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اگر درست عمل شود ، بی نظیر است

در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

رسانه ها دست کم گرفته نشوند!

از  یکی  تردید  بی  رشت 
زیباترین شهرهای گیالن و ایران از 
 ، است  طبیعی  استعدادهای  لحاظ 
اما از منظر مدیریت شهری، مبلمان 
شهرسازی،  و  زیباسازی  شهری، 
حوزه  دهها  و  شهری  بهداشت 
قابل  و  مانده  عقب  شهری  دیگر 

انتقاد شدید است. 
این عقب ماندگیهای بر طرف و اصالح نخواهد شد ، مگر 
تریبون  و  ها  تا رسانه  از درون روابط عمومی شهرداری  آنکه 

های عمومی و شهروندان در این عرصه مطالبه گری کنند. 
موزن  نا  و  نامتوازن  پیاده روهای  آسفالت شهری،  وضعیت 
در کلیت شهری و نیز بی ارتباط  با طول و عرض خیابان ها 
و معابر، ساختمان سازی های  بی قواره و دلبخواهی ،  داشتن 
میدان هایی نازیبا و غیر استاندارد و صدها اشکال دیگر مشکل 
این  در  کارشناسی  چنانچه  است.  رشت  اکنون  اساسی  و  حاد 
با حضور مدیران رسانه  تا  ایم  آماده  ما  دارد  ادعایی  خصوص 
های مرکز استان مناظره هایی برگزار و برای مردم شفاف سازی 

کنیم. 
اولین  زد،  تکیه  منصب  این  بر  وقتی  رشت  سابق  شهردار 
جمله ای که عنوان کرد این بود ، ساختمان مرکزی شهرداری 
رشت 17 اشکال اساسی دارد و باید رفع شود. ساختمانی  که 
نباید هنگام طراحی و عملیات اجرا به علت وجود مهندسان و 
چندین دکترای شهر سازی حتی یک اشکال در آن وجود می 
داشت. نصرتی هم چنین تصریح کرد: در  شرایطی شهرداری را 
تحویل گرفته که این ارگان 73۰ میلیارد تومان بدهی دارد و لذا 
باید اولویت مدیریت شهر بازپرداخت بدهیهای گذشته باشد.!! 
وضعیت زباله ها در شهر ، اوضاع دو رودخانه زرجوب و 
گوهر رود که از آلوده ترین رودخانه های جهان به شمار می 
روند و مایه ی شرمندگی مردم منطقه است و بوی تعفن ممتد 
فاضالب این رودخانه ها برای بخشی یا همه شهروندان،  تراکم 
بیش از حد جمعیت در فضایی فشرده، پیاده روهای کم عرض 
با ازدحام دستفروش ها ، همه و همه مسائل حیاتی شهر رشت 
بازسازی و در بخش های  به سرعت اصالح و  باید  است که 

نوسازی شود. 
دکتر حاج محمدی که دو هفته ای بعنوان شصت و ششمین 
خوبی  ورود  کوتاه  مدت  این  در  خورده،  قسم  رشت  شهردار 
اما با مشکالت بودجه ای کشوری و استانی و کارهای  داشته 
انجام نشده فراوان، بدهیهای مانده از قبل و بعضا وجود طرح 
های ملی هزینه بر و سرمایه گذاری های قطره چکانی به راستی 

چگونه می توان بر این مشکالت فائق آمد. 
که  سراوان رشت  در  زباله  انباشت  مشکل  تنها حل  و  تنها 
هوا ، زمین و منابع زیر زمینی را به شدت آلوده کرده است به 
میلیاردها تومان بودجه نیاز دارد و این در حالی است که همه 
به دست های نوبخت معاون رئیس دولت و مدیر عالی برنامه و 

بودجه کشور چشم دوخته اند. 
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اعالم  رشت  شهردار   :2۴ گیالن 
هزار  یک  گرفتن  نظر  در  با  کرد: 
زباله  نیروگاه  اعتبار،  تومان  میلیارد 
می  احداث  رشت  سراوان  سوز 
شود. به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت،  بیست و سوم تیرماه نشست 
مدیریت پسماند سراوان در فرمانداری 
رشت برگزار و شهردار رشت در این 
زباله  معضل  حل  برای  گفت:  جلسه 
در سراوان و فراهم کردن زندگی بهتر 
خانه  تصفیه  منطقه  این  مردم  برای 
شیرابه زباله سراوان در دست ساخت 
است که تا 3ماه آینده به بهره برداری 

می رسد. 
به  اشاره  با  ناصر حاج محمدی    
اینکه این تصفیه خانه توانایی تصفیه 

3لیتر شیرابه بر ثانیه را خواهد داشت ، 
یادآور شد از نصب بزرگترین نیروگاه 
رشت  سراوان  در  کشور  سوز  زباله 
خبر داد و افزود: ظرفیت این نیروگاه 
سوخت ۶۰۰تن زباله در روز است که 
برای خرید و بهره برداری از آن هزار 
گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد 
شده است. حاج محمدی با تاکید بر 
افزود:  زیست  محیط  حفظ  ضرورت 
زباله  اولیه  قرارداد  مبلغ  از  1۸درصد 
و  است  شده  پرداخت  سراوان  سوز 
پرداخت  نزدیک  آینده  در  نیز  مابقی 
خواهد شد. منطقه سراوان شهر رشت  
پر  شهر  کیلومتراین   15 فاصله  در 
جمعیت که زباله های چند شهرستان 
را  در خود جای داده و ارتفاع زباله 
به  جنگلی  سرسبز  ی  ناحیه  این  در 

بیش از 12۰ متر و وسعت آن چندده 
هکتار ر سیده است، بزرگترین مرکز 
انباشت پسماند در شمال و شاید هم 

در کشور محسوب می شود.
این مرکز پسماند در شرایطی قرار 
نیاز  فوری  ملی  اعتبارات  به  که  دارد 
دارد تا نیروگاه زباله سوز در آن ایجاد 
شود. بوی تعفن زباله، حشرات موذی 
 ، منطقه  اهالی  برای  ها  تابستان  در 
تغذیه  برای  اهلی  حیوانات  وجود 
از  تر  مهم  و  منطقه  این  حاشیه  در 
زباله  های  شیرابه  بوده  جاری  همه 
جنگلی  پارک  به  منتهی  رودخانه  در 
باید  که  است  مشکالتی  از  سراوان 
رئیس برنامه و بودجه کشور فارغ از 
آنکه اهل کدام منطقه از کشور هستند، 
به داد این منطقه برسد.شایسته است 

رسانه ها، تشکل های زیست محیطی 
 ، گیالنی  سرشناس  های  چهره   ،
شمالی و ایرانی  نسبت به این معضل 
بسیار بزرگ حساسیت نشان دهند و 
االینده های زیست  بر روی موضوع 
نشود.شهردار  کشیده  پرده  محیطی 
معضل  این  حل  برای  رشت  جدید 
جدیت دارد ، اما همه مسوالن اجرایی  
حاج  به  باید   مجلس  نمایندگان  و 

محمدی کمک کنند.

نیروگاه زباله سوز سراوان رشت احداث می شود
با در نظر گرفتن یک هزار میلیارد تومان اعتبار،

تمبـرهای یادبود 
مبارزه علیـه کار 

کودکان 
 صفحه2
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به  واکنش  در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس   :2۴ گیالن 
موج جدید افزایش قیمت ها در کاالهای اساسی از جمله گروه لبنیات این اتفاق را یک مجموعه از 
کم کاری های مستمر و در بازه ی زمانی گسترده توصیف کرد و گفت: متأسفانه روند قاچاق دام از 
سال های گذشته در کشور شدت گرفت و حجم زیادی از دام های مولد به صورت قاچاق از کشور 
خارج گشت و در سال گذشته موجب کمبود گوشت در بازار شد و اکنون نیز قیمت گروه لبنیات 
افزایش یافته است در صورتی که امسال به لطف بارش های مطلوب وضعیت مرتعی کشور در شرایط 
مناسبی قرار دارد. وی  با انتقاد از عدم نظارت الزم بر وضعیت بازار کاالهای ضروری جامعه گفت: 
الزم است در ابتدا به خودمان انتقاد کنم. وقتی مجلس در حساس ترین شرایط کشور حاضر نیست 

بقیه چه  از  بزند و عالی ترین رکن نظارت کشور تعطیل می شود  تابستانی خودش را  قید تعطیالت 
انتظاراتی هست؟ وی افزود: اینکه امروز اعالم شود قیمت سیب زمینی افزایش یافته و فردا قیمت شیر 
و پنیر، مانند موریانه ای است که ذره ذره روح و روان این ملت را می خورد. بدون شک مقداری از 
مشکالت مربوط به تحریم های سخت امریکا است و هیچ ایرانی نیز حاضر به تسلیم در برابر زیاده 
خواهی غرب نیست اما اگر بر وضعیت بازار نظارت شود و قاطعانه با متخلفان برخورد شود حجم 
انبوهی از مشکالت حل خواهد شد.  خجسته در پایان از طرح سوال از وزیر کشاورزی گفت؛ مجلس 
کشاورزی سوال  وزیر جهاد  از  لبنی  و  کشاورزی  بازار محصوالت  در  اخیر  آشفتگی های  مورد  در 
خواهد پرسید و الزم است دولت و تعزیرات نظارت خود را بر نحوه ی قیمت گذاری ها تشدید کنند.

پیاده راه فرهنگی واکنش
رشت حفظ می شود 

اموال نامشروع 
مسئوالِن 40 سال 

گذشته، پس گرفته 
می شود 

10 گام مهـم برای برگشت 
اعتماد عمومی

 پشت پرده موج جدید افزایش قیمت ها در کاالهای اساسی 

به   1397 سال  ماه  فروردین  اواخر 
یکباره فضای اقتصادی کشور دچار تکانه 
های شدید و سکته ای ناقص شد، سکته 
آن  از  پس  ماه  چند  از  کمتر  فقط  که  ای 
اعالم  سو  یک  از  دستپاچگی  با  مسئوالن 
کردند: برای حفظ ارزش پول ملی چهار 

صفر حذف شود، اما....!
برخی کنترل شدید بر شرایط اقتصادی  
تشکیل  نوعی  به  و  ها  کاال  بندی  و سهم 
از  ای  عده  و  دادند  پیشنهاد  را  ها  صف 
و  سیاسی  های  تشکل  تا  دانشگاهی  
جریانی موافق و مخالف دولت بیانیه هایی 
صادر و  نسخه هایی رنگا رنگ برای برون 
رفت از این مشکل حیرت انگیز پیچیدند.. 
آمریکا  با  مجدد  مذاکره  از  ای  عده   
در  حتی  و  گفتند  سخن  برجام  درباره 
کردند  می  بسیار  های  پافشاری  باره  این 
آنسوی  در  فرزندانشان  که  و گروهی هم 
مرزهای روزگار خوشی دارند و خودشان 
داشته  معطوف  سو  همان  به  نگاهی  هم  
را  رهبری  معظم  مقام  مواضع  دارند،   و 
که   بود  این  باورشان  و  بردند  سئوال  زیر 
اقتصادی  بحرانی  این شرایط  کردن  جمع 

ممکن نیست.
گروهی به کمک فضای رسانه ای کار 
رئیس  اطرافیان  که  رساندند  جایی  به  را 
کردند،  اعالم  صراحت  با  آمریکا  جمهور 
پیروزی  سال  چهلمین  اسالمی  جمهوری 

انقالب را نخواهد دید.. 
دیگر  و  تومان  هزار   1۸ مرز  به  دالر 
حاشیه  عرب  کشورهای  پول  حتی  ارزها 
بی  شتاب   .... و  ترکیه  و  فارس  خلیج 
ملی  پول  برای   . کردند  تجربه  را  نظیری 
اسامی مختلفی انتخاب شد  و عده ای از  
اقتصاد دان ها و اقتصادی های دانشگاهی  
کشورهای  دیگر  از  هایی  طرح  ارائه  با 
تاکید  روش  این  اجرای  بر  ورشکسته 

کردند. 
در این اوضاع و احوال اقتصادی ، عدم 
نظارت  و افزایش مستمر نرخ ها که امروز 
دارد،   جریان  همچنان  کندتری   شیب  با 
رهبر معظم انقالب هر بار بیاناتی داشتند 
، از خود باوری ، دینداری و خداباوری، 
اتکای به مردم، نباختن روحیه ها، اقتصاد 
مقاومتی و داشتن روحیه مقاومت اقتصادی 
،  تاکید بر بازگو کردن دستاوردهای بزرگ 
کشور  در  دانش  تولید   ، اسالمی  انقالب 
این  در  ثبت رکوردهای عظیم جهانی   و 
که  تولید  رونق  بر  تاکید  نیز  و  عرصه 
به  مکرر  دارد  پی  در  استقالل  و  اشتغال  
اشاره با به تفسیر و تحلیل های محکم  با 
ا  میان  این  در  اند.  ملت و مسئوالن گفته 
گر چه برخی مسئوالن در تریبون های در 
اختیار  به واسطه همان القائات رسانه های 
بیگانه و برخی رسانه های داخلی به گونه 
ای سعی در مقابله و مجادله  گاه بی منطق 
انقالب  رهبری  دارند.   متاسفانه  و  داشته 
هر بار توصیه  و رهنمودهای موکد داشته 
توجه  بیگانه  های  رسانه  به  که  دارند  و 
نکنید ، دشمن درکمین است و کشور در 
کوران جنگی تمام عیار اقتصادی  با شدت 
روز افزون تحریم ها  قرار دارد . ایشان  با 

و  شتاب  با   ، باورند  براین  بیشتری  تاکید 
این فضای رسانه های  تمام جلوی  دقت 
آلوده  و یاس آور را سد کنید و با اتکای 
به شبکه ملی و اطالع رسانی  به هنگام، 
موثر ، مناسب و امید بخش  با چشمان باز 
بدهید و  امید  افکار عمومی  به  آگاهانه  و 
با استکبار  در اول صف مقابله با دشمنی 
به خصوص ساکنان کاخ سفید آمریکا باید 
جوان های دور اندیش و صاحب طرح و 
شنیده شد  -  سخنان  باشند  کارآمد  فکر 
گاهی عمل هم شد ، اما خوب عمل نشد 
و تبعات همین کوتاهی ها پدید آمدن پاره 

ای بی اعتمادی ها است.!.
خود  اقتصادی  جنگ  صدر  در  دشمن 
و  متنوع  متعدد،  های  رسانه  سالهاست   ،
هنگفت  های  هزینه  با صرف  را  متکثری 
وارد صحنه کرد و متاسفانه در ایجاد یاس 
بروز  و  ها  خانواده  کانون  زدن  هم  بر  و 
مشکالت اقتصادی موفق بوده است، اما در 
داخل کشور مدیران کشور اعم از اجرایی، 
از  جنبه  این  به  قانونگذاری   و  قضایی 
جنگ » یعنی جنگ تمام عیار رسانه ای »  
بی توجهی یا حداقل کم توجهی کردند و 
متاسفانه این شرایط همچنان ادامه دارد.!!.

پایانی  روزها  و  ماهها  به   1397 سال 
از  رسید، وضعیت معیشت قشری زیادی 
مردم سخت و سخت تر شد و بی اعتمادها 
یافت  افزایش  همراه همین شرایط  به  نیز 
های  موسسه  داستان  آنکه  خصوص  به 
نظام«  آبروی  کننده  اعتبار  بی   ، اعتباری 
هزار  چند  و  چند صد  های  اختالس    -
و  جناحی  و  سیاسی  دعواهای  میلیاردی  
سهم خواهی ها  به همراه  جذب  دوستان 
شرکتی  و  دولتی  مناصب  در  بستگان  و 
بستگان   به   دولتی  شرکتهای  واگذاری 
با  یک چهارم و یک پنجم قیمت واقعی 
آنهم با  تسهیالت بانکی و اقساطی رشد 
شدید و بی امان اشرافیت در بین گروهی 
مدیران  از  جمعی  استقرار  و  مدیران   از 
اطراف  ویالهای  در  فرزندانشان  و  کشور 
تهران و کرج و یا آپارتمان های چند ده 
میلیارد تومانی شمال پایتخت  یا در خارج 
از مرزها  رسوایی حقوق های نجومی و 
به  سال  در  گاه  که  هجومی  های  پاداش 
ای  رسانه  هم  تومان  میلیون   7۰۰ و   ۶۰۰
دیگر  و  دولت  اعضای  ماندن  ثابت  شد  
مسئوالن ثبت شرکت های متعدد از سوی 
موارد  این  تایید  و  دولت  وزیران  برخی 
توسط خود مسئوالن اجرا نشدن قانون از 
کجا آورده ای  و حسابرسی اموال مدیران 
دولتی و نهادها و مجلسی ها تنزل نظارت 
و  عرضه  بازار  و  ها  قیمت  بر  کنترل  و 
تقاضا  به همراه عوامل رسانه ای و تحریم 
و موارد دیگری که به آنها اشاره شد، فضا 
را به سمت و سویی برد که اکنون برخی 
مدیران مانند معاون اول رئیس دولت در 
فرمانداران  همایش  در  ماه  تیر   2۰ تاریخ 
اعتماد  کشور اعالم می کند، » می توانیم 
عمومی را بر گردانیم.به راستی چرا چنین 
فضایی هایی ظهور و بروز کرد و اکنون در 

پی حل مساله و مشکل باشیم.؟
بازگشت  راه  تنها   ، رسد  می  نظر  به 
این  کنونی  شرایط  در  عمومی   اعتماد 
است که مدیران کشور در قوای سه گانه 
پاکسازی  و  حذف  برای  دیگر  انقالبی   «

به گسترش، سهم  رو  های  ناخالصی  این 
خواهی ها، حقوق های نجومی، اشرافیت 
کنند،  پایه گذاری«  و  ایجاد   تزاید  به  رو 
قضایی  دستگاه  رئیس  نظر  به  که  حرکتی 
این روند و رویه  آن را آغاز کرده است. 
نه تنها نباید کند شود که باید همه افکار 
عمومی ، تریبون ها و به خصوص رسانه 

ها از آن حمایت گسترده کنند.
نجات  دانیم   به درستی می  ما و شما 
کشور از این شرایط  خاص با همه وجوه 
 ، ظالمانه  و  ناجوانمردانه  های  تحریم 
گام  در  ها  دشمنی  و  اقتصادی  مشکالت 
به  کشور  های  رسانه  به  توجه   : نخست 
برای  مجازی  فضای  های  رسانه  ویژه 
آگاهی بخشی درست و دقیق افکار عمومی 
است  و این امر به مدیریت و برنامه ریزی 
عملی نیاز دارد.  با عملکرد درست رسانه 
های داخلی، همت و همدلی و پشتیبانی 
از نظام و دولت بی شک فضا سازی های 

دشمنان خنثی خواهد شد.
و  درست  گذاری  سیاست  چنین  با 
گسترده جلوی شایعه ها، سیاه نمایی ها، 
علیه  ها  زدن  تهمت  و  ها  پراکنی  دروغ 
نظام و دولت و مسئوالن گرفته می شود و 
افکار عمومی نیز با واقعیت های جامعه، 
از  بیش  دستاوردها  و  دشمنان  تحرکات 

پیش آشنا خواهند شد.
گام دوم :  برخورد قاطع و بی رحمانه 
با  آن  اقتصادی و عوامل  فساد  نوع  با هر 
که  لباس و مسئولیتی  افراد در هر سطح، 
قرار دارند ،حتی کسانی که وارد و صادر 
از  خارج  از  کاال  بزرگ  بسیار  کنندگان 
کشور بوده و هستند و بر اقتصاد کشور و 
زندگی مردم تاثیر گذارند.. وضع و اصالح 
قوانین مترقی و کار امد در بخش اقتصادی 
که سایر بخش ها ی جامعه را تحت تاثیر 
حائز  بسیار  راستا  این  در  نیز  دارد  خود 
اهمیت است و  ساکنان خانه ملت در این 

صحنه تصمیم گیرنده و پاسخگو هستند.
نیروهای  گیری  کار  به  سوم:   گام 
پرانرژی  برنامه،  باورمند، صاحب طرح و 
و پاکدست برای مسئولیت های عالی که 
درست  و  پاک  هم  مجموعه  زیر  مدیران 
مدیران  چنانپچه  باشیم  آگاه  خواهند شد. 
انتخاباتی  ستادهای  درون   از  فقط  کشور 
گزینش  آن  امثال  و  بستگان  و  دوستان   ،
از این ها نخواهیم  شدند، روزگاری بهتر 
داشت.نگاه فرا جناحی برای هر دولتی و 
اجرایی  در عمل  باید  گانه   قوای سه  در 
شود به ویژه آنکه افکار عمومی این مساله 

را بسیار خوب درک می کنند..
به  قلبی  و  عملی  توجه  چهارم:  گام 
م  مقا  رهنمودهای   و  ها  توصیه  سخنان، 
معظم رهبری است. با گوش جان بشنویم 
به  نیست  ما  در  اجرا   توان  چنانچه  و 
فرمایش امام » ره« جای خود را به کسی 
بدهیم که توان انجام این کار را دارد. بیاد 
باشید که دشمنان بسیار تالش می  داشته 
کنند تا جایگاه والیت و رهبری را تضعیف  
کنند و سخنوران و رسانه ها در مقابله با 
این حرکات  بی منطق نقش بسزایی دارند. 
مستمر  و  امان  بی  شدت  پنجم:  گام 

به خصوص   امور  همه  بر  کنترل  و  نظارت 
صحنه های عظیم عرضه و تقاضا در کشور 
و  سر  مردم  روان  و  روح  و  زندگی  با  که 
کار دارد و اگر این نظارت ها نباشد گام ها  
دیگر هم بی اثر یا معلق  و معطل خواهند 

ماند. 
زادگی  آقا  بساط  چیدن  بر  ششم:  گام 
زمان  هر  در  افراد   این  به  ندادن  میدان  و 
هر  که  عملکرد  و  تفکر  این  با  هرمکان   و 
آقازاده ای واکنشی منفی نشان داد، مسئولیت 

ها  از همه خاندان به سرعت سلب شود. 
گام هفتم:  تعادل میان حقوق اقشار مردم 
جامعه به گونه ای که پایه حقوق یک کارمند 
ها در  پاکبان در شهرداری  کار و یک  تازه 
ها  گرانی  شرایط  با  کشور   از  ای  هرنقطه 
3 میلیون تومان و حقوق وزیران و وکالی 
و  میلیون   1۰ تا  برجسته  قضات  و  مجلس 
سران قوای سه گانه 15 میلیون تومان باشد، 
زیرا  شرایط کشور شرایطی خاص است. به 
عبارتی نسبتی که افکار عمومی بتوانند آن را 
استان  بپذیرند وگرنه در یک  با جان و دل 
یا شهرستان یک مدیر دولتی اگر 3 میلیون 
تومان  میلیون   ۴۰ یا   3۰ دیگری  مدیر  و 
دریافتی و کارانه دارد و درتهران بیش از این 
رقم ها رسانه ای شده است،  به دنبال جلب 

اعتماد عمومی نباشید و نباشیم. 
واگذاری  همه  گیری  بازپس  هشتم:  گام 
های شرکت و موسسات  در دو، سه  دهه  
دقیق  نظارت  با  آنها  مجدد  فروش  و  اخیر 
دستگاه قضایی و سازمان بازرسی و اطالع 

رسانی به افکار عمومی 
گام نهم : کوچک و چابک سازی دولت 
، اصالح سیستم بانکی و کوچک کردن این 
سیستم بزرگ  ، به راستی چه معنایی دارد 
که کشورژاپن با 13۰ میلیون جمعیت 35۰ 
 ۸2 ایران  و  باشد  داشته  کارمند  نفر  هزار 
این است  پرسش  برابر و  نفری 1۰  میلیون 
که این همه کارمند در محیط های کارمندی 

چه می کنند.؟! 
از  حمایت   ، تولید  به  توجه  دهم:  گام 
تولید ، برنامه ریزی برای صادرات تولیدات 
داخلی ، تشویق تولید کنندگان با حذف یا 
کاهش شدید مالیات با هدف اشتغال مولد،  
ترغیب سیستم بانکی به حمایت از سرمایه 
چرخه  سازی  کوتاه  نهایت  در  و  گذاران 
سرمایه گذاری  و دادن امکانات و تجهیزات 
به تولید کننده در بخش صنعت، کشاورزی، 
و  رانت  بدون  به طور مساوی و  خدماتی  

باند و خط بازی های سیاسی و ........ 
و کالم آخراینکه ،  ایران سرزمینی است 
مهم  و  ها   توانمندی  استعدادها،  همه  که 
وجود  برکت  به  را  ها  خالقیت  همه  تراز 
جوانانش دارد و حیف است چنین سرزمینی 
 ، ناخواسته  یا  این مشکالت خواسته  دچار 
اختالف های جناحی و اغلب با هدف حفظ 
منافع فردی و جریانی و البته بعضا از سوء 
در  شود.  ها  بازی  لج  گاه  و  ها   مدیریت 
یک  جهان  با  داشتن  ارتباط   اینکه  نهایت 
مسئوالن،  برای همه  پذیرفتنی  و  مهم  اصل 
مردم و هر نوع تفکری است ، اما این ارتباط 
باید براساس عقل، احترام  و استقالل باشد .

خبر

خبر

برای سالمت مردم 
گیالن نگرانیم

تمبرهای یادبود 
مبارزه علیه کار 

کودکان منتشر شد 

رسانه ها دست کم گرفته نشوند!

شهردار رشت، 

اگر درست عمل شود ،
بی نظیر است 

مجید محمدپور - مدیر مسئول 
نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه 

خبری ، تحلیلی » گیالن 24 « 

واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن 
هیچ  کرد:  اعالم  رشت  شهردار 
بردن  بین  از  برای  ریزی  برنامه 
پیاده راه فرهنگی در مرکز شهر 
ریزی  برنامه  براساس  و  نداریم 
امالک  خرید  با  است  نظر  در 
به  شریعتی  خیابان  ای  حاشیه 
به  شود.  متصل  سعدی  خیابان 
مدیریت  خبر  واحد  گزارش 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
ناصر  دکتر  رشت  شهرداری 
حاج محمدی گفت: در راستای 
اتصال این دو خیابان بازگشایی 
امالک  تملک  طریق  از  را  معبر 
انجام  خیابانها  این  مجاور 
راستا  این  در  که  داد  خواهیم 
مذاکراتی نیز با وزیر محترم راه 

و شهرسازی انجام شده است. 
شمردن  بر  با  رشت  شهردار 
راستای  در  راه  پیاده  مزایای 
در  روی  پیاده  فرهنگ  ترویج 
سایه برنامه های سالمت محور، 
فرهنگی  های  برنامه  برگزاری 
و...  میدانی  نمایشگاههای  و 
مشکالت  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
وجود  عدم  از  ناشی  ترافیکی 
برای  پارکینگ  و  مناسب  دسترسی 
برای  که  گردشگرانی  و  شهروندان 
بازار سنتی شهر رشت به  خرید به 
بافت مرکزی شهر مراجعه می کنند، 
احداث پارکینگ طبقاتی در یکی از 
برنامه  دیگر  از  راه  پیاده  محورهای 
های شهرداری رشت است که بر 
اساس طرح تفصیلی و با جذب 
سرمایه گذار این مهم نیز انجام 

خواهد شد. 
 

واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن 
بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
و محاسبات مجلس گفت: هر 
انحا  از  نحوی  هر  به  مسئولی، 
درآمد  سال   ۴۰ این  در  اگر 
به  طریقی  هر  از  نامشروعی 
دست آورده باشد، از وی پس 

گرفته می شود. 
حسن سلیمانی در خصوص 
اموال  اعاده  طرح  تصویب 
نامشروع مسئوالن، اظهار داشت: 
در  باید  که  اموری  از  یکی 
شود،  رعایت  اسالمی  حکومت 
برای  و  است  مدیران  سالمت 
تحقق این امر نیازمند ساز و کار 
کمیسیون  عضو  هستیم.  قانونی 
محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
بیان  اسالمی  شورای  مجلس 
کرد: قانون اعاده اموال نامشروع 
بررسی های  از  پس  مسئوالن 
مجلس  در  باالخره  فراوان 
مندرح  احکام  و  شد  تصویب 
وی  شود.  اجرائی  باید  آن  در 
افزود: امیدواریم به بیانی که در 
افراد دارایی  قانون تعیین شده، 
نهادهای  و  کنند  اعالم  را  خود 
الزم  رسیدگی های  نیز  مربوطه 
ادامه  سلیمانی  دهند.  انجام  را 
به هر نحوی  داد: هر مسئولی، 
سال   ۴۰ این  در  اگر  انحا  از 
از  جهتی  به  نامشروعی  درآمد 
جهات به دست آورده باشد، از 

وی پس گرفته می شود. 
نماینده مردم کنگاور، صحنه 
شورای  مجلس  در  هرسین  و 
قانون   ۴9 اصل  گفت:  اسالمی 
اساسی یعنی از کجا آورده ای؟ 
و کسب دارایی مبتنی بر جرم و 
از جایگاه و مقام  استفاده  سوء 
و استفاده از بیت المال را مورد 
توجه قرار داده و شیوه برخورد 
است. کرده  تشریح  نیز  را 

وزیر  معاون  و  مقام  قائم  واکنش:  ونشریه   2۴ گیالن 
خدمات  میزان  دریافت  لحاظ  از  کرد:  اعالم  بهداشت 

سالمت برای مردم این استان گیالن نگران هستیم،
قائم مقام وزیر بهداشت در مراسم معرفی رئیس جدید 
مردم،  سالمت  افزایش   ، استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کارآیی حوزه  افزایش  و  افزایش رضایت  مالی،  محافظت 
همگانی سالمت  پوشش  در  اصلی  اهداف  از  را  سالمت 
گذشته  سال های  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی   . کرد  بیان 
پیشرفت های قابل توجهی در خدمات سالمت داشته ایم اما 
کافی نیست و این خدمات در شأن مردم ما نیست، گفت: 
ما نگران سالمت مردم گیالن هستیم. ۸2 درصد علت مرگ 
و میرها ناشی از بیماری های غیرواگیر است و در گیالن 

این آمار بیشتر از کشور است . 
برابر  ایرانی ها سه  اینکه  بیان  با  ایرج حریرچی   دکتر   
می کنند،  مصرف  نمک  جهانی  متوسط  و  استاندار  میزان 
میزان  در  کشور  ششم  رتبه  گیالن  استان  متاسفانه  گفت: 
از  داراست. گیالن  استان  میان 31  را در  از نمک  استفاده 
استان های کم تحرک کشور است و همچنین این استان در 
مصرف سیگار و چاقی از استان های پرخطر و رتبه باالی 

کشور است . 
حریرچی، رتبه مردم گیالن در فشار خون باال را رتبه 
هفت کشوری خواند و افزود: سبک زندگی در این استان 
استان  در  میوه  و  سبزیجات  مصرف  و  کند  تغییر  باید 
سرسبزی چون گیالن کمتر از بسیاری از استان های دیگر 
است . وی با بیان اینکه از لحاظ دریافت میزان خدمات 
گفت:  هستیم،  نگران  استان  این  مردم  برای  نیز  سالمت 
گیالن از لحاظ نسبت پزشک، پرستار و پرسنل به تخت، از 

متوسط کشوری باالتر است . 
ناجوانمردانه  تحریم های  بدلیل  اینکه  بیان  با  حریرچی 
در  نیز  سالمت  حوزه  و  هستند  سختی  شرایط  در  مردم 
شرایط سخت تری قرار دارد، اضافه کرد: در سال هایی که 
مجبور  مردم  است،  منفی  اقتصادی  رشد  و  باالست  تورم 
درمان،  و  بهداشت  هزینه های ضروری چون  از  می شوند 
آموزش و فرهنگ بگذرند و در این راستا نقش دولت ها 
حمایت از مردم است . قائم مقام و معاون وزیر بهداشت با 
تاکید بر اینکه ۸۰ درصد مردم استطاعت مالی برای مراجعه 
به بخش خصوصی با تعرفه های قانونی را ندارند، گفت: 
بخش های  به  تکمیلی  بیمه  دوپینگ  با  مردم  درصد   15
هزینه های  با  درصد   3 الی   2 تنها  و  مراجعه  خصوصی 
شخصی به بیمارستان های خصوصی مراجعه می کنند و این 
نشان از آن دارد که مردم توان مراجعه به بخش خصوصی 
گیالن  اینکه  بیان  با  .وی  ندارند  را  امروز  تورم  با شرایط 
باالترین نسبت تخت خصوصی به دولتی را دارد، یاد آورد 
شد: خدمات بهداشت و درمان باید در شأن مردم به آنها 
این  اصلی  بیمارستان  اینکه  بیان  با  حریرچی   . شود  داده 
این  زیرساخت های  گفت:  دارد،  1۰۰ساله  سابقه  استان 

استان نیاز به نوسازی دارند.
نگاه رسانه:

کاش این سخنان قائم مقام وزیر را مدیران دانشگاه علوم 
پزشکی در یک دهه گذشته یک بار هم که شده بر زبان 
می آوردند.کانش حوزه اطالع رسانی این دانشگاه تقویت 
می شد و به مردم گزارش می دادند که عدم سالمتی مردم 
در چه بخش هایی است و باید چه اقداماتی صورت گیرد.
کاش رئیس دانشگاه علوم پزشکی با چهره های شاخص 
رسانه های استان نشست هایی برگزار و راهنمایی می شد 

که چه باید کرد.
ایکاش ها دیر  این  امروز هم برای  اما   !!!..... ایکاش  و 
اقدامی  راستا  این  در  جدید  رئیس  امیدواریم  و  نیست 
جلسات  استان  ای  رسانه  بزرگان  دهد.با  انجام  شایسته 
مشورتی برگزار و برای آگاهی افکار عمومی برنامه ریزی 
شود. دوستان در دانشگاه علوم پزشکی و دیگر سازمان ها 
و ارگانها و نهادها بدانند که رسانه ملی یکی از رسانه ها 
و مهم ترین آنهاست اما تنها رسانه نیست.منبع : گیالن 2۴

اهداف و  یٌمن  به  گروه فرهنگی شبکه خبری گیالن 2۴: 
اقدامات خیرخواهانه موسسه کمک و در راستای معرفی نشان 
کمک و مساعدت و همکاری »فن آوران اطالعات پیشخوان 
ایرانیان«، سه تمبر یادبود و اختصاصی به نام های »یادبود 12 
ژوئن روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان، رویش دوباره و 

دستان خورشید« چاپ و عرضه شد. 
پناه کمک، در  از کودکان بی  موسسه غیر دولتی حمایت 
غیر  و  سیاسي  غیر   ، مستقل  نهاد،  مردم  سازمان  یک  قالب 
انتفاعي با انگیزه دفاع و حمایت همه جانبه از حقوق کودکان 
نیازهاي اساسي مادي و  محروم و بي پناه در راستای تامین 
معنوي آن ها  تاسیس شده است. شایسته است رسانه های 
کشور برای همراهی و کمک به این موسسه و یاری هر چه 
بیشتر کودکان کار و بی پناه در راستای اطالع رسانی گسترده 

همکاری و همدلی داشته باشند. 

بعالوه دیدگاه و تحلیل رسانه:

زهرا رضائی

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند

آقای مجتبی ارجمندی گوراب زرمخی با ارایه دو برگ استشهادیه دفتر خانه 248 رشت ادعای 
فقدان سند مالکیت 22302 سنگ اصلی 55 را نموده که به شماره سریال 740766 الف 95 
ثبت  زرمخی  گوراب  ارجمندی  مجتبی  نام  به   139620318603004957 الکترونیکی  دفتر  و 
گردیده است. لذا به علت جا به جائی سند مالکیت مفقود گردید، شایسته است 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 اعتراض خود راضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله  ظرف مدت 10 روز از انتشار  آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر 

اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی 

حسین اسالمی کجیدی ،مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت ،
از طرف ، تیال غالمی - ر م الف / 1875

 آگهی فقدان سند
با ارایه دو برگ استشهادیه  بابائی صومعه کبودین  اقای حمید رضا محسنی بوکالت از بتول 
دفتر خانه 61 رشت ادعای فقدان سند مالکیت پالک 1738 سنگ اصلی 58 را نموده که به شماره 
سریال 374764 ج/91 ذیل ثبت 184874 وصفحه 238 دفتر 1382 به نام بتول بابایی صومعه 
کبودین ثبت گردیده و برابر سند رهنی 169442 مورخ 1391/12/15 دفتر خانه 1 رشت در 

رهن بانک مسکن قرار گرفت.
 به علت جا به جائی سند مالکیت مفقود گردید شایسته است 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 اعتراض خود ضمن ارائه اصل سند مالکیت  یا سند معامله 
را ظرف مدت 10 روز از انتشار  آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر این صورت 

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

از طرف ، تیال غالمی - ر م الف/ 1872

آگهی ابالغ اخطاریه ارزیابی 
ملی  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  بیژنگ  1.عبدالحمید   : آقایان  به 
2679525280 و 2. شرکت شهرکهای صنعتی گیالن سهامی خاص به شماره 
به  عنایت  فرزند  ویسرودی  محمدی  نادر   .3 و   70/10/3  -2714 ثبت 
کادوس سهامی  پالستیک سازان  4. شرکت  و  ملی 5699174664  شماره 
ویسرودی  محمدی  شهناز   .5 و  ثبت 16094- 89/8/18  شماره  به  خاص 
فرزند حبیب اله به شماره ملی 5699175423 در خصوص پرونده اجرایی 
: شرکت  متعهد  علیه  مطهری رشت  ملت شعبه  بانک  له  کالسه 9500468 
عباسیان  مجید  امضای  و  نمایندگی  با  خاص  سهامی  گیالن  صنعتی  شهرکهای 
ترتیب  به  یوسف  فرزند  واقعی  طلب  رحمان  علیرضا  و  شعبان  فرزند  امین 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت مرقوم و شهناز 
کادوس  سازان  پالستیک  شرکت  و  بیژنگ  علدالحمید  و  ویسرودی  محمدی 
حبیب  فرزند  ویسرودی  محمدی  شهناز  امضای  و  نمایندگی  با  خاص  سهامی 
کارشناس   97/10/15 مورخ  گزارش  طبق  ویسرودی  محمدی  نادر  و  اله 
مشاع  پنجاه سهم  و  هزار  یک   ، پیوست  تصویر  به شرح  دادگستری  رسمی 
از 1942000 سهم ششدانگ پالک ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین اراضی 

ملی شده به شماره 393 مفروز از پالک 2 واقع در فلکده سنگ 16 بخش 
4 رشت مورد وثیقه سند رهنی شماره 91/2/4 - 181932 تنظیمی دفتر 
4 رشت به مبلغ 7/550/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 7/000/000 ریال در 
وجه کانون کارشناسان دادگستری به شماره حساب 01047400799008 
نزد بانک ملی دستمزد ) علی الحساب( بابت ارزیاب تجدید نظر به این اداره 
متن  در  شما  آدرس  شناسایی  به  قادر  پست  مامور  چون  نمایید،  تسلیم 
اخطاریه نبوده و بستانکار نیز آدرس دیگری از شما ارائه ننموده لذا موضوع 
انتشار  تاریخ  از  منتشر،  محلی  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  اخطاریه 
ظرف مدت 5 روز واخواهی خود را به این اداره تسلیم و اال آگهی مزایده 
موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  خواهند شد. ضمنا  منتشر  فوق  در  مبلغ  از 
داده  اثر  ترتیب  باشد  نظر  تجدید  کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  فاقد  یا 

نخواهد شد.
از طرف،  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه اول ( - شهرام 

دریا - ر م الف / 1895

 آگهی فقدان سند
رشت   207 خانه  دفتر  استشهادیه  ارایه  با  چناری  مرادی  خسرو  اقای 
به شماره  نموده که  را  مالکیت پالک 39/455 بخش 4  ادعای فقدان سند 
سریال 154481 ذیل ثبت 40047 صفحه 139 دفتر 362 به نام خسرو 
مرادی چناری صادر گردید و برابر سند رهنی 17824 مورخ 1393/5/15 
دفترخانه 207 رشت در رهن بانک مسکن قرار گرفت ،  .  به علت جا به جائی 
و ادغام اسناد مالکیت مفقود گردید  است 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 اعتراض خود ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله را ظرف مدت 10 روز از انتشار  آگهی 
به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر این صورت نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد 
و امالک ناحیه 2 رشت - حسین اسالمی - حسین اسالمی کجیدی ،مدیر واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت ،از طرف ، تیال غالمی - ر م الف / 1827
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گوناگون

فاضالب های  گفت:  گیالن  محیط  زیست  حفاظت  مدیرکل  واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن 
بهداشتی ۴-5 شهر همجوار و همین طور 23۸ روستا به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تاالب 

انزلی می ریزد 
قربانعلی محمدپور در خصوص مشکالت تاالب بین المللی انزلی با اشاره به اینکه 5۸۰ هزار 
تن رسوب از ۴هزار کیلومتر حوزه آبریز وارد تاالب می شود، گفت: فاضالب های بهداشتی 5-۴ 
شهر همجوار و همین طور 23۸ روستا به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تاالب انزلی می ریزد. 
 وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد فاضالب شهری رشت و انزلی به تاالب و دریای خزر 
آبی  افزود: وجود گونه مهاجم آزوال حدود دو دهه گذشته و همین طور سنبل  وارد می شود، 

در ۶-5 سال اخیر هم مشکالت زیادی به وجود آورد. دکتر محمدپور ادامه داد :عالوه بر اینها، 
گزارش رسمی وزارت نیرو نشان می دهد تراز آبی دریای خزر حدود 1,2متر کاهش یافته است. 
به همین ترتیب همه تاالب های شمال کشور از استیل و آستارا تا گرگان و میانکاله دستخوش 
تغییر شده اند. وی خاطرنشان کرد: عالوه بر پاکسازی ۴۰۰ هکتار تاالب از آزوال و سنبل آبی، 

حدود 13 آبراهه که از شریان های اصلی جنوب تاالب اند، احیا شده اند. 
یک  از  و  تاالب  مرکز  و  غرب  باالدست  از  کشاورزی  فاضالب های  داد:  ادامه  محمدپور   
رودخانه غرب نیز به سمت تاالب می آید. این فاضالب ها و پساب های مسموم کشاورزی گیاهان 

و زیستمندان داخل تاالب را از بین می برد.

عالوه بر فاضالب بخش صنعت، فاضالب 238 روستا مستقیم به تاالب انزلی می ریزد 

زمین خواری در شهرهای 
گیالن در حال رقم خوردن 

است 

واکنش

رئیس  واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن 
کمیسیون عمران شورای شهر رشت گفت: 
زمین فروشی و زمین خواری در شهرهای 
مختلف گیالن در حال رقم خوردن است. 
مشترک  جلسه  در  رسولی  رضا 
بهداشت، محیط  کمیسیون های عمران و 
زیست و خدمات شهری شورای رشت با 
اعضای شورای شهر انزلی که در ساختمان 
شورای رشت برگزار شد با اشاره به اینکه 
تعامل ما بین شوراهای اسالمی می تواند 
رقم  شهرها  برای  خوبی  دستاوردهای 
بزند،گفت: در مباحث اجتماعی، اقتصادی 
و زیست محیطی که امروزه همه شهرهای 
هستند  مواجه  آن  با  نحوی  به  گیالن 
تحقق  موجب  محلی  جوامع  پیوستگی 

نتایج خوبی می شود. 
بخش  زندگی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عمده ای از هم استانی ها به طور مستقیم 
و غیرمستقیم با تاالب، رودخانه ها و غیره 
رسوبهایی  از  بخشی  افزود:  دارد،  ارتباط 
به  شود  می  انباشت  انزلی  تاالب  در  که 
علت سو مدیریتی است که از باال دستها 
دارد.  رسولی  پیرامون فاضالب وجود  و 
اینکه سالهاست در آرزوی داشتن  بیان  با 
به  ازآلودگی  عاری  و  پاک  های  رودخانه 
سر می بریم گفت: با توجه به تعدد آالینده 

باره  این  تاکنون گام های کوچکی در  ها 
برای  این مبحث  شکل گرفته و خروجی 

مردم مشخص نیست . 
در  خواری  زمین  و  فروشی  *زمین 
رقم  حال  در  گیالن  مختلف  شهرهای 

خوردن است 
با اشاره به گام های عملیاتی   رسولی 
رشت  های  رودخانه  ساماندهی  پیرامون 
دیگر  و  رشت  مردم  زندگی  نحوه  گفت: 
ارتباط  در  انزلی  تاالب  با  استان  مردمان 
ناخوشایندی  اتفاقات  به  توجه  با  و  است 
که در راستای سیل مهاجرت کنترل نشده 
زمین فروشی و زمین خواری در شهرهای 
مختلف گیالن در حال رقم خوردن است 
تصمیم داریم که نشست های مشترکی با 
تخصصی  های  کمیسیون  تمامی  حضور 
شوراهای گیالن به منظور اتخاذ تصمیمات 
رئیس  کنیم.  برگزار  باره  این  در  سازنده 
ابراز  با  رشت  شورای  عمران  کمیسیون 
گالیه از خرید و فروش غیر اصولی زمین 
تصریح  رشت  و  گیالن  مختلف  نقاط  در 
مناطق  از  برخی  در  حاضر  حال  در  کرد: 
قیمت  به  زمین  فروش  و  خرید  شاهد 
بسیار ناچیز هستیم و مهاجرت گسترده به 
تبدیل  استان  این  برای  معضلی  به  گیالن 
مشترک  نشست  به  رسولی  است.  شده 
رشت  شورای  تخصصی  کمیسیون  دو 
کرد  اشاره  انزلی  شهر  شورای  اعضای  با 
بررسی  راستای  در  نشست  این  گفت:  و 
انزلی و  تاالب  در  بایوجمی  اجرای طرح 
تاثیرات آن بر دیگر منابع زیست محیطی 

نقش  و  است  شده  برگزار  گیالن  استان 
غیر  گیالن  مردم  زندگی  در  انزلی  تاالب 

قابل انکار است. 
ارزشمند  آبراه  احیای  به  اشاره  با   وی 
و تاریخی پیربازار به انزلی افزود: یقینا در 
سایه تعامل و همدلی بیشتر ما بین اعضای 
شورای رشت و انزلی این مهم محقق می 
شود. رسولی با قدردانی از مواضع صریح 
امام جمعه و دادستان انزلی پیرامون اجرای 
بیان  شهر  این  تاالب  در  بایوجمی  طرح 
کرد: این اقدام به موقع در دفاع از حقوق 
مردم قابل تقدیر است.وی دستگاه قضایی 
را پشت و پناه مردم رشت و گیالن دانست 
و تصریح کرد: اخیرا شاهد اقدامات بسیار 
و  هستیم  قضا  دستگاه  سوی  از  خوبی 
ورود  عدم  صورت  در  فعلی  شرایط  در 
ممکن  مباحث  از  برخی  به  قضا  دستگاه 
به مردم  است تصمیمیاتی گرفته شود که 

گیالن آسیب برساند
نگاه رسانه:

و  زمین های حاصلخیر گیالن  نابودی 
تغییر کاربری پر شتاب  این اراضی و در 
آبی هجوم  با روند کم  اخیر  دو سه سال 
غیر بومی ها از جمله مردم مناطق مرکزی 
شامل اصفهان، کرمان، یزد  و ....به گیالن 
و  سخنرانی  دیگر  که  است  شده  موجب 

بخشنامه و توصیه چاره ساز نیست.
بروم  قربانشان  که  هم  گیالن  مردم 
نسبت به این امور کامال بی تفاوت هستند 

اینکه  دهند و صرف  نمی  نشان  واکنشی  و 
در آمدهایشان کم شده به اسانی اراضی را 
ارزان ، ارزان می فروشند غافل از آنکه بعد 
زمین  همین  نیاز  در صورت  بعد  دهه  یک 

های دهها برابر ارزش پیدا می کند.
 تشکل های غیر دولتی و محیط زیست 
ندارند و حتی  اساسا حضور  هم که گویی 
عرصه  در  دهند  نمی  زحمت  خودشان  به 
تجمع  گاهی  و  داشته  ها حضور  رسانه  ی 
مختلف  های  بخش  و  در شهرها  اعتراضی 
های  چهره  و  ها  تشکل  این  کنند.  برگزار 
استانی و شمالی حتی به خود زحمت نمی 
را  ها  زمین  که  کنند  توصیه  مردم  به  دهند 

نفروشند.
به هر روی هشدار بسیار جدی است و 
چیزی  نزدیک  بسیار  آینده  در  روند  این  با 
همه  و  نیست  باقی  گیالن  در  نام شمال  به 
زمین های به سنگ و بلوک و ویال و بدتر از 
اساسی  می شود.مشکل  تبدیل  آپارتمان  آن 
ملت هم  در خانه  ما  نمایندگان  آنکه  دیگر 
به نظر نمی رسد که همت و حساسیت الزم 
را داشته باشند و زمین های شرق گیالن به 
عبارتی در حال چپاول است.معضل اساسی 
و بسیار مهم دیگر اینکه مدیریت در استان 
و  ثبات  بی  بسیار  شهرستان  البته  و  گیالن 
زودگذر است و بسیاری از مدیران گیالن را 
محل مهارت آموزی انتخاب کرده و دوره ی 

کوتاهی می آیند و می روند.!!؟؟

ادامه سرمقاله

خبر

خبر

سوسن چلچراغ 
گل داد 

گیـالن برای 
بیـمه زنان 

خانه دار پیشتـاز است 

گیالن 2۴ و نشریه واکنش: سوسن چلچراغ در منطقه 
کوهستانی اشکورات شهرستان رودسر به گل نشست. 

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  محمدپور  علی 
شهرستان رودسر گفت: رویش سوسن چلچراغ از ۴سال 
پیش در 5 هکتار از منطقه ونستان اشکورات بخش رحیم 

آباد رودسر به صورت پراکنده مشاهده شد. 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  طبیعی  محیط  کارشناس 
منطقه ونستان در  رودسر هم گفت: سوسن چلچراغ در 
ارتفاع 2هزار و 1۰۰ تا 2هزار و 3۰۰ متری روئیده است. 
غالمرضا شفقی با اشاره به اینکه گل سوسن چلچراغ 
شد  شکوفا  استان  دیگر  رویشگاه های  در  پیش  ماه  یک 
سرمای  و  برف  بارش  بودن،  کوهستانی  علت  به  افزود: 
نابهنگام بهار این گل در اشکورات رودسر دیرتر از منطقه 

ییالقی داماش رودبار شکوفا می شود. 
سوسن چلچراغ گلی از تیره لیلیوم است. 

رودبار و  داماش عمارلوی  ییالقی  منطقه  این  از  پیش 
لنکران جمهوری آذربایجان تنها رویشگاه سوسن چلچراغ 
در  این گل  رویش  اخیر  در چند سال  اما  بود  در جهان 
کهنه  و  رودبار  شهیدان  شاه  رودسر،  ونستان  روستای 
ماسوله نیز گزارش شده است. سال135۴ لدربوری، گیاه 
داماش  طبیعت  در  را  چلچراغ  سوسن  فرانسوی،  شناس 
گیالن کشف کرد. این گل در سال1355 به شماره 71 در 
فهرست آثار طبیعی و ملی به ثبت رسید. تا یک دهه قبل 
تصور بر این بود که این گل زیبا که سالی یک بار خود نمایی 
می کند تنها در ارتفاعات رودبار گیالن و لنکران جمهوری 
آذربایجان رویش دارد ، اما از سال گذشته اعالم شد، تنها در 

سه ناحیه در گیالن سوسن چلچراغ رویش دارد.

تامین  سازمان  مدیرکل  واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن   
اجتماعی استان گیالن با بیان اینکه گیالن در بیمه زنان خانه 
دار در کشور پیشگام است گفت: این بیمه در سال گذشته 
با حدود 25 هزار نفر با بیش از 3۰ درصد رشد همراه بوده 
که نشان دهنده فرهنگ باالی زنان گیالنی در این دیار است. 
جمیل حق پرست  به مناسبت هفته تأمین اجتماعی در 
به  اجتماعی  تامین  سازمان  گفت:  خبرنگاران   با  نشست 
عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور با کارکردهای خود 
کار  و  کسب  محیط  در  امنیت  خاطر،  آرامش  ضامن  باید 
برای افراد شاغل در حوزه های مختلف خدماتی، صنعتی 

باشد و با ایجاد امید موجب رونق تولید شود.
 وی با بیان اینکه این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی 
است و بر اساس قانون،تعهدات خود را به جامعه هدف از 
محل حق بیمه هایی که تعریف شده است از کارفرمایان و 
گروه های بیمه شده خاص دریافت می کند، افزود: بحث 
جامعه  به  سازمان  این  خدمات  مهم ترین  از  یکی  درمان 
است.  مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان گیالن ضمن 
معرفی برنامه های روز تامین اجتماعی اظهار کرد: در سال 
گذشته در حوزه تعهدات کوتاه مدت سازمان بیش از هزار 
و چهل میلیارد ریال، و در حوزه خدمات بلند مدت سازمان 
23 هزار و 5۰۰ ریال پرداختی داشته ایم که در مجموع 21 

درصد رشد نسبت به سال 9۶ حاصل شده است. 
وی با اشاره به 125 هزار نفر مستمری بگیر سال گذشته 
ادامه داد: در سال گذشته نسبت به سال 9۶ ، از 2.5 در صد 

رشد در جمعیت بیمه شدگان برخوردار بودیم. 
جمیل حق پرست ضمن اشاره به این که گیالن در بیمه 
زنان خانه دار در کشور پیشگام است گفت: این بیمه در 
از 3۰ درصد  بیش  با  نفر  هزار  با حدود 25  سال گذشته 
رشد همراه بوده که نشان دهنده فرهنگ باالی زنان گیالنی 

در این دیار است. 

اولویت های شهر 
رشت چیست ؟ 

ادامه مطلب ... 
نوبخت  دکتر  راستی   به 
جلوی این همه چشم در استان 
های مختلف و پایتخت که گاه 
مشابه  غیر  یا  مشابه  مشکالتی 
می  چگونه   ، دارند  فراوانی 
این  به  ویژه  صورت  به  تواند 
و  کند  تزریق  پول  گیالن  امور 
اعتراض و انتقادهای شدیدی به 

همراه نداشته باشد. 
به نظر می رسد که مسئوالن 
برنامه و بودجه  از رئیس  استان 
مدیران  و  استاندار  تا  گرفته 
مرتبط  های  دستگاه  و  شهری 
به  و  ها  رسانه  و  ها  تشکل  و  
همدلی  همه   مردم  خصوص 
با  مشکالت  تا  کنند  همت  و 
دیگری  از  پس  یکی  اولویت 
سخنان  میان  این  شود.در  حل 
گیالن  بودجه  و  برنامه  رئیس 
شهرداری  در  نشست  یک  در 
در نوع خود جالب است ، آنهم 
در شرایطی که با مشکل اساسی 

اعتبارات مواجه ایم. 
در  گیالن  مشاهیر  تندیس 
و  طراحی  رشت  مرکزی  نقاط 

نصب شود .
و  مدیریت  سازمان  رئیس   
تاکید  با  گیالن،  ریزی  برنامه 
ماندگار  کارهای  انجام  لزوم  بر 
بهتر  هرچه  معرفی  راستای  در 
گفت:  گیالن،  غنی  فرهنگ 
تندیس بزرگان و مشاهیر استان 
از  مختصری  شرح  با  همراه 
مرکزی  نقاط  در  آنان  زندگینامه 
نصب  و  طراحی  رشت  شهر 

شود. 
با  دیدار  در  محمدی  کیوان 
اعضا و کارکنان شورای اسالمی 
و شهرداری رشت که به منظور 
بررسی نصب المانی از روزنامه 
نخستین  عنوان  به  »خیرالکالم« 
تاریخ  در  یافته  انتشار  روزنامه 
بر  تاکید  با  شد،  برگزار  استان 
ماندگار  کارهای  انجام  لزوم 
بهتر  هرچه  معرفی  راستای  در 
گفت:  گیالن،  غنی  فرهنگ 
منظم و خالقانه  داشتن طراحی 
و جانمایی مناسب در پروژه های 
امری  شهری  منظر  و  سیما 

ضروری است.  
سیما،  سازمان  داد:  ادامه  وی 
از  باید  شهری  سبز  فضای  و  منظر 
امر  در  به روز  و  مناسب  الگو های 
همین  کند.  استفاده  شهر  زیباسازی 
شهروندان،  رضایت  بر  عالوه  امر 
بیشتری  ماندگار  و  جذب  باعث 

گردشگران خواهد شد.  
و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خواستار  گیالن  ریزی  برنامه 
طراحی و نصب تندیس بزرگان 
با شرح  همراه  استان  مشاهیر  و 
در  آنان  زندگینامه  از  مختصری 

نقاط مرکزی شهر رشت شد.  
کنونی  شرایط  در  راستی  به 
اولویت شهر رشت مرکز استان 
خدمات  استحقاق  که   گیالن 
رفاه  به  توجه  و  شهری  فراوان 
و  گردشگران  جلب  و  عمومی 
در آمد زایی به دلیل عقب نگه 
ساخت   – دارد  شدن،  داشته 
تندیس و المان و امثال آن است. 
پول  و  اعتبارات  همه  نباید  آیا 
مالیات و سرمایه گذاری های بخش 
خصوصی را در جهت اصالح زیر 
ساخت ها، زمینه سازی ،در آمدزایی 
اصالح   ، زایی  اشتغال  و  موثر 
وضعیت شهری و توجه به خواسته 
شما  کنیم.  شهروندان  حق  به  های 
نظر  این  مخالف  یا  موفق  اگر  هم 
و  استانی  های  رسانه  در   ، هستید 
دهید.  نشان  واکنش  رشت  شهر 
شهروند  یک  بعنوان  شما  حق  این 
رشتی است. بی تفاوتی بدترین بال 
است.  ماندگی  عقب  برای  عامل  و 
های  رسانه  در  رشت  شهروندان 
به  ها  زمینه  همه  در  بدهند،  نظر 
زیر  خصوص در خصوص اصالح 
اشتغال و  آبادانی شهر و  ساخت و 
در آمدزایی و جلب سرمایه گذاران 
حرفه ای و  اگر کوتاهی کنند، زمان 
شدن  سپری  حال  در  سرعت  به 
برای  شهرداری  اکنون  است. 
رشت زیبا انتخاب شده که برای 
شایسته  و  خورده  قسم  خدمت 
برای همدلی و  فقط  است همه 
خواهی«   سهم  بدون   « همراهی 
با وی هم کالم شوند. انشاءاهلل 

مجید محمدپور، نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات 

خدمت بین دانا

5 هکتار پراکنده در بعالوه دیدگاه مدیر مسئول، 
ارتفاعات اشکورات رودسر، 

مدیر کل تامین اجتماعی 
خبر داد، 

زهرا رضائی

مدیرکل  واکنش:  نشریه  و   2۴ گیالن 
امور مالیاتی گیالن اعالم کرد : امسال برای 
مالیات  تومان  ۴۰۰میلیارد  و  هزار  وصول 

در گیالن هدف گذاری شده است. 
جواد انوری افزود : امسال برای وصول 
در  مالیات  تومان  میلیارد   ۴۰۰ و  هزار 
 ۴۰ که  است  شده  گذاری  هدف  گیالن 

درصد بیشتر از پارسال خواهد بود. 
دریافت  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
مالیات رونق تولید و توسعه کشور است 
بین سازمان  توافق  اساس  بر   : اعالم کرد 
آن  مالیات  اصناف  اتاق  و  مالیاتی  امور 

حداکثر   9۶ سال  تا  که  مودیانی  از  دسته 
می  پرداخت  مالیات  ریال  میلیون   25

کردند اضافه نشود. 
برای  مالیات  افزایش   : گفت  وی 
مودیانی که 25 تا 5۰ میلیون ریال مالیات 
ترتیب 5 و 9  به  پرداخت      می کنند 

درصد افزایش می یابد. 
مدیرکل امور مالیاتی گیالن با اشاره به 
تولید  در  مالیات  درصدی   9 سهم  اینکه 
برسد  به 11 درصد  باید  داخلی  ناخالص 
افزود : 5 درصد از این میزان با اخذ مالیات 
مستقیم ، 3 درصد از محل مالیات ارزش 

مالیات  از محل  نیز  و یک درصد  افزوده 
با  انوری  جواد  شود.  می  تامین  سالمت 
بیان اینکه از سال ۸7 تاکنون هزار و 2۰۰ 
مالیاتی  درآمدهای  از محل  تومان  میلیارد 
پرداخت  ها  دهیاری  و  ها  شهرداری  به 
شد  تصریح کرد : از سال 97 تاکنون 17 
مالیاتی  درآمدهای  از  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد  در بخش سالمت و هزار و ۴۶3 
تومان نیز در بخش ورزش های همگانی 
هزینه  شد. وی با بیان اینکه هدف از تغییر 
فرار  از  جلوگیری  مالیاتی  نظام  ساختار 
مالیاتی ، افزایش سهم مالیاتی ، شناسایی 

مودیان جدید و تحقق عدالت مالیاتی است 
گیالن  اجرایی  دستگاه   ۴۰ حدود   : افزود 
همانند سازمان ثبت احوال ، اتاق اصناف ، 
نظام مهندسی ، نظام پزشکی اطالعات مالی 

ارائه می کنند. 

گیالنیها1400میلیارد تومان مالیات خواهند پرداخت 

خدمت بین دانا

زهرا رضائی

 آگهی ابالغ مالیاتی

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

  

 حافظینام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: یونس 

 

 

ف
ردی

شماره برگ دعوت هیات حل  نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی 
 مالیاتی اخالف

تاریخ و ساعت هیات حل 
 اختالف مالیاتی

 نشانی اداره امور مالیاتی

 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901054 دعوت به هیأت 1394 169جریمه 522.395 کارت بازرگانی اعتماد گستر امیدوار  1
 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901072 دعوت به هیأت 1395 169جریمه 2.396.602 کارت بازرگانی اعتماد گستر امیدوار  2
 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901035 دعوت به هیأت 1395 7.500.000 کارت بازرگانی اعتماد گستر امیدوار  3
 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63898081 دعوت به هیأت 1394 6.000.000 کارت بازرگانی اعتماد گستر امیدوار  4
 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 10/04/1398 -63872452 دعوت به هیأت 1395 750.000 کارت بازرگانی جویندگان بار انداز ساحل 5
 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 10/04/1398 -63872545 دعوت به هیأت 1395 169جریمه 195.826 کارت بازرگانی جویندگان بار انداز ساحل 6
تعاونی چوب بری سپیدار  7

 پشتیر
 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901683 دعوت به هیأت 1392 2.500.00 تعاونی

تعاونی چوب بری سپیدار  8
 پشتیر

 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901701 دعوت به هیأت 1392 169جریمه 15.000 تعاونی

 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901333 دعوت به هیأت 1395 714.626 گاز رسانی سامان گاز 9
 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901827 دعوت به هیأت 1393 169جریمه 210.000 پیمانکاری ستیغ بینالود شمال 10
 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901815 دعوت به هیأت 1393 2.000.000 پیمانکاری ستیغ بینالود شمال 11
 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901368 دعوت به هیأت 1394 3.043.125 گازرسانی شمیم گاز گلین 12
 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901356 دعوت به هیأت 1395 6.339.795 گازرسانی شمیم گاز گلین 13
 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901516 دعوت به هیأت 1394 44.692.500 گاز رسانی درخش گاز 14
 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901410 دعوت به هیأت 1395 22.433.279 گاز رسانی درخش گاز 15
قرض الحسنه صندوق  16

 صاحب الزمان
 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901268 دعوت به هیأت 1393 2.400.000 موسسه

صندوق قرض الحسنه  17
 صاحب الزمان

 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901254 دعوت به هیأت 1394 2.400.000 موسسه

صندوق قرض الحسنه  18
 صاحب الزمان

 سرا صومعه 08/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901236 دعوت به هیأت 1395 3.000.000 موسسه

حسابداری پردازش نوین  19
 مارلیک

 سرا صومعه 13/05/1398 -12:00 11/04/1398 -63901775 دعوت به هیأت 1395 10.000.000 خدماتی

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

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: یونس حافظی

آگهــی های ثبتــی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 139804018581000187/1

بدین وسیله به علیرضا صفری سیاهمزگی ، نام پدر : مجید ، شماره / شناسه ملی : 
2581423005 متولد: 1380/11/26، به نشانی : مقیم : گیالن - شهرستان رشت، 
بخش مرکزی ، شهر رشت ، صف سر - خیابان گلستان - بن بست شهید علیرضا خاکپور 
- پالک 0 - طبقه همکف- کد پستی 4148913988 با والیت مجید صفری سیاهمزگی 
، نام پدر : احمد ، شماره شناسنامه  3621 شماره سناسه ملی 5699432450 متولد : 
1354/6/30 به نشانی ، مقیم: گیالن - شهرستان رشت - بخش مرکزی - شهر رشت- 
صف سر- خیابان گلستان - بن بست شهید علیرضا خاکپور - پالک 0- طبقه همکف- کد 
پستی 4148913988، متعهدین پرونده اجرایی کالسه 9800695 که برابر گزارش 
مورخه 98/4/12 شما در آدرس اعالمی متن سند رهنی شناسایی نگردیده اید، ابالغ 
آقای  له  علیه شما،  منقول شماره 29346- 97/9/17  که طبق سند رهنی  گردد  می 
محمد علی مهماندوست دلچه، مبلغ 45/000/000 ) چهل و پنج میلیون ( ریال بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه ، بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده، پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 9800695 در این اداره اجرا مطرح می 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از  باشد، لذا طبق ماده 18 آئین 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ) فقط یک نوبت 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 - شهرام دریا -  ر م الف / 1818

آگهــی  ثبتــی
آگهی فقدان سند

خانم زهرا فتاح جکتاجی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 56 خشکبیجار مدعی شده است سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی به شماره 4/172 در بخش یک ذیل ثبت 2516 صفحه 28 دفتر 9/23 رشت 
که به نام اقای عباس فتاح جکتاجی صادر و تسلیم شده بود که برابر سند قطعی شماره مورخ دفترخانه 56 خشکبیجاربه خانم زهرا فتاح جکتاجی منتقل و برابر سند رهنی شماره 6133 مورخ 1391/7/5 و 15615 تاریخ 
94/11/26 دفتر خانه اسناد رسمی 132 خمام نزد بانک ملی در رهن می باشد به علت جابجائی مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده ند ، لذاطبق 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، در غیر اینصورت نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.   رونوشت: مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره(  - ر م الف/ 1923



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    

پنج شنبه 27 تیر 1398، 15 ذی القعده 1440 ، 18 جوالی  2019 ، شماره 712

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

با یک نابینا میشود آهنگ گوش کرد/ با یک کر و الل میشود شطرنج بازی کرد. / با یک معلول ذهنی میشود رقصید / با یک آدم نشسته روی ویلچر میشود قدم زد , اما با 
یک آدم بی احساس، نه میشود حرف زد ، نه بازی کرد ، نه قدم زد و نه شاد زندگی کرد !!!!

 ضرب المثل چینی می گوید, برنج سرد را می توان خورد،  چای سرد را می توان نوشید اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد...
 مهم نیست کف پاتو شستی یا نه؟! حتی مهم نیست کف پات نرمه یا زبر

اما این مهمه که وقتی از زندگی کسی رد می شی ؛ رد پای قشنگی از خودت به جا بگذار / همیشه میشه تموم کرد/ فقط بعضی اوقات دیگه نمیشه دوباره شروع کرد...  
مواظب همدیگه باشیم ! از یه جایی بــه بعد............... دیگه بزرگ نمیشیم؛ پـیــــــــــر میشیم / از یه جایی بــه بعد............. دیگه خسته نمیشیم؛ می بُــــــــــــّریم  

/ از یه جایی بــه بعد.......... دیـگه تــکراری نیستیم؛ زیـــــــــــادی هستــــــــیم..!!
پس یادمان باشد.....   قدر خودمون ، دوستان, زندگی و کأل حضور خوشرنگ مون رو تو صفحه دفتر خلقت بدونیم و بدانیم/ محبت تجارت پایاپای نیست. بی منت به 

همه محبت کنیم.

هیچ چیزی مثل محبت کردن نیست
چند نکته از این معنا......

 

دامداری  گذار»  سرمایه   ، نسب  مناف  کامبیز 
در  دوستان«   دامداری   « اعالم کرد:    » دوستان 
دهه فجرسال 97 به طور رسمی فعالیت خود را 
سرپرست  حضور  با  چابکسر  بخش  اوشیان  در 
وقت فرمانداری رودسر ، رئیس جهادکشاورزی 
مسئولین  سایر   ، چابکسر  ،بخشدار  شهرستان 
برداری  بهره  به  منطقه  فهیم  مردم  و  شهرستان 

رسید. 
» دامداری دوستان« ، دارای 5 کارگر دائم و 2 
دامپزشک  است. این دامداری دارای 200رأس 

گوسفند نر از نژاد دشت مغان است. 
بار  اولین  برای  کرد:  عنوان  نسب  مناف 
از  110میش  مصنوعی  تلقیح  چابکسر،  دربخش 
با  الپراسکوپی،  روش  به  مغان  پایه  مادری  نژاد 
اسپرم نژاد رومانف کانادائی توسط شرکت دام 
فرجام  نیک  پایه(باحضور  )بنیان  پیشگام  گستر 
رئیس جهادکشاورزی بخش چابکسر ، مهندس 
جهاد  دامی  امور  کارشناسان  سرمد  و  سفیدی 

کشاورزی رودسر انجام شد.

زائی  دوقلو   ، آینده  های  درنسل  روش  این   
افزایش  به همراه داشته و موجب  و قطع دنبه را 

تولید گوشت روزانه خواهد شد. 
دوستان  دامداری  گذار  سرمایه  این  اظهار  به 
نیمه صنعتی  به صورت  این دامداری  اکنون  هم 
سوله  تکمیل  به  توجه  با  و  بوده  فعالیت  درحال 

جدید با سرمایه یک میلیارد و 400 میلیون تومان 
مسیر  ادامه  جهت  درگردش  سرمایه  نیازمند   ،
و  ذیربط  مسئولین  بااهتمام  است  امید   . است 
تخصیص اعتبار از سوی جهاد کشاورزی جهت 
کامل  شدن  صنعتی  شاهد  دامداری،  این  تجهیز 
این کارگاه باشیم. مناف نسب یاد آور شد: »دامداری 

دوستان « ، با سرمایه گذاری یک میلیارد و 400 
میلیون تومانی بخش خصوصی، درمنطقه اوشیان 
زمینه   ، دامداری  دارد.این  قرار  چابکسر  بخش 
فراهم و  بطور مستقیم  را  نفر  الی 20  اشتغال 15 
حداقل برای 40 الی50 نفر نیز اشتغال غیر مستقیم 

ایجاد کرده است.

تلقیـح مصنوعـی میـش به روش الپـراسکوپــی در 
» دامـداری دوستـان« مناف نسب انجام شد

برای اولین بار در اوشیان چابکسر ،

سمیه محمدی - چابکسر










