
پیدایش  و  ظهور 
در  اسالمی  نظام 
فراز  همه  با  ایران 
در  هایش  نشیب  و 
گذشته،  سال  چهل 
برای  چه  اگر 
انقالب  دوستان 
اسالمی یک نهضت 
برای  راه  چراغ  آشکار  ای  گونه  و  عظیم 
ایستادگی مردم کشورها در برابر استکبار و 
جهان  منطق  بی  های  زورگویی  و  استعمار 
غرب به خصوص آمریکایی ها و اسراییلی 
و  چشم  در  خار  مستکبران  برای  بود،  ها 

استخوان در گلو شد. 
تمام  قدرت  و  شکوه  با  اسالمی  نظام  اکنون 
» فارغ از مشکالت گذرای داخلی » در استانه 
و  است  گرفته  قرار  ظهورش  سال  چهلمین 
حضور نرم افزاری و گاه سخت افزاری انقالب 
خاورمیانه  درمنطقه  ویژه  به  جهان  در  اسالمی 
عرصه را به خصوص  بر تاخت و تازهای کاخ 
سفید و تل آویو تنگ کرده است و این مهم آن 
حاضر  درعصر  جهانی  تحوالت  سیر  از  بخش 
است که مردم و مسئوالن در اروپا و دیگر دول 
باید آن را با دقتی پیگیرانه درک کنند. آمریکایی 
هر  به  می خواهد  دلشان  بسیار  اسرائیلی  و  ها 
کسی  مانند  اما  کنند،  ساقط  را  نظام  ممکن  شکل 
قدر  هر  باشد،  کرده  گیر  ای  حلقه  درون   در  که 
دست و پا می زنند حلقه تنگ تر و راه تنفس شان 
بازهم تنگ تر می شود. مردم در این چهار دهه به 
شایستگی نشان داده اند که همراه و همگام اهداف 
و آرمان های بزرگ نظام هستند، اما بخش زیادی 
این  به  هم   هنوز  و  ابتدا  همان  از  ازمسئوالن 
و  جناحی  حزبی،  منافع  و  اند  نرسیده  مرحله 
قدرت  و  نظام  برآبروی  را  انتخاباتی  ستادهای 

انقالب ترجیح می دهند.
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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 

گلسار - صابرین- جنب مجموعه ورزشی یادگار امام

شعب  کارمندان  از  بسیاری 
بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی 
طفره  متقاضیان  به  وام  ارایه  از 
می روند، اما برخی بانکها مردم را 
تشویق می کنند تا با سپرده گذاری، 
۸۰ تا ۹۰درصد سپرده خود را وام 

بگیرند
نظام  از  خرد  وام های  دریافت 
از  یکی  به  روزها  این  بانکی 
در  اداری  پروسه های  سخت ترین 
این  البته  است.  شده  تبدیل  ایران 
نوع رفتار بانکها برای ارایه وام به 
دارد.  مردم، سابقه ای بس طوالنی 
هر گاه یک فرد برای دریافت وام 

ضروری به بانک مراجعه می کند، 
با انبوهی از تقاضاهای ارایه ضامن 
و ضمانت هایی مواجه می شود که 
برای  مسیر  ادامه  از  را  او  بعضا 
و  می کند  منصرف  وام  دریافت 
تامین  دیگر  روش های  سمت  به 
گاهی  که  نحوی  به  می برد؛  مالی 
ضمانت نامه هایی که برای دریافت 
وام از سوی بانکها طلب می شود، 
ارایه  به  خرد،  بسیار  ارقام  برای 

سند ملکی هم می انجامد.
یک  از  که  شرایطی  چنین  در 
سوی  از  تنها  بانکها  برخی  سو، 
بانک مرکزی توانسته اند که مجوز 

سقف های  در  هم  آن  سپرده  اخذ 
برخی  کنند،  را دریافت  مشخصی 
در  نیز  بانکی  شعب  از  دیگر 
تالش هستند که شرایطی را برای 
برای  سپرده گیری  شدن  جذاب تر 

مشتریان و صاحبان سرمایه ایجاد 
سایر  با  رقاب  در  بتوانند  تا  کنند 
اولویت  را در  بانکها، شعب خود 

انتخاب مشتریان قرار دهند. 

 ۹0 درصد سپــرده خود را وام بگیـرید

فروشگاه 
عسل صدرا

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

محاسبات مصرف 
گاز در فصل 

سرد سال

ادامه مطلب صفحه 2

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
در  گیالن  استان  گاز  شرکت 
و  سرما  فصل  آغاز  خصوص 
یک  گازبها  و  مصرف  محاسبات 
اطالعیه صادر کرد. روابط عمومی 
و  سرما  فصل  آغاز  با  گیالن  گاز 
در  عمومی  افکار  تنویر  بجهت 
نکات  گازبها  محاسبه  خصوص 
رسد:   مي  استحضار  به  را  ذیل 
ملي  شرکت  دستورالعمل  براساس 
بها،  گاز  محاسبه  براي  ایران،   گاز 

سال به دو فصل گرم و سرد تقسیم 
تاریخ   از  سرد  فصل  که  شود  مي 
16 آبانماه تا پایان 15 فروردین ماه 
و مابقي سال به عنوان فصل گرم 

تعریف مي شود. 
سرد  فصل  در  آنجائیکه  از   
به  شود  مي  بیشتر  گاز  مصرف 
عزیز  مشترکین  حال  رفاه  جهت 
 15۰۰ حداقل  از  گاز  پایه  نرخ 
ریال در فصل گرم  به حداقل 441 
یابد که بصورت  ریال کاهش می 

و  اقلیم  نوع  با  متناسب  پلکاني 
میزان مصرف تا میزان 4۸3۰ ریال 
در نوسان مي باشد. لذا هر اندازه 
مصرف  تر  بهینه  و  کمتر  مشترک 
نماید مشمول پرداخت قیمت گاز 
بیشتر  کمتر و در صورت مصرف 
و با قرار گرفتن در پله هاي باالتر 
مشمول پرداخت گازبهاي بیشتر به 
صورت پلکاني در فصل سرد مي 

شود. 
 ۹4 سال  از  که  گازبها  نرخ    

تاریخ  از  بود،  مانده  تغییر  بدون 
درصد   15 ۹7، حداکثر  2۹ خرداد 
افزایش یافت که این میزان به موارد 

فوق افزوده می شود.

محـاسبات مصـرف گاز در فصل ســـرد سال

لیال خدمت بین دانا

از عبداللهی حمایت می شود،

استاندار گیالن ،

درآمد خانوارهای گیالنی پایین تر 
از میانگین کشوری است

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با اشاره به اینکه میزان درآمد خانوارهای 
گیالنی از میانگین کشوری پایین تر است گفت:  استان گیالن از این لحاظ در قعر 

جدول قرار دارد...
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گوناگون

ماسال  دادستانی   :24 گیالن 
امسال  ماه  مهر  در  کرد:  اعالم 
از ۹۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی 

شهرستان رفع تصرف شد.
دادستان  شالیکار  علی 
تخریب  از  ماسال  شهرستان 
مستحدثات  و  بنا  مورد   37
ملی  اراضی  در  مجاز  غیر 
تحت  اراضی  آزادسازی  و 
مهر  در  شهرستان  این  تصرف 

ماه سال جاری خبر داد. 
گزارشات  به   اشاره  با  وی 
اقدام  افرادی  فت:،  گ  واصله 
اراضی  در  ساز  و  ساخت  به 
ملی نمودند گفت: این اراضی 
متر   ۹۰۰1 مساحت  به  جمعا 
رفع  قضایی  دستور  با  مربع 

تصرف شد. 

ادامه مطلب ... 
شتاب  با  باید  افراد  این 
اگر  و  شوند  هشیار  و  بیدار 
با  باید  مردم   نشد،  چنین 
از  گروه  این  درصحنه  ورود 
کنند.  جایگزین  را  را  مدیران 
این  پذیر  نا  انکار  واقعیت 
است که اوضاع معیشتی مردم 
العاده مهم است و  امری فوق 
آن  برای  سریعتر  چه  هر  باید 
جستجو  موثر   راهکارهای 
چیز  همه  که  مردمی  شود، 
فرزندانشان   حتی جان خود و 
تنومند  درخت  آبیاری  نثار  را 
اگر  مدیران  اند.  کرده  انقالب 
اسالمی  انقالب  همین حضور 
در پنج قاره جهان را به درستی 
استکبار  اینکه  و  کنند  درک 
جهانی چگونه سرگیجه گرفته 
است، باید از کاخ ها و ویالها 
مردم  صف  به  و  آمده  بیرون 
زندگی  مردم  مانند  و  بپیوندند 
عرصه  دهند  اجازه  و  کنند 
انقالب اسالمی ایران هرروز به 
شایستگی و درراستای حمایت 

از مظلومان گسترده تر شود.

ادامه سرمقاله

خبر

گیالن 24 و نشریه واکنش: منطقه آزاد انزلی میزبان دومین تور دوچرخه سواری جایزه 
بزرگ قهرمانی کشور«جام کاسپین« خواهد بود. به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی دومین تور دوچرخه سواری جایزه بزرگ قهرمانی کشور 
»جام کاسپین«  با حضور چهره های مطرح و مدال آور این رشته ورزشی و اعضای 
تیم ملی از  25 آبان برای دومین سال در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی 
برگزار میشود.  این رقابت ها به صورت کریتریوم در سه رده سنی)جوانان،بزرگساالن و 

پیشکسوتان( برگزار خواهد شد که شرکت کنندگان در گروه سنی پیشکسوتان و جوانان 
مسافت 3۰ کیلومتر،  و در بخش بزرگساالن نیز مسافت 5۰ کیلومتر را رکاب خواهند زد 

و در پایان  به نفرات اول تا هفتم هر رده سنی هدایای نقدی اهداء می گردد. 
الزم بذکر است تا کنون بالغ بر 15۰ ورزشکار از 2۰ استان کشور جهت حضور در 
این دوره از رقابت ها اعالم حضور داشته اند و بازیکنان تیم ملی دوچرخه سواری نیز 

در کنار سایر رکاب زنان در مسابقات حضور دارند.

واکنش
» عـرصـه « 

9هزار متر مربع 
زمینهای ماسال رفع 
تصرف شد

مدیران دارایی هایشان را 
روی میز بگذارند

 تور دوچرخه سواری جایزه بزرگ کشور در منطقه آزاد انزلی

 
چنین  چرا  که  کنید  حیرت  شاید 
یا  اقتصادی  تحلیل  برای  را  تیتری 
بهتر تحلیل« اقتصادی ، اجتماعی« بر 

گزیده ام« 
صریح«  »نص  تحلیلی  تیتر  این 
است  ما  اسالمی  نظام  اساسی  قانون 
در  انقالب  پیروزی  از  قبل  حتی  که 
ماده 137 قانون اساسی کشور وجود 

داشت.  
کجا  از   « است،  آمده  قانون  در 
راستا مدیران  این  » و در  ای؟  آورده 
دولت  به  وابسته  شرکتهای  و  دولتی 
بدهند  پاسخ  قضایی  دستگاه  به  باید 
این ثروت و امالک و اندوخته ها  را 

از کجا آورده اند.
از  بعد  و  پیش  قانون  این  اگر   
شد،  می  اجرا  درستی  به  انقالب 
شاهد اختالس های چند هزار میلیارد 
به  شرکت  چندین  تاسیس   ، تومانی 
تنهایی توسط برخی مدیران  مختلف، 
بانکی   میلیاردی  تسهیالت  دریافت 
زاده ها،  اقا  برخی مسئوالن و  توسط 
واردات  با  داخلی  تولید  کردن  نابود 
غیر ضروری به هدف ثروت اندوزی 
تاسیس  تومان،  میلیارد  صدها  ها 
ساز  مشکل  اعتباری   های  موسسه 
رانتی  های  انتصاب  کشور،  برای 
و  نجومی  های  حقوق  جناحی،  و 
هجومی و .... علیه روح و روان افکار 

عمومی نبودیم.  
مردم به خصوص نسل جوان پا به 
زندگی با این گرانی های بی حساب 
و کتاب و لجام گسیخته ماههای اخیر 

حتی  تهران  مانند  شهرهایی  در  دیگر 
قادر به خرید یک مترمربع مسکن هم 
های  خانواده  آمدهای  در  و  نیستند 
و  خورد  برای  فقط  کارگر  و  کارمند 
نمی  کفاف  هم  را  درمان   ، خوراک 

دهد.! 
و  بافی  منفی  قصد  وجه  هیچ  به 
این  اما  ندارم،  منطق  بی  انتقادهای 
گواه  به  ما  جامعه  های  واقعیت  ها 
اظهارات شهروندان و مستندات بسیار 
منتشره در رسانه های داخلی و دلسوز 
انتخاب می  . مردم دولت  نظام است 
ثروت  و  ها  گرانی  مقابل  در  تا  کنند 
اندوزی ها و اختالس ها قد علم کند. 
دولت انتخاب می کنند » آن دولت  با 
نگاه سیاسی و حزبی و جریانی«  هر 
بدون گفتار درمانی ، دغدغه عملی و 
اجرایی آرامش جامعه را داشته باشد.  
 « خاص  ای  عده  که  نباشد  اینگونه 
حدود 4 تا 5 درصد جمعیت و اغلب 
متاسفانه  و  دالالن   خواران،  رانت 
بخش  همه  در  مدیران  از  گروهی 
و  کنند  ماال خود  را  کشور  ثروت  ها 
قشر اکثریتی« به اظهار خود مسئوالن 
نظام« سالها در حسرت داشتن حداقل 

زندگی درمشکالت گرفتار بمانند.!! 
جامعه  کردن  ناامید  قصد  هرگز 
روی  آنچه  اما   ، ندارم  و  نداشته  را 
می  مشاهده  مدرک  و  سند  با  زمین 
و  هستند  آن  ناظر  مردم  همه  و  شود 
البته آزاد دهنده است، ثروت اندوزی 
مدیران در سطوح گوناگون است که 

تعدادشان هم متاسفانه کم نیست .
زمانی  تا چه  روند  این  راستی  به   
چه  مردم  و  باشد  داشته  ادامه  باید 
در  ها  سازی  شفاف  شاهد  زمانی 

وقتی  بود؟.  خواهند  مسئوالن  ثروت 
همه  مقصود   « مدیران   « گوییم  می 
دولت،  در  گانه  سه  قوای  مدیران 
دستگاه قضایی و مجلس است.  رهبر 
باید  کی  تا  اسالمی  انقالب  معظم 
نشان  راه  کنند،  توصیه  هشداربدهند، 
برای  جان  گوش  مدیران  و  دهند 

شنیدن نداشته باشند. 
چرا دارایی های وزیران، مقام های 
قبل  ادوار  در  ها  مجلسی  و  قضایی 
مدیران  خصوص  به  حاضر،  زمان  و 
شرکت های دولتی و طرف قرار داد 
به مردم اعالم  . چرا  رصد نمی شود 
نمی شود که این همه ثروت از کجا 

آمده است و چه باید کرد.؟! 
است  حیف  واقعا    ، آخر  کالم 
برای کشوری که توانمندی های فوق 
و   دارد  ها  زمینه  همه  در  ای   العاده 
علم  در حوزه های  اخیر  دهه  دو  در 
شگرفی  های  پیشرفت  فناوری   و 
جمله  از  داخلی  مستندات  گواه   به 
مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی و نیز براساس 
مستدات  و آمارهای جهانی ثبت کرده 
و نیروی جوان آن نه تنها  در داخل که 
در بسیاری از کشورها منشاء خدمات، 
نتواند  هستند،  توسعه  و  پیشرفت 
کند.  حل  را  سادگی  این  به  مشکلی 
حرکتی  یک  در  باید  قضایی  دستگاه 
انقالبی به همه مدیران در چهار دهه 
گذشته اعالم کند که دارایی های خود 
و  بگذارند  میز  روی  باید  و  باید   را 

و  ها  دارایی  رصد  و  رسیدگی  از  پس 
 ، مربوطه  اطالعات  کردن  ای  رسانه 
شفافیت را به حداکثر ممکن برساند و 

میزان اعتماد عمومی را ارتقاء دهد. 
مدیران قبلی و کنونی در چنین کشور 
زیستی  از ساده  تاسی  با  باید  نظامی  و 
بنیان گذار جمهوری اسالمی و رهبری 
چندین  های  خانه  از  انقالب   معظم 
میلیاردی خارج شده و این آپارتمان ها 
و ویالهایشان در اطراف تهران و کرج 
و جاده چالوس و شمال ایران  و کیش 
را به امور خیریه اختصاص داده و نشان 
تحریم  و  سخت  شرایط  در  که  دهند 
اقتصادی با مردم همراهی عملی دارند. 
شعار ها ی بدون عمل پشت تریبون ها 

به پشیزی نمی ارزد.!  
عمل  در  مردم  و  بدهیم  شعار  اینکه 
خالف آن را نظاره کنند، اعتماد عمومی 
سلب و بدبینی ها افزایش می یابد که 
واقعا برای انقالب اسالمی حیف است، 
منطقه  سراسر  در  اکنون  که  انقالبی 
خاورمیانه و دیگر کشورها نفوذ کرده و 
دوستداران زیادی دربین ملت ها دارد. 
سالهای  به  دیگر  بار  باید  ما  مدیران 
بازگردند  اسالمی  انقالب  پیروزی  اول 
و با یک بازنگری جدی و اطالع رسانی 
ها ی موثر و گسترده به مردم بگویند ، 
همزبان، همدلی و هم سفره و به زبان 

ساده تر هم اندازه آنها هستند. 
انتقاد  شما هم اگر در این باره نظر، 
و پیشنهادی دارید، آماده انتشار هستیم. 

یا علی مدد....          

خبر

گیالن 24 و نشریه واکنش: استاندار گیالن می گوید: 
پرداخت  در  گیالن   ۹ رتبه  به  حاضر  حال  در  استان 
امید دارم در  اشتغال روستایی رسیده است و  تسهیالت 
سهمیه 5۰ درصد دوم ابالغی در مسیر بهبود سطح اشتغال 

جامعه گام برداریم. 
مصطفی ساالری در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه 
درصد   1۰ کامل  جذب  ضرورت   بر  استان  گذاری 
باقیمانده از سهم اولیه تسهیالت ابالغی اشتغال روستایی 
تاکید کرد و افزود: چهار بانک عامل در حوزه پرداخت 
تسهیالت اشتغال روستایی در مدت 1۰ روز آینده نسبت 
به تسریع در پرداخت سهمیه باقیمانده اقدام کنند .وی با 
تاکید بر لزوم بازنگری در رسته های پرداخت تسهیالت 
اشتغال روستایی بر مبنای ارزیابی و نظارت انجام گرفته شده 
از تسهیالت پرداختی زمانی محقق می شود  انحراف  گفت: 
جدید  امکان  ایجاد  به  نسبت  تسهیالت  کننده  دریافت  که 
نیازمند  که  باشد  نکرده  اقدام  شده  ارائه  طرح  در  اعالمی 
دقت و نظارت بیشتر است . نماینده عالی دولت در گیالن 
قوانین موجود و  بررسی  به  را موظف  اجرایی  دستگاه های 
انعکاس مشکالت به نمایندگان در جهت تدوین بهتر الیحه 
بودجه ۹۸ کرد و گفت: برخی از سرمایه گذاران در خصوص 
دچار  انتخاب محصول  و  تولیدی  واحدهای  تشکیل  مبنای 
مواجه  مشکالتی  با  تشکیل  از  پس  که  هستند  اشتباهاتی 

می شوند .
 وی به تولید بسیاری از محصوالت مشابه در استان های 
مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: برخی استانها ویژگی های 
در  باید  که  دارند  تولیدی  محصوالت  برخی  در  خاصی 
برنامه ریزی ها بر آن تمرکز شود . استاندار گیالن به رتبه 
اشاره  روستایی  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  در  گیالن   ۹
کرد و افزود: امیدوارم در سهمیه 5۰ درصد دوم ابالغی 
مسیر  در  کارشناسانه  اقدامات  با  بتوانیم  دولت  سوی  از 
بهبود سطح اشتغال جامعه گام برداریم .وی همچنین به 
پرداخت تسهیالت از سوی بانک سینا به طرح های عام 
المنفعه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی 
بانک سینا  به  این طرح ها  بررسی دقیق نسبت معرفی  با 
با جدیت اقدام کنند. ساالری کمیته نظارت بر پرداخت 
جدیت  به  مامور  را  استان  روستایی  اشتغال  تسهیالت 
بیشتر در ورود به شهرستان  ها کرد و افزود: این نظارت 
و رصد می تواند چراغ راهنما برای نقاط ضعف و قوت 
ابالغی مرحله دوم تسهیالت  ما در 5۰ درصد سهمیه ی 

اشتغال روستایی باشد. 

گیالن نهمین 
استان پرداخت 
تسهیالت اشتغال 

در کشور 

تحلیل روز،  استاندار گیالن ،
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تشکر و قدردانی موسسه خیریه حمایت از بیماران خاص و سرطانی  گیالن سبز 
 از خیرین و نیکوکاران محترم

به قلم: مجید محمدپور،نویسنده، 
روزنامه و مدرس علوم ارتباطات

 بدینوسیله از کلیه خیرین محترم و نیز مراکز و نهادها و تمامی گروههایی که تا کنون با کمکهای  بی دریغشان بیماران تحت پوشش موسسه گیالن سبز را یاری نموده تشکر و قدردانی می 

نماییم و از خداوند منان  اجر دنیوی و ٱخروی شما را خواستاریم. امیدواریم توانسته باشیم قطره ای از دریای بیکران محبتهای شما عزیزان را پاسخگو باشیم.         

آقای دکتر حائری - سرکار خانم  فرهنگ - جناب آقای مهدی حاجتی )گروه امید به زندگی( - سرکار خانم فردوس مجیدیان طالقانی - جناب آقای اکبر جعفری - 
سرکار خانم الله فرامرزی - سرکار خانم دکتر خوجینیان - سرکارخانم شراره جوادی - سرکار خانم فریبا عیوض زاده - سرکارخانم فاطمه راد محمدسرشت - سرکار خانم 
ولی زاده - سرکار خانم سیده زهرا شفوی مقدم - سرکارخانم فاطمه کارگر - خیرین محترم اداره مدیریت توزیع امور برق گیالن - سرکار خانم گلناز داداش زاده  - سرکار 
خانم دکتر لوئیز داداش زاده - سرکار خانم دکتر ستاره قاسمی - سرکار خانم گلریز داداش زاده – سرکار خانم دکتر منیژه سلیمی - سرکارخانم دکتر آذر فیروزی - سرکار 
خانم بنفشه حجازی - سرکار خانم سارا  ایازی - جناب آقای علیرضا ایازی - جناب آقای دکتر بابک حجازی - جناب آقای مهندس اکبر بهنام - سرکار خانم پریسا علی 
نیا - سرکار خانم ملیحه علی نیا - جناب آقای محسن داداش زاده - جناب آقای احمد خندان- جناب آقای صیادی - جناب آقای لیفکوهی - جناب آقای مجتبی پورعلی 
- جناب آقای مهدی حسینی - جناب آقای حسینعلی احمدی جیردهی - سرکار خانم رامش باقری - سرکار خانم جهان مرزبان - سرکار خانم یوسفیان - سرکار خانم شریف 
پور- مدیریت و پرسنل محترم آزمایشگاه سینا - جناب آقای مهدی حسینی - جناب آقای گیالن پور - جناب آقای میالد فقیرپور - سرکار خانم میترا انام پور - سرکار خانم 
هاشمی - جناب آقای حسن شکیبی - جناب آقای محمود شعبانی - جناب آقای بابک محب پور - سرکار خانم نرگس علیپور - سرکار خانم نجفی - سرکار خانم قوامی 
- سرکار خانم کبری پورحسینعلی   - سرکار خانم شکوفه قناعی - سرکارخانم پروانه خلیفه - سرکار خانم سمیرا پلکوهی - سرکار خانم سمیه عسکری - سرکار خانم پور 
حسن - سرکار خانم نشاط - سرکار خانم یکرنگ  - سرکار خانم محمدپور - سرکار خانم ایران دهقان زاده ساعی )کریمی( - سرکار خانم  فاطمه صفی نژاد - سرکار خانم 
معصومه صفی نژاد - جناب آقای دکتر خسروی - سرکار خانم ندافیان - سرکار خانم دژندیان - سرکار خانم نخجوان - سرکار خانم فاطمه حنانی )جعفری( - مدیریت 

محترم آزمایشگاه دکتر گیتی امیدواری   - موسسه سبز آفرینان جوان  - سرکارخانم ریحانی - سرکارخانم سودابه ارجمند  

زهرا رضائی
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گوناگون
واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
نمایندگی های  به  سایپا  شرکت 
فروش خود اعالم کرد آن دسته 
خرید  به  اقدام  که  مشتریانی  از 
اتوماتیک  ساینا  کرده اند  کوئیک 

تحویل بگیرند. 
جدید  تصمیم  براساس 
نمایندگی های  به  سایپا  شرکت 
فروش، آن دسته از مشتریانی که 
کرده اند  کوئیک  خرید  به  اقدام 
می توانند ساینا اتوماتیک تحویل 
گرفته و آن دسته از مشتریانی که 
کرده اند  ثبت نام  دوگانه سوز  تیبا 

باید تیبا دریافت کنند. 
تعهدات  دعوت نامه  در 
خودروهای  شهریورماه  نقدی 
و  کوئیک  سراتو،  ساینا،   ،131
مشتری  ویژه  دوگانه سوز  تیبا 
کلیه  نمایندگی ها  است:  آمده 
دعوت نامه  در  مندرج  اطالعات 
در  مشتری  موجود  سوابق  با  را 
نمایندگی مطابقت ]دهند[ و در 
ایراد  گونه  هر  رؤیت  صورت 
مراتب را ظرف مدت 24 ساعت 
از طریق اتوماسیون اداری، به اداره 
عملیات فروش، ارسال نمایند. الزم 
یک  با  دعوت نامه ها  مفاد  است 
به منظور  را  دعوت نامه ها  از  نسخه 
پیشتاز  پست  از طریق  مستندسازی 
و در صورت عدم حصول نتیجه 
به اطالع  ممکن،  طریق  هر  از 
مشتریان رسانده و مراتب را در 

پرونده آنها ثبت نمایند. 
موجود  صورت  در  تذکر: 
یا  مشتری  دعوت نامه  نبودن 
بخشنامه  این  مشتریان مشمول 
ضروری  مذکور  سایت  در 
است در اسرع وقت مشخصات 
ثبت نام مربوطه شامل پذیرش، 
مشتری،  خانوادگی  نام  و  نام 
صدور  و  بررسی  جهت 
دعوت نامه از طریق اتوماسیون 
اداری یک برنامه ریزی فروش، 

ارسال گردد.

سخنگوی  ها:  واکنشی 
نهایی  و  قضایی  کمیسیون 
جدید  قانون  اگر  گفت:  مجلس 
شود  نهایی  تصویب  چک 
موضوع پشت نویسی چک کنار 

گذاشته می شود.
ملت، حسن  خانه  از  نقل  به 
کمیسیون  سخنگوی  نوروزی 
قضایی و نهایی مجلس شورای 
اصالح  طرح  درباره  اسالمی، 
گفت:  چک  صدور  قانون 
تجارت  قانون  اینکه  به  باتوجه 
روز  به  و  بوده  قدیمی  کشور 
نیز  چک  قانون  طرفی  از  نشده 
مدت هاست مورد بازنگری قرار 
این  در  مشکالتی  است  نگرفته 
اقتصادی  فعاالن  برای  زمینه 
بود.سخنگوی  شده  ایجاد 
نهایی  و  قضایی  کمیسیون 
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 
صدور  قانون  اصالح  طرح  داد: 
در  مشکالت  رفع  برای  چک 
کار  دستور  در  اقتصاد  حوزه 

مجلس قرار گرفت.

خبر

خبر

خریـداران 
»کوییــک« باید 

»ساینا« بگیرند 

پشت نویسی چک 
حذف می شود

گیالن 24: رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی گیالن اعالم کرد: فردی که در پوشش 
سایت های معتبر تبلیغاتی با درج آگهی فروش گوشی موبایل، از شهروندان کالهبرداری 

می کرد،به دام افتاد.
سرهنگ ایرج محمدخانی با اعالم این خبر، اظهار کرد: در پی ارجاع چندین فقره 
پرونده از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رشت و لنگرود به دادخواهی تعدادی 
از شهروندان مبنی بر کالهبرداری از طریق سایت های معتبر تبلیغاتی در فضای مجازی 
با درج آگهی فروش گوشی موبایل با قیمت نازلتر از بازار، بررسی موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان گیالن افزود: ماموران با انجام تحقیقات و تعقیب سرنخ ها فرد 

کالهبردار را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند. 
 سرهنگ محمدخانی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک دستگاه گوشی 
به همراه سیم کارت و تعدادی کارت بانکی کشف شد، بیان کرد: با توجه به ادله دیجیتال 
کشف شده و بررسی فنی پلیس، متهم به به بزه انتسابی و فریب 11 نفر با 2۰ میلیون 

ریال کالهبرداری اعتراف کرد. 

رئیس پلیس فتا گیالن، کالهبردار فروش موبایل از طریق سایتها دستگیر شد

اوقاف پاسـدار نیـت واقـف است

واکنش

خیریه  امور  و  اوقاف  رئیس 
مناسبت  به  واملش  رودسر  شهرستان 
از  یکی   : کرد  اعالم  وقف  هفته 
سنددار  و  تثبیت  اوقاف،  وظایف 
موقوفه  است.726  موقوفات  کردن 
اوقاف  سازمان  سامانه  سیستم  در 
ثبت  املش  رودسرو  وامورخیریه 

است .
عباس  والمسلمین  االسالم  حجت 
وامورخیریه  اوقاف  رئیس  خوبرو 
هفته  مناسبت  به  رودسرواملش 
وقف بیان کرد: در حوزه اموراوقافی 
وظایف  از  یکی   ، حقوقی  و  ثبتی  و 
سنددارکردن  و  تثبیت   ، سازمان  این 
موقوفات و بقای متبرکه وامامزاده ها 
است.اوقاف پاسدار نیت واقف است. 
سازمان  در  کرد:  تصریح  خوبرو 
رودسرواملش  وامورخیریه  اوقاف 
رقبه   3335 و  ثبت  موقوفه،   726
شامل امالک تجاری،مسکونی ،اداری 
و تفریحی جزو امالک اوقافی است.
همچنین در 6 ماهه اول سالجاری 3 
اولیه  مورد موقوفه جدید و 15 سند 
برای امامزاده ها و مساجد اخذ شده 

است. 
در  رودسرواملش  اوقاف  رئیس 
ادامه افزود : در سیستم سامانه اوقاف 
این شهرستان در حوزه مساجد ، 47۹ 
مسجد ثبت شده و تاکنون در بخش 
رحیم آباد 55 میلیون تومان و مصالی 
ناحیه  از  تومان  میلیون   5۰ املش 

دولت کمک شده است.
خوبرو خاطرنشان کرد: یکی دیگر 
از وظایف اوقاف ، تبدیل بقای متبرکه 

به قطب فرهنگی است. 
که  فرهنگی  های  برنامه  سلسله 
شوند  می  هااجرا  امامزاده  درسطح 
برنامه   ، بهاری  آرامش  برنامه  شامل 
 ، معنوی  نشاط  طرح   ، الهی  ضیافت 
برنامه دهه کرامت ، استقبال از پرچم 
آن  وخادمان   ) ع   ( رضا  امام  حرم 
و  عسل  من  احلی  برنامه   ، حضرت 

جشن نیمه شعبان و... است. 

عباس خوبرو رئیس سازمان اوقاف 
 : گفت  رودسرواملش  وامورخیریه 
سازمان اوقاف درحوزه آموزش قرآن 
دارد.یکی  مختلف  برنامه  دو  کریم 
برگزاری  دیگری  و  قرآن  آموزش 
مسابقات قرآنی است.درآموزش قرآن 
کریم روزانه به طورمیانگین 5۰۰ نفر 
درکالس قرآن امامزاده ها شرکت می 
کنند  .وی در ادامه افزود : در سالجاری 
بیش از 2 هزار نفر در 5۰ بقعه متبرکه 
این سازمان در حال آموزش و حفظ 
قرآن کریم هستند . آزمون کتبی حفظ 
قرآن کریم ، روز پنجشنبه ۹ اسفندماه 

سالجاری برگزار می شود. 
حجت االسالم والمسلمین خوبرو 
واقف  نیت  پاسدار  اوقاف   : گفت 
صرفه  منظوربارعایت  همین  است.به 
بروزرسانی  به  ،نسبت  وقف  وصالح 
مال االجاره اقدام و طبق دستورالعمل 
سازمانی ، درآمد حاصل از موقوفات 

صرف نیت واقف می شود.
رئیس اوقاف رودسرواملش گفت : 
در 6 ماهه اول سالجاری تاکنون بیش 

ریال  میلیون   6۰۰ و  میلیارد  یک  از 
وخدمات  واقف  نیت  اجرای  برای 
اوقاف به جامعه هدف شامل ایتام،بی 
درمان  و  دارو  فقرا،  سرپرستان، 
 ، مساجد  متبرکه،  بقای   ، نیازمندان 
عزاداری ها و... هزینه شده است. وی 
عنوان کرد: شناسائی موقوفات به ویژه 
یکی  علمیه  موقوفات در حوزه های 
دیگر از وظایف اوقاف است. تاکنون 
1۰ موقوفه جدید در حوزه موقوفات 
مربوط به حوزه های علمیه یا طالب 
و روحانیون شناسائی شده وپیگیرثبت 

آنهادرسیستم سامانه اوقاف هستیم. 
نشریه  باخبرنگار  درگفتگو  خوبرو 
های  برنامه  جمله  از   : گفت  واکنش 
اردوی  وقف،  هفته  در  سازمان  این 
رسانه  و  مطبوعاتی  روزه جامعه  یک 
گان  امامزاده  از  بازدید  برای  ای 
جمعه  امام  دیداربا   ، موقوفات  و 
مزارشهدا  ،گلباران  محترم  وفرماندار 
،زیارت عاشورا در روز وقف ،برنامه 
آخر  ودهه  حسینی  اربعین  عزاداری 
و  حرم  کبوتران  اجتماع  صفر،  ماه 

همایش  و  رضوی  عزاداران  اجتماع 
یاوران وقف ذکرکرد.

والمسلمین  السالم  حجت 
گیالن  اوقاف  مدیرکل  ستارعلیزاده 
درسالن  که  وقف  یاوران  همایش  در 
کودکان  فکری  پرورش  کانون 
گفت:  برگزارشد،  رودسر  ونوجوانان 
جدیدبامتراژ  موقوفه   35 درسالجاری 
بیش  ریالی  وباارزش  هزارمترمربع   6۰
درگیالن صورت  ریال  میلیارد  از 2۰۰ 

گرفته است.
علیزاده خاطرنشان کرد: درسالجاری 
44 میلیارد تومان کمکهای مردمی برای 
جمع  متبرکه  بقای  وسازهای  ساخت 
آوری شده است.گیالن ۹41 بقعه، 21 

هزار رقبه و 5 هزارموقوفه دارد.
روحانی امام جمعه رودسر نیزدراین 
مقدس  از  یکی  اوقاف  گفت:  همایش 
هادرکشوراست.  سازمان  ترین 
)ع(  زمان  امام  نائب  امینان  آنان 
موقوفه  ودراموال  متبرکه  بقای  در 

ودرمساجدوخانه های خدا شدند./

جالب است !! 

جنوبی  آفریقای  در  دانشگاهی  استادان  از  یکی 
میگوید,برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و 
لشکر کشی نیست.فقط کافیست سطح و کیفیت آموزش 

را پائین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد.
مریض به دست پزشکی که تقلب میکند خواهد مرد.
شده  تقلب  به  موفق  که  مهندسی  دست  به  ها  خانه 

ویران خواهد شد.
منابع مالی را به دست حسابداری که موفق به تقلب 

شده ،از دست خواهیم داد.
انسانیت به دست عالم دینی که موفق به تقلب شده 
میمیرد. عدالت به دست قاضی که موفق به تقلب شده 

ضایع میشود...
سقوط آموزش پرورش= سقوط یک ملت

یادداشت

عاقبت تقلب

راه    از  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاون 
اندازی مرکز جامع بیماران خاص در گیالن خبر داد.

بیماران  جامع  مرکز  کرد:  تصریح  داودی  علی  دکتر 
سنجی،  شنوایی  سنجی،  بینایی  واحدهای؛  شامل  خاص 
تصویربرداری،  دندانپزشکی،  توانبخشی،  فیزیوتراپی، 
اکو،  قلب،  کلینیک  استخوان،  تراکم  بخش  سونوگرافی، 
درمانگاه مشاوره های تخصصی، تریاژ، داروخانه، پذیرش، 
بخش  موقت،  بستری  فرزیس،  پالسما  ژنتیک،  مشاوره 
تزریق خون، اتاق معاینه، واحد مددکاری، واحد پرستاری، 
این  داد:  ادامه  داودی  است.  آزمایشگاه  و   it رجستری 
شهرداری  همکاری  با  و  سالمت  خیرین  همت  به  مرکز 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاونت  و  رشت 
طبقه  سه  در  زیربنا  مترمربع   42۰ مساحت  به  فضایی  در 
در حال احداث است و تجهیز آن بر عهده دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن است.وی گفت: برای ساخت و تجهیز این 

مرکز حدود 2 میلیارد تومان، هزینه پیش بینی شده است.

خبر

مرکز جامع بیماران 
خاص در گیالن 

راه اندازی می شود

سمیه محمدی- رودسر

تامین اجتماعی گیالن10900میلیارد ریال مستمری پرداخت کرد

لغایت  گیالن  اجتماعی  تامین 
بر11663  افزون  سالجاری  شهریورماه 
میلیارد ریال تعهدات به بیمه شدگان و 
مستمری بگیران پرداخت نموده است 
تامین  مدیرکل  پرست  حق  جمیل   .

اجتماعی استان گیالن با اعالم این خبر 
درحال  گیالن  اجتماعی  تامین   : افزود 
حاضر بیش از12۰ هزار مستمری بگیر 
و حدود 4۰5 هزار بیمه شده اصلی را 

تحت پوشش دارد 
های  هزینه  میزان  بیشترین  ایشان 
سازمانی را درگروه تعهدات بلندمدت 
درشش   : داشت  اذعان  و  برشمرده 
 27۸4 مبلغ  سالجاری  نخست  ماهه 
ازکارافتادگی  مستمری  ریال  میلیارد 
ریال  میلیارد  و7۸3۰  بازماندگان  و 
 2۹2 ومبلغ  بازنشستگی  مستمری 

برنامه   3۹ ماده  موضوع  ریال  میلیارد 
توسعه پرداخت شده است . 

در  گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
بیان  با  خود  ازسخنان  دیگری  بخش 
ریال  میلیارد   51۸ مدت  دراین  اینکه 
از77۰۰  بیش  به  بیکاری  بیمه  مقرری 
پرداخت  دراستان  تعهد  این  مشمول 
شده است خاطر نشان نمود : مجموع 
شدگان  بیمه  به  مدت  کوتاه  تعهدات 
 24۰ نیز   ۹7 سال  اول  نیمه  در  استان 

میلیارد ریال بوده است . 
اینکه  به  اشاره  با  پرست  حق   

لغایت  استان  ای  بیمه  دربخش  تنها 
شهریورماه 11663 میلیارد ریال تعهدات 
با   : داشت  اظهار  است  گرفته  صورت 
احتساب هزینه های حوزه درمان تامین 
اجتماعی گیالن مجموع تعهدات صورت 
گرفته به رقم 15۰۰۰میلیارد ریال میرسد 
.این میزان تعهدات بیانگرپرداخت ماهانه 
که  میباشد  تعهدات  ریال  میلیارد   25۰۰
میتوان از آن بمنزله افتتاح و بهره برداری 
میلیارد  اعتبار۸3  با  هایی  پروژه  روزانه 

ریال تعبیر کرد. منبع : گیالن 24

خبر

طرح تعاون امکانی 
برای همکاری بین 

واحدی است 
گیالن 24: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
آزاد اعالم کرد: » طرح تعاون یک امکان برای همکاری بین 
واحدی برای افزایش امنیت شغلی استادان و حفظ وضعیت 
معیشتی آنان و ارتقای کیفیت آموزشی واحد های دانشگاهی 

خواهد بود.« 
آزاد  دانشگاه  اطالع رسانی  به گزارش روابط عمومی و 
حضور  با  دانشگاه  آموزشی  شورای  گیالن،  استان  اسالمی 
معاونین  آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی 
استان گیالن به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد رشت در 

سالن جلسات این واحد دانشگاهی برگزار شد. 
و تحصیالت  آموزشی  معاون  دل  آزاده  دکتر محمدرضا 
تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و رئیس شورای 
در  گیالن  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی  تخصصی 
عمومی  روابط  با  گفتگو  در  نشست  این  برگزاری  حاشیه 
آموزش  امر  به  ویژه  توجه  اهمیت  به  توجه  با  دانشگاه  
واحد  در  آن  کمیت  و  کیفیت  ارتقای  جهت  در  تالش  و 
های  فعالیت  عمده   « گفت:  گیالن،  استان  دانشگاهی  های 
با دانشجویان و اعضای هیات علمی و  دانشگاه در ارتباط 
خانواده های آنان با آموزش و حوزه فراگیر آن مرتبط می 
آموزش،  ارتقای سطح  برای  » تالش  داد:  ادامه  شود.« وی 
ارتباط  و  مربوطه  های  فرآیند  و  ها  رویه  سازی  استاندارد 
موثر با مراجعان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این 
بر  مختلف  مقاطع  با  رابطه  در  و  ها  بخشنامه  بنای  رابطه 
کیفی سازی قوانین و مقررات آموزش استوار است و تاکید 
بر رصد عملکرد معاونین آموزشی واحد ها از این اهمیت 
.  آزاده دل به روز بودن مباحث آموزش را  خبر می دهد 
در واحد های دانشگاهی استان خواستار شد و خاطر نشان 
کرد: » اشکاالت نظام آموزش زمانی که شفافیت در فعالیت 
ها داشته باشد، کاهش می یابد و به روز بودن بخشنامه ها 
در  آن  فراگیر  اجرای  و  ها  دستورالعمل  و  ها  نامه  آئین  و 
که  باشد  بزرگی  بسیار  کمک  تواند  می  استان  های  واحد 
این مورد باعث شده که واحد ها تالش کنند تا با استفاده 
از نگرشی یکسان ، باعث اصالح آنها از یک سو و برطرف 

شدن ابهامات و اشکاالت آموزشی از سوی دیگر شود.« 

در راستای افزایش امنیت 
شغلی استادان، 

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

شماره حساب بانک ملی0١0۵٣۹2٨۵۵00۵ و   شماره حساب  بانک صادرات0١02۵0٧٣0٨000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶٣٧٣١02١٧۵۹١22بانک مهر ایران

تلفن    0١٣٣٣٣۶٣۵٣۹        و         0١٣٣٣٣۶٣٨۹0

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با ١400 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     0١0024٨١0٨٧00٣ بانک صادرات       0١000٣۹4۵۵00۹     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   ٣٣٣٣١٣00 - 0١٣    و   0۹١١١٣4٧4٧٧   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

آگهــی ثبتــی
 آگهی فقدان سند

آقای محمد گل سرخی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 274 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ پالک 55/22008 واقع درسنگ اصلی 55  بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 94722961/الف که به شماره دفتر الکترونیکی  
139520318603006635 به نام آقای محمد گل سرخی صادر و تسلیم گردید به علت جابجایی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این 
صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 

دو رشت  - ر م الف/ 4422 

 بدیونوسیله به اقای جهانگیر اصغری دستک طالئی به شماره ملی 2062026285 فرزند علی اصغر به نشانی تهران خیابان آذربایجان 
غربی بین خوش و رودکی کوچه نادری پالک 8 طبقه دوم اخطار می گردد، در خصوص کالسه 6742 علیه شما و سید عباس حسینی له 
باستناد آن پالک  تنظیمی دفتر خانه 1121 تهران که  امور دام کشور موضوع سند رهنی 88/1/29-117  شرکت سهامی پشتیبانی 
ثبتی 156/10 در رهن شرکت مزبور قرا گرفته است. اعالم می دارد چون از ارزیابی ملک مورد وثیقه بیش از یکسال گذشته لذا 
باستناد تبصره 2 ماده 101 آیین نامه اجرا چنانچه تمایل به ارزیابی ملک دارید ضمن واریز مبلغ 3/000/000 ریال به شماره حساب 
010309399007 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیالن نزد بانک ملی واریز و به واحد اجرای اداره ثبت آستانه اشرفیه 

تحویل نمایید. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی آستانه اشرفیه - ایرج حیدر پور کیائی  - رم الف/ 4444 

حجت االسالم والمسلمین خوبرو ؛



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  جاوید         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور
جانشین :     زهرا رضائی
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        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

برنامه  قانون  باالدستی همچون  اسناد 
ششم توسعه کشور،سند تحول آموزش 
دانشگاهی  مباحث  یا  و  پرورش  و 
دستگاههای  در  تشریفاتی  جنبه  صرفا 
و  دارد  قضایی  و  تقنینی،اجرایی 
بعضی  دهد  می  نشان  میدانی  تحقیقات 
اند و  از مدیران گرفتار روزمرگی شده 
همچنان  نظارتی  دستگاه   31 وجود  با 
است. کرده  پر  را  ضوابط  جای  روابط 
کارگزاران  از  زمیدانی  علوی  رضا  سید 
روابط عمومی استان گیالن،داشتن برنامه سیستمی را در یک نظام اداری بسیار 
مهم دانست و گفت:با وجود اینکه اسناد باالدستی همچون قانون برنامه ششم 
توسعه کشور و یا سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و یا مباحث مطرح 
در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و یا مباحث مطرح در دانشگاهها 
را داریم ولی بعضی مسئوالن همچنان به نگاه غیرسیستمی قائل هستند و متناسب 
البته محدود  با منافع فردی و یا گروهی تصمیم سازی و یا اجرا می کنند که 
به دولت هم نیستند و در مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه نیز بعضا یافت 

می شود.
وی اظهار داشت:برنامه آدرس رسیدن به مقصد موفقیت است و اگر بنا باشد 
چشم انداز کشور ما در اسناد باالدستی معطل بماند ما نمی توانیم تحول آفرین 

باشیم هر چند امروز جناح ما هم حاکم باشد.
این فعال اجتماعی و رسانه ای ایجاد تحول در کشور را مستلزم نگاه کارشناسی 
به ظرفیتهای مادی و معنوی کشور دانست و گفت:نمی توان کشور را با چند نفر 
که مدیریت برای آنها تکراری شده متحول کرد و می طلبد که نگاه جدید همراه 

با نگاه تحول گرایانه و سیستمی را در محیط پیرامونی نهادینه کرد.

پیروزی  از  دهه  چهار  گذشت  با 
انقالب ، رد پای آقا زاده ها و نمایندگان 
شفافیت  به  ها  مدیره  هیات  در  مجلس 

دیده می شود.
 آبان بود که محمد شریعتمداری در 
جلسه رأی اعتماد برای تصدی وزارت 
کار چنین وعده داد:  »در صورت تصدی 
هیات  اعضای  همه  اسامی  وزارتخانه، 
مدیره شرکت های شستا را روی سایت قرار 
می دهم، چراکه معتقدم شفافیت پایه مبارزه 
هیات  اعضای  افشای هویت  که  بود، چرا  دلنشین  است.« وعده شریعتمداری  فساد  با 
مدیره شرکت های شستا سوالی بود که هیچ گاه به آن پاسخ صریح داده نمی شد، چرا که 
مشخص بود نام برخی از اعضای هیات مدیره شرکت های شستا سواالت زیادی را در 

اذهان پدیدار می کند. 
 اما در 14 آبان با دستور محمد شریعتمداری این بار در جامه وزیر تعاون کار و 
برای  این وزارتخانه  تابعه  مدیره شرکت های  اعضای هیات  فهرست  اجتماعی،  رفاه 
دسترسی عموم، منتشر شد. این فهرست که در آدرس www. mcls. gov. ir قابل 
گذاری  سرمایه  شرکت  و  هلدینگ   17 مدیره  هیات  اعضای  اسامی  است  دسترسی 
لیست  این  انتشار  از  البته پس  است.  کرده  را شفاف سازی  مذکور  وزارتخانه  تابعه 
اشتباه  اطالعات  اعالم شده،  اسامی  در  کردند  عنوان  برخی  و  آغاز شد  اگرها  و  اما 
از  فارغ  است!  قدیمی  شده  ارائه  لیست  و  دارد  وجود  پیش  سال های  به  متعلق  یا 
منتشر شده  اسامی  بین  در  بود. چنانکه  تامل  قابل  دیگری  ادعاها موضوع  این 
بازنشستگی  اعضای هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا و صندوق  از 
کشوری، نام های آشنایی به چشم می خورد. کسانی که خود چهره سیاسی یا نام 
آشنا هستند یا با افراد مشهور نسبت خانوادگی دارند. انتشار چنین لیست هایی 
در راستای شفافیت مالی دولت ها حیاتی است و دولتی موفق تر است که ابتدا 
بتواند گلوگاه های فساد و رانت های موجود در بدنه خود را بشناسد و به جنگ 
آن برود و مهم تر از آن، با انتشار و رسانه ای کردن آن، مردم را محرم بداند و آنها 

را در جریان بگذارد. 

روابط همچـنان بر ضوابط فخر 
می فروشد !؟

ردپای آقازاده ها و نمایندگان در 
هیات مدیره ها

اگر بتواند رانت و فسـاد را در 
شهرداری رشت حذف کند 

گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای واکنش: 
مهندس حامد عبداللهی عضو شورای شهر 
رشت، سر انجام پس از کش و قوس های 
اعضای  رای  از 11  رای  بسیاربا کسب 6 
جدید  شهردار  عنوان  به  شهر  شورای 
 « انتخاب  این  در  شد.  انتخاب  شهر  این 
سابق  رئیس  رسایی«  جمشید  مهندس 
اصلی  رقیب  و  گیالن  دانشگاهی  جهاد 

عبداللهی با کسب 4 رای دوم شد.
با  نشست  اولین  در  جدید  شهردار 
تعدادی از خبرنگاران اعالم کرد: با نظارت 
صحیح و اصولی می توان مشکالت موجود 
در شهرداری به ویژه رانت خواری و فساد 

را ریشه کن کرد.
جایگاه  در  امیدوارم  کرد:  تصریح  وی 
اعضای  همکاری  با  رشت  شهرداری 
برای  برکت  و  خیر  منشاء  شهر  شورای 

شهر و مردم باشد. 
 شهردار رشت  با تشریح اولویت های 
پست  تصدی  زمان  در  خود  کاری 
شهرداری رشت تصریح کرد: رفع مشکل 
رودخانه های زرجوب و گوهررود، توسعه 
شهر رشت و استفاده بهینه از منابع انسانی 

در دستور کار بنده قرار دارد. 
برنامه های  لزوم  بر  تاکید  با  عبداللهی 
اظهار کرد: در  به شورای شهر  ارائه شده 
جایگاه  کسب  برای  کاندیداتوری  زمان 
شهرداری  رشت مساله رقابت مطرح بود، 
اما توقع دارم از امروز همه با همکاری و 
برای رفع مشکالت رشت تالش  همدلی 
کنیم. وی با اعالم اینکه همواره در مسیر 
کاری خود در چارچوب قانون کار می کنم 
و با عزم جدی به دنبال رفع موانع هستم  
اصولی  و  صحیح  نظارت  با  کرد:  عنوان 
ویژه  به  شهرداری  در  موجود  مشکالت 
رانت خواری و فساد را ریشه کن می شود..  
شهردار رشت با اشاره به تعامل خود با 
انتخاب  کرد:  اعالم  شهر  شورای  اعضای 
دارای  اخیر  مدت  در  رشت  شهردار 
حواشی بود اما از امروز تعامل و همکاری 
بین شهرداری و شورای شهر سبب توسعه 

و پیشرفت رشت می شود.

اکنون  انتخاب شهردار جوان که دربدو 
و  فساد  علیه  مبارزه  برای  خود  فعالیت 
رانت از یک سو و توسعه شهری  با بهره 
مندی از منابع انسانی از سوی دیگر تاکید 
دارد، نوید بخش است، به شرط آنکه این 
مدیریتی  شعار  تنها  ای  رسانه  اظهارات 

نباشد.
و  تهران  در  کشور  مدیران  از  بسیاری 
در  و  مختلف  های  دوره  در  ها   استان 
و  زیبا  شعارهای  این  از  گذشته  سالهای 
اما  اند،  کرده  عنوان  زیاد  بسیار  فریبنده 
چون وعده هایشان اجرایی و عملی نشد!، 
آنها  از  عمومی  اعتماد  از  زیادی  بخشی 

سلب شد و این روند ادامه دارد.
مدیریت شهری در رشت » چه در شورا 
از  قبل  سنوات  در   « شهرداری  در  چه  و 
این متاسفانه اظهارات شعاری بسیار داشته 
به  که  اند و شهردارها و مدیران شورایی 
سخنان خود عمل کردند ، متاسفانه بسیار 

اندک هستند.
شهردار  عملکردی  چهره   با   چه  اگر 
خواهیم  منتظر  اما  ندارم،  آشنایی  جدید 
ماند تا شاهد همخوانی شعارهای شهردار 
جدید رشت با اعمال و عملکرد وی در سه 
ماه آینده باشیم و پایان سالجاری گزارشی 

مستند در این راستا منتشر خواهیم کرد.
شورای  در  دوره  این  انتخابات  اینکه 
شهر چگونه بود، چه کسانی پشت پرده و 
در باالی صحنه، صحنه گردان بودند، کدام 
به  اعضای  چهره های فشارهای زیادی  
جدی  نامزدهای  و  کردند  وارد  شورا 
کردند،  چه  مدت  این  در  شهردارشدن  

ماجرایی بود که تمام شد.
طعم  سالها  که  رشت  مردم  اکنون   
حقوق  حفظ  توسعه،  آبادانی،  شیرین 
در  و  اند  نچشیده  را  رفاه   و  شهروندی 
راستای عدم فساد و رانت و باند بازی در 
است،  نشده  کار چندانی  مدیریت شهری 
منتظر یک حرکت بزرگ،سریع و طوفانی 
خواهیم ماند.به قطع یقین هر شهرداری با 
ها  وابستگی  و  و جناحی  نگاه حزبی  هر 
بتواند با اقدام های به جا و شایسته خویش 
این مهم  را انجام دهد، مورد اقبال افکار 
به گیالنی و  باور مند  عمومی  و مدیران 
این  در  سالها  و  بوده  خواهد  رشت  شهر 

منصب باقی می ماند.
شهروندان رشت می دانند که مدیریت 
و  است  متزلزل  بسیار  شهر  این  در  شهر 
شدن  داشته  نگه  عقب  دالیل  از  یکی 
رشت عالوه بر مشکالت جانبی و جنبی 
و دخالت های با مورد و بی مورد، همین 

مساله بی ثباتی در مدیریت است.
بعنوان کارشناس ارشد  رسانه  و استاد 
علوم ارتباطات  در دانشگاه ها که سالهای 
در دستگاه های دولتی از جمله در وزارت 
ستاد   ، قضائیه  قوه  ریاست  حوزه  نفت، 
اقتصادی کشور و رسانه  مفاسد  با  مبارزه 
داشته  هایی  مسئولیت  کشور  معتبر  های 
جدید  شهردار  به  ام   برادارانه  توصیه   ،
این است که بخش اطالع رسانی خود را 
توسعه بخشیده ، حرفه ای تر کند و مدیر 
جدید روابط عمومی را برای همان بخش 
» شهر خالق خوراکی ها« بگمارد که این 
و  اهمیت  به علت  به خودی خود  بخش 
ریزیهای  برنامه  پیامد  دارد،  که  جایگاهی 
مدون« بدون شعار و ظاهر سازی ها«  به 
یک اداره با مجموعه ای از  کارشناس های 
یک  عنوان  به  دارد.  نیاز جدی  نیاز  خبره 
گیالنی که در مجموع 17 سال در رشت 
زندگی می کنم، برای شهرم نگران هستم 

و دلم می خواهد کاری در آن صورت گیرد. 
پیشینیان در مدیریت شهر سخنان، طرح ها 
و پیشنهادها را دنبال نکردند و آن شد که بر 

سرشان آمد.!!
مجموعه  زیر  مدیران  سطح  در  تغییرات 
الزم  کارآمدی  که  مدیران  از  بخش  آن   «
ندارند«، بهره مندی از چهره های جوان و پر 
انرژی تحصیلکرده ترجیحا بومی، با تجربه 
البته  غیر رانتی  اندیشه و طرح و  و دارای 
و  و روحانی  نماینده  غیر سفارشی فالن  و 
مدیر اجرایی و گروه های وابسته به دولت 
و غیره  هم یکی از اقدام های موثر خواهد 
بود، حتی اگر مدیران کنونی از این سخن ما 
خوششان نیاید.! شهردار بومی رشت با تکیه 
به مطالعات خود و افراد مورد وثوق و نیز 
مشورت با دلسوزان حاضر در شهر اعم از 
بومی و غیر بومی،  اما کارشناس های خبره 
هر بخش تخصصی این مهم را به سرانجام 
برساند، چرا که رشت و مردم خوب و فهیم 
آن از عقب ماندگی های کهنه رنج می برند 
نمی  نفوذی  افراد  و  سفارش  و  رانت  با  و 

توان منشاء خدمت به مردم بود.
شد،  گفته  پاراگراف  چند  در  ها  گفتنی 
خواه از نظرات من پند گیرید و خواه مالل.

یا علی مدد......

از عبداللهی حمایت می شود،

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن  
گفت: پروژه سد مخزنی پلرود شهرستان 
و  آبگیری  مرحله  به   ۹۹ در سال  رودسر 

بهره برداری کامل می رسد.
 کاظم لطفی  در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت:  پروژه سد مخزنی پلرود شهرستان 

رودسر با پیشرفت فیزیکی 7۰ درصد در 
حال انجام است و به طور قطع با ادامه 
همین روند ساخت در سال ۹۹ به مرحله 

آبگیری و بهره برداری کامل می رسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
برای  پلرود  سد  ساخت  عملیات  افزود: 

رفع نیازهای آبی کامل شهرستان رودسر 
اراضی  از  زیادی  بخش  آب  کمبود  و 
در  سفیدرود  آبیاری  شبکه  انتهایی 
با   ۹5 سال  ابتدای  از  لنگرود  شهرستان 
اجرای هسته سد و نصب ابزار دقیق آن 

آغاز شده است .

سد پلــــــرود رودسر سال 99  بهره بــرداری می  شود

مجید محمدپور ،مدیر مسئول 

پیــــــــــری زودرس در سازمان تامیــن اجتماعی

درآمد خانوارهای گیالنی پاییـن تر از میانگیــن کشــوری است

مدیرکل  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
رادیوئی  برنامه  در  گیالن  اجتماعی  تامین 
زودرس  پیری  تشریح  و  تبیین  به  دریچه 
این  فعالیتهای  اجتماعی  تامین  سازمان  در 

سازمان پرداخت .
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره  فرهنگی 

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با اشاره به اینکه 
پایین تر  کشوری  میانگین  از  گیالنی  خانوارهای  درآمد  میزان 
است گفت:  استان گیالن از این لحاظ در قعر جدول قرار دارد.
اظهار  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  عباسی  اسداهلل  دکتر 
سایر  با  مقایسه  در  گیالنی  خانوارهای  درآمد  میزان  داشت:  
استان های کشور در حد بسیار پایین تری قرار دارد به طوری که 

گیالن ، مدیران کل و درمان تامین اجتماعی 
گیالن با حضور در برنامه رادیوئی دریچه 
و  عملکردها  تشریح  به  زنده  بصورت 
به سواالت  و  پرداخته  سازمانی  فعالیتهای 

پیامکی و تلفنی شنوندگان پاسخ داد. 
تامین  مدیرکل  پرست  حق  جمیل 
با اشاره به  اجتماعی گیالن در این برنامه 
ابتدای  در  بگیر  مستمری   32۰۰۰ وجود 
غیر  افزایش  و  گیالن  استان  در   ۸۰ دهه 
در  نفر   12۰۰۰۰ از  بیش  به  آن  طبیعی 
کشور  استان  سالمندترین   ، حاضر  حال 
بعنوان  زندگی  به  امید  بودن  باال   ، بودن 
یک شاخص توسعه ، مهاجر پذیری گیالن 
 ، هوایی  و  آب  و  اقلیمی  شرایط  بدلیل 
استانها  در سایر  نیروهای شاغل  بازگشت 
تمایل  و  استان  به  بازنشستگی  از  پس 
از  را  موعد  از  پیش  های  بازنشستگی  به 
عوامل اصلی این رشد نامتعارف برشمرده 

مردم گیالن به ویژه قشر کشاورز آن با مشکالت اقتصادی و 
معیشتی عدیده ای مواجه اند.وی عنوان کرد:  با توجه به اینکه 
دست  به  کشاورزی  راه  از  گیالنی  خانواده های  اکثر  درآمد 
می آید و به شدت به آن وابسته است دولت و وزارتخانه های 
بخش  به  باید  تجارت  و  معدن  صنعت ،   و  کشاورزی  جهاد 

کشاورزی بیشتر از این ها توجه داشته باشند.

و اظهار داشت : هر سازمان بیمه گری در 
دنیا یک فرایند گذر از کودکی و جوانی را 
سپری نموده و در برهه ای با پیری و باال 
رفتن میزان تعهدات در قبال بیمه پردازان 
سالهای متمادی خود مواجه میگردد و این 

امری کاماًل طبیعی است. 
وی افزود : این فرایند بدالیل مختلف از 
جمله وجود قوانین خاص در کشور ما با 
سرعت بیشتری طی شده و نتیجه آن برهم 
تعادل  عدم  و  ای  بیمه  محاسبات  خوردن 
کاهش  که  میباشد  مصارف  و  منابع  در 
رفتن  باال  و  پشتیبانی  های  نسبت  یافتن 
برداشته  در  را  تعهداتی  های  هزینه  میزان 
تامین  که  بود  متصور  میتوان  نوعی  به  و 
اجتماعی در کشور ما دچار پیری زودرس 

شده است . 
مدیرکل تامین اجتماعی گیالن در بخش 
اینکه  به  اشاره  با  از سخنان خود  دیگری 

بهره وری  افزایش  داشت:   ابراز  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
موقع  به  پرداخت  کشاورزی،   تولیدات  از  حمایت  محصول،  
از  ناشی  خسارت های  جبران  تضمینی،   خرید  و  مطالبات 
خشکسالی و یا سرمازدگی از جمله برنامه هایی است که دولت 
برای حمایت از بخش کشاورزی باید به انجام آن ها مبادرت 
ورزد. عباسی چای و برنج را دو محصول استراتژیک گیالن 

تمام تالشها در جهت انجام تعهدات مطلوب 
و مناسب به جامعه هدف بوده و دغدغه مدیران 
ارشد حرکت در این مسیر میباشد اظهار داشت : 
در نیمه نخست سالجاری بیش از 1۰۹۰۰ میلیارد 
ریال انواع مستمری و بیش از 51۸ میلیارد ریال 
در  و  است  شده  پرداخت  بیکاری  بیمه  مقرری 
بابت  نیز  ریال  میلیارد   24۰ مبلغ  مدت  همین 
کمک  و  غرامتها  شامل  مدت  کوتاه  تعهدات 
هزینه ها به بیمه شدگان پرداخت شده است 
. حق پرست با بیان اینکه با پرداخت مابه التفاوت 
 ، ماه های گذشته  بازنشستگان در  ماه  فروردین 
و  بوده  روز  به  ها  مستمری  پرداختهای  تمامی 
هیچگونه دیونی به مستمری بگیران وجود ندارد 
خصوصی  بیمارستانهای  از  یکی  قرارداد  .انعقاد 
استان و تالش برای پرداخت مطالبات درمانی 
مراکز طرف قرارداد از موضوعات مطروحه 

در این برنامه رادیوئی بود .  

داشت:   بیان  و  کرد  اعالم 
قیمت و نرخ خریدی که در حال 
حاضر برای این دو محصول در 
هیچ  به  است  شده  گرفته  نظر 
کفاف  و  نیست  مطلوب  عنوان 

هزینه های تولید و زندگی کشاورزان گیالنی را نمی دهد.

لیال خدمت بین دانا
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