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الهیجان از شهرهای پر
خطر زلزله در گیالن است

3 کشور اروپایی،نیروی کار 
ایرانی می خواهند

دانشگاه گیالن و سازمان اسناد
گیالن تفاهمنامه امضا کردند

خانواده ایرانی را 
آنگونه که باید بنمایش 
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قابل توجـه فیلمسـازان :
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استاد تمام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله، 

گیالن آزمایشگاه بزرگ مدیران،

 ۲0 مرکزغیر رسمی دفن
زباله در گیالن!!!

 معاون عمرانی استانداری گیالن گفت: در استان ۹ مرکز رسمی و ۲۰ مرکز غیر رسمی برای دفن زباله وجود دارد. 
علی اوسط اکبری مقدم به همراه ناصر حاج محمدی شهردار رشت از  سایت زباله سراوان بازدید کرد و با اشاره بر 
تولید بیش از ۲ هزار تن زباله در گیالن گفت: پانصد تن از ۲۰۰۰ تن زباله تولیدی در گیالن روانه مراکز پردازش و کارخانه 

های کمپوست برای بازیافت می شود و مابقی نیز به محل دفن زباله ها هدایت می شود... 

 استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس در چهل و هفتمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گیالن از زلزله خیز بودن شهرستان الهیجان خبر داد. صبح  پنجشنبه 3۰ خرداد ماه، چهل و هفتمین نشست تخصصی 
توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن با موضوع »توسعه پایدار و مخاطرات طبیعی )به مناسبت سالروز زلزله 
رودبار و منجیل(« با سخنرانی دکتر مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سالن 

اجتماعات سازمان برگزار شد..

اخبار
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علوم،تحقیقات و فناوری
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حسابداری، پژوهش علوم اجتـماعی

و رشته های مهنـدسی کامپیوتر ، 

صنایـع، معماری، نقشه کشـی، 

عمـران و بـرق

آدرس: رشت گلسار خیابان 86 
شماره تماس:  01333124497-8
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در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

هزینـه های تولیـد فزاینـده است،

یک  تحلیل  آغاز  از  پیش 
و  است  مطرح  مهم  پرسش 
آنهم اینکه، به راستی این همه 
و  روحانیان  مجلس،  نماینده 
نفوذ در گیالن  افراد صاحب 
و گیالنیهای حاضر در دولت 
و بخش های غیر دولتی چه 
سال  چهار  برای  توانیم  نمی  استان  در  که  کنند  می 
هم که شده ثبات مدیریتی نسبی در حوزه اجرایی و 

مدیریت شهری داشته باشیم؟«. 
بعنوان یک گیالنی قلب انسان به درد می آید وقتی 
شاهدیم چهل است این استان به معنای واقعی به یک 
دانش  و  تجربه  کسب  آموزی،  کار  بازآموزی،  مرکز 
آموزی تبدیل شده تا افراد مدتی بیایند، بیاموزند و به 

مسئولیت های باالتر ارتقاء پیدا کنند. 
زمانی هم که افراد استان را ترک می کنند یا ترک 
داده می شوند،  یک دوره گذار پدید می آید که استان 
و یا شهرستان یا آن سازمان و نهاد بدون مدیر می ماند 
و ..... تبعات این رفتارهای مکرر  و بی انتها در گیالن 
هم نابسامانی ها، عقب ماندگیهای، بی تفاوت ها در 
راستی  به  است.  جامعه  درون  نیز  و  مجموعه  درون 
چرا ما در گیالن چنین سرنوشتی داریم و چرا کسی 

فکری به حال استان نمی کند.؟! 
به خاطر داریم  که شهر رشت مرکز گیالن 11 ماه 
بدون شهردار بود و آش به حدی شور شد که فریاد 
نماینده ولی فقیه هم بلند شد که شهر بدون شهردار 
و  فن  اهل  همه  که  ماجرا  باقی  و  نیست  ممکن  که 

سیاست می دانند.؟ 
آخرین نمونه عدم ثبات مدیریتی این که مصطفی 
ساالری از اهالی شهرستان دشستان استان بوشهر که 
مدت کوتاهی هم در بوشهر استاندار بود، برای مدت 
کوتاهی استاندار گیالن شد. از همان ابتدا گفته شد که 
وی گیالن را برای کسب اعتبار مدیریتی در نظر گرفته 
و قرار است یکی از وزیران کابینه دوازدهم شود. این 
مدتی  از  بعد  اما  شد،  تکذیب  شایعه  بعنوان  مطلب 
اکنون حکم وی بعنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی 

ثبت و گیالن باز هم بی استاندار ماند!.
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فروشگاه عسـل عرضه کننده
        انواع عسل   
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زنبور عسل کشور

صدرا
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واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن 
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت 
کار گفت: کشورهای کانادا، استرالیا 
و دانمارک اقداماتی را برای جذب 
که  کرده اند  آغاز  ایرانی  کار  نیروی 
نیرو  ۵هزار  اعزام  برای  هدفگذاری 
شده  آغاز   ۹۸ سال  در  خارج  به 

است. 
دفاتر  تأسیس  اکبرنیا  محمد 
کار  نیروی  حمایت  و  هدایت 
یکی  را  هدف  کشورهای  در 
در  کار  وزارت  سیاست های  از 
خارج  به  کار  نیروی  اعزام  حوزه 

این  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  از 
کار  نیروی  اعزام  تسهیل  به  دفاتر 
از کشورمان به کشور مقصد کمک 
می کنند، ضمن اینکه ایرانیان شاغل 
دفاتر  این  حمایت های  از  می توانند 
در حوزه های مختلف مرتبط با کار 
اینکه  بیان  با  وی  شوند.  مند  بهره 
کشورهایی  در  حاضر  حال  در 
استرالیا،  ترکیه،  کانادا،  عمان،  مانند 
و  هدایت  دفاتر  آلمان  و  دانمارک 
حمایت نیروی کار راه اندازی شده 
کشورهای  دفاتر  داد:  ادامه  است، 
در  و  تازگی  به  دانمارک  و  آلمان 

سال جاری تأسیس شده اند. 
حمایت  و  هدایت  کل  مدیر 
این  افزود:  کار  وزارت  کار  نیروی 
دفاتر از طریق هماهنگی و توافق دو 
جانبه وزارت امور خارجه کشورمان 
تأسیس  نظر  مورد  کشورهای  با 
می شوند. البته در کشور کانادا نیز به 
دفتر  اما  نداریم  سفارت  اینکه  رغم 
هدایت و حمایت نیروی کار ایرانی 
تأسیس شده است و فعالیت می کند. 
اقدامات  اهم  به  اشاره  با  اکبرنیا 
خارج  به  کار  نیروی  اعزام  برای 
کانادا،  کشورهای  گفت:  کشور  از 

در  را  اقداماتی  دانمارک  و  استرالیا 
حوزه جذب نیروی کار ایرانی آغاز 
به  بتوانیم  امیدواریم  که  اند  کرده 
نتایج و توافقات خوبی دست یابیم. 

3 کشور اروپایـی، نیــروی کار ایـرانی می خواهند
قابل توجه جوانهای بیکار گیالنی، 

واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن   
در  کشور؛  چای  ملی  اولین جشنواره 
الهیجان پایتخت چای ایران با برنامه 

های متنوع برگزار می شود. 
عنوان  به  کشور  چای  سازمان 
دبیرخانه دائمی جشنواره، با همکاری 
جمله  از  استان  اجرایی  های  دستگاه 
الهیجان،  شهرستان  فرمانداری 
ارشاد  کل  اراده  الهیجان،  شهرداری 
فرهنگی،  میراث  سازمان  کل  اداره  و 

بخش  و  گردشگری  و  دستی  صنایع 
خصوصی صندوق حمایت از توسعه 
سندیکای  و  کشور   چای  صنعت 
اتحادیه  و  شمال  چای  کارخانجات 
برگزار  طالیی  های  غنچه  چایکاران 
و  تخصصی  های  برنامه  کند:  می 
چای  ملی  جشنواره  اولین  فرهنگی 

کشور به شرح ذیل می باشد: 
سخنرانی مقامات کشوری و استانی 

نشست های تخصصی 

 تجلیل از فعاالن برتر حوزه چای 
)باغداران، چایکاران و کارختجات( 

آموزش دم کردن چای 
باغات  از  )بازدید  گردشگری  تور 
و کارخانجات( - نمایش های آئینی، 
بومی و محلی - عرضه مستقیم چای 

 موسیقی محلی 
مراسم   - چای  از  گویی  خاطره 
اختتامیه و صدور بیانیه پایانی جشنواره 
کشور  چای  ملی  جشنواره  اولین   

در تاریخ های ۲۰ و ۲1 تیر ماه در جزیره 
استخر شهرستان الهیجان برگزار می شود.

جشنـواره ملی چـای کشور در الهیجـان برگزار می شود 
20 و 21 تیر ماه، 
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گوناگون

خبر

 گیالن ۲4 و نشریه واکنش: لزوم راه اندازی درس اجباری موسیقی در مدارس و تأسیس 
شبکه تلویزیونی موسیقی از جمله پیشنهاداتی بود که در جلسه گفت وگوی موسیقی مطرح شد. 
 سومین جلسه از سلسله نشست های گفت وگوی فرهنگی با محوریت موسیقی صبح  پنجم 

تیرماه در کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور فعاالن حوزه موسیقی برگزار شد. 
 * سیاوشی: پیشنهاد 2 ماده ای دفتر موسیقی به کمیسیون فرهنگی مجلس 

 در این جلسه طیبه سیاوشی شاه عنایتی گفت: در جلسات پیشین به مواردی همچون بحث 
قانون فرادستی در حوزه موسیقی پرداخته شد که دفتر موسیقی یک پیشنهاد ۲ ماده ای ارائه کرد. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: 

موضوعاتی همچون سازهای موسیقی، بازار موسیقی، موسیقی در آموزش و پرورش و قانون کپی 
رایت مورد بحث قرار گرفت و امروز در خصوص قانون گذاری در عرصه موسیقی جمع بندی 

خواهیم کرد. 
* به آنچه که خود داریم، بی توجهی شد 

 در ادامه تقی ضرابی مدیر گروه موسیقی و رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر خانه موسیقی گفت: 
متاسفانه بی توجهی به آنچه که خود داریم، موجب ورود خرده فرهنگ های بیگانه شده که این 
خرده فرهنگ ها زمانی شکل می گیرد که فرهنگ رسمی جامعه که به عنوان »مادر فرهنگ« جاری 

است به هر دلیل نیازهای افراد جامعه را برآورده نمی کند

26 هزار معتاد از واکنش
خدمات بهزیستی 

بهره مند شدند 

برنج گیالن کیلویی 30 تا 
40 هزار تومان

درکمسییون فرهنگی مجلس مطرح شد،لزوم راه اندازی درس اجباری موسیقی درمدارس

برنج یک غذای اصلی برای خانواده 
های ایرانی محسوب می شود و این 
که  دارد  بسیاری  ماده غذایی خواص 
آن  به  روز  یادداشت  همین  پایان  در 

اشاره خواهد شد.
» برنج« به معنای تولید محصولی » 
به رنج » است چرا که مراحل کاشت 
، داشت و برداشت آن نسبت به همه 
و  است  تر  سخت  دیگر  محصوالت 
این  تولید  دشوار  ویژگیهای  از  یکی 
محصول کار طاقت فرسا  در بهار و 
فصل گرم  تابستان در محیطی پر از 
آب و گل وشل است. زنان و مردان 
برنجکار باید در تمام طول روز گاه تا 
داخل گل  در  زانو  زیر  تا  14 ساعت 
و شل به سختی حرکت کرده و نشاء 
این  تولید  برسانند.  انجام  به  را  برنج 
محصول در گیالن و مازندران و دیگر 
استان ها از نظر نوع، عطر و طعم به 
و  خاک  نوع   ، اقلیمی  شرایط  لحاظ 
بوده  و  متفاوت  بسیار  آن  نظایر  و  آب 
یکی از دالیلی که برنج گیالن نسبت به 
سایر برنج ها از کیفیت باالتری برخوردار 

است همین شرایط ویژه است. 
 ، گیالن  در  فقط  برنج  *کشت 

مازندران و گلستان
 از سویی به علت مشکالت فراوان 
کمبود آب در ایران که سرزمینی نیمه 
خشک است  الحمداهلل پس از سالها 
مسئوالن امر به تازگی تصمیم  گرفتند 
استان  در  فقط   برنج  آینده  سال  ز  ا 
گلستان  و  مازندران  و  گیالن  های  

کشت شود.
تردید نیست که این محدودیت از 
سال آینده قیمت برنج تولید داخل را 
افزایش خواهد داد، اما آنچه هم اکنون 
بسیار مهم است هزینه های مربوط به 

تولید برنج است.
اقتصادی  شرایط  اینکه  به  نظر 
دلیل  به  قبل  سال  ابتدای  از  کشور 
فروش  عدم  و  ناعادالنه  های  تحریم 
موازات  به  و  آمدها  در  کمبود  نفت، 

ارز  انواع  نرخ  ناباورانه  جهش  آن 
هزار   3 از  که   «( دالر   خصوص  به 
تومان به 1۵ تا 16 هزار تومان رسید و 
اکنون هر دالر بیش از 13 هزار تومان 
است«( ، قیمت همه خوراکی های ، 
لوازم خانگی، دارو و درمان، خدمات 
و همه نیازهای جامعه روند صعودی 

پیدا کرد.
خاص  احوال  و  اوضاع  این   در 
شالیزار  در  کار  کارگری  دستمزدهای 
امسال  و  یافت  افزایش  به شدت  هم 
کار  وجین  کار،   نشا  کارگران  هزینه 
محصول  برداشت  تیرماه  اواخر  از  و 
است.  قبل شده  برابر سال  دو  تا  گاه 
مالکیت  که  باشیم  داشته  خاطر  به 
منطقه  برنجکاری در گیالن و   زمین 
غرب مازندران خرده مالکی و به طور 
میانگین  برای هر خانوار حدود  هفت 
هزار متر مربع است که این عامل خود 
یکی از عوامل مقرون به صرفه نبودن 

کشت محصول است.   
کارمزد  و  برنج  دروی  ها  هزینه   
کارخانه های برنجکوبی با وجود آنکه 
جهاد کشاورزی نرخنامه ساالنه صادر 
توجهی  قابل  افزایش  اما   ، کند  می 
یافته است و الیته با این افزایش های 
قیمت برنج تولید داخلی هم گران تر 

می شود.
از شهروندان  ممکن است بسیاری 
نباشند  محصول  تولید  جریان  در  که 
تصور کنند کشاورز و تولید کننده در 
کشاکش افزایش قیمت ها ، نرخ برنج 
نادرستی  تصور  این  و  کرده  گران  را 
گرانی  بیشتر  آنکه  به خصوص  است 
برنج  در بازار  و توسط  فروشندگان 
بازار گردانان و واسطه های  عمده و 

انجام می شود.
همین واسطه های و بازار گردانان 
عید  درآستانه  قبل  سال  اسفند  برنج 
درجه  هاشمی  برنج  مانند  محصولی 
یک را که در محل تولید کیلویی 11 
به   ، بودند  تومان خریده  هزار   1۲ تا 
نرخ ۲۵ تا 3۰ هزار تومان در شهرهای 
بزرگ به دست مصرف کننده رساندند 
که واکنش ها و بازتاب های رسانه ای 

بسیاری داشت. این نرخ بالفاصله  در 
برنج  قیمت  اکنون  و  شد  رایج  بازار 
طارم و هاشمی مرغوب  در بازار برنج 
فروشان رشت هم بین ۲۵ تا 3۰ هزار 

تومان در کیلو است .
* نمایندگان چه می گویند

، رییس مجمع نمایندگان گیالن در 
نشست با جمعی از شالیکاران و هیات 
تولیدکنندگان  های  اتحادیه  مدیره 
استان های گیالن، مازندران و گلستان  
اکنون  هم  گفت:   ، شلمان  شهر  در 
را  مصرف  کفاف  داخلی  برنج  تولید 
گونه  هیچ  به  مبرمی  نیاز  و  دهد  می 

واردات احساس نمی شود
این در حالی است که دولت  الیته 
از یک ماه پیش با افزایش قیمت برنج  
اعالم  آزاد  را  محصول  این  واردات 

کرده است.!!.
جوریابی  حسنی  محمدصادق 
افزود:واردات برنج سود بسیار باالیی 
نسبت به کاالهای دیگر دارد و با وارد 
واردکنندگان  خارجی  برنج  کردن 
می  مند  بهره  ممکن  سود  ازبیشترین 
شوند که این موضوع مورد قبول نمی 

باشد.
نماینده شهرستان رشت در مجلس 
یکی  سازی  برند  مسئله  کرد:  اظهار 
در  که  باشد  می  توجه  قابل  موارد  از 
شمال کشور باید به آن توجه شود و 
بازار  برند خاصی در  در حال حاضر 

برنج وجود ندارد.
دقیق  سازی  برند  با  گفت:  وی 
بسیاری از مشکالت مربوط به حوزه 
فروش برنج  داخلی حل خواهد شد .

لنگرود  شهرستان  نماینده  ادامه  در 
در مجلس شورای اسالمی هم گفت: 
اگر از برنج کار و محصولش حمایت 
به شدت  شالیزاری  های  زمین  نشود 

تغییر کاربری پیدا خواهند کرد.
تصمیم  با  افزود:  الهوتی  مهرداد 
استان  در3  فقط  برنج  کشت  دولت 
گلستان  و  مازندران  گیالن،  شمالی 

انجام خواهد شد.
*قیمت برنج امسال کیلویی چند ؟

اینکه قیمت برنج گیالن اواخر تیرماه 
مشخص  هنوز   ، باشد  چند  کیلویی 
نیست اما بی تردید از کیلویی ۲۵ هزار 
نباید کمتر باشد . کشاورزی که  تومان 
تولید  باال  های  هزینه  با  را  محصولی 
را  خود  نیازهای  همه  باید  کنند  می 
درصدی   4۰۰ و   3۰۰ های  افزایش  با 
خریداری کند.  به عنوان نمونه اگر یک 
یک  برای  گذشته  سال  اوایل  برنجکار 
عمل جراحی ساده باید ۲ میلیون تومان 
می پرداخت امسال باید 6 تا ۸ میلیون 
ماشین سواری  قیمت یک  یا  بپردازد،  
یدکی  قطعات  و  کمباین  و  تراکتور  و 
هزینه  و  دارو  و  میوه   ، لبینات  انواع  و 
شده  برابر  چندین  آن  نظایر  و  پزشک 

است.
در این اوضاع و احوال شایسته است 
دولت از هم اکنون نرخ تضمینی برنج 
تحقیقات  صورت  به  و  انصاف  با  را 
دست  تا  کند  اعالم  علمی  و  میدانی 
برنج کوتاه شود.  بازار  واسطه های در 
های  رسانه  شد.  میسر  امر  چنین  اگر 
این  در  هم  روحانیان  و  ایران  شمال 
مساله مهم ورود کنند و نمایندگان مردم 
منطقه در مجلس حساس باشند تا مبادا 
زار  و  کار  این  در  اصلی  دهنده  زیان 

تولید کننده برنج باشد. متشکرم
*10خاصیت باورنکردنی برنج 

به عنوان  جهان  نقاط  اکثر  در  برنج 
وعده های  از  بسیاری  اصلی  بخش 
غذایی استفاده می شود. بیش از نیمی از 

جمعیت جهان از ا...
از  جلوگیری   .۲ انرژی   تأمین   .1
چاقی 3. کنترل فشار خون 4. جلوگیری 

از سرطان ۵. مراقبت از پوست 
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ادامه سرمقاله

ادامه سرمقاله ...
 استاندار قبلی و قبل آن هم چند مقام عالی اجرایی استان 
همین طور بودند . تنها کسی که در گیالن کمی دوام آورد و 
منشا خدمات هم شد، آسید علی اکبر طاهایی بود که به قول 
خودش از پدر مازنی » چالوسی » و از مادر لنگرودی بود. در 
آن دوره که مرحوم آیت اهلل احسانبخش هم زنده بود و من 
در استان مسئولیت داشتم، از نزدیک دیدم چگونه استاندار و 
نماینده ولی فقیه با اتفاق نظر و همدلی همه مدیران را زیر 
تحمیلی  دوران جنگ  در  آنکه  وجود  با  و  گرفته  چتر خود 
انجام  ماندگاری در گیالن  آثار  داشتیم چه  قرار  هشت ساله 

و اجرا شد. 
پایه گذاری سازمان  این خدمات موثر آن دوره  از جمله 
آغاز  رشت-   ، تهران  بزرگراه   احداث   ، انزلی  آزاد  منطقه 
احداث چند سد بزرگ و کوچک، شروع مطالعات دقیق ایجاد 
راه آهن ، توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات زراعی، توسعه 
بخشی صنعت و احداث کارخانه هایی که همه تولید آنها به 
اروپا صادر می شد و... از جمله این اقدامات بود که نویسنده 

آنها را از نزدیک درک کرد. 
به  گیالن  استان  بعد  به   13۷۰ دهه  در  یعنی  زمان  آن  از 
اصطالح روز خوش ندید و عدم ثبات مدیریتی این استان را 
هر روز عقب تر برد تا جایی که سد های بزرگ بعد از 1۵ 
سال ناتمام مانده است، میدان نفتی سردار جنگل رودسر معلق 
از فشارهای شدید رسانه  بعد  ، قزوین  شد، راه آهن رشت 
ها و مردم  و با وجود حضور دکتر نوبخت در راس بودجه 
کشور بعد از 1۰ سال فقط راه اندازی شده است و تا تکمیل 
باید کارهای زیادی انجام شود. در باره منطقه آزاد انزلی آنچه 
باید می بود و آنچه اکنون شده است هم به زودی مفصل و 
مشروح گزارشی منتشر می کنم به خصوص آنکه در آن زمان 

اولین مدیر روابط عمومی این منطقه بودم. 
دقت  چرا  مجلس  در  گیالن  مردم  نماینده   13 راستی  به 
استان  عالی  مدیریت  ویژه  به  مدیریت   ثبات  به  بیشتری 
ندارند، روحانیان و رسانه ها که تریبون های گسترده هر چند 
منفک و جزیره ای  در اختیار دارند چرا به این موضوع مهم 

نمی پردازند و از کنار مساله به سادگی عبور می کنند .
وقتی استاندار که باالترین مقام اجرایی استان است ، می 
اید برای آنکه به زودی برود به طور طبیعی  از منطقه شناخت 
کافی ندارد » مانند آن مسئول چای که چند سال پیش در یک 
کارخانه چایسازی در بخش کالچای در فصل بهار به جوانه 
های شمشاد دست می کشید و می گفت عجب چای خوبی 
آن  مهر  هنوز  و  آید  می  یک حکم  با  اینکه  ،یعنی   »!! است 
خشک نشده با حکم دیگری می رود. به راستی مردم در این 
میان کجا هستند و چرا گیالنیها به نقش خود در این عرصه 
کرده  ثابت  تجربیات  نیز  و  مدیریت  علم  دهند.؟   نمی  بها 
است،  هر مدیری حدد یک سال برای شناخت و چرا گیالنیها 

به نقش خود در این عرصه بها نمی دهند.؟ 
منطقه و محل ماموریت زمان نیاز دارد و از سال دوم  باید 
با شناخت و آگاهی الزم  وارد عرصه عملیاتی و طرح های 

موثر و ماندگار شود. 
وقتی استانداری بعد از یکسال و اندی یعنی درست زمانی 
که  به طور نسبی از استان شناخت پیدا کرده و روابط را تا 
منصوب می شود،  دیگری  به مسئولیت   ، حدی می شناسد 
نمایندگان  همه  داشت.  استان  پیشرفت  از  باید  انتظاری  چه 
مجلس، روحانیان ، چهره های سیاسی ، فرهنگی و هنری و 
تشکل ها باید یک روز به خود بیایند و نسبت به این شرایط  

بحران زا در گیالن اعتراض و انتقاد کنند. 
قصد  کشور  در  برخی  انگار   ، باشم  گمانمی  بد  فرد  اگر 
مورد  در  نکند.   پیدا  توسعه  و  رشد  هرگز  گیالن  دارند 
مراتب  به  اوضاع  نیز  رشت  شهردار  ویژه  به  و  شهرداریها 
به شهر شناخت  تا نسبت  قبلی   بود. شهردارهای  تر  بغرنج 
پیدا کرده و بخواهند کاری صورت دهد یا  به وسیله همان 
اعضای شورایی که انتخاب شده بودند ، استیضاح می شدند 
و یا آنکه مانند نصرتی قزوینی شهردار قبلی برای مسئولیت 
دیگری عازم تهران است. در این میان شهردار سه ماه خدمت 
هم داشتیم که معلوم نبود چرا آمد و چرا رفت و همه این 
استان  مردم  و  منافع شهروندان  به  ناپذیر  ها ضربات جبران 

گیالن است!؟ 
واقعا چرا رسانه های اعم از رسانه ملی، خبرگزاری ها ، پایگاه 
که رسالت شان همین  منطقه  مطبوعات  و مجالت   ، های خبری 
. چرا  پردازند  این درد کهنه و مستمر نمی  به  مقوله است و بس، 
اساسا نمایندگان و روحانیان که در انتخاب استاندارها نقش و تاثیر 
به  بیایند که یک سال بعد  افرادی  ، اجازه می دهند  بسیاری دارند 
هر علت و عللی بروند.؟ پیشنهاد می شود، مدیران رسانه هایی که 
دلشان در عمل  برای استان گیالن می تپد و خود را فرزند خلف 
گیالن و  گیالنی می دانند و بله قربان گو  و نان به نرخ روز خور 
نیستند برای یک بار هم که شده تشکل ، انجمن ، کارگروهی غیر 
دولتی و غیر وابسته  تشکیل دهند و بدون منیت ها و با آرامش به 
این گونه مسائل مهم استان بپردازند . در این صورت افکار عمومی 
هم به حرکت در می آیند و روحانیان و چهره های استان نیز حمایت 
خواهند کرد. اینجانب آمادگی خود را برای تشکیل این کار گروه 
یا انجمن به صورت آزمایشی اعالم می دارم و دوستانی که تمایل 
دارند وارد این عرصه و صحنه شوند لطفا تماس بگیرند. بررسی 
از  فارغ  هم  گیالن  فعلی  استاندار  ساالری  مصطفی  کارنامه 
وابستگی های سیاسی و جناحی باشد زمانی که چنین گروهی 

موجودیت پیدا کرد.  
هدف ما تقویت مدیریت استان ، ثبات مدیریتی ، ادامه کار 
مدیرانی است که قدرت و توانایی دارند و شفافیت در مورد 
مدیران ضعیف و ناکارآمد در مرکز استان و شهرستان ها با 
مستندات باشد . مهم هم نیست که آن فرد در تیم دولت و 
فالن جناح باشد یا نباشد . هر کسی که کارآمد، سالم و مردمی 

بود را مورد حمایت قرار دهیم.  بسم اهلل 
  

استاندار آمد ، 
استاندار رفت !! 

هزینه های تولید فزاینده است!

با اختصاص 700 میلیارد بودجه،

مدیرکل بهزیستی گیالن :

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

خبری ، تحلیلی » گیالن 24 « 

گیالن ۲4: به مناسبت هفته 
مدیرکل  مخدر  مواد  با  مبارزه 
بهزیستی گیالن در یک نشست 
خبری اعالم کرد: سال گذشته 
 141 در  معتادان  درمان  برای 
مرکز ۲6 هزار نفر از خدمات 

بهزیستی بهره مند شدند. 
در این نشست خبری دکتر 
اعتیاد  گفت:  نژاد   نحوی 
وبرنامه  تدابیر  مخدر  ومواد 
طلبد  می  را  مهم  بسیار  ریزی 
یک  مخدر  مواد  رهبریت   و 
رهبریت هوشمند وبروز است.
وی بیان کرد: ابعاد مختلف 
نظام  مخدر  مواد  با  مبارزه 
برای  که  است  داشته  برآن  را 
های  برنامه  بخشی  انسجام 
مختلفی   های  کمیته  در  متنوع 
از  برگزار شود واین کمیته ها 
هم پوشانی تاثیر گذاری زیادی 
بر خوردار هستند.دکتر نحوی 
ماه  مهر  در1۰  کرد:  بیان  نژاد 
کلی  های  سیاست  سال13۸۵ 
مخدر  مواد  با  مبارزه  و  مقابله 
به  رهبری  معظم  مقام  توسط 
ابالغ  گانه  سه  قوای  روسای 
معظم  مقام  وهمچنان  شد  
این  گرفتن  جدی  در  رهبری 
طرف  از  سوز  خانمان  بالی 
اصرار  ومقامات  مسولین 
بهزیستی  کل  مدیر  دارند. 
استان گیالن گفت: در سال ۹۷ 
بهزیستی  فعالیت های سازمان 
اجتماع محور بوده وخانواده به 
عنوان یک هسته در نظر گرفته 
شده است واین فعالیت ها به 
موسسات  طرف  از  خصوص 
صورت  واینجوها  فرهنگی 
برنامه  از جمله  گیرد. وی  می 
های سازمان بهزیستی در هفته 
مبارزه با مواد مخدر رامسابقات 
 1 ۰ ی ر ا گز بر ، شی ز ر و
های  مناسبت  در  همایش 
رایگان  مشاوره  مختلف،انجام 
نمایشگاه،طرح  وبرگزاری 
فعال  سیار،مشارکت  اتوبوس 
روان،کارگاه  سالمت  همیاران 
صیانت  عنوان  با  آموزشی 
اشتغال  اجتماعی،کارگاههای 
،پیامک هایی باشعار پیشگیری 
،نمایشگاه  انبوه  صورت  به 
توسط  اعتیاد  از  پیشگیری 
دانشگاه  پرورش،  و  آموزش 
پزشکی  علوم  گیالن،دانشگاه 
باشعار  انزلی  آزاد  ومنطقه 
مبارزه با مواد مخدر بیان کرد. 
افزود:در  نژاد  نحوی  دکتر 
خصوص درمان اعتیاد از 141 
در  نفر  هزار   ۲6 حدود  مرکز 
ما  خدمات  از  گذشته  سال 
برخوردار شده اند و از معتادین 
حدود   ۹۷ سال  در  متجاهر 
خدمات  حال  در  1۰۷۲نفر 
شاه  اند.  گرفته  قرار  مختلف 
فرهنگی  کمیته  گوئی،رئیس 
هماهنگی  شورای  وپیشگیری 
گیالن  مخدر  مواد  با  مبارزه 
مواد  با  مبارزه  گفت:قانون 
مخدر در سال 136۷ در مجمع 
به  نظام  مصلحت  تشخیص 
تصویب رسید ودر سال13۸۹ 
اصالح  مرحله  چند  در  قانون 
شد.وی بیان کرد:اطالع رسانی 
وجوانان  نوجوانان  درسطح 
 ۹۰ از  وبیش  است  کم  بسیار 
اعتیاد  به  نسبت  مردم  درصد 
در جامعه نگران هستند ونرخ 
مصرف موادمخدر بین افراد1۵ 
درصداست  سال4/۵   64 تا 
به  نسبت  معتادان  وتعداد 
۵سال گذشته کاهش پیدا کرده 
فرهنگی  کمیت  است.رئیس 
گفت:حدود ۵۰ هزار معتاد در 
سطح استان گیالن وجود دارد 
مراکز  ۹هزار  کشور  کل  ودر 

درمانی ایجاد شده است.

 نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 
۲4: معاون امور دریایی اداره کل بنادر 
چند  در  گفت:  گیالن  دریانوردی  و 
ماهه اخیر حدود ۷۰ میلیارد تومان در 
که  شده  سرمایه گذاری  چمخاله  بندر 
رونق  موجب  آن  راه اندازی  و  توسعه 
و توسعه گردشگری دریایی می شود.
همایش  در  خدمتگزار   علی  مهندس 

نشریه  و   ۲4 گیالن 
واکنش: شهردار رشت 
اعالم کرد: در نخستین 
آسفالت  نهضت  اقدام 
تا  را  آلوده  رودخانه  دو   ، اندازی  راه  را 
پایان امسال پاکسازی و ۲3۰ میلیارد تومان 

نخبگان رسانه ای استان گیالن با اشاره 
به قدرت رسانه ای داشت: کشور ایران 
از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی 
است  برخوردار  جنوب  و  شمال  در 
اقدامات  و  فعالیت ها  راستا  این  در  و 

ارزشمندی اجرایی شده است. 
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و 
اینکه  بیان  با  استان گیالن  دریانوردی 

از منابع ملی به زباله سوز رشت اختصاص 
می دهد.

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی 
ارتباط با رسانه های شهرداری رشت دکتر 
اقدامات خود  به  با اشاره  حاج محمدی  
از زمان آغاز به کار اظهار داشت: طی دو 

۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دریاچه خزر 
متعلق به کشور ایران است خاطرنشان 
تکنولوژی  پیشرفت  به  توجه  با  کرد: 
و ظرفیت سازی ها، اقدامات خوبی در 
در  بندرانزلی  جمله  از  شمالی  بنادر 
حال انجام است. وی به ساخت برخی 
امکانات و تجهیزات اساسی در بنادر 
اشاره کرد و ابراز داشت: فعالیت های 

هفته گذشته اقدامات الزم جهت شناخت 
مقامات  شهرداری،  پرسنل  با  آشنایی  و 
صورت  اجرایی  های  دستگاه  و  استان 
راستا  این  در  هایی  نشست  و  پذیرفت 

صورت پذیرفت. 
به سفر  اشاره  با  محمدی  ناصر حاج   

متعددی از جمله روند تخلیه و بارگیری 
در بندرانزلی روز به روز در حال افزایش 
است که این اقدامات جهت پایداری و 

توسعه بندرانزلی و بنادر مؤثر است. 

در  که  مذاکراتی  با  افزود:  تهران  به  خود 
بحث  در  مثبتی  اتفاقات  شد  انجام  تهران 
زباله سوز و همچنین اختصاص بودجه ۲3۰ 
میلیارد تومانی رخ داده است که تمام آن در 

سال ۹۸ دریافت خواهد شد. 

تـوسعه بنــدرچمخـاله گیالن شتــاب گرفت

شهردار رشت خبر داد، نهضت آسفالـت انـدازی می کنم

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند

خانم فاطمه ملقبه خاطره رخشاء و اقایان نوشین و روزبه و شهرداد جملگی رخشاء برابر 
گواهی حصر وراثت شماره 1017- 1384/8/29 شعبه چهارم دادگاه عمومی رشت وراث 
خانم زهرا ورشوساز بروجردی مقدم با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 
265 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت المثنی ششدانگ پالک 1807 سنگ اصلی 14 
بخش 4 رشت با شماره مسلسل 767187 ذیل ثبت 2744 صفحه 109 دفتر 4/33 متمم 
ثبت و سند گردید، به علت جا بجائی مفقودگردیده است 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 انتشاراین  آگهی 
به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر اینصورت 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/ 1551
 

آگهی فقدان سند مالکیت
مالکیت  خانه 23 رشت مدعی شده است که سند  برگ استشهادیه گواهی شده دفتر  ارائه دو  با  علی جان روشناس  آقای  وراث 
ششدانگ پالک ثبتی به شماره 1و3و4و2179/5 واقع در بخش 1 رشت برابر سند قطعی 45199 مورخ 1328/6/23 به نام علی 
جان روشناس صادر و تسلیم گردیده که ایشان فوت نموده و وراث ایشان برابر حصر وراثت 642 مورخ 1388/8/13 شورای حل 
اختالف شعبه 116 رشت و ... آقایان محمد حسن، محمد رضا، رحیم ، علیرضا و خانم ها معصومه، ماهرخ ، خدیجه ، شمسی ، معراج جملگی 
روشناس و آقای حسین و خانم ها فرشته، فاطمه، صدیقه جملگی پاکدل خیرجو و خانم خدیجه کوشفر معرفی شده اند که وراث به موجب 
سند قطعی شماره 194956 مورخ 1384/9/24 مقدار 57/30 سهم مشاع از 184 سهم مشاع به شهرداری رشت منتقل شده است که 
سند مالکیت اولیه به علت جا بجائی مفقود شده است 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 نماید در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
رونوشت: مدیر کل محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( استان گیالن جهت اطالع - محسن ابراهیم زاده ، رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک ناحیه ی یک رشت - از طرف ایرج پور احمد کلشتری -  ر م الف/ 1599

زهرا رضائی 

زهرا رضائی 

لیال خدمت بین دانا
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گوناگون

 گیالن ۲4: این روزها با کمبود قطعات یدکی در بازار، خریداران خودروهای چینی رضایتی 
از خرید خود ندارند و مدام برای تعمیر خودروها به تعمیرگاها مراجعه می کنند. با رفتن رقبای 
اروپایی از ایران، خودروهای چینی بازار خرید و فروش  خوبی را به دست آورده اند و از طرفی 
مشتری ایرانی هم به دنبال خودروهای جدید و پر آپشن است و چه بهتر که یک خودروی 
چینی ارزان قیمت بخرد. اما این رضایت مقطعی است و بعد از چندین کیلومتر ایرادات این 
قطعات  کمبود  با  روزها  این  میدهد.   نشان  را  خود  مختلف  طروق  به  آپشن  پر  خودروهای 
یدکی در بازار خریداران خودروهای چینی رضایتی از خرید خود ندارند و مدام برای تعمیر 
خودروها به تعمیرگاها مراجعه می کنند. البته ایرادات خودروهای چینی چندین بار به مشتریان 

این خودروها گفته شده اما جذابیت این محصوالت عاملی شده تا مشتری جذب آنها شده و 
مشقت نگهداری از آنها را به جان بخرد. در حال حاضر برخی از واردکنندگان خودروهای چینی 
برای صرفه اقتصادی ترجیح می دهند تا قطعات یدکی اصل را برای خودروهای موجود در بازار وارد نکرده 
با فروش قطعات ارزان تر و فاقد کیفیت سود بیشتری را کسب کنند. همین موضوع عاملی  و به نوعی 
می شود تا تعداد مراجعات خریداران این خودروها به تعمیرگاه ها افزایش بیشتری پیدا کند. البته جالب 
اینجاست برای داخلی سازی قطعات این خودرو ها در کشور هم مانع تراشی هایی از طرف چینی ها انجام 
می شود که همین امر باعث می شود تا خودشان تمام قد بازار قطعات یدکی محصوالت را بدست گرفته 

و متناسب با اهداف خود عرضه قطعات را انجام می دهند.

دردسر خریـــداران خـودروهای چینـــــی شتاب گرفت 

الهیجان از شهرهای پر
خطر زلزله در گیالن است

واکنش

استاد  واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن   
در چهل  مدرس  تربیت  دانشگاه  تمام 
توسعه  تخصصی  نشست  هفتمین  و 
برنامه ریزی گیالن  و  مدیریت  سازمان 
از زلزله خیز بودن شهرستان الهیجان 

خبر داد. 
صبح  پنجشنبه 3۰ خرداد ماه، چهل 
توسعه  تخصصی  نشست  هفتمین  و 
برنامه ریزی گیالن  و  مدیریت  سازمان 
با موضوع »توسعه پایدار و مخاطرات 
زلزله  سالروز  مناسبت  )به  طبیعی 
دکتر  سخنرانی  با  منجیل(«  و  رودبار 
مهدی زارع استاد پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سالن 

اجتماعات سازمان برگزار شد
علمی  هیئت  عضو  و  تمام  استاد 
همزمان  زلزله   المللی  بین  پژوهشگاه 
 31 زلزله  سالگرد  نهمین  و  ییست  با 
 1۲ که  رودبار   شهرستان  ماه  خرداد 
هزار کشته و دهه هزار زحمی بر جای 
کرد،  اعالم  سخنانی  طی  گذاشت،  
موقعیت  دلیل  به  الهیجان  شهرستان 
از  یکی  الهیجان  گسل  گیری  قرار 
به  گیالن  استان  خطر  پر  شهرهای 
شمار می رود . وی تشریح کرد: گسل 
خزر،  گسل  الهیجان،  گسل  آستارا، 
گسل  و  منجیل  گسل  رودبار،  گسل 
مهم  های  گسل  جمله  از  را  کلیشوم 
گیالن دانست و افزود: گسل الهیجان 

و  است  منطقه  فعال  های  گسل  جزو 
شهر الهیجان در انتهای این گسل قرار 
دو  تالقی  محل  الهیجان  البته  دارد. 
فعالیت  تردید  بی  باشد.  نیز می  گسل 
اثرگذار  نیز  رشت  بر  الهیجان  گسل 

خواهد بود. 
بررسی گسل  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
خاطرنشان  گیالن،  فعال  غیر  های 
خطر  پر  مناطق  زمره  در  گیالن  کرد: 
زمین  و  سیل  خیزی،  لرزه  دیدگاه  از 
در  سیالب  سابقه  دارد.  قرار  لغزش 
در  اما خوشبختانه  دارد،  گیالن وجود 

معرض آسیب سیل ۹۸ قرار نگرفت. 
بین المللی  پژوهشگاه  استاد 
بیان  با  زلزله،  مهندسی  و  زلزله شناسی 
ریختن  هم  به  موجب  ها  زلزله  اینکه 
کرد:  تصریح  شوند،  می  منطقه  وضع 
آهن  راه  و  رشت   - قزوین  آزادراه 
می  عبور  رودبار  و  منجیل  از  گیالن 
کند که از محدوده های گسله و لغزش 
مانیتور  رودبار  منطقه  برای  لذا  است 
کردن را پیشنهاد می کنم که در راستای 
از  استفاده  است.زارع  پایدار  توسعه 
را  تجدیدشونده  و  پاک  های  انرژی 
پایدار  توسعه  های  مولفه  از  یکی 
دانست و بیان کرد: باید در همه مناطق 
از پتانسیل های موجود استفاده کنیم و 
گیالن ظرفیت خوبی در بخش انرژی 
باد و زمین گرمایی دارد.  وی با اشاره 
مخاطرات  و  پایدار  توسعه  پیوند  به 
و  مطالبه  که  توسعه ای  افزود:  طبیعی، 
اجرا می کنیم باید پایدار باشد؛ نه اینکه 
استاد  بیانجامد.  شرایط  ناپایداری  به 

و  زلزله شناسی  بین المللی  پژوهشگاه 
 6۹ سال  زلزله  کانون  زلزله،  مهندسی 
را محل تالقی دو ساختار زمین شناسی 
فعالیت  کرد:  تصریح  و  دانست  مهم 
گسل رودبار موجب از بین رفتن تمدن 
مارلیک شد و بعد از سه هزار سال در 

سال 1۹۹۰ تکرار شد. 
با  علوم،  فرهنگستان  وابسته  عضو 
تا  لرزه خیری گیالن  پراکنش  به  اشاره 
طی  شد:  یادآور   ،1۹۹۰ سال  از  قبل 
گسل  میانی  بخش  گذشته  سال   1۲۰
تالش،  از  قبل  تا  جنوب  از  آستارا 
منطقه انتهایی گسل آستارا که مرز کوه 
و دشت را مشخص می کند و بخش 
دستگاهی  خیزی  زلزله  رشت  غربی 
دقت  باید  لذا  و  است  نداده  نشان  را 
داشته  مناطق  این  به  نسبت  بیشتری 

باشیم. 
 ۲.۵ حدود  را  گیالن  جمعیت  وی 
کرد:  عنوان  و  دانست  نفر  میلیون 
در  گیالن  جمعیت  از  نفر  هزار   ۷۵۰
شهرستان رشت مستقر هستند که این 
میلیون  یک  به  روز  طول  در  جمعیت 
نفر هم می رسد. آبادی های گیالن نیز 
نفر  هزار  یک  تا   ۵۰۰ جمعیت  دارای 
است که به ویژگی های اقلیمی استان 

برمی گردد. 
زارع، با بیان اینکه شهرستان رودبار 
 6۹ سال  در  جمعیت  نفر  هزار   ۹1
داشت، گفت: از این جمعیت 3۵ هزار 

نفر در سه شهر رودبار، منجیل و لوشان 
و بقیه در روستاها ساکن بودند. این در 
حالی است که تلفات ناشی از زلزله سال 
6۹ رودبار و منجیل 3۵ هزار نفر اعالم 
شده است، اما تعداد شناسنامه های باطل 
شده و تلفات شمارش شده به 1۵ هزار 

و ۸۰۰ نفر می رسد. 
شهرستان  جمعیت  کاهش  از  وی 
خبر  گذشته  سال   ۲۹ به  نسبت  رودبار 
داد و اضافه کرد: براساس نتایج حاصل 
رودبار  جمعیت   ۹۵ سال  سرشماری  از 
6۰ هزار نفر شمارش شده که باید طی 
می  نفر  هزار  یکصد  به  مذکور  مدت 
درصدی   3۰ کسری  اینکه  نه  رسید؛ 
پژوهشگاه  استاد  باشیم.  داشته  جمعیت 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 
ویژه  به  بزرگ  شهرهای  به  مهاجرت 
جمعیت  کاهش  علل  از  یکی  را  رشت 
شهرستان رودبار دانست و تصریح کرد: 
اگر زلزله سال 6۹ هم اکنون تکرار شود، 
و  توسعه شهر  و  کم  به خاطر جمعیت 
تلفات  و  خسارات  آوری  تاب  افزایش 
کمتری را مشاهده خواهیم کرد. در واقع 
ما در معرض زمین  مراکز جمعیتی  اگر 
لرزه قرار گیرد تلفات افزایش می یابد. 

 زارع، توزیع جمعیت در آبادی های 
شد:  متذکر  و  دانست  خوب  را  گیالن 
های  کلونی  به صورت  جمعیت  توزیع 
کوچک، اما فراوان در شرایط بحرانی به 

نفع ماست. 

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور،

خبر

خبر

خبر

خبر

 20 مرکز
غیر رسمی دفن

زباله در گیالن!!!

3 کشور اروپایی،
نیروی کار ایرانی می خواهند

استانداری گیالن گفت: در  گیالن ۲4: معاون عمرانی 
برای دفن  استان ۹ مرکز رسمی و ۲۰ مرکز غیر رسمی 

زباله وجود دارد. 
علی اوسط اکبری مقدم به همراه ناصر حاج محمدی 
با  و  کرد  بازدید  سراوان  زباله  سایت  از   رشت  شهردار 
اشاره بر تولید بیش از ۲ هزار تن زباله در گیالن گفت: 
پانصد تن از ۲۰۰۰ تن زباله تولیدی در گیالن روانه مراکز 
پردازش و کارخانه های کمپوست برای بازیافت می شود 

و مابقی نیز به محل دفن زباله ها هدایت می شود. 
 وی با اضافه کرد: در استان ۹ مرکز رسمی و ۲۰ مرکز 

غیر رسمی برای دفن زباله وجود دارد. 
 اوسط مقدم  بحث زیست محیطی را یکی از معضالت 
حل  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  پسماند  و  زباله  دفن  محل 
مشکل پسماند نیازمند توجه ویژه و مستلزم صرف زمان 
و تعامل همه جانبه همه دستگاههای اجرایی است، چرا 
که شهرداری به تنهایی از عهده مدیریت زباله سراوان بر 

نمی آید. 
 معاون عمرانی استانداری گیالن با اشاره به ورود زباله 
4 شهرستان رشت، صومعه سرا، شفت و فومن به محل 
زباله  دفن  محل  در  کرد:  خاطرنشان  سراوان  زباله  دفن 
سراوان اقدامات شایسته ای انجام شده است. خوشبختانه 
بسیار  آلودگی  شاهد  گذشته  سال  با  مقایسه  در  امروز 

کمتری در محل دفن زباله سراوان هستیم.ِ 
شیرابه  تصفیه  بحث  خصوص  در  مقدم  اکبری 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستگاهی با قابلیت تصفیه 
شیرابه به مقدار 3 لیتر در ثانیه در این مکان ساخته شده 
حال  در  پیمانکار  و  است  مستقر  مکان  این  در  اکنون  و 
آماده سازی سوله این کارگاه است و در چند ماه آینده با 
اتمام ساخت سوله و نصب دستگاه شاهد افزایش مقدار 
تصفیه شیرابه ها خواهیم بود. وی ضمن ضرورت تعامل 
با  زیرساختی  های  دستگاه  های  جانبه  همه  همکاری  و 
شهرداری یادآور شد: بنده به شخصه مخالف تعرض و یا 
چشم داشت به زمین های منابع طبیعی هستم و از این به 
بعد حتی اگر یک متر از زمین منابع طبیعی به محل دفن 

اضافه گردد مخالفت و ممانعت خواهم کرد. 
این  ادامه  در  نیز  رشت  شهردار  محمدی  حاج  ناصر   
بازید با تاکید بر ضرورت تسریع بخشی در احداث تصفیه 
از فصل  قبل  تا  باید  این تصفیه خانه  خانه رشت گفت: 

بارندگی احداث و آغاز به کار کند. 
وی با تاکید بر عدم وجود مشکل در پروسه دفن زیاله 
اجرایی  با همکاری دستگاههای  است  امید  تصریح کرد: 
این تصفیه خانه راه اندازی شود تا آب تصفیه شده از پس 
ماند به رودخانه و چرخه طبیعت باز گردد و مقدار شیرابه 

هم به صفر برسد.

ادامه مطلب از صفحه 1 ...
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکید کرد: برنامه های اعزام نیروی کار به خارج از کشور 
در سال ۹۸ را از اواخر سال گذشته آغاز کردیم تا بتوانیم 
ایجاد  نیروی کار  اعزام  در سال جاری تحولی در حوزه 
حوزه های  در  ویژه  به  کار  بازار  جهانی  نیازهای  کنیم. 
بهداشتی و فنی و مهندسی این نوید را می دهد که بتوانیم 
اما در نهایت تسهیل  باشیم  این زمینه داشته  اقداماتی در 
گشایش های  و  المللی  بین  شرایط  به  کار  نیروی  اعزام 
سیاسی بستگی دارد. وی همچنین به ظرفیت باالی جذب 
نیروی کار خارجی توسط کشور آلمان اشاره کرد و گفت: 
به ۷۰۰  این کشور  برآوردهای صورت گرفته،  اساس  بر 
نخست  فاز  در  که  دارد  نیاز  خارجی  کار  نیروی  هزار 
است  شده  گذاری  هدف  کار  نیروی  هزار   ۲۵۰ جذب 
اما اینکه چقدر از این نیاز را بتواند با جذب نیروی کار 
ایرانی پوشش دهد بستگی به ظرفیت های فنی داخلی و 
مسائل سیاسی دارد. اکبرنیا گفت: با کشور آلمان در حوزه 
اعزام نیروی کار به این کشور توافقاتی صورت گرفته و 

پیشرفت هایی نیز حاصل شده است. 

اثری جدید از
 علیرضا جوقه دوست، 

فیلم مستند عجائب 
هشتگانه گیالن 

شرکت گاز گیالن 
رتبه دوم سالمت 
اداری را کسب 

کرد 

جوقه  علیرضا   :  ۲4 گیالن 
دوست مستند ساز نامی گیالن 
به تازگی کاری نو را با عنوان 
تولید  گیالن  هشتگانه  اجائب 

کرده است. 
نویسندگی  به  کار   این   
با  و  نژاد  شعبانی  علیرضا 
پژوهش علیرضا جوقه دوست 
خلق  نژاد  شعبانی  علیرضا   ،

شده است. 
امامزاده  رنجبر  اکبر  علی 
اثر  این  کننده  تولید  هاشمی 
صدای  از   آن  در  و  است 
بهرام  پرویز  استاد  ابریشمی 

بهره گرفته شده است. 
با  پوریای  فریبرز   : تریدی 
و   عشقی  آرش  آهنگسازی  
بدر  حسین  برداری  تصویر 
و   رسیده  انجام  به  کار  طالعی 
تدوین  را  آن  فرزانه  سبحان 

کرده است. 
برای این گروه از هنرمندان 
توفیقات  آرزوی  گیالن  نامی 

بیشتر داریم.  
منبع : گیالن ۲4

گیالن  استان  گاز  شرکت 
شرکت   3۰ میان  در  شد  موفق 
گاز استانی با دریافت نمره ۷۷.6 
رتبه دوم سالمت اداری سال ۹۷ 

را کسب کند.
مدیرعامل  اکبر  حسین   
شرکت گاز استان گیالن در این 
توسط  ارزیابی  این  گفت:  باره 
گاز  ملی  شرکت  بازرسی  امور 
شرکت   3۰ میان  در  و  ایران 

استانی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه این ارزیابی 
قانون  آموزش،  های  زمینه  در 
پاسخگویی،  شفافیت،  گرایی، 
اداری  انضباط  ساالری،  شایسته 
بهره  و  مصرف  الگوی  مالی،  و 
سامانه  توسعه  و  استقرار  وری، 
های  فناوری  و  الکترونیک  های 
نوین نظارت و کنترل داخلی انجام 
شده است، تصریح کرد: خوشبختانه 
مستندات  ارائه  با  گیالن  استان  گاز 
کامل، صادقانه و شفاف در همه 
این زمینه ها در میان استان های 

برتر قرار گرفته دارد.

واکنش:رئیس  نشریه  و   ۲4 گیالن 
دارد  اعتقاد  رسانه کشور  بسیج  سازمان 
به سنگرسازان  نباید  که اصحاب رسانه 
خصوص  به  شوند،  تبدیل  بی سنگر 
امروز که شاهد تالشهای بسیار گسترده 

دشمنان در فضای مجازی هستند.
سه  امروز  بصیری  مسعود  دکتر 
نخبگان  در همایش  ماه   تیر  شنبه 11  
بنادر  در سازمان  استان گیالن  رسانه ای 
داشت:  اظهار  بندانزلی  نوردی  دریا  و 
حوزه  در  متعددی  مشکالت  متاسفانه 
بیمه  مشکالت  که  دارد  وجود  رسانه 
اساسی  مشکالت  جزء  خبرنگاران 

اصحاب رسانه است. 
 رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با 
بیان اینکه افرادی با شکم های پر زیادی 
اندیشه های  از  که  هستند  عالم  این  در 

معاونت  داشت:  ابراز  برخوردارند  تهی 
کاهش  راستای  در  باید  مطبوعاتی 
مشکالت اصحاب رسانه به شکل جدی 

ورود کند. 
جبهه  تمرکز  به  اشاره  با  بصیری 
معیشتی، مشکالت  رسانه ای، مشکالت 
کرد:  خاطرنشان  خبرنگاران  بیمه ای 
یک  در  باید  رسانه  اصحاب  تمام 
ارشاد  وزارت  از  مهم  و  جدی  اقدام 
حل  راستای  در  مطبوعاتی  معاونت  و 
کنند  مطالبه گری  خبرنگاران  مشکالت 
و  ضرورت  به  وی  بردارند.  گام  و 
اشاره  اخالقی در جامعه  امنیت  اهمیت 
نباید  رسانه  اصحاب  داشت:  اظهار  و 
شوند،  تبدیل  بی سنگر  سنگرسازان  به 
متاسفانه امروز شاهد هستیم که تعدادی 
در  را  دشمن  نقشه های  فریب  مردم  از 

سوی  از  و  می خورند  مجازی  فضای 
در  سالم  آب  از  بیشتر  اینترنت  دیگر 

اختیار مردم است. 
با  بسیج رسانه کشور  رئیس سازمان 
اشاره به اینکه دشمن در حال طرح ریزی 
اینستاگرام و  مانند  در فضاهای مجازی 
دیگر شبکه های فارسی زبان است افزود: 
در فضای  راحتی  به  افراد  برخی  امروز 
فروش  به  اقدام  اینستاگرام  و  مجازی 
اما  می کنند  غیرمجاز  کارهای  و  اسلحه 
بصیری  نمی کند.  مقابله  آنان  با  کسی 
بسیج  و  رسانه  اصحاب  اینکه  بیان  با 
در  مثبتی  و  تأثیرگذار  نقش  می توانند 
راستای مقابله با تحرکات دشمن داشته 
مانند  مراسم  و  نشست ها  افزود:  باشند 
نشست امروز را باید افزایش داده و در 
همین راستا مساله محور و موضوع  محور 

برگزار کنیم. وی ابراز کرد: هر کسی که 
در زیر پرچم جمهوری اسالمی در حال 
همچنین  و  است  خدمت کردن  و  تالش 
هر کسی که نبضش از پیروزی های ایران 
یک  حقیقت  در  می زند  تندتر  اسالمی 
بسیجی است و باید مسائل و موضوعات 
مختلف را مدنظر قرار داده و در این مسیر 
رسانه  بسیج  سازمان  رئیس  کند.  تالش 
با  امروز  جهان  تمام  اینکه  بیان  با  کشور 
رسانه های خود در مقابل ایران ایستادند و 
در حال اقدام هستند ابراز داشت: یادمان 
این  در  بزرگی  پیروزی های  ما  که  باشد 
با  حتی  و  امکانات  کمترین  با  را  کشور 

دست خالی کسب کردیم. 
 

رسانـه ها نباید سنگـرسازان بی سنگـر باشند

مجید محمدپور، نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات 

آگهــی های ثبتــی

آگهــی های ثبتــی

آگهی فقدان سند
استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  رنجبر  اصغر  علی  آقای 
که سند  گردیده  دفترخانه 108 رشت مدعی  گواهی شده 
 4 بخش  اصلی 77  پالک 17342 سنگ  مالکیت ششدانگ 
رشت به شماره سریال 347995 بنام اقای ابراهیم صابر 
معاش عشقی ذیل ثبت 109655 صفحه 19 دفتر 4/897 
 -1383/3/31 قطعی  سند  برابر  و  گردید  سند  و  ثبت 
پیر  رنجبر  اصغر  علی  آقای  به  رشت   108 دفتر   7373
موسائی منتقل گردید، بعلت به علت جا بجائی مفقودگردیده 
است 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 انتشاراین  آگهی به این اداره اعالم و 
رسید دریافت دارد، در غیر اینصورت 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/ 1537

 آگهی فقدان سند اصالحی
 -  139885618603003501 شماره  آگهی  پیرو 
1398/3/5 این واحد ثبتی ، سنگ اصلی از 75 به 78 در پالک 

ثبتی 2467 بخش 4 رشت اصالح می گردد.
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مدیر  کجیدی-  اسالمی  حسین   

ناحیه دو رشت -از طرف تیال غالمی -
 ر م الف / 1552

 اخطار ماده 87 آئین نامه اجرای
پالک 1. فرعی 1352 از پالک اصلی 47 در بخش : 4 واقع در ، رشت 
فطرت  نیک  خانم  طلب  قبال  در  مسجدی  خشت  صابری  اسماعیل  به  متعلق 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار می 
شود ضمنا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 

است و ترتیب اثر داده نمی شود.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ، شعبه دوم - شهرا م دریا -

 ر م الف / 1545   

آگهی فقدان سند
خانم رقیه حق بین فالح پیشخانی با ارائه دوبرگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 199 رشت مدعی گردیده اند که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 11440 واقع در سنگ اصلی 55 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 94728933/ الف که به شماره دفتر 
الکترونیکی 139520318603003091 بنام خانم رقیه حق بین فالح پیشخانی صادر و تسلیم گردیده بود به علت جا بجائی مفقودگردیده 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده،  لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله  یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و 

رسید دریافت دارد در غیر اینصورت 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/1611
 

آگهی ابالغ پرونده شماره :  139704018581000720/1
بدینوسیله به کبری دلیلی کویخی فرزند حسین دارای ش.ش 2 صادره 
بدهکاران   4 شناسنامه  بشماره  صفر  فرزند  مرد  مراد  فرزاد  و  رشت  از 
مورخ  گزارش  برابر  که   139704018581000720/1 کالسه   پرونده 
97/12/13 مامور ابالغ در نشانی اقامتگاه شناخته نگردیده اید ابالغ می 
بین   86/7/28  -  168609493 بانکی  داد  قرار  شرایط  برابر  که  گردد 
از  و    97/7/21 تاریخ  تا  ریال   182/448/533 مبلغ  سپه  بانک  و  شما 
تاریخ 97/7/22 روزانه 52/448 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادرو بکالسه 9702350 در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18 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 کثیراالنتشار محلی چاپ و 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.
از طرف، مسول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی رشت

رم الف / 1543

 آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آین نامه اجرای اسناد رسمی
محمد  فرزند  میانده  بشارتی  مرضیه  1.خانم   : به  بدینوسیله 
اسکندر ش. م  6539415117 و ش .م587 و 2. آقای حبیب اله 
خدیو فرزند جعفر ش .م 2594534897و ش.ش 1749 ابالغ می 
مبلغ  به  بانک سپه شعبه مطهری رشت جهت وصول طلب خود  گردد 
86/554/467 ریال تا تاریخ 97/2/26 که از مورخه مذکور روزانه 
مبلغ 41424 ریال به اصل بدهی افزوده می گردد موضوع قرار داد 
بانکی شماره 269304894 - 93/9/13 علیه شما مبادرت بصدور 
اجرائیه نموده که بکالسه 9700715 منجر گردید چون مامو ر پست 
قادر به شناسائی آدرس شما در متن سند نبوده و بستانکار نیز آدرس 
دیگری از شما ارائه ننموده است لذا حسب در خواست ذینفع موضوع 
اجرائیه یکنوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر خواهد شد از 
تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات 

پیگیری خواهد شد.
 ) اول  اسناد رسمی رشت )شعب  اجرای  اداره  رئیس  از طرف - 

- شهرام دریا 
 رم الف/ 1542

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرا
ش.ش  ابوالقاسم  1.فرزند  پلکو،  فهمیده  احمد  به  بدینوسیله، 
1358 ، کد ملی 2562030646 و 2. فریدون فردی زاده شاهقاچی 
فرزند علی ش ش : 266 کد ملی 0050615661 ابالغ می گردد که  
در مورد پرونده اجرایی کالسه 9701863 اداره اجرای اسناد رسمی 
 60/11/25  -106015663 شماره  بانکی  داد  قرار  موضوع  رشت 
علیه شما، له بانک سپه شعبه خیابان شهدا رشت موضوع الزم االجرا 
75/069/704 ریال به انضمام حقوق دولتی ، چون مامور پست قادر 
به شناسایی آدرس شما در متن اخطاریه نبوده و بستانکار نیز آدرس 
دیگری از شما ارائه ننموده لذا موضوع اخطاریه یک نوبت در  یکی از 
روزنامه های محلی منتشر ، از تاریخ انتشار ظرف مدت 10 روز اجراییه 

ابالغ شده محسوب و عملیات اجرایی خواهد شد.
از طرف –رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت) شعبه اول( – 

شهرام دریا - 
رم الف/1541

آگهی فقدان سند
دفتر  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  زمانی  داریوش  اقای 
خانه 3 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 9686 سنگ 
اصلی 12 بخش 4 رشت به شماره سریال 302123 که بنام آقای عظیم 
سند  و  ثبت   4/740 دفتر   1 صفحه   89148 ثبت  ذیل  کرارودی  نوحی 
دفتر   1391/12/2  -282113 قطعی  سند  برابر  الواسطه  مع  و  گردید 
مفقود  بجائی  جا  علت  به  گردید،  منتقل  زمانی  داریوش  آقای  به  3 رشت 
در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  ذیل  طبق  مراتب  لذا  است  گردیده 
وجود  یا  و  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک 
سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشاراین  
آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به 

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

رشت - از طرف تیال غالمی
ر م الف / 1559

 

مدیریت رسانه 

استاد تمام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله، 

لیال خدمت بین دانا
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" 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

تصمیم های مردمـی و شایـسته 
که باید رایـج شود

بعالوه نگاه رسانه، 

چهار  در  ویژه  به  ایران  سینمای  تاریخ 
از  ژانری  چه  دهد  می  نشان  اخیر  دهه 
یا  و  کشور  داخل  در  تولیدی  های  فیلم 
از  از کشور  فیلمسازان مقیم خارج  توسط 
جشنوارهای متعدد جایزه دریافت کرده، یا 

حتی موفق به دریافت اسکار شده اند.! 
سرمایه  و  فیلمسازان  نیست   تردیدی 
و  مدیران  دانند  می  حوزه  این  در  گذاران 
مسئوالن برگزاری بیشتر این جشنواره ها و 
اسکار به چه ژانری از جهان سوم به ویژه 
تجلیل  و  داده  جایزه   ، داشته  توجه  ایران 
با رصد  دهندگان  اینکه جایزه  و  کنند  می 
دقیق نمایشنامه ها و داستان های فیلم ها به 
معنای واقعی و بسیار شفاف سیاست های 

» هالیوود« کاخ سفید را دنبال می کنند.  
در  حتی  و  کشور  داخل  در  متاسفانه 
رسانه ملی درصد قابل توجهی از فیلم ها و 
نمایشنامه ها در تئاتر به دنبال همین گروه 
تا  هستند  ژانرهای خاص  و  ها  داستان  از 
انگیزند!.  بر  را  عمومی  افکار  احساسات 
گویی در این کشور هیچ امیدی به زندگی 
وجود ندارد و خانواده های ایرانی به طور 
و  سرخوردگی  اعتیاد،   بدبختی،  در  کامل 
پیشرفته  جهان  با  و  برده  سر  به  بیچارگی 

فاصله زیادی دارند. 
که  رسد  می  اوج  به  آنجایی  تاسف 
و  فیلم  های  جشنواره  داوران  از  جمعی 
قابل  نیز در سطح  سریال در داخل کشور 
بهای  ها  فیلم  از  گروه  این  به  توجهی 
جوان  که  هایی  فیلم  دهند.!  می  بیشتری 
ایرانی را بی فرهنگ، فراری از علم آموزی، 
الابالی،  بدون انرژی و خانواده ها را سراسر 

 

گیالن ۲4 و نشریه واکنش: مدیرکل دفتر 
استانداری گیالن  استاندار و روابط عمومی 
اعالم کرد: اجرای شیوه نامه ساماندهی پرده 
نوشته در سطح استان باید با جدیت اجرا و 

مورد نظارت قرار گیرد. 
شیوه  ابالغ  به  اشاره  با  پور  هاشم  مجید 
در  نوشته  پرده  نصب  ساماندهی  نامه 
تشریفات  از  پرهیز  منظور  به  استان  سطح 
و  ساماندهی  و  غیرضروری  هزینه های  و 
داشت: الزم  اظهار  اداری  رفتارهای  اصالح 
ریزی،  برنامه  در  مسئوالن  همه  تا  است 
برای  بازدارنده  اقدامات  اجرای  و  نظارت 
داشته  ویژه  اهتمام  بخشنامه  این  اجرای 
باشند و گزارشی از روند تحقق مفاد آن را 
در صورت بروز مصداق و در نتیجه اقدام، 
به دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری های ویژه 

استانداری ارسال کنند. 
این  اجرای  در جهت  اینکه  بیان  با   وی 
کل  مدیران  و  فرمانداران  باید  بخشنامه 
نظارت موکد داشته باشند، افزود: کلیه مفاد 
ابالغی در این خصوص الزم االجرا بوده و 
تخطی و تعلل در رعایت بندهای آن برای 
تخلف  بخشنامه،  نظارتی  و  اجرایی  عوامل 

اداری و یا مالی محسوب می شود. 
استاندار و روابط عمومی   مدیرکل دفتر 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  گیالن  استانداری 
در  شده  مطرح  تخلفات  بر  رسیدگی  اینکه 
هیأت های  صالحیت  در  مذکور  نامه  شیوه 
مراجع  سایر  و  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
انضباطی و شبه قضایی است، لذا فرمانداران 
و مدیران کل در صورت مشاهده و وصول 
به  مفاد  اجرای  در  تخطی  نوع  هر  گزارش 

گرفتار در فقر و درگیریهای  درون فامیل، 
خشونت های خانوادگی و درون جامعه و 
بدتر از آن زنان و مردان را به دور از عاطفه 

و خائن به خانواده  معرفی می کنند. 
البته  همه فیلم ها، سریالها و نمایش های 
تئاتری این گونه نیستند و  تولید های فاخر 
ایران  سینمای  کارنامه  در  ای   شایسته  و 
حتی سینمای خانوادگی وجود دارد ، اما به 
راستی وضعیت کشور با وجود تحریم ها و 
مشکالت اقتصادی خاکستری و سیاه است 
.اساسا چرا وزارت فرهنگ و ارشاد به این 
وضعیت سروسامان نمی دهد. چرا جلوی 
فیلم های مبتذل و بسیار مفتضح ، جلف و 
ضد فرهنگ سینمای خانگی  با نظارت و 

کنترل  دقیق و پیگیرانه گرفته نمی شود. 
اغلب  و  سریال  و  ها  فیلم  از  بسیاری   
به  اخیر  دهه  یک  در  خانگی   سینمای 
شیوه ای است که گویی در این کشور نه 
کسی صاحب ثروت و سرمایه ، نه دارای 
مناطق زیبا و فوق العاده ، نه روابط  خوب 
 ، فامیلی  عالئق  و  عواطف   ، خانوادگی  

به  حتی  تخطی  تکرار  یا  عمدی  صورت 
تخلف  اعالم  به  مکلف  غیرعمد،  صورت 
شخص خاطی به هیأت رسیدگی به تخلفات 
قضایی  و  انضباطی  مرجع  دیگر  یا  اداری 

مربوطه هستند. 
و  ها  رسانه  نقش  اهمیت  بیان  با  وی   
این  اجرای  نحوه  بر  نظارت  در  مطبوعات 
حوزه  این  در  سازی  فرهنگ  و  نامه  شیوه 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  نیز  آن  متن  در  که 
اجرای  بر  نظارت  کرد:  خاطرنشان  است، 
پرده  نصب  ساماندهی  بخشنامه  کل  مفاد 
کل  اداره  عهده  بر  استان  سطح  در  نوشته 
حقوقی  امور  و  بازرسی  عملکرد،  مدیریت 
عهده  بر  را  آن  از  بندهایی  و  استانداری 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و 
معاونت های متناظر در فرمانداری ها است 
مسئولیت  عدم  معنی  به  کار  تقسیم  این  اما 
در  بخشنامه  مفاد  کل  اجرای  بر  فرمانداری 

سطح شهرستان مربوطه نیست.
نگاه رسانه

این نوع سیاست گذاریها، تصمیم گیری 
اموال  بر  مناسب  های  کردن  مدیریت  و  ها 
غیر  های  هزینه  از  پیشگیری  نیز  و  دولتی  
عمومی  افکار  های  خواسته  دقیقا  ضروری 

آن هم در شرایط کنونی جامعه است.
اثر تحریم  بر  اکنون که  مردم می گویند، 
از  جلوگیری  و  سفید  کاخ  ظالمانه  های 
فروش نفت و کاهش شدید در آمد اقتصاد 
ایران دچار مشکالت جدی شده است باید 
از یک سو در هزینه ها دقت شود و از سوی 
دیگر پرداخت حقوق های باالی 1۰ میلیون 
و  شرکتی  دولتی،  مدیران  همه  برای  تومان 
خصولتی حتی سران قوای سه گانه، نظامیان 
و وزارت نفتی ها و نظایر آنها ممنوع شود.

خوشی  هیچ  نه   و  شادمانی  و  شادی  نه 
 ، نیست و همه در گیر، گرفتار  تفریح   و 

غمگین ، بی عالقه و ماتم زده هستند. 
استناد  با  هم  داخلی  های  رسانه  برخی 
از  و هدفمند خارج  آمارهای ساختگی  به 
زده  ماتم  مردمی  را  ایرانی  و  ایران  کشور 
به  عالئقه  بی  و  روانی  مشکالت  دارای   ،
تاسف  جای  که  کنند  می  معرفی  زندگی 

بسیار دارد. 
اگر چنین است ، چرا در دو دهه اخیر 
امید به زندگی در ایران  در زنان تا ۷۸ و 
تا ۷4 سال رسیده است، آماری  در مردها 
که  ۲۰ سال قبل در مرز ۵۵ تا 6۰ سال بود. 
خودروهای  آپارتمان،   ویال،  همه  این 
 ، ها  گذاری  سرمایه  وارداتی،   و  داخلی  
 ، مسکن  بازار  رونق   ، بورس  در  حضور 
میلیونی  صد  چند  اندوخته  سکه،  و  طال 
بانکها، سرمایه گذاری ها در خارج از  در 
کشاورزی  و  صنعت  بخش  رونق  کشور، 
فیلم  تولید  برای  ای  زمینه  .... هیچ یک  و 
که  است  درست  نیست.  بخش  امید  های 

معنا ندارد در این شرایط سخت اقتصادی 
میلیون  تا دو  با یک  ایران  اکثر جمعیت  که 
می  روزگار  ماه  در  امد  در  و  تومان حقوق 
گذرانند، هنوز هم مدیرانی مثال در صندوق 
یا  تومان  میلیون   3۰ ماهانه  بازنشستگی 
مدیرانی دولتی و نهادهای انقالبی در تهران 
و استان های ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق 
» غیر از کارانه و پاداش  و امتیازهای سفر  

ماموریت » دریافت کنند.
این راستا  باید در  نمایندگان مجلس هم 
با  حتی  را  های خود  و حقوق  کنند  همت 

دارد که بخشی  اقتصادی وجود  مشکالت 
هم  بخشی  و  بوده  مدیران  توان  عدم  به 
چرا  اما  شود،  می  مرتبط  ها  تحریم  به 
خاکستری  و  سیاه  را  ایرانی  های  خانواده 
و پرخاشگر و بی فرهنگ نشان می دهید، 
و  سازی  فیلم  هیچ  آیا  هستید.  ایرانی  اگر 
تولید کننده ای در  دیگر کشورهای جهان 

با مردمشان چنین می کنند.؟ 
اقایان و خانم های فیلم ساز، نمایشنامه 
به  ها  کارگردان  و  گذار  سرمایه  نویس،  
خود بیایند و خارج از بحث های سیاسی و 
جناحی ، صنفی و رقابت های ناجوانمردانه 
اند، حداقل  نرسیده  نظام  اسالمیت  به  اگر 
ایرانی وطن پرست و مردم  به عنوان یک 

دوست به مردم خود جفا نکنند. 
وقتی چنین فضاهای سیاه و بی منطقی 
به  دیگر  کنید،  می  معرفی  جهان  در  را 
افکار  اذهان  از  کردن  پاک  امکان  سادگی 
یا حداقل  و  نیست  عمومی جهانی ممکن 

به سالها زمان نیاز دارد. 
اگر ایرانی هستید ، فیلم هایی تولید کنید 
که به جای طنزهای سبک سرانه، جلف ، 
لودگی ها و گاه خارج از حریم و حرمت 
خانواده  به خانواده ایرانی شخصیت بدهید 
که ایرانی ها مردمی با شخصیت ، متانت، 
فرهنگ و شایسته هستند.  شماهایی که در 
کالم  این  اید  کرده  زندگی  کشورها  دیگر 

نویسنده را به خوبی درک می کنید. 
به  ایران   های  رسانه  آنکه  تر  شایسته 
همت  مسیر  این  در  ملی  رسانه  خصوص 
بیشتری کنند و در مسیر تقویت بنیه های 
سیاه  از  پرهیز  و  بخشی   امید  و  فرهنگی 
سازی  شفاف  و  رسانی  اطالع  ها   نمایی 
کنند. شما هم نظر بدهید.  منبع : گیالن ۲4

حوزه  در  دفتر  اجاره  و  راننده  های  هزینه 
ها  این  دهند.  کاهش  دوم  یک  به  انتخابیه 
یعنی همدردی و همدلی عملیاتی با مردم  ، 
وگرنه همه حرف ها  و سخنرانی ها شعاری 

بیش نیست و مردم  اعتماد نمی کنند.
نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن ۲4 
از نگاه  و اقدام افرادی مانند مهندس هاشم 
استاندار و روابط  پور مدیر کل دفتر حوزه 
عمومی  که بر اجرای شیوه نامه ساماندهی 

پرده نوشته ها تاکید دارد، حمایت می کند.

خانـــواده ایرانـی را آنگونه که بایــد بنمایـش بگذاریـد  
فیلم های فارسی چرا سیاه یا طنز جلف شدند! 

در راستای همکاری های علمی، 
آموزشی و اشتراک منابع اطالعاتی و 
تجربیات انعقاد تفاهم نامه همکاری 
میان دانشگاه گیالن و سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی ایران منعقد شد.
بهره  موضوع  با  تفاهم نامه  این 
اطالعاتی،  منابع  از  متقابل  گیری 
ظرفیت ها و فرصت های پژوهشی، 
مطالعاتی و تخصصی طرفین تفاهم نامه و با هدف همکاری علمی، پژوهشی، 
احمد رضی  دکتر  امضای  به  تجربیات  و  اطالعاتی  منابع  اشتراک  آموزشی، 
و  اسناد  سازمان  رییس  بروجردی  اشرف  دکتر   و  گیالن  دانشگاه  رئیس 

کتابخانه ملی ایران رسید.
در این تفاهم نامه بر همکاری مشترک بین دانشگاه گیالن و سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران طی بندهای استفاده از توانایی های علمی– پژوهشی 
طرفین به منظور برگزاری و اجرای دوره های تحقیقاتی، اجرای طرح های 
موجود،  امکانات  به  توجه  با  مطالعاتی  فرصت  ایجاد  و  مشترک  تحقیقاتی 
اسناد  منابع چاپی و تصاویر رقومی نسخ خطی،  تبادل  همکاری طرفین در 
و منابع کتابخانه ای، همکاری طرفین در معرفی آثار جهت ثبت در حافظه 
جهانی، همکاری طرفین در مبادله و اهدای کتب به منظور غنی سازی منابع 
و کتابخانه دیجیتال با یکدیگر و همکاری طرفین در زمینه تألیف کتب، انتشار 

نشریات و طرح های تحقیقی مورد توافق تاکید شده است.
  مرکزاسناد، مدارک علمی و کتابخانه دانشگاه در سال 13۵۵ تاسیس شد. 
قبل از انقالب اسالمی مجموعه کتاب های چاپی فارسی و التین آن در حدود 
۷۰۰۰ جلد بود که  اکنون این میزان بالغ بر 1۷۰ هزار جلد کتاب می باشد. 
ادبیات  کتابخانه  از  اعم  دانشگاه  مجتمع  در  واقع  های  کتابخانه  های  کتاب 
و علوم انسانی ، کشاورزی، فنی ، معماری و هنر ، در کتابخانه ی دانشگاه 
متمرکز شده است. عالوه براین، دو کتابخانه ی اختصاصی شامل مجموعه 
اهدایی شادروان مرحوم دکتر معین و مجموعه اهدایی مرحوم دکتر ابریشم 
چیان  نیز در دانشگاه مستقر است و در حال حاضر کتابخانه دارای 1۷ هزار 

عضو است.

منطقه  واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن 
با  امسال  بهار  ماهه  سه  در  انزلی  آزاد 
جذب 46۲۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
درصدی   16۰ رشد  به  موفق   ، مستقیم 
در مقایسه با 1۷۷۸ ریال سرمایه گذاری 

نسبت به مدت مشابه سال قبل شد. 
و  روابط عمومی  مدیریت  به گزارش 
برای  این مدت  براین اساس طی  انزلی  آزاد  منطقه  الملل سازمان  بین  امور 
تعداد ۲1 طرح سرمایه گذاری ارائه شده، از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه 
مجوز   1۷ مقابل  در  که  شد  صادر  گذاری  سرمایه  مجوز  سازمان،  گذاری 
صادره در سه ماهه ابتدایی سال ۹۷، بیانگر افزایش ۲3.۵ در این شاخص مهم 
اقتصاد مقاومتی  ارزیابی عملکرد سازمان در زمینه تحقق دستورالعمل های 
در مناطق آزاد می باشد. از سوی دیگر میزان سرمایه گذاری اظهار شده ۲1 
میلیارد  میزان 1۰4۰۹  از  انزلی  آزاد  منطقه  مجوز سرمایه گذاری صادره در 
ریال فزونی گرفته و در برابر ۷۸۸6 میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری جذب 

شده در سال گذشته، نشان دهنده رشد 3۲ درصدی است.
در خصوص حوزه  های فعالیت ۲1 مجوز فعالیت سرمایه گذاری صادره در 
سه ماهه اول سال ۹۸ باید به زمینه هایی همچون ساخت واحدهای تولیدی، 
مسکونی،  های  مجتمع  و  هتل  احداث  اقامتی،  صادراتی،  صنایع  خدماتی، 
صنایع های تک، نوآور، فناور و دانش بنیان و همچنین ایجاد مجموعه های 

تفریحی و گردشگری اشاره کرد. 
های حمایتی  و طرح  ها  برنامه  تدوام  و  مدیریتی  ثبات  گزارش  بنابراین 
و تشویقی سازمان؛ انعقاد تفاهم های متعدد با مناطق آزاد کشورهای حوزه 
دریای خزر و نهادهای ملی و استانی به منظور هماهنگی بیشتر جهت تسهیل 
جهت  نمایشگاهی  خدمات  ارائه  خصوصی؛  بخش  مراودات  در  تسریع  و 
فناور  نوآور،  های  شرکت  از  حمایت  منطقه؛  تولیدی  محصوالت  بازاریابی 
در  بنیان  دانش  و  نوآور  های  مرکز شکوفایی شرکت  ایجاد  بنیان؛  دانش  و 
تولید  به منظور رونق  تولید و توسعه صادرات  کنار تشکیل کارگروه رونق 
اخیر در  تداوم مسیر رشد طی در سالهای  از مهمترین دالیل  در سالجاری 
منطقه  سازمان  از سوی  مقاومتی  اقتصاد  و  اقتصادی  مختلف  های  شاخص 

آزاد انزلی است. 

دانشگاه گیالن و سازمان اسناد 
گیالن تفاهمنـامه امضـا کردند

سرمایه گذاری در منطقه آزاد 
انزلی 160 درصد افزایـش یافت 

خبرنگار  - پروین محمدپور

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
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مدیر مسئول

مدیرکل  واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن   
اجرای  گیالن:  زیست  محیط  حفاظت 
طرح بایوجمی در تاالب بین المللی انزلی 

خطرات زیست محیطی ندارد. 
گیالن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
در نشست خبری که در تاالب بین المللی 
انزلی برگزار شد گفت: طرح بایوجمی یک 
کاهش  برای  که  است  پاالیی  طرح زیست 
رسوبات این تاالب اجرا شده بود. قربانعلی 
بصورت  طرح   افزود:این  محمدپور 
المللی  بین  تاالب  از  4نقطه  در  آزمایشی 
داشت  خوبی  نتایج  که  شد  اجرا  انزلی 
بطوریکه 3۰سانتیمتر از عمق رسوبات این 

بیان  با  وی  است.   داده  کاهش  را  تاالب 
اینکه جوامع محلی و دستگاه قضا به اجرای 
طرح بایوجمی در تاالب انزلی بسیار انتقاد 
گیری  بکار  معتقدند  منتقدان  گفت:  کردند 
موجب  طرح  این  در  تیتانیوم  ذرات  نانو 
بروز بیماری سرطان در بین جوامع محلی 
خواهد شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
نمونه  ۲هزار  از  بیش  اینکه  بیان  با  گیالن 
مراکز  به  بایوجمی  طرح  از  آزمایشگاهی 
و  کشور  معتبر  های  آزمایشگاه  و  علمی 
خارج از کشور ارسال شد تصریح کرد: با 
توجه به پایین بودن میزان مصرف تیتانیوم 
که حدود ۲میکروگرم در لیتر است این ماده 

سرطان زا نبوده و طبق آزمایشات انجام شده 
جزء مواد نانو نیست. قربانعلی محمد پور با 
آزمایشات سازمان  نتایج رسمی  اینکه  بیان 
بایوجمی  طرح  که  دهد  می  نشان  نیز  نانو 
نانو نیست اعالم کرد: در صورت موافقت 
دستگاه قضا اجرای این طرح در تاالب بین 
المللی انزلی با سرعت بیشتری ادامه خواهد 
یافت.  وی افزود: در نظر داریم تا هزار و 
۲۰۰هکتار تاالب انزلی را با استفاده از این 

طرح احیا کنیم. 
گروه  محلی،  جوامع  اعتراضات  پی  در 
نماینده  و  محیطی  زیست  نهاد  مردم  های 
شهرستان انزلی در مجلس شورای اسالمی 

بین  تاالب  در  بایوجمی  طرح  اجرای  به 
المللی انزلی، دادستان بندر انزلی در حکمی 
علمی  دالیل  اثبات  تا  را  طرح  این  اجرای 

خطرساز نبودن آن متوقف کرد.

دکتر محمدپوراعتقاد دارد، بایوجمی برای تاالب انـزلی خطـری نـدارد










