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شورا  امر  به  مسلمانها 
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خانواده تا سطح کشور برای رفاه بیشتر در تصمیم 
ها باید با هم مشورت کنند. در دولت ها از جمله 
دولت دوازدهم برای انجام مشورت اگر چه ممکن 
است، جوان های آگاه گزینه های خوبی باشند اما 
بیاد داشته باشیم که آنها باید ابتدا خود بیاموزند و 
لذا شایسته است شور کردن  با کسانی باشد که به 
اصطالح سرد و گرم روزگار را چشیده و از نظر 
علم و تجربه در اندازه های راهنمایی و مشورت 
باشند که شور همان رهنمودهای الزم برای اجرای 

کارهای مناسب تر  در مسیر رفاه عمومی است.
هم چنین تردیدی نیست که مشاوره های غلط و 
از سر نااگاهی خواسته و ناخواسته به تصمیم های 
غلط منتهی می شود که یک جامعه را دچار سختی 

، گرفتاریها و بحران می کند.
دارند،  اعتقاد  کشور  برجسته  های  دان  اقتصاد 
های  مشاوره  دریافت  پی  در  دوازدهم  دولت 
نادرست از تیم اقتصادی و کارشناسهای اقتصادی 
همه  که  کرد  اتخاذ  را  غلطی  های  تصمیم  مرتبط 
کرده  زندگی  در  سختی  و  تنش  دچار  را  مردم 
اتخاذ  با  دولت  جاری   سال  درابتدای  است.! 
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تا مردم به جای آنکه  بازار عرضه موجب شد  به 
بیلیون  یک  به  اکنون  که  را  خود  های  نقدینگی 
یک  روزی  و  رسد  می  تومان  هزارمیلیارد  و600 
های  واسطه  شود،  می  اضافه  آن  به  میلیارد  هزار 
ارز، سکه، طال و خودرو در آمده و جامعه دچار 
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نوین گزارش نویسی ، سیاست گذاری خبری

فروش: کتابفروشی های طاعتی ، بدر ، وارسته  در
 شهر رشت                                                     

      تلفن خرید کتاب به تعداد  09125036810

استاد علوم ارتباطات

مجیـد محمدپـور نویسنده :

» چاپ چهارم « 

ازانتشارات جهاد دانشگاهی گیالن
کتاب مرجع  روزنامه نگاری ، روابط 

عمومی  و علوم ارتباطات

» تحسین شده در انجمن متخصصین 
روابط عمومی ایران « 

کتاب روزنامه نگاری علمی 
و کاربردی 

نقدینگی زیاد بحران زا شده است ،

به مناسبت هفته دولت،در منطقه آزاد انزلی :کاغذ نیست،سئوال نکنید؟

محمـدرضا سرخـابی 
پسر عزیـزم

از طرف مادر و پدر

پرفسور  مدرسه  آفرین  افتخار 
امتحان  در  شما  قبولی   ، رضا 
تیز هوشان مدرسه استعدادهای 
تبریک  را   ) سمپاد  درخشان) 
موفقیت  آرزوی  برایت  و 

روزافزون داریم.

رییسه  هیات  عضو  پور  قلی  امیرحسین 
کارخانه در گفتگو با خبرنگار واکنش گفت: فاز 
اول این کارخانه از سال ۹0شروع به کار کرده 
و به لطف خدا فاز دوم و سوم این کارخانه که 
در زمینه تزریق پالستیک برای تولید نخ گونی 
و گونی بافی می باشد،هفته دولت سال جاری 

به بهره برداری رسید.
وی افزود: این کارخانه با هزینه کردی بالغ 
بر ۵0میلیارد تومان و تسهیالت دریافتی حدود 
۸میلیاردی راه اندازی شد که از این مقدار،بیش 
از ۳0میلیارد تومان برای خرید و تامین ماشین 

االت، و حدود۲0میلیارد تومان نیز برای ساخت 
تاسیسات و تجهیز زیرساخت ها در مجموع تا 

به امروز هزینه گردیده است.
مدیره   هیات  رییس  پور  قلی  اهلل  محب 
شرکت گلبافت امیر با بیان اینکه با راه اندازی 
فازهای جدید، برای ۱۵0نفر بطور مستقیم شغل 
ایجاد شده است اعالم کرد:به طور کلی ۲۳۵نفر 
در مجموعه ۳فاز بطور مستقیم و غیر مستقیم 

مشغول به کار هستند.
خصوصی  بخش  باتجربه  گذار  سرمایه  این 
و  تولید  نیازمند  ما  کشور  که  نکته  این  ذکر  با 

این  به  اشتغال است،اظهار داشت:برای رسیدن 
راز  اما  کردم  شروع  صفر  زیر  اقتصاد  از  نقطه 
دروغ  مردم  به  هیچگاه  که  بوده  این  موفقیتم 
نگفته و غیر از خدا از هیچکسی واهمه نداشته 
ام و در مسیر کاری خویش غیر از روابط قانونی 
از هیچ حمایت رانتی بهره نگرفته ام و به این 
انجام  میتوانستیم  هرچه  که  مفتخرم  موضوع 
نیاز مبرم این کشور  انچه امروز  تا برای  دادیم 
قدم  پایدار،  اشتغال  و  ملی  تولید  یعنی  است 

مثبتی برداریم.
قلی پور با اشاره به اینکه مواد اولیه تولیدات 

این  کرد:  تصریح  میگردد  تهیه  پتروشیمی  از 
کارخانه روزانه ۴0تن گونی تولید می کند که 
به استان های   همجوار تهران، تبریز، رشت و.. 

ارسال می گردد.
الزم به ذکر است فازهای جدید این کارخانه 
استاندار  حضور  با  کشلی  صنعتی  شهرک  در 
شرکت  عامل  مدیر  تالش،  فرماندار  گیالن، 
شهرک های صنعتی استان، رییس صنعت معدن 
استان و سایر مسئولین شهرستان و  و تجارت 

استان همزمان با هفته دولت افتتاح شد.

کارخانه گونی بافی گلبافت امیر تالش با 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری افتتاح شد
در هفته دولت و با حضور استاندار گیالن،

حمیده کرمی- تالش

دانشـگاه  کوشیـار  
بهترین حوزه دانشگاهی 

شمال ایران و استان گیالن  

با بهترین استادان 

در رشته های مدیریت،حسابداری 
،کامپیوتر،زبان انگلیسی ، مهندسی صنایع، 

معماری و نقشه کشی ، عمران، مکانیک و برق 
واقع در مرکزشهر رشت  جنب سالن یادگار امام »ره« در گلسار

در  درمانی  امکانات  و  دانشجویی   رفاه  صندوق  با  همراه 
درمانگاه فرهنگیان

در محیطی جذاب و آرام علمی  با مدیریت عالی آماده ثبت نام 
و پذیرایی از شما عزیزان است.

»این اطالعیه به خواست مدیر مسئول نشریه  منتشرشده است «
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 گوناگون

به تازگی یکی از دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان 
ریاست  مورد  در  لنگرود 
مجازی  فضای  در  دانشگاه 
اظهار نظرهایی کرد که یکی از 
موضع گیری های این دانشجو 
بودن  بومی  غیر  به  مربوط 
مدیریت  بعنوان  است.  ایشان 
گذشته  سال  واکنش   نشریه 
تا  داشتم  دیداری  دانشگاه  از 
مالقات  را  استادان  از  یکی 
فعالیت  دانشگاه،  در  کنم،نظم 
های آموزشی مناسب ، استادان 
متین  و  شایسته  کارکنان  و 
دانشگاه  این  ویژگیهای  از  را 
یا  علمی  مدیر  یک  دیدم.اینکه 
قطعا  است  بومی  غیر  اجرایی 
که  همین   ، نیست  اشکال 
ایشان شایستگی خود را  ثابت 
کرده اند، کفایت می کند. مگر 
افرادی از گیالن و شهرستان لنگرود 
های  شهرستان  و  ها  استان  در 
دیگرمسئولیت  اجرایی و ریاست 
دانشگاهی ندارند که غیر بومی 

بودن را مالک قرار می دهیم.

خبر

شماره 7۱ و تازه ترین شماره ماهنامه مدیریت جهانگردی  » اولین نشریه تخصصی 
مدیریت جهانگردی در ایران به مدیریت«  دکتر سید محمود شبگو منصف« منتشر 

شد.
در این شماره مطالبی در خصوص » گردشگری سالمت، ساخت هواپیماهای ویژه 
سفرهای طوالنی مدت، بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری دربخش گردشگری 
،قزوین پایتخت قدیمی ایران، تغییر تعاریف موجود در فضا، منطقه آزاد انزلی کانون 

توسعه گیالن و افتتاح اولین هتل حالل در ژاپن مطالب جالبی را می خوانید. 

 ماهنامه در ۵۴ صفحه رنگی  زیرنظر شورای سردبیری دکترمحمد تقی رهنمای، 
 ، شورینی  خلیلی  سهراب  دکتر  زاده،  شفیع  دکتراسرافیل  رمضانی،  دکتربهمن 
و  فراهانی  زمانی  دکترهمیرا   ، میرابی  رضا  دکتروحید  دوست،  وظیفه  دکترحسین 
مهندس هنگامه علی اکبری  با مدیریت داخلی خانم رقیه رمضانپور به چاپ رسیده 

است.  تلفن و فکس نشریه ۴۴۴0۳۹۳۸ با پیش شماره 0۱۳ است.
مدیریت نشریه ی منطقه ای واکنش  مطالعه این نشریه را به عالقه مندان حوزه 

گردشگری توصیه میکند

واکنش
رئیس دانشگاه 
آزاد لنگرود فردی 
شایسته است

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

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

آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب 33554648

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

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

آقای روحانـی حقوق بازنشــسته ها چقـدر زیـاد شد؟

تازه تـرین شماره ماهنامه مدیـریت جهانگـــردی منتشر شد

 
 رئیس جمهوری 6 شهریورماه در صحن علنی 
نمایندگان  از  تن  پنج  سئوال  به  پاسخ  در  مجلس 
کارمندان  حقوق  اظهارکرد:  سخنانش  از  دربخشی 

در دولت وی به علت تورم افزایش قابل توجهی 
داشته است. دکتر حسن روحانی هم چنین تصریح 
و  هماهنگی  برای  نیز  ها  بازنشسته  حقوق  کرد: 
دو  در  کرد  و خرج  ها  هزینه  بین  سازی  متناسب 

چهاربرابر  تا  گاه  و  برابر  سه  از  بیش  اخیر  سال 
افزایش یافته است.! بالفاصله بعد از این سخنان که 
در پاسخ به یک سئوال نماینده مجلس بود، چند تن 
از بازنشسته های بهزیستی  و خبرگزاری جمهوری 
اسالمی » ایرنا« که پایه حقوقی شان کمترین در بین 
سازمان های دولتی است و نیز از تامین اجتماعی و 
آموزش و پرورش با مدیریت رسانه تماس گرفتند 
دولت  آمدن  کار  سر  بر  زمان  از  کردند،   اعالم  و 
یازدهم و دوازدهم که آقای روحانی سکان ریاست 
همان  یا  حقوق  دارد،  دردست  را  ها  دولت  این 
یافته  افزایش  برابر  یک  از  تر  کم  شان  مستمری 
موجود  مدارک  براساس  و  نمونه  عنوان  به  است. 
یک بازنشسته  اظهار کرد، در دولت دهم مستمری 
این  که  بود  تومان  میلیون  دو  حدود  اش  ماهانه 
 700 و  دومیلیون  اکنون  سال  شش  از  بعد  میزان 
هزار تومان شده است. این بازنشسته توضیح داد، 
امروز به پرسش و پاسخ مجلس گوش می دادم و 
هرچه فکر کردم ، حتی اگر مستمری من دو برابر 
هم می شد ، اکنون باید چهارمیلیون تومان دریافتی 

ام و اگر چهاربرابرمیشد که عالی بود، باید بین 7 تا ۸ 
میلیون تومان می گرفتم که در این صورت از صبح تا 
شب رئیس دولت و بانیان افزایش را دعا می کردم.!؟ 
دیپلم  مدرک  با  گفتند  نیز  ها  بازنشسته  از  برخی 
زیر دو میلیون تومان و با لیسانس کمتر از سه میلیون 
تومان دریافت می کنند که بخش اعظم این مستمری 
باال می شود.  یک  درمانشان درسنین  و  دارو  خرج 
رئیس  است  خوب  گفت:  هم  فرهنگی  بازنشسته 
جمهور به آمارهای ارایه شده به ایشان خیلی اعتماد 
نکند و بعنوان نمونه و مصداقی خودش از بازنشسته 
بپرسند.  تولد  محل  شهرستان  یا  زندگی  محل  های 
بازنشسته دیگری هم از طرح همسان سازی حقوق 
بازنشسته های سخن گفت که نوبخت رئیس برنامه 
و بودجه چند باراین  خبر خوب را اعالم کرده ، اما 
ظاهرا به خاطر کمبود همیشگی منابع برای بازنشسته 
همسان  درطرح  افزود:  وی  است.  نشده  اجرایی  ها 
سازی باید فقط به بازنشسته براساس سطح تحصیالت 
در  اگرکارمندی  آنکه  نه  شود  توجه  خدمت  سالهای  و 
و  میلیون    ۱0 تا   7 ماهانه  و  کرده  می  کار  نفت  وزارت 
هم  بازنشستگی  دوره  در  کرد  می  دریافت  حقوق  بیشتر 
تامین  ایرنا،  بهزیستی،   بازنشسته  یک  و چهاربرابر  سه 
اجتماعی و آموزش و پرورش دریافت کند و نداند با 
این میران مستمری ماهانه از یک سو و گرانی های بی 

حد ازسوی دیگر چگونه تعادل برقرار کند.

محمدپور-نویسنده، 
روزنامه نگار و مدرس 

دانشگاه  یـادداشت روز،

بخشدار  زرشکی  مانی 
ضمن  کرگانرود  بخش  جوان 
هفته  شهدای  یاد  گرامیداشت 
فاصله  کرد:در  اعالم  دولت 
زمانی دهه فجر تا هفته دولت 
کرگانرود  بخش  در   ۹7 سال 
۳۱ پروژه با اعتبار ۴۱ میلیارد 
بهره  به  ریال  میلیون   ۸۴0 و 
پروژه  این  که  رسید  برداری 
عمرانی  های  پروژه  شامل  ها 
قلعه  عمیق  چاه  دهیاران،حفر 
و  شهری  معابر  بین،آسفالت 
برق  تامین  روستایی،۱۱پروژه 
۹0درصدی  مندی  منطقه،بهره 
از  کرگانرود  بخش  مردم 
واحدهای  گاز،افتتاح  نعمت 
همچنین  و  مددجو  مسکونی 

علی درمانی بخشدار اسالم 
ضمن گرامیداشت هفته دولت 
والیت  دهه  با  آن  مقارنت  و 
داشت:خوشبختانه  اذعان 
اسالم  بخش  در  امسال 
۸۱میلیارد  مبلغ  به  ۵۵پروژه 
رسید  برداری  بهره  به  ریال 
سال  به  نسبت  آمار  این  که 
گذشته از افزایش ۲0درصدی 

برخوردار گشته است.
بخشدار اسالم با بیان اینکه 
شرایط  در  را  کارهای خوب 
است  هنر  دادن  انجام  سخت 
که  کنیم  فراموش  افزود:نباید 
شرایط اقتصادی امسال کشور 
بین  فشارهای  به  توجه  با  ما 
ها  تحریم  تداوم  و  المللی 

پروژه پارک ساحلی شهرداری 
لیسار می باشد.

اذعان  همچنین  زرشکی 
و  مهمترین  از  داشت:یکی 
بخش،  های  پروژه  موثرترین 
سوباتان  فرش  سنگ  افتتاح 
اعتبار  با  منطقه  این  بازار  در 
که  است  ریالی  میلیارد  یک 
می  مردم  به  نیز  را  نوید  این 
سوباتان  شدن  خارج  با  دهیم 
زیست  چهارگانه  منطقه  از 
هادی  طرح  اجرای  محیطی، 
در این منطقه بزودی آغاز می 
شود که این نیز عیدی دولت 
به مردم بخش کرگانرود بویژه 

سوباتان است
ابراز  ضمن  زرشکی  مانی 

شرایط ویژه ای بود اما بلطف 
در  مسئولین،  همت  و  خدا 
بخش اسالم توانستیم اقدامات 
خوبی را در راستای سیاست 
به  رسیدگی  و  دولت  های 
بخش  در  روستایی  توسعه 
ها،برق  زیرساخت  تقویت 
های  پل  رسانی،ساخت 

روستایی و ..به ثمر برسانیم.
اشاره  ضمن  درمانی  علی 
به شرایط سخت کشاورزی و 
کرد:با  تصریح  امسال  آبیاری 
و  استانی  مسیولین  همیاری 
در  محترم  فرماندار  کمک  با 
بخش  در  کشاورزی  فصل 
اسالم ۵چاه عمیق هر یک به 
در  تومان  ۲۵0میلیون  ارزش 

تسلیت  عرض  و  تاسف 
۴فعال  شدن  کشته  بمناسبت 
و  مریوان  در  زیستی  محیط 
بر نقش حافظان محیط  تاکید 
گفته  کرد:به  تصریح  زیست  
کل  زیست  محیط  سازمان 
ثبت  شاهد  کشور،بزودی 
بخش  هیرکانی  های  جنگل 
یونسکو  سازمان  در  لیسار 
این  ثبت  که  بود  خواهیم 
بعنوان یک سرمایه  ها  جنگل 
افتخار  باعث  جهانی  و  ملی 
شهرستان  بویژه  کشور  مردم 

تالش می باشد.
نشان  خاطر  زرشکی 
و  مسئوالن  کرد:تالش 
بر  همواره  دولتی  کارگزاران 

کمتر از دوماه حفر و به بهره 
برداری رسید که در مجموع 
۲۵0میلیون  و  میلیارد  یک 
تومان اعتبار برای ابرسانی به 
زمین های کشاورزی و مقابله 
کشاورزی  بحرانی  شرایط  با 

هزینه شد.
بخشدار  درمانی  علی 
که  نکته  این  ذکر  با  اسالم 
خدمات انجام شده در بحث 
زمان  مدت  در  کشاورزی 
کوتاه بسیار ارزنده بود،یادآور 

شد:
را  بحران  اسالم  امروز  اگر 
پشت سر گذاشت و در بحث 
ابرسانی با هیچ مشکل جدی 
زحمات  مرهون  نشد  روبرو 

مشکالت  رفع  با  تا  بوده  آن 
مردم،  رفاهی  و  معیشتی 
ارتقای  جهت  در  تالش  و 
فرهنگی اجتماعی زندگی آنان، 
توسعه  جهت  در  مثبت  گامی 
سیاست  اجرای  و  جانبه  همه 
ایران  تا  برداشته  دولت  های 
جایگاه  تحقق  به  را  اسالمی 
المللی  بین  و  ای  منطقه  برتر 
است  امید  که  سازند  رهنمون 
با همدلی و همراهی و صبوری 
ارمان  به  دستیابی  ملت شریف 
های نظام جمهوری اسالمی و 
شهدای گرانقدر هرچه بیش از 

پیش محقق گردد.

زحمتکش  دهیاران  جهادی 
امور  مسئولین  و  ،بخشداران 
آب و در راس فرماندار تالش 
است که به شخصه شاهد بودم 
در دوماه اخیر بیش از ۵0مرتبه 
از  و  اسالم حضور  در  شخصا 
و  مشکالت  درگیر  نزدیک 

همراه کشاورزان بودند.
نشان  خاطر  درمانی 
کرد:پروژه های نیمه کاره قابل 
بخش  در  نیز  دیگری  توجه 
است  احداث  دست  در  اسالم 
فجر  دهه  در  خدا  امید  به  که 
خواهد  نمایی  رو  جاری  سال 

شد.

 31پروژه مهم با ۴میلیارد تومان اعتبار از دهه فجر 
تا کنون در بخـش کرگانـرود به بهره بـرداری رسید

در هفته دولت امسال اعتبارات این بخش 20 درصد 
افزایـــــش یافت

علی درمانی بخشدار اسالم:مانی زرشکی بخشدار کرگانرود:

مدیر مسئول  

حمیده کرمی- تالشحمیده کرمی- تالش

برخی  از  انتقاد  با  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب   
زودی  به  گفت:  اقتصاد،  حوزه  در  کارشناسانه  غیر  تصمیمات 
مشاهده  را  بیکاری  و  تولیدی  واحدهای  ورشکستگی  سونامی 
خواهیم کرد. محمود اسالمیان در نشست مشترک هیات رییسه 
بازرگانی اصفهان،  اتاق  نمایندگان  ایران و هیات  بازرگانی  اتاق 
است و بخش  کننده  نگران  اقتصادی کشور  کرد: شرایط  اظهار 
خصوصی باید فعال تر از گذشته در مقاب تصمیمات ناصحیح و 

خالف عقل و منطق ایستادگی کند.
وی افزود: استان اصفهان به عنوان قطب صنعتی و قطب فوالد 
روبرو  اولیه  مواد  تامین  و  تولید  در  دشواری  شرایط  با  کشور 
است و در همین وضعیت باید محصوالت خود را با ارز ۴۲00 
نایب  کند.  عرضه  دستوری  به صورت  بورس  بازار  در  تومانی 
غیر  برخی تصمیمات  از  انتقاد  با  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس 
قبیل  این  نتایج  از  یکی  رود  زاینده  گفت: خشکی  کارشناسانه، 
محور  این  بر  گیری  تصمیم  روند  متاسفانه  و  هاست  تصمیم 
تولیدی و  به زودیسونامی ورشکستگی واحدهای  و  دارد  ادامه 
بیکاری را مشاهده خواهیم کرد. اسالمیان از هیات رییسه اتاق 
اقتصادی  از حقوق فعاالن  ایران خواست که در دفاع  بازرگانی 

و  شوند  میدان  وارد  تر  فعال 
تولیدی  واحدهای  افزود: 
را  خود  سختی  به  بزرگ 
رییس  اند.  داشته  نگه  سرپا 
این  در  ایران  بازرگانی  اتاق 
اتاق  کرد:  اظهار  نشست، 
از  یکی  اصفهان  بازرگانی 
اتاق های تاثیر گذار، متفاوت 
همواره  و  بوده  خالق  و 
نقش موثری در فعالیت های 
است.  داشته  بازرگانی  اتاق 
شورای  شافعی،  غالمحسین 

از شوراهای  یکی  را  اصفهان  گفتگو دولت و بخش خصوصی 
گفتگوی  شوراهای  برخی  گفت:  و  برشمرد  اثرگذار  و  پیشرو 
استانی مانند شورای اصفهان از شورای ملی گفتگو فعال تر عمل 
و  الساعه  اینکه تصمیمات خلق  بیان  با  کنند. وی همچنین  می 
بدون مطالعه چندی است فضای اقتصادی کشور را درگیر خود 
ساخته و متاسفانه در این تصمیم گیری ها از بخش خصوصی  

کرد:  تاکید  گیرند،  نمی  نظر 
می  بست  بن  به  دولت  وقتی 
رسد، از بخش خصوصی نظر 
می گیرد و این درست نیست 
که تنها زمانی که نظام تصمیم 
اساسی  مشکل  دچار  گیری 
وی  شود.  رجوع  ما  به  شده، 
خصوصی  بخش  مخالفت  از 
قیمت  در  دولت  دخالت  در 
گفت:  و  داد  خبر  گذاری 
تصمیم  گوش  در  متاسفانه 
حرف  و  است  پنبه  گیران 

بخش خصوصی شنیده نمی شود.
دولت،  گیری  تصمیم  کارخانه  متاسفانه  کرد:  تاکید  شافعی 
ناخواسته به اثربخشی تحریم هاکمک می کند، این در حالیست 
اما مسئوالن یک  ایران وقت می گذارد  که ترامپ برای تحریم 
شبه با یک تصمیم چرخه تولید وتجارت را با مشکل روبرو می 
کنند. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست، گفت: 

ساختار برنامه ریزی کشور با چالش  اساسی درگیر است و مسایل 
متعدد حل نشده ای روی میز مانده است.

پدرام سلطانی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید به سمت اصالح 
اساسی ساختار پیش رویم، مساله بخش خصوصی این است که از 
یک حدی نمی تواند فراتر عمل کند و نظرات و مصوبات در حد 

ایده و تئوری باقی می ماند.
نبود  گفت:  نشست  دراین  ایران  بازرگانی  اتاق  رییسه  نایب 
هماهنگی بین تیم اقتصادی و رییس جمهور باعث بروز نابسامانی 

در فضای اقتصادی کشور شده است.
بخش  مکاتبات  نبودن  بخش  نتیجه  از  خوانساری  مسعود 
اتاق بازرگانی ایران در نامه  خصوصی با دولت خبر داد و افزود: 
های متعدد مخالفت خود را با برخی از تصمیمات اقتصادی دولت 
اعالم و راهکارهای اجرایی صحیح را اعالم کرده است، اما نتیجه 

مناسبی از این مکاتبات به دست نیامده است. 
نگاه رسانه:

به  که  اقتصادی  بخش  در  وزیر  معاونان  از  یکی  تازگی  به   
استارا سفر کرده بود در یک جمعی گفته است،  در آینده نزدیک  
و از نیمه دوم سال یک سونامی گرانی را پیش رو داریم . وی 
سونامی  این  از  پیشگیری  که  رسد  نمی  نظر  به   ، کرد  تصریح 

گرانی در توان دولت و  مدیران حوزه اقتصادی باشد.

شاهد سونامی ورشکستگی واحدهای تولیدی و بیکاری خواهیم بود
یک مسئول در اتاق بازرگانی،
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گوناگون
نشریه  و   ۲۴ گیالن 
سازمان  مدیرعامل  واکنش: 
گفت:  اجتماعی  تأمین 
حقوق  افزایش  مابه التفاوت 
اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
شهریورماه  از  فروردین ماه،  در 
پرداخت  الفبا  اساس حروف  بر 
در  نوربخش  تقی  می شود. سید 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
تأمین  بین المللی  سازمان 
قسمتی  با  )ایسا(  اجتماعی 
کار  به  آغاز   ۱۹۱۱ سال  از 
کشور   ۵۸ که  است  کرده 
و  هستند  اتحادیه  این  عضو 
تهران در این دوره پست هیأت 
و  می شود  محسوب  آن  رئیسه 
به  ایران  در سال ۲0۱6 میالدی 
شده  انتخاب  نایب رئیس  عنوان 
شهریورماه  هشتم  تا  پنجم  از  و 
خواهد  برگزار  آن  اجالس 
اجالس  این  در  افزود:  شد.وی 
تأمین  سازمان  بین  تفاهم نامه ای 
آلمان  حوادث  و  اجتماعی 
می شود.مدیرعامل  منعقد 
در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
حدود  داشت:  اظهار  ادامه 
شهروندان  از  نفر  میلیون   ۴۲
سازمان  پوشش  تحت  ایرانی 

تأمین اجتماعی هستند.
منبع : گیالن ۲۴

خبر
آغاز پرداخت 

مابه التفاوت حقوق 
بازنشستگان

گیالن ۲۴: نخستین نمایشگاه اپتیک شمال کشور با حضور۲0 تولیدکننده داخلی و خارجی 
به مدت ۳ روز در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نمایشگاه انواع عینک 
های طبی و آفتابی ، انواع عدسی و فریم های طبی وآفتابی ، تجهیزات پزشکی و دستگاه های 
تولیدی با برندهای معتبر داخلی و خارجی به نمایش درآمده و این نمایشگاه فرصتی مناسب به 
منظور ارائه پیشرفت ها، نوآوری ها، اختراعات و ابداعات جدید این صنعت بوده است.از دیگر 
اهداف این نمایشگاه تخصصی آشنا شدن سرمایه گذاران و تجار این صنعت با مزایای تولید و 

تجارت در منطقه آزاد انزلی بوده تا با ایجاد واحد های تولیدی در این منطقه از ظرفیت ها ، مزایا 
و معافیت های منطقه آزاد در تولید و صادرات محصوالت بهره مند شوند و با آغاز بکار مجموعه های 
تولیدی فرصت شغلی مناسبی برای جوامع محلی ایجاد شود. گفتنی است تعداد زیادی از مردم از عینک های 
طبی و آفتابی استفاده میکنند و با توجه به اینکه ایران در بخش تولید عدسی های عینک با تکنولوژی پیشرفته 
در جایگاه مناسبی قرار دارد، با برگزاری این نمایشگاه و دعوت از تولیدکنندگان کشور ترکیه تالش شده است 
تا ضمن جذب سرمایه گذاران خارجی به منطقه آزاد انزلی، زمینه همکاری و تولید مشترک در این منطقه فراهم شود 
تا در عرصه تولید فرم های عینک طبی و آفتابی نیز کشور ایران جزو برترین های این صنعت معرفی شود. 

در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، نخستین نمایشگاه تخصصی اپتیک شمال کشور

2 واحد صنعتی تولید آسفالت 
و پوشاک افتتاح شد

واکنش
مقاله

بررسی و پژوهش روی 
سیستم های آموزش مجازی 
در سازمان ها ودستگاه های 

اجرایی ودولتی

به  واکنش:  نشریه  و   ۲۴ گیالن   
مناسبت هفته دولت ۲ واحد صنعتی 
شهرک  در  گیالن  استاندار  با حضور 

صنعتی سفیدرود رشت افتتاح شد.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  ه 
گیالن  استان  صنعتی  های  شهرک 
گرامی  ضمن  شهیدی  علی  احمد   ،
وخاطره  یاد  و  دولت  هفته  داشت 
داشت  بیان  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
جلوه  زیباترین  یادآور  دولت  هفته   :
رهپویان  از  تن  دو  همت  و  تالش 
نظام  به  خالصانه  خدمتگزاری  طریق 
که  است  اسالمی  جمهوری  مقدس 
آینه تمام نمای شکوه و قداست تعلیم 
و تربیت را در انقالب اسالمی کشور 

به نمایش گذاشتند.  
 وی در خصوص افتتاح دو واحد 
سفیدرود  صنعتی  شهرک  در  صنعتی 
گیالن  استاندار  حضور  با  که  رشت 
انجام شد بیان داشت : کارخانه تولید 
سال  در  تن   ۱۲0 ظرفیت  با  آسفالت 
افتتاح شد. برای احداث این کارخانه 
تومان  میلیون   ۸00 و  میلیارد   ۲
۴7نفر  برای  و  شده  سرمایه گذاری 
بصورت مستقیم و۱۵0 نفر به صورت 
است.  شده  ایجاد  شغل  غیرمستقیم 
همچنین یک واحد تولیدی پوشاک با 

ظرفیت تولید ۳۲۱ هزار ثوب پوشاک 
این  رسید.  بهره برداری  به  سال  در 
با سرمایه گذاری ۳  واحد تولیدی که 
میلیارد تومانی افتتاح شده برای ۱۳0 
اشتغالزایی  مستقیم  صورت  به  نفر 

کرده است. 
اهمیت  خصوص  در  شهیدی   

گفت:  آن  جایگاه  و  کوچک  صنایع 
صنایع کوچک به دلیل کمک به رشد 
به  کار  و  کسب  توسعه  و  کارآفرینی 
عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورهای 

توسعه  یافته شناخته می شوند. 
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک 
داد:  ادامه  گیالن  استان  صنعتی  های 

غول های  که  باورند  این  بر  بسیاری 
کشورهای  اقتصاد  چرخ  صنعتی 
در  این  اما  می گردانند  را  توسعه یافته 
نقش  کوچک  صنایع  که  است  حالی 
ایفا  کشورها  این  اقتصاد  در  مهمی 

می کنند. 
 وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی 
صنایع  در  صنعت  بخش  شاغالن  از 
فعالیت  حال  در  متوسط  و  کوچک 
هستند، خاطر نشان کرد: به همین دلیل 
فعالیتهای  توسعه  منظور  به  کشور،  در 
متوسط  و  خرد  بنگاه های  اشتغال زا، 
بتوانند  تا  گرفته اند  قرار  توجه  مورد 
و  صنعتی  توسعه  آتی  برنامه های  در 
اقتصادی کشور نقش موثر داشته باشند. 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل   
باید  اینکه  بیان  با  استان گیالن  صنعتی 
شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذاران 
در  سرمایه گذاری  به  بیشتری  رغبت 
شهرک های صنعتی داشته باشند، اظهار 
کرد: گیالن به دلیل نزدیکی به پایتخت 
، وجود آزاد راه ودر آینده با راه اندازی 
راه آهن ، یکی از مستعد ترین استانهای 
و  توسعه صنایع کوچک   برای  کشور 

خرد است. منبع : گیالن ۲۴

 آموزش در تمامی کشورهای درحال توسعه  وتوسعه 
یافته به عنوان مکانیزم های اصلی  ومهم درپیشرفت علمی 
تخصصی شغلی آن جامعه محسوب می شود تاثیرآموزش 
در جوامع بشری در همه ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی 
، علمی و حرفه ای دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد 
با رشد وارتقا تکنولوژی های مدرن ، سیستم های نوین و 
کارآمدی در زمینه آموزش طراحی شده اند که از مهمترین 
سیستم های اموزشی جدید که نقش مهمی در ارتقا رشد 
آموزش  سیستم  است  داشته  فراگیران  وتخصصی  علمی 
مجازی یا آموزش الکترونیک  می باشد .کارمندان ادارات 
انرژی  وسازمان ها به دلیل محدودیت های زمانی هزینه 

و مالی استقبالی خوبی از این مدل آموزشی می نمایند.
تعریف آموزش مجازی:

آموزشی  نوین  های  شیوه  از  یکی  به  مجازی  آموزش 
از راه دور اطالق می شود که در آن با استفاده از فناوری  
های مبتنی بر وب وبا استفاده از بسترهای شبکه وانتقال 
ابزارهایی  از  اینترنت واینترانت وبا بهره مندی  داده مانند 
آزمون   ، ها  تمرین  شبیه سازی   ، تعاملی  مانندقالب های 
از  یکی  براساس   ، ، صوت  تصویر  فیلم،   ، مجازی  های 
استانداردهای رایج آموزشی ، امکان آموزش مخاطبان را 
بهتر وسریع تر فراهم میسازد .پیاده سازی واجرای آموزش 
مجازی در سازمانها واارات دولتی باعث افزایش راندمان 
وصرفه جویی قابل مالحظه ای در زمان ، انرژی وهزینه 
می  ادارات  های  رجوع  وارباب  سازمان  کارمندان،  برای 
دارای  آموزشها  همه  مانند  مجازی  آموزش  سیستم  شود. 
که  باشد  می  آن  واجرای  سازی  پیاه  برای  وموانعی  مزایا 

برخی از مزیت های آموزهای مجازی:
۱-   عدم وابستگی کالس درس به زمان خاص

فراگیران در کالس  فیزیکی  به حضور  نیاز  ۲-   عدم 
آموزشی

۳-   کاهش زمان وهزینه رفت و آمد برای فراگیران
۴-   تولید وارائه انواع محتوای الکترونیکی

۵-   افزایش میزان اثربخشی وبازدهی آموزشی )به دلیل 
حذف محدودیت های زمانی ومکانی (

6-   امکان ارتباط داخلی کاربران جهت مبادله اطالعات 
علمی

7-   افزایش کیفیت ارائه دروس )به دلیل ارئه دروس 
به صورت چندرسانه ای(و.........

هدف اصلی آموزشهای مجازی ارائه خدمات آموزشی 
تمامی  برای  مناسب  وهزینه  باال  کیفیت  با  الکترونیک 

عالقمندان به تحصیل در داخل وخارج از استان است .
در  مختلف  انواع  دارای  مجازی  آموزش  های  سیستم 
سطوح مختلف می باشد مهمترین مزیت های استفاده از این 
نوع سیستم آموزش صرف جویی درزمان ، هزینه وانرژی 
آموزشی  وواحدهای  کارمندان  استقبال  باعث  که  باشد  می 
دارای  مجازی   آموزش  های   .سیستم  است  شده  ادارات 
ای  محاوریه   ، ،آفالین  آنالین  آموزش  مانند  مختلف  انواع 
وآموزش  سیار می باشد . تحقیقات وبررسی های صورت 
گرفته نشان میدهد که آموزش آفالین ومحاوره ای وسیار 
مجازی  آموزشهای  سایر  دربین  استقبال  بیشترین  دارای 
مانند آموزش  نوین آموزش  .اگرچه سیستم های  باشد  می 
ازتمام  هنوز  ولی  شود  می  اجرا  ایران  درکشور  مجازی  
ودالیلی  شود  نمی  استفاده  آموزش  نوع  این  های  پتانسیل 
باعث  استفاده وزیرساخت مخابراتی  ، فرهنگ  مانند هزینه 
فعال  عالی  آموزش  مراکز  یا  آموزشی  های  واحد  که  شده 
فقط از ۳0درصد ظرفیت سیستم اموزش مجازی در ادارات 

وسازمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد،

زهرا رضائی

هاجر بهبودی -کارشناس مسئول آموزش
آبفای شهری گیالن

تالش  شهرستان  فرماندار  مهدوی  عیسی  سید 
گفت:از دهه فجر تا هفته دولت امسال ۳۱۵پروژه 
عمرانی و طرح های تولیدی در سطح شهرستان با 
اعتباربالغ بر ۴۳میلیارد و ۹00میلیون تومان افتتاح 

و به بهره برداری رسید.
همواره  وحدت  اینکه  بیان  با  مهدوی  مهندس 
افزود:  است  امور  در  پیروزی  عامل  مهمترین 
به  دولت  خدمات  اعالم  برای  تنها  دولت  هفته 
مردم نیست،بلکه برای شناسایی نواقص و کاستی 
و  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  اما  هست  نیز  ها 
اهداف  با  مقابله  برای  دشمنان  مکر  به  توجه  با 
نظام،ضروریست که خدمات انجام شده به درستی 
به سمع و نظر مردم برسد تا امید در جامعه طنین 
انداز گردد که این جز با همدلی و وحدت مردم و 

مسئولین تحقق نمی یابد.

و  تامین  مشکالت  به  اشاره  با  تالش  فرماندار 
توزیع آب بدلیل کمبود در فصل کشاورزی امسال 
امسال  کشاورزی  فصل  در  دولت  کرد:  تصریح 
میلیارد   7 حدود  شهرستان  بحرانی  شرایط  بدلیل 
این  که  است  کرده  هزینه  بخش  این  در  تومان 
خدمت رسانی اگر چه وظیفه دولتمردان است اما 
در  زمان محدود به ثمر رساندن این پروژه بزرگ 

آبی  کم  بحران  از  شهرستان  نجات  با  مساوی  که 
بود، قابل ستایش است.

زیر  های  آب  از  استفاده  اینکه  بیان  با  مهدوی 
به  توجه  با  افزود:  بود  ما  گزینه  اخرین  زمینی 
سنتی بودن ابیاری در شهرستان، نبود مخزن های 
فصلی  بارش  ۴0درصدی  کاهش  و  آب  ذخیره 
زمینی  زیر  های  آب  از  برداشت  به  امسال،مجبور 

شدیم. وی در ادامه خاطر نشان کرد: حفر ۱۴چاه 
عمیق در ۴بخش و یک چاه فلمن با ظرفیت آبیاری 
۴0هکتار از زمین های کشاورزی در بخش مرکزی 
تنها در مدت دوماه  که با همکاری مسئوالن امور 
آب استان و دهیاران و بخشداران و همیاری مردم 
حرکت  یک  خود  نوع  رسید،در  برداری  بهره  به 
شبانه  های  تالش  با  که  بود  نظیر  بی  و  جهادی 

به  مردم و مسئولین خدمتگذار  وار  زنجیر  روزی و 
نتیجه رسید و به لطف خدا با اقدامات صورت گرفته 
با  کشاورزی،محصول  های  زمین  از ۹0درصد  بیش 

کیفیت برداشت کردند
نماینده عالی دولت در شهرستان به موفقیت طرح 
شهرستان  در  روستایی  و  فراگیر  زای  اشتغال  های 
گذاری  سیاست  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره 
۳0میلیارد  حدود  اشتغال  بخش  در  دولت  های 
تومان تسهیالت تا به امروز برای حدود ۳۵00طرح 
با پرداخت های انجام شده  تخصیص داده شده که 
کنونی حدود ۴00شغل ایجاد گردیده است که نشان 

از تدبیر دولت در زمینه اشتغالزایی پایدار است.
دانست  نظام  نعمتان  را ولی  مردم  تالش  فرماندار 
و  نداریم  کسی  گردن  بر  منتی  هیچ  کرد:ما  تاکید  و 
بر  که  هستند  مردم  خدمتگذاریست،این  ما  وظیفه 

داخلی  موانع  تمام  با وجود  اما  دارند  ما حق  گردن 
معظم  مقام  رهبری  با  همچنان  دشمنان  خارجی  و 
برای  و  کار هستیم  پای  دولتمردان  رهبری و همت 
خود  شهرستان  بویژه  و  کشور  سربلندی  و  آبادانی 

جهادگونه و خالصانه تالش خواهیم کرد.

315پروژه با اعتباری بالغ بر۴00 میلیارد ریال به بهره برداری رسید 
در شهرستان تالش :

و  زیست  محیط  بهداشت،  کمیسیون  رئیس 
پروژه  گفت:  رشت  شورای  شهری  خدمات 
دارای  باید  رشت  شهرداری  عمرانی  های 
مهم  این  و  بوده  محیطی  زیست  های  پیوست 

باید در تمامی اقدامات مورد توجه باشد.

بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
الملل شورای رشت فاطمه شیرزاد با اشاره به 
 ، سراوان  های  زباله  پیرامون  متعدد  مشکالت 
کرد:  اظهار  و...  رشت  های  رودخانه  آلودگی 
شرایط به گونه ای پیش می رود که گویا فقط 

دار  عهده  موضوع  این  در  رشت  شهرداری 
کمترین  دستگاهها  از  برخی  و  بوده  مسئولیت 

همکاری و هماهنگی در این مباحث ندارند.
رشت  های  رودخانه  الیروبی  اتمام  به  وی 
اشاره کرد و گفت: هر زمان که موضوع جذب 
های  رودخانه  ساماندهی  برای  گذار  سرمایه 
رشت مطرح می شود برخی از دستگاهها مساله 
در  آن  از  پس  اما  کرده  مطرح  را  گری  تولی 
با   ... و  از جمله الیروبی  اقداماتی  انجام  زمان 

شهرداری همکاری نمی کنند.
شیرزاد با تاکید بر اینکه توجه و حفظ محیط 
زیست بسیار حائز اهمیت است افزود: آلودگی 
رودخانه ها، شیرآبه ناشی از زباله های سراوان 
و.... روز به روز گستره بیشتری را تحت شعاع 
قرار داده و یقینا در صورت عدم توجه به این 
آیندگان  برای  ناپذیری  موارد مشکالت جبران 

به میراث گذاشته می شود.

دولتی  اعتبار  اختصاص  عدم  از  انتقاد  با  وی 
نیاز به منظور خرید دستگاه زباله سوز در  مورد 
نیز  رشت  شهر  و  گیالن  استان  کرد:  بیان  رشت 
جزو کشور ایران اسالمی بوده و دولتمردان باید 
یکسان  نگاهی  استانها  تمامی  مشکالت  رفع  به 

داشته باشند.
زیست  محیط  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
زنگ  که  سالهاست  داد:  ادامه  رشت  شورای 
بحران زباله در سراوان به صدا درآمده اما موضوع 
سراوان  در  سوز  زباله  دستگاه  احداث  و  خرید 

فقط در حد وعده و وعیدها باقی مانده است.
صعب  بیماریهای  و  مشکالت  بروز  به  وی 
های  شیرآبه  از  ناشی  آلودگی  واسطه  به  العالج 
هایی  وعده  افزود:  و  کرد  اشاره  سراوان  زباله 
سریعتر  چه  هر  باید  شده  داده  مورد  این  در  که 
حوزه  این  در  نیاز  مورد  های  پروژه  و  اجرایی 

عملیاتی شوند.

 پروژه های عمرانی شهرداری رشت پیوست زیست محیطی داشته باشند

حمیده کرمی- تالش

حمیده کرمی- تالش
آگهــی ثبتــی

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن همراهان و دوستداران طبیعت بی باالن 
به شناسه ملی  به شماره ثبت 25  تاریخ 2۰/۰5/۱3۹7  شهرستان رودسر در 
۱4۰۰7773۱۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. _برابر تایید به شماره 4۰۰۱/2/۸۰35/۹7 

مورخ 3/5/۹7 فرمانداری شهرستان رودسر 
_موضوع : نوع فعالیت : کلیه فعالیت های انجمن عام المنفعه ، غیر دولتی ، غیر 
سیاسی و غیر انتفاعی بوده و در موضوع اجتماعی و محیط زیست با رعایت کامل 
قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد بود . 
تبصره : کلیه فعالیت های این انجمن از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2 
آیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات تجاری مصوب 5/5/۱337 موضوع 
ماده 5۸4 و 5۸5 قانون تجارت تلقی میگردد. انجام موضوعات فعالیت در صورت 
ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم با قید باینکه ثبت موسسه بمنزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
_مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

_مرکز اصلی : استان گیالن _شهرستان رودسر _بخش کالچای _شهر کالچای 
_محله مسجد جامع _کوچه محراب _خیابان شهرداری _پالک ۰ _پاساژ رضا _طبقه 

دوم _ کدپستی 44۹۱۸۱5۱۱7
ملی  کد  به  رحمتی  فرامرز  :آقای  مدیران  اولین   _ ندارد   : _سرمایه 
26۹۰4۱5232 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رضایی دعویسرا به 
کد ملی 26۹۱652۹2۰ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای ماهان 
یوسف پور لزرجان به کد ملی 26۹۱65557۱ به سمت خزانه دار و خانم نرگس 
طالبی به کد ملی 26۹۰4۱۸۸6۱ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای فریدون 
قاسمی باالنی به کد ملی 26۹۰42۰۹۰2 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آقای مهدی احمدی به شماره ملی 26۹۱247252 و آقای حسین غریب بی باالن 
به کد ملی 26۹۰4۱5۱6۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت 
مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود و 

مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد . 
بازرس  بعنوان   26۹۰3۱۱۱۹4 ملی  کد  به  باالنی  بی  رجبی  سهیل  _آقای 
اصلس و آقای اسماعیل رضائی به کد ملی 26۹۱24۸۸44 بعنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .  
 _اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
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گوناگون

امروز عید غدیر سال ۱۳۹7 است و 
به هیچ وجه قصد انتشار مطلب مایوس 
کننده برای افکار عمومی را نداشتم، اما 
برای خرید به مرکز شهر رفته بودم که 
و  زن  های  فروشگاه صحبت  یک  در 

شوهر جوانی نظرم را جلب کرد.
شدم  متاسف  و  متاثر  بسیار  گرچه 
و قطعا شما هم به حال چنین افرادی 
باشند،  که  لباسی  هر  در  ما  جامعه  در 
دیدم  الزم  اما  خورد،  خواهید  تاسف 
عبرت  و  مردم  مسئوالن،  آگاهی  برای 

دیگران این سخنان را بازتاب دهم
که  دانند  می  تاریخ  طول  در  همه 
با  آنکه  علت  به  پزشک  یک  شرافت 
برای  نیز  دارند و  جان مردم سر وکار 
کرده  یاد  قسم  مقدس  ی  حرفه  این 
نباید هیچ  و  است  ارزشمند  بسیار  اند 
زیر  را  آن  ای  بهانه  هیج  به  پزشکی 
این  به  آنکه  به  رسد  چه  نبرد  سئوال 

شرافت خیانت کند.!. 
سایت  چند  در  اخیر  ماه  چند  در 
مطالبی  هم  خارجی  و  داخلی  خبری 
پزشکی،  علوم  وضعیت   درباره 
نظارت   عدم  و  درمانی  کادر  عملکرد 
برخی  به خصوص  مجموعه  این   در 
مراکز درمانی و بیمارستان های کشور 
باور  اما هرگز  و استان  خوانده بودم، 
حد  این  تا  منتشره  مطالب  کردم  نمی 
شخصا  آنکه  ویژه  به   ، باشد  جدی 
امید  مطالب  و  اخبار  انتشار  به  عادت 
را  افکارعمومی  اینکه  و  دارم  بخش 

دچار یاس نکنم. 
زن و شوهر جوان با ناراحتی اظهار 
شد  ای  عارضه  دچار  پدر  کردند،  می 
که نیاز به عمل جراحی داشت. شوهر 
این خانم ادامه داد، با اینکه پدر خانم 
ویژه  های  مراقبت  بخش  در   را  من 
بیمارستان ??? به طور موقت بستری 
یکی  طریق  از  جراح  پزشک  کردیم، 
 ، کرد  اعالم  دربیمارستان  عواملش  از 
انجام  زودتر  جراحی  عمل  آنکه  برای 
شود » باید سه سکه بهار آزادی » غیر 
مکرر  های  ویزیت  و  عمل  هزینه  از 
دسته  این  کرد:  تصریح  وی  بپردازیم. 
از پزشکان  پول یا سکه را مستقیم در 
مطلب خود دریافت می کنند. به گفته 
بیمارستان  دراین  که  چیزی  ،تنها  وی 
بیمارستان  بهتراز  بیمار  خانواده  برای 
کمتر  هزینه   ، است  خصوصی  های 
عمل است. این مرد جوان گفت: دکتر 
در بیمارستان توصیه کرد، برای مذاکره 
ایشان  مطلب  به  باید  مریض  باره  در 
مراجعه کنم و آنجا هم ۴۵ هزار تومان 
برای ویزیت دادم و چند دقیقه در باره 

عمل پدر همسرم گفت و گو کردیم.
و  مقام  هیچ  اینکه  انگیز  حیرت 
مسئول و دستگاه نظارتی نیست به این 
حق  که  شما  کند،  اعالم  پزشک  آقای 
عمل جراحی را جداگانه از بیمارستان 

مطب  به  را  بیمار  همراه  و  دریافت 
کشانده و حق ویزیت دریافت می کند،  
دریافت سکه دیگر چه صیغه ای است. 
آخر تو و امثال تو به چه قسم یاد کرده 
ای و چرا به جای درمان بیمار و حفظ 
مردم  ، جیب  مقام طبیب  و  شخصیت 

را در می آورید.!؟
این شهروند دردمند و عصبانی این 
آخر  کرد،  اضافه  هم  را  عجیب  جمله 
پزشک  همین  مطلب  از  وقتی  شب 
گونی  یک  دکتر  آمدم،  می  بیرون 
کنارم  از  دست  در  نقد  پول  کوچک 
از  یکی  از  مطلب  بیرون  کرد!.  عبور 
این  دکتر  آقای  پرسیدم،  ها  همسایه 
امروز ویریت کرده  همه پول را عصر 
ایشان   – خیر  دادند،  پاسخ  .؟  است 
بی  اگر  حتی  را  بیماران  همراهان 
بیمارستان  به  روستاها  از   و  بضاعت 
کرده  هدایت  مطب  به  کنند  مراجعه 
و  جراحی  عمل  دهی  نوبت  در  و 
خارج  را  مبالغی  درمانی  امور  دیگر 
می  دریافت  بیمارستان  در  دستمزد  از 
کند و برای در امان ماندن از پرداخت 
اثر و سندی  ماندن  به جای  یا  مالیات 
بیمار  شخص   خود  یا  همراهان  با   ،
نقدی حساب می کند .!! ظاهرا همسایه 
های این دکتر جراح  که معلوم نیست 
چه باید نامیدش، گفتند: در هفته شب 
هایی را آقای دکتر با این گونی پول از 

مطب خارج می شود.!؟؟ 
گرچه  که  است  این  سخن  حال 
این گروه  کار  بر  نظارتی  ممکن است 
دردرون  خبر  بی  خدا  از  پزشکان  از 
گویا  و  نباشد  بیمارستان  از  بیرون  یا 
نیست که اگربود چنین اقدام های ضد 
بشری انجام نمی دادند و دلشان برای 
مردم خوب  کشورشان به درد می آمد 
اما   ، باشند«  داشته  درسینه  دلی  اگر   «
ندارند،  ای  وجدان  خودشان هم ذره 
درآمد  و  پول  همه  این  نیستند،  انسان 
را می خواهند چه کنند و کجا ببرند.؟  
بزرگ  هایی  خانواده  چه  در  ها  این 

شده اند. 
آدرس آن مغازه و زن و شوهرجوانی 
انصاف  بی  پزشکان  این  درمورد  که 
از  بیش  جزییات  و  کردند  افشاگری 
نیز  و  آمده  یادداشت  این  در  آنچه 
محفوظ  رسانه  در  پزشکان  اسامی 
است. به اعتقاد نگارنده در گام نخست 
بی  پزشکان  از  گروه  این  از  مشکل 
شان  نسل  متاسفانه  که  نیست  انصاف 
ثروت  و  جامعه  شدن  مادی  علت  به 
فزونی  به  رو  حساب  بی  اندوزیهای 
است و آبروی جامعه پزشکی را برده 
که  است  ما  مردم  از  مشکل  بلکه  اند، 
همیشه در ترس و نومیدی زندگی می 
خورد  بر  محض  به  که  مردمی  کنند. 
با یک مشکل، حل آن را در پرداخت 
به   ، بودن  دیگران  از  جلوتر   ، رشوه 
جامعه  فضای  نبودن،  قانع  خود  حق 
 « کردن  آلوده  تخلفات  انواع  به  را 
، فامیل  پارتی بازی، زیر میزی  رشوه، 

مردم نیکوکار و نوع دوست گیالن امسال در عید سعید قربان در یک برآورد اولیه 
۹۵0 میلیون تومان برای کمک به نیازمندان استان به کمیته امداد اهداء کردند که نسبت 

به سال گذشته ۳00 درصد افزایش داشته است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گیالن با قدردانی از کمک های نقدی 
و غیر نقدی نیکوکاران، گزارشی از آمار اولیه کمک های مردمی در عید سعید قربان 

ارائه داد.
توسعه  معاون  زاده،  جواد  محمدرضا  امداد؛  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 

کنند  می  تعریف   ».... و  داللی   ، بازی 
تبدیل می  به فرهنگ  و همین فسادها 
در  آنکه  محض  به  افراد  همین  شود. 
جایی به حقوق شان تعدی شد، فریاد 
بر می آورند که به داد برسید، بردند و 

خوردند و حق من بود.!!؟ 
پزشکان  این  اسامی  ما  مردم  اگر 
از طریق رسانه  با مشخصات کامل  را 
ها افشا کنند،  این یک فرهنگ سازی 
است و دیگر نیازی نیست کسی جلوتر 
و  شود  جراحی  عمل  مثال  دیگران  از 
پزشک باید بنا بر تشخیص  و شرایط 
دراولویت  را  دارد  عمل  فوریت  بیمار 

قرار دهد. 
ما در نشریه واکنش ، شبکه خبری 
، در  را داریم  آمادگی  این  گیالن ۲۴  
پزشکان  تخلفات  درمورد  که  صورتی 
ناخلف  و ضد مردم  مستنداتی باشد آن 
انتشار  را در نشریه مکتوب و مجازی 
دهیم. از همه دوستان خوبم در عرصه 
رسانه های مکتوب و مجازی  کشور 
و به خصوص استان گیالن مصرانه در 
خواست دارم که دراین مسیر به مردم 
خوب مان کمک کنند و اجازه ندهند ، 
فساد هر روز گسترده تر و دامنه دارتر 
شود. در یک بیمارستان خصوصی در 
همین شهر  یکی از پزشکان به دوستی 
گفته بود ، هر روز هفت یا هشت عمل 
وقت  دیر  تا  عصرهم  و  دارد  جراحی 
کند  می  ویزیت  را  بیماران  مطب  در 
میلیون   ۲00 به  اش  ماهانه  آمد  در  و 
تومان می رسد. پزشک دیگری که  در 
منطقه جراحی بینی انجام می دهد هم 
گفته ، هر عمل 7 تا ۱0 میلیون تومان 
سه  روز  در  گاه  ایشان  و  دارد  هزینه 
راستی  به  دارد.  بینی  جراحی  عمل  
چرا   ، باشد  درست  مطالب  این  اگر 
نظارت  دستگاهی  و  سازمانی   ، کسی 
نمی کند. پزشکی که از ۸ صبح  تا  ۳ 
عصر در بیمارستان  و از ۵ عصر تا ۱۱ 
شب درمطب و گاه برخی شان تا یک 

مشارکت های مردمی کمیته امداد گیالن با قدردانی از کمک های مردم نوع دوست استان 
به نیازمندان گفت: مردم نیکوکار و نوع دوست گیالن امسال در عید سعید قربان در یک 
برآورد اولیه ۹۵0 میلیون تومان برای کمک به نیازمندان استان به کمیته امداد اهداء کردند 

که نسبت به سال گذشته ۳00 درصد افزایش داشته است.
 وی بابیان اینکه کمک های مردمی شامل ۱۵0 میلیون تومان به صورت نقدی و ۸00 
میلیون تومان هم غیر نقدی بوده است افزود: ۹۵0 رأس گوسفند زنده به وزن ۱6 هزار 

کیلو گوشت بود که این میزان گوشت بین ۳0 هزار خانوار نیازمند توزیع شد.

بامداد کار می کنند، چقدر توان دارند و 
تشخیص آنها چه میزان درست است.؟ 

چرا کسی به کسی نیست.!!!؟ 
بهداشت  وزیر  که  شکر  را  خدا 
کشورمان انسانی وارسته و فهیم است و 
بسیاری از پزشکان جوان به او اقتدا می 
کنند، وگرنه معلوم نبود ، جامعه پزشکی 

ما با این روند به کجا می رفت. 
به هر حال شایسته است، سازمان های 
نظارتی در درون دانشگاه علوم پزشکی 
موارد  این  به  مجموعه  این  از  خارج  و 
را   افرادی  و  کنند  رسیدگی  صحنه  در 
ناشناس در محیط  بیمارستان هایی مانند 
مردم  داد  به  که  بگمارند  حشمت  دکتر 

برسند. 
برای صحت و سقم مطالب فوق چند 
دفتر  و  دانشگاه  عمومی  روابط  با  بار 
اما  شد،  گرفته  تماس  دانشگاه  رئیس 
کسی نه تنها جواب نداد که اعتنا نکردند 
و  شهر  و  دانشگاه  مشخصات  و  نام   -
از  یکی  نشد چون  اعالم   استان  عمدا 
که  اند  گرفته  یاد  ما  مسئوالن  چیزهای 
چند وکیل و بخش حقوقی در سازمان 
بالفاصله  تا  اند  داشته  نگه  آماده  خود 
دادگاه  به  شد،  برده  آنها  از  اسمی  اگر 

شکایت کنند.
انتقاد،  ها  رسانه  که  بگیرند  یاد  باید  آنها 
بیان  شفاف  را  مردم  مشکالت  و  اعتراض 
کرده و مدیران هم ضمن پاسخگویی درحل 
مشکالت و نارسایی ها بکوشند.  امیدواریم 
به زودی الیحه ای که از سوی وزارت ارشاد 
مسائل  از  غیر  به  تا  شده  ارجاع  مجلس  به 
امنیتی سایر موارد برای رسانه ها جرم تلقی 
نشود، به تصویب نمایندگان برسد و روزنامه 
باز  با دست  و  کشیده  راحت  نفسی  نگارها 
و  هرمدیر  و  کنند  رسانی  اطالع  آزادانه  و 
را  آنها  کوچکی  ایراد  هر  برای  مسئولی 
روانه دادگاه و کالنتری نکند. انشاء اهلل.!! 
باره  دراین  عزیز  شهروند  شما  اگر 
برای  مواردی  و  مستندات  و  اطالعات 
انتشار دارید،  ما آماده ایم.   یا علی مدد    

کمک 950 میلیون تومانی مردم گیالن در عید سعید قربان به نیازمندان
خبر

۴72 خانه 
مددجویی و 385 
طرح اشتغال 
گیالن افتتاح شد

واکنش

برخی پـزشکان سودجـو 
و ضد مـردم !؟ 

نظارت فقط در حد شعار!!

نشریه  و   ۲۴ گیالن 
هفته  با  هم زمان  واکنش: 
مسکن  واحد   ۴7۲ دولت 
 ۱۴ هزینه  با  مددجویان 
میلیون   ۳۹۴ و  میلیارد 
 ۳۸۵ همچنین  و  تومان 
بااعتبار هشت  اشتغال  طرح 
میلیارد و ۴۵0 میلیون تومان 
بهره برداری  به  و  افتتاح 

رسید.
امداد  کمیته  مدیرکل   
ابعاد  از  یکی  گیالن  استان 
مهم توانمندسازی خانوارها 
مناسب  مسکن  تأمین  را 
برای آن ها دانست و گفت: 
خانوار  سرپرست  زنان 
تأمین  اولویت  در  ایتام  و 
وی  دارند.  قرار  مسکن 
هم زمان  امسال  اینکه  بابیان 
واحد   ۴7۲ دولت  هفته  با 
هزینه  با  مددجویان  مسکن 
میلیون   ۳۹۴ و  میلیارد   ۱۴
افتتاح می شود افزود:  تومان 
واحد   ۳۵۲ تعداد،  این  از 
هم  واحد   ۱۲0 و  روستایی 
شهری  مددجویان  برای 
احداث و یا در قالب مسکن 

مهر خریداری شده است. 
زیربنای  محمدی   
واحدهای مسکونی را جمعًا 
مترمربع   ۲7۴ و  هزار   ۲۲
هر  گفت:  و  کرد  اعالم 
میانگین  با  مسکونی  واحد 
با  و  مترمربع   ۴7 زیربناء 
و  میلیون   ۳0 حدود  هزینه 
۵00 هزار تومان ساخته شده 

است. 
گیالن  امداد  کمیته  مدیرکل 
سال  در  اینکه  به  اشاره  با 
مسکونی  واحد   ۲۲0 جاری 
و  تعمیر  گیالن  مددجویان 
بازسازی شده است افزود: برای 
 ۴۹۵ مسکونی  واحدهای  این 
میلیون تومان هزینه شده است 
بسیاری  اینکه  بابیان  وی 
مناسب  مسکن  مددجویان  از 
هستند  مسکن  فاقد  یا  ندارند 
مسکن  ساخت  برای  زمین  و 
و  خیران  کرد:  تأکید  ندارند 
خرید  با  می توانند  نیکوکاران 
نیازمندان  به  زمین  اهداء  و 
در  روستایی  مناطق  در 
آن ها  کردن  خانه دار  امر 
باشند.  امداد  کمیته  یاری رسان 
خرید  به  کمک  محمدی 
و  بهسازی  شهری،  مسکن 
مددجویان  مسکن  بازسازی 
کمیته  اقدامات  ازجمله  را 
امداد در حوزه مسکن عنوان 
اساس  بر  افزود:  و  کرد 
مددجویان  مجلس،  مصوبه 
امداد  کمیته  حمایت  تحت 
هزینه های  پرداخت  از 
و  ساختمانی  پروانه  صدور 
و  آب  انشعاب  هزینه های 
برای  گاز  و  برق  فاضالب، 
واحد  یک  برای  و  یک بار 

مسکونی معاف هستند. 
اجرای  از  همچنین  وی 
بااعتبار  اشتغال  طرح   ۳۸۵
هشت میلیارد و ۴۵0 میلیون 
خبر  جاری  سال  در  تومان 
طرح های  این  گفت:  و  داد 
کشاورزی،  درزمینه  اشتغال 
خدمات  و  صنایع دستی 
اجراشده است که ۵0 طرح 
به صورت  دولت  هفته  در 
نمادین در سراسر گیالن به 

بهره برداری می رسد.

در هفته دولت؛

خبر

ادامه سرمقاله ...
بعد از چند ماه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و 
انتصاب همتی رئیس کل بیمه بعنوان رئیس کل بانک 
مرکزی ، بازار ارز ثانویه تاسیس و عمال نرخ ارز در 
سوء  و  رانت  جای  اکنون  که  شد  نرخی  سه  کشور 
استفاده ها چند برابر شده است و عده ای خاصی می 
برند و می خورند » و متاسفانه دراین میان مردم فقط 

حرص می خورد؟!«.
*سردرگمی دولت باید به سرعت ساماندهی شود
قرار  فضایی  در  سردرگم  صورت  به  اکنون  دولت 
این  آنکه  خصوص  به  کند،  چه  داند  نمی  که  گرفته 
مدعی   « دارو  تا  موجب شده  نادرست  های  سیاست 
هستیم ۹۵ درصد آن در داخل کشور تولید می شود« 
قیمت کاالها  سیصد درصد و  نرسد،  به دست مردم 
بیشتر افزایش یابد. کاالها از فروشگاه های بزرگ جمع 
شده و درانبارها برای گران تر شدن نگهداری شود و 
نظارت و کنترلی هم یا نیست و یا بسیار اندک است و 
بی تعارف همه این ها اعتماد عمومی به دولت و نظام 

را به شدت کاهش داده است.؟
ها  استان  در  دوازدهم  دولت  مکرر  اشتباه  این 
از  مندی  بهره  جای  به  استاندارها  و  دارد  جریان  هم 
مشاورانی قوی ، با تجربه و عالم به امور مختلف  از 
مسیر  در  اطالعاتی  که   گیرند  می  مشورت  جاهایی 
غلط  ها  آدرس  چون  و  ندارند  نظام  و  دولت  اقتدار 

است، جامعه به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
چه باید کرد......؟؟؟

با  شرایط  این  در  باید  دولت  نگارنده،  نظر  ۱.به 
قدرت نرخ ارز را آزاد اعالم کند و در  همین راستا 
بر نظارت و کنترل خود در شورای عالی اقتصادی با 
حضور روسای قوای سه گانه بیفزاید، به ویژه آنکه این 
شورا مورد حمایت مستقیم رهبر معظم انقالب است.

۲.دولت بهتراست برای نظارت بر جامعه ، دریافت 
در  که  مولد  غیر  های  فعالیت  از  جا  به  های  مالیات 
آمدهای هنگفتی کسب می کنند و کمک به امر تولید 
مردانه وارد صحنه شده و تالش کند تا اعتماد عمومی 
را بر گردانده و محبوبیت خود را افزایش دهد. برای 
تحقق این مهم به یک سیستم مالیاتی کارآمد و به روز 
نیاز است و اینکه در مجموعه دارایی افرادی سالم و 
واسطه  و  مولد  غیر  کارهای  و  باشند  فعال  پاکدست 
از  فقط  آنکه  نه  بگیرند  مالیات  و  شناسایی  را  گری 

کارمند، بازنشسته و مغازه دار مالیات طلب کنند.
۳.دولت حتما و قطعا  تیم اقتصادی خود را به طور 
کابینه  امکان  در حد  دولت  رئیس  و  داده  تغییر  کامل 
با  و  کند  اساسی  تکانی  خانه  دروایسی  رو  بدون  را 
این روش توجه افکار عمومی را به خود جلب کند، 
وگرنه با حرف و سخن و مصاحبه و امثال آن راه به 

جایی نمی برد.
۴.دولت باید از رسانه ها« همه رسانه ها به خصوص 
از طریق شبکه های مجازی، رادیو ، تلویزیون بخواهد 
تاثیر  های  فیلم  و  جذاب  برنامه  طریق  از  را  مردم  تا 
گذار تشویق کند که پول و طال و سکه های خود را 
از پستوی های خانه ها به بانک ها بسپارند. در همین 
راستا بانک ها هم به جای بنگاه داری و داللی به گونه 
ای جهت دهی شوند که پولهایشان را در مسیر تولید 

وتقویت بنیه اقتصادی ملی هزینه کنند.
 همان کاری که دولت و مردم ترکیه در مدتی کوتاه 
را  آمریکا  استکبار  بزرگ  دادند و جلوی ضربه  انجام 

سد کردند.
به نظرمی رسد ، با این دستورالعمل که بر گرفته از 
مجموعه دیدگاه های چندین کارشناس است ، دولت 

اعتبار از دست رفته خود را باز خواهد یافت .

مشـاوران 
ناآگـاه، 

سیاستهای غلط

مشعل گاز 15 روستـای شهرستان رودبـار روشــن شد

گاز  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  روز  ششمین  با  همزمان  گیالن- 
ساالری  دکتر  حضور  با  دولت  هفته 
هماهنگی  معاون  گیالن،  استاندار 
گاز  شرکت  مدیرعامل  عمرانی،  امور 
و  رودبار  شهرستان  فرمانداری  استان، 
پروژه  شهرستانی  و  استانی  مسؤولین 
شهرستان  روستای   ۱۵ به  گازرسانی 
و  افتتاح  شیرکده  روستای  در  رودبار 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
از  ساالری  دکتر  مراسم  این  در 

و  مدیرعامل  های  تالش  و  زحمات 
کارکنان شرکت گاز برای  بهره مندی 
تقدیر  گاز  نعمت  از  عزیز  روستاییان 
گاز  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد. 
گاز  عامل  مدیر  اکبر  مهندس  گیالن 

استان  با ارائه
گازرسای  وضعیت  از  گزارشی   
ساله  چند  این  در  گفت:  استان  در 
نحو  به  ای گازرسانی  توسعه  عملیات 
چشمگیری رشد داشته و هم اکنون با 
افتتاح ۳۴ روستا در هفته دولت درصد 
بهره مندی خانوارهای روستایی استان 

به ۹۴.۲ درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه گفت: برای گازرسانی 
عملیات  کیلومتر   ۸0 روستاها  این  به 
مجموع  و  شده  انجام  گذاری  شبکه 
رودبار  شهرستان  گازدار  روستاهای 
به ۱0۸روستا رسیده است. وی اظهار 
شهرستان  بر  عالوه  امروز  داشت: 

در  روستا   ۱۲ گاز  مشعل  رودبار، 
در  روستا   ۳ و  لنگرود  شهرستان 
در  و  شد  روشن  املش  شهرستان 
چهارمین روز از هفته دولت نیز طرح 
شهرستان  روستای   ۴ به  گازرسانی 
مسؤولین  و  فرماندار  حضور  با  تالش 

شهرستانی به بهره برداری رسید.
در  گفت:  پایان  در  اکبر  مهندس 
روستا  به ۳۴  گازرسانی  برای  مجموع 
که در هفته دولت افتتاح شد اعتباری بالغ 
بر ۱۱0 میلیارد ریال هزینه شده است و با 
این کار ۲ هزار و ۲۱۵ خانوار روستایی از 

نعمت گاز بهره مند می شوند.
***                 

دولت  هفته  با  همزمان  چنین   هم 
روستای  سه  به  گازرسانی  طرح   ،۹7
ملکوت، مربو و لرود شهرستان املش  

افتتاح شد.
نماینده  دکتر عباسی  مراسم  این  در 

از  تشکر  با  مجلس  در  منطقه  مردم 
زحمات مدیریت و کارکنان شرکت گاز 
سخت  مناطق  به  گازرسانی  راستای  در 
با  گفت:  شهرستان  کوهستانی  و  گذر 
از  پاک  انرژی  این  گاز،  شرکت  تالش 
ییالقی  مناطق  به  دورتر  کیلومتر  هزاران 
املش رسیده و این مهم مانند یک رویا 

بود که تحقق یافته است.
 علیرضا میرباقری رئیس بهره برداری 
شهرستان های استان گفت: با افتتاح این 
شهرستان  گازدار  روستاهای  تعداد  روستا 
درصد  و  رسیده  روستا   ۹0 به  املش 
از  شهرستان  این  روستائیان  برخورداری 
افزایش  درصد   ۸6.۸ به  طبیعی  گاز  نعمت 
برای  داشت:  اظهار  است.وی  یافته 
گازرسانی به این سه روستا بیش از ۱6 
کیلومتر شبکه گذاری انجام شده و بالغ 

بر ۲۲.۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

مجید محمدپور- 
مدیر مسئول  

خدمت بین دانا

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان پرونده ثبتی

شماره  به  وارده  گزارش  برابر  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
۱۰۹/۹7/۱562 مورخه ۱3۹7/۰2/۱7 مسئول بایگانی اداره ثبت 
اینکه پرونده ثبتی ششدانگ یکباب  بر  ناحیه یک رشت مبنی  اسناد 
رشت   3 بخش  باقیمانده   27۹5 بشماره  صیقالن  کوی  در  واقع  خانه 
بنام آقای اصغر و احمد جملگی غیاثی اسکوئی مشاعا بالسویه صادرو 
قطعی  انتقال  سند  برابر  الواسطه  مع  سپس  و  است  گردیده  تسلیم 
شماره 4764۰ - ۱3۹۱/۱2/2۸ دفترخانه  25 رشت به آقای جالل 
نصیرزاده منگودهی منتقل گردید، مراتب فقدان پرونده ثبتی پالک 
موصوف طی بخشنامه 22۱۹/ ۱۰۹/۹7 مورخه ۱3۹7/3/۱ به کلیه 
دفاتر اسناد رسمی تابعه اعالم شده است، نظربه اقدامات این اداره 

جهت تشکیل  پرونده المثنی در اجرای دستور العمل کد
تا  شده  آگهی  نوبت  یک  مراتب  ثبتی  عملیات  سیستم   ۰۱-33  
چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام هر نوع معامله بوده یا دارای 
مستندات قانونی می باشد ادعا یا اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی ضمن ابراز مدارک و مستندات به این اداره تسلیم 
مربوطه  تشریفات  طی  از  اینصورت پس  غیر  در  نمایند  اخذ  و رسید 

پرونده المثنی پالک موصوف تشکیل خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت - محسن ابراهیم زاده

ر م الف/ 3۱۸6
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گوناگون

سئوال  نیست،  کاغذ   « جمله 
عصبانیت  نوعی  با  گویی  که  نکنید« 
حوصله  کند،  می  اعالم  متقاضیان  به 
پاسخگویی نداریم ، وضعیت و شرایط 
کنونی کاغذ در بازار عرضه و تقاضای 

ایران است.
  گرانی سه برابری » سیصد درصدی« 
و بدتر از آن اساسا نبود کاغذ با وجود 
آنکه در نمایشگاه قبلی در تهران مقام 
ارشاد  وزیر  حضور  با  رهبری  معظم 
و  برای چاپ  مرغوب  کاغذ  تامین  بر 
نشر تاکید کردند،  شرایط انتشار را با 
بحران جدی مواجه کرده است ، حتی 

اگر  گفته شود« بحران نداریم!«. 
تهران  دربازار   کاغذ  فروشندگان 
سه  حداقل  به  ها  قیمت  گویند،  می 
امسال  فروردین  اوایل  به  نسبت  برابر 
رسیده است و همین مقدار هم نیست 
در حالی که هزاران تن کاغذ درانبارها 
ابان ماه نگهداری  از  بعد  برای فروش 

می شود.!! 
مرحله  یک  در  امسال  دولت 
کاغذ  واردات  جهت  دالر  ۲6۵میلیون 
اختصاص داد که گفته می شود بخشی 
از این کاغذ از قطر وارد شده، اما چون 
این  اساسا  کننده  وارد  های  شرکت 
کاره نبوده اند ، حداقل هفت هزار تن 
وقاحت  با  را  شدن  گرانتر  برای  کاال 

نگهداری می کنند. 
خصوص  به  نشریات  از  بسیاری 
روزنامه های کشور که تیراژ زیادی هم 

نداشتند ، یا تعداد صفحات را کم کرده 
اند و یا انتشارشان با وقفه مواجه است. 
ها  روزنامه  انتشار  ها  استان  در 
و  است  آمده  در  نامه  گاه  صورت  به 
وضعیت هفته نامه ها و ماهنامه ها یا به 
تعطیلی کامل کشیده شده و یا در حال 
در  زور  به  آخر  های  نفس  با  احتضار 

صحنه حضور دارند.  
اندرکاران نشریات اظهار می  دست 
را  کار  باید  و  ندارند  ای  چاره  دارند، 
هفته  یا  روز  در  نسخه   ۱00 با  حتی 
می  کاغذ  فروشندگان  و  دهند  ادامه 

گویند، دیگر کاغذ نیست. 
و  مشکالت  هم  دارها  چاپخانه 
از  که  دارند  را  خود  خاص  مسائل 
سلب  ها  آن  از  نشر  امکان  سو  یک 
شده است و به موازات گرانی و نبود 
، قطعات  فیلم و زینک  قیمت  کاغذ،  
نیروی  ها  هزینه  چاپ،  آالت  ماشین 

کار و حامل های انرژی افزایش یافته  
دچارنوعی  ها  چاپخانه  صاحبان  و 
سرگردانی و بالتکلیفی شدید هستند. 

افکار  به  رسانی   اطالع  حوزه  در 
شدن  گسترده  با  چه  اگر   ، عمومی 
سایبری«   « آنالین  نگاری  روزنامه 
روزنامه  نوعی  به  مردم  همه  اینکه  و 
نگار غیر رسمی شده اند، جامعه ایران 
احساس  نشریات  انتشار  به  چندان 
اما نشریات کاغذی  ندارند،  گذشته را 
مشتریان و درخواست کنندگان خاص 

خود را دارند. 
مراتب  به  کتاب  چاپ  وضعیت 
بدتر از نشریات است و در هر استان 
و تهران صدها و هزارها عنوان کتاب 
به  اما   ، شده  ترجمه  و  تهیه  و  تالیف 
انتشار  امکان  ناتمام  های  گرانی  دلیل 

ندارند. 
فضای  این  چنانچه  نیست  تردیدی 

مردم  کند،  پیدا  ادامه  آفرین  بحران 
مطالعه  به  نسبت  خود  خوب  عادات 
کتاب و نشریات کاغذی را به کلی فراموش 
جامعه  برای  فاجعه  یک  مقوله  این  و  کرده 
بسیار  آن  در  مطالعه  سرانه  که  است  ایرانی 

اندک بوده و هر سال هم کمتر می شود.!؟ 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نگارنده  نظر  به 
اسالمی باید به صورت مستقیم وارد واردات 
و تامین کاغذ شود و اجازه ندهد که شرکت 
های سودجو با ارز دولتی کاغذ وارد کرده و 
کاال را انبار کنند یا به اسم کاغذ دالر ۴۲00 
بعضی  که  دیگر  کاالی  و  دریافت  تومانی 
وارد  بیشتر  سود  برای  نیست،  هم  ضروری 

کنند. 
بازرسانی  گماردن  با  ارشاد  ورود 
موجب می شود که بر واردات و توزیع 
کاغذ نظارت مستقیم هم بشود و ناشران 
و مدیران رسانه ها طرف وارد کننده و 

توزیع کننده کاغذ را  بشناسند. 

واکنش
یادداشت

با افزایش رو افزون نقدینگی در جامعه و حرکت نقدینگی به سوی طال، سکه، مسکن و 
خودرو که این کاالها را به شدت گران کرده است، سیستم بانکی چاره ای به جز افزایش 

سود برای جذب نقدینگی ندارد.
البته این بار  با حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی که شایستگی خود را در دیگر بخش 
های پولی و مالی ایران نشان داده است ، بانک ها دیگر حق بنگاه داری ندارند و باید با 

نظارت و کنترل منظم  این نقدینگی ها به سوی تولید جلب و جذب شود.
هرچند این روزها زمزمه هایی مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی شنیده می شود؛ اما رییس 

کل بانک مرکزی تاکید کرد در این زمینه هیچگونه دستوری صادر نشده است.  در همین 
حال بنا به  دستور بانک مرکزی تمامی بانک ها از ۱۱ شهریورماه سال گذشته موظف شدند 
نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱0 درصد برای سپرده های جاری و ۱۵ درصد 
برای سپرده های مدت دار یکساله را رعایت کنند. با گذشت یک سال از این بخشنامه اخبار 
در هفته های گذشته  باالی ۲0 درصد  ارقام  تا  بانکی  نرخ سود  افزایش  درباره  و شایعاتی 
شنیده شده و برخی فرصت بانک مرکزی به شبکه بانکی برای تمدید یک ماهه سپرده های 

افتتاحی ۲ تا ۱۱ شهریور سال گذشته را چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود تعبیر کردند. 

نقدینگی زیاد و بحران زا شده است ،سود بانکی ناگزیر به افزایش است

صنعت چــاپ و نشر در بحـــران واقعی !!
خبر

۴05 پروژه 
بااعتبار۴0 میلیارد 
تومان در رودسر 
بهره برداری شد

فرمانداری  واکنش: سرپرست  نشریه  و  گیالن ۲۴   
رودسر به مناسبت هفته دولت اعالم کرد: دستاوردهای 
بازگو شود.لذادرهفته  بایدبرای مردم  انقالب  ۴0 ساله 
بر۴0  اعتباربالغ  با  پروژه   ۴0۵ سالجاری  دولت 
برداری  بهره  رودسربه  شهرستان  در  میلیاردتومان 

رسید.
فرمانداری  سرپرست  بهدانی  وارسته  دکترعلی 
دریک  کرد:  بیان  دولت  هفته  مناسبت  به  رودسر 
مجموعه ای از فرآیندی که قراراست کنش و واکنش 
پاسخگو  مسأله  این  ابزارهابایدبه  گیردهمه  صورت 
دشمن،ذاتا  خاصیت   : افزود  ادامه  در  وی  باشند. 
دشمنی است ما اصأل از دشمن هیچ انتظاری نداریم.اما 
ما می توانیم با همکاری،همیاری ،تعاون و هم افزائی 
برمشکالت غلبه نمائیم.بایدمراقب بود اصل ما فرع و 

فرع مااصل نشود. 
در  رهبری  معظم  مقام  کرد:  تصریح  وارسته 
 ۴0 دستاوردهای  فرمودند:  دولت  هیأت  دیداراخیربا 
باید برای مردم بازگوشود واینکه» واقعأ  ساله انقالب 
از  اید«.دستاوردهائی  بگوئید که چه کارکرده  به مردم 

قبیل آب،برق،گاز،راه و ... رابایدبیان نمود.  
بهدانی گفت: به قول امام )ره( هیچ وقت مرفحان بی 
درد دغدغه انقالب و اسالم رانداشته و همیشه اقشار 
شکل  در  اند  مردم  قاطبه  اکثرأ  که  پذیرجامعه  آسیب 
گیری انقالب ، جنگ ،انتخابات ، راهپیمائی ومجالس 
اند ..ان شاء  و... شرکت کرده اندو پشت انقالب بوده 
تاریخی  پیچ  این  تعاون  و  و همفکری  همیاری  با  ا... 
راپشت سر بگذاریم.وی درادامه افزود: به همه مدیران 
شهرستان به عنوان ابالغ اعالم می کنم ،باید تالش شود 
در دهه فجرامسال دستاوردهای انقالب به سمع و نظر 

مردم برسدواین یک اصل و یک وظیفه است . 
مدیران  همه  از  رودسر  فرمانداری  سرپرست 
از همه ظرفیت های  شهرستان و بخش ها خواست، 
 ، مناسب  بسترسازی  وبا  استفاده  وشهرستانی  داخلی 
پروژه هایی از نظر کمی،کیفی و هم از نظر نوع مدنظر 

قرارگیرد که اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. 

کاغذ نیست ، سئوال نکنید؟

تصمیم سازی 
مدیران اجرایی 

بدون داشتن بانک 
اطالعاتی !

دهیاران،شهرداران،بخشد
استانداران  اران،فرمانداران، 
اسالمی  شوراهای  اعضای  و 
می  جگونه  روستا  و  شهر 
بانک  داشتن  بدون  توانند 
مدیریتی  حوزه  از  اطالعاتی 
شان تصمیم سازی و تصمیم 
علوی  رضا  کنند؟سید  گیری 
روابط  کارگزاران  از  زمیدانی 
گیالن،آمار  استان  عمومی 
از  را  اطالعاتی  بانک  و 
سازی  تصمیم  های  الزمه 
و  دانست  گیری  تصمیم  و 
گفت:بررسی ها نشان می دهد 
و  روستاها،شهرها،شهرستانها 
استانها از یک بانک اطالعاتی 
همه  برگیرنده  در  که  جامع 
و  سازی  تصمیم  های  مولفه 
تصمیم گیری باشد برخوردار 
خاطر  همین  به  و  نیستند 
بر  امکانات  و  منابع  توزیع 
در  قدرت  های  البی  اساس 
می  انجام  متفاوت  سطوح 
گردد و با تاسف باید عرض 
کارشناسی  آمارهای  که  کنم 
اطالعات  دهنده  نشان  که 
مدیریتی  حوزه  یک  از  جامع 

باشد را نداریم. 
وی عدم نگاه کارشناسی را 
این خال تصمیم گیری  عامل 
دانست و افزود:وقتی تصمیم 
سازی ها و تصمیم گیری ها 
و  شخصی  سالیق  اساس  بر 
گروهی اتخاذ می شود و چند 
مدیریتی  حوزه  یک  در  نفر 
اظهار  موضوع  هر  به  راجع 
اظهار  اجازه  و  کنند  می  نظر 
نظر به صاحبان خرد و سواد 
نتیجه  دهند.  نمی  ای  رسانه 
در  متوازن  توسعه  عدم  اش 
یک محدوده مدیریتی خواهد 

بود. 
و  ای  رسانه  فعال  این 
آفت  را  روزمرگی  اجتماعی 
های  مدیریت  از  بعضی 
و  دانست  کشور  اجرایی 
ریزان  برنامه  افزود:وقتی 
مباحث  قالب  در  ما  کشور 
با  را  هایی  برنامه  تئوریک 
الی  اول  های  برنامه  عناوین 
ششم توسعه کشور تدوین و 
پس از مراحل اداری تبدیل به 
قانون و سپس ابالغ می کنند 
یا  و  که شریانها  مجریانی  اما 
آنها را نمی توانند  پازل های 
پیدا کنند با هدررفت هزینه ها 
دچار  مدیریتی  روزمرگی  به 
می شوند و بالشک آنها نمی 
و  شبکه  یک  ایجاد  با  توانند 
کشور  توسعه  چرخ  دورنما 
را به حرکت در آورند.علوی 
فرصت  شناسایی  زمیدانی 
و  ضعف  ها،تهدیدها،نقاط 
اول  اولویت های  از  را  قوت 
گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم 
کارگزاران  همه  از  و  دانست 
اسالمی  جمهوری  نظام 
خواهش کرد:اکنون که به برکت 
مردم  اسالمی،  جمهوری  نظام 
تحقق  حال  در  دینی  ساالری 
می باشد لذا الزم است مدیران 
روشنفکری  ادای  صرفا  کشور 
همه  مطالعه  با  و  نیارند  در  را 
ثروت  و  قدرت  های  پازل 
منابع کشور درست مدیریت و 
عامه  آنرا  فوائد  تا  کنند  توزیع 
وابستگی  از  و  بچشند  مردم 
اقتصادی  و  فرهنگی،سیاسی 
رهایی یابند. منبع : گیالن ۲۴

مجید محمدپور - نویسنده ، 
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

شبکه  و  واکنش  نشریه  مدیر 
خبری اقتصادی » واکنشی ها« 

دکتر وارستـه به مناسبـت 
هفته دولت اعالم کرد ،

سمیه محمدی  آگهی ابالغ مالیاتی

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

ف
ردی

برگ  -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد اصل مالیات  نوع شغل نام و نام خانوادگی 
 قطعی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات حل 
 اخالف مالیاتی

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت 49871276 اشخاص حقوقی -تشخیصبرگ  1391 2841636041 شیمیایی دارا سرکان بهاران 1
 -1ساختمان شماره  -مالیاتی استان گیالن
 550300اداره 

 1391 0 شیمیایی دارا سرکان بهاران 2
 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت 49870766  169جرایم ماده  -برگ تشخیص
 -1ساختمان شماره  -مالیاتی استان گیالن
 550300اداره 

 1391 0 شیمیایی دارا سرکان بهاران 3
 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت 49806380 169جرایم ماده  -برگ تشخیص
 -1ساختمان شماره  -گیالنمالیاتی استان 

 550300اداره 
اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت 17612 رای هیات بدوی 1387 12500000 تعاونی ناشران تعاونی ناشران گیالن 4

 -1ساختمان شماره  -مالیاتی استان گیالن
 550300اداره 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

ف
ردی

 

 برگ قطعی -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات  نوع شغل نام و نام خانوادگی

 شماره برگ دعوت هیات حل اخالف مالیاتی
 7/5/97 -18218 برگ رای 91 1750000 پیمانکاری بدابرود 1

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

ابالغ می گردد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

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

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

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

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

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

تلفن    01333363539        و         01333363890

خبر

تعاونی های 
گیالن 22 میلیون 

دالر صادرات 
انجام دادند

از  گیالن گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  مدیرکل   
های  تعاونی  امسال،  مردادماه  پایان  تا  گذشته  سال  ابتدای 

استان ۲۲ میلیون دالر صادرات انجام دادند.
 به گزارش خبرنگار واکنش، عباس علیزاده در نشست 
خبری در جمع رسانه های گروهی استان که بمناسبت هفته 
تعاون برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: ۱۸ میلیون دالر 
از این میزان صادرات انجام شده توسط شرکت های تعاونی 
استان طی سال گذشته صورت گرفته است. وی با بیان اینکه 
این صادرات توسط ۱۴ شرکت تعاونی استان انجام شده، تصریح 
کرد: هدفگذاری امسال برای صادرات توسط شرکت تعاونی های 
استان ۳۵ میلیون دالر است اما پیش بینی می شود که امسال بیش 
از این میزان صادرات داشته باشیم . علیزاده مقصد این صادرات را 
شماری از کشورهای آسیایی و اروپایی عنوان و عمده محصوالت 

صادر شده را چای و برخی محصوالت فلزی ذکرکرد.
توسط  مهر  مسکن  واحد   ۵00 و  هزار   ۱۱ **تحویل 

شرکت تعاونی های گیالن 
تحویل  و  ساخت  تعهد  به  سخنانش،  ادامه  در  علیزاده 
۱۴ هزار و ۵00 واحد مسکن مهر توسط تعاونی های استان 
اشاره و اظهار کرد: ۱۴ هزار و ۵00 واحد مسکونی در قالب 
۱۳۲ تعاونی مسکن مهر در استان باید ساخته می شد که ۱۱ هزار 
و ۵00 واحد تحویل شده است.وی ادامه داد : توزیع برگ سهام 
عدالت برای حدود یک میلیون و ۹00 هزار عضو توسط ۱6 
شرکت تعاونی سهام عدالت ، توزیع بخش عمده سبد کاال 
) در سنوات گذشته( توسط تعاونی های مصرف فرهنگیان 
مناسب  اقساط  و  قیمت  با  کاال  توزیع  و  دولت  کارکنان  و 
توسط تعاونی های مصرف برای بیش از ۱۱0 هزار عضو از 
دیگر اقدامات و فعالیت های مهم تعاونی های استان است.

خدمت بین دانا

آگهــی ثبتــی
  آگهی ابالغ ماده ۱۸ آئین نامه اجرای اسناد رسمی

بدین وسیله به آقای عقیل فالح کهن فرزند اسماعیل شناسنامه 5۱۰4 شماره ۰۰7۱6۰2542 صادره از 
بندر انزلی ساکن ، بندر انزلی – باالتر از کشتار گاه شرکت نفت کوچه نسترن پ 33 ابالغ می شود که خانم 
به  آزادی  بهار  تمام  از 7۱4 عدد سکه  آزادی  بهار  تمام  آذرباد جهت وصول تعداد ۱۱۰ عدد سکه  معصومه 
علیه شما  انزلی  بندر  دفترخانه ۱۸4  ازدواج شماره ۱3۸6/۱/۰5-22۱۸6  در سند  مندرج  مهریه  استناد 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹7۰۰25۹ در واحد اجرای اسناد رسمی بندر انزلی تشکیل 

شده و طبق گزارش مامور پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده  ، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی - پرویز حیدری

ر م الف / 3226 
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گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
گیالن با بیان اینکه پیشنهادی 
منطقه  اندازی  راه  بر  مبنی 
ویژه علم و فناوری در استان 
به  گفت:  است،  شده  ارائه 
دستور استاندار، بررسی های 
این  سنجی  امکان  و  اولیه 

طرح آغاز شده است.
پارک  رئیس  باستی  علی   
علم و فناوری استان تصریح 
پتانسیل  از  باید  معتقدم  کرد: 
بیشتر  استان  های موجود در 
مثال   طور  به   . کنیم  استفاده 
آستارا  رشد  مرکز  هنوز 
می  حالیکه  در  نیست  فعال 
به کشور  دروازه ورود  تواند 
ظرفیت  و  باشد  آذربایجان 
خوبی برای توسعه صادرات 
ایجاد کند. ما در زمینه ایجاد 
بنیان  دانش  های  شرکت 
دیگر  های  استان  به  نسبت 
رتبه خوبی نداریم. از مجموع 
۳ هزار و ۵00 شرکت دانش 
بنیان موجود در کشور، سهم 
گیالن تنها ۴۴ شرکت است. 
که  دهد  می  نشان  آمار  این 
در  رتبه خوبی  زمینه  این  در 
برای  باید  و  نداریم  کشور 
ارتقاء جایگاه استان به دنبال 
راهکار باشیم. یکی از روش 
با صرف  تواند  می  که  هایی 
موجب  کمی  بسیار  هزینه 
ایجاد کارآفرینی شود، توسعه 
پارک های علم و فناوری است 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با  و 
اقدامات  داریم  انتظار  اشتغال، 
مجموعه  این  از  الزم  حمایتی 

صورت بگیرد. 
هدف  داد:   توضیح  وی 
و  علم  پارک  برای  ما  گذاری 
به  شدن  مبدل  گیالن،  فناوری 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  یک 
یک  عنوان  به  بتواند  که  است 
شبکه کار آفرینی بین گیالن، 
همچنین  و  ها  استان  سایر 
کشورهای خارجی عمل کند. 

خبر

تاسیس منطقه ویژه 
علم و فناوری در 
گیالن

نقش خیران 
در عمران 

دانشگاه بسیار 
گسترده است

گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: ۲0 هزار خودرو به زودی اینترنتی فروخته می شود و صاحبان 
 ۲۴ خودرو،  ایران  شرکت  بود.«  نخواهند  آن  فروش  به  قادر  سال  یک  تا  جدید  خودرو های 
با تأمین قطعات وارداتی آن ها،  هزار خودرو و شرکت سایپا ۱6 هزار خودرو دارد و بزودی 
دبیر  نعمت بخش  احمد  شد.  خواهد  عرضه  بازار  به  خودرو  تعداد  این  از  دستگاه  هزار   ۲0
انجمن خودروسازان ایران در این خصوص گفته بود: »این هفته براساس توافق های به عمل آمده 
به مناسبت عید غدیر خم فروش ویژه محصوالت سایپا با قیمت روز در زمان تحویل به فروش 
از  بیشتری  توضیحات  اسالمی  شورای  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو  اکنون  رسید.«  خواهد 
جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت ارائه می دهد. خانه 

ملت به نقل از سعید باستانی نوشت: »براساس تصمیم این جلسه، صاحبان خودرو های جدید تا 
یک سال قادر به فروش آن نخواهند بود.«   باستانی با اشاره به اینکه در نشست اخیر اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و 
»در حال حاضر  داد:  توضیح  قرار گرفت  بررسی  مورد  بازار خودرو  آخرین وضعیت  تجارت 
شرکت ایران خودرو، ۲۴هزار خودرو و شرکت سایپا ۱6هزار خودرو دارد که برخی از قطعات 
خودرو ها کامل نیست و بر اساس جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودرو های مذکور با سرعت از گمرکات 

ترخیص تا خودرو ها آماده تحویل به متقاضیان شوند.« 

آغاز عرضه 20 هــــــزار دستگاه خـــــــودرو به بازار

خبرخبرخبرخبر

رئیس دانشگاه گیالن  گفت:  خیران نقش گسترده ای 
تجهیز  یا  و  عمرانی  پروژه های  انواع  اجرای  در 

آزمایشگاه های دانشگاه گیالن دارند.
 دکتر احمد رضی صبح اظهار داشت:  حضور فعال 
پروژه های  اجرای  در  دانشگاه ساز  خیران  مشارکت  و 
ساختمان  احداث  نظیر  گیالن  دانشگاه  عمرانی 
دانشکده ها،  تجهیز آزمایشگاه ها و مواردی از این قبیل 

بسیار گسترده و چشمگیر است.
رئیس دانشگاه گیالن از اضافه شدن فضای آموزشی 
تا سقف ۲0 هزار متر مربع در سال های  این دانشگاه 
نظیر  دانشکده هایی  افتتاح  افزود:   و  داد  خبر  اخیر 
نوین،  ساختمان های کالس های  فناوری های  معماری،  
جمله  از  اجرا  دست  در  پروژه های  دیگر  و  آموزشی 

اقدامات عمرانی انجام شده است.
رضی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲7 هزار متر مربع 
ساخت  حال  در  گیالن  دانشگاه  در  آموزشی  فضای 
است تصریح کرد:  این طرح ها شامل پروژه های بسیار 
با پیشرفت  زیادی در حوزه های مختلف می شوند که 
فیزیکی مختلف از ۲0 تا ۹۵ درصد در حال آماده شدن 

و تکمیل هستند.
وی طرح های مورد بهره برداری قرار گرفته دانشگاه 
ساختمان  اتمام  داشت:   ابراز  و  برشمرد  نیز  را  گیالن 
ساختمان  از  طبقه  دو  برنامه،   فوق  و  بدنی  تربیت 
به  دختران  خوابگاه  بلوک  یک  کشاورزی،   دانشکده 
ظرفیت ۲۲0 نفر و محوطه سازی دانشکده معماری از 

جمله این پروژه ها هستند.
ساز  دانشگاه  خیران  نقش  گیالن  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  توسعه ای  و  عمرانی  طرح های  اجرای  در  را 
گیالن بسیار مهم تلقی کرد و گفت:  آزمایشگاه مرکزی 
با زیربنای ۲ هزار و 700 متر مربع و احداث ساختمان 
مرکز کامپیوتر دانشگاه از جمله طرح هایی است که با 

مشارکت خیران در حال احداث است.
گیالن  دانشگاه  درمانگاه  ساختمان  احداث  رضی 
توسط خیران را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان داشت:  
دانشگاه  مجموعه  دانشکده های  آزمایشگاه های  تجهیز 
گیالن به امکانات به روز دنیا و یا مشارکت فعال در 
فضاسازی و محوطه  سازی ها از دیگر اقدامات مشترک 

خیران است. 

اسالمی  شورای  مجلس  در  رودسرواملش  نماینده 
اعالم  پلرود  سدمخزنی  از  نیرو  بازدیدوزیر  درحاشیه 
کرد: سد پلرود حدود 70 درصدساخته شده و هرماه ۲ 

الی ۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
دکتراسداهلل عباسی نماینده رودسرواملش درمجلس 
اردکانی وزیر  دکتر  بازدید  در جریان  اسالمی  شورای 
 ۸۹ سال  در  سد  کرد:  بیان  پلرود  سدمخزنی  از  نیرو 
بود ظرف مدت ۵ سال  مقرر شده  و  زنی شد  کلنگ 

آبگیری شود.  
قبیل  از  موانعی  دلیل  به  افزود:  درادامه  عباسی 
 6۸ سدتاکنون  این  اعتبارات  کمبود  هاو  زمین  تملک 
وی  است.  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   70 الی 
وپیشرفتی  رفته  پیش  کندی  کاربه  کرد:البته  تصریح 
مابراین  تالش  است.ولی  نشده  مدنظربودانجام  که 
پروژه  عملیاتی  انجام  اعتبارکافی،سرعت  است،باتامین 
بیشترشود.  نماینده مردم رودسر در مجلس  پیرامون 
این  گفت:  اشکور  دست  باال  روستاهای  آبی  تنش 
درنظرگرفته  آبرسانی  های  مجتمع  درقالب  روستاها 
شده ودرصددتامین اعتبارآنهااز محل اعتبارات تنش آبی 
هستیم.  وی پیرامون شبکه های آب کالچای ورحیم 
بازسازی داردومنابع آبی  این شبکه هانیازبه  آبادگفت: 
باسفروزیر  امیدواریم  نیست.  نیازها  موجودجوابگوی 
تأمین  نیرو،مسأله آب کشاورزی ،شرب و برق منطقه 

وجبران شود. 
الی   ۲ پلرودهرماه  سدمخزنی  کرد:  تصریح  عباسی 
۳ درصدپیشرفت فیزیکی دارد.باشرایط موجود،آبگیری 
آن ،پایان سال ۹7 بعیدبه نظرمیرسد.امافکرمیکنم 6 ماهه 

اول سال ۹۸ بتوان آبگیری نمود.  
وکلیه  سدپلرود،تامین   ۹6 سال  اعتبارات  کل 
پیمانکارپرداخت شده است.کل مطالبات ۳۵  مطالبات 
میلیاردتومان بوده ، ۲۵ میلیاردتومان تخصیص یافته و 
پرداخت شده است.از این مبلغ، ۵ میلیارد تومان مربوط 
به تملک زمین ها و ۲0 میلیارد تومان مربوط به سدو 
خود پیمانکاراست. این سد،برق ،آبی بوده و با افتتاح 
و  رفع  وشرب  کشاورزی  آبی  منابع  تامین  مشکل  آن 
بخشی از نوسانات و کمبود برق هم جبران می شود. 

گیالن ۲۴: مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
گیالن؛ از حمایتهای استاندار گیالن در اجرای پروژه های 

شرکت قدردانی کرد
برق  سهامي  «مدیرعامل شرکت  آبادي  بلبل  »مهندس 
منطقه اي گیالن در آئین افتتاح 6 پروژه ملی و زیربنایی 
یاری خداوند  به  گفت:  سال۹7  دولت  هفته  در  شرکت 
کارکنان  روزی  شبانه  زحمات  و  تالشها  با  و  متعال 
متعهد،متخصص و سختکوش شرکت سهامي برق منطقه 
و  ملی  پروژه   6 نشستن  بار  به  شاهد  امروز  گیالن  اي 
زیربنایی هستیم. این پروژه ها با حضور وزیر نیرو و  با 
اعتباری حدود 60۲ میلیارد ریال بطور همزمان افتتاح و 

بهره برداری شدند. 
با  گیالن  اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت  مدیرعامل 
اینکه این 6 پروژه در شهرستانهای؛ رشت، آستارا،  بیان 
الهیجان و کالچای اجرا شده است، افزود: پست ۲0/6۳ 
کیلوولت توحید گلسار از نوع GIS می باشد. این پست 
به دلیل ماهیت وجودی )کمپکت بودن( به زمین کمتری 
باالی  بسیار  ارزش  دلیل  به  که  دارد  نیاز  احداث  برای 
زمینهای حاصلخیز کشاورزی و تراکم و پراکندگی بسیار 
این  از  استفاده  گیالن،  استان  سطح  در  جمعیت  زیاد 

تکنولوژی  در این استان بسیار حائز اهمیت می باشد. 
مهندس بلبل آبادي با اشاره به دیگر ویژگی مهم این 
بار در پست ۲0/6۳ کیلوولت  اولین  پست، گفت: برای 
ساخت  کم صدای  ترانسفورماتورهای  از  گلسار  توحید 
آن  صدای  تست  نتایج  که  کردیم  استفاده  کشور  داخل 
کنترل سطح  با هدف  ترانس ها  این  بود.  فرد  به  منحصر 
صدا در حد مجاز یا کاهش سطح صدا و جلوگیری از 
آلودگی صوتی به خصوص در مناطق مسکونی و جهت 

رفاه حال مشترکین محترم به کار برده شده اند. 
وی افزود: دیگر ویژگی مهم این پست، همخوانی این 
هدف  با  پست  این  باشد.  می  شهری  معماری  با  پست 
تقویت ، پایداری و تعدیل بار شبکه فوق توزیع و توزیع 
شمال شهر رشت احداث و به بهره برداری رسیده است. 
در  گیالن  اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت  مدیرعامل 
بخش دیگری از سخنانش گفت: از حمایتها و همراهی 
رفع  برای  گیالن  استاندار  ساالری  دکتر  جانبه  همه 
می  قدردانی  شمالی صمیمانه  رشت  پروژه خط  مشکل 
کنم. این پروژه علی رغم پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، 
چندین سال متوقف مانده بود که خوشبختانه با حمایتها 
و مساعدت استاندار گیالن و رفع مشکالت و ممانعتها، 

امروز شاهد بهره برداری از این پروژه بودیم.

درپنجمین  واکنش:  ای  منطقه  نشریه ی  و   ۲۴ گیالن   
روز هفته دولت با حضور وزیر نیرو شش پروژه ملی برق 
استان گیالن با صرف هزینه ای معادل 60۲ میلیارد ریال 

طی مراسم رسمی افتتاح شد.
افزایش  رشت،  گلسار  توحید  کیلوولت   6۳/۲0 پست 
استارا،  کیلوولت  انتقال پست ۲۳0/6۳/۲0  ظرفیت بخش 
افزایش ظرفیت بخش فوق توزیع در پست ۲۳0/6۳/۲0 
کیلوولت آستارا  ومشابه همین پروژه در الهیجان، استقرار 
پست 6۳/۲0 کیلوولت سیار در پست شهید رحیم آبادی 
کالچای و احداث خط 6۳ کیلوولت رشت شمال ، شهید 

قلی پور از جمله افتتاحیه های امروز بود. 
مهندس بلبل  آبادی مدیر عامل برق منطقه ای گیالن در 
محل پست توحید گلساررشت ضمن خیر مقدم به وزیر 
در  استاندار  های  حمایت  با  اظهارکرد:   استاندار  و  نیرو 
موانع  از رفع  را پس  توانستیم پست توحید  زمانی کوتاه 
به بهره برداری برسانیم که این پست در منطقه مسکونی 
احداث  محیط  به  خوان  هم  و  صدا  ترانسفورماتورکم  با 

شده است. 
پروژه  این  همزمان  مراسم  این  در  اردکانیان  مهندس 
استاندار گیالن که خواستار یک  از سخنان کوتاه  بعد  ها 
برق  مدیران  و  وزیر  حضور  با  نزدیک  آینده  در  نشست 
کرد:  اظهار  مراسم  در  کنندگان  به شرکت  استان، خطاب 
در هفته دولت امسال در مجموع بیش از 6670 پروژه در 
صنعت آب و برق با صرف هزینه ای معادل 7۲00 میلیارد 
تومان و مبالغی هزینه های ارزی افتتاح شده یا خواهد شد. 
عنوان  قربان و غدیر  اعیاد  تبریک هفته دولت،  با  وی 
و  کردیم  عمل  موفق  نیروگاهها  احداث  بخش  در  کرد: 
با  برق  تولید ۵۲۲مگاوات  با  نیروگاه  دولت سه  هفته  در 
سرمایه ۳۱۲ میلیون یورو  به ثمر نشست. هم چنین یک 
نیروگاه  بادی که بزرگترین در کشور است، با تولید ۱۵۵ 

مگاوات در استان قزوین افتتاح شد. 
و  هوا  گرمای شدید  به علت  کرد،  تصریح  نیرو  وزیر 
نیز خشکسالی و کم آبی که در ۵0 سال اخیر بی سابقه 
بوده، امسال تابستان بسیار پرکاری را پست سرگذاشتیم، 
با وجود آنکه چند هزار مگاوات کاهش تولید برق وجود 
داشت. وی با قدردانی از مدیران و کارکنان شرکت های برق 
گیالن و دیگر استان های کشور اظهار کرد: بسیاری تصور می 
کردند که در فصل گرم سال با مشکالت زیادی مواجه خواهیم 
شد که با یاری خدا و همکاری شایسته مردم ایران تابستان 
با کم ترین تنش و مشکل به پایان رسید و از ۱۹ مرداد ماه 

میزان خاموشی ها به صفر رسید. 

قدردانی 
مدیرعامل 

شرکت برق 
منطقه گیالن 

از استاندار

6 پروژه ملی 
برق با هزینه 
602 میلیارد 

ریال در گیالن افتتاح شد

سدمخزنی 
پلرود2 الی 3 

درصدپیشرفت 
فیزیکی دارد

نماینده رودسرواملش 
درمجلس شورای اسالمی؛

به مناسبت هفته دولت با 
حضور وزیر نیرو،

 رئیس دانشگاه گیالن،

پیشنهادی که به استاندار 
ارائه شد،

زهرا رضائیزهرا رضائیسمیه محمدی - رودسرزهرا رضائی

ثــروت های نامشــــــــــــــــروع  بازپـس گرفته شود
مبارزه عملی و واقعی با فساد اقتصادی، یعنی....

این  که  کشور  اقتصادی  شرایط 
شنوهای  و  گفت  موضوع  روزها 
و  محافل  سیاه   و  سخت   ، تلخ 
آن  از  بیش  و  داخل  در  مجالس 
رسانه  در  ویژه  به  کشور  از  خارج 
های مکتوب و مجازی  شده است 
به شرایط  نسبت  ها  ایرانی  آحاد  و 
مالی، کاهش شدید ارزش پول ملی 
 ، حساب  بی  های  اندوزی  ثروت  ها،  رانت  ها،  تبعیض   ،  ،
مسئوالن  ونیز  کنونی  مدیران  از  بسیاری  اشرافی  های  زندگی 
ادوار گذشته اعم از دست اندرکاران مجلس، دستگاه قضایی و 
به خصوص اجرایی  به علت گستردگی بیش تر طی چهار دهه 
گذشته هم چنین وابستگان مقامات عالی اعتراض های شدید 
این  دارد.  و  داشته  همراه  به  را  عمومی  افکار  پنهان  و  اشکار 
ثروت اندوزی های بی انتها از سوی درصدی از مدیران قطعا و 
حتما مقوله ای نیست که بتوان با چند مورد بگیر و ببند و اعالم 
اسامی وارد کنندگان و کشف چند انبار کاال و فروش آن ها به 
قیمت روز » یعنی چند برابر قیمت شش ماه قبل« بتوان آن را 
ساماندهی کرد، اگر چه این اقدام های نیز به لحاظ روانی افکار 
امام »ره«  نرفته که  یادمان  اما کافی نیست.  عمومی الزم بوده  
می فرمود: هرگاه مسئوالن کشور زندگی اشرافی پیشه کردند، 
بدانید فاتحه کشور خوانده شده و لذا مسئوالن باید حواس شان 
باشد اگر دچار لغزش و انحراف شده اند تا دیر نشده ، برگردند.

درون  در  انقالبی  باید  که  رسد  می  نظر  به  اینگونه  اکنون 
و  آقازادگی  و  رانت  و  فساد  با  مبارزه  برای  اسالمی  انقالب 
زندگی ها اشرافی صورت گیرد و به نظر نگارنده همه آنهایی 
تفسیر  با  یا  تفسیر  بدون  را  المال  بیت  منابع  اموال مردم و  که 
آنهایی که  اند، حتی  باال کشیده  نظایر آن   قانونی و شرعی و 
به خارج از مرزها گریخته اند، با ابراز ندامت این اموال را  به 

حساب خزانه برگردانده و از سوی دستگاه های مسئول  این 
موارد با مشخصات افراد، گروه ها و جریان ها لحظه به لحظه 
افکار  باید  کنند.  پیدا  اعتماد  عمومی  افکار  تا  شود  ای  رسانه 
عمومی درسطح باال اعتماد پیدا کند و اطمینان داشته باشد، عزم 
دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در عمل و مستند همراه با 

اطالع رسانی وسیع  بسیار جدی است.
 حضرات رسیدگی کننده دقت کنند، - » باید بی تعارف و 
بی تبعیض درسطح وسیعی این مسائل رسانه ای شود، کاری 
که دهها قبل در اروپا و چین انجام شد و نتایج  این اقدام ها 
نامشروع  اندوزی  ثروت  مالی و  اقتصادی و  بود که فساد  این 
به حداقل ممکن رسید« . باید مسئوالن به گونه ای به دور از 
سخنرانی ها » عمل کنند« که جای هیچگونه نگرانی برای تداوم 
نگرانی  ایران  اسالمی   در جامعه  اکنون  اگر  که  نباشد  انقالب 
اندوزی ها  مال  برای همین رانت ها، رشوه خواری و  هست 
بی حساب و کتاب آن هم جلوی چشمان این همه و در منظر 

دستگاه های نظارتی و ظابطان است.!!
در قانون اساسی کشور در ماده ۱۳7 از دوره قبل از انقالب 
اسالمی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید می شد و بعد از 
پیروزی انقالب این ماده قانونی براساس شریعت اسالم اصالح 
این  کشور  مدیران  از  ها  رسانه  و  افکارعمومی  پرسش  و  شد 
است ، چرا این قانون به درستی و با شجاعت و بی پرده  بدون 
تبعیض اجرا نمی شود که فرزندان مدیران در فضای مجازی 
چنان ترک تازی ها کرده و با توهین  و جسارت به ریش ملت 
و  پدران  و  زاده  آقا  این  با  چرا  راستی  به  بخندند.  داده  شهید 
مادران مسئول و مدیرشان برخورد نمی شود که خبرهای آن هم 

رسانه شده و سایرین حساب کار دست شان بیاید.!؟
افکار عمومی اعتقاد دارد، چرا باید برخی مدیران با توصیه 
ها  و رانت یا  یک وکیل مجلس برای خرید آرای جامعه » البته 
درصدی از نامزدها« برای قرار گرفتن در چنین منصبی چند صد 
به  تا  میلیارد تومان هزینه کنند  یا در حال حاضر چند  میلیون 
این مقام و جایگاه برسند، به راستی هدف شان خدمت به مردم 
است؟. به راستی این هزینه کردها را چگونه تامین و جایگزین 

می کنید.؟ آیا تامین این هزینه ها از مسیرهای درست و پاک 
امکان پذیر است.؟

نویسنده که ۳۸ سال در حوزه ارتباطات و اطالع رسانی در 
همه رسانه های کشور، در دستگاه قضایی و.... فعالیت عملیاتی 
در  در یک مجموعه خبری   دارد، خود  و  داشته   آموزشی  و 
پایتخت به مدت چند سال شاهد حضور فرزندان مسئوالن عالی 
و حتی مدیران درجه دو در آمریکا و اروپا بود که بعضا از رانت 
سازمان دولتی بهره مند می بردند و اگر سند و مدرک مکتوبی 
افسوس«.  در  افشا می شد،  افراد  این  اسامی   « بود  اختیار  در 
این مدت از نزدیک براساس اظهارات همکاران در حوزه خبر 
و اجرایی سازمان و یا شخصا شاهد ثروت اندوزهای حیرت 
انگیز  و رانت خواری برخی مدیران در همین مجموعه بودم که 
هر یک از این مدیران اگر چه ظاهر خود را اسالمی جلوه می 
دادند ، اما به جایی باالتر و مقتدرتر متصل بودند!. این موارد 
هم در همان زمان کتبا و بدون آدرس به بازرسی کشور که به 
صورت منظم به سازمان های سرکشی می کردند، اعالم شد، اما 
ظاهرا اتفاق خاصی رخ نداد و اکنون تالش می شود  از طریق 
رسانه » موضوع  در سطحی عمومی تر و گسترده تر بدون ذکر 
نام و آدرس به علت مسائل حقوقی در راستای آگاهی بخشی 

جامعه و عبرت آموزی دیگر مدیران بازگو شود.
عده ای از همین مدیران، جایگاه و مسئولیت های باالتری  
گرفتند، برخی هم  با خانواده یا فردی به اروپا و اغلب آمریکا 
سرخوردگی  موجب  رفتارها  همین  و  کردند  وطن  جالی 
و  انقالب  های  ارمان  به  وفادار  و  درستکار  سالم،  نیروهای 

والیت شد و برخی شان هم متاسفانه به کلی بریدند.؟!
به تازگی  و پیامد هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری  و 
تصمیم دادستان کل کشور برای برخورد قاطع و بدون تبعیض 
با متخلفان و مال اندوزان و رانت خواران که اواسط مرداد ۹7  
رسانه ای شد، » اگر چه این کار بسیار دیر هنگام بوده« ، اما 
حرکت جدی دستگاه قضایی آغاز شده که جای تامل  و توجه 

است .
از اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ که فرمان هشت ماده ای مقام معظم 

رهبری در خصوص مبارزه جدی و سریع با مفاسد اقتصادی به 
دستگاه قضایی ابالغ شد و نویسنده آن زمان درقوه قضائیه خدمت 
این مسیر  در  متاسفانه  امسال  ماه  مرداد  تا  می کرد، شاهد است، 
اقدام مهم و گسترده ای انجام نشد. پیرو نامه رئیس دستگاه قضایی 
به رهبر انقالب و تایید ایشان،  اکنون به نظر می رسد که فضای 
مبارزه با فساد در کشور وارد عرصه جدیدی شده است که هم نیاز 
به حمایت رسانه ها ، هم مردم و مسئوالن و نیز استمرار مبارزه از 

سوی مقام های قضایی  بی تعارف و تبعیض دارد.
متاسفانه از آن زمان » اردیبهشت ماه ۸۲ تاکنون« که  ۱۵ سال 
سپری شده است ، امرمبارزه با فساد چندان جدی گرفته نشد و 
امروز شرایط به جایی کشیده شده که مردم در کوچه و بازار از 
حقوق های نجومی، رانت خواری، ثروت اندوزی آقایان و آقازاده 
ها ، زندگی های اشرافی و گاه بی قیدی و حضورشان در آمریکا 
و اروپا و کشورهای همسایه  با هزینه های چند صد میلیاردی در 
سال ، رشوه و  پارتی بازی و نظایر آن به قول خودشان با آزادی 

اما با وقاحت تمام در فضای مجازی  سخن می گویند.!!
این شرایط پدید آمده که یک روزه شکل نگرفته و قطعا ریشه 
اما بی تردید قابل  بار است،  در گذشته دارد و بسیار هم تاسف 
اصالح و برگشت است، مشروط بر آنکه اراده مدیران و مسئوالن 
درقوای سه گانه تحت فرامین رهبر معظم انقالب، اراده ای به دور 
از شعار و عملیاتی و روز آمد باشد و افکار عمومی مطالبه گر و  
در صحنه بوده و علیه فساد حتی اگراز برادر و خواهر و فرزندان  
هم  آقایان  و خود  کنند  درک  را  باشد  مدیر  های  خانم  و  آقایان 

اطالع رسانی  و افشا گری کنند. 
متاسفانه اکنون درشرایطی قرار گرفته ایم که مدیران با هر نگاه 
سیاسی » اصولگرا، اصالح طلب، اعتدالیون » از این دست نه تنها 
مشکالت ، تخلفات ، اختالس ها و زندگی های اشرافی خود و 
ایراد می گیرند  به دیگران  بلکه بعضا  بینند  خانواده شان را نمی 
و  تفسیرها  و  ها  گیری  جهت  این  و  است  درشماها  اشکال  که 
از  میان عده ای  بروز اختالف های جدی در  برخوردها موجب 

مدیران شده است. !
اینکه استاد رحیم پور ازغدی اعالم می کند، ابتدا باید با وزیری 
مبارزه شود که یک هزار میلیارد تومان ثروت و امالک دارد یا به 
اظهار نگارنده مدیر و وزیر ادواری با ۳۵ سال سابقه  که دو برابر 
اعتراف  به  اقتصادی بزرگ فعال  انگشتان دو دست شرکت های 

خودش دارد و.... باید شفاف سازی شود . 

به قلم: مجید محمدپور -  استاد علوم ارتباطات

ادامه مطلب صفحه 7



7
سه شنبه 13 شهریور  1397/ شماره 691

 گوناگون

واکنش گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: نماینده رودسر واملش در مجلس شورای اسالمی درهمایش تجلیل از کارکنان 
کنند  برای مردم صادقانه خدمت می  افرادی که  نمونه شهرستان رودسربیان کرد: کارآمدی وکارائی  ومدیران 

بایستی موردتوجه قرارگیرد.کارمندان منابع غنی انسانی کشورند.
نمونه  ومدیران  کارکنان  درهمایش  اسالمی  شورای  مجلس  در  رودسرواملش  نماینده  عباسی  دکتراسداهلل 
شهرستان رودسرکه درسالن همایشهای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان رودسربرگزارشد،اعالم کرد: 

رضایت مردم بسیارمهم است.رضایت مردم،رضایت باری تعالی را دربر دارد. 
عباسی گفت: کارآئی و کارآمدی افرادی که برای مردم صادقانه خدمت می کنند بایستی موردتوجه قرار بگیرد.
کارمندان ومدیرانی که صادقانه ومخلصانه برای مردم زحمت میکشند با مدیرانی که بی تفاوت اند،بایدتفاوت 

قائل بود. نماینده رودسرواملش در مجلس شورای اسالمی ازمجموعه مدیریتی شهرستان خواست تا با ایجاد فضا 
مانماینده  نمایند.همه  فراهم  را  بیشتربه مردم  آرامش ونشاط درادارات، زمینه خدمت  با  توام  مناسب  و بستری 

مردم هستیم و بایدباهمدیگرکارکنیم . عباسی تصریح کرد: امروزه ادارات  باید پویا،سرحال وبانشاط باشند. 
ارباب رجوع درادارات موردتکریم قرارگرفته و باتوجه به شرایط سخت پیش رو، مشکالت آنان رسیدگی و 
رفع شود.جلب رضایت مردم بسیارمهم است. وی خطاب به کارکنان ومدیران نمونه شهرستان رودسر اظهارکرد: 
شمامنابع غنی انسانی کشورهستید.نظام برای شما سرمایه گذاری کرده لذاقدر خود رابدانید. جوانان تحصیلکرده 

وبا توانای زیادی پشت ادارات در انتظار جایگزینی هستند ولی دربسته است.  

عضو هیات رئیسه مجلس، مدیــران بستر آرام و خـدمت برای مردم را فراهـم کنند

ضمن  فومن  فرماندار 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
در  اسالم   گرانقدر  شهدای 
خصوص پروژه هایی  که در 
برداری  بهره  به  دولت  هفته 
رسید اظهار داشت: پروه های 
قابل افتتاح با اعتباری بالغ بر 
یکصد  میلیاردو  یک  و  سی 
هزینه  تومان  میلیون  و هشتاد 
که  رسید،  برداری  بهره  به  و 
الستیکی  سد  افتتاح  شامل 
آب  خط  ،افتتاح   باغبانان 
از  برداری  بهره   ، روستایی 
و  راهها  آسفالت  ۳۵کیلومتر 
واحد  و۲۹  روستایی  معابرر 
بی  افراد  مددجویی  مسکن 
 ، پرست  سر  بد  و  سرپرست 
دولی  آبرسانی  شبکه  افتتاح 

برداری  بهره   ، سوله  ما  چال 
روستای  بهداشت  خانه  از 
ساختمان  و  رودخان  قلعه 
مختلف  روستاهای  دهیاری 
برنامه  اجرای  همچنین  و 

اجتماعی  و  فرهنگی  های 
شهیدان   شهادت  مناسبت  به 
رجایی و باهنر توسط ادارات 
های  برنامه  دیگر  از  فرهنگی 
بود  شهرستان  در  شده  اجرا 

از  روز  آخرین  در  .همچنین 
فرماندار  نژاد  ،قاسم  دولت  هفته 
افتخاری  و  فومن   شهرستان 
نماینده شهرستانهای فومن وشفت 
ومسئولین شهرستان با حضور در 
مزار شهدا و گلباران مزار شهدای 
را  آنان  خاطره  و  یاد  گرانقدر 
.فرماندارمردمی  داشتند  گرامی 
مراسم  این  در  فومن  شهرستان 
ی  جلو  به  رو  حرکت  گفت: 
و  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
آن  هاودستاوردهای  پیشرفت 
مرهون  مختلف  های  درعرصه 
خون شهدای گرانقدر است و باید 
هم  کنار  در  همگرایی  و  بااتحاد 
خدمت کنیم و با توجه به شرایط 
ناامیدی  و  یاس  ایجاد  از  کشور 
را  مثبت دولت  بپرهیزیم ووجوه 

         امنیـت وآزادی ایران اسالمی امروز مرهــون 
خـون شهدا وجان برکفان عزیزاست

                                       فرماندار شهرستان فومن:

شهرداری چابکسر ؛ در هفته دولت  به مناسبت هفته دولت ؛  

مرضیه قربانی 

هفته  از  روز  سومین  در 
و  عمرانی  پروژه  چند  دولت 
مختلف  مناطق  در  خدماتی  
شهرستان  کالچای  بخش 
فرماندار،   حضور  با  رودسر 
اعضای  و  شهردار  بخشدار،  
و  شهر   اسالمی  شوراهای 
بخش افتتاح و به بهره برداری 

رسید. 
پیش  گزارش،  این  پایه  بر 
مسئوالن  ها،   طرح  افتتاح  از 
مطهر  مزار  در  حضور  با 

شهرداری  سرپرست 
هفته  در  کرد:  اعالم  چابکسر 
اعتبار  با  پروژه   ۲۵ دولت 
 ۳00 و  میلیارد  بر۲  بالغ 
به  شهر  دراین  تومان   میلیون 
پنجم  رسید.فاز  برداری  بهره 
گردشگری  ساحلی  راه  پیاده 
افتتاح  هفته  دراین  چابکسرنیز 

شد.
مهندس شیرخانی سرپرست 

کالچای  شهر  گمنام  شهدای 
گل  شاخه  و  فاتحه  قرائت  با 
شهدای  شامخ  مقام  به  نسبت 
هشت سال دفاع مقدس ادای 
اداره  رییس  کردند.  احترام 
بهزیستی رودسر روز یکشنبه 
مراسم  در  شهریور۹7(   ۴(
اشتغال  طرح  یک  افتتاح 
در  نهاد  این  به  وابسته  زایی 
روستای قاضی محله با اشاره 
به فعالیت های موثر این نهاد 
سازی  توانمند  راستای  در 

بیان  چابکسر  شهرداری 
سال  دولت  هفته  در  کرد: 
اعتبار  با  پروژه   ۲۵ جاری 
 ۳00 و  میلیارد   ۲ بر  بالغ 
درچابکسربه  تومان  میلیون 
افتتاح  رسید.با  برداری  بهره 
اشتغال  زمینه  ها  پروژه  این 
نفر   6 و  نفربطورموقت   ۱۳۴
درادامه  شد.  فراهم  بطوردائم 
رئیس  چابک  زاده  یوسف 

از  توانخواهان  و  مددجویان 
اعطای تسهیالت اشتغال زایی 
به  نهاد  این  هدف  جامعه  به 
و  میلیارد  یک  ریالی  ارزش 
سال  طی  تومان  ۳00میلیون 
و  داد  خبر  تاکنون  گذشته 
تخصیص  میزان  گفت:این 
۱76نفر  اشتغال  زمینه  اعتبار 
از جامعه هدف را فراهم کرده 

است.
همچنین  قنبری  مهدی   
سال  در  را  نهاد  این  سهمیه 

نیز  چابکسر   شهر  شورای 
افزود:فازپنجم پیاده راه ساحلی 
چابکسر  مرکز  _گردشگری 
مترمربع  یکهزار  مساحت  به 
 ۱۹0 اعتبار  با  نیز  ساحل  از 
دولت  درهفته  تومان  میلیون 
برداری رسید.فازپنجم  بهره  به 
ساحلی_گردشگری  راه  پیاده 
فرش  چابکسر،درقالب  شهر 
 _ دیواربتونی   ، موزائیک 

یک  اشتغال  حوزه  در  جاری 
تومان  600میلیون  و  میلیارد  

اعالم کرد.
یک  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
قالب  در  زا  اشتغال  طرح 
احداث گل و گیاه در روستای 
قاضی محله وسعت اجرای این 
طرح را دو هزار متر مربع و به 
ارزش ریالی ۱۲0 میلیون تومان 

ذکر کرد./

نوری  برج  وبانصب  بلوکی 
زاده  است.یوسف  شده  ساخته 
دوم  فاز   : کرد  خاطرنشان  چابک 
دیوارحفاظتی خیابان و پل ارتباطی 
 ۲00 اعتبار  نیزبا  کندسر  به  میانده 
سرپرست  حضور  با  تومان  میلیون 
جمعه  امام  رودسر،  فرمانداری 
چابکسر، بخشدار چابکسر و سایر 

مسئولین به بهره برداری رسید./

چند پـــروژه عمرانی ، خدماتی بهزیــــستی در 
کالچـــــای افتتاح شد

25 پروژه با اعتبار بالغ بر2 میلیارد و 300 میلیون 
تومان به بهره برداری رسید

سمیه محمدی - رودسر
سمیه محمدی-رودسر

ثروت های نامشـــــروع  بازپـس گرفته شود

سمیه محمدی - رودسر

ادامه مطلب از صفحه 6 ... مادامی که به سخن می گوییم »مردم محرم انقالب هستند » فرمایش امام«  و باید در جریان امور باشند اما 
در عمل همین مردم شهید داده  طبقه محروم و متوسط برای معیشت خود دچارمشکل هستند و جانبازی که  از دریافت داروی درمانش 
گرفتار و محروم است، باید بدانند در کشور چه خبر است و چه کسانی عامل این بی تدبیری ها هستند و چه کسانی از سفره انقالب 
میلیاردها برده  و همچنان به شکلی سیری ناپذیر مشغول حیف و میل هستند و باید دست های ناپاک در کشورقطع شود.  دستگاه قضایی 
که حرکت را آغاز کرده باید با قدرت به دنبال مدیران، وارد کنندگان، دالالن، اختالل گران اقتصادی، عوامل بیگانه درداخل کشور و .... 
ناپاکی ها باشد که در چهل سال گذشته از این سفره بنا حق برده اند . باید اموال نامشروع را حتی از یک شهردار یک شهر کوچک تا 
یک وزیر و نماینده مجلس و مسئول در قوه قضایی و یک قاضی مال مردم خور بر گردانده و آگاه باشند که رسانه های دارای شخصیت 
و مسئولیت پذیر از این اقدام های شایسته حمایت می کنند.  مدیران دستگاه قضایی با تقویت حوزه اطالع رسانی خود ،این موارد را 
حتی به صورت لحظه ای هم که شده منتشر کنند و حتما مردم محرم باشند که در این صورت مطالبه گر نیز خواهند بود و افکار عمومی 
خودشان درمسیر افشاگری ها وارد میدان می شوند.  برای صدمین بار اعالم می کنم، به همه مدیران و مسئوالن از صدر یا ذیل یعنی  از 
روسای جمهوری و مجلس و دستگاه قضایی تا مسئول یک سازمان در یک بخش کوچک طی چهار دهه گذشته تا حال خواسته شود، 
درمدت چند ماه باید اموال شان را شفاف اعالم کنند که در غیراین صورت قدرت نظام و حاکمیت به سراغش خواهد رفت. در این مسیر 
اگرتعارف و تبعیض و توصیه ای در کار باشد،  کارتان قطعا به جایی نمی رسد و افکار عمومی همچنان از شما  مطالبه خواهند داشت.

مسئوالن، مدیران گذشته و حال و مردم
yahoo.@mohammadpor3650 تا همین جای سخن نگارنده اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید،به آدرس ایمیل زیر بفرستید «

com  -  یا علی مدد

پروژه  افتتاح  مراسم  درآیین 
های هادی کیاشهر که باحضور 
بخشدار  خلقی  مهندس 
کالچای ، نرجس حقیقت پیشه 
شورای  کیاشهر،  دهیارهادی 
ازمسوالن  جمعی  و  اسالمی 
برگزار  ودهیاران  بخشی 
شد،چند پروژه افتتاح وبه بهره 

برداری رسید.
مراسم،مهدی  این  درابتدا 
خلقی بخشدارکالچای باتبریک 
وگرامیداشت  دولت  هفته 
رجایی  شهیدان  یادوخاطره 
یم  ر ا و مید ا : گفت هنر با و
همه  افزایی  وهم  باتعامل 
ودهیاران  مرتبط  دستگاههای 
درجهت  وشوراها،بتوانیم 
توسعه وعمران گامهای موثری 

برداریم .
هادی  دهیار  سپس 
دولت  هفته  کیاشهرباتبریک 
شهید  کوچه  پل  پروژه  گفت: 

۵0متر  مساحت  به  عشوری 
وارتفاع دومتر با اعتباری بالغ بر 
منابع  ازمحل  تومان  ۴۵میلیون 
خصوصی  وبخش  دهیاری 

سرمایه گذاری شده است.
پیشه  حقیقت  نرجس 
از  بیش  پل  این  باافتتاح  افزود: 
راه  این  مزایای  از  60خانوار 

بهره مند می شوند.
خاطرنشان  درادامه  وی 
گلستان  پل  احداث  کرد: 

۴نیزدردست اجرا داریم.

همچنین علیپوررییس توزیع 
افتتاح  درمراسم  برق کالچای  
پروژه برق هادی کیاشهر گفت 
کیاشهربه  هادی  روستای   :
لحاظ تراکم نسبی ودرخواست 
لحاظ  به  که  زیاد،  انشعابات 
مناطق  وسازدراین  ساخت 
صورت می گیرد،دارای ضعف 

برق شدیدی است.
اقدامات   : افزود  علیپور 
اولیه در ۵مورد انجام گرفته که 
ترانسفور  دستگاه  یک  بانصب 

هادی  دهیاری  روبروی  ماتور 
ظرفیت  ارتقاء  ونیز  کیاشهر 
ترانس اول ورودی )نبش کوچه 
وتبدیل  (بوده  عشوری  شهید 
سه نقطه از کوچه های منشعب 
شهید  ۱وخیابان   گلستان  به 
گذشته  درسال  که  نسب  حسین 
اعتبارات آن جذب و ۱۵۲میلیون 
علیپور  است.  شده  هزینه  تومان 
بررسی   درادامه  کرد:  خاطرنشان 
دیگر  دوپروژه  برق،  ضعف  
شامل برق کوچه شهید عشوری 
دار  خودنگه  7۱۲مترکابل  با 
رودخانه  حاشیه  ساحل  وکوچه 
وبالغ  شبکه   ۹۳7 بطول  پلرود 
بر ۴۴میلیون تومان تاکنون هزینه 
وشوراهای  دهیار  است.  شده 
پور  آقایان.تقی  کیاشهر  هادی 
از  پیشه   وحقیقت  شریفی   ،
حضور سبز همه مسوالن ومردم 

قدردانی کردند./

همزمان با ششمین روز از هفته دولت  چند پروژه 
عامل المنفعه در هادی کیاشهر بخش کالچای به 

بهره بـــرداری رسیـد

سمیه محمدی-رودسر



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  نوین         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

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

- هیچگاه سعی نکردم کالسم را غمگین و افسرده نگه دارم! )چون کالس، خانه دوم دانش آموز هست(.  - هر دانش آموزی دیر آمد، سر کالس راهش دادم! )چون میدانستم اگر ۱۰ دقیقه 
هم به کالس بیاید؛ یعنی احساس مسئولیت نسبت به کارش(. - هیچگاه بیشتر از دو بار حرفم را تکرار نکردم )چون اینقدر جذاب درس میدادم که هیچکس نگفت بار سوم تکرار کن(.

- هیچگاه ۹۰ دقیقه درس ندادم! )چون میدانستم کشش دانش آموز متوسط و کم هوش و باهوش با هم فرق دارد(. - هیچگاه تکلیف پولی برای کسی مشخص نکردم! )چون میدانستم ممکن 
است بچه ای مستضعف باشد یا یتیم(. - هیچگاه دانش آموزی درب دفتر نفرستادم )چون میدانستم درب دفتر ایستادن یعنی شکستن غرور(. - هیچگاه تنبیه تکی نکردم و گروهی تنبیه کردم! 
)چون میدانستم تنبیه گروهی جنبه سرگرمی هست ولی تنبیه تکی غرور را میشکند(.  - همیشه هر دانش آموزی را آوردم پای تخته، بلد بود )چون میدانستم که کجا گیر میکند نمیپرسیدم!(.

چند نکته از این معنا ...
پروفسور حسابی و سخنان حسابی او....

 

5 پروژه عمـرانی شهـرداری آستـارا به بهره برداری رسید

پروژه عمرانی  با گرامیداشت هفته دولت ۵   همزمان 
شهرداری بندرآستارا افتتاح و به بهره رسید.

شهردار آستارا در آئین بهره برداری از پنج پروژه عمرانی 
جمهوری  بلوار  روی  پیاده  جاده  در  همزمان  بطور  که 
یاد وخاطره شهیدان  گرامیداشت  با   ، انجام شد  اسالمی 
باهنر و تبریک هفته دولت به همه دولتمردان  رجایی و 
و  روسازی  پیاده   : گفت  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
خیابان  روی  پیاده   ، اسالمی  جمهوری  بلوار  بهسازی 
تاالب  پارک ضلع شرقی   ، آباد  متری شهرک عباس   ۲۵
استیل ، پارک جنگلی بی بی یانلو ، طرح سالمسازی دریا 
هفته  عمرانی  های  پروژه  مهمترین  سفیرامید  ساحل  در 
دولت شهرداری آستارا بود که امروز به طور همزمان بهره 

برداری رسید.  دکتر جواد معیتی با اشاره به درخواست 
پیاده روی خیابان  آماده سازی   برای  به حق شهروندان 
جمهوری جنب دادگستری برای آقایان و بانوان افزود : 
این طرح در مدت کوتاهی توسط شهرداری آستارا اجرا و 
مبلغ ۳00 میلیون تومان برای آن هزینه صرف شده است. 

وی در پایان با بیان اینکه برای پنج پروژه عمرانی آستارا 
در مجموع ۵ میلیاردتومان هزینه شده است.

شهرآستارا  اسالمی  شورای  و  شهرداری   : کرد  تاکید 
برای رفاه حال شهروندان از هیچ تالشی فروگذارنیست 
و در حال حاظر طرحهای بسیار خوبی همچون عملیات 

در  مرداب  پل  عرشه ی  غربی  ضلع  بهسازی  و  تعریض 
دست اجراست ، که به زودی شاهد بهره برداری از آنها 

خواهیم بود.

خبرنگار : سید محمدرضارشیدی

همزمان با هفته دولت ؛


