
جنـاب آقای 
مهنـدس میرشمس مومنـی زاده

مجید محمدپور- مدیر مسئول نشریه ی 
منطقه ای واکنش

آموزشگاه موسیقی

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

تلفن تماس     33251857

سه  قوای  سران 
شنبه  پنج  کشور  گانه 
 2 مدت  به  ماه  مهر   19
ساعت و نیم در خدمت 
رهبری  معظم  مقام 
در  که  داشتند  نشستی 
پیراموان  نشست  این 
وضعیت اقتصادی کشور 
، اوضاع معیشت مردم و 
تدبیر های الزم برای برون رفت از شرایط کنونی تبادل 

نظر شد .
 « جلسه  این  در  رهبری  معظم  مقام  موکد  تاکید 
ایشان  و  بود   « عملیاتی  های  تصمیم  اجرای  و  اتخاذ 
اظهار کردند، سران قوا به گونه تدبیر و برنامه ریزی 
کنند که مردم بیش از این ها دچار تنگنا نشوند.  در 
تاکید   که  داخلی  توانمندیهای  به  اتکا  نشست  این 
و  اسالمی  اسالمی  انقالب  رهبر  مجدانه  و  همیشگی 
بهره مندی از نیروهای داخلی، اجرایی کردن عملیات 
اقتصاد مقاومتی ، دشمن شناسی و توسعه ارتباطات به 

کشورهای دوست تاکید شد. 
آنچه در این میان مهم است، عملیاتی کردن تصمیم 
باید  اجرایی  دستگاه  اینکه  و  است  جلسات   در  ها 
دستگاه  و  مجلس  همکاری  با  که  بیندیشد  تدابیری 
پایدار  امنیت  تامین  و  قانونگذاری  حوزه  در  قضایی 
شرایط زندگی برای مردم قابل تحمل ، قابل درک و 

قابل اعتماد باشد.
 به زبانی دیگر مردم باید ابتدا به مسئوالن نظام به 
خصوص مدیران اجرایی در تهران و استان ها اعتماد 
در  نیروها  گیری  کار  به  ها،  کردن  هزینه  در   « کنند 
حوزه مدیریتی و حتی کارمندی و کارشناسی و نگاه 
و عمل فراجناحی در چنین شرایط ویژه« و  در مرحله 
بعد قیمت ها در همه بخش های به گونه ای باشد که 

ارتباط آن با درآمدها قابل انطباق باشد. 
مسئوالن نظام به خصوص قوه ی اجرایی و باالخص 
شرایط  این  در  و  نگیرند  سکوت  روزه  اقتصادی  تیم 
افکار  که  بگویند  سخن  مردم  به  ای  شیوه  به  حساس 
باید  چه  و  کجاست  از  اشکال  که  بدانند  دقیقا  عمومی 
که سخت  آینده  ماههای  و  فعلی  شرایط  و حداقل  کرد 
تر خواهد بود را درک کنند. مسئوالن قوا از هم اکنون به 
مردم اعالم کنند که چه برنامه ای برای حامل های انرژی 
دارند و آنچه را که ابالغ شد به آن عمل شود.  امیداوریم 

تصمیم های عملیـاتی 
رسمقاهل
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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.

مجموعه  جنب  صابرین-   - آدرس:گلسار 
ورزشی یادگار امام

چهاردهمین نمایشگاه کتاب گیالن 
آبان ماه برگزار می شود

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن بیان کرد: تاریخ برگزاری 
چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان، اواخر آبان ماه تعیین شده که در صورت تکمیل اعتبار نهایی 

می شود...

اخبار

دیدگاه ها

 صفحه 2

افزایش  به  توجه  با  ها:  واکنشی 
نانوایان  تولید،  هزینه های  قیمت 
نان  قیمت  کردند  درخواست 

افزایش یابد.
به  کشور  در  نان  قیمت گذاری   
دلیل اینکه قوت غالب افراد جامعه 
حساسیت  از  می دهد  تشکیل  را 
سعی  و  است  برخوردار  باالیی 
گونه ای  به  ممکن  حد  تا  می شود 
عمل شود که فشار مضاعفی به قشر 
ضعیف جامعه وارد نشود به همین 
دلیل قیمت نان از سال 9۳ تاکنون 
موضوع  این  و  نداشته  افزایش 

موجب گالیه نانوایان شده است. 
سال  آذرماه  نان  قیمت  البته   
گذشته 1۵ درصد افزایش یافت اما، 
مترقبه در  غیر  انفعاالتی  و  فعل  در 
جدید  نرخنامه  نانوایی ها  که  حالی 

ناگاه  به  بودند  چسبانده  را  خود 
از سال،  لغو شد.نانوایی ها معتقدند 
اما  نیافته،  افزایش  نان  قیمت   9۳
از  اعم  هزینه ها  افزایش  مقابل  در 
قیمت آرد، هزینه دستمزد و بیمه و 
تولید موجب شده  سایر مولفه های 
شوند  متضرر  نانوایی  واحد های  تا 
قیمت  افزایش  خواهان  رو  این  از 
حسن  حال  همین  در  هستند.  نان 
یونسی سینکی معاون وزیر صنعت 
قیمت  افزایش  درباره  پیش  چندی 
با دستور رئیس جمهور  نان گفت: 
حق  سازمانی  هیچ   9۷ سال  در 
قیمت  افزایش  برای  گیری  تصمیم 
جمهور  رییس  اما  ندارد،  نان  ملی 
با  استان ها  مراکز  در  دادند  اجازه 
بررسی ستاد تنظیم بازار استان ها و 
در  که  اجتماعی  رفتار های  تأیید  با 

شورای تامین اتفاق می افتاد حداکثر 
تا سقف 1۰درصد ستاد تنظیم بازار 
استان ها تصمیم گیری کنند. وی با 
اشاره به اینکه تصمیم گیری استانی 
و منطقه ای خواهد بود، اعالم کرد: 
در  اتفاقی  هنوز  تهران  استان  برای 
همین  در  است.  نیفتاده  زمینه  این 
اتحادیه  رئیس  پابرجا  اصغر  باره 
با  تهران در گفت وگو  نان سنگکی 

خبرگزاری میزان با بیان اینکه هنوز 
تصمیم  نان  قیمت  افزایش  برای 
پیشنهاد  گفت:  است،  نشده  گیری 
به  کیلویی  صورت  به  نان  شده 
فروش برسد. وی با بیان اینکه البته 
هنوز مصوبه ای در این زمینه مصوب 
نشده است، افزود: این پیشنهاد ابتدا 
باید در کارگروه منطقه ای و ملی نان 
مصوب و پس از آن اجرایی شود. 

فــــــــروش نـان کیلویــــی می شود
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گوناگون
استان  در  ولی فقیه  نماینده 
باید  اینکه  بیان  با  گیالن 
امین  افراد  به  را  مسئولیت ها 
گفت:  بسپاریم  خداترس  و 
خداوند  بدانند  باید  مسئوالن 
او مسئولیت  بندگان  متعال و 

دارند. 
فالحتی   رسول  آیت اهلل 
عاشورائیان  گردهمایی  در 
امام  مصلی  در  حسینی 
اظهار  رشت  در  خمینی)ره( 
و  مسائل  ساماندهی  داشت: 
وظیفه  دستگاه ها  مشکالت 

مسئوالن حراست است.
استان  در  ولی فقیه  نماینده 
حراست  مسئوالن  گیالن 
در  مردم  بینای  چشم  را 
عنوان  و  دانست  دستگاه ها 
داشت: اقدامات و تالش های 
مسئوالن حراست بحران های 
مردم  اجتماعی  و  فکری 
دستگاه ها  عملکرد  به  نسبت 

را کاهش می دهد.
آیت اهلل فالحتی با اشاره به 
در  موجود  معنوی  خالء های 
خاطرنشان  بشریت  زندگی 
کرد: امروز بشر تمام مسیرها 
زندگی  به  رسیدن  برای  را 
به  تشنه  و  پیموده  مطلوب 

دست آوردن معنویت است.
انقالب  رشت  جمعه  امام 
و  امید  نقطه  را  اسالمی 
آزادیخواه  ملت های  دلگرمی 
کرد:  تصریح  و  دانست  دنیا 
نقطه  اسالمی  انقالب  امروز 
جهان  آزادیخواه  امت  امید 

است.
وی با تاکید بر اینکه انقالب 
اسالمی با هدف ایجاد تمدن 
شده  پایه گذاری  اسالمی 
انقالب  داشت:  اظهار  است 
اسالمی به این دلیل که شیوه 
دنیا  به  را  صحیح  مدیریت 
مورد هجمه  آموزش می دهد 

قدرت های سلطه گر است.
استان  در  ولی فقیه  نماینده 
اینکه  بر  تاکید  با  گیالن 
اسالمی  انقالب  دشمنان 
نظام  تا  هستند  تالش  در 
دهند  جلوه  ناکارآمد  را 
افرادی  کرد:  خاطرنشان 
هستند  کشور  داخل  در 
مسیر  در  اقداماتشان  با  که 
قدم  دشمن  اهداف  تحقق 

برمی دارند.
اینکه  بیان  با  آیت اهلل فالحتی 
کشور  داخل  در  افراد  برخی 
تالش می کنند تا انقالب اسالمی 
بپذیرد  را  سلطه  نظام  تفکرات 
افزود: در حال حاضر نسل های 
جامعه  اداره  در  نقشی  گذشته 
ندارند و نیروهای جوان به کار 

گمارده می شوند.
اعالم  با  رشت  جمعه  امام 
اهلیت  دارای  افرادی  باید  اینکه 
مختلف  مسئولیت های  در  را 
عنوان  گرفت  کار  به  کشور 
بینش  دارای  ما  مردم  داشت: 
با  افراد  اما برخی  خوبی هستند 
تا  می شوند  سبب  سراب  ایجاد 
ناتوان  افرادی  به  مسئولیت ها 
فالحتی  شوند.آیت اهلل  سپرده 
با بیان اینکه باید مسئولیت ها 
خداترس  و  امین  افراد  به  را 
داشت:  اظهار  بسپاریم 
خداوند  بدانند  باید  مسئوالن 
او مسئولیت  بندگان  متعال و 
پاسخگوی  باید  و  دارند 

عملکردشان باشند.

خبر

رئیس کمیسیون عمران مجلس از احتمال معرفی مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه 
به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خبر داد.

احتمال معرفی مشاور  نوبخت به عنوان جایگزین آخوندی
 محمدرضا رضایی با بیان اینکه هفته آینده دولت وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و صنعت را به مجلس معرفی می کند، گفت: آقایان محمد شریعتمداری و فرهاد دژپسند 

احتماالً  کرد:  تصریح  می شوند. وی  معرفی  مجلس  به  اقتصاد  و  کار  وزرای  عنوان  به 
حاج محمدی مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه در امور زیربنایی و عمرانی به عنوان 

وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شود.
به  به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت  احتماالً  نیز  بیان کرد: رضا ویسه  وی 

مجلس معرفی می شود.

واکنش
مسئولیت ها را 
به افراد امین و 
خداترس بسپاریم 

12 موکب از گیالن برای 
مراسم اربعین فعال هستند

احتمال معرفـی مشاور  نوبخـت به عنوان جایگـزین آخونـدی

رئیس ستاد عتبات و عالیات استان 
موکب   12 از  اینکه  بیان  با  گیالن 
گیالنی در مراسم اربعین، یک موکب 
ویژه خواهران است، خاطرنشان کرد: 
ارائه  آمادگی  خواهران  ویژه  موکب 
خدمات به ۳۰۰ زائر گیالنی را دارد. 
جلسه  در  عباسپور  غالمرضا    
سالن  در  اربعین  ستاد  هماهنگی 
با  گیالن  استانداری  اجتماعات 
اشاره به اقدامات انجام گرفته جهت 
خادمین  اعزام  و  موکب ها  راه اندازی 
برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی 
برای  موکب   12 گیالن  کرد:  اظهار 
مراسم  در  زوار  به  رسانی  خدمت 

بیان  با  وی  دارد.  حسینی  اربعین 
اینکه هر موکب متشکل از 6۰ تا 8۰ 
با  خادم است، تصریح کرد: خادمین 
ویزای رایگان به کربال و نجف اعزام 

می شوند. 
رئیس ستاد عتبات و عالیات استان 
گیالن با بیان اینکه موکب های گیالن 
از 1۵ هزار زائر پذیرایی خواهند کرد، 
 ۵ مهران،  مرز  در  نفر  هزار   ۵ گفت: 
نفر در نجف اشرف و ۵ هزار  هزار 
موکب های  میهمان  کربال  در  نفر 

گیالن خواهند بود. 
موکب ها  اینکه  بیان  با  عباسپور 
به  مردمی  و  خودجوش  صورت  به 

زائرین اربعین حسینی خدمت رسانی 
می کنند، یادآور شد: گیالن در مقایسه 
با استان های دیگر در وضعیت بهتری 
حسینی  زائرین  به  خدمات  ارائه  در 
قرار دارد. وی بر ضرورت همکاری 
فرمانداران و ادارات مختلف در ارائه 
خدمات به زائران اربعین تاکید کرد و 
جمع آوری  مردمی  کمک های  افزود: 
شده توسط ادارات و سازمان ها برای 

در  باید  اربعین  موکب های  برپایی 
قرار  گیالن  استان  موکب های  اختیار 

بگیرد. 
از  اینکه  بیان  با  پایان  در  عباسپور 
اربعین،  مراسم  در  گیالنی  موکب   12
است،  خواهران  ویژه  موکب  یک 
خاطرنشان کرد: موکب ویژه خواهران 
زائر   ۳۰۰ به  خدمات  ارائه  آمادگی 

گیالنی را دارد.

خبر

خبر

بر  گفت:   گیالن  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  رئیس 
اساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
بخش  به  باید  گیالن  دولتی  کاربردی  و  علمی  مراکز 

خصوصی واگذار شوند. 
دکتر عباس صادقی  اظهار داشت:  بر اساس بخشنامه 
کلیه  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  جدید 
از جمله مراکز  کاربردی دولتی کشور  مراکز علمی و 
دانشگاهی آن در گیالن باید تبدیل وضعیت شده و به 

بخش خصوصی واگذار شوند.
مورد  در  گیالن  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  رئیس 
آموزشی  مجموعه  این  مورد  در  اخیراً  که  شبهه هایی 
دستورالعمل های  اساس  بر  کرد:   تصریح  ایجاد   شده 
جدید ارائه شده واحدهای آموزشی علمی و کاربردی 
تحت حمایت دولت باید در مدت تعیین شده نسبت 

به تبدیل وضعیت خود اقدام کنند.
عنوان  هیچ  به  این سخن  اینکه  بر  تأکید  با  صادقی 
به معنی تعطیلی واحدهای آموزشی علمی و کاربردی 
قانون   44 اصل  تحقق  راستای  در  داشت:   بیان  نیست 
یا  و  مالی  مدیریتی،   نظر  از  که  واحدهایی  اساسی 
پایان  تا  باید  وابسته اند  دولتی  مؤسسات  به  امکاناتی 

امسال تبدیل به یک مرکز خصوصی شوند.
تعطیلی  از  جلوگیری  برای  اینکه  اعالم  با  وی 
واحدهای علمی و کاربردی راهکار واگذاری به بخش 
دسته  آن  کرد:  عنوان  است  شده  پیش بینی  خصوصی 
از مؤسسات دولتی علمی و کاربردی گیالن که قصد 
یا  و  استانی  واحد  طریق  از  می توانند  دارند  واگذاری 

سازمان مرکزی درخواست خود را ارائه کنند.
عدم  از  گیالن  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  رئیس 
جذب دانشجو در مراکز دولتی این مجموعه آموزشی 
خبر داد و  بیان داشت:  در همین جا اعالم می کنیم تمامی 
مشغول  مراکز  از  این گونه  در  فعاًل  که  دانشجویانی 
آموزشی  دروس  ارائه  بابت  از  نباید  هستند  تحصیل 

خود نگرانی خاصی داشته باشند.

استان  تعاون  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
گیالن، 14 مدیر برتر دستگاه های اجرایی طی مراسمی 
در »جشنواره شهید رجایی استان گیالن« تجلیل شدند.
در این مراسم، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
عنوان  به  استانی،  دستگاه   ۵1 میان  از  گیالن  استان 
است  ذکر  انتخاب شد.شایان  برگزیده  و  برتر  دستگاه 
که این انتخاب بر اساس ارزیابی عملکرد شاخصهای 
عمومی و اختصاصی که از سوی وزارت تعاون ،کار 
و  کشور  استخدامی  امور  سازمان   ، اجتماعی  رفاه  و 
ابالغ  گیالن  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 

گردیده بود، می باشد.

مراکز علمی 
و کاربردی 

دولتی گیالن به 
بخش خصوصی 
واگذار می شوند

تعـاون استان گیـالن برتــر 
شناخـته شد 

  گیالن 24 و نشریه واکنش: فرمانده نیروی انتظامی 
رودسر گفت: در 6 ماهه نخست سالجاری بیش از 
رودسر  شهرستان   11۰ پلیس  با  تماس  هزار   1۰
هزارتماس   6 از  بیش  تعداد  این  از  و  شده  گرفته 
مورد عملیاتی داشته و این نشان از اعتماد مردم به 

خادمان خود درنیروی انتظامی است. 
افزود  رودسر  انتظامی شهرستان  نیروی  فرمانده   
: در6 ماهه نخست امسال ۵6 کیلوگرم  موادمخدر 
سال  به  نسبت  که  شده  رودسر کشف  درشهرستان 
است.  داشته  افزایش  درصد   4۰ از  بیش  قبل  
همچنین 91 درصد از گزارشهای سرقت 6 ماهه اول 
سالجاری کشف شده است. وی اظهار  کرد : در 6 
درصدی   ۷۵ کاهش  شاهد  سالجاری  نخست  ماهه 
رودسر  شهرستان  در  شهری  درون  آمارتصادفات 

نسبت به دوره مشابه آن در سال قبل هستیم 
ضروری  تحریم  شرایط  در  مردم  به  خدمت   *

است  
نشست  در  رودسر  فرمانداری  سرپرست 
بافرماندهان وکارکنان نیروی انتظامی این شهرستان 
که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزارشد، بیان 
خدمت  کنونی،  اجتماعی  شرایط  به  باتوجه   : کرد 
است.درکنارمردم  اساسی  نیازهای  از  یکی  مردم  به 
دهنده  مردم تسکین  ، شنیدن حرف  بودن وحداقل 
مقوله  به  نسبت  انقالب  است.رهبرمعظم  مردم  آالم 
بهدانی سرپرست  دارند.علی وارسته  ، توجه  امنیت 
فرمانداری رودسر ،به مناسبت هفته نیروی انتظامی 
درنشست بافرماندهان و کارکنان نیروی انتطامی این 
شهرستان اظهارکرد: یکی از ضرورت های جامعه ما 

مطلع هستیم  که همه  . همان طور  است  پیشگیری 
پدیده های تاریخی اشکال مختلف دارند »  پدیده 
های تاریخی تکرار می شوند « . فساداجتماعی، مواد 
تاریخی  های  پدیده  جمله  از  و...  ناامیدی   ، مخدر 

است که دوباره دارند در جامعه اجرا می کنند. 
ما  است .انقالب  بوده  معنوی  انقالب  ما،  انقالب 
ما  انقالب  نبوده  نان  و  مسکن   ، آزادی  برای  فقط 
انقالب  ما  است.  اسالم  و  انقالب  ارزشهای  برای 
از  سادگی  به  که  ایم  نیاورده  بدست  سادگی  به  را 
به  نیازهای  و  نسل  تغییر  به  باتوجه  بدهیم.  دست 
است.  سنگین  بسیار  ما  ،وظیفه  کنونی  آمده  وجود 
باید نیازهای مادی و اولیه مردم تامین شود. با تبعیت 
از ولی امرمسلمین ورهبرفرزانه انقالب و امام راحل  
و برنامه ریزی هائی که دولت محترم دارند نسبت به 

کاهش مشکالت مردم اهتمام نموده و نیازهای اساسی 
سرپرست  بهدانی  وارسته  شود.دکترعلی  تامین  آنان 
فرمانداری رودسر تصریح کرد : خدمت کردن به مردم 
مهم  بسیار  بسیار  فعلی  اجتماعی  شرایط  به  توجه  با 
اعصاربوده  همه  در  اساسی  نیازهای  از  یکی  و  بوده 
حرف  شنیدن   ، حداقل  و  بودن  کنارمردم  در   . است 
آنان  های مردم ولو تلخ ،  می تواند در تسکین آالم 

موثر واقع شود. 

طراحی سامانه  آمریکایی برای تشویق خروج سرمایه ایرانیان  

سمیه محمدی

زهرا رضائی

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

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     ۰1۰۰2481۰87۰۰3 بانك صادرات       ۰1۰۰۰39455۰۰9     بانك پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   333313۰۰ - ۰13    و   ۰9111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

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

شماره حساب بانك ملی۰1۰5392855۰۰5 و   شماره حساب  بانك صادرات۰1۰25۰73۰8۰۰۰- 
شماره حساب بانك رفاه2222۰۰2۰۰- و شماره کارت  ۶۰۶3731۰21759122بانك مهر ایران

تلفن    ۰13333۶3539        و         ۰13333۶389۰

چهاردهمین نمایشگاه کتاب گیالن آبان ماه برگزار می شود 

بارگیــري بیش از 70 درصـدي پستهــاي انتقال بـرق 

رسانه  و  فرهنگی  امور  معاون 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن 
بیان کرد: تاریخ برگزاری چهاردهمین 
آبان ماه  اواخر  استان،  کتاب  نمایشگاه 
تعیین شده که در صورت تکمیل اعتبار 

نهایی می شود.
اداره کل   به گزارش روابط عمومی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، حسین 
نمایشگاه  برپایی  افزود:  ابراهیمیان 
و  شده  تبدیل  مردم  مطالبه  به  کتاب 
تالش این اداره کل بر آن است تا این 
ادامه  باشد. وی  پایدار  فرهنگی  مقوله 

شرکت  عامل  مدیر   :24 گیالن 
بیش  گیالن:  ای  منطقه  برق  سهامی 
برق  انتقال  پستهاي  درصدي   ۷۰ از 

بارگیری شده است. 
شرایط بارگیري شبکه انتقال در پیک 
تابستان سال 9۷ نشان مي دهد که از 
12 پست انتقال منصوبه و در حال بهره 
برداري در سطح استان گیالن، 8 پست 

تاریخ  آذرماه،  یکم  تا  آبان   26 داد: 
کتاب  نمایشگاه  برگزاری چهاردهمین 
و  هماهنگی  و  شده  تعیین  گیالن 
دریافت مجوزها در حال انجام است؛ 
تنها تأمین بخشی از اعتبار باقیمانده که 
است. شدن  نهایی  حال  در  رایزنی  با 
می شود  : تالش  کرد  تأکید  ابراهیمیان 
برپایی این نمایشگاه با توجه به وجهه 
در  حتی  کشور،  در  گیالن  فرهنگی 

سخت ترین شرایط پایدار باشد. 
رسانه  و  فرهنگی  امور  معاون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 

باالي ۷۰ درصد بارگیري شده اند. 
آبادي«  بلبل  »عظیم  مهندس 
منطقه  برق  سهامي  شرکت  مدیرعامل 
استان  وضعیت  به  اشاره  با  گیالن  اي 
گیالن و وضعیت نیروگاههاي استان و 
میزان تولیدشان گفت:شرایط بارگیري 
شبکه انتقال در پیک تابستان سال 9۷ 
انتقال  پست  از 12  که  دهد  مي  نشان 
در  برداري  بهره  حال  در  و  منصوبه 
سطح استان گیالن، 8 پست باالي ۷۰ 
درصد بارگیري شده اند. به عبارتی 6۷ 
درصد از پستهای شبکه انتقال در پیک 
درصد   ۷۰ باالی   ،  9۷ سال  تابستان 
بارگیری شده اند. در حالی که مطابق 
استانداردهای تعریف شده نباید باالی 

گیالن  کتاب  نمایشگاه  گفت:  گیالن 
بزرگ ترین اتفاق فرهنگی استان است 
و می کوشیم در این راستا از زبده ترین 

ناشران کشور بهره گرفته شود.
نمایشگاه  سیزدهمین  گذشته،  سال 
کتاب گیالن در 2۰۰ غرفه و با حضور 
 ۳۰ با  کشوری،  و  استانی  ناشر   4۰۰
آذرماه   21 تا   16 از  تخفیف  درصد 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  همت  به 
معاونت  همکاری  با  و  گیالن  اسالمی 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
نمایشگاه های  موسسه  و  اسالمی 

۷۰ درصد از ترانسفورماتورها یا پست 
ها بارگیری داشته باشیم، از پست های 
فومن و سیاهکلده الهیجان، 9۰ درصد 
و باالی 9۰ درصد بارگیری انجام شد. 
برای حل مشکل  کرد:  وی تصریح 
شبکه انتقال، برنامه ریزیهای الزم انجام 
پست  دستگاه  یک  احداث  که  شده 
برای غرب کالن شهر  کیلوولت   2۳۰
رشت، احداث یک دستگاه پست 2۳۰ 
انزلی  شهرستان  شرق  برای  کیلوولت 
 2۳۰ پست  دستگاه  یک  احداث  و 
جمله  از  هشتپر  شهر  برای  کیلوولت 
مدیرعامل  باشد.   می  اقدامات  این 
گیالن  اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت 
شبکه  بارگیري  شرایط  خصوص  در 

دائمی  محل  در  ایران  فرهنگی 
نمایشگاه های استان واقع در کیلومتر پنج 

جاده رشت - تهران برگزار شده بود.

فوق توزیع مرکز استان گفت: همچنین 
در  توزیع  فوق  شبکه  بارگیري  شرایط 
مرکز استان گیالن در پیک تابستان سال 
از 18 پستي که  9۷ نشان مي دهد  که 
در شهر رشت و اطراف آن وظیفه تامین 
استان را عهده دار هستند،  انرژي مرکز 
12 پست باالي ۷۰ درصد بارگیري شده 
 6۷ نیز،   بخش  این  در  عبارتی  به  اند. 
 ، توزیع  فوق  شبکه  پستهای  از  درصد 

باالی ۷۰ درصد بارگیری شده اند. 
پست  از  که  است  حالی  در  این 
پست  از  درصد،   1۰9 از  بیش  طالقانی 
شهید قلی پور بیش از 1۰۳ درصد و از 
از 88 درصد  بیش  پست رشت شمالی 

بارگیری شده است. 

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر، 

لیال خدمت بین دانا

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن: 
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گوناگون

مقام  یک   :24 گیالن 
به  توجه  با  گفت:  مسئول 
گوجه  صادرات  ممنوعیت 
فرنگی، پیش بینی می شود که 
به تدریج  گوجه  رب  قیمت 

در بازار کاهش یابد. 
رئیس  آقاطاهر  محمد 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
افزایش  دالیل  به  اشاره  با 
فرنگی  گوجه  رب  قیمت 
در بازار اظهار کرد: افزایش 
درب  قوطی،کارتن،  قیمت 
فرنگی  پالستیکی،گوجه 
همگی  صادرات  رونق  و 
دست به دست یکدیگر داد 
تا قیمت رب گوجه ۳ تا ۳.۵ 

برابر در بازار باال رود. 
وی در پاسخ به این سوال 
قیمت  کاهش  امکان  آیا  که 
بازار  در  فرنگی  گوجه  رب 
توجه  با  افزود:  دارد،  وجود 
صادرات  ممنوعیت  به 
پیش بینی  فرنگی،  گوجه 
رب  قیمت  که  شود  می 
گوجه به تدریج کاهش یابد، 
مواد  افزایش  سبب  به  اما 
غیره  و  پتروشیمی،کارتن 
 ۵ نرخ  به  بازگشت  امکان 
هزار و 6۰۰ یا 6 هزار تومان 

وجود ندارد. 
تأمین  شرایط  طاهر  آقا 
دانست  مناسب  را  حبوبات 
و گفت: اگرچه قیمت اقالم 
ماه های  به  نسبت  حبوبات 
در  درصد   2۰ تا   1۵ اخیر 
بازار افزایش یافته است، اما 
در  که  شود  می  بینی  پیش 
نیاز  کسری  تأمین  صورت 
داخل با ارز 42۰۰ تومان و 
ممنوعیت صادرات حبوبات 
هیچ گونه  جای  داخل، 
نگرانی مبنی بر نوسان قیمت 

در بازار وجود ندارد. 
ادامه  مسئول  مقام  این 
خروج  ماه،  مرداد  تا  داد: 
به  کشور  مرزهای  از  کاال 
می گرفت  صورت  سهولت 
کشورهای  طوریکه  به 
آنکه  سبب  به  همسایه 
قیمت اقالم داخلی یک سوم 
بود،  قبل  سال  مشابه  مدت 
روزانه  را  خود  خریدهای 
رو  این  از  می دادند  انجام 
انتظار می رود که صادرات 
همانند  داخلی  کاالهای 

سوخت ممنوع شود. 
به  نو  برنج  از عرضه  وی 
بازار خبر داد و گفت: قیمت 
به  نسبت  نو  ایرانی  برنج 
مدت مشابه سال قبل 2 تا ۳ 
درصد در بازار افزایش یافته 

است. 
آخرین  درباره  آقاطاهر 
افزود:  بازار روغن  وضعیت 
اولیه  مواد  واردات  تاخیر 
تولید روغن به کشور سبب 
کاهش تولید این کاال شد که 
هم اکنون با تأمین مواد مورد 
حال  در  کارخانه ها  نیاز، 
تولید هستند. رئیس اتحادیه 
در  غذایی  مواد  بنکداران 
پایان با اشاره به قیمت اقالم 
اگر  گفت:  بازار  در  اساسی 
ارز 42۰۰ تومانی به واردات 
اقالم اساسی اختصاص یابد، 
پیش بینی می شود که نوسان 

خاصی در بازار رخ ندهد
منبع : گیالن 24 

خبر

نولیـد ادامه دارد، 
قیـمت کاهش 

می یابـد 

گیالن 24: بازار خودرو در شرایطی طی ماه های گذشته دچار نوسانات شدید شد که 
دلیل این وضعیت را می توان در بازگشت تحریم های صنعت خودرو از سوی ایاالت متحده 
آمریکا، جست وجو کرد. عالوه بر تحریم ها، آنچه بیش از همه التهاب بازار خودرو را در 
پی داشت،  بی برنامگی سیاست گذاران صنعت خودرو بود. در روزهایی که هنوز نوسانات 
قیمتی مهمان بازار نشده بود، کارشناسان با توجه به نوسانات نرخ ارز و همچنین مساله 
بازگشت تحریم ها، بارها نسبت به سرایت بحران بازار ارز به بازار خودرو هشدار دادند. آنها 
پیشنهاد کردند که سیاست گذاران در قیمت خودروها بازنگری کرده و با این کار جذابیت 

بازار را برای سرمایه های سرگردان، دالالن و واسطه ها از بین ببرند. از طرف دیگر، از کسب 
سودی که به دلیل فاصله قیمتی میان قیمت بازار و کارخانه به جیب واسطه ها ریخته می شود، 

ممانعت کنند.  
با این حال شاهد بودیم که هشدارهای کارشناسان در ارتباط با سونامی قیمتی در این بازار 
از سوی سیاست گذاران صنعت خودرو جدی گرفته نشد. در این شرایط، اخباری در ارتباط 
با تغییر مرجع قیمت گذاری در فضای رسانه ای منتشر شد. اما ازآنجاکه این اخبار هیچ گاه 
به صورت رسمی تایید نشد، تنها  عمق بی برنامگی و بالتکلیفی سیاست گذاران را نشان داد. 

موج جدید بالتکلیـــــفی در بازار خــــودرو

»دستفروشهای رشت« در زمین های موقوفی 
سامانـدهی می شوند 

واکنش
خبر

خبر

خسارت سیل به 
زیرساخت های 

رودسر و املـش 60 میلیـارد 
تومـان برآورد شد 

سیــالب 326 
میلیـارد تومان 

به استان گیالن خسـارت وارد 
کرد 

گیالن 24: براساس توافقات انجام 
شده از زمین های موقوفه برای احداث 
ساماندهی  موقت جهت  بازارچه های 

دستفروشان استفاده می شود. 
حجت  االسالم حمید رضا کریمی 
با  خبرنگاران  جمع  در  امروز  ظهر 
سازمان  رئیس  با  دیدار  به  اشاره 
شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی 
دیدار  این  در  داشت:  اظهار  رشت 
موقوفه  زمین های  از  استفاده  مسئله 
مورد  دستفروشان  ساماندهی  برای 

بحث قرار گرفت. 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
امورات  انجام  رشت  شهرستان 
مهم  وظایف  جمله  از  را  عام المنفعه 
انجام  گفت:  و  دانست  سازمام  این 
اقداماتی در حوزه ساماندهی کسب و 
کار مردم از جمله امور خیریه ای است 
که منفعت آن به عموم مردم می رسد. 
وقف  اینکه  بر  تاکید  با  کریمی   
مقاومتی  اقتصاد  مهم  ارکان  از  یکی 
امروز دشمنان  است خاطرنشان کرد: 
و  تحریم  از  استفاده  با  انقالب 
فشارهای اقتصادی به دنبال ضربه زدن 

به کشور است. 
 وی با تاکید بر اینکه سازمان اوقاف 
ظرفیت های  تمام  از  خیریه  امور  و 

شرکت  مدیرعامل   :24 گیالن 
گیالن  استان  صنعتی  های  شهرک 
صنعتی  های  شهرک  شرکت   : گفت 
رودخانه  آلودگی  پاسخگوی  گیالن 
صنعتی  شهر  از  ناشی  رشت  های 

رشت نیست 
و  فیمابین  قراردادهای  مفاد  طبق 
محیطی  زیست  مقررات  و  ضوابط 
بایست  می  صنعتی  واحدهای 
پیش  ابتدا  را  خود  تولیدی  فاضالب 
به تصفیه خانه  تصفیه کرده و سپس 
فاضالب شهرک صنعتی هدایت کنند 
احمد   ، عمومی  روابط  گزارش  به   .
شرکت  مدیرعامل  شهیدی  علی 
گیالن  استان  صنعتی  های  شهرک 

کشور  اقتصاد  به  کمک  برای  خود 
کمک می کند تصریح کرد: ساماندهی 
شهر  معضالب  از  یکی  دستفروشان 

پرتراکم رشت است. 
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
شهرستان رشت با اشاره به فرمایشات 

حاضر  حال  وضعیت  خصوص  در 
شهرک  در  صنعتی  های  خانه  تصفیه 
ها و نواحی صنعتی استان گفت : در 
فاضالب  خانه  تصفیه   9 حال حاضر 
نواحی  و  ها  شهرک  در  مرکزی 
صنعتی  های  شهرک  شامل  صنعتی 
سیاهکل  سرا،  صومعه   ، انزلی  بندر 
تالش و   ، ، شفت  لوشان، الهیجان   ،
در  رضوانشهر  سکام  صنعتی  ناحیه 
حال بهره برداری و پنج تصفیه خانه 
صنعتی  های  شهرک  در  فاضالب 
آستانه ، لنگرود ، شهرک صنعتی سفید 
رود رشت ، الهیجان ) مدول دوم ( و 
ناحیه صنعتی کوچیچال فومن در حال 
احداث می باشد. وی افزود :شرکت 
شهرک های صنعتی گیالن پاسخگوی 
آلودگی رودخانه های رشت ناشی از 

شهر صنعتی رشت نیست . 
شهر  اینکه  بر  تاکید  با  شهیدی 
صنعتی رشت واقع در منطقه الکان از 
جمله شهرهای صنعتی قدیمی کشور 
انقالب  از  قبل  که  بوده  و خصوصی 

مقام معظم رهبری درباره لزوم توجه 
به مسئله اقتصاد گفت: سازمان اوقاف 
و امور خیریه شهرستان رشت آمادگی 
برای  با شهرداری رشت را  همکاری 

ساماندهی دستفروشان دارد. 
براساس  اینکه  اعالم  با  کریمی 

از  کرد:  نشان  خاطر   ، شده  تاسیس 
زیر  رشت  صنعتی  شهر  این  اینرو، 
مجموعه شرکت شهرک های صنعتی 
که  است  بدیهی  و  باشد  نمی  گیالن 
قبال تصفیه فاضالب  این شرکت در 
های  آلودگی  و  صنعتی  شهر  آن 
رودخانه های گو هر رود و زرجوب 
فعال  و  بزرگ  واحدهای  از  ناشی 
و  آن شهر صنعتی مسئول  در  مستقر 
تمامی  گفت:  وی  نیست.  پاسخگو 
شهرک  فاضالب  های  خانه  تصفیه 
ها و نواحی صنعتی استان قادرند که 
را  صنعتی  ناحیه  یا  شهرک  فاضالب 
در حد استانداردهای سازمان حفاظت 

محیط زیست تصفیه کنند. 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی گیالن افزود: برای نیل به این 
هدف تمامی واحدهای صنعتی مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی موظف 
قراردادهای  مفاد  طبق  بر  تا  هستند 
مقررات زیست  و  فیمابین و ضوابط 
محیطی فاصالب تولیدی خود را ابتدا 

توافقات انجام شده از زمین های موقوفه 
جهت  موقت  بازارچه های  احداث  برای 
می شود  استفاده  دستفروشان  ساماندهی 
تحقق  ترویج سنت وقف و  داشت:  اظهار 
اوقاف  اداره  اهداف  از  واقفان  هدف 

است.

پیش تصفیه کرده و سپس به تصفیه خانه 
کنند.  فاضالب شهرک صنعتی هدایت 
اقدامات  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
این شرکت در زمینه طراحی و احداث 
تصفیه خانه فاضالب در شهرک ها و 
نواحی صنعتی انتظار داریم تا اداره کل 
سایر  و  گیالن  زیست  محیط  حفاظت 
مراجع ذیصالح به منظور حفظ سرمایه 
همچنین  و  شده  انجام  های  گذاری 
حفظ محیط زیست در راستای تشویق 
جهت  صنعتی  واحدهای  ترغیب  و 
رعایت  و  تصفیه  پیش  احداث سیستم 
ضوابط زیست محیطی همکاری کنند. 

به گفته شهیدی؛ در حال حاضر سایر 
سه  حائز  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک 
فاضالب  خانه  تصفیه  احداث  شرط 
نیل  از  پس  شرکت  این  قطعا  و  نبوده 
به شروط فوق نسبت به احداث تصفیه 
و  ها  شهرک  سایر  در  فاضالب  خانه 

نواحی صنعتی اقدام خواهد کرد. 

رودسرواملش،  شریف  مردم  نماینده   :24 گیالن 
در  سیل  شدن  جاری  و  اخیر  سیل  به  اشاره  با 
شهرستان های رودسر و املش اظهار کرد: گیالن دارای 
و  سیالب  سرمازدگی،  برف،  بوده  حادثه خیز  شرایط 
زلزله از حوادثی است که برای استان حادث می شود. 

وی با اشاره به اینکه سیل اخیر در رودسر طی ۵۰ 
سال گذشته بی نظیر بوده است افزود: در کمتر از 2۰ 
و  بارید  رودسر  در  باران  میلی متر  بالغ بر ۳۰۰  ساعت 

منجر به طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل شد. 
نماینده مردم رودسر و املش از برآورد خسارت 6۰ 
میلیارد تومانی به زیرساخت های این شهرستان ها براثر 
بعضی  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  سیالب  شدن  جاری 
بین  ارتباطی  پل  کیازنیک  پل  تخریب  مانند  ابنیه  از 
لرده سرا، قطع راه  لنگرود، پل  املش و  دو شهرستان 
ارتباطی عسگرآباد کالچای، آب گرفتگی منازل، زیرآب 
زیرساخت های  به  خسارت  کشاورزی،  اراضی  رفتن 

روستایی و شهری براثر سیل اخیر آسیب دیده است.
وی با اشاره به بررسی میزان خسارت و جبران آن 
شنبه  سه  روز  در  جمهور  رئیس  معاون  با  جلسه  در 
طریق  از  اخیر  سیل  از  ناشی  برآورد خسارات  گفت: 
بودجه  سازمان  به  دولت  نماینده  به عنوان  استانداری 
سه شنبه  روز  نمایندگان  و  شد  خواهد  اعالم  کشور 
برای  رئیس جمهور  معاون  نوبخت  با  جاری جلسه ای 

جبران خسارت خواهیم داشت.
الیروبی  مانند  پیشگیرانه  اقدامات  تقویت  عباسی 
ایجاد  و  بندی  گابیون  نهرها،  و  رودخانه ها  به موقع 
ابنیه ی  بازسازی  حادثه خیز،  محل های  در  بتنی  دیواره 
قدیمی، ممانعت از تخریب جنگل ها و قطع درختان را 

در جلوگیری از حوادث طبیعی ضروری خواند.
نماینده مردم رودسر و املش با تأکید به دستگاه های 
خدمات رسان در خصوص مدیریت به موقع بحران ها 
بیان کرد: برآورد خسارت در رودسر تاکنون ۵۰ میلیارد 
تومان و در املش بیش از 1۰ میلیارد تومان بوده است

رئیس مجمع نمایندگان گیالن با اشاره به خسارت 
بودجه  استان گفت:   این  به  تومانی سیل  میلیارد   ۳26
علی الحساب جهت بازسازی مناطق سیل زده از سوی 
سازمان برنامه و بودجه به گیالن تخصیص پیدا می کند. 
خسارت  به  توجه  با  داشت:   اظهار  داداشی   ولی 
مجمع  رایزنی  و  اخیر  سیل  تومانی  میلیارد   ۳26
نمایندگان گیالن با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد 
فعاًل بودجه ای علی الحساب به صورت تنخواه جهت 

بازسازی مناطق سیل زده به استان تخصیص پیدا کند.
بارش  کرد:   عنوان  گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس 
مختلف  مناطق  در  گذشته  روزهای  آسای  سیل  باران 
استان  در  را  عدیده ای  معضالت  و  مشکالت  گیالن 
امکانات  دسترسی،   راه های  پل ها،   تخریب  قبیل  از 
زیرساختی و نظایر این پدید آورده که برای بازسازی 

آن ها به اعتبارات ملی نیاز است.
سخنگوی کمیسیون اصل  9۰ مجلس تصریح کرد:  
در روزهای اخیر رایزنی های گسترده ای را با مسئوالن 
ذیربط در مناطق شرقی و غربی گیالن جهت بررسی 
اوضاع و برآورد خسارات وارده به انجام رساندیم که 
حجم خسارات طبق آخرین نتایج به دست آمده ۳26 

میلیارد تومان اعالم شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس ابراز داشت:  مجمع 
با  را  جلسه ای  گذشته  روزهای  در  گیالن  نمایندگان 
برنامه  رئیس سازمان  و  رئیس جمهور  معاون  حضور 
مهم ترین  نشست  این  در  که  داد  ترتیب  بودجه  و 
موضوعات استان و پرداخت تسهیالت جهت بازسازی 

خسارات ناشی از سیل بررسی شد
وی اولویت نخست این جلسه را پیگیری تخصیص 
اعالم  سیل زده  مناطق  بازسازی  جهت  الزم  اعتبارات 
و  برنامه  سازمان  رئیس  جلسه  این  در  گفت:   و  کرد 
در  قضیه  این  کردن  مطرح  ضمن  دادند  قول  بودجه 
هیئت دولت یک بودجه علی الحساب را نیز به صورت 
تنخواه در اختیار ستاد مدیریت بحران گیالن قرار دهد

شهــرک های صنعتی گیالن پاسخـگوی آلودگـی 
رودخانه های رشت نیست 

زهرا رضائی

لیال خدمت بین دانا

اسداهلل عباسی: 

دادشی نماینده آستارا :  

انباری خانه ها پر از رب 
گوجه است 

تلفن    ۰13333۶3539        و         ۰13333۶389۰

ایثارگران جزو طالیه داران ترویج فرهنگ ایثار اجتماعی هستند
گیالن،پاکاری  ایثار  گزارش  به 
چهلمین  مناسبت  به  اینکه  بیان  با 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
متفاوت  های  برنامه  داریم  تالش 
تری را نسبت به سنوات گذشته ارائه 
دومین  مقاالت  کنیم،افزود:فراخوان 
هدف  با  اجتماعی  ایثار  ملی  همایش 
گفتمان  در  جامعه  بیشتر  مشارکت 
سازی ایثار اجتماعی برگزار می شود.

توسعه  و  ترویج  عالی  دبیر شورای 
گیالن  استان  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
از  یکی  را  مقاالت  ارائه  در  مشارکت 
یافتگی  توسعه  و  رشد  های  شاخص 
این  :در  داد  ادامه  و  دانست  جامعه 

همایش مقاالت با محوریت 8 موضوع 
ایثار  تطبیقی  مطالعه   ( از جمله  اصلی 
اجتماعی ( ، ) ضرورت آینده پژوهی 
در فرهنگ ایثار اجتماعی ( و غیره ارائه 
توسط  بررسی  از  پس  و  شد  خواهند 
هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفته 
و مقاالت برگزیده در مجالت علمی و 
پژوهشی معتبر وزارت خانه های علوم 
، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان 
خواهند  چاپ  به  پزشکی  آموزش  و 
رسید. وی  با بیان اینکه وجود روحیه 
ایثار و فداکاری توانسته کشور ما را در 
بسیاری از مقاطع حساس نجات دهد 
ایثار  وجود  شاهد  همواره  ما   : افزود 

هستیم  جامعه  ابعاد  همه  در  اجتماعی 
و نمی توانیم نقش این فرهنگ را در 
نقاط عطف تاریخ کشور مانند پیروزی 
انقالب اسالمی،دوران هشت سال دفاع 

مقدس و ... نادیده بگیریم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
ترویج  در  ایثارگران  نقش  گیالن 
و  دانست  موثر  بسیار  را  فرهنگ  این 
طالیه  جزو   ایثارگران  گفت:همواره 
و  بودند  اجتماعی  ایثار  ترویج  داران 
در  را  آنان  نقش  توان  نمی  و  هستند 
زمین های مختلف به خصوص حوزه 

های فرهنگی نادیده گرفت.
اطالع  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 

ویژه  به  فراخوان  ی  جانبه  همه  رسانی 
حوزه  و  علمی  ها،مجامع  دانشگاه  در 
داشت  اظهار  و  کرد  تأکید  علمیه  های 
:امیدواریم فرهیختگان گیالنی مشارکت 
همایش  این  مقاالت  ارائه  در  مطلوبی 

داشته باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن:

دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی 1۷و18مهرماه در تاالر حکمت دانشگاه گیالن برگزار شد. 12۰ مقاله از سراسر کشور  به دبیرخانه این همایش 
ارسال شد که از این میان 14 مقاله به صورت شفاهی و  11 مقاله به صورت پوستر در دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی ارائه شد. دو کارگاه تخصصی 
با حضور دکتر علیرضا خان جان مدرس ترجمه همزمان و یک ارائه مجازی با موضوع زبان فرهنگ توسط دکتر علی رحیمی دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه بانکوک 

هم از دیگر برنامه های این کنفرانس بود.

دومیـن کنفرانس ملی دانشجــویی مطالعات زبان انگلیـسی 
در دانشگاه گیـالن برگزار شد 

لیال خدمت بین دانا
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نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی
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دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

" 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 ۰9125۰3۶81۰ تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

کشور،پیشگیری  اقتصاد  نظارتی  و  اجرایی  متولیان  اجزای  پیوستگی  عدم 
تهران  دادستان  اخیر  ناممکن کرده و مصاحبه  را  اقتصادی  فساد  درمان  از  قبل 
تقصیر وزارت صنعت،معدن،تجارت،بانک مرکزی و گمرک  در  در خصوص 
خصوص واردات گوشی همراه مبین این ادعاست که این دستگاهها حول یک 
توانند  نمی  یا  و  بچرخند  خواهند  نمی  یا  چرخند  نمی  یا  دولت  بنام  محور 

بچرخانند.
به  گیالن  استان  عمومی  روابط  کارگزاران  از  زمیدانی  علوی  رضا  سید 
حوزه  در  مخصوصا  کشور  نظارتی  و  اجرایی  دستگاههای  اکثر  ناپیوستگی 
فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد و گفت:استقالل قوا و استقالل هر دستگاه در یک 
قوه به معنی قرارنگرفتن در یک پازل فرهنگی و یا اقتصادی نیست و فرمانداران 
کشور  یک  در  دولت  هئیت  و  استان  یک  در  استانداران  و  شهرستان  یک  در 
استقالل  بهانه  به  اگر  و  هستند  نظارتی  و  اجرایی  اجزای  تنیدن  هم  به  مجری 
قوا هر دستگاهی برای خودش تصمیم بگیرد و منافع سازمانی خود را به منافع 
ملی ارجح دهد آنوقت شاهد خواهیم بود واردات بی رویه در کشور .معادالت 
فرهنگی و اقتصادی را در داخل کشور بهم ریخته و اقتصاد کشور را به لجام 
گسیختگی خواهد کشاند و نمی توان پیشگیری قبل از درمان اقتصادی را پیاده 

سازی کرد.
وی به مصاحبه اخیر دادستان تهران در خصوص واردات تلفن همراه اشاره 
کرد و گفت:دادستان تهران اظهار داشت که در قضیه واردات تلفن همراه وزارت 
صنعت معدن تجارت،بانک مرکزی و گمرک هر یک به وظایف سازمانی خود 
به طور مجزا عمل کرده اند و توجهی به تعهدات وارد کننده ها نکرده اند و اگر 
آنها در کنار هم مدیریت و نظارت می شد چه بسا که این اتفاقات ناگوار کام 
مردم و فعاالن اقتصادی را تلخ نمی کرد هر چند بعضی ها هم از این آب گل 
آلود بازار،ماهی های آنچنانی گرفتند که امیدوایم دستگاه قضائی آنها را به سزای 

اعمالشان برساند.
این فعال اجتماعی و رسانه ای به جنبه اقتصادی این عدم تمکین دستگاهها 
برای تجمیع همدیگر اشاره کرد و افزود:متاسفانه بعضی از دستگاههای دولتی 
منافع  به  اجازه نمی دهد  آنها  به  منافع سازمانی  اقتصادی هستند و  بنگاه  خود 
عمومی بیاندیشند و یا به آنها تمکین کنند که انتظار می رود حلقه اتصال آنها 
های  پازل  و  کنند  توجه  خال  این  به  اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  یعنی 
اینچنینی را در کنار هم مدیریت و اجرا کنند. وی اضافه کرد:دولت برنامه ریز 
با  متناسب  دولت  بودجه  باشد  بنا  اگر  و  است  آن  مجری  بخش خصوصی  و 
نیازهای عده ای خاص تنظیم و یا توزیع کردد و بعضا این عده خاص نیز از 
عوامل قدرت باشند لذا اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نخواهد افتاد، هر چند 
افراد تیم اقتصادی دولت عوض شود و اراده ای برای تعویض افکار اقتصادی 

دولت وجود نداشته باشد.
علوی زمیدانی به تولید ناخالص ملی و نقش آن در قدرت ملی کشور اشاره 
و گفت:اقتصاد از ابزارهای قدرت ملی می باشد و هر چه میزان واردات کمتر و 
تولید داخلی بیشتر باشد،خروج ارز از کشور  و وابستگی به خارج از کشورکمتر 
خواهد بود. وی به جلسات سران سه قوه به همراه افراد تاثیرگذار در تصمیم 
گیری های اقتصادی اشاره کرد و افزود:اگر ماحصل این جلسات در اجزای هر 
سه قوه، فعال در استانها تسری کند، شاهد شفافیت اقتصادی و کاهش سواستفاده 

ها خواهیم بود.

دستگاه هایـی که حـول دولت 
نمی چـرخند!

از  ۷۰نفر   :24 گیالن 
مراکز  و  ها  واحد  دانشجویان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی 
استان گیالن در اردوی آموزشی 
شرکت  طیبه  حیات  تشکیالتی 
روابط  گزارش  به  کرد.  خواهند 
عمومی و اطالع رسانی دانشگاه 
آزاد اسالمی استان گیالن ،  دکتر 
تشکل  مسئول  علیزاده  عمران 
دانشگاه  سیاسی  اسالمی  های 
آزاد اسالمی استان گیالن با بیان 
به  توجه  با    «  : گفت  خبر  این 
تشکل  فعالیت  و  وجود  اهمیت 
های سیاسی برای مدیران ارشد 

دانشگاه آزاد اسالمی ، اداره کل 
اسالمی  سیاسی  های  تشکل 
به  اقدام  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
بصورت  هایی  دوره  برگزاری 
منطقه ای کرد.« وی ادامه داد: »  
های  واحد  منتخب  دانشجویان 
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی  
و  مازندران  گیالن،  استان  سه 
گلستان به صورت یک مجموعه 
 1۳9۷ ماه  مهر   22 فردا  از 
جاری  سال  ماه  مهر   2۵ لغایت 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
ساری حضور خواهند داشت .« 
علیزاده خاطر نشان کرد: » در 

روز  از  که  تشکیالتی  دوره  این 
برگزار  روز   4 بمدت  یکشنبه 
قبیل   از  های  برنامه  شد  خواهد 
مسائل  های  دوره  در  شرکت 
آموزشی،  فرهنگی وبازدید های 

استفاده   بوده که جهت  اجتماعی 
کل  از  که  شد  طراحی  دانشجویان 
واحد های دانشگاهی استان گیالن 
حدود ۷۰ نفر در این دوره شرکت 

خواهند کرد.

اعزام دانشجویان دانشگاه آزاد گیالن به اردوی حیات طیبه

زهرا رضائی

خشــکسالی 30 سـاله  دروغ علمــی است 

این که  بیان  با  راه  وزیر  معاون 
دروغ  یک  ساله   ۳۰ خشکسالی 
علمی  است،گفت:جامعه  علمی 
بودن«خشکسالی  دوره ای  جهان 
در  متاسفانه  اما  نمی کند  تایید  را 
پذیرش  جای  به  برخی  ایران 
با  سازگاری  و  کم آبی  شرایط 
اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، 
مطرح  را  غیرعلمی  نظرات  این 

می کنند. 
خبری  شبکه  گزارش  به   
واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
راه  وزیر  معاون  پرهیزکار  ،داود 
سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و 
هواشناسی کشور در مورد چرایی 
در  »خشکسالی«  پدیده  وقوع 
جغرافیای  بر  تاکید  ضمن  ایران 
در  کشور  نیمه خشک  و  خشک 

کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو 
در  کشور  بارش های  متاسفانه 
نرمال  حد  زیر  گذشته  سال   11
یا در حد نرمال بوده است و در 
نداشتیم  را  سالی  هیچ  مدت  این 
به باالی  ایران  که میانگین بارش  
بنابراین  برسد  )ترسالی(  نرمال 
بررسی میانگین بارش ها حاکی از 
آن است که کشور ما حداقل در 
کم بارشی  دهه گذشته دچار  یک 

بوده است.
دمای  افزایش  به  اشاره  با  وی 
در  گذشته  سال  چند  طی  ایران 
کنار کمبود بارش ها تصریح کرد: 
مختلف  مناطق  دمای  رفتن  باال 
را  تعرق  و  تبخیر  میزان  کشور، 
کمترین  بنابراین  می دهد  افزایش 
اثر منفی این شرایط، عمیق ترشدن 

پدیده »خشکسالی« است. 
خشکسالی  داده های  بررسی 
مویّد  هم  بلندمدت  بازه های  در 
درصد   9۷ بر  بالغ  که  است  آن 
مساحت ایران با درجات مختلف 
ضعیف،  از  اعم  خشکسالی 
شدید  بسیار  و  شدید  متوسط، 
به  پاسخ  در  است.وی  درگیر 

پرسشی مبنی بر اینکه آیا ادعاهای 
بودن  ساله   ۳۰ یا   2۰ به  مربوط 
دوره خشکسالی در ایران صحت 
دارد یا خیر؟ اظهار کرد: هیچ یک 
از این اظهار نظرها علمی نیست 

و مبنا ندارد.
برخی  که  دارد  تاسف  جای   
کارشناسان داخل و خارج کشور 
آبی  شرایط  پذیرش  جای  به 
برنامه ریزی  ایران،  در  موجود 
کشور  اقلیم  با  سازگاری  برای 
ناپایدار،  توسعه  از  جلوگیری  و 
مطرح  علمی  غیر  نظرات  چنین 

می کنند.
مطرح  امروز  دنیای  در  آنچه   
جهان  علمی  جوامع  در  و  است 
می گیرد  قرار  توجه  مورد 
»گرمایش جهانی« و اثرات ناشی 

از آن است. 
پرهیزکار با تاکید بر اینکه به جز 
تاثیر  و  جهانی  گرمایش  موضوع 
ادعاهای  بقیه  خشکسالی،  بر  آن 
مطرح، مبنای علمی ندارد، گفت: 
بیابان زایی  کنترل  برای  ایران  در 
الزم است که ضمن پذیرش اقلیم 
کشور، امور توسعه ای را تنها در 

از  منطقه  هر  اقلیم  خرد  توان  حد 
جمله منابع آب آن پیش بگیریم و 
از بارگذاری جمعیتی، کشاورزی و 
صنعتی بیش از حد بویژه در مناطق 

دچار خشکسالی خودداری کنیم.
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
مبنای  بر  اینکه  بیان  با  ادامه  در 
داده های علمی، چهار سناریو برای 
و  گرمایش  حوزه  در  جهان  آینده 
گفت:  است،  شده  تعریف  اقلیم 
یکی  سناریو،  چهار  این  بین  از 
خوشبینانه  یکی  و  ترین  بدبینانه  
که  ترتیب  بدین  است.   ترین 
توافق نامه  که  کشوری   19۵ اگر 
که   - را  پاریس  اقلیمی  تغییرات 
طریق  از  زمین  کره  دمای  کاهش 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش 
بویژه دی اکسیدکرین دنبال می کند 
در  خود  تعهدات  به  پذیرفته اند   -
گلخانه ای  گازهای  کاهش  زمینه 
سال  تا  می رود  کنند،انتظار  عمل 
افزایش  نسبی  به طور  دما   2۰۳۰
یابد و پس از آن این دوره افزایش 
دما متوقف شود و به تدریج در یک 
کره  دمای  ساله،   1۰۰ حداقل  بازه 

زمین به حالت عادی بازگردد.

همسان سازی حقوق  
بازنشستـگان از حرف تا عمل 

  گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرعامل 
گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
همسان سازی حقوق سالمندان، نیازمند ۳۰ 

هزار میلیارد تومان اعتبار است. 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
سالمندان،  حقوق  همسان سازی  گفت: 
نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است. 
امروز  ظهر  از  پیش  تقی زاده  جمشید   
و  بازنشستگان  کانون های  با  نشست  در 
ساری،  شهرستان  امید  خانه  در  مسئوالن 
را  سالمندی  خانه های  باید  اینکه  بیان  با 
طبق  کرد:  اظهار  کنیم  طراحی  کشور  در 
درصد   1۰ حدود   9۵ سال  سرشماری 
تعداد  و  هستند  سالمند  کشور  جمعیت 
تا  طوریکه  به  است  افزایش  به  رو  آن ها 
کارشناسی های  اساس  بر   2۰4۰ سال 
یک  فرد  سه  هر  ازای  به  گرفته  صورت 

سالمند در کشور زندگی خواهد کرد. 
درصد   2۰ اینکه  به  اشاره  با  وی   
تشکیل  سالمندان  را  کشور  بازنشستگان 
بیشترین  با  گیالن  کرد:  تصریح  می دهند، 
و سیستان و بلوچستان با کمترین جمعیت 

سالمندی روبه رو است. 
کشور  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
بر لزوم توجه به عزت اجتماعی و بهبود 
اینکه  بیان  با  و  تاکید  سالمندی  سالمت 

منزلت  کارت  بازنشستگان  تمامی  برای 
صادر می شود، خاطرنشان کرد: ایجاد شهر 
خدمات  ارائه  برای  نیز  سالمند  دوستدار 
احداث  راستا  همین  در  و  بوده  ضروری 
مجموعه های  بازنشستگان،  موزه  پارک 
نیاز در دهکده  رفاهی و کانون های مورد 

سالمت در دستور کار قرار دارد. 
 2۰ تامین  اینکه  به  اشاره  با  تقی زاده 
هکتار زمین برای ساخت دهکده سالمت 
در مازندران در دست اقدام است، گفت: 
و  ورزشی  مجموعه های  دهکده  این  در 
رفاهی ویژه بازنشستگان با تامین اعتبار از 
ردیف بخش های شرکتی، احداث می شود 
و تمامی نیازمندی های درمانی، اورژانس، 
هتلینگ و ... نیز درنظر گرفته خواهد شد. 
قانون  تصویب  برای  اینکه  بیان  با  وی 
جدی  طور  به  کشوری  خدمات  جامع 
پیگیر هستیم به همسان سازی حقوق نیز 
اشاره و خاطرنشان کرد: برای اجرای دقیق 
میلیارد  هزار   ۳۰ حقوق،  سازی  همسان 
تومان بودجه نیاز است و امیدواریم تا سال 
98 حدود 1۵ هزار میلیارد تومان آن تامین 
بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  شود. 
زیر  بازنشستگان  درصد   9۵ کشور گفت: 
حقوق  تومان  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  دو 
تصویب  با  امیدواریم  و  می کنند  دریافت 

و  عدالت  کشوری  خدمات  جامع  قانون 
پرداخت  و  خدمات  نظام  سازی  همسان 

محقق می شود. 
سال  طی  اینکه  به  اشاره  با  زاده  تقی   
کشور  در  نفر  هزار   ۳۰۰ به  گذشته 
این  نیز  امسال  و  شد  پرداخت  تسهیالت 

امر برای 4۰۰ هزار نفر دیگر صورت خواهد 
و  هزار   26 تسهیالت  کرد:  اظهار  گرفت، 
آنان  به حساب  گذشته  روز  چند  نفر   ۵۰۰
 ۳۳ به  آینده  ماه  از  و  است  شده  پرداخت 

هزار نفر دیگر پرداخت خواهد شد.

گیالن مقام اول سالمندی در کشور! 

رئیس کل دادگستری گیالن 
قضایی  دستگاه  اینکه  بیان  با 
دستگاههاست  سالمترین  از 
گفت: کارکنان دستگاه قضایی 
 ، ترین  عادل   ، ترین  پاک  از 
کش  زحمت  و  ترین  ادعا  بی 
مورد  یک  و  هستند  افراد  ترین 
قضایی  دستگاه  در  هم  خطا 
سیاوش  نیست.احمد  پذیرفتنی 
پور  در همایش فصلی رئیسان، 
واحدهای  های  دادستان  و 
قضایی استان اظهار داشت: خطا 
پذیرفته  مردم  و  منظر جامعه  از 
نیست و قضات باید الگوی همه 
خوبی ها ، انسان دوستی ها ، 
ها  تالش  و  کار  و  ها  تواضع 
باشند.وی با بیان اینکه شیطان 
فریب  درصدد  عمر  تاپایان 
کرد:  تصریح  هاست،  انسان 
باید در هر سن و سال و هر 
زیادی  های  مراقبت  شرایطی 
تواند  می  شیطان  چراکه  کرد، 

ما را به پرتگاه سقوط دهد.
قضاوت  که  این  بیان  با  وی 
اطهار  ائمه  و  پیامبر  جایگاه 
باید قدر و  )ع( است و قضات 
منزلت جایگاه خودشان را بدانند 
افزود: حضرت علی )ع( مالک 
بود  حق  قضاوت  در  معیارش 
. سیاوش پور خاطر نشان کرد: 
ترین  جزئی  حتی  ندهیم  اجازه 
نیرو در دستگاه قضایی موجب 
خدشه دار شدن به عظمت این 
اذهان عمومی شود. در  دستگاه 
ناظر  خودتان  اینکه  بیان  با  وی 
و دلسوز در استان باشید، گفت: 
دستگاه قضایی ، دستگاه سالمی 
صالبت  و  اقتدار  با  و  است 
با  را  اسالمی  انقالب  اهداف 
کارآمدی بیشتر به پیش می برد.

نباید  قضایی  ***دستگاه 
بی  استان  اتفاقات  به  نسبت 

تفاوت باشد
ضرورت  بر  پور  سیاوش 
بیت  حقوق  به  خاص  توجه 
المال و عامه مردم و همچنین 
در  و  تفریط  و  افراط  از  پرهیز 
کرد.  تاکید  اعتدال  گرفتن  پیش 
بر  نظارت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
موضوعات بویژه حقوق بیت المال 
گفت: درصورتی که یک ماه غفلت 
بگیرد،  صورت  قضایی  دستگاه  در 
روی  ناخوشایندی  اتفاقات 

خواهد داد. ایرنا - گیالن

خبر
یک مورد خطا هم 
در دستگاه قضایی 
پذیرفتنی نیست

از  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  ها:  واکنشی 
کاهش چشمگیر قیمت مسکن در کشور همزمان با 

سقوط ارزش دالر خبر داد.
یوناتن بت کلیا  با اشاره به روند چشمگیر کاهش 
تحت  بازار های  از  یکی  گفت:  بازار،  در  دالر  نرخ 
تاثیر نوسانات ارزی مسکن بوده که با کاهش نرخ ها 

درگیر نزول قیمتی شده است. 
مجلس  در  کلدانی  و  آشوری  مسیحیان  نماینده   
کاهش  تداوم  با  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
بازگشت  منتظر  باید  آینده  روز های  در  ارز  قیمت 

افزود:  باشیم،  قبل  ماه های  به  مسکن  قیمت 
بانک  سیاست های  و  ارز  بازار  تنظیم  خوشبختانه 
به  را  نسبی  آرامش  توانست  رابطه  این  در  مرکزی 

بازار هدیه کند. 
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار ارز بر همه 
بازار ها تاثیر مثبت خواهد داشت، گفت: خوشبختانه 
دست بسیاری از دالالن در روند قیمت گذاری های 
نماینده مردم در مجلس دهم  این  کاذب بسته شد. 
با تاکید بر اینکه ریزش قیمت اجاره بها نیز از دیگر 
پیامد های تنظیم بازار ارزی بوده است، تصریح کرد: 

با  مسکن  دوباره  رونق  منتظر  باید  آتی  روز های 
منطقی شدن قیمت ها باشیم. 

بت کلیا ادامه داد: خوشبختانه با بازگشت آرامش 
فشار  نرخ ها  کاهش  همچنین  و  مسکن  بازار  به 
در خرید خانه  ناتوانی  نتیجه  در  مردم  بر  مضاعفی 
نیز  مسکن  تسهیالت  ارزش  و  شد  نخواهد  وارد 

دوباره ملموس خواهد شد. 
وی افزود: به طور حتم کمیسیون عمران مجلس 
با مسئوالن وزارت  مستمر  برگزاری نشست های  با 
را  مسکن  بازار  نهایی  ساماندهی  شهرسازی  و  راه 
چنین  تزریق  شاهد  دیگر  تا  کرد  خواهد  پیگیری 

تنش های به نرخ ها نباشیم. 

اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو   
در  مسکن  نرخ  حباب  شدن  شکسته  با  شد:  یادآور 
کاالی  حیطه  از  مسکن  دیگر  دالر  نرخ  کاهش  پی 
سرمایه ای خارج و مردم فقط برای مصرف خود به این 

نوع معامالت خواهند رفت.

کاهش قیـــــــــمت مسکـن آغاز شد
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