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12 هزار کیلومتر از 
خطوط گاز در گیالن 

نشت یابی شد

اولین محمـوله 
شهرداری رشت برای 

موکب های اربعیـن    

فوق العـاده 
حق نوار مرزی 

در آستارا افزایـش یافت  

دختر گیالن قهرمان 
جهان شد...
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مقام های دولتی از کاندیدای 
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چرا گروهی بازنشسته 
هرگز بازنشسته نمی شوند؟

قیمت انواع برنج در بازار 
رشت...

مجمع رسانه های همراه گیالن 
تاسیس می شود

در مسابقات لیگ جهانی کاراته،

استاندار گیالن،

عقب  و  ناآگاه  جامعه 
نگه داشته شده جامعه ای 
جامعه  آن  افراد  که  است 
آشنا  خویش  حقوق  به 
حال  در  مدام  و  نیست 
عقب ماندگی، در جا زدن 
خوردن  فریب  اغلب  و 
توسط دیگران است. این دیگران می توانند افراد، 
و  نزدیکان  حتی  و  مسئوالن  ها،  جناح  احزاب، 

دوستان دور و نزدیک و شرکاء باشند. 
افکار  که  است  جامعه  آگاه  جامعه  مقابل  در 
و  داشته  اشراف  خویش  حقه  حقوق  به  عمومی 
دربرابر هر گونه کوتاهی، ناکارآمدی، بی عرضگی، 
بی عدالتی، مسامحه، باند بازی، اختالس، ارتشاء و 
دیگر ناهنجاریها، تبعیض ها و تضییع حقوق خود 

و دیگران ایستادگی می کند. 
ای   حرفه  های  رسانه  جامعه  یک  آگاهی  برای 
و تاثیر گذار نخستین ابزار هستند و افراد صاحب 
و  هنری  و  فرهنگی  و  علمی  های  چهره  نفوذ، 
توانند  می  سالم  و  موفق  های  جریان  و  ورزشی 

برای چنین اجتماعی نقش آفرینی کنند. 
دو  از  بیش  سابقه  جهان  در  که  عمومی  روابط 
قرن و در ایران پیشینه یکصد ساله دارد از جمله 
مراکز و حوزه های مهم و تاثیر گذاری هستند که 
می توانند افکار عمومی را در مسیر آگاهی و بینش 
روز افزون قرار دهند اگر خود روابط عمومی ها با 
وظایف و رسالت خطیرشان اشنایی داشته باشند. 

بی تعارف و بدون تردید باید اذعان کرد، روابط 
مازندران  استان گیالن،  در  ایران و  در  ها  عمومی 
و قزوین که به اوضاع و احوال این منطقه اشراف 
اند  نتوانسته  تاکنون  دارد  وجود  کافی  اشنایی  و 
درحد و اندازه یک روابط عمومی کارآمد، علمی و 

پیشرفته ظاهر شوند. 

* برخی در کشور دهه غارت و چپاول راه انداخته اند
* غارت ها در تقویم سیاسی ثبت شود تا از یاد نرود
عملکرد  و  دینداری  به  وابسته  مردم  دینداری   *

مسئولین است
* جوان گرایی چیز خوبی است اما تعبیر مولوی این 
است که جوان مانند یک تیر تیز است که باید از یک 

کمان خمیده به سوی هدف پرتاب شود
ایجاد  فاصله  انقالب  سوم  نسل  و  اول  نسل  بین   *
شده است و در این بین نسل اولی ها کم کاری کرده اند
درباره  دادگستری  وزیر  به  بهداشت  وزیر  نامه   *

ماجرای ایدز گرفتن اهالی یک روستا
به  منجر  قضائی  مقامات  از  یکی  اظهارات کذب   *

بازداشت بهورز سختکوش ما شد
کامال  نحو  به  منطقه  مردم  شئونات  حفظ  جهت   *
محرمانه موضوع پیگیری و با آزمایشات گسترده موارد 
در  آلودگی  کانون  متاسفانه  که  گشت  ردیابی  جدید 
معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب شناخته شد

آدم های زالو صفت به یکدیگر سرویس می دهند
* اکبر طبری در قوه قضائیه چه می کرد؟

*یک متهم فساد ۳ هزار میلیاردی را از کشور فراری 
دادند *سه ضلع قدرت پرستی، ثروت پرستی و بیگانه 

پرستی عامل فساد است
شد  میل  هم  منابع  درصد   ۱۰ اگر  گویند  *عده ای 

ایراد ندارد تا از حیفها جلوگیری شود
به  مایل  از کشور  بهانه خروج سرمایه  به  *عده ای 

برخورد با فساد نیستند 
قوه  از  یکی  بود،  چه  دانیال زاده  و  طبری  نقش   *
قضائیه و یکی از دولت بود که به هم سرویس می دهند 
* وزیر اطالعات گفت کسی که خطا کرده معاون من 

است

فروشگاه عسـل عرضه کننده  
          انواع عسل   

                طبیعی ، ژل     
                                  رویال ،    

                                            برم موم ، 
                                                  گرده گل  

رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون

صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

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

صدرا

برای استقرار زباله سوز 
4 سال معطل زمین 

ماندیم     

شهردار رشت ،
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نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
عمومی  کتابخانه های  مدیرکل  واکنش: 
دست  در  های  پروژه  اشاره  با  گیالن 
تصریح  شهرستان  هفت  در  احداث 
بزرگ  غم  رشت  مرکزی  کتابخانه  کرد: 
در جلسه  کرمی  پریسا  ماست.  فرهنگی 
انجمن کتابخانه های عمومی استان گیالن 
بیان  با  شد،  برگزار  استانداری  در  که 
اینکه گیالن در مجموع 99 باب کتابخانه 
شامل 82 باب کتابخانه نهادی، ۱6 باب 
کتابخانه  باب  یک  و  مشارکتی  کتابخانه 
مستقل دارد، اظهار کرد: حدود 7۰ هزار 

نفر عضو این کتابخانه ها هستند.
 وی موجودی کتابخانه های عمومی 
کتاب  میلیون جلد   ۱.5 را حدود  گیالن 
دانست و افزود: شاخص مطلوب کتاب 
پنج میلیون و 46۰ میلیون جلد است که 
کتابخانه های استان حدود چهار میلیون 

جلد با کمبود مواجه هستند.
 مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن 
 27 را  استان  در  مطالعه  فضای  زیربنای 
دانست و تصریح  مترمربع  هزار و 268 
 5.25 باید  نفر  یکصد  هر  ازای  به  کرد: 
مترمربع فضا زیربنا داشته باشیم که این 

میزان برای گیالن 2.۱6 مترمربع است.

نیمه دوم سال اگر وعده های  اقتصادی: در  واکنش 
حذف  نفر  میلیون   24 یارانه  شود،  عملی  کار  وزیر 
خواهد شد که به معنای کاهش هزینه بیش از 6 هزار 
میلیارد تومانی برای نیمه دوم سال و کاهش هزینه ۱2 
هزار و 744 میلیارد تومانی برای سال آینده خواهد بود. 
: هم  اعالم کرد  اجتماعی  رفاه  کار و  تعاون،  وزیر 
اکنون امکان حذف 24 میلیون نفر وجود دارد. این رقم 
معادل همان سه دهکی است که وعده داده شده بود از 

مهرماه یارانه نقدی دریافت نکنند.

اینکه  بیان  با  فرهنگی  مسئول  این   
بده  صرفا  حالت  از  کتابخانه ها  امروزه 
و بستان کتاب خارج شده است، گفت: 
و  فرهنگی  نقش  عمومی  های  کتابخانه 
بهینه  و  نوسازی  وی  دارند.  اجتماعی 
از  یکی  را  امکانات  و  فضاها  سازی 
سیاست های راهبردی نهاد کتابخانه های 
مدیریت  کرد:  عنوان  و  دانست  عمومی 
افزایش  و  کتابخانه های عمومی  توسعه 
دستور  در  کتاب  به  مخاطبان  دسترسی 
کتابخانه  نهاد  اولویت  لذا  دارد  قرار  کار 
اتمام طرح های  استان  های عمومی در 
درصد   9۰ از  بیش  دارای  ای  کتابخانه 
لزوم  بر  تاکید  با  کرمی  است.  پیشرفت 
استانداردسازی  و  بهسازی  نوسازی، 
فضاهای کتابخانه ای به ویژه در مناطق 
فضاهای  ایجاد  شد:  متذکر  محروم، 
کتابخانه ای استاندارد در شهرهای فاقد 
اعتبار  تامین  شرط  به  عمومی  کتابخانه 
یا  و  خیران  سوی  از  تجهیز  و  ساخت 
کمک های ملی و استانی انجام می شود.
کتابخوان  جامعه  اینکه  بیان  با  وی   
است،  امروز  کتابخوان  کودکان  گرو  در 
خدمات  کیفیت  بهبود  کرد:  خاطرنشان 
کودکان  برای  عمومی  های  کتابخانه 

دارد  قرار  کار  دستور  در  نوجوانان  و 
کودکان  در  را  خوانش  لذت  بتوانیم  تا 
کتابخانه  دو  راستا  این  در  کنیم.  ایجاد 
راه  انزلی  آزاد  منطقه  و  رشت  در  سیار 
کتابخانه  مدیرکل  است.  شده  اندازی 
 25 دسترسی  از  گیالن  عمومی  های 
به  استان  عمومی  های  کتابخانه  از  باب 
اضافه کرد:  داد و  رایگان خبر  وای.فای 
یکی از شاخص های کتابخانه ای ایجاد 
به  آسان  دسترسی  جهت  مناسب  زمینه 
کتاب است لذا نرم افزار جامع مدیریت 
امانت،  امکان  ها)سامان(  کتابخانه 
کتاب  جستجوی  و  سراسری  عضویت 
برای  را  کشور  های  کتابخانه  کلیه  در 
کتابخانه  وی  کند.  می  فراهم  کاربران 

از  برخی  فرهنگی  مرکز  تنها  را  عمومی 
یادآور شد:  دانست و  روستاها و بخش ها 
 66 مبلغ  به  کتاب  جلد   265 گذشته  سال 
همچنین  کردیم.  خریداری  تومان  میلیون 
منابع بومی 492 جلد  از  به منظور حمایت 
 4۰ شد.  خریداری  تومان  میلیون   ۱2 مبلغ  به 
رایگان  به صورت  نیز  کتاب  هزار و 5۰4 عنوان 
طی سال گذشته جذب شد.کرمی از اجرای طرح 
افزایش نقش اعضا و  با رویکرد  انتخاب کتابدار 
کتابداران در انتخاب منابع خبر داد و گفت: ارتقا 
کتابخانه  کاربران  مهارتی  های  آموزش  توسعه  و 
های عمومی با رویکرد تقویت کسب و کارهای 
ارتقا و توسعه آموزش  تولید و  کوچک و رونق 
و  فرهنگی  های  برنامه  جزو  اجتماعی  سواد 
اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی است.

منبع : گیالن 24

کتابخـانه مرکزی رشت غـم بزرگ فرهنـگی ماست

یارانه 24میلیون نفر قطع 
خواهد شد 

با وجود مخالفت های  از سالها  نماینده پس  نفر  با 29۰  مجلس شورای اسالمی 
بسیار خودش را به آب و آتش زد تا قانون بازنشستگی اجباری عده ای از خاصان در 

حاکمیت را تصویب کند...

آقای وزیر شالیکاران آسیـب 
دیدند ...

دیدگاه ها
وزیر صنعت:برنج های وارداتی به شالیکاران آسیب نمی زند ؛

فرماندار خبر داد، 

 صفحه 2

سازی  همسان  اقتصادی:  واکنش 
تامین  سازمان  بازنشستگان  حقوق 
اجتماعی از ماه های پایانی سال آغاز 

می شود.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
در همدان گفت: با برنامه ریزی های 
از  هستیم  تدارک  در  شده  انجام 

تدریج،  به  و  سال  پایانی  ماه های 
دستمزد  و  حقوق  سازی  همسان 
تامین  سازمان  دورن  بازنسشتگان 
خود  بودجه  بر  تکیه  با  اجتماعی 
فصل  و  حل  مقدور  حد  تا  سازمان 
نهایی  نتیجه  به   99 سال  از  و  شود 
برسد.شریعتمداری افزود: در صورت 

گشایش اعتباری که خیلی امیدواریم 
گیرد  صورت  آینده  سال  بودجه  در 
و  حقوق  سازی  همسان  موضوع 
هم  کشوری  بازنسشتگان  دستمزد 
همچنین  او  می شود.    عملیاتی 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱5 گفت:: 
بازنسشتگان  حقوق  سازی  همسان 

دولت  است.    نیاز  اعتبار  کشوری 
در حال حاضر 2۰7 هزار میلیارد به  
سازمان تامین اجتماعی بدهکار است 
و با ۱5 هزار میلیارد تومان می تواند 
بازنشسته ها را درمسیر اجرای طرح 
آنکه  بر  مشروط   « سازی  همسان 

درست اجرا شود » ، همراه باشد.

خبر خیــلی خـوش برای بازنشستــه ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در خصوص برنج های وارد شده به کشور، برنجکاران داخلی نگران 
نباشند، تدبیر الزم اندیشیده شده است. رضا رحمانی در جلسه نشست فعاالن اقتصادی گیالن که در سالن 
الغدیر استانداری گیالن در حال برگزاری است، گفت: حضور پرشور صنعتگران در این جلسه پشتوانه مهمی 

برای ما محسوب می شود...

اخبار
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گوناگون

ادامه سرمقاله

فرمانده انتظامی استان گیالن گفت: انهدام ۱2 باند کالهبرداری و کاهش ۱۳ درصدی 
جانباختگان رانندگی از مهم ترین دستاوردهای این نیرو گیالن است. 

 سردار محمدرضا اسحاقی  در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان گیالن 
با اشاره به اینکه امنیت یک نعمت بی بدیل در عرصه های مختلف اجتماعی است اظهار 
داشت: از جمله مهم ترین وظایف ناجا، برقراری امنیت در جامعه است زیرا امنیت زمینه  

توسعه و پیشرفت جامعه را فراهم می کند.
فرمانده انتظامی استان گیالن با بیان اینکه اقتدار و امانت داری از جمله ویژگی های 

مهم افراد در ناجا است عنوان کرد: نیروی انتظامی همواره ماموریت  های گسترده ای را 
در سطح کشور به سرانجام می رساند و هیچ سازمانی به اندازه نیروی انتظامی در مقابل 

چشم مردم قرار ندارد.
وی با بیان اینکه ناجا باید مظهر رحمت، امنیت و اقتدار در جامعه باشد گفت: کاهش 
درصدی   ۱۳ کاهش  کالهبرداری،  باند   ۱2 انهدام  پلیس،  از  مردم  انتقاد  درصدی   ۱۰
جانباختگان رانندگی و افزایش خدمات دهی پلیس و بهره گیری از دولت الکترونیک از 

جمله دستاوردهای نیروی انتظامی در گیالن است.

واکنش

آقای وزیـر شالیکاران 
آسیـب دیدند

فرماندهی انتظامی گیالن: 12 بانـد کالهبــرداری را منهـدم کرد 

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
واکنش: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
وارد  های  برنج  خصوص  در  گفت: 
شده به کشور، برنجکاران داخلی نگران 
نباشند، تدبیر الزم اندیشیده شده است.

نشست  جلسه  در  رحمانی  رضا 
سالن  در  که  گیالن  اقتصادی  فعاالن 
حال  در  گیالن  استانداری  الغدیر 
پرشور  حضور  گفت:  است،  برگزاری 
صنعتگران در این جلسه پشتوانه مهمی 

برای ما محسوب می شود.
برنج  واردات  درخصوص  رحمانی 
گفت: ما امسال شرایط تحریم داریم و 

بوده و  بیشتر  اساسی  کاالهای  واردات 
برخی  در  تا  است  تدبیر  از  نشان  این 
داشته  استراتژیک  ذخایر  حتما  کاالها 
باشیم. وی افزود: برنج یکی از کاالهای 
برنج های  ما  پرمصرف کشور است و 
وارداتی را در انبارها ذخیره می کنیم تا 

در مواقع مقتضی توزیع شود.
وجود  نگرانی  گفت:  صمت  وزیر 
ندارد و قیمت بازار برنج هم اکنون به 
نفع برنجکار است. و ما پیگیر هستیم تا 
تولیدکنندگان برنج داخل کشور آسیب 

نبینند.
نگاه رسانه:

آقای وزیر گویا گزارش های دقیقی 
شالیکاران  که  چرا  اند  نداده  شما  به 

شمال اسیب الزم را در فصلی که باید 
می  عرضه  بازار  به  را  خود  محصول 

کردند، متحمل شدند.
مدیر مسئول رسانه که خود از بازار 
شرق  های  شهرستان  و  رشت  برنج 
گیالن گزارشی تهیه کرده است ، اعالم 
دو  در  داخلی  تولید  برنج  قیمت  کرد: 
هفته اخیر با وارادات و توزیع فراوان به 
کیلویی  بازار حداقل  در  مختلف  طرق 
2 تا ۳ هزار تومان در کیلو کاهش یافته 
قیمت  همین  حاضر  حال  در  است.  
 ، حداقلی که شاید هزینه های کاشت 
داشت و برداشت هم نمی شود تقریبا 

کشاورز  دردست  برنج  و  ندارد  خریدار 
یا عرضه کنندگان دربازار برای گران تر 
شدن باقی مانده است و استقبال از برنج 

واراتی رو به افزایش است.
تولید  و  کشاورزی  استقالل  کار  این 
بخش  که  چرا  کند  می  نابود  را  داخلی 
را  از کشاورزان زمین های خود  بزرگی 
به علت عدم صرفه اقتصادی فروخته و 
روانه شهرها می شوند. این سیاست باید 
تا دیر نشده به شکلی اساسی تغییر کند 
و از تولید کننده نه در شعار که در عمل 

حمایت شود که فردا بسیار دیر است.

یادداشت روز  

خبر

چرا گروهی 
ازبازنشسته ها، 

هرگز بازنشسته نمی شوند!؟

12 هزار 
کیلومتر از 

خطوط گاز 
در گیالن نشت یابی شد

روابط عمومی های 
ناکارآمد، ناآگاهی 

جامعه،مدیران متزلزل 

مدیران دقت کنند، 

ادامه مطلب ...
بعنوان نمونه در استان گیالن 
در  پیشرفته  های  استان  از  که 
و  مکتوب  رسانه  تعدد  عرصه 
مجازی و سطح باالی باسوادی 
روابط   ، است  کشور  در 
درصد   95 شاید   « ها  عمومی 
شان« هرگز و در طول انقالب 
نتوانستند کارآیی خود  اسالمی 
متاسفانه  برسانند.   اثبات  به  را 
شخصی  مشاهدات  براساس 
عمومی  روابط  از  برخی 
عنوان  به  نهادها  و  ها  سازمان 
فقط در یک  زنده  یک موجود 
نیروی  و  امکانات  فاقد  اتاقک 

مناسب هستند.!! 
دوستان  از  یکی  اظهار  به 
یکی  پیشکسوت،  ای  رسانه 
است  این  معضل  این  علل  از 
دولتی  بخش  بیشترمدیران   که 
بخش  حتی  و  حاکمیتی  و 
را  نیروهایی  اغلب  خصوصی 
به مسئولیت می  این حوزه  در 
های  بخش  در  یا  که  گمارند 
دیگر توان فعالیت کافی ندارند 
و یا آنکه از بستگان بوده و یا 
مدیر  از  تواند  می  نهایت  در 
دستگاه  و  نهاد  و  سازمان  آن 

تعریف و تمجید کند.؟! 
این در حالی است که روابط 
عمومی موثر و حرفه ای  باید 
ابتدا به منافع سازمان خود » نه 
مصالح  و  دستگاه«  مدیر  صرفا 
جامعه اندیشیده  و به آن عمل 
و  دقیق  ارتباط  قدرت  و   کند 
سازمان   « بخش  دو  این  موفق 
و افکار عمومی« را داشته باشد. 
موثر  بسیار  های  ازراه  یکی 
تحقق این هدف متعالی اینست 
قادر  باید  عمومی  روابط  که  
و  نزدیک  ارتباط  در  باشد 
ضمن  ها  رسانه  با  دوستانه 
آنها  قدرت  از  رسانه  تغذیه 
جامعه  و  سازمان  منافع  برای 
بسیاری  اکنون  هم  بگیرد.  بهره 
از روابط عمومی ها در جامعه 
آموزش های  از یک سو  ایران 
الزم در این حوزه را فرا نگرفته 
و  توان  دیگر  سوی  از  و  اند 
انگیزه کار را ندارند و لذا نگاه 
توجهی  قابل  درصد  به  جامعه 
از مدیران » متاسفانه ناتوانی و 

ناکارآمدی » است.  
است  شرایطی  در  این  البته 
که ممکن است یک مدیر بسیار 
روابط  اما   ، کند  عمل  موفق 
این  بازتاب  امکان  عمومی 
توفیقات  و  تالش  و  موفقیت 
هیچ  اساسا  یا  باشد  نداشته  را 
وظایف  به  زیرا  نکند  کاری 
این  از  ندارد!.  آگاهی  خویش 
مدیران  و  استانداران  به  رو 
نهادها  و  اجرایی  های  دستگاه 
چه  هر  شود   می  پیشنهاد 
سریعتر نسبت به انتخاب روابط 
پر   ، آگاه  مقتدر،  های  عمومی 
انرژی و حرفه ای اقدام کنند . 
مدیران بدانند که یکی از دالیل 
برکناری و عزل و جا به جایی 
روابط  داشتن  آنها  هنگام  زود 
انگیزه  بی  و  ناکارآمد  عمومی 

است .  منبع : گیالن 24

مجلس شورای اسالمی با 29۰ نفر نماینده پس از سالها 
آتش  و  به آب  را  بسیار خودش  های  مخالفت  با وجود 
در  خاصان  از  ای  عده  اجباری  بازنشستگی  قانون  تا  زد 

حاکمیت را تصویب کند.
بالفاصله هم چند استاندار و وزیر و معاونان وزارتخانه 

ها بازنشسته شدند، اما این در ظاهر قضیه بود.
مشاهدات  و  مردمی  اطالعات  آنچه  گواه  به  افراد  این 
در  و  اند  نشده  بازنشسته  هرگز  دهد  می  نشان  نویسنده 
ارگان  گوناگون،  های  وزارتخانه  به  وابسته  های  شرکت 
در  اما  بوده  دولت  به  وابسته  نوعی  به   که  نهادها  و  ها 
با  شوند  نمی  محسوب  دولتی  های  تشکل  چارچوب 
چندین  مستمری  بر  عالوه  باال  های  حقوق  دریافت 
افراد  این  کار هستند. حتما  مشغول  بازنشستگی  میلیونی 
و خاصان کشور که به جناح های قدرت و دو جریان با 
نفوذ وابسته بوده یا از فامیل مدیران کنونی هستند، اعتقاد 
دارند که حقوقی دریافت نمی کنند و فی سبیل اهلل به خلق 
خدا خدمت می کنند و یا آنکه هدف شان انتقال دانش و 

تجربیات به نسل جوان است.!
به  خدمت  و  کار  حین  در  خاصان  از  جمعیت  این 
ماموریت های خارجی متعدد و متنوع هم عزیمت کرده، 
حق ماموریت دریافت و در همین حال با وجود گرانیهای 
لجام گسیخته و تحریم ها انبوه جوانان برومند در کشور 
اشتغال  کارساختمانی  یا  به دستفروشی   بعضا  بیکارند و 
لیسانس  فوق  آنها  تحصیلی  مدرک  که  حالی  در  دارند 

فیزیک، شیمی یا حسابداری است.؟!
به راستی چرا دستگاه های نظارتی در کشور به سراغ 
این افراد نمی روند و یا اساسا چرا رسانه ها در پایتخت 

دست این افراد را رو نمی کنند. 
چرا در کشوری که بیش از سه میلیون جوان پر انرژی 
بعضی  و  کار  سر  همچنان  باید  افراد  این   ، دارد  بیکار 
همزمان دو یا سه شغل عالوه بر بازنشستگی داشته باشند. 
کسانی که سنگ اسالم و عدم تبعیض و عدالت اجتماعی 

را در سخنرانی ها خود به سینه می زنند.
 دوستان دستگاههای نظارتی یک سری به مناطق آزاد 
اقتصادی و تجاری بزنند این سخنان ما برایشان آشکارتر 

خواهد شد. 
مردم این موارد را در دولتی ها و مجلسی ها و بعضا 
دستگاه قضا می بینند و امیدشان را از دست می دهند در 
حالی که رهبری به طور مستمر بر امید آفرینی در جامعه 
تاکید می کنند و خواستار به کار گیری جوان ها درمناصب 

مدیریتی و میدان دادن به قشر جوان هستند.

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه واکنش: شرکت گاز 
استان گیالن در نیمه اول سال جاری توانست بیش از ۱2 
هزار کیلومتر شبکه و بالغ بر 285 هزار انشعاب گاز را 

مورد بازرسی و نشت یابی قرار دهد.
مدیرعامل  اکبر  حسین  گیالن-   گاز  عمومی  روابط 
شرکت گاز استان گیالن از نشت یابی ۱2 هزار و ۱5۰ 

کیلومتر از خطوط گاز در گیالن خبر داد.
 مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن  گفت: این میزان 
نشت یابی در ۳۰ شهر استان صورت پذیرفته و معادل 

47 درصد کلیه خطوط گاز در گیالن می باشد.
منطبق  گیالن  استان  گاز  شرکت  داشت:  اظهار  اکبر   
با عملیات توسعه گاز در استان برنامه ریزی مدونی را 
انجام  به  گاز  امنیت خطوط  و حفظ  بازرسی  در جهت 
انشعاب  هزار   285 بر  بالغ  راستا  همین  در  و  رسانده 
و  یابی  نشت  مورد  را  گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه   ۱65 و 

بازرسی قرار داده است.
وی با اشاره به شروع فصل سرما و استفاده مردم از 
وسایل گرمایشی گازسوز اظهار داشت: گاز مایه آرامش و 
آسایش مردم است و امیدوارم مردم فهیم استان با رعایت 
نکات ایمنی و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد، پاییز 

و زمستانی آرام را در کنار خانواده سپری نمایند.
 مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با اشاره 
و  بیشتر  توجه  لزوم  بر  گازرساني،  شبکه  گسترش  به 
بازرسی دقیق تر از شبکه تغذیه و توزیع گاز به منظور 
انتقال مطمئن گاز به مشترکین تاکید کرد و گفت: استفاده 
از سیستم آنالین نشت یابی می تواند مدت زمان کشف 
نشتی تا اطالع رسانی و در نتیجه مدت زمان تعمیرات و 

رفع نشتی را به حداقل برساند.

وزیر صنعت:برنج های وارداتـی به شالیـکاران 
آسیب نمی زند ؛

مجید محمدپور - نویسنده، روزنامه نگار و 
مدرس علوم ارتباطات   

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای احداله احدی کلنگستانی وخانم سیما اقدامی معافی با ارائه دو 
برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 153 رشت مدعی شده اند که 
بخش  در  واقع   1818/8 شماره  به  ثبتی  پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
 46 دفترخانه   1384/6/3 مورخ   192921 قطعی  برابرسند  رشت   2
رشت بهنام آقای احداله احدی کلنگستانی و خانم سیما معافی هریک به 
میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ اسناد مالکیت به شماره 515741و 
515742 صادرو تسلیم گردیده که به علت جابجائی مفقود شده است، 

تقاضای صدورسند مالکیت المثنی رانموده است لذا مراتب طبق ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را 
ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید 
درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدا م 
خواهد شد. رونوشت: مدیرکل محترم سناد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( 
اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - زاده  ابراهیم  محسن  اطالع-  جهت  گیالن  استان 
وامالک ناحیه یک رشت - ازطرف ایرج پوراحمد کلشتری - ر م الف/ 3304  

 اگهی فقدان سند
خانم طیبه حق دوست طالبی نژاد با ارائه دوبرگ استشهادیه گواهی 
شده دفترخانه 198 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 
2794 سنگ اصلی 78 بخش 4 رشت به شماره سریال 450004 الف / 
91 که بنام خانم طیبه حق دوست طالبی نژاد ذیل ثبت 180021 صفحه 
373 دفتر 4/1349 صادر و تسلیم گردید و برابر سند رهنی 10252- 
1391/5/3 دفتر198 رشت دررهن بانک مسکن قرار دارد بعلت اسباب 

کشی مفقود گردیده است ، لذا مراتب طبق ذیل ذیل ماده  120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز 
از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد درغیر اینصورت 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدم خواهد شد./
ناحیه دو  ثبتی حوزه ثبت ملک  حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد 

رشت ، ازطرف تیال غالمی - ر م الف / 3285

 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9800764
کالسه  پرونده  بدهکار  پورتقی  کیومرث  آقای  به  بدینوسیله 
می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  ماموراجرا  برابرگزارش  که   9800764
بهار  گردد که بین شما و خانم مریم جوادپور تعداد 100 سکه طال تمام 
آزادی بابت مهریه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بکالسه فوق دراین اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 

اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
و  درج  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  اجرائیه محسوب  ابالغ  تاریخ  که 
منتشر می گردد ظرف مدت ده رو ز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
درغیراین صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت) شعبه دوم( - شهرام دریا

- از طرف معاون سیده زهرا ساداتجو املشی -  رم الف/ 3327

 آگهی فقدان سند
اقای امیرعباسی با وکالت ازفرامرز جوانبخت با ارایه دو برگ استشهادیه دفترخانه246 رشت ادعای فقدان سند 
مالکیت پالک 1077 سنگ اصلی 78 را نموده که به شماره سریال 581782 ذیل ثبت 98262 صفحه 188 دفتر 808 
به نام مرتضی قوتی گلفزانی ثبت گردید و مع الواسطه برابرسند قطعی 138203 مورخ 1392/11/26 دفتر خانه 
5 رشت به فرامرز جوانبخت منتقل گردید و به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردید. شایسته است ، مراتب طبق 

تبصره ذیل ماده  120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکت یا سند معامله  را ظرف مدت 10 روز 
از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق 
مقررات اقدم خواهد شد. حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  - ر م الف / 3293  

 آگهی ابالغ اجراییه کالسه :981476
بدینوسیله به آقای علی رحمانی پرمهر بدهکار پرونده کالسه 
اید  نگردیده  شناخته  ماموراجرا  گزارش  برابر  که    9801476
ابالغ می گردد که بین شما و خانم طاهره قربان زاده تعداد 400 
سکه طال تمام بهار آزادی بابت مهریه بدهکار می باشید که براثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق دراین اجرا مطرح 
اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   18/19 ماده  طبق  لذا  باشد  می 
رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 

منتشر  و  درج  درروزنامه  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  میگردد ظرف مدت 
و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ، شهرام دریا - از طرف 

معاون سیده زهرا ساداتجو املشی
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم( - شهرام 

دریا - ر م الف / 3291

 آگهی فقدان سند مالکیت:
مورخ   8840 شماره  به  وکتنامه   ( برابر  ره  اهلل  محب  آقای 
ره  رشید  آقای  وکالت  با  رشت   266 دفترخانه   1393/3/13
رشت   3 دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه   برگ  دو  ارائه  با   )
 3328 از  مشاع  سهم   576 مالکیت  سند  که  است  شده  مدعی 
سهم ششدانگ عرصه به اضافه 441 سهم مشاع از 3328 سهم 
ششدانگ اعیان به شماره 932 واقع در بخش 2 رشت ذیل ثبت 
8387 دفتر 2/90 صفحه 270 به شماره مسلسل 578500 به نام 
بانو ربابه گیگاسری صادرو تسلیم شده است که برابر سند قطعی 
به شماره 193317 مورخه 1375/12/28 دفترخانه 23 رشت 
دفتر  گواهی  برابر  که  است  گردیده  منتقل  ره  اله  محب  آقای  به 
 9027/880157/23/7 شماره  به  بازداشت  دارای  بازداشتی 

مورخ 88/10/19 دادورز اجرای احکام مدنی رشت و 2/8536-
علت  به  مالکیت  سند  باشد  می  رشت  ثبت  اجرای   88/3/30
مالکیت  صدورسند  تقاضای  نامبرده  و  است  شده  مفقود  جابجائی 
المثنی را نموده است لذا مراتب طبق ذیل ماده  120 آئین نامه 
قانون ثبتدر یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف 
مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت 
نماید درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات اقدم خواهد شد./
محسن ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 

یک رشت  - ر م الف / 3286
 

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
با   : گفت  آستارا  فرماندار  واکنش: 
کشور  وزارت  اصالحی  دستورالعمل 
احکام  در  مرزی  نوار  حق  فوق العاده   ،

کارمندان آستارا لحاظ می شود.
 حسن رستم زاد در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد : بنده به عنوان فرماندار آستارا 
در بدو ورودم ، قول پی گیری حق نوار 
داده  شهرستان  این  مردم  به  را  مرزی  
بودم ، که بعد از گذشت 8 ماه این امر 

مهم محقق شد.
 ، متعدد  جلسات  به  سپس  وی 
و  نماینده  درخواست  و  ها  گیری  پی 
کل  مدیر  سفر  برای  آستارا  فرمانداری 

به  کشور  وزارت  کشوری  تقسیمات 
شهرستان مرزی اشاره کرد و گفت : با 
کمک معاونین فرمانداری آستارا نامه ای 
حق  فوق العاده  خصوص  در  بندی   2۱
به  و  تهیه  دولت  کارمندان  مرزی  نوار 
از  پس  که   ، شد  ارسال  کشور  وزارت 
ذی  مسئوالن  و  کارشناسان  ها  بررسی 
آستارا  شهرستان  مردم  مرزی  حق  ربط 

مصوب شد. 
رستم زاد خاطرنشان کرد : بر اساس 
دستور العمل جدید ، کلیه نقاط شهری 
و روستایی تابعه شهرستان آستارا نقطه 
مرزی تعیین شده و پرداخت فوق العاده 
حق نوار مرزی در احکام کارمندان آن 

یادآور  همچنین  وی  شود.  می  لحاظ 
تخصیص  افزایش  در  مرزی  : حق  شد 
به  تاثیر  نیز  آستارا  عمرانی   اعتبارات 
و  رشد  زمینه  و  داشت  خواهد  سزایی 

توسعه این شهرستان را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه کارمندان دولت پیش 
مرزی  حق  آستارا  شهرستان  در  این  از 
برقراری   : افزود   ، کردند  نمی  دریافت 
کارمندان  برای  مرزی  حق  پرداخت 
این  مرزنشینان  قانونی  خواسته  دولت 
شهرستان بود که بعداز 4۰ سال محقق 

شد.
فرماندار آستارا در پایان از توجهات 
ویژه مسئوالن وزارت کشور ، استاندار 

سابق و فعلی گیالن و همچنین پی گیری 
و تالش های نماینده آستارا برای تحقق 
خواسته به حق مردم این شهرستان تشکر 

و قدردانی کرد.

فوق العاده حق نوار مرزی در احکام کارمندان آستارا لحاظ می شود
فرماندار آستارا خبر داد ؛

سید محمدرضا رشیدی

خدمت بین دانا

مدیر مسئول

رئیس   :24 گیالن  خبری  شبکه 
ارسال  از  رشت  شهرداری  اربعین  ستاد 
العتره  به موکب خدام  نخستین محموله 

برای پیاده روی بزرگ اربعین خبر داد.
 به گزارش واحد خبر امور ارتباطات 
بیان  با  قانع   علیرضا  رشت،  شهرداری 
یک  برنج،  تن   2 از  بیش  حدود  اینکه 
تن  یک  سیب زمینی،  تن  یک  مرغ،  تن 
غذایی  مواد  کلیه  و  شکر  تن  یک  پیاز، 
و  نذری  غذای  پخت  جهت  مصرفی 
ایستگاه های  امکانات  و  اقالم  تأمین 
خیرین  از  جمعی  توسط  صلواتی 
ارسال  شهرداری  موکب  به  تهیه شده، 
از  مختلفی  خدمات  گفت:  است،  شده 
زائرین  برای  رشت  شهرداری  سوی 

وی  است.  شده  گرفته  نظر  در  اربعین 
اربعین  بر اساس مصوبه ستاد  داد:  ادامه 
شهری  خدمات  کمیته  و  گیالن  استان 
شهرداری  هماهنگی  با  کشور،  و  استان 
کارهایی  رشت  شهرداری  برای  کربال 
ورودی  مسیر  روب  و  رفت  همچون 
العباس،  شارع   ۱۳9۰ عمود  از  کربال 
الحولی  شارع  تا  مسیر  روگذر  پل های 
با در اختیار گذاشتن دو خودروی حمل 
خودروی  دستگاه  یک  استقرار  زباله، 
به  و...  آمبوالنس  یک  آتش نشانی، 

شهرداری رشت سپرده شده است.
ایمنی  از  بازدید  اینکه  بیان  با  قانع   
متولیان  آموزش  و  گیالنی  موکب های 
آتش نشانی  کپسول  اهدای  موکب ها، 

موکب  برعهده  گیالنی  مواکب  به 
است،  شده  داده  قرار  رشت  شهرداری 
نظافت حاشیه  اکیپ های  استقرار  گفت: 
موکب های گیالنی نیز در کربال پیش بینی 

شده است.
اسکان   وی خاطرنشان کرد: ظرفیت 
است  شده  پیش بینی  کربال  در  نفر   5۰۰
به  غذا  پخت  پرس  هزار   2 روزانه  و 
مدت ۱۰ روز خواهیم داشت. همچنین 
خدماتی چون ایستگاه های صلواتی برای 
پذیرایی از زائرین با نوشیدنی های گرم و 
خنک و همچنین مواد خوراکی همچون 
ایستگاه  و...،  سرخ کرده  سیب زمینی 
شارژ  ایستگاه  خیاطی،  ایستگاه  کفاشی، 
ایستگاه رادیو  موبایل، خدمات رسانه و 

هر  همچنین  بود.  خواهد  پا  بر  نیز  کربال 
توسط  مداحی  و  سخنرانی  مراسم  شب 
همانند  و  کربال  در  حاضر  گیالنی  مداحان 
سال گذشته پشتیبانی خدمات صوتی هیئت 
نیز  کربال  در  گیالنیان  تجمع  و  عزاداری 

برعهده شهرداری رشت است.

رئیس ستاد اربعین شهرداری رشت،

اولین محمـوله شهـرداری برای موکب اربعیـن ارسال شد

پروین محمدپور
 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9800932

بدینوسیله به اقای سید ابوالقاسم حسینی بدهکار پرونده کالسه 9800932 که برابر گزارش مامور اجرا شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که بین شما و خانم فاطمه نعیمی پور تعداد 14سکه طالی تمام بهار آزادی بانضمام 485/953/674 ریال بابت 
مهریه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 

صادر و بکالسه فوق دراین اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در  روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار »اگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - شهرام دریا  ر م الف / 2542
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گوناگون

در صد و دهمین جلسه شورای شهر رشت مطرح شد: موضوع احیاء رودخانه های 
شهر رشت یکی از مطالبات شورای شهر بود که اخیراً 2۰۰ میلیارد تومان برای احیاء 

این رودخانه ها اختصاص یافت. 
 اسماعیل حاجی پور  اظهار داشت: خدمات رسانی  نیروی انتظامی به مردم در همه 

حال ارزشمند است زیرا این افراد برای حفظ امنیت جامعه می کوشند.
رئیس شورای شهر رشت با اشاره به دیدار اخیر اعضای شورا با دو تن از نمایندگان 
مردم رشت در مجلس گفت: اعضای شورا خواسته های خود را در این جلسه مطرح 

کردند که موضوع ساماندهی و احیای رودخانه های شهر رشت یکی از مطالبات شورا 
بود و 2۰۰ میلیارد تومان برای آن اختصاص یافت.

حاجی پور با بیان اینکه مشکالت رودخانه های شهر رشت توسط یک دستگاه خاص 
برطرف نمی شود بلکه تمام دستگاه های اجرایی باید در احیای این رودخانه ها مساعدت 
عملیات  تا  شد  مقرر  ما  همکاران  تالش  با  خوشبختانه  افزود:  باشند  داشته  را  الزم 

ساماندهی و احیاء بخشی از رودخانه ها آغاز شود.

  200 میلیـارد تومان برای احیـای رودخانـه های شهـر رشت  

مجمع رسانـه های همراه 
گیالن تاسیـس می شود 

واکنش

براساس   :24 گیالن  خبری  شبکه 
و  شده  تعریف  و  مدون  برنامه  یک 
قوانین مصرح کشور در  در چارچوب 
آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
مجمع رسانه های همراه گیالن تاسیس 

می شود. 
از  آزاد و خارج  این مجمع تشکلی 
هر گونه وابستگی های مرسوم حزبی، 
جناحی و فردی است که در آن مدیران 
و  پایگاه های خبری  ها، عمدتا  رسانه 
سایت ها با هم اندیشی و هم پوشانی 
تالش خواهند کرد منافع مردم سراسر 
انتخابات حفظ و هدایت  را در  گیالن 
کنند. هدف نهایی  و پیگیرانه  تشکیل 

جریان  همه  از  درآن  که  مجمع  این 
انتخاب  به  اجتماعی  و  سیاسی  های 
داشت  خواهند  حضور  آزادانه  و  خود 
به  یا  استان  یافتگی  توسعه  به  کمک   ،
عبارتی جبران عقب ماندگیها و به طور 
انتخابات مجلس  طبیعی وارد شدن در 
و معرفی چهره های موجه تر ، صالح 
به مردم  برای خدمت  تر  آمد  ، کار  تر 
پیشرفت گیالن  بی منت  و  و خدمت 
در  آینده  در   مجمع  این  عزیزاست. 
همه حوزه های انتخاباتی استان گیالن 
از همه داوطلب های انتخابات دعوت 
ای،  توسعه  های  برنامه  تا  کرد  خواهد 
استان  برای  شان  آبادگرانه  و  رفاهی 

آگاهی  به  تا  کنند  تبیین  و  تشریح  را 
افکار عمومی برسد. گفتمان های اولیه 
تشکیل این مجمع از خرداد ماه امسال 
استارت خورد و امید است که به زودی 
اولین نشست مجمع بدون تشریفات در 
رشت مرکز استان گیالن برگزار شود. 

مجمع  این  اولیه  اصول  براساس 
مشارکت  آمادگی  که  هایی  رسانه   ،
در  آزادند  دارند  این عرصه   در  بیشتر 

رسانی  اطالع  کشور  قوانین  چارچوب 
حال  عین  در  کنند  بخشی  آگاهی  و 
 ، ها  تحلیل  ها،  گزارش  مطالب،  که 
تفسیرهای یکدیگر را در سطوحی گسترده  
با نام تولید کننده یا بدون منبع هم پوشانی 
مدیریت  باره  کرد.در  خواهند  منتشر  و 
این مجمع و اعضای آن به زودی اطالع 

رسانی بیشتری خواهد شد.

خبر

صـادرات 
کیـوی گیالن 

از فـردا به 
روسیـه

خبر

خبر

خبر

تملک زمین 
زبـاله ســوز 

4 سال طول کشیـد 
شبکه خبری گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای واکنش: 
مراحل  انجام  و  زمین  تملک  کرد:  اعالم  رشت  شهردار 
اداری و زیست محیطی برای ساخت زباله سوز 6۰۰ هزار 

تنی در حومه رشت چهار سال به طول انجامید. 
دکتر ناصر حاج محمدی در گفت وگوی ویژه خبری 
با سیمای گیالن به اتفاق حاجی پور رئیس شورای شهر 
زباله سوز  بنای  باید  اکنون  که  روند  این  با  کرد:  تصریح 
ساخته و دستگاههای مربوطه تامین و نصب و شروع به 
کار کند حداقل سه سال دیگر زمان نیاز دارد و ساخت آن 

به پیمانکار واگذار شده است. 
در واقع به گفته شهردار انجام این پروژه بسیار مهم در 
سراسر  که  رشت  همچون  شهری  و  گیالن  مانند  استانی 
زیبایی است و حفظ محیط زیست  جنگل و رودخانه و 
این منطقه بسیار حائز اهمیت بوده، هفت سال زمان نیاز 
در  باید  فوریت   و  اهمیت  علت  زباله سوزبه  این  دارد.! 
تا  فعالیت می کرد  به  از یک سال ساخته و شروع  کمتر 
فاجعه سراوان رشت پدید نیاید که تبعات این فاجعه در 
حال و آینده به شدت گریبان مردم ساکن در مرکز استان 

را گرفته و خواهد گرفت.  
این کوتاهی و بی تفاوتی بی تردید بر عهده  اعضای 
شورای های شهر ، شهرداران قبلی رشت ، فرمانداران و 
استانداران قبلی و به خصوص نمایندگان مردم در مجلس 
پاسخگو  خصوص  این  در  افراد  این  همه  باید  و  است 
این  در  دولتی  غیر  های  تشکل  و  مردم  اگر  البته  باشند، 
شهر مطالبه گر باشند که به عقیده نویسنده نبوده و نیستند 

شرایط بر این منوال نبود. 
شهردار رشت گفت: چهارسال قبل همزمان با رشت دو 
زباله سوز 2۰۰ هزار تنی  در نوشهر و ساری کار خود را 
آغاز و هر دو زباله ساز دوسال است که فعالیت می کنند. 
به نظر نویسنده یکی از مشکالت اساسی گیالن و شهر 
رشت عدم ثبات مدیریت است که شهر را با بحران مواجه 
استانی  و  شهری  مسائل  به  مدیر  یک  تا  و  است  ساخته 
آشنایی حداقلی پیدا می کند، برکنار شده و یا ارتقاء مقام 
پیدا می کند. آخرین مورد آن دکتر ساالری استاندار قبلی 
گیالن است که رئیس تامین اجتماعی کشور شد. در این 
ثبات  عدم  موضوع  با  مشروح  تحلیل  یک  زودی  به  باره 

مدیریت تهیه و منتشر خواهیم کرد. 
در  زباله  آوری  جمع  مرکز  شدید  معضل  روی  هر  به 
شهر رشت که نصرتی قروینی شهردار قبلی رشت که او 
هم چند ماه این مسئولیت را داشت و در تهران مسئولیت 
دیگری را متقبل شد، بسیار وسیع بوده و هم اکنون ارتفاع 
زباله در قلب جنگل های هیرکانی منطقه سراوان در 25 
کیلومتری رشت به بیش از ۱۳۰ متر و درسطح و وسعت 

دهها هکتار می رسد.! 
میلیون ها تن زباله که رودخانه ای از کثافات و شیرابه 
این  و  انداخته  راه  به  سراوان  جنگلی  پارک  درانتهای 
و  منابع  کردن  آلوده  ضمن  سیاه  و  زرد  آب  با  رودخانه 
سفره های  آبی زیر زمینی به رودخانه های دیگر وارد و 

به تاالب انزلی و دریای خزر می ریزد.؟! 
آمادگی  اعالم  تلویزیونی  برنامه  این  در  شهردار رشت 
کرد که هر هفته در صدا و سیما حاضر شده و به پرسش 
راستای  در  وی   آمادگی  این  که  دهد  پاسخ  مردم  های 

مطالبه گری شهروندان قابل تقدیر است. 
در این گفت و گو بر جداسازی کامل زباله از مبداء و 
از منازل تاکید شد و شهردار گفت که هم اکنون دهها تن 
کود آلی از زباله های خشک در رشت تولید شده است که 
به فروش خواهد رسید.وی تصریح کرد : برای جداسازی 
زباله با صدا و سیمای گیالن قرار دادی متعقد شده تا به 

مردم اطالع رسانی بیشتری بشود. 

زمینه ساز تجلی 
وحدت در جامعه 

باشیم 

دختر گیالن 
قهرمان جهان شد

 24 گیالن  خبری  شبکه 
:استاندار گیالن در جلسه ستاد 
انتخابات استان گفت: وحدت 
و  است  کشور  کنونی  نیاز 
باید  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
در  وحدت  تجلی  زمینه ساز 

جامعه باشیم. 
اطالع  پایگاه  گزارش  به 
گیالن؛  استانداری  رسانی 
جلسه  در  زارع  ارسالن  دکتر 
گیالن  استان  انتخابات  ستاد 
انتخابات  اینکه  به  اشاره  با 
مظهر اقتدار ملی و مشروعیت 
و  ایران  مردمی  نظام  سیاسی 
در  یگانگی  و  نشانگر وحدت 
امروز  افزود:  است،  کشورمان 
باید  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
در  وحدت  تجلی  زمینه ساز 
جامعه باشیم تا اقشار مختلف 
راه  که  آوردگاهی  در  مردم 
خوشان  حق  کسب  اصلی 
داشته  پررنگ  حضور  است، 
در  اینکه  بیان  با  وی  باشند. 
از  ایران،  اسالمی  جمهوری 
شاهد  تاکنون،  انقالب  بدو 
صحنه های  در  مردم  حضور 
مختلف بوده ایم، اظهار داشت: 
تصمیم گیری ها  تمام  در  مردم 
دهه   4 تصمیم سازی های  و 
و  اند  داشته  نقش  گذشته 
که  است  امتیازی  انتخابات 
آن  از  ساالر  مردم  نظام های 
بهره مندند. نماینده عالی دولت 
در گیالن گفت: باید با توجه به 
نگاه عالمانه رهبر معظم انقالب 
ایشان  همیشگی  تأکیدات  و 
مبنی بر پرشور بودن انتخابات 
رئیس جمهوری  دیدگاه های  و 
حضور  زمینه سازی  بر 
انتخابات  در  مردم  حداکثری 
باید  و  دارند  و  داشته  تأکید 
تالش کنیم تا در دوم اسفندماه 
شاهد انتخاباتی باشکوه باشیم. 
قانون،  اجرای  افزود:  وی 
امنیت و سالمت، رقابت سالم 
مردم  حداکثری  مشارکت  و 
انتخابات  برگزاری  اصول  از 
است. وی با بیان اینکه انتخابات 
نباید مایه ی انشقاق و دودستگی 
در جامعه شود، افزود: برگزاری 
و  وحدت  به  باید  انتخابات 
پیام  بیانجامد،  بیشتر  انسجام 
همه ی  به  را  کننده ای  خیره 
کشورها مخابره کند و نشان دهد 
که مردم ایران اسالمی با مهربانی 
یکدیگر  کنار  در  دوستی  و 
برای پیشرفت و توسعه کشور 

حضوری موثر دارند. 

در   :24 گیالن  خبری  شبکه 
دیدار فینال ششمین مرحله لیگ 
جهانی کاراته وان 2۰۱9 روسیه 
سارا بهمینار نماینده گیالنی تیم 
ملی در وزن منهای 5۰ کیلوگرم 
بر  یک  نتیجه  با  پیش  دقایقی 
به  آلمان  از  حریفی  برابر  صفر 
طال  مدال  به  و  رسید  پیروزی 
دست یافت. وی پیش از رسیدن 
از  حریفانی  نهایی،  دیدار  به 
مجارستان، الجزایر، هنگ  کنگ، 
داده  شکست  را  چین  و  اسپانیا 
بود. ششمین مرحله لیگ جهانی 
حضور  با   2۰۱9 وان  کاراته 
در  از 85 کشور  کا  کاراته   642

مسکوی روسیه برگزار شد.
رنکینگ  امتیاز  دارای  مسابقات 
فدراسیون جهانی در راستای کسب 
است.  توکیو   2۰2۰ المپیک  سهمیه 

منبع : گیالن 24

سازمان  رئیس  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
های  دروازه  ماه  ۱5مهر  از  گفت:  گیالن  کشاورزی  جهاد 

صادرات به روی کشور روسیه باز می شود.
با  درجانی  مهندس  سازمان؛  عمومی  روابط  گزارش  به   
عنوان اینکه از دوشنبه امکان صادرات محصوالت کشاورزی 
افزود:  شد  خواهد  فراهم  روسیه  کشور  به  کیوی  خصوصا 
کیوی گیالن به دلیل کیفیت عالی، بازار پسندی باالیی را در 
کشور روسیه دارد. وی با بیان اینکه روسیه به دلیل موقیت 
جغرافیایی و بازار آماده بستر مناسبی جهت فعالیت کشاورزان 
گیالنی، برای ارز آوری و کسب در آمد مناسب است ادامه 
داد: بیشترین کیوی گیالن در شهرستان های تالش، رودسر و 
آستارا تولید می شود.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن 
با اشاره به اینکه  سال گذشته ۱54 هزار تن کیوی از باغات 
استان برداشت شد اذعان داشت: پیش بینی می شود در سال 

جاری ۱8۰ هزار تن کیوی در استان برداشت شود.

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
اسالمی  ارشاد  فرهنگی  واکنش:معاون 
استانی  و  کشوری  ناشران  از  گیالن 
پانزدهمین  در  حضور  برای  خواست 

نمایشگاه کتاب گیالن ثبت نام کنند.
برگزاری  از  ابراهیمیان  حسین 
گیالن  کتاب  نمایشگاه  پانزدهمین 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر   98 ماه  آبان  در 
با  یادشده  نمایشگاه  برگزاری  شرایط 
راستای  در  و  شده  فراهم  بسیار  تالش 

موسسات  با  برگزاری  این  اجرای 
فرهنگی و هنری استان که در اساسنامه 
آنها اجرا و برگزاری نمایشگاه قید شده، 
بیان  با  است.وی  گرفته  مکاتبه صورت 
کتاب  نمایشگاه  شود  می  تالش  اینکه 
امسال نیز از زبده ترین ناشران بهره مند 
باشد، تاکید کرد: حضور ناشران استانی 
در  اطالعات  ثبت  به  منوط  کشوری  و 
فرهنگی  های  نمایشگاه  موسسه  سامانه 
کل  اداره  فرهنگی  معاون  است.  کشور 

از  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
ناشران کشوری و استانی خواست برای 
در  گیالن  کتاب  نمایشگاه  در  حضور 
سامانه یاد شده ثبت نام کنند. ابراهیمیان 
نمایشگاه  چهاردهمین  اینکه  بیان  با 
بزرگ کتاب گیالن و سیصد و هفتادمین 
نمایشگاه استانی کشور سال گذشته 25 
میلیارد ریال فروش داشت، عنوان کرد: 
7.5 میلیارد ریال از این مبلغ بن کتاب 
بود.وی یادآور شد: نمایشگاه کتاب سال 

برگزار  تخفیف  درصد   ۳۰ با  که  گذشته 
نفری  هزار   82 استقبال  مورد  بود  شده 
عالقمند به کتاب و کتابخوانی قرار گرفته 

بود.

ثبت نام ناشران برای نمایشگاه کتاب گیالن شروع شد

زهرا رضائی

زهرا رضائی

نمایشگاه کتاب گیالن ، آبان ماه

استاندار گیالن: 

در مسابقات لیگ جهانی 
کاراته،

شهردار رشت: 

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.

حسابرس ارشد مالیاتی رشت: عظیم رضازاده

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: هادی نعمتی- واحد مالیاتی 550122 

 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 

  550122واحد مالیاتی  -نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: هادی نعمتی

 حسابرس ارشد مالیاتی رشت: عظیم رضازاده

ف
ردی

 نشانی اداره امور مالیاتی برگ قطعی -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی 

ت حل اخالف أشماره برگ دعوت هی
 مالیاتی

 اداره امور مالیاتی -رشتیان -رشت 34143 تشخیص 92متمم  81859250 خرازی امین حقگوی گورابسری 1

 اداره امور مالیاتی -رشتیان -رشت 33928 تشخیص 92متمم  57736590 خواربار علیرضا محمودی 2

 اداره امور مالیاتی -رشتیان -رشت 33929 تشخیص 92متمم  57736590 خواربار غالمرضا محمودی 3

 اداره امور مالیاتی -رشتیان -رشت 33804 تشخیص 92متمم  49305640 خشکبارفروشی سید حسن صادقی 4

 امور مالیاتیاداره  -رشتیان -رشت 33807 تشخیص 92متمم  44452640 خشکبارفروشی سید مهدی صادقی 5

ف
ردی

 

اصل مالیات و  نوع شغل  نام و نام خانوادگی
 عوارض به لایر

 مالیاتینشانی اداره امور  تاریخ و ساعت هیأت حل اختالف مالیاتی شماره برگ تشخیص/ برگ قطعی نوع اوراق عملکرد 

شماره برگ دعوت هیأت و رأی حل 
 اخالف مالیاتی

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  25/06/1398 19941 رأی بدوی 91 1150000000 حقوقی بنیامین پخش کهن 1

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  13/06/1398 18724-18722-18720 رأی بدوی 90-89-88 39825000 حقوقی راهبرد فنون پارس 2

-19689-19685-19681-19679 رأی بدوی 95الی  88 364700000 حقوقی ریواس سیستم پارس 3
19693-19697-19701-19705 

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  23/06/1398

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  23/06/1398 19649 رأی بدوی 92 168000000 حقوقی الکترو گیالن تابلو 4

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  01/07/1398 20678 رأی بدوی 88 3600000 حقوقی پویا گستر نور 5

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  01/07/1398 20676 رأی بدوی 88 600000 حقوقی نصب کاران ماهر شمال 6

برگ دعوت به هیأت حل  90-89-88 14500000 حقوقی دلتا نیرو خزر  7
 اختالف مالیاتی بدوی

 مالیاتیاداره کل امور  -م فرهنگ -رشت عصر 16ساعت  22/08/1398 65722-65820-65912

برگ دعوت به هیأت حل  90و  89 27020000 حقوقی فن پردازان پیشرو گلسار 8
 اختالف مالیاتی بدوی

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 16ساعت  20/08/1398 47312-47399

برگ دعوت به هیأت حل  93 228000000 حقوقی پژمان سرمایش خزر 9
 اختالف مالیاتی بدوی

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 16ساعت  20/08/1398 46495
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 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  23/06/1398

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  23/06/1398 19649 رأی بدوی 92 168000000 حقوقی الکترو گیالن تابلو 4

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  01/07/1398 20678 رأی بدوی 88 3600000 حقوقی پویا گستر نور 5

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 30/16ساعت  01/07/1398 20676 رأی بدوی 88 600000 حقوقی نصب کاران ماهر شمال 6

برگ دعوت به هیأت حل  90-89-88 14500000 حقوقی دلتا نیرو خزر  7
 اختالف مالیاتی بدوی

 مالیاتیاداره کل امور  -م فرهنگ -رشت عصر 16ساعت  22/08/1398 65722-65820-65912

برگ دعوت به هیأت حل  90و  89 27020000 حقوقی فن پردازان پیشرو گلسار 8
 اختالف مالیاتی بدوی

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 16ساعت  20/08/1398 47312-47399

برگ دعوت به هیأت حل  93 228000000 حقوقی پژمان سرمایش خزر 9
 اختالف مالیاتی بدوی

 اداره کل امور مالیاتی -م فرهنگ -رشت عصر 16ساعت  20/08/1398 46495

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت

نامه شماره  وکالت  برابر  فدایی سوگواران  علی  آقای 
 8 ارائه  با  رشت   46 1384/6/7دفتر  مورخ   992975
برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 46 رشت مدعی 
شده است که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی به شماره 
1034/18 واقع در بخش 3 به نام آقایان بابک نیاکان و 
کیوان خردمند نسبت به دو دانگ از ششدانگ و خانمها 
مرضیه ملت دوست و بنفشه فدایی سوگواران نسبت به 
یک دانگ از ششدانگ برابر اسناد قطعی 161781 تاریخ 
1395/10/4 دفتر اسناد رسمی 28 رشت و 220034 
که  گردیده  تسلیم  و  دفتر 46 صادر  تاریخ 1392/6/9 
صدورسند  تقاضای  است.  شده  مفقود  جابجائی  علت  به 

ماده  ذیل  طبق  مراتب  لذا  است  رانموده  المثنی  مالکیت 
آگهی می گردد  نوبت  قانون ثبت در یک  نامه  آئین   120
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار 
درغیر  نماید  دریافت  رسید  و  اعالم  اداره  این  به  آگهی 
وفق  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اینصورت 

مقررات اقدا م خواهد شد.
رونوشت: مدیر کل محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت 

امام )ره( استان گیالن جهت استحضار
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   - زاده  ابراهیم  محسن 

امالک ناحیه یک رشت  - رم الف/3328

 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 آیین نامه اجرای اسناد 
رسمی

علی  فرزند  بیژنگ  عبدالحمید  آقای  به  وسیله  بدین 
اکبر دارند شماره ملی 2679525280 به نشانی صومعه 
 98 پالک   – کربالیی  کوچه   – ابراهیمی  شهید  خ   – سرا 
بدهکار پرونده اجرائی کالسه 9500468/1 اداره اجرای 
اجرای  واحد   9500177 کالسه  و  رشت  رسمی  اسناد 
یک  ارزیابی  به  نسبت  چون  گردد  می  ابالغ  سرا  صومعه 
از 1942000 سهم ششدانگ  پنجاه سهم مشاع  و  هزار 
شده  ملی  اراضی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ثبتی  پالک 
سنگ  فلکده  در  واقع   2 پالک  از  مفروز   393 شماره  به 
16 بخش 4 رشت که در مقابل طلب بانک ملت در رهن 
بوده طی وارده واخواهی گردیده است. لذا طبق ماده 102 

 97/10/15 - قرعه 008272  قید  به  اجراء  نامه  آئین 
طی صورتجلسه 004624 – 98/6/24 آقای بابا احمدی 
بعنوان کارشناس انتخاب گردیده است. چون مامور پست 
قادر به شناسایی آدرس شما ) آقای عبدالحمید بیژنگ ( 
درمتن اخطاریه نبوده و بستانکار نیز آدرس دیگر از شما 
درج  و  اطالع  جهت  مراتب  بنابراین   . است  ننموده  ارائه 
در یکی از روزنامه های محلی به شما اعالم می گردد که 
اقدام  ارزیابی  به  نسبت  مذکور  کارشناس  مقررات  طبق 

خواهد نمود.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ) شعبه اول – شهرام 
 – دریا(  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک صومعه سرا 

علی کاظمی پاکدل - ر م الف / 3342
 

 آگهی فقدان سند
اقای منصور مصوری با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 159 مدعی گردیده اند که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 8424 واقع در سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 184372 که ذیل ثبت 54430 
و صفحه 103 دفتر 4/472 به نام خانم زینب رخشان دلشاد صادر و تسلیم گردیده بود و مع الواسطه برابر سند 
جابجائی  علت  به  گردید  منتقل  مصوری  منصور  آقای  به  رشت   128 خانه  دفتر   1398/2/24  -  34440 قطعی 
دراداره ثبت 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 و 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 درغیر اینصورت 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدا م خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیال غالمی

ر م الف / 3341
 

 : کالسه  اجرائیه  ابالغ  آگهی 
139804018581000248/1

نام  پاشاکی،  وحدانی  گلبانو  خانم  به  وسیله  بدین 
ملی  شماره   3784  : شناسنامه  شماره   ، حسین  پدر: 
پرونده  متعهد   1350/5/5 متولد:   2720263206
اجرایی کالسه 9800965 که نشانی شما برابر گزارش 
می  ابالغ   ، اید  نگردیده  شناسایی   98/5/16 مورخه 
 3434-90/1/27 شماره  رهنی  سند  طبق  که  گردد 
مبلغ  کنارسری  قاسمی  شهرام  آقای  له   ، شما  علیه 
46400000) چهل و شش میلیون و چهار صد هزار( 
ریال بابت اصل طلب بدهکار می باشید که براثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده 

به  پرونده  و  اجرائیه صادر  قانونی  تشریفات  از  ، پس 
کالسه 9800965 درشعبه اول این اداره اجراء مطرح 
می باشد،لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ) فقط یک نوبت  که 
در روزنامه محلی درج و منتشر می گردد( ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری ، عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - از طرف - 

معاون انصاری - ر م الف / 3330   

 آگهی فقدان سند
ارائه  با  کویخی  پور  حسن  حسین  محمد  اقای 
 108 دفترخانه  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  اند  گردیده  مدعی  رشت 
 4 بخش   77 اصلی  سنگ  در  واقع   20591 پالک 
ثبت  ذیل  که   157502 مسلسل  شماره  تحت  رشت 
آقای  نام  به   4/1034 دفتر   43 صفحه  و   127978
گردیده  تسلیم  و  پورکویخی صادر  محمد حسین حسن 
دفتر   1384/9/3-14534 رهنی  سند  برابر  و  بود 
نامه  خانه 108 رشت در رهن بانک ملی است و برابر 
شعبه   1398/5/24  -  139805818582001186
به  است  دربازداشت  رشت  رسمی  اسناد  اجرای   2

علت اسباب کشی مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند 
ذیل  تبصره   طبق  مراتب  لذا  نموده  را  المثنی  مالکیت 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز 
دریافت  رسید  و  اعالم  اداره  این  به  آگهی  انتشار  از 
مالکیت  به صدور سند  اینصورت نسبت  داردد درغیر 

المثنی وفق مقررات اقدا م خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیال غالمی
رم الف/3340



میـزگرد ایـرنا گیالن :

mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  سوره         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

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

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

پنجشنبه 18 مهر 1398، 11 صفر 1440 ، 10  اکتبر  2019 ، شماره 719

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

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

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

نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 

ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 
تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        

چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

مریم اکبری نوشاد- پژوهشگر تاریخ و حوزه زنان

دبیرخانه اوراسیا در ایران به 
مرکـزیت رشت تشکیل می شود

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
تشکیل  از  گیالن  استاندار  واکنش: 
مرکزیت  با  ایران  در  اوراسیا  دبیرخانه 

رشت در آینده ای نزدیک خبر داد.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
زارع  ارسالن  دکتر  گیالن؛  استانداری 
عصر امروز در نشست مجمع نمایندگان 
صنعت،  وزیر  حضور  با  گیالن  استان 
 948 هزار   2 وجود  به  تجارت  و  معدن 
هزار   7 گذاری  سرمایه  با  صنعتی  واحد 
اشاره و  تومان در گیالن  میلیارد  و 597 
خاطرنشان کرد: در این واحدهای صنعتی 
اشتغال  مستقیم  به صورت  نفر  هزار   82

دارند.  
اظهار  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  داشت: 
کنار  در  خوب  ظرفیت  یک  عنوان  به 
کشاورزی  بخش  اقتصادی  های  ظرفیت 

و گردشگری محسوب می شود که 2.4 
دارا  را  کشور  کل  افزوده  ارزش  درصد 
هستند در حالیکه گیالن تنها یک درصد 

جمعیت کشور را دارد.
 وی افزود: به سبب وجود ظرفیت های 
راستای  در  و  گیالن  در  موجود  خوب 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  اجرای 
مرکزیت  با  ایران  در  اوراسیا  دبیرخانه 
رشت در آینده ای نزدیک تشکیل می شود.
 وی به وجود هزار و ۳94 طرح نیمه 
تمام و در حال اجرا در گیالن با مجموع 
میلیارد   5۰۰ و  هزار   ۱5 گذاری  سرمایه 
تومان نیز اشاره کرد و گفت: پیش بینی 
در  نفر  هزار   47 بر  بالغ  برای  شود  می 
زمینه  که  شود  اشتغالزایی  واحدها  این 

تحوالت گیالن را ایجاد می کند.
اینکه عمده تولیدات  بیان  با  استاندار   
سلولزی،  های  بخش  در  گیالن  صنعتی 
دارویی،  خودرو،  سازی  قطعه  فوالد، 
است،  پوشاک  و  موتور  روغن  سیمان، 
تا  است  براین  ما  تالش  داشت:  اظهار 

منطقه  و  استان  مرکز  در  موجود  صنایع 
آزاد انزلی سهم بسزایی در تولید ناخالص 

ملی و پیشرفت استان داشته باشد.

ی  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
رعایت  لزوم  بر  گیالن  استاندار  واکنش:  
اصل  اثبات  و  قانونی  چارچوب های 
تأکید  انتخابات  برگزارکنندگان  بی طرفی 
کرد و گفت: مقام های دولتی و عمومی از 
جانبداری نسبت به کاندیدای خاص پرهیز 

کنند.
انتخابات  ستاد  جلسه  در  زارع  ارسالن 
انتخابات  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  استان 
مظهر اقتدار ملی و مشروعیت سیاسی نظام 
ایران و نشانگر وحدت و یگانگی  مردمی 
در کشورمان است، اظهار کرد: امروز بیش 
تجلی  زمینه ساز  باید  دیگری  زمان  هر  از 
تا اقشار مختلف  وحدت در جامعه باشیم 
مردم در آوردگاهی که راه اصلی کسب حق 

خوشان است، حضور پررنگ داشته باشند.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسالمی ایران، 
از بدو انقالب تاکنون، شاهد حضور مردم 
در صحنه های مختلف بوده ایم، گفت: مردم 
در تمام تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های 
4 دهه گذشته نقش داشته اند و انتخابات 
از  ساالر  مردم  نظام های  که  است  امتیازی 

آن بهره مندند.
تصریح  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
رهبر  عالمانه  نگاه  به  توجه  با  باید  کرد: 
همیشگی  تأکیدات  و  انقالب  معظم 
و  انتخابات  بودن  پرشور  بر  مبنی  ایشان 
زمینه سازی  بر  رئیس جمهوری  دیدگاه های 
حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید 
داشته و دارند و باید تالش کنیم تا در دوم 

اسفندماه شاهد انتخاباتی باشکوه باشیم.
و  امنیت  قانون،  اجرای  افزود:  وی 
سالمت، رقابت سالم و مشارکت حداکثری 

مردم از اصول برگزاری انتخابات است.
زارع با بیان اینکه انتخابات نباید مایه ی 
انشقاق و دودستگی در جامعه شود، گفت: 
و  وحدت  به  باید  انتخابات  برگزاری 
انسجام بیشتر بیانجامد، پیام خیره کننده ای 
نشان  و  کند  مخابره  به همه ی کشورها  را 
و  مهربانی  با  اسالمی  ایران  مردم  که  دهد 
و  پیشرفت  برای  یکدیگر  کنار  در  دوستی 

توسعه کشور حضوری موثر دارند.
عزتمندانه  سخنرانی  به  گیالن  استاندار 
متحد  ملل  سازمان  در  جمهور  رئیس 
ت:  بین المللی  تحرکات  برخی  علیرغم 
برای  مردم  بیشتر  عالقمندی  و  شوق 
تصمیم گیری  عرصه های  در  مشارکت 
مردم  که  است  آن  نشان دهنده  سیاسی، 
قصد دارند با امید بیشتری در اداره مملکت 

سهیم باشند. 
ناامیدی  فضای  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
که راهبرد دشمنان نظام اسالمی است، بین 
همه ی  اهتمام  گفت:  بگیرد،  شکل  مردم 
دست اندرکاران مدیریتی باید براین باشد تا 

امید در جامعه افزایش یابد چراکه انقالب 
شکل  امید  و  ارزش ها  براساس  اسالمی 

گرفته است. 
بیشتر  حضور  ضرورت  بر  زارع 
و  مردم  بین  در  مدیران  و  فرمانداران 
رسیدگی به مشکالت آنان تأکید و تصریح 
دستگاه های  مدیران  سفر  دوم  دور  کرد: 
پیدا  ادامه  قوت  با  شهرستان ها  به  اجرایی 
گذشته  سفرهای  مصوبات  اجرای  و  کند 
به عنوان مطالبات مردم با جدیت از سوی 
نقش  به  وی  شود.  پیگیری  فرمانداران 
سازمان های  نخبگان،  احزاب،  اثرگذار 
مشارکت  در  رسانه  اصحاب  و  نهاد  مردم 
اشاره کرد و  انتخابات  در  مردم  حداکثری 
گفت: فرمانداران در شهرستان ها از ظرفیت 
باالی این افراد در خلق حضور حداکثری 

مردم در انتخابات بهره بگیرند.
 نماینده عالی دولت در گیالن بر لزوم 
رعایت چارچوب های قانونی و اثبات اصل 
تأکید و  انتخابات  برگزارکنندگان  بی طرفی 
خاطرنشان کرد: مقام های دولتی و عمومی 
خاص  کاندیدای  به  نسبت  جانبداری  از 

پرهیز کنند.

ی  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
واکنش: براساس بررسی های میدانی مدیر 
مسئول نشریه ی منطقه ای واکنش قیمت 
انواع برنج به علت واردات زیاد و عرضه 
رودسر،   ، آستانه  شهرهای  بازار  در  متنوع 
لنگرود، فومن ، صومعه سرا ، استارا، تالش 
و رشت مراکز خرید و فروش این محصول 

درگیالن و فروشگاه های زنجیره های متعدد کاهش یافت.
در حالی که قیمت برنج های هاشمی درجه یک، دمسیاه ، صدری و علی کاظمی 
در این بازارها طی روزهای پایانی شهریور ماه خرید توسط عرضه کنندگان هر 
کیلوگرم بین 2۱ تا 2۳ هزار تومان بود ، امروز جمعه با کاهش ده درصدی این 

نرخ به ۱8 تا ۱9 هزار تومان رسید.
فلسطین  فروشان خیابان  برنج  بازار  در  برنج  کننده  اقای خوش خوی عرضه 
رشت دراین باره می گوید: قیمت انواع برنج برای خرید توسط االفان و فروش 

به مشتری به شرح زیراست.
نوع برنج                 قیمت خرید از کشاورز                قیمت فروش به 

مصرف کننده
هاشمی درجه ۱             ۱9 تا ۱95۰۰تومان                   2۰ تا 2۰5۰۰ تومان
صدری  »                  2۳ تا 2۳5۰۰ تومان                   24 تا 24۰۰۰ تومان
دمسیاه »                     26 تا 27۰۰۰تومان                         29۰۰۰ تومان

قیمت برنج های دودی هاشمی، صدری ، دمسیاه دودی هم به علت هزینه عمل 
آوری کیلویی 2 تا 25۰۰

تومان گرانتر عرضه می شود. برنج علی کاظمی هم با 5۰۰ تا یکهزار تومان 
ارزانتر از برنج هاشمی خرید و فروش می شود. خوش خوی تصریح کرد: برنج 
سال گذشته از انواع مختلف نسبت به برنج محصول تازه امسال هم یک تا دو 
هزار تومان گرانتر فروخته می شود. این فروشنده با سابقه تصریح کرد، درهفته ها 

و ماههای آینده قیمت برنج بطور قطع و یقین گران تر می شود
واکنش و شبکه خبری گیالن  نشریه ی  مسئول  مدیر  اینکه  توجه  نکته حائز 
در  حالی  در  ها  قیمت  این  دارد،  تصریح  اقتصادی  واکنش  خبری  پایگاه  و   24
استان گیالن خرید و فروش می شود که آخر شهریور ماه قیمت یک کیلو برنج 
هاشمی را در مشهد ۳5 هزار تومان و در تبریز 28 هزار تومان مشاهده و تعجب 
کردم. در حقیقت اختالف قیمت بین برنج کیلویی 2۰ هزار تومان تا 28 و ۳5 
هزار تومان  منهای کرایه حمل و نقل بقیه به جیب واسطه ها بدون هیچ گونه 
زحمت و تالشی سرازیر می شود . شماره های تماس برنج فروشی آقای خوش 
خوی در رشت برای خرید برنج مرغوب و ارزان : ۰9۱۱۱۳64۱49 و  تلفن ثابت 

                  88486۱۳ -۰۱۳

  سردار اسحاقی فرمانده انتظامی استان 
گیالن گفت: آمار جان باختگان کاهش ۱۳ 
درصدی   9 کاهش  مجروحان  و  درصدی 
را نشان می دهد. او با بیان اینکه، در همین 
مدت آمار جان باختگان در حوزه راه ها ۳۱ 
افزود: متاسفانه  یافته است،  درصد کاهش 
افزایش  شاهد  شهری  درون  حوزه  در 
و  پیاده  عابران  که  هستیم  باختگان  جان 
موتورسواران بیشترین این قربانیان هستند.فرمانده انتظامی گیالن ن از اجرای طرح 
ترافیک در استان در آینده نزدیک خبرداد وگفت : این طرح با مشارکت مردم و همه 
با هدف روان سازی آمد و شد اجرا می شود. سردار اسحاقی  دستگاه های مرتبط، 
 : ثبت تخلف در رشت خبرداد و تصریح کرد  از نصب 49۰ دوربین  همچنین 

شهرداری رشت متولی نصب این دوربین هاست.

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های 
تابعه استانداری گیالن گفت: اعتبار ۳۱4 میلیارد تومانی سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به 
گیالن برای بخش مدیریت پسماند هنوز تخصیص پیدا نکرده است.سید پویا شهشهانی با بیان 
اینکه برای نخستین بار در تاریخ اعتبار بسیار خوبی برای مدیریت پسماند گیالن اختصاص 
داده شده است اظهار داشت: مصوبه سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به گیالن در بخش 
سازمان  مدیرعامل  است.   نشده  اجرایی  هنوز  پسماند  بخش  تومانی  میلیارد   ۳۱4 اعتبارات 
اعتبارات  این  اینکه تخصیص  بیان  با  استانداری گیالن  تابعه  پسماند شهرداری های  مدیریت 
نیازمند سپری کردن مراحل و پروسه های الزمه اداری است عنوان کرد: 2۳۰ میلیارد تومان از 
مجموع اعتبارات ۳۱4 میلیارد تومانی مدیریت پسماند گیالن برای ایجاد دستگاه های زباله سوز 

در نظر گرفته شده است.
 

قیمت انواع برنج در بازار رشت 
کمی افت کرد

 نصب 4۹0 دوربین ثبت تخلف توسط 
شهرداری رشت

اعتبارات پسماند سفر هیئت دولت
 به گیالن تخصیص نیافت

فرمانده انتظامی استان گیالن گفت: آمار 
استان  در  جاده ای  تصادفات  جانباختگان 
 ۱۳ امسال  نخست  ماهه  شش  طی  گیالن، 

درصد کاهش یافت.
نماز  در   اسحاقی   محمدرضا  سردار   
رشت  خمینی)ره(  امام  مصلی  در  جمعه 
اظهار داشت: نیروی انتظامی برای مقابله با 
متخلفان و جلوگیری از جرایم در جامعه با 
همراهی نهادهای انقالبی، گام های محکمی 

در این عرصه برمی دارد.
بیان  با  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده 
امسال  ناجا  هفته  محوری  شعار  اینکه 

مردم« است تصریح  »پلیس هوشمند-امین 
از  استفاده  با رویکرد  پلیس  کرد: مجموعه 
مأموران  از  بهره مندی  و  نوین  فناوری های 
پرتالش و خدمتگزار برای کشف و مقابله 
اقدامات  جامعه،  در  مختلف  جرایم  با 

اساسی را انجام می دهد.
سردار اسحاقی با اشاره به جایگاه امنیت 
آن عنوان کرد:  برکات  آثار و  و  در جامعه 
امنیت دارای آثار و برکات زیادی است و 
می شود  جامعه  در  آرامش  برقراری  باعث 
از این رو انسان هایی که با فقدان امنیت و 
نابسامانی در سطح جامعه روبه رو هستند، 

قدر امنیت و آسایش را بیشتر می دانند.
اظهار  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  داشت: 
ایران ضمن ایستادگی و مقاومت در مقابل 
تهاجم فرهنگی دشمن، اقدامات سازنده ای 
هم  جامعه  در  فساد  با  مقابله  راستای  در 
فساد  نابودی  برای  ناجا  هم اکنون  و  داشته 
تعامل و  قوه قضاییه در حال  با  در جامعه 

همکاری است .
مردم  همکاری  لزوم  به  اشاره  با  وی 
انتظامی  نیروی  با  اجرایی  دستگاه های  و 
خاطرنشان کرد: میزان همراهی و مشارکت 

اجرایی  دستگاه های  سایر  و  شهروندان 
افزایش  برای  انتظامی  نیروی  با  گیالن 
امنیت، رشد و شکوفایی و بالندگی جامعه 

بسیار ضروری و مؤثر است.

آمار جانباختگان جاده ای گیالن 13 درصد کاهش یافت

مقام های دولتـی از جانبـداری کاندیدای خاص پرهیـز کنند 
استانـدار خواستار شد،

فرمانده انتظامی گیالن اعالم کرد؛

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه 
نگار و مدرس علوم ارتباطات   

شبکه خبری گیالن 24: از ابتدای فروردین 
معاونت  جاری  سال  ماه  شهریور  پایان  تا 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
انزلی موفق به جذب و تحقق 8۰59 میلیارد 

ریال طرح سرمایه گذاری شده است.
این رشد بیانگر افزایش ۱۳4 درصدی در 
شاخص مهم بررسی تحقق دستورالعمل های 
اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد در این منطقه 

است.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی طی این 
گذاری  سرمایه  طرح   44 تعداد  برای  مدت 
از  بعد  گذاران،  سرمایه  سوی  از  شده  ارائه 
و  اقتصادی  معاونت  توسط  پایش  و  بررسی 
سرمایه گذاری سازمان، مجوز سرمایه گذاری 
صادر شد که در مقابل ۳9 مجوز صادره در 

شش ماهه ابتدایی سال 97، نشان دهنده رشد 
۱۳ درصدی در زمینه تعداد طرح های سرمایه 

گذاری جذب شده طی این مدت است.
از  شده  اظهار  سرمایه  میزان  اساس  براین 
سوی 44 طرح سرمایه گذاری تصویب شده 
۱8۰82 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه 
با ۱6۰27 میلیارد ریالی که در همین مدت در 

اظهار  گذاران  سرمایه  سوی  از  گذشته  سال 
شده بود، بیانگر افزایش ۱۳ درصدی است.

قابل توجه در جذب و تحقق طرح  نکته 
آزاد  منطقه  در  های سرمایه گذاری خارجی 
میلیون دالر  به رقم ۳6.4  یابی  انزلی، دست 
از  که  است  خارجی  گذاری  سرمایه  طرح 
ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه سال 98 

در این منطقه از سوی سرمایه گذاران خارجی 
تحقق یافته و در برابر 6.8 میلیون دالری که 
در شش ماه ابتدایی سال گذشته محقق شده 
در  درصدی   4۳5 افزایش  دهنده  نشان  بود، 
این  در  خارجی  گذار  سرمایه  جذب  حوزه 

منطقه است.
 44 فعالیت  حوزه  های  خصوص  در 
سوی  از  شده  صادر  گذاری  سرمایه  طرح 
این سازمان در شش ماهه اول سال 98 باید 
واحدهای  ساخت  همچون  هایی  زمینه  به 
اقامتی،  صادراتی،  صنایع  خدماتی،  تولیدی، 
مسکونی،  های  مجتمع  و  هتل  احداث 
صنایع های تک، نوآور، فناور و دانش بنیان 
و  تفریحی  های  مجموعه  ایجاد  همچنین  و 

گردشگری اشاره کرد.

جذب سرمایه گذار در منطقه آزاد انزلی 134 درصد رشد یافت
زهرا رضائی

زهرا رضائی

خدمت بین دانا

زهرا رضائی












