اجازه دهد شریک ایران باقی بمانیم 
و کمک های بشردوستانه، چای و برنج 
قیمت هر  کنیم.-   این کشور عرضه  به 
کیلوگرم چای برای ایران تا حدود 2۷۶ 
روپیه )4 دالر( افزایش یافته است. قیمت 
این چای برای ایران قبال 2۵۵ روپیه بود.
 -  واردات چای هند توسط روسیه 
میلیون   4۶ به  و  یافته  کاهش  درصد   3

کیلوگرم رسیده است.
 در کل، صادرات چای هند در سال 
گذشته میالدی 3 درصد کاهش یافت و 

طول 248 متر، بتنی و نور افشانی و چراغانی شده 
آیت  و  )ره(  خمینی  امام  بلوار  چراغانی  همچنین 
اهلل قلی پور،خرید ملزومات پارک و ست ورزشی 
صبحگاهی شهروندان  در چند نقطه از شهر از دیگر 
رحیم  شهرداری  شده  انجام  اقدامات  و  ها  پروژه 
سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  بلوار  آباداست. 
که درسال گذشته یک الین آن آسفالت شده بود در 
سالجاری رفوژ ،رنگ آمیزی و چراغانی و مزین به 
نام شهید مقاومت اسالمی شده و به همراه رمپ ها 

،حدود 4۵ مترلوله گذاری انجام شده است.
تصریح  آباد  رحیم  شهردار  محمدی  محمد 
کرد : سیاست شهرداری رحیم آباد در جهت رفع 
از طرحهای علمی  است.یکی  بنائی  زیر  مشکالت 
شهرداری ،طرح بافت فرسوده شهر رحیم آباد بود 
که بعد از 4۷ الی48 سال با مصوبات استانی انجام 
بسیاری  محاسن  فرسوده  بافت  طرح  شد.  ابالغ  و 
برای محالت ۵ گانه این بخش داشته و شهروندانی 
که مشمول این طرح می شوند از مزایای تسهیالت 
کم بهره و تخفیف در صدور پروانه ساختمانی و...

برخوردار می شوند.
با حمایت  اکنون  افزود : هم  ادامه  محمدی در 
مجلس  در  املش  و  رودسر  مردم  نماینده  عباسی 
شورای اسالمی و کاظمی معاون عمرانی فرمانداری 
رودسر در حال  اجرای طرح جامع شهری رحیم 
محله  و  آینده  راهبردی  طرح  با  رابطه  در  آباد 
مشاوره  با  آباد  شهررحیم  آینده  ساله   ۵ بندی 
رحیم  شهردار  هستیم.  تهران  دانشگاهی  جهاد 
این  های  پروژه  دیگر  از   ، رودسر  شهرستان  آباد 
دفتر  ،افتتاح  سالجاری  فجر  دهه  در  را  شهرداری 

را  خود  خودرو  کارخانه  درب  بیایند  که 
تحویل بگیرند، لذا اینکه خودروساز عالقه 
ای به تحویل خودرو ندارد، درست نیست.  
مدیرعامل ایران خودرو متذکر شد: نگرانی ما، این 
است که اول خودروهای مردم را تحویل دهیم و 
به قیمت خودروسازی اضافه نشده و  یک ریال 
سفارش  بازار  تنظیم  ستاد  قیمت های  براساس 

ها را تحویل متقاضی خواهیم داد..

به 248 میلیون کیلوگرم رسید چون شرایط 
جوی نامناسب به تولید این کشور در ماه 
های حساس ژوئن و جوالی آسیب رساند.  
قیمت چای هند 8.۵ درصد افزایش یافت 

و به 22۶ روپیه در هر کیلوگرم رسید.
 صادرات هند به چین، بزرگترین تولید 
کننده چای هم 30 درصد افزایش داشت. 
برای  تقاضا  رفتن  باال  افزایش  این  دلیل 
بود  در کشوری  هند  سیاه  برندهای چای 

که چای سبز می نوشند.

تاکسی بیسیم این شهر و استقرار دستگاه ATM در 
شهرداری جهت رفاه اجتماعی و در راستای مطالبات 
عمومی شهروندان محترم اعالم کرد و افزود : طرح  
بامشارکت شهرداری   ، اماکن مسکونی  بیمه حوادث 
سوی  از  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از   ، ما  بیمه  و 
توانند  می  شهروندان  که  است  آباد  رحیم  شهرداری 
با مبالغ اندکی اماکن خود را بیمه حوادث نمایند. در 
دهه فجر سالجاری ، نمایشگاهی مصور ازعملکرد4۱ 
ساله شهرداری رحیم آباد در محل شهرداری دایر و 

آماده بازدید عموم است.
شهرستان  آباد  رحیم  شهردار  محمدی  محمد 
رودسر برلزوم ساماندهی بازار هفتگی این شهر خبر 
داد و گفت : بازار هفتگی رحیم آباد دارای 400 بازاری 
است و برای بازارهای محلی،صنایع دستی،فندق،گل 
هستیم.  غرفه   ۱00 و..نیازمند  گاوزبان،عسل،مرکبات 
به همین منظور زمینی در کنار گلزار شهدای شهر در 
نظر گرفته شده که در حال رایزنی با سرمایه گذاران 

جهت سرمایه گذاری در این طرح هستیم./

عدم تمایل خودروسازان به تحویل خودرو

ایران بزرگترین خریدار چای هند شد 

6پروژه باصرف اعتبار 958میلیون تومان افتتاح شد

  قیمت ها همچنان رو به افزایش!!

شهرداررحیم آباد؛ به مناسبت دهه مبارک فجر

زهرا رضائی

پروین محمدپورسمیه محمدی-رحیم آباد

ادامه مطلب از صفحه ۱ ... 
همه  وجود  با  خاص  های  زمان  این  در  هم  مردم 
و  اعتراض  با  و  کنند  پیشه  تحمل  باید  ابتدا  ها   سختی 
مرتبط  های  دستگاه  که  نیاید  وجود  به  شرایطی  توهین 
دچار دستپاچگی، سردرگمی و افت انرژی شوند، هر چه 
باشد نیروهای خدمت رسانی جنس شان از آهن نیست 

و احساس دارند . 
دوم آنکه ، واقعا ازسفرهای غیر ضروری بپرهیزند و به 
اخبار و گزارش ها از رسانه های معتبر و هواشناسی به 
خصوص در فصل سرد سال دقت داشته باشند. خبر در 
برف ماندن سه هزار دستگاه خودرو با چند هزار سرنشین 
در ورودی شهر رشت به خودی خود یک فاجعه است 
و این امر حکایت از آن دارد که بسیاری از مردم  بدون 
بسیاری  بارندگی ها در  راهها و  به شرایط جوی،  توجه 
موارد سفرهای تفریحی و غیر ضرور انجام می دهند که 
اگر فقط و  تبعات دارد.!  برای خودشان و دیگران  البته  
 3 بگیرد   مواقع صورت  این  در  فقط سفرهای ضروری 
هزار ماشین پشت درهای ورودی شهر رشت در برف 80 
سانتی و  یک متری متوقف نمی مانند و امداد رسان های 
قادرخواهند بود ، جمعیت محدود را به هر شکل ممکن 

ساماندهی کنند.
 این طور نباشد که آن خانم مسافر در راه  مانده می 
و  ها  ماشین  تعداد  وقتی  هاشم رشت  امامزاده  از  گوید، 
جمعیت گرفتار را دیدیم از همانجا به سمت رشت » 2۵ 
آخرین  کردیم!!  حرکت  پیاده  سنگین  برف  در  کیلومتر« 
اطالعات مربوط به بحران برف گیالن براساس آمارهای 
رسمی  مراکز دولتی حاکی است که: در این بحران هفت 
نفر جان خود را از دست دادند و ۹۶ نفر مجروح شدند. 
بزرگراه قزوین به رشت ، سراوان به فومن مسدود است و 
بسیاری از روستاهای  گیالن به خصوص در مناطق مرتفع 
به نظر می  بعید  ندارند و  مناطق  به دیگر  هیچ دسترسی 
رسد تا 48 ساعت آینده راهها باز شود، مگر آنکه  آفتاب 

و گرمای هوا برف های موجود را ذوب کند.!!:
  با این آمار تاسف بار  لطفا مردم  » شهری و روستایی« 
با دقت به اطالع رسانی های وسیع به خصوص درفضای 
مجازی و رسانه ملی سفرهایشان را مدیریت کنند و اگر 
ضرورت صد درصد نیست، درمنزل بمانند، البته اگر قبل 
جویا  را  راهها  وضعیت  و  جوی  شرایط  سفری  هر  از 
شوند. پلیس راه گیالن امروز 23 بهمن از مردم خواست 

به علت شرایط بحرانی به این استان سفر نکنند. 
نقش دیگر مردم این است ، در این حوادث به یاری هم 
بشتابند و هرکسی در اندیشه برون رفت از بحران خویش 
نباشد و همنوعان خود را هم در نظر داشته باشد. مردمی 
که در مناطق امن و با امکاناتی حضور دارند در صورت 
امکان به سازمان های امداد رسان اعالم آمادگی کنند و 
با هماهنگی های الزم وارد عرصه کمک به هموطن شان 

شوند و همه فقط منتقد به شرایط و مدیران نباشند.
یک واقعیت اینکه در این روزهای سرد و سخت آدم ها 
آنقدر به فکرخود هستند که پرندگان و جانداران به کلی 
فراموش می شوند.  به یاد داشته باشیم که این جانداران 
در چرخه زندگی و ادامه حیات ما انسان ها نقش آفرینی 
می کنند و لذا باید به آنها توجه کنیم و نگذاریم به سادگی 

نابود شوند. 
 شایسته است در این عرصه مدیران و مردم به درستی 

و مستمر اطالع رسانی کنند.

آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  ارائه  با  کشوری  پیمانه  خانم 
خانه  دفتر  شده  گواهی  استشهادیه 
سند  است  شده  مدعی  رشت   232
به  ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت 
 2 بخش  در  واقع   2750/38 شماره 
دفتر  و شماره  شماره سند 265417 
نام  به  که  رشت   4862 الکترونیک 
تسلیم  و  صادر  کشوری  پیمانه  خانم 
شده بود به علت جابجایی مفقود شده 
سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و  است 
مالکیت المثنی را نموده اند لذمراتب 
طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
یا  معامله  انجام  چنانچه کسی مدعی  تا 
باشد  وجود سند مالکیت نزد خود می 
به  آگهی  انتشار  از  پس  روز   10 تا 
خود  اعتراض  و  مراجعه  محل  ثبت 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف  مهلت 
یا در صورت  مقرر  اعتراضی نرسد و 
سند  یا  مالکیت  سند  اصل  اعتراض 
المثنی  ثبت  اداره  نشود  ارائه  معامله 
و  را طبق مقررات صادر  مالکیت  سند 
اداره  کرد.  متقاضی تسلیم خواهد  به 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  محترم 

امام )ره(
اداره  رئیس  زاده،  ابراهیم  محسن 
ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت- 

از طرف زهرا دلخوش کشمائی
رم الف / 5205

 

خبرخبر

دانشگاه گیالن 
193 قرارداد با 

بخشها منعقد کرد
شبکه خبری گیالن 24 و نشریه واکنش: در راستای 
همکاری های بین دانشگاه و صنعت و دیگر بخش ها 
،دانشگاه گیالن ۱۹3 قرارداد با خارج از مجموعه ی خود 

داشته که از این نظر مقام ششم کشور را داراست.
 دکتراحمد رضی در این باره یادآور شد: حل بسیاری 
ای  میان رشته  با رویکرد  امروزه  از مسایل و مشکالت 
افتد بسیاری از معضالت صنعت را می توان  اتفاق می 
به جرات مربوط به مشکالت مدیریتی ،مالی و اجتماعی 
آسیب  و  دانشگاهی  های  پژوهش  کمک  با  که  دانست 
شناسی های اجتماعی در این حوزه ها می تواند مرتفع 

شود.  
پایدار  اشتغال  توسعه  و  تولید  سازی  توانمند  طرح 
طریق  از  بنگاهها  بنیان  دانش  توسعه  هدف  با   ) )تاپ 
بهره مندی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،ارتقا سطح 
مهارت فارغ التحصیالن مشمول خدمت سربازی ،تقویت 
ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه و کاربردی شدن 
هیات  اعضای  فناوری  و  علمی  جدید  های  یافته  و  دانش 
علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،ارتقا توان 
ظرفیت  و  تجاری  و  ،معدنی  صنعتی  بنگاههای  مهندسی  و  فنی 
های اشتغال از طریق خلق ارزش افزوده ی جدید و تامین 

اشتغال زایشی و پایدار می باشد.

رئیس دانشگاه گیالن،

دکتـر  نـدا رضایـی

جــراح- دندانپـــزشک
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنشواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

نشریه واکنش  هر هفته بیش از 50 هزار بیننده در فضای مجازی دارد

مریم اکبری نوشاد- پژوهشگر تاریخ و حوزه زنان

 

همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر شش طرح 
با حضور تعدادی  عمرانی و خدماتی شهرداری آستارا 
از مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان افتتاح شد.

دکتر جواد معیتی ، شهردار بندر آستارا در آئین کلنگ 
پل  تا  فارابی  پل  فاصل  حد  جدید  خیابان  پروژه  زنی 
این  ساخت  برای  کرد:  اظهار  امید  سفیر  بلوار  والیت 
خیابان به طول ۶۵0 و عرض 30 متر، مبلغ 40 میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی شده و در هفته دولت سال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود : بهره برداری از طرح بازگشایی و احداث 
خیابان شهید پیشه گر، حد فاصل پل ولیعصر )عج( تا پل 
فارابی شامل تملک، آزادسازی و تعریض مسیر خیابان 
بهسازی،  همچنین  و  خیابان  آسفالت  و  زیرسازی  و 
کفسازی  و  فارابی  پل  نرده های  زیباسازی  و  نوسازی 
پیاده روهای طرفین، شبکه جمع آوری و هدایت آب های 
سطحی کوی دانش، خیابان 24 متری فرهنگیان، خیابان 
کانال  احداث  رستمیان،  شهید  نوزدهم  کوچه  رسالت، 
به صورت جوی جدول به طول یک هزار و ۵۵0 متر و 
احداث کانال بتنی با پوشش فلزی به طول 200 متر از 
مهم ترین پروژه های عمرانی شهرداری است، همزمان با 

دهه فجر افتتاح شد.
شهردار آستارا ادامه داد: طرح دیواره حفاظتی رودخانه 
با  دیواره  احداث  مرداب  پل  مرداب ضلع شمال غربی 
سنگ مالون و تثبیت حاشیه رودخانه در راستای تعریض 

و آزادسازی مسیر خیابان واقع در حریم رودخانه مرداب 
و همچنین پیاده روسازی و کف سازی معابر سطح شهر 
خمینی  امام  خیابان  جمهوری،  خیابان  دانش،  کوی  در 
)ره(، خیابان فارابی و سایر معابر سطح شهر در مجموع 
به مساحت پنج هزار و ۵00 مترمربع از دیگر پروژه های 
عمرانی قابل افتتاح شهرداری در سومین روز از دهه فجر 
است. معیتی گفت: آسفالت معابر خیابان شهید رجایی و 

انشعابات آن به مساحت حدود ۱4 هزار مترمربع از دیگر 
پروژه های عمرانی آماده افتتاح شهرداری آستارا است.

وی افزود: میدان جدید در تقاطع بلوار معاد و خیابان 
شهید رستمیان آستارا امروز به بهره برداری رسید.

و  معاد  بلوار  وسط  رفیوژ  اصالح  کرد:  اضافه  وی 
همچنین بازسازی و بهسازی شبکه جمع آوری و هدایت 
از  محل  زیباسازی  و  روشنایی  تامین  و  آب های سطحی 

شهرداری  توسط  شده  انجام  عمرانی  اقدامات  دیگر 
آستارا در این میدان جدید است.

شهردار آستارا بیان کرد : برای اجرای پروژه هایی که 
امروز که به صورت همزمان به بهره برداری رسید، بالغ 
اعتبار هزینه شده  ریال  میلیون  میلیارد و سیصد  بر 33 

است.

66 طرح عمرانی و خدماتی شهرداری آستارا افتتاح شد طرح عمرانی و خدماتی شهرداری آستارا افتتاح شد

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
حــــوزه  برای  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  از  کتاب 

رسانـه های کشـور و روابط عمــومی ها
نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 

ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 
تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران ، کتاب مرجع در حوزه اطالع رسانی برای رسانه ها و روابط عمومی ها

        

به زودی چاپ پنجم به 

بازار نشر می آید
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