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در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

 بستگان برخی مدیران مشغول خریدند!

افکار  از  بسیاری  اعتقاد 
مدار  این  بر  اغلب  عمومی 
محدودیت  که  دارد  قرار 
اساسا مقوله ی قابل پذیرش 
این گروه  نیست.  درستی  و 
افریده  آزاد  انسان  معتقدند، 
شده و باید آزاد زندگی کند، 

اما به راستی محدودیت خوب یا بد است.؟ 
اگر   ، است  بد  محدودیت  نویسنده،  عقیده  به 
در یک کالم  و  عادات  ها،  منش  رفتارها،  بخواهیم 
فرهنگ فاخر یک جامعه را محدودیت کنیم و خوب 
است چنانچه در مسیر منافع عمومی قرار گرفته، از 

خود - خود گذشتگی نشان دهیم. 
انقالب  پیروزی  از  بعنوان مثال در کشور ما بعد 
می  سر  پشت  را  اش  ساله  چهل  عمر  که  اسالمی 
گذارد، بسیاری از مدیران دقیقا چهل سال است که 
 . دارند  ناتمام  حضوری  گوناگون  های  منصب  در 
نشان  گیری  کناره  به  تمایلی  نه خودشان  افراد  این 
منافع  به خاطر حفظ  اطرافیان  آنکه  نه  و  دهند  می 
شخصی و قشری از مردم که به درستی نمی اندیشند 
خونی  های  ملکول  در  چاپلوسی  ویژگی  اغلب  و 
شان به وفور یافت می شود،  به رفتن این گروه از 

پست مدیریت رضایت نمی دهند.!! 
مدیران دولتی ، شرکتی ، خصولتی و وزیرانی در 
به  که   اند  بوده  و حال حاضر  های گذشته  دولت 
طور مستمر یا متناوب با استراحت های کوتاه مدت 
قرار داشته و چون  بر منصب های  عالی  همچنان 
تفکر و برنامه جدیدی برای تداوم مدیریت نداشته و 
ندارند، در همان سازمان ، وزارت و مجموعه، کشور 
و نظام را  دچار آسیب های بسیاری  کرده و اعتماد 
عمومی را سلب کرده اند!. گویی در ایران 82 میلیون 
نفری قحطی مدیر و کاردان و اندیشمند » چه مرد یا 
زن »  پدید آمده است. ! در همین راستا بسیار الزم 
است ، حاکمیت، مجلس و دولتی ها چاره اندیشی 
زمانی  دوره  در یک  ومدیران  کنند  و شفافی  سریع 
معین بر مسند مسئولیت قرار گیرند - سپس نه لطفا 
و  فکر  دارای  نفس  تازه  افرادی  جایشان  حتما  که 
براساس ضوابط و  اندیش و  ، سالم و دور  اندیشه 

ادامه مطلب صفحه 2معیارهای مشخص قرار گیرند...

فروشگاه عسـل عرضه کننده
        انواع عسل   

              طبیعی ، ژل     
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زنبور عسل کشور
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طی  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
مراسمی با حضور مدیران رسانه ملی، 
نمایندگان  و  گیالن  اجرایی  مسئوالن 
بعنوان  رسما  زاده  دکترباقر  مجلس 
مدیر کل صدا و سیمای گیالن معرفی 

شد.
صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
که  مراسم  این  در   ، گیالن  مرکز 
معاون  دارابی  دکترعلی  حضور  با 
اموراستان های رسانه ملی ، آیت اهلل 
گیالن  در  فقیه  ولی  نماینده  فالحتی 
و  استاندار  ساالری  مصطفی  دکتر   ،
جمعی از نمایندگان گیالن در مجلس 
خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای 
و  انتظامی  هان  فرمانده  رهبری، 

نظامی  و مدیران دستگاه های اجرایی 
صداوسیما  نور  استودیو  در  استان 
قدردانی  با  شد  برگزار  گیالن  مرکز 
محمد   ، ظهیری  حسن  زحمات  از 
جدید  مدیرکل  بعنوان  باقرزاده  باقر 

صداوسیما مرکز گیالن معرفی شد. 
و  صدا  های  استان  امور  معاون 
سیما در این مراسم با بیان اینکه رسانه 
ملی متعلق به مردم و زبان مردم است 
گفت : افتخار رسانه این است که زیر 

نظر رهبر معظم انقالب است. 
اینکه  بیان  با  دارابی  علی  دکتر   
همراه  و  حامی  باید  ملی  رسانه 
از  ملی  رسانه   : افزود  باشد  مسئوالن 
اینکه او را رسانه دولتی قلمداد کنند 

ها  دولت   ، باشد  داشته  هراس  نباید 
و  اند  مردم  اکثریت  رای  از  برخاسته 
عملکرد   ، مردم  مشکالت  انعکاس 
مسئوالن و تبیین دستاوردهای انقالب 

و نظام افتخار صدا و سیما است.  
در  ایران   : کرد  نشان  خاطر  وی 
زمان کنونی به کارگاه بزرگ سازندگی 
و پیشرفت تبدیل شده است و رسانه 
ملی باید منعکس کننده تالش ها برای 
کشور  توسعه  و  پیشرفت  در  تسریع 

باشد. 
و  صدا  های  استان  امور  معاون 
سیما با اشاره به اینکه رسانه ملی باید 
فاخر و پژوهش  برنامه های  تولید  با 
محور بیشتر با مخاطبان ارتباط برقرار 

کند گفت : صدا و سیما باید هویت 
مردم را حفظ کند. 

رسانه  نقش  به  دارابی  علی  دکتر 
اسالمی  های  ارزش  تبیین  در  ملی 
 : کرد  تصریح  و  اشاره  انقالبی  و 
معیارها  بر  مبتنی  این رسانه  تولیدات 
و ارزش های دینی و اخالقی است. 

دکتر باقرزاده رسما مدیرکل صدا وسیمای گیالن شد
طی مراسمی با حضور مدیران کشور و استانی،

جنـاب آقـای 
دکتـر هادی حـق شنـاس

انتصاب شایسته جنابعالی بعنوان عالیترین مقام اجرایی استان 
گلستان موجب خرسندی و افتخار است.

      تبریک صمیمانه ما را پذیرا باشید.
مجید محمدپور - رورنامه نگار و استاد علوم ارتباطات و مدیریت 
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گوناگون

ادامه سرمقاله

خبر

مسائلی  پای  را  نباید محیط زیست  استاندار گیالن گفت:  واکنش:  نشریه  و  گیالن 24 
همچون اشتغال و رونق کسب وکار ذبح کرد اما باید مثل رویه ای که کشورهای توسعه یافته 
دارند با جانمایی درست و بهره گیری از دانش صنعتی و تکنولوژی روز دنیا در جهت تولید 
و ایجاد اشتغال که همسو با محیط زیست است، تالش کنیم.استاندار گیالن  با بیان اینکه 
مردم و افکار عمومی گیالن به سالمت عمومی و محیط زیست توجه ویژه ای دارند و در 
این حوزه به حق مطالبه گر هستند، تصریح کرد: اولویت دادن به محیط زیست و قرار دادن 
این مهم به عنوان خط قرمز و محور فعالیت مدیران دستگاه های اجرایی استان است اما در 

این مسیر احساسی و افراطی تصمیم نمی گیریم. ساالری تاکید کرد: نباید محیط زیست را 
پای مسائلی همچون اشتغال و رونق کسب وکار ذبح کرد اما باید مثل رویه ای که کشورهای 
توسعه یافته دارند با جانمایی درست و بهره گیری از دانش صنعتی و تکنولوژی روز دنیا در 
جهت تولید و ایجاد اشتغال که همسو با محیط زیست است، تالش کنیم.  استاندار گیالن 
افزود: برای اداره کشوری در شرایط ایران نه رویکرد افراطی در دست نزدن به محیط زیست 
و نه گسترش بی حد و مرز صنعت در مرحله کنونی از توسعه، باید با رفتاری بینابین اتخاذ 

و با رویکرد علمی از طبیعت برای معیشت بهتر ردم استفاده کنیم. 

واکنش
محدودیت 

بیمه مرکبات و برنج 
تمدید شد 

چوب حراج به زمین های 
شرق گیالن

استاندار گیالن: محیط زیست به پای اشتغالزایی ذبح نشود 

مشخصا  و  گیالن  استان  شرق  از 
و  املش  رودسر،  های  شهرستان  از 
می  مردمی  موثق  خبرهای  لنگرود 
به  نواحی  این  های  زمین  که  رسد  
سرعت توسط غیر بومی ها در حال 

خرید و فروش است.! 
کمک  با  معامالت  این  متاسفانه  
از  برخی  سودجویانه  و  متملقانه 
از  ای  عده   ، ای  منطقه  مسئوالن 
در  استان   مرکز  و  کشوری  مدیران 
این نواحی در حال انجام است و البته 
مشاوران امالک که حرفه شان همین 
است در این معامالت نقش ویژه ای 

دارند.!
گفته می شود، بستگان این مدیران 
کشوری  مقامات  و  استان  در  عالی 
همسران  وابستگان  هم  اغلب  که 
 1397 سال  اوایل  از   « هستند  شان 
آنکه  برای  تر  گسترده  سطوح  در 
سادگی  به  مدیران   اعتبار  و  شهرت 
به  منطقه شده  و  افشا نشود«  وارد 
 ، شهرستانی  مسئوالن  بعضی  کمک 
آمد  در  برای  دهیاران  و  بخشداران 
زایی و گاه خوش خدمتی زمین های 
شناسایی  ضمن  را  ارزان  و  مرغوب 
کامل هدف قرار می دهند. تحقیقات 
در  دهد،   می  نشان  نویسنده  میدانی 
همین مناطق عده ای افراد پولدار به 

از  تر  گسترده  سطوح  در  خصوص 
تهران و  از  اصفها ن و درصدی هم 
تبریز و جنوبی ها هم چنین از اراک، 
فارس و کرمان اقدام به امر خرید و 
حاضر  حال  در  که  کنند  می  فروش 
زمین  خرید  باال  قطعات  در  بیشتر 
خرید  این  گرچه   ا   . دارد  ادامه  ها 
کشور  قوانین  براساس  ها  فروش  و 
های  زمین  کننده  نابود  اما  قانونی 
زراعی است. این خرید و فروش تنها 
شود  نمی  محدود  زراعی  اراضی  به 
کوهستانی  نواحی  وارد  خریداران  و 
مناطق  های  زمین  همزمان   و  شده 
جنگلی و ساحلی را خریداری کرده 
تغییر  ای  منطقه  عوامل  کمک  به  و 
کاربری می دهند. آش در این راستا 
آیت  که  است  شده  شور  حدی  به 
های  خطبه  در  کرمانی  موحدی  اهلل 
تخریب  به  نسبت  خرداد  سوم  نماز 
و نابودی جنگل و ساحل  و اراضی 
به  کشوری  های  مقام  به  زراعی 
جدی  هشدار  قضایی  دستگاه  ویژه 
گیالن  دادگستری  کل  رئیس  داد. 
امر  این  به  نسبت  خود  سهم  به  هم 
حساسیت دارد و بارها به سودجویان 
و معامله گران امالک و تغییر کاربری 

آنها هشدار داده است.
واقعیت این است که مردم جنگل 
داران  زمین  و  ساحلی  نوار  نشین، 
و  باشند  گر  مطالبه  باید  زراعی 
چنانچه در این باره اطالعات درستی 

دارند یا مدیران دستگاه های نظارتی 
مطرح کنند.

شرق  از  بومی  فرد  یک  بعنوان 
گیالن با حساسیت باال آماده ی انتشار 
دقیق اخبار مردمی در این خصوص 
هستم ضمن آنکه اخباری که تاکنون 
به دست ما رسیده است فاقد مدرک 
براساس شنیده  بیشتر  بوده و  و سند 
سندی  آنکه  محض  به  و  است  ها 
راستای  در  بالفاصله  شود،  دریافت 
حفظ منابع منطقه با مشخصات افراد 

معامله کننده افشاگری خواهد شد. 
امور  مدیران  استاندار،  شخص 
طبیعی  منابع  زیست،  محیط  اراضی، 
و  فرماندارها   ، کشاورزی   جهاد   ،
بخشدارها با حضور سازمان بازرسی 
مردم  نمایندگان  و  قضایی  دستگاه   ،
در مجلس در شرق گیالن به فوریت 
هم  و  اندیشی  هم  این خصوص  در 
فروش  راستای  در  و  کرده  افزایی  
زمین های زراعی در استان گیالن به 
خصوص در شرق استان اقدام عاجل 

کنند که قطعا فردا بسیار دیر است.
پولدارهای  از  اعم  خریدار  افراد 
مسئوالن  وابستگان  یا  اصفهانی 
این  خرید  با  گیالنی   و  کشوری 
اراضی ، پس از یک یا دوسال و گاه 
را  ها  زمین  خرید،  لحظه  همان  در 

قطعه بندی کرده و چون صاحب رانت 
و قدرت هستند همه امتیازات ساخت 
و ساز را اخذ و تبدیل ویال و آپارتمان  

می کنند.
استان  شرق  ویژه  به  گیالن  مردم 
با  باشند،  آگاه  به جدیت و حساسیت 
وجود کم آبی ها در مرکز ایران و در 
اصفهان، کرمان، یزد، مرکزی ، فارس و 
حتی جنوب  و هجوم خریداران به این 
مناطق در شمال ایران ، به زودی قیمت 
زمین هایشان به مراتب ارزشی تر می 
اراضی  با آگاهی و هشیاری  لذا  شود، 
حراج  چوب  را  خود  تملک  تحت 
نزنند.  بعنوان یک رسانه ، یک گیالنی 
اهل شرق  و یک ایرانی دلسوز به حال 
کشاورزی  اراضی  و  ساحل  جنگل، 
، حال » صالح  دادیم  را  هشدار خود 

مملکت خویش خسروان دانند«.
در پایان از رسانه های شمال ایران 
و  مازندران   ، گیالن  های  استان   «
گلستان« به ویژه رسانه های مکتوب و 
مجازی شرق گیالن و غرب مازندران 
به  این خصوص  در خواست دارم در 
صورت روزانه  اطالع رسانی کرده و با 
متن و عکس و فیلم موارد را به آگاهی 
 ، بازرسی  سازمان   ، کشور  مسئوالن 
به  را  مردم  و  رسانده  قضایی  دستگاه 
مطالبه گری در این عرصه تشویق کنند.

خبر

خبر

از  بهرمندي  راستاي  در  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
تعاون،  بخش  توسعه  در  انزلی  آزاد  منطقه  هاي  ظرفیت 
تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اداره کل 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیالن با امضا رسید. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد انزلی در راستاي بهرمندي از ظرفیت هاي منطقه آزاد 
انزلی در توسعه بخش تعاون و به منظور گسترش همکاری 
به  تعاونی  بخش  ورود  برای  بسترسازی  سویه،  دو  های 
در  تعاونی  شرکت های  تقویت  و  اقتصادی  فعالیت های 
منطقه آزاد انزلی و رعایت ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  و  انزلی  آزاد  منطقه 
گیالن با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل و مدیران 
و معاونین سازمان ، مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی ، 

رییس اتاق تعاونی و مدیران این دستگاه منعقد شد. 
بنا بر این گزارش این تفاهمنامه در 10 ماده و 34 بند 
است  برخوردار  تمدید  قابلیت  از  که  دوساله  اعتباری  با 
منطقه،  محدوده  در  ها  تعاونی  ایجاد  در  تسهیل  هدف  با 
نوع جدید  های  تعاونی  تاسیس  در  و همکاری  مشارکت 
و فراگیر،بستر سازی جهت ورود بخش تعاونی به فعالیت 
ایجاد   ، اقتصاد ملی  افزایش سهم آن در  اقتصادی و  های 
 ، تعاون  اتاق  با  تجار و سرمایه گذاران  بین  بیشتر  ارتباط 
ساماندهی مجوز مشاغل خانگی در سطح منطقه و معرفی 
بانک  به  روستایی  و  خانگی  مشاغل  تسهیالت  متقاضیان 
های عامل بین سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی منعقد شده است. 
مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
سازمان در جلسه انعقاد تفاهمنامه با بیان اینکه می بایست 
از ظرفیت های و مزیت های منطقه آزاد انزلی برای توسعه 
استان گیالن بهره بیشتری برد، خواستار ایجاد شرکت های 
تعاونی با رویکرد صادرات محور و حضور فعال شرکت 
صنایع  و  تجارت   ، صنعت  های  حوزه  در  تعاونی  های 
دستی به منظور رونق این بخش ها و حمایت از تولیدات 

داخلی در این منطقه  شد. 

گیالن 24 و نشریه واکنش: فرماندار رودسر اعالم کرد: 
از 40 روز دیگر تمام مکاتبات اداری دستگاههای اجرائی 

الکترونیکی انجام می شود. 
مدیران  اندیشی  هم  درنشست  پور  اسمعیل  حسین 
اجرائی این شهرستان باحضور سعید زاهدی مدیرفناوری 
کرد:  بیان  گیالن   استانداری  دولت  وشبکه  اطالعات 
به  مردمی  مراجعات  کار  فرآیند  در  سهولت  منظور  به 
دستگاههای اجرائی، طرح دولت الکترونیک در شهرستان 

اجرائی می شود. 
کلیه  آینده  روز   40 از  اظهارکرد:  رودسر  فرماندار 
مکاتبات ادارای دستگاههای اجرائی شهرستان به صورت 
دستگاههای  ازتمامی  شود.وی  می  انجام  الکترونیکی 
اجرائی شهرستان خواست تمام سازو کارههای الزم برای 
اجرای این طرح درشهرستان را فراهم نمایند.  اسمعیل پور 
فرمانداررودسرتصریح کرد: ازمرداد ماه سالجاری هیچکدام 
از مکاتبات اداری دستگاههای اجرائی به صورت نوشتاری 
این  اجرای  به  قادر  که  دستگاههائی  و  نیست  قبول  قابل 

طرح نیستند بایددالیل مستدل ارائه کنند.  

تعاون گیالن 
و منطقه آزاد 

انزلی تفاهم کردند 

مکاتبات اداری 
رودسر تماما 

الکترونیکی می شود 

بستگان برخی مدیران مشغول خرید هستند!

چای مرغوب در کارخانه کیلویی 60 هزار تومان – چرا ؟ 

با امضای یک قرار داد 
همکاری، 

فرماندار اعالم کرد، 

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

خبری ، تحلیلی » گیالن 24 « 
 

ناصر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 

نهم  از   : گفت  چای  سازمان  رییس   
تا  برگ سبز چای  آغاز چین  اردیبهشت 
چای  تن  و300  11هزار  خرداد  بیستم 
های  کارخانه  در  کیفیت  با  خشک 

رشت  منتخب  شهردار  محمدی  حاج 
از سوی وزارت کشور احراز صالحیت 

شد.
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری 
رشت،فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای 
اعالم  به  اشاره  با  رشت  شهر  اسالمی 
پیرامون  کشور  وزارت  نهایی  تصمیم 

 18 که  شد  کشورتولید  شمال  چایسازی 
درصد بیشتر از پارسال است. 

مقدار  این   : افزود  جهانساز  حبیب 
چای خشک از۵0 هزار و 309 تن برگ 

شهردار رشت اظهار کرد: وزارت کشور 
ناصر حاج محمدی را به عنوان شهردار 

منتخب رشت تایید کرد. 
همه  توسعه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
توجه  و  انتظار  مورد  رشت  جانبه 
افزود:  است  شهر  شورای  اعضای 
حاج  ناصر  حضور  از  پس  امیدواریم 
شهرداری  تصدی  جایگاه  در  محمدی 

باغ های گیالن  از  سبز چای چیده شده 
  : استحصال شد.  وی گفت  مازندران  و 
استقبال   ، هوایی  و  آب  مناسب  شرایط 
افزایش    با  بیشتر  تولید  برای  چایکاران 

همه  توسعه  شاهد  روز  به  روز  رشت 
جانبه شهر رشت باشیم. 

  شهرداری رشت از ابتدای مرداد ماه 
1397 با سرپرستی علی بهارمست معاون 
عمران و امور زیربنایی شهرداری رشت 

اداره می شد.

قیمت خرید تضمینی ، دقت در برداشت و 
همت کارخانه داران در تولید باعث شد تا 
تولید چای خشک ایرانی امسال در مقایسه 

با پارسال  18  درصد افزایش یابد.

حاج محمـدی رسما شهـــــردار رشت شد

تولیـد چای ارگانیـک ایرانی افزایـش یافت

ادامه مطلب ...
مجلسی  شود،  می  پیشنهاد  
دنبال  قدرت  با  را  طرح  این  ها 
سال  هشت  هر  ازای  به  و  کنند 
سال  هشت  فرد،  یک  نمایندگی 
تا  شود  داده  او  به  استراحت 
علم  و  اندیشه  و   قوا  تجدید 
آموزی  کند و مانند فردی مسخ 
شده بر کرسی مدیریت اجرایی یا 
نزند.  تکیه  سبز  های  صندلی  بر 
در  آنقدر  ها  نماینده  از  برخی 
مجلس حضور داشته اند که دیگر 
و  شده  عادت  برایشان  نوعی  به 
از  نیستند  حاضر  قیمتی  هیچ  به 
صندلی های سبز خانه ملت جدا 
شوند، این ها خانزادهای مجلس 
مردم  که  است  و شایسته  هستند 
رای دهنده حداقل فکری به حال 
خدمت  نمایندگان  از  گروه  این 
این  که  آنجایی  از  بکنند.؟  گذار 
خانزاد  از  بسیاری  نفع  به  طرح 
مخالفت  نبود،  مجلسی  های 
شود  می  گفته  و  شد  شروع  ها 
وابستگانشان  و  ها  نماینده  این 
در  ای  پیگیرانه  ی  ها  رایزنی  با 
کرده  تالش  قدرت  دیگر  مراکز 
خفه  نطفه  در  را  طرح  این  اند، 

کنند.- چرا ؟
 ، این است که  سئوال اساسی 
اجرایی  مدیران  از  بسیاری  چرا 
و  پایتخت   در  گذاری  قانون   ،
قدرت  مسند  بر  سالها  ها  استان 
این  های  جوان  و  دارند  قرار 
بینند،  نمی  انگار  را  روم  و  مرز 
عرصه  همه  در  که  هایی  جوان 
چه  دادند  نشان  ها  صحنه  و  ها 
باالیی  و  بلند  هایی  شایستگی 

دارند..!! 
که  است  این  قضیه  واقع 
قانون گذاری   ، اجرایی  مدیریت 
و دستگاه قضا  در کشور به هوای 
تازه و نیروی ها تحصیلکرده  و 
جدید  اندیشه   و  طرح  صاحب 
باید  و  دارد  نیاز  سرزمین  همین 
این تغییر در درون صورت گیرد

دانشجوی  آن  گفت  زیبا  چه 
دانشجویان  دیدار  در  دختر 
 20 که  انقالب   معظم  رهبر  با  
ساله ها در کشور جنگ و تجاوز 
هشت ساله را به پیروزی رساندند 
و امروز  ۶0 ساله ها اقتصاد ایران 
را سقوط داده و زندگی و اعتماد 
سال  اند.!.  داده  تنزل  را  مردم 
در  را  طرح  یک  مجلس  گذشته 
به رای گذاشت که  صحن علنی 
براساس آن نمایندگان خانه ملت 
هشت   « دوره   2 طی  توانند  می 
سال« در مجلس حضور داشته و 
باید  نمایندگی  بعد  مرحله  برای 

چهار سالی استراحت کنند.! 
کالم آخر اینکه، محدود شدن 
در  آزاد اندیشی، دانش آموختن،  
در  دستگیری   ، همنوع  به  کمک 
و  نیست  خوب  هرگز  ماندگان 
 ، نمی شود  توصیه  هیچ کس  به 
محدودیت  برقراری  و  ایجاد  اما 
سفر،  اشامیدن،   ، خوردن  در 
خصوص  به  و   کرد،  هزینه 
بسیار خوب  ها  برای  مسئولیت 
افراط  از  زیرا  است،  شایسته  و 
دیگران  برای  و  کرده  جلوگیری 

هم سهمی باقی می ماند. 
 یا علی مدد 

گیالن 24: زمان بیمه کردن 
مرکبات  و  برنج  محصوالت 
ماه  یک  ترتیب  به  گیالن  در 

و 1۵روز تمدید شد. 
ای  بیمه  خدمات  معاون 
گیالن   کشاورزی  بانک 
گفت:  خرداد  اول  چهارشنبه 
مهلت بیمه برنج تا 31خرداد 
و مرکبات تا 1۵خرداد تمدید 
شد. پیمان معمار زاده افزود: 
بیمه  مهلت  این  از  پیش 
31خرداد  تا  2محصول  این 
گفت:  وی  بود.  شده  تعیین 
شالیکاران و باغداران مرکبات 
می  باقیمانده  فرصت  این  در 
توانند با مراجعه به مراکز بیمه 
ای یا شعب بانک کشاورزی 
شان  محصول  استان  سراسر 

را بیمه کنند. 

نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 
اواسط  از  که  داخلی  چای  قیمت   :24
بخش  در  آن  فروش  ماه  اردیبهشت 
بازرگانی کارخانه های چایسازی شروع 
شده است ، برای مصرف کنندگان بسیار 

گران است.
 فصل برداشت چای در شمال ایران 
ماه شروع  اردیبهشت  اوایل  از  هر سال 
و تا اواخر شهریور ماه به تناسب میزان 
بارندگی و دمای هوا سه تا چهار چین 
تداوم  علت  به  امسال  که  دارد  ادامه 
سردی دما کار برداشت یک هفته دیرتر 

شروع شد.
حال  عین  در  و  بازدید  برای  اخیرا   
چایسازی  کارخانه  چند  به  چای  خرید 
در  که  کردم  مراجعه  گیالن  شرق  در 
چای  آباد  رحیم  بخش  بنکسر  کارخانه 
»قلمی،  بندی   درجه  سه  در  تولیدی 
شکسته و ممتاز«با نرخ های هر کیلوگرم 
2۵ و 30 و 40 هزار تومان فروخته می 
مرور  به  هم  ای  منطقه  مشتریان  شد. 
کارخانه  این  به  صبح  ساعات  اولین  از 

مراجعه و خرید ساالنه خود را انجام و 
محلی  فروشندگان  برخی  آنها  میان  در 
درصد  بیست  با  این چای  با خرید  هم 
سود آن را در مسیر جاده ها و بزرگراه 

ها به مسافران می فروشند.
به  هم  بازنشین  کارخانه  در  چای   
واحد  دو  هر  و  است  منوال  همین 

محصول خوبی تولید دارند. 
 « چایسازی  کارخانه  در  چای  نرخ  
سال  چند  طی  که  واجارگاه  برگ«  بهار 
اخیر همیشه یکی از گرانترین چای را در 
میان کارخانه ها داشته با همه مرغوبیت 
ممتاز  و  تومان  هزار   2۵ قلم  ترتیب  به 
تومان  هزار   ۶0 ای  قهوه  بندی  بسته  یا 

عرضه می شد. 
به  چای  فروش  که  رسد  می  نظر  به 
قیمت ۶0 هزار تومان برای هر کیلوگرم 

در شمال ایران باالترین نرخ باشد. 
* رئیس سازمان چای ورود کند 

سازمان  رئیس  جهانساز  مهندس  به 
چای کشور که مقر این سازمان در مرکز 
گیالن  استان  شرق  در  الهیجان  شهر 

خصوص  در  شود،  می  توصبه  است 
قیمت چای خشک ایرانی » تولید داخل« 
به افکار عمومی پاسخگو باشد به ویژه 
چه  گر  چایسازی  های  کارخانه  آنکه 
داد  قرار  اما طرف  تعاونی  یا  خصوصی 
دولت قرار داشته و از مزایای خصولتی 

بودن کامل بهره مندند. 
از  را  چای  سبز  برگ  که  وقتی 
شمال  چایکار  تالش   پر  کشاورزان 
مازندران  غرب  ومناطق  گیالن   « ایران 
کیلویی درجه یک 327۵ تومان و درجه 
دو 18492 تومان خدریانی می کند و به  
ازای تقریبا بیش از چهار  کیلو برگ سبز 
یک کیلو چای خشک تولید می شود ، 
قدر  این  خشک  چای  قیمت  باید  چرا 

گران باشد. 
دستگا  نگهداری  های  هزینه  گرچه 
مزد  و  یدکی  قطعات   ، چایسازی  های 
بیشتر  قبل  سالهای  به  نسبت  کارگران 
حفوق  وسط   این  اما   ، است  شده 
واقع  در  شود.  می  چه  کننده  مصرف 
که  اول  در چین  کیلو چای  یک  قیمت 
همه برگ سبز برداشت شده درجه یک 
است برای کارخانه دار 1۵ تا 1۶ هزار 
تومان تمام می شود ، اما همین چای 40 

تا ۶0 هزارتومان فروخته می شود.!!. 

های  کارخانه  بازرگانی  در  چای   *
چای نمی ماند 

شرق  در  ما  خبرنگاران  های  بررسی 
استقبال  علت  به  دهد،  می  نشان  گیالن 
خوب مصرف کنندگان شمالی و مسافران 
به علت کیفیت  از چای داخلی  به منطقه 
چای و نیز عدم استفاده از افزودنی های 
مصنوعی ، چای تولیدی چند سالی  روی 
زمین یا در انبارها نمی ماند و به سرعت 

به فروش می رسد.
  این در حالی است که کارخانه داران 
چای تقریبا هیچ گونه تبلیغی برای فروش 
محصول خود  انجام نمی دهند و شاید هم 
ضرورتی نمی بینند و معدودی از آنها  در 
برنامه های  قالب  در  صدا و سیما محلی 
تلویزیونی محصولشان را معرفی می کنند. 

رئیس سازمان چای پاسخگو باشد

زهرا رضائی

ادامه مطلب صفحه 3

سمیه محمدی

خبر

و  صنایع  کمیسیون  عضو  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
ادامه دار بودن روند کاهشی قیمت خودرو  از  معادن مجلس 
در هفته های آینده خبر داد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
با اشاره به دالیل کاهش قیمت خودرو در روزهای اخیر  مجلس  
در بازار، گفت: موافقت مجلس با حذف تعرفه ورودی خودروهای 
هیبریدی و برقی، احتمال واردات خودروهای دست دوم با شرایط 
خاص و افزایش تولیدات خودروسازان با تمام مشکالت و کمبودها 

باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شده است. 
 * گرانی خودرو خریداران واقعی را از بازار خارج کرد 

شورای  مجلس  در  فیروزه  و  نیشابور  مردم  نماینده   
اسالمی، با بیان اینکه کاهش نرخ ارز تاثیر مناسبی در ارزانی 
قیمت خودرو در بازار داشت، افزود: در ماه های اخیر قیمت 
چهارچرخ ها به حدی افزایش پیدا کرده است که خریداری 

در بازار وجود ندارند. 

موج دوم کاهش 
قیمت خودرو در 

راه است 



3
پنج شنبه 23  خرداد  1398/ شماره 709

گوناگون

این  به  مدیون  کارفرمایان  از  گیالن  استان  اجتماعی  تامین  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
سازمان خواست وضعیت بدهی های خود را تعیین تکلیف کنند. روابط عمومی اداره کل 
تامین اجتماعی گیالن با انتشار گزارشی ازوضعیت مطالبات بیمه ای از کارفرمایان استان ، 
با فراخوان این گروه ، خواستار تعیین تکلیف بدهی های بیمه ای به تامین اجتماعی شد .  
دراین فراخوان با اشاره به بدهی ۶00 میلیارد تومانی حدود 3۵000 کارفرمای استان آمده 
است : با توجه به آغاز فصل صدور بیالنهای کارگاهی برای دوره لغایت اسفندماه سال 97 ، 
شایسته است کارفرمایان مدیون بمنظور تعیین تکلیف یدهی های معوق خود دراسرع وقت 
به شعب تامین اجتماعی مراجعه نمایند .  براین اساس از آنجا که مراحل قطعیت بدهی ها 

و ورود به مراحل اجرائی از یکسو و امکان تبدیل به حال شدن بدهی های تقسیط شده و 
الزام پرداخت یکجای آنها در محاسبات بیالن اعمال خواهد شد از کارفرمایان محترم استان 
دعوت بعمل آمده تا با مراجعه به شعب تامین اجتماعی نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف 
بدهی های بیمه ای خود اقدام نمایند .  سازمان تامین اجتماعی بعنوان مجموعه ای عمومی 
و غیردولتی فاقد منابع از بودجه دولت بوده و ارائه تعهدات آن صرفًا از محل حق بیمه ها 
انجام می پذیرد .  در ادامه رویکرد تعامالتی بمنظور همکاری با واحدهای تولیدی صنعتی 
برنامه های متنوعی در دستور کار قرار گرفته است که تقسیط های بلندمدت با رعایت ضوابط 

مربوطه از آن جمله میباشد .

3500 کارفرما گیالن 600 میلیارد تومان بدهی دارند ،کارفرمایان گیالنی بدهی خود را تعیین تکلیف کنند 

روابط عمومـی که زیر پله 
محبـوس است!؟ 

واکنش

روابط  مدیران  جمع  در  افتحار  با 
عمومی حضور پیدا کرده ام و تقاضا 
و  خود  احوال  و  اوضاع  از  تا  کردم 
سازمانی که در آن خدمت می کنند، 

چند کلمه ای درد دل کنند. 
شنیدم  عزیزانم  برخی  از  آنچه   
قلبم را در این سن و سال به شدت 
نشان  واکنشی  جلسه  در  اما  فشرد، 
آن  از  رهایی  برای  اکنون  و  ندادم 
کلمه  چند  دیدم  الزم  سخت  فضای 

ای یادداشت کنم.
بار  یک  یادداشت  این  دارم  امید   
مدیران  از  جمعی  برای  شده  که  هم 
خاصی  ویژگیهای  که  کشور  اجرایی 
روابط  مسئوالن  برای  هم  و  دارند 
از  باشد.  پندی  و  تلنگری  عمومی 
دستگاه  و  دولت  وارم  امید  سویی 
وزارت  خصوص  به  فرهنگی  های 
و  مدیران  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
فعاالن رسانه در این راستا همت کنند 
اندک  چند  هر  تحولی  اهلل  انشاء  تا 
ارتباطات  در حوزه روابط عمومی و 

ایران رخ دهد. 
عمومی  روابط  بعنوان  گوید،  می 
در یک اداره در شهرستانی که پرسنل 
مرا  اجرایی  مدیر  دارد،  توجهی  قابل 
در اتاق بسیار کوچک و زیر پله قرار 
کار  که  شما  دارد،  می  اظهار  و  داده 
برایتان  جا  همین   ، ندارید  زیادی 

خوب است.!! 
می  اظهار  دیگری  عمومی  روابط 
روابط  مجموعه   در  فرد  تنها  دارد، 
همه  که  هستم  ام  اداره  عمومی 
روابط  اتاق  در  موجود  امکانات 
عمومی که طبقه اول است و مدیریت 
میز  دارد، یک  استقرار  در طبقه سوم 
و سه صندلی و مقداری کاغذ و چند 
خودکار است . مدیر ما هیچ اعتقادی 
مردم  با  ارتباط  و  رسانی  اطالع  به 
قدر  هر  است،  کرده  اعالم  و  ندارد 

دهیم  انجام  را  کارها  صدا  و  سر  بی 
، بهتراست. !  

اعالم  هم  دیگری  عمومی  روابط 
اخبار  فقط  ما  سازمان  مدیریت  کرد: 
دهد  ترجیح  که خودش  اطالعاتی  و 
و  انتشاردارد  امکان  کند!!  موافقت  و 
چنانچه خبری خارج از این خواسته 
خیلی  برسد،  های  رسانه  به  ایشان 
شفاف ما را به اخراج تهدید می کند. 
دارد،  می  عنوان  هم  چهارم  نفر 
مدیریت دانشگاه ما بسیار اصرار دارد، 
) دقت بفرمایید مدیریت دانشگاه ! (  
عکس وی بسیار درشت درباالی همه 
خبرها قرار گیرد و تا خبرها را کنترل 
در  ندارد.!!  انتشار  حق  کسی  نکند، 
پرتال این دانشگاه و مرکز علمی هم 
ایشان  اخبار و عکس های  باید  فقط 

باشد و بس.!!؟ 
حتی تصور این شرایط هم ناباورانه 
غیر  عبارات  و  این جمالت  و  است 
ای  حرفه  غیر  و  علمی  غیر  اصولی، 

قلب مرا به درد آورد. 
بسامان  نا  احوال  اوضاع و  این  در 
و بی در و پیکر حوزه روابط عمومی 
ها در گیالن و استان های کشور، همه 
فضاسازی  و  تبلیغات  با  مقابله  شعار 
های و سیاه نمایی رسانه های بیگانه 
چنین  با  راستی  به  دهند.   می  را 
و  آگاهانه  نا  خواهانه،  خود  تفکرات 
های  رسانه  با  توان  می  شیفته  خود 
بیگانه مقابله کرد.  حتی با این شرایط 
داخل  در  عمومی  افکار  به  توان  می 
و  مناسب  های  رسانی  اطالع  کشور 

امید بخش داد.؟
ناگفته نماند که در مقابل این گروه 
از  بعضی  ها،   عمومی  روابط  از  
خصوص  به  و  نهادها  و  ها  سازمان 
دارند  هایی  عمومی  روابط  بانکها  
امکانات  و  اداری  فضای  نظر  از  که 
 ، هستند  آپشن«  فول   « اصطالح  به 
اما بسیاری از آنها هم جزائت اطالع 
رسانی بدون نظر مدیر عامل و رئیس 
سازمان و رئیس بانک را ندارند.  اگر 
یک روابط عمومی در این شرایط بی 

زیاد  اقتدار  علت  به  کند،  احتیاطی 
جایگزین  بالفاصله  سازمان  مدیریت 
از صبح  دوستان  این  لذا  و  می شود 
اتاق بزرگ و مجهز خود  تا شب در 

مشغول » وب گردی« هستند.!
در مدت خدمت 38 ساله ی خود 
از  نظرات مدیران روابط عمومی ها 
در استان ها و شهرستان  بسیار شنیده  
بودم ، اما  دیدگاه های روابط عمومی 
مرکز  حتی  و  شهرستان  یک  در  ها 
استان گیالن که مدعی فرهنگی بودن 
دارد، بسیار مایه تاسف و تاثر است. 

روابط عمومی مغز متفکر و چشم 
بخش  و  دولتی  سازمان  هر  بینای 
به  مدیری  اگر  و  است  خصوصی 
عمومی  روابط  مدیر  و  مجموعه  این 
» حتی اگر یک نفر باشد«  بها ندهد 
و  خود  منزلت  و  ارزش  از  واقع  در 

سازمانش کاسته است. 
ستون   ، عمومی  روابط   « درکتاب 
در   1379 سال  که  سازمان«  خیمه 
وظیفه   2۵ شد-   منتشر  قزوین 
شرح  عمومی  روابط  برای  سازمانی 
داده شده و اعتقاد دارم ، اگر عوامل 
آگاهی  امور  این  به  عمومی  روابط 
چنین  دچار  هرگز  باشند،  داشته 
نخواهند  سیاهی  و  سرنوشت سخت 
شد که مدیریت سازمان به آنها تا این 

حد بی احترامی کند.؟! 
، مدیران روابط  دارم  اعتقاد راسخ 
عمومی در صورتی که فردی حاذق، 
حوزه  به  آگاه  و  انرژی  پر  هنرمند، 
باشند،  رسانی  اطالع  ای  حرفه  های 
نمیدهد  جرائت  خود  به  هرگز  مدیر 
علیه  هایی  اقدام  و  حرکات  چنین 

روابط عمومی خودش انجام دهد. 
قدرت  باید  عمومی  روابط  چنین 
شفاف سازی و تنویرافکار عمومی را 
با مجهز بودن به نوآوری ها و داشتن 
ایده های موثر و جذاب داشته باشد. 

آگاه  باید  عمومی  روابط  مدیران 
نسبت  سازمانی  مدیریت  اگر   ، باشند 
به جایگاه روابط عمومی بیگانه یا آنکه 
مهندسی  از  است  خودشیفته   فردی 
بهره  خود  مجموعه  دراداره  معکوس 
بگیرند. به نظر می رسد دراین شرایط 
سخت، فعالیت برای روابط عمومی ها 
سازمان  و  ها  وزارتخانه  درسطح  حتی 
های  سازمان  و  درتهران  دولتی  های 
دشوار  العاده  فوق  ها  دراستان  دولتی 
ابتدا  دولت   است  شایسته  و  است 
بکند.  مدیرانش   آموزش  برای  فکری 
این شرایط باید در دستگاه قضایی هم 
با  به مورد اجرا گذاشته شود که مردم 
قوه  مجموعه  زیر  رویدادهای  و  اخبار 

قضائیه بیش از پیش آشنا شوند. 
به  بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع 
افکار عمومی ضمن آنکه خدمات نظام 
و  تبیین  را  قضایی  دستگاه  و  دولت  و 
به  را  عمومی  افکار  کند،  می  تشریح 
مشارکت دعوت کرده و تبلیغات دلسرد 

کننده دشمنان خنثی خواهد شود. 
روابط  مدیران   ، شود  می  پیشنهاد 
مناسبت  به  کشور  سراسر  ها  عمومی 
ارتباطات  جهانی  روز  اردیبهشت   27
و روابط عمومی  تجربیات شان را به 
گذاشته  اشتراک  به  هم  با  مستمر  طور 
و از مسیر رسانه ها با هم ارتباط های 

گسترده تری پیدا کنند. 
اعتقاد  دکترباقریان  اینکه،  آخر  کالم 
دارد: » روابط عمومی » در متن است 
نه در حاشیه، ضروری است نه لوکس، 
درخود مدیریت است نه در بیرون آن، 
مدیریتی  هر  بگوئیم  داریم  حق  پس 
که  است  ای  عمومی  روابط  سزاوار 

دارد. 
روابط  پیشنهادهای  و  نظر  منتظر 
عمومی ها و  مدیران رسانه ها از گیالن 

و سراسر ایران هستم. 
منبع : گیالن24 
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بهترین زمان 
رونق چای کشور 

فرا رسیده است 

گیالنی ها 
نمکدان ها را 

ازسر سفرها جمع کنند 

 گیالن 24: استاندار گیالن فرصت رونق چای در سال 
جاری را بهترین زمان برای گام برداشتن در تقویت تولید 
گفت:  و  کرد  عنوان  ساله   ۵ مدت  یک  در  داخلی  چای 
اتحادیه  و  چای  سندیکای  دولت،  وظایف  مسیر  این  در 

چایکاران باید به وضوح مشخص باشد. 
مصطفی ساالری در نشست با دست اندرکاران صنعت 
در  دولتی  ارز  اختصاص  حذف  اینکه  به  اشاره  با  چای 
محصول چای و حمایت های دولت منجر به رونق بازار 
چای شد، افزود: زمانی می توانیم این رونق را حفظ کنیم 
که با بهزراعی شاهد تولید برگ سبز با کیفیت تر باشیم. 

وی با بیان اینکه چای با کیفیت داخلی قدرت رقابت 
با صنعت چای دنیا و نیز افزایش میزان صادرات را دارد، 
اظهار کرد: تولید چای با کیفیت اقبال عمومی مردم برای 

استفاده از چای تولید داخل را به دنبال دارد. 
 نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه رقابت میان 
کارخانه داران باید تقویت شود گفت: فعالیت کارخانه  های 
تولید چای در گروی حضور با رغبت چایکاران در باغ 
چای است.وی فرصت رونق چای در سالجاری را بهترین 
زمان برای گام برداشتن در تقویت تولید چای داخلی در 
یک مدت ۵ ساله عنوان کرد و گفت: در این مسیر وظایف 
دولت، سندیکای چای و اتحادیه چایکاران باید به وضوح 

مشخص باشد.
ماندن  پایدار  برای  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  استاندار   
درون  همدلی  و  وفاق  همکاری،  نیازمند  چای  صنعت 
مناسب  کار  و  ساز  ایجاد  با  باید  افزود:  هستیم  استانی 
همچون نوع نرخ گذاری، ایجاد منابع برای آبیاری نوین 
و پشتیبانی از سیاست کیفی سازی، چایکاران را به چیدن 

برگ سبز با کیفیت امیدوار و ترغیب کنیم. 

 گیالن 24 و نشریه واکنش: معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن اعتقاد دارد در استان ما حداقل چهار برابر 
دیگر نقاط کشور نمک مصرف می کنند و این امر سبب 

افزایش سکته های قلبی و مغزی شده است. 
بهداشت و محیط  نورصالحی  در کمیسیون  اسماعیل 
زیست شورای رشت با اشاره به اینکه تعامالت خوبی ما 
بین دانشگاه علوم پزشکی و کمیسیون بهداشت و محیط 
زیست شورای رشت برقرار است، گفت: طرح بسیج ملی 
کنترل فشار خون همانند طرح فلج اطفال در کل کشور 
اجرایی می شود و خوشبختانه در دوران اجرای طرح فلج 

اطفال استان گیالن عملکرد بسیار خوبی ارائه کرد . 
دانشگاه  با  رشت  شهرداری  تعامل  اینکه  بیان  با  وی 
علوم پزشکی گیالن در اجرای طرح های مختلف نشان 
در  افزود:  است  حوزه  این  مدیران  نگری  جامع  دهنده 
تالشیم تا با تبلیغات وسیع و اطالع رسانی مناسب، طرح 
بسیج ملی فشار خون در استان گیالن بسیار خوب و با 

عظمت برگزار شود . 
نوع زندگی و  به واسطه  اینکه  بر  تاکید  با  نورصالحی 
مصرف باالی نمک در گیالن مردم این استان بیش از دیگر 
استانهای کشور در معرض ابتال به فشار خون قرار دارند 
گفت: در استان گیالن چهار برابر دیگر استان های کشور 
نمک مصرف می کنند و این مسئله موجب افزایش سکته 

های قلبی و مغزی شده است . 
وی با اشاره به اینکه باید به مقوله پیشگیری و اطالع 
بیماری  به  ابتال  و  نمک  مصرف  مضرات  درباره  رسانی 
شود  معطوف  بیشتری  توجه  خون  فشار  جمله  از  هایی 
بیان کرد : مردم گیالن از سطح سواد و آگاهی بسیار باالیی 
برخوردار هستند و همواره در چنین مباحثی تعامل بهتری 

از خود نشان می دهند . 

استاندار در دیدار با 
دست اندرکاران صنعت چای، 

طی مراسمی در 
مجتــمع خاتم االنبیـاء ، 

سکته ی قلبی و مغزی 
در گیالن زیاد است، 

10 استاد برتر 
دانشگاه جامع 

گیالن تجلیل شدند 

رئیس سازمان چای 
پاسخگو باشد

ی  نشریه  و   24 گیالن 
از  نفر   10 واکنش:  ای  منطقه 
جامع  دانشگاه  برتر  استادان 
گیالن  استان  کاربردی  علمی 
ستاد  های  بررسی  براساس  که 
تهران  در  دانشگاه  این  مرکزی 
کسب  را  امتیازها  بیشترین 

کردند، تجلیل شدند. 
عباس  دکتر  مراسم  این  در 
جامع  دانشگاه  رئیس  صادقی 
این  بر  تاکید  با  گیالن  استان 
دو  مهارت  و  تسلط   ، که  نکته 
و  دانش  انتقال  برای  پرواز  بال 
یافته ها به دانش پژوهان است، 
اظهار کرد: استادان و مدرسانی 
موفق  دانشگاه  کالسهای  در 
درسی  موضوع  به  که  هستند 
مهمتر  و  داشته  کامل  اشراف 
به  را  آن  انتقال  مهارت  آنکه 

فراگیران داشته باشند. 
مدرسان  کرد:  تصریح  وی 
برای  را  دروسی  باید  عزیز 
آن  به  که  بپذیرند  تدریس 
احاطه داشته و توان علم آموزی 
و  بوده  دارا  را  زمینه  همان  در 
انرژی  پر   ، متعهدانه  واقع  در 
حاضر  کالس  در  مقتدرانه  و 

شوند. 
تدریس  صادقی،  دکتر 
را  عالی   آموزش  سطح  در 
موثر  و  بزرگ  بسیار  مسئولیتی 
و  مدرسان  گفت:  و  شمرد  بر 
پیگیرانه،  نظر  دقت  با  استادان 
مطالعه مستمر، آگاهی به مطلب 
مورد تدریس به گونه ای رفتار 
پایان  در  یان  دانشجو  که  کنند 
ارزشمندی  مطالب  ترم   هر 

بیاموزند. 
در این مراسم که عصر روز 
ماه  اردیبهشت   31 شنبه  سه 
رئیس  معاونان  و  شد  برگزار 
رئیس  گیالن،  جامع  دانشگاه 
روسای   ، دانشگاه  حراست 
و جمعی  دانشگاهی  واحدهای 
از استادان حضور داشتند،  10 
نفر از مدرسان و اساتید برگزیده 
دانشگاه  مرکزی  ستاد  سوی  از 
لوح  اهدای  با  تهران  در  جامع 
تقدیر و هدیه ای تجلیل شدند 
.اسامی استادان منتخب به شرح 

زیر است.
 مجید محمدپور 

مهران مهدی زاده 
 کاوه حریری 

  سید علی حزنی 
  محمد نصیری 

 شهره بیوتی 
 فاطمه عظمیان 

 فرناز عین خواه 
حسین صفری نژاد 
 محبوبه پورقربان 

ادامه مطلب ... 
علت  به  قبل  سال  چند  تا 
واردات بی اندازه چای از خارج 
بیشتر  تا ۵0 درصد و حتی  گاه 
انبارها  در  داخلی  تولید  چای 
چای  بعنوان  سپس  و  ماند  می 
یک  و  چهارم  یک  به  سنواتی 
در  های  واسطه  به  قیمت  پنجم 
تهران فروخته می شد. گفته می 
شود این واسطه های که برخی 
از عوامل چای کشور و مدیران 
اجرایی گیالن بوده و هستند این 
چای سنوانی را با چای مرغوب 
مخلو ط کرده و با قیمت خوب 

به بازار عرصه می کردند. 
می  چای  سازمان  مدیران 
غرب  و  گیالن  در  گویند، 
مازندران تنها مناطق تولید چای 
هزار   2۵ در  سال  هر   ، ایران 
تن  هزار   2۵ حدود  باغ  هکتار 
از  شود.  می  تولید  خشک  پای 
 21 موجود  چای  باغهای  میزان 
هزار هکتار فعال است و بقیه در 

دست احیا می باشد.

زهرا رضائی

مجید محمدپور، نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات 

آگهــی های ثبتــی

آگهــی های ثبتــی

آگهــی های ثبتــی

آگهی فقدان سند
شماره  وکالتنامه  برابر  دهبنه  علی  امید  چشم  نور  طیبه  خانم 
24791- 1398/02/24 دفترخانه یک شازند ازوارث اقای حسین 
نور چشم امید علی دهبنه با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده 
دفتر خانه 191 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 
 359049 سریال  شماره  به  رشت   4 بخش   14 اصل  سنگ   4445
 442 صفحه   18052 ثبت  ذیل  توکلی  شجاع  اردشیر  اقای  بنام  که 
 -  119897 قطعی  سند  برابر  و  گردید  سند  و  ثبت   4/176 دفتر 
1361/03/24 دفتر 59 رشت به اقای حسین نور چشم امید علی 
دهبنه منتقل گردید، به علت جا بجائی مفقودگردیده است لذا مراتب 
طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
یا وجود سند مالکیت نزد خود  انجام معامله و  تا چنانچه کسی مدعی 
این  به  آگهی  انتشاراین   از  روز  را ظرف مدت 10  مراتب  باشد  می 
اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهند شد. حسین اسالمی 
کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - از طرف 

تیال غالمی - ر م الف / 1193

آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
اصلی  سنگ  در  واقع   19181 پالک  مالکیت  سند 
دفتر  و صفحه 125  ثبت 117392  ذیل  چهار  بخش   14
خانم  نام  به  به شماره سریال 93512679/ب    4/954
و تسلیم  گردید و  میانگسکری صادر  با وفای  پیر  ماهرخ 
خانه  دفتر   1395/12/22  -  5398 رهنی  سند  برابر 
199 رشت در رهن بانک مسکن است و نامبرده تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده سند به علت مخدوش 
شدن از بین رفته است لذا مراتب طبق تبصره 5 اصالح 
موادی از آیین نامه قانون ثبت در  یک نوبت به مدت 10 
روز در یکی از روزنامه های محلی منتشر و آگهی می گردد. 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  مقرر  مدت  انقضاء  از  پس 

المثنی بنام مالک طبق مقررات اقدام خواهد شد.
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مدیر  کجیدی-  اسالمی  حسین 

ملک ناحیه دو رشت - از طرف تیال غالمی - 
ر م الف / 1211

 

آگهی فقدان سند
شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  اسالمی  انقالب  شهید  بنیاد 
مشاع  دانگ  سه  مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی  نوشهر   339 خانه  دفتر 
ازششدانگ پالک 2094 سنگ اصلی 54 بخش 4 رشت به شماره سریال 
ثبت 48563 صفحه  ذیل  اسالمی  انقالب  بنیاد شهید  بنام   که   772884
، به علت جا بجائی مفقود گردیده  169 دفتر4/427 ثبت و سند گردید، 
نوبت  قانون ثبت در یک  نامه  آئین  ماده 120  لذا مراتب طبق ذیل  است 
آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله  یا وجود 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 
مدیر  کجیدی-  اسالمی  حسین  شد.  خواهند  اقدام  مقررات  وفق  المثنی 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - از طرف تیال غالمی -
 ر م الف / 1219

 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9800428
بدینوسیله به اقای مسعود مالئی کلفتی بدهکار پرونده کالسه 9800428 که برابر 
گزارش مامور اجرا شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بین شما و خانم متین نجابت 
دوست چکوسری تعداد 101 قطعه سکه طال تمام بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر 
از تشریفات قانونی  عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد، ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تغقیب خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - ر م الف/ 1229

آگهی فقدان سند
اقای داود پور نعمت به نمایندگی از سازمان اموال و امالک کوثر مدیریت شمال 
کشور با ارائه  دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 339 نوشهر مدعی گردیده 
اند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 2093 واقع در سنگ اصل 
54 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 772883 که ذیل ثبت 48565 و صفحه 
بود،  انقالب اسالمی صادر و تسلیم گردیده  بنیاد شهید  نام  به  166 دفتر 4/427 
المثنی را نموده اند  ، به علت جا بجائی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت 
نوبت آگهی می گردد  نامه قانون ثبت در یک  آئین  لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 
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.

حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت -
از طرف تیال غالمی - ر م الف / 1220

 

تصمیم به تقاضای افراز پالک 2569 فرعی از 14 اصلی
ثبتی  پالک  ششدانگ  مشاع  مالک  عرب  موسوی  جلیل  سید  اقای  اینکه  به  نظر 
تقاضای  برابر  رشت   4 بخش   14 اصلی  سنگ  سلیمانداراب  در  واقع   2569
مورخه   139721718603062205 شماره  به  وارده   1397/11/14 مورخه 
1397/11/14 در خواست افراز قدر سهمی خود را از پالک فوق الذکر را از این 
اداره نموده است بدوا با مراجعه به پرونده ثبتی جریان ثبتی پالک فوق الذکر به شرح 
ذیل می باشد. سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 2569 مجزی 
می  از شماره 606  مجزا شده  اخیرالذکر  که شماره  باقیمانده  پالک 1625  از  شده 
باشد واقع در سلیمانداراب سنگ اصلی 14 بخش 4 رشت ذیل ثبت 3265 صفحه 
325 دفتر 32-4 متمم به نام بانو سیده آمنه موسوی پشت سرائی صادر و تسلیم 
مورخ 1351/04/06  قطعی شماره 12940  برابر سند  مالک  است سپس  گردیده 
دفتر خانه 5 رشت ششدانگ پالک فوق الذکر را به آقای کاظم رازی شاه خالی منتقل 
صادره   1377/06/23 مورخ   807 شماره  وراثت  حصر  گواهی  برابر  است  نموده 
از رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی رشت اقای کاظم رازی شاه خالی فوت نموده و 

وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1.محمد 2. بهروز 3. بهزاد4. حسین 5. مصطفی6. 
خشت  ورزلی  حاجیه  خانم  و  شاخالی  رازی  جملگی  شهرت  مریم  بهجت8   .7 ملیحه 
مسجدی عیال متوفی تعرفه گردیده است سپس وراث مالک برابر سند قطعی شماره 
339114 مورخ 1386/11/28 دفتر خانه 9 رشت مقدار 11 سهم مشاع به کسر 
ثمن اعیان از13 سهم به انضمام ثمن اعیان ششدانگ پالک فوق الذکر را به آقای 
سید جلیل موسوی عرب منتقل گردیده است. سوابقی از صدور سند مالکیت معارض 
مشاهده نشده است . لذا با عنایت به گزارش نقشه بردار واحد ثبتی و نامه شماره 
4/44/656250مورخه  1398/03/02 شهرداری منطقه 2 رشت و با توجه به قلت 
مساحت و کثرت مالکین مشاع  تصمیم به عدم افراز پالک فوق اخذ و صادر می گردد 
و  متذکر می شود که مفاد این تصمیم حسب ماده 6 آئین نامه قانون افراز به کلیه 
مالکیت مشاع ابالغ تا چنانچه به مدلول آن اعتراض داشته باشند وفق ماده 2 قانون 

افراز اعتراض خود را به دادگاه صالحه شهرستان اعالم نمایند.
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

ر م الف / 1334

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9703507
بدینوسیله به آقای گداعلی بجاری بدهکار پرونده کالسه 9703507 
که برابر گزارش مامور اجرا شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بین 
شما و خانم فاطمه طالبی خلیل محله ورثه خانم صغری احمدی خلیل محله 
مبلغ 1/127/292/909 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می  منتشر  و  درج  روزنامه 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - ر م الف/ 1216

 

آگهی فقدان سند
اقای حسن افضلی به وکالت از سایر وراث خانم سکینه افضلی طی وکالتنامه 22059 
– 1398/02/26 دفتر خانه 237 رشت با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر 
خانه 3 رشت مدعی گردیده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 1270  واقع درسنگ 
اصلی 14 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 103713 که ذیل ثبت 6847 و صفحه 
285 دفتر 4/80 به نام آقای محمد باقر اعتماد صادر و تسلیم گردیده بود و مع الواسطه 
برابر سند قطعی 104853 – 1359/03/27 دفتر خانه 23 رشت به خانم سکینه افضلی 
 -  9609971326400391 وراثت  حصر  گواهی  برابر  و  فوت  نامبرده  گردید  منتقل 
1396/04/13 شورای حل اختالف شعبه 24 حصر وراثت رشت وراث وی انسیه  افضلی 
و حسن افضل و محمد علی افضلی ) فرزندان( تعرفه گردیدند، به علت جا بجائی مفقود 
گردیده، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشارآگهی به این 
اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وفق مقررات اقدام خواهند شد.
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - از طرف 

تیال غالمی  - ر م الف / 1188

آگی فقدان سند
آقای صادق سیفی پور برابر وکالتنامه شماره 195228-1397/11/15 دفتر 4 رشت از خانم 
از  دفتر 4 رشت  وکالتنامه شماره 1388/02/22-172304  برابر  نیز  ایشان  و  میرزا  نژآد  زهرا 
آقای مهدی هدی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 42 رشت مدعی گردیده که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 2467 سنگ اصلی 75 بخش 4 رشت به شماره سریال 579356 که بنام 
بانک مسکن شعبه مرکزی رشت ذیل ثبت 149579 صفحه 356 دفتر 4/1197 ثبت و سند گردید 
1386/09/10 دفتر 4 رشت در رهن بانک مسکن شعبه سردار   – و برابر سند رهنی 166605 
جنگل رشت قرار گرفت، سپس برابر سند قطعی 341129 – 1387/08/21 دفتر 9 رشت به خانم 
زهرا نژاد میرزا و سپس برابر سند قطعی 1388/02/22 – 172301 دفتر 4 رشت به اقای مهدی 
بانک مسکن  رهن  در  4 رشت  دفتر  رهنی 172302- 1388/02/22  برابر سند  و  منتقل  هدی 
قرار گرفت و نسبت به آن اجراییه صادر شده است ، ، به علت جا بجائی مفقود گردیده، لذا مراتب 
طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشاراین  آگهی به 
این اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات اقدام خواهند شد.
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت –  از طرف تیال غالمی -

 ر م الف / 1197   

لیال خدمت بین دانا



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  جاوید         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

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

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

پنج شنبه 23 خرداد 1398، 9 شوال 1440 ، 13 ژوئن 2019 ، شماره 709

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

یه بچه پولدار آقا زاده ای  با خودروی مدل باال در اتوبان  180 کیلومتر درساعت می رفت که دید، یک موتور گازی ازش جلو  زد.
طرف سرعتش را به 200 و 220 کیلومتر رساند و باز هم موتوری هر از گاهی ازش جلو می زد.  شاکی شد و توقف کرد - از موتوری پرسید، چطور 

با یک موتور از من جلو می زنی؟!.  صاحب موتور گازی میگه، داداش قربونت- خوب شد وایستادی، کش شلوارم به آینه بغل ماشینت گیر کرده بود.
 نتیجه اخالقی،

اگر می بینید عده ای در کمال بی استعدادی، عدم مدیریت  و بی عرضگی به مسئولیت ها ، جایگاه ها و مدارج  باالیی رسیده اند، بدانید که کش شلوار 
آنها  به جایی گیر کرده است.

پیشرفت بعضی ها و ارتباط شان با کش شلوار !

 

های  پروژه  اجرای  و  معابر  آسفالت   : گفت  آستارا  بندر  شهردار 
مشارکت  با  زایی  اشتغال  و  درآمدزایی  در جهت  جدید گردشگری 

بخش خصوصی از برنامه های اصلی شهرداری آستاراست.
دکتر جواد معیتی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار واکنش افزود  
آستارا  شهری  معابر  وضعیت  و  موجود  مالی  اعتبارات  به  توجه  با   :

اولویت اول ما آسفالت معابر است.
وی ادامه داد : به دلیل وضعیت اقتصادی موجود و کاهش اعتبارات 
درآمدی  منابع  بتوانیم  اینکه  برای   ، دولت  سوی  از  عمرانی  سالیانه 
بخش  در  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  باید   ، باشیم  داشته  پایداری 
زایی  اشغال  و  درآمدزایی  جهت  در  توریسم  جذب  و  گردشگری 

استفاده کنیم.
معیتی سپس با بیان اینکه محل دفن زباله شهر آستارا ساماندهی می 
شود. افزود : برنامه ریزی کردیم تا با مشارکت بخش های خصوصی  
که در این زمینه فعال هستند ، ایستگاه ها یا شهرک های بازیافتی به 

شیوه خط پردازش استفاده هایی از محل دفن زباله داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه با چند شرکت داخلی و خارجی 
اضافه کرد   ، برسیم  نتایج خوبی  به  بتوانیم  تا  مذاکره هستیم  در حال 
بصورت  باید  آستارا  شهر  سطح  در  پسماند  مکانیزه  مدیریت  طرح   :

مرحله ای اجرا شود.
شهردار آستارا با بیان اینکه مدیریت مکانیزه پسماند نیازمند برنامه 
البته بصورت   : افزود  مناسب است.  از تجهیزات  مندی  بهره  و  ریزی 
پایلوت مدیریت مکانیزه پسماند را از شهرک مهدی آغاز کردیم و 

تقریبا در این زمینه موفق بودیم.
از مبدا  اولیه مدیریت پسماند  اینکه استارت  به  با اشاره  وی سپس 
در سطح شهر آستارا از سال ۹2 توسط شهرداری آغاز شد و پس از 
تکمیل زیرساختهای آن از سال ۹۴ با مشارکت  بخش خصوصی در 
حال انجام است ، اضافه کرد : بصورت روزانه 3 تا ۵ تن زباله خشک 

در سطح شهر آستارا جمع آوری می شود.
معیتی در پایان یادآور شد : شهرداری آستارا در 3 سال گذشته به 
در  مبدا  از  پسماند  مدیریت  نخست  رتبه  به کسب  موفق  متوالی  طور 

استان گیالن شده است.
شهرداری  عمرانی  های   پروژه  مهمترین  از  بخشی   *

آستارا  )شهریور96 لغایت اردیبهشت 98 (

مساحت  به  مجموعه  شهری  معابر  کاری  آسفالت  عملیات   •
۷۵۰۰۰متر مربع

انتهای  تابنده،  های  در کوچه  فلزی  پوشش  با  بتنی  نهر  احداث   •
و  ستارخان  کوچه  حسینیه،  کوچه  انتهای  نجاتی،  طرف  به  شالیزار 

کوچه نهم شهید خدایی مجموعاً به طول ۵۹۰ متر
• اجرای فاز دوم احداث کانال هدایت آب های سطحی غالم محله 

و بخشی از شهرک عباس آباد به طول ۱۶۰ متر 
• اصالح کف کانال خیابان خواجه نصیر الدین طوسی در فاز دوم 

شهرک عباس آباد به طول 2۱۰ متر

 • احداث دوکانیوو در زمین های شیالت، کوچه های ضلع جنوبی 
بلوار معاد، بن بست دوم خیابان فرهنگ، میناخانی، سلمان نژاد، نهانی، 

شمسی نژاد و شهرک نصیرنیا مجموعه به طول ۴2۰۰ متر
 • اتمام عملیات اجرایی احداث کانیووی بتنی پیش ساخته جهت 

هدایت آبهای سطحی در شهرک ولیعصر)عج(
• تکمیل عملیات احداث سن روباز در طرح سالم سازی سفیر امید 

با ظرفیت ۴۰۰ نفر. 
• اتمام عملیات احداث پارک کودک در شهرک عباس آباد

پیاده  سازی  زیبا  و  بهسازی  دوم  فاز  اجرایی  عملیات  تکمیل   •  
روهای خیابان شریعتی غربی

 • الیروبی رودخانه مرداب و انهار سطح شهر
بتنی مسلح در  با پوشش دال  بتنی  ادامه عملیات احداث کانال   •  
خیابان شهید رجایی به طول ۸۰۰ متر • تکمیل پل عابر پیاده در کوی 

خلیل آباد  • تکمیل احداث پل تقاطع کشاورز و شالیزار
 • ادامه دیوار سازی ساحل شریعتی

 • پیاده روسازی در معابر سطح شهر از جمله روبروی اداره ثبت 
توسعه  بانک  روبروی  قدس،  خیابان  شرقی،  نظامی  حکیم  احوال، 
صادرات، ورودی پاساژ عمیدی و ضلع شمالی باغ ملی و سایر نقاط 
امام خمینی در  پیاده رو و تقاطع ها در خیابان  بهسازی   • سطح شهر 

روبروی فروشگاه اتکا
• پروژه بهسازی و اصالح کانال راهروی اصلی بازار بزرگ ساحلی 

به طول 23۰ متر
• اجرای فاز اول عملیات آبیاری تحت فشار فضای سبز رفیوژ وسط 

بلوار بسیج و بلوار شهید حسین نژادی به طول چهار کیلومتر
 • بهسازی و ساماندهی فضای سبز حاشیه شرقی تاالب استیل

 • احداث پارک محله ای در کوچه پانزدهم خیابان شهید رستمیان 
به مساحت ۱2۰۰ مترمربع  • نصب پایه های روشنایی در مسیر پیاده 

روی دیواره سنگی ساحل شریعتی
• بهسازی و رنگ آمیزی مزار شهدای شهرستان

 • عملیات اجرایی خیابان 2۵متری شهرک عباس آباد شامل اجرای 
جوی جدول پیاده رو سازی ایجاد فضای سبز و تامین روشنایی، زیر 

سازی و آسفالت از جاده کمربندی تا تقاطع خیابان امام حسین)ع(
بلوار  اتمام عملیات اجرایی کانال هدایت آبهای سطحی در در   •

جانبازان روبه روی مسکن معلولین به طول ۱3۰ متر
• انجام عملیات اجرایی بهسازی و زیباسازی پیاده روی ضلع شرقی 

بلوار جمهوری اسالمی
• بازگشایی انتهای کوچه پنجم رستمیان به طرف جاده کمربندی

متری  آبهای سطحی در ۸  احداث کانال هدایت  اتمام عملیات   •
اول خیابان کشاورز

• تجهیز شناگاههای طرح سالم سازی سفیر امید
 • احداث کانال هدایت آب های سطحی داخل محوطه گمرک 
برای انتقال آب های سطحی خیابان شهید حاجی عباسی به طرف بلوار 
احداث  اجرایی  عملیات  آغاز  و  متر   2۰۰ به طول  اسالمی  جمهوری 
کانال برای تکمیل پروژه در بیرون محوطه گمرک در بلوار جمهوری 

اسالمی بطول ۱۵۰ متر  
 • تعریض پل مرداب در خیابان امام خمینی جهت کاهش ترافیک 

و روان سازی تردد خودروها
 • تهیه و نصب پایه چراغ در طول مسیر سالمت ساحل شریعتی به 

تعداد ۱۷ عدد. 
• تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تابلوهای راهنمای 

مسیر در سطح شهر
تقاطع های ورودی خیابان شیخ کریم، جنب کتابخانه  اصالح   •  
شهید نشاطی و تقاطع های خیابان رستمیان ، تقاطع خیابان شکوفه در 
شهرک عباس آباد ، کوچه شهید نوبخت،  خ قدس و ... به طول 2۴۰ 

متر • مطالعات ساماندهی جایگاه های تبلیغاتی در سطح شهر توسط 
مهندسین مشاور ذیصالح

امام  میدان  شرقی  جنوب  ضلع   در  بهداشتی  سرویس  احداث   •  
حسین )ع(  • احداث جوی جدول در ضلع غربی خیابان فارابی جهت 

جمع آوری و هدایت آبهای سطحی  بطول ۹۰۰ متر
 • اصالح هندسی تقاطع بلوار امام حسین و خیابان 2۵ متری شهرک 

عباس آباد ) شامل : جدول کاری - ایجاد فضای سبز و آسفالت (
 • ساماندهی فالفل فروشان در بازار بزرگ ساحلی و احداث غرفه 

های جدید در ضلع غربی پارکینگ بازار بزرگ ساحلی 
• احداث کانیوو در کوچه بهشت کاکتوس ها

• احداث کانال بتنی با پوشش فلزی در کوچه علی شیرزاد) کوی 
ستارزاده ( به طول ۱۶۰ متر 

• احداث اتاقک نگهبانی در محوطه اداره پلیس پیشگیری و امنیت 
ایستگاه  در  مسافربری  شرکتهای  فعالیت  جهت  اتاقک  احداث   •

سواری های برون شهری 
• احداث کارواش در محوطه ترمینال مسافر بری 

 • آغاز عملیات احداث پارک با نام شهدای مدافع حرم در زمینی 
به مساحت 2/۵ هکتار واقع در ورودی شهر 

 • آغاز عملیات احداث گلخانه و نمایشگاه دائمی گل و گیاه در 
ورودی شهر

• عملیات آسفالت کاری= ۷۵۰۰۰ متر مربع
• عملیات پیاده رو سازی= ۱۷۵۰۰ متر مربع 

 احداث جدولکانیوو و تک جدول = 3۷۰۰ متر طول
• احداث دو کانیوو= ۴۶۰۰ متر طول 

• زیر سازی و عملیات خاکی= ۸۰۰۰۰ متر مکعب  
• احداث تک کانیوو=  ۴۵۰ متر طول 
• احداث نهر و کانال= 3۰۰۰ متر طول

آسفالت معابر و اجرای پروژه های گردشگری از برنامه های اصلی 
شهرداری آستاراست

شهـردار آستـارا  ؛










