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300 هزار هکتار زمین های 
گیالن رفع تصرف شد

مستاجران به هوش باشند

انتخاب دانشگاه آزاد رشت در میان
برترین های جهان

اولین نمایشگاه 
بین المللی گل وگیاه 

چابکسر برگزارمی شود

با هدف معرفی استعدادهای منطقه ای :
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معاون اجتماعی دادگستری ،

زنگ خطر گرانی حیرت آور،

تولید فرش گیالن باید 
حمایت و تقویت شود ...

دکتر ساالری با اشاره به جایگاه تولید فرش در رونق اقتصادی و توسعه اشتغال کشور اظهار داشت: در این 
بخش نیازمند ارائه راهکارهای قابل اجرا و کارآمد هستیم تا در سال »رونق تولید« توفیقات بیشتری در این 

زمینه داشته باشیم ...

 دستگاه قضایی از ۳۰۰ هزار هکتار  اراضی دولتی در گیالن رفع تصرف کرد.احمد آقایی  
در نشست خبری تحت عنوان عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان گیالن در تعطیالت نوروزی و سال 97 اظهار داشت: رسانه نقش پر رنگ و مهمی در 

راستای شفاف سازی داشته و می تواند در این مسی  جامعه را به تعالی برساند ... 

اخبار

دیدگاه ها

جذب دانشجو 
با مجوز وزارت 

علوم،تحقیقات و فناوری
رشته و گرایش های

حقـوق، روانشناسـی، مدیریت، 

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

www.kooshyar.ac.ir
telegram.me/kooshyar1386

www.instagram.com/kooshyar.ac.ir

در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

و  ها  مجلسی 
در چهل  دولتمردان 
هر  گذشته  سال 
خواسته  که  زمان 
اند تصمیمی در باره 
پاداش کارکنان دولت و  افزایش حقوق و مزایا و 
دقت  چنانچه  کنند،  اتخاذ  ها  بازنشسته  هم  گاهی 
قرار  مداقه  مورد  را  احواالت خودشان  ابتدا  کنیم، 

می دهند.
و  جامعه  در  ها  گرانی  و  تورم  افزایش  به  نظر 
کاهش شدید  ارزش پول ملی در طول سال 1۳97 
به  مستمری  و  متعدد  مذاکرات  دولت  و  مجلس 
بازنشسته  و  کارمندان  حقوق  که  رساندند  انجام 
ها  به صورت پله ای » نردبانی« به هدف اجرای 

درست عدالت اجتماعی اجرا شود. 
طرح های گوناگونی در این مسیر رسانه ای شد 
و برخی مسئوالن مجلس و دولت هم حق به جانب 
به گونه ای در تریبون ها برای افکار عمومی ژست 
حق به جانب گرفتند که ، همه هدف ما شما قشر 

کم درآمد با دریافت های پایین هستید. 
مجلس  گذشته  سال  اواخر  حیرت  کمال  در 
و  کارکنان  همه  حقوق  به  که  گرفت  تصمیم 
به  و  شود  اضافه  تومان  هزار   4۰۰ ها  بازنشسته 
دولت و رئیس برنامه و بودجه هشدارد ادند ، اگر 
وارد  با قدرت  ملت  بدون شک خانه  نشود  چنین 
به  نه  ورود  این  که  رسد  می  نظر  به  شد.  خواهد 
خاطر کارمند و بازنشسته بلکه برای آن بود که خود 
 ، بستگان  و  منتفع شده  افزایش  از  بزرگواران  این 
دوستان و هم حزبی ها که در سازمان ها مسئولیت 
ها و حقوق های باال » شاید نجومی!«  دارند  بی 
بهره نمانند. اکنون در شرایطی که درآمدهای کشور 
به علت تحریم های فزاینده کاهش یافته و هزینه 
ها داخلی به علت سیالب عظیم در بخشی از کشور 
باال رفته  و پیامد آن ملخ ها از عربستان وارد جنوب 
ایران شدند، دولت و سازمان برنامه ماندند ، چگونه 
و  کارکنان  همه  به  ماه  هر  را  نقدینگی  حجم  این 

بازنشسته ها اختصاص دهند.

روز است » از نیمه اسفند 97 تا پایان فروردین امسال » برای دریافت 
های  پرتال  در  عمومی  افکار  بر  گذار  تاثیر  و  مهم  خبر  چند  انتشار  و 
استان  و...  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  ارگانهای  و  نهادها  ها،  سازمان 
گیالن جستجو می کنم.45 در این مدت غیر از اخبار مربوط به سخنان 
امام جمعه رشت در خطبه های نماز و دیدارهای مردمی ایشان و اینکه 
گیالن استان معین برای لرستان در جریان سیالب اخیر شده و موضوع 

مهم انتخاب شهردار رشت و ماجراهای درون شورا هیچ نیافتم.! 
بر سوژه های  استانی و شهرستانها هم عالوه  از رسانه های  بسیاری 
اند اخبار جذابی از سراسر کشور به خصوص  مورد اشاره تالش کرده 
راستی  به  دهند.   پوشش  را  ایران  و غرب  در جنوب  مخرب   سیالب 
رسانه های گیالن و مازندران و قزوین حوزه فعالیت  رسانه ما و روابط  
عمومی های این مناطق  تا چه میزان مفهوم تحلیل محتوا را می دانند و 
به اخبار تولیدی و یادداشت ها و تحلیل ها اشراف داشته و  بها می دهند. 
به تازگی سایت هایی در گیالن را ه اندازی شده اند که به این مقوله های 
توجه خوبی دارند و باید به نیروهای داخل و بیرون این مجموعه های 
تبریک گفت، اما نقش روابط عمومی های سازمان ها، نهادها و ارگان ها 
اساسا چرا مدیران سازمان های دولتی، مدیریت  راستا چیست.  این  در 
های شهری و نهادها از روابط عمومی های خود نمی خواهند که بعنوان 
به  را  خود  رسالت  و  نقش  عمومی   افکار  و  سازمان  میان  ارتباطی  پل 

درستی ایفا کنند. 
استان گیالن  پرتالهای روابط عمومی های  و  ها  به سایت  نگاهی  در 
این مجموعه ها  آنکه قضاوتی در خصوص  ، قزوین و مازندران بدون 
داشته باشم، یک نکته در مورد بسیاری از آنها اشکار است و آنهم اینکه 
اخبار مهم و غیر مهم برای افکار عمومی در این پرتالهای اولویت بندی 

نمی شود. در مخابره هر 
خبر و  گزارشی اگر متن 
و  باشد  داشته  گزارشی 
و  مطلب  خط  دو  فقط 
 « عکس  زیادی  تعداد 
اصول  نباشد-   البوم« 
علمی خبرنویسی رعایت 
به  اغلب متن ها  نشده و 

از غلط های  نوشته می شود که کامال غلط است.  حاال  تاریخی  شیوه 
امالیی و انشایی و شیوه نگارش  و قرار گیری پاراگراف ها و عدم کاربرد 
سابقه در اخبار  و .... بگذریم ، تیترها مانند اصل متن خبرهایشان خنثی ، 
بی مایه و کم  اعتبار است و به هیچ وجه نظر افکار عمومی را جلب نمی 
کند.  یکی از دالیل این مدعا این است که حتی کارکنان همان سازمان ها 
هم اخبار مجموعه ی خود را نمی خوانند و اگر نگاهی به پرتال سازمان 
خود بنیدازند  به دالیلی که گفته شد، نظری نمی دهند و زیر اخبار هیچ 

نظر و بازخوردی وجود ندارد و این برای اطالع رسانی فاجعه است. 
ناگفته نماند که در تهران هم بسیاری از روابط عمومی های  وزارتخانه 
ها، موسسه های دولتی و شرکتها نیز کم و بیش همین معضل و کمبود 
را دارند و مشخص نیست چرا در کشور به مقوله اطالع رسانی علمی 
و جذاب برای مردم توجهی نمی شود. این مشکل حتی در اخبار نهاد 

ریاست جمهوری هم مشاهده می شود.!  
بعنوان  استانداران  و  دولت  رئیس  است  شایسته  اینکه،  آخر  کالم 
عالیترین مقام اجرایی در استان، وزیر ارشاد و مدیران کل ارشاد در استان 
ها به این مساله بیش از پیش توجه کنند . توجه به این امر موجب آگاهی 
های  فضاسازی  و  تبلیغات  سوء  اثرات  کاهش  و  عمومی  افکار  بخشی 

رسانه های بیگانه خواهد شد . 

اطالع رسانی خنثی و بی مایه در گیالن زیانبار است
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مدیر مسئول  

فروشگاه عسـل عرضه کننده
        انواع عسل   

              طبیعی ، ژل     
                             رویال ،    
                                  برم موم ، 

                                       گرده گل  

رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون

صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

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

صدرا

نیـم نگاه ،
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به  اشاره  با  ساالری  دکتر 
رونق  در  فرش  تولید  جایگاه 
اقتصادی و توسعه اشتغال کشور 
بخش  این  در  داشت:  اظهار 
قابل  راهکارهای  ارائه  نیازمند 
اجرا و کارآمد هستیم تا در سال 
بیشتری  توفیقات  تولید«  »رونق 

در این زمینه داشته باشیم.
حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
دو  در  را  مشکالت  باید  فرش 
بخش مشکل قالیبافی و دیگری 
مشکالت قالیبافان بررسی کنیم، 
تصریح کرد: با توجه به ظرفیت 
برای  کشور  در  موجود  های 
میزان  متاسفانه   ، فرش  تولید 
تولیدات رقم شایسته ای را نشان 

نمی دهد. 
گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
فرش  صنعت  توسعه  از  هدف 
هنر  این  احیای  بر  عالوه  را 
افزایش  و  اشتغال  اصیل،ایجاد 
تولیدات داخلی با توجیه اقتصادی 
در  باید  افزود:  و  خواند  مناسب 
حوزه  تولیدات  کیفیت  و  کمیت 
بیشتری  تحرک  استان،  فرش 

صورت گیرد.
کرد:  تاکید  گیالن  استاندار 
تعریف خوشه و پشتیبان می تواند 
در بهبود کارکرد هر یک از عناصر 
فرش  فروش  تا  تولید  چرخه  در 
موثر باشد و تمرکز بیشتری را در 

هر بخش به وجود آورد. 
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گوناگون

خبر

 گیالن 24 و نشریه واکنش: دستگاه قضایی از ۳۰۰ هزار هکتار  اراضی دولتی در 
گیالن رفع تصرف کرد.

احمد آقایی  در نشست خبری تحت عنوان عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان گیالن در تعطیالت نوروزی و سال 97 اظهار داشت: 
رسانه نقش پر رنگ و مهمی در راستای شفاف سازی داشته و می تواند در این مسی  

جامعه را به تعالی برساند. 
 معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیالن ضمن تبریک 

میالد با سعادت امام زمان)عج( و اعیاد شعبانیه ابراز داشت: با توجه به عملکر دستگاه 
در  کیفری  پرونده  فقره   5۰2 و  هزار   27۳ حدود   97 سال  طول  در  گیالن،  قضایی 

دادگاه های کیفری رسیدگی شد. 
 آقایی به برخی عوامل و جرائم در استان گیالن اشاره کرد و افزود: سرقت، توهین به 
افراد، تهدیدکردن، ضرب غیرعمد به واسطه وسیله نقلیه، تخریب، نگه داری مواد مخدر، 
کالهبرداری، مزاحمت ملکی، خیانت در امانت از جمله عوامل و جرائم مختلف هستند 

که اتفاق می افتد و در این راستا پیگیری های متعدد انجام می شود.

واکنش
تولید فرش گیالن 

باید حمایت و 
تقویت شود

عدم مرمت جاده کاکرود 
اشکورات رودسر زیبنده 

نیست...

معاون اجتماعی دادگستری ، 300 هزار هکتار زمینهای گیالن رفع تصرف شد

رئیس  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
گیالن  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
سد  دو  از  برداری  بهره  اینکه  بیان  با 
شرق  در  پلرود  و  غرب  در  شفارود 
استان مشکل کشاورزان را حل خواهد 

کرد،
 وی در جلسه برنامه ریزی شهرستان 
استان  ورودی  را  منطقه  این  رودسر 
گیالن از سمت مازندران و نیز از جاده 
دانست و  استان قزوین   به  اشکورات 
رامسر  از  که  گردشگرانی  کرد:  تاکید 
به عنوان عروس مازندران وارد گیالن 
حس  چندانی  تفاوت  نباید  شوند  می 
برنامه ریزی های الزم برای  لذا  کنند، 
چابکسر  در  استان  ورودی  ساماندهی 

انجام شود. 
مسئوالن خواست  از  محمدی  دکتر 
انتظارات مردم را در اجرای طرح های 
عمرانی و زیرساختی باال نبرند و تاکید 
باید از آب و برق و گاز و  کرد: همه 
اما  باشند،  برخوردار  بهداشت  و  راه 
باید شرایط و امکانات کشور را در نظر 
بگیریم. سیل زدگان هموطن ما هستند 
و همانگونه که در دوران دفاع مقدس 
از مال و جان خودمان گذشتیم، امروز 
نیز باید به یاری هموطنانمان در مناطق 

سیل زده بشتابیم. 
پیگیری  خواستار  مسئول  مقام  این 
تخصیص  جهت  گیالن  نمایندگان 
شد  رودسر  فاضالب  ملی  اعتبارات 

می  تولید  را  زباله  مردم  کرد:  اظهار  و 
زباله  مشکل  خواهیم  می  اگر  و  کنند 
در  تغییر  باید  مردم  خود  شود،  حل 
متاسفانه  کنند.  ایجاد  زباله  تولید  روند 
جاده  طرف  دو  در  زباله  انباشت 
خدشه  مسیر  این  زیبایی  به  چابکسر 
وارد کرده و باید فکری برای بهسازی 
آن و رفع معضل زباله کرد. وی با بیان 
نظارت  و  پیگیری  اعتبار،  توزیع  اینکه 
بر پروژه های استانی بر عهده ماست، 
گفت: پروژه های ملی مانند راه آهن و 
گیرند  می  اعتبار  ملی  سطح  در  سدها 
از  دهی  گزارش  وظیفه  فقط  ما  لذا  و 

مراحل پیشرفت را پروژه داریم. 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
بهره  اینکه  بر  تصریح  با  گیالن  ریزی 
برداری از دو سد شفارود در غرب و 
پلرود در شرق استان مشکل کشاورزان 
را حل خواهد کرد، متذکر شد: بارش 
به  سیل  شیراز  در  باران  متر  میلی   17
راه انداخت، اما از ابتدای امسال تاکنون 
حدود 9۰۰ میلی متر بارندگی در گیالن 
داشتیم که نشان دهنده ظرفیت رودخانه 
ضرورت  و  گیالن  های  تاالب  و  ها 
در  است،  آسمانی  نزوالت  مدیریت 
دغدغه  همچنان  کشاورزان  که  حالی 

کم آبی در فصل زراعت را دارند. 
 محمدی فضای بیمارستانی رودسر 
نوسازی  نیازمند  اما  قبول،  قابل  را 
فرمانداری  کرد:  اضافه  و  دانست 
نیاز  مورد  های  دستگاه  از  فهرستی 
سازمان  برای  را  رودسر  بیمارستان 

ارسال  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
کنیم.  اقدام  آن  تهیه  به  نسبت  تا  کند 
سالمت و بهداشت مردم مسئله بسیار 
مهمی است و پیگیری ها در این بخش 
با جدیت انجام خواهد گرفت. وی با 
بیان اینکه زباله و پسماند سالمت مردم 
را به خطر می اندازد، خاطرنشان کرد: 
در راستای حفاظت و صیانت از محیط 
سالمت  با  مستقیم  رابطه  که  زیست 

مردم دارد، دریغ نخواهیم کرد.
نگاه رسانه: 

خدا را شکر که سرانجام یک مدیر 
استانی در گیالن از مشکل برجسته و 
میان  به  سخن  رودسر  شهرستان  کهنه 
بهترین  که  رودسری  شهرستان  آورد. 
مقام  کند،  می  تولید  را  ایرانی  برنج 
را  گاوزبان  فندق و گل  تولید  نخست 
بسیار  آن  کیوی  و  مرکبات  داراست، 
فوق  آن  ، چای  و صادراتی  کیفیت  با 
العاده  و گیاهان دارویی منطقه بی نظیر 
است. رودسر یک جاده کوهستانی کم 
دو  در  که  دارد  قروین  به  هم  عرض 
گویی  زیبا  بسیار  جاده  این  اخیر  دهه 
آن  از  رفته است و کسی  فراموشی  به 
به  توجه  عدم  علت  به  کند.  نمی  یاد 
این جاده هر کسی چیزی می گوید و 

برخی آن را امنیتی کرده اند.!
این جاده یک مسیر گردشگری زیبا 
و نیازمند توجه است که باید با تامین 
بودجه الزم مدیریت شود و بودجه آن 

در دست دکتر نوبخت و مدیریت آن بر 
عهده استاندار گیالن و فرماندار رودسر 
است. به نظر می رسد که فرمانداران و 
سال  چند  در  شهرستان  بخشداران  نیز 
رئیس  که  فوق  موارد  از  هیچ  به  اخیر 
توجهی  دارد  اشاره  آن  به  بودجه  برنامه 
نداشته و تنها از خود عکس سلفی گرفته 
به  و  دادند  قرار  مجازی  فضای  در  و 
غذا  و  لباس  های  جشنواره  در  حضور 

اکتفا کردند.
مجلس  در  منطقه  مردم  نماینده 
هم  خوبی  جایگاه  که  اسالمی  شورای 
مرکز  در  شهرستان  جمعه  امامان  دارد،  
و  نظران  صاحب   ، تابعه  های  بخش  و 
کارشناس های بومی باید به این مسائل 
بیش از توجه توجه کرده و مردم را  به 
سمت مطالبه گری به حق هدایت کنند. 
شهرستان رودسر چون در انتهای استان 
به  این طور  قرار گرفته  گیالن در شرق 
نظر می رسد که اساسا فراموش شده و 
سرمایه   ، عالی  استعدادهای  همه  این  با 

گذاری در آن صورت نمی گیرد.
منطقه  این  جوانان  که  است  خوب 
ای  منطقه  و  محلی  های  رسانه  ویژه  به 
توجهی  بی  و  ها  توانایی  خصوص  در 
شهرستان  کنونی  شرایط  نیز  و  مسئوالن 
فضا  و  دهند  گزارش  ها  رسانه  همه  به 
را برای خدمت فراهم سازند و نگذارند 
که مسئوالن با وجود کمبود بودجه ، در 

حالت بهت به سر ببرند.

خبر

خبر

خبر

گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرکل امور مالیاتی گیالن 
حساب  به  وصولی  مالیات  ریال  میلیارد   58۰ کرد:  اعالم 

شهرداری رشت واریز شد.
همچنین  افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  انوری  جواد 
عوارض وصولی استان ها براساس قانون در همان استان 
برای اجرای طرح های عمرانی به شهرداری ها، دهیاری ها 

و فرمانداری ها اختصاص می یابد. 
بالغ  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  گیالن  مالیاتی  کل  مدیر 
به حساب شهرداری ها،  میلیارد ریال  بر دو هزار و ۳۳۰ 
دهیاری ها و فرمانداری های استان از محل عوارض مالیات 
بر ارزش افزوده واریز شد، عنوان کرد: از این مبلغ حدود 
واریز شده  به حساب شهرداری رشت  ریال  میلیارد   581
است. وی اضافه کرد: از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در نیمه دوم سال 87 تاکنون بیش از 12 هزار و 276 
میلیارد ریال به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری 
های گیالن واریز شده که بالغ بر هشت هزار و 52۰ میلیارد 
ریال آن به شهرداری های استان اختصاص یافته است. انوری 
ادامه داد: سال گذشته بالغ بر 717 میلیارد ریال به حساب 
شهرداری های تابعه شهرستان رشت، بیش از 16۰ میلیارد 
به  نزدیک  و  این شهرستان  دهیاری های  به حساب  ریال 

4.5 میلیارد ریال به حساب فرمانداری واریز شده است. 

گیالن 24: رئیس جدید دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد رشت معرفی شد.

آزاد  دانشگاه  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
، رئیس  ابراهیم چیرانی  با حکم دکتر  اسالمی واحد رشت، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و با حضور معاون آموزشی 
مسئولین،  از  چند  تنی  و  رشت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دانشگاهی  واحد  این  پایه  علوم  دانشکده  جدید  رئیس 
منصوب شد.   در متن این حکم آمده است: جناب آقای دکتر 
شناسی  زیست  گروه  علمی  هیأت  محترم  عضو  امیرآراسته 
 ، حکم  این  موجب  به  رشت:  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  پایه  علوم  دانشکده  رئیس  عنوان  به  جنابعالی 

اسالمی واحد رشت منصوب می شوید. 
 امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، 
امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید. 

تمام  علمی  هیأت  عضو  و   8 پایه  استادیار  آراسته  دکتر   
وقت گروه زیست شناسی واحد رشت بوده و دارای مدرک 

دکتری تخصصی بیوشیمی پایه است . 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  جذب  عالی  هیأت  عضویت  وی 
شناسی  زیست  آموزشی  گروه  مدیریت  و  گیالن  استان 
از  بیش  اجرای  همچنین  اجرایی  سابقه  در  را  رشت  واحد 
15 طرح تحقیقاتی، چاپ بیش از 2۰ مقاله  ISI در مجالت 
علمی معتبر، مجری سه طرح تحقیقاتی پایان یافته در حوزه 
پژوهشی، تألیف کتاب » مبانی بیوشیمی آزمایشگاهی « چاپ 
شده در انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و ارائه 
و  راهنمایی  بین المللی،  و  ملی  کنفرانس های   در  مقاله  چند 
مشاوره بیش از 4۰ پایان نامه در مقاطع دکتری و کارشناسی 

ارشد را در کارنامه علمی خود دارد.

 گیالن 24 و نشریه واکنش: برای اولین بار در کشور بچه 
بهرام  دکتر  توسط  پرورشی  مولدین  از  حاصل  سوف  ماهی 
گیالن  دانشگاه  شیالت  گروه  علمی  هیأت  عضو  فالحتکار 
در قالب پروژه مشترک با کارشناسان اداره کل شیالت استان 

گیالن تولید شد.
ماهی سوف یکی از گونه های ارزشمند در حوزه دریای 
اکولوژیک و صید  خزر است که اهمیت فراوانی در چرخه 
ایفا می کند. در گذشته میزان صید این ماهی حتی به حدود 2۰۰۰ 
تن در سال می رسید که متاسفانه به دالیلی از جمله صید بی رویه و 
عدم مدیریت مناسب، تخریب زیستگاهها و آلودگی های وارد شده 
به رودخانه ها، تاالب و دریای خزر باعث کاهش شدید ذخایر این 
بازسازی  از سال 1۳68 تکثیر و  به طوری که  گونه گردیده است. 
آغاز شد. همه ساله  ایران  توسط شیالت  به طور جدی  آن  ذخایر 
آن  انتقال  و  مناسب  مولدین  تامین  راستای  هزینه های هنگفتی در 
حالی  در  این  و  گیرد  می  صورت  تکثیر  عملیات  برای  ها 
است که با کاهش ذخایر و افزایش هزینه ها، این تعداد کم 
شده و تولید گونه مورد نظر را با چالش های جدی مواجه 

ساخته است. 

580 میلیارد ریال 
پول مالیات به 

حساب شهرداری 
واریز شد

رئیس دانشکده 
علوم پایه دانشگاه 
آزاد رشت معرفی 

شد

بچه ماهی سوف 
حاصل از مولدین 

پرورشی در گیالن تولید شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن+ نگاه رسانه،

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن:

مدیرکل امور مالیاتی گیالن،

مدیرمسئول

گیالن 24 و نشریه واکنش: به مناسبت 
سالروز  با  که  اسالمی  انقالب  هنر  هفته 
شهادت سید مرتضی آوینی سید شهیدان 
هنری  حوزه  است  مصادف  قلم  اهل 
محصوالت  و  کتاب  عنوان   21 گیالن 
و  هنرمندان  با حضور  را  خود  فرهنگی 

پژوهشگران رونمایی کرد .
فروردین   25 روز  که  برنامه  این  در 
و  مدیریت  سازمان  سالن  در   1۳98

شد،  برگزار  گیالن  استان  برنامه ریزی 
اسالمی  جمهوری  سرود  پخش  از  پس 
مجید  قرآن  آیات  از  چند  تالوتی  و 
هنری  حوزه  رئیس  قاسمی  غالمرضا 
به حاضران  گیالن ضمن خوشامدگویی 
می گذرد  انسانی  عالم  در  آنچه  گفت: 
پس از تولد تاریخی می شود، یعنی پا به 
حوادثی  برآن  و  می گذارد  تاریخ  عرصه 
نخستین  روزهای  و  درآغاز  که  می رود 
برهه های  در  ویژه  به  نیست،  آشکار 
بحرانی تاریخ، واژه ها، اندیشه ها، کارها 
دست  از  را  خویش  حدود  ها  رابطه  و 
تهی  خود  اصیل  مفهوم  از  و  می دهند 

می شوند. 
 قاسمی اضافه کرد: انتهای راه هایی که 
برای پیاده ها دور است برای سرعت های 
زیاد و وسیله های سریع نزدیک است و 
وقتی نمی گیرد ورزیده ها در یک ساعت 

کاری را به پایان می رسانند که تازه کارها 
برای  آن عاجزند.  انجام  از  در یک روز 
از  می توان  ورزیدگی  این  به  رسیدن 
از  دقت در مسایل جزیی شروع کرد و 
آمد  بیرون  حاکم  عادت های  آوار  زیر 
با  و دقت ها و سنجش ها را در برخورد 

هرمسئله به کار گرفت. 
مثال  چند  ذکر  با  هنری  رئیس حوزه 
در ادامه افزود: آنها که در مسایل جزیی 
بزرگ  مسایل  شده اند  آماده  و  دقیق 
چنانکه  نمی نگرند  سطحی  و  ساده  را 
کسانی که از وزنه های کوچک ورزیدگی 
بزرگ  وزنه های  زیر  گرفته اند  هدیه  را 
در  که  است  اینگونه  نمی آیند.  در  پا  از 
وقت کم کارهای زیاد عملی می شود و 
مرزها و اندازه ها هم، درهم نمی ریزد و 
این  با  که  و طرح هایی  کارها  و  کلمه ها 
واژه  و  نمی بینند  بوده اند ستم  همراه  دو 

ها و طرح هایی هم که بی حساب بوده اند 
با  و  می خورند  محک  بلکه  نمی شوند  رها 
از  ورزیده  میزان های  و  دقیق  ترازوهای 
دیگر  بخش  در  می یابند.  نجات  سرگردانی 
این برنامه دکتر محمدی رئیس سازمان مدیریت 
شده  تولید  آثار  پیرامون  گیالن  ریزی  برنامه  و 
حوزه هنری گیالن گفت:کتاب هایی که در اینجا 
رونمایی می شود را همانند یک مزرعه برنج دیدم 
و همچون تولید کشاورزی که ثمره اش به بار 
نشسته است برایم جلوه گری می کند. با این 
از  از مصرف  پس  گندم  و  برنج  که  تفاوت 
بین می روند و این کتاب تا ابد باقی خواهد 
افزود: فضای مجازی  ماند. آقای محمدی 
نتوانست جای مطالعه را بگیرد، البته خیلی 
به معرفی کتاب ها هم کمک کرد  وقت ها 
چرا که اگر چنین نبود بعضی از کتاب های 

به چاپ های متعدد نمی رسید.

پیمانکاران بازوان اجرایی شرکت گاز هستند

خبر
انتخاب دانشگاه 

آزاد رشت در میان 
برترین های جهان

نشریه  و   24 گیالن   
اسالمی  آزاد  دانشگاه  واکنش: 
بندی  رتبه  رشت،در  واحد 
 ،2۰19 سال  در   Scimago
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
برترین  بندی  رتبه  در  رشت 

های جهان قرار گرفت
عمومی  روابط  گزارش  به 
سید  دکتر  رسانی   اطالع  و 
معاون  کار  میربرگ  مظفر 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
در  رشت  واحد  اسالمی  آزاد 
این  عمومی  روابط  با  مصاحبه 
بندی  رتبه  در  گفت:  دانشگاه، 
 ،2۰19 سال  در   Scimago
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه   6459 میان  از  رشت 
المللی  بین  معتبر  موسسه  و 
بندی  رتبه  در 862 جایگاه  که 
قرار   74۳ رتبه  در  اند،  شده 
این  افزود:  وی  است.  گرفته 
که  امتیازاتی  اساس  بر  رتبه 
توانایی  معیار  سه  در  واحد 
نوآورانه  خروجی  تحقیقاتی، 
بر  دانشگاه  تاثیرات  میزان  و 
جامعه به دست آورده محاسبه 
ادامه  کار  میربرگ  است.  شده 
داد:  رتبه دانشگاه آزاد اسالمی 
معیار  سه  این  در  رشت  واحد 
 242 و   475  ،429 ترتیب  به 
واحد  جایگاه  قیاس  باشند.  می 
رشت در معیار پژوهش در سال 
2۰19 با رتبه این واحد در سال 
بهبود  از  حکایت  گذشته  های 
گونه  به  دارد  دانشگاه  وضعیت 
دوره حضور   5 میان  در  که  ای 
دانشگاه در این رتبه بندی معتبر 
در  جایگاه  بهترین  المللی  بین 
سال  در  ارزشمند  معیار  این 
2۰19 حاصل شده است. معاون 
تصریح  رشت  واحد  پژوهشی 
در  رشت  واحد  جایگاه  کرد: 
میان دانشگاه هایی که از ایران 
را  رتبه  این  قرارگرفتن  شرایط 
در  و  باشد  می   58 اند،  داشته 
آزاد  دانشگاه  واحدهای  میان 
خود  به  را   6 رتبه  نیز  اسالمی 

اختصاص داده است.
پروین محمدپور

پروین محمدپور

زهرا رضائی

لیال خدمت بین دانا

به  ماه  دو  حدود  حالی  در   :24 گیالن 
اجاره ای  بازار  انتقاالت  و  نقل   فصل  آغاز 
سوی  از  برنامه ای  نبود  در  که  باقیمانده 
راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاونت 
به عنوان متولی این بخش، نرخ اجاره بها به 

شدت در حال افزایش است.
کشور  ساختمان  و  مسکن  امور  معاون 
در  کشور  مسکن  بخش  متولی  به عنوان 
بازار  برای  برنامه ای  نتوانسته  جدید  دوره 
نابسامان اجاره بهای مسکن تهیه و تدوین 
بررسی  برگزاری جلسات  اگر  اساسا  کند. 
ساخت 4۰۰ هزار مسکن )2۰۰ هزار واحد 
در  واحد  هزار   1۰۰ جدید،  شهرهای  در 
واحد  هزار   1۰۰ و  فرسوده  بافت های 
بگیریم،  فاکتور  را  مسکن(  بنیاد  توسط 
خروجی  اخیر  ماه   ۳ طی  مذکور  معاونت 
مسکن  بازار  بر  تاثیرگذار  و  توجه  قابل 

نداشته است. 
جامع  طرح  بازنگری  نیز  تازگی  به 

معاونت  این  برنامه های  لیست  به  مسکن 
 7۰۰ حدود  با  که  طرحی  شده،  اضافه 
بازنگری  مورد   94 سال  در  تومان  میلیون 
قرار گرفت و وزارت راه و شهرسازی نیز 

اتمام آنرا اعالم کرده بود. 
 در این شرایط خبر می رسد در فاصله 
حدود دو ماه مانده به آغاز نقل و انتقاالت 
از  تأسی  به  نرخ ها  مسکن،  اجاره  بازار 
نسبت  قیمت سال گذشته مسکن  افزایش 
به نرخ های سال گذشته به شدت در حال 

افزایش است. 
اذرماه سال گذشته نایب رئیس اتحادیه 
با تاکید بر این که وزارت  مشاوران امالک 
جدید  برنامه  یک  باید  شهرسازی  و  راه 
داشته  آینده  سال  در  مسکن  بازار  برای 
باشد، گفته بود: یکی از نگرانی های ما بازار 
است؛  آینده  سال  در  مسکن  اجاره بهای 
دولت باید تا دیر نشده به این حوزه ورود 
جدی داشته باشند و با برنامه هایی از جمله 

بخش  این  در  قیمت ها  استیجاری  مسکن 
را کنترل کند. 

حسام عقبایی با اشاره به این که وزارت 
جدی  برنامه  یک  باید  شهرسازی  و  راه 
برای سال آینده )98( مسکن به خصوص 
در  مسکن  افزود:  باشد،  داشته  اجاره بها 
رکود به سر می برد و وزیر راه و شهرسازی 
این بخش  باید  متولی اصلی مسکن است 
را جدی بگیرند، در این صورت می توانیم 

به آینده آرام بازار مسکن امیدوار باشیم. 
 ***               

به  مربوط  آمار  جدیدترین  اساس  بر   
واحد  یک  تهران  در  اجاره بها  معامالت 
مسکونی 12۰متری در دروس ۳15میلیون 
تومان رهن داده شده و اجاره ماهانه یک 
بدون  آپادانا  در  متراژ  همین  با  آپارتمان 
احتساب پول پیش 7.5میلیون تومان است.  
 در منطقه 6 قائم مقام سنایی یک واحد 
مسکونی به مساحت 8۰ متر با عمر 5 سال 

به قیمت 25۰ میلیون تومان رهن کامل، اجاره 
داده شده است.  یک واحد مسکونی 45متری 
 1۰ به قیمت  مخصوص  خیابان  در  واقع  18ساله 
تومانی،  هزار   5۰۰ ماهانه  اجاره  و  رهن  میلیون 
واحد 6۰متری در ساعی با عمر 2ساله با شرایط 
میلیون   2.9 ماهانه  اجاره  و  رهن  میلیون   7۰
تومانی و واحد مسکونی 122متری 4ساله در 
آلستوم با شرایط رهن 5۰ میلیون پول پیش 
و اجاره ماهانه 7میلیون تومانی در سامانه کد 

رهگیری ثبت معامله شده است. 

زنگ خطر گرانی حیرت آور، مستاجران به هوش باشند

زهرا رضائی

برای اولین بار در کشور توسط 
عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن



3
سه شنبه 3 اردیبهشت  1398/ شماره 707

گوناگون

برپایی  از  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
نمایشگاه آثار جشنواره کاریکاتور آسیب های اجتماعی در این استان خبر داد.

فاضلی  فیروز  گیالن،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
سال  دی ماه  از  گیالن  اجتماعی  آسیب های  کاریکاتور  جشنواره  فراخوان  کرد:  اظهار 
به  استان  سالمت  سطح  ارتقای  و  اجتماعی  آسیبهای  از  پیشگیری  هدف  با  گذشته، 
مقابله  در  افراد جامعه  توانمندی های شناختی  افزایش  مسئولیت همگانی،  عنوان یک 
با ناهنجاری های اجتماعی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با تنش های 

اجتماعی منتشر شد. وی با بیان اینکه جشنواره مذکور به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و با همکاری استانداری گیالن برگزار می شود؛ محورهای مورد تأکید جشنواره 
اجتماعی«،  انحرافات  از  پیشگیری  و  ریشه یابی  در  رسانه ها  »نقش  »تکدی گری«،  را 
»حاشینه نشینی و نقش آن در افزایش ناهنجاریهای اجتماعی نظیر کودکان کار، مفاسد 
اجتماعی، اعتیاد، تکدی گری«، »اعتیاد، طالق، تکدی گری و نقش آنها در فروپاشی نهاد 

خانواده« و »نقش اقتصاد مقاومتی در کاهش آسیبهای اجتماعی« عنوان کرد.

برپایی جشنواره کاریکاتور آسیب های اجتماعی  در گیالن

حداقل ها برای شهروندان 
فراهم شود

واکنش

اما  نشوید،  ناراحت  جهت  بی 
خودمانیم و خودتانید، به این کارهایی 
که شما انجام می دهید« مدیریت شهری 
» نمی گویند که البته مقصود فقط شهر 
بلکه   ، نبوده  گیالن  استان  مرکز  رشت 
بسیاری از شهرهای کشور همین گونه 

است.!
و  شهر  شوراهای  عضو  دهها  اینکه 
و  مختلف  عناوین  با  ی  شهر  مدیران 
دریافت حقوق های بین ۳ تا 1۰ میلیون 
تومانی در ماه همه در اندیشه خدمت به 
دولت  رسد  می  نظر  به  هستند!!.  مردم 
تدبیر و امید در گام نخست باید تدبیری 
کرده و با جدیت و فوریت وزیران را 
تازه کرده و بسیاری از مدیران کشوری،  
به تبع آن تازه شوند » جوان یا میانسال 
عمل  و  علم  در  فقط  ندارد،  تفاوتی 

شایستگی مدیریت داشته باشند« .   
تحول  یک  هم  کشور  وزارت  در 
از  بسیاری  و  گیرد  صورت  اساسی 
بخشدارها  و  فرماندارها  استاندارها، 
تر   کارامد  نیروهای  و  شده  جایگزین 
که  چرا  بپذیرند  مسئولیت  دلسوزتر  و 
ای  ایران چنین خواسته  شرایط خاص 
هم  گیالن  »البته  کند.  می  ایجاب  را 
استاندار  و  دارد  خوبی  استاندار  اکنون 
قبلی استان هم عالی بود که خداوند هر 

دو وجود را حفظ کند.« 
در  تعلل  کنیم،  می  درک  خوبی  به 
شرایط   که  شد  خواهد  آن  زمینه  این 
آمد  در  کم  قشرهای  برای  زیستن 
قابل  غیر  مرز  به  و  تر  روز سخت  هر 
مردم  االنصاف  و  الحق  برسد.  تحملی 
ایران مردمی خوب ، همیشه در صحنه 
، دیندار ، باورمند و.... هستند ، اما صبر 

همین مردم هم حدی دارد.  
 « امام  که  گونه  همان  مردم  این   
 « اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  و   « ره 
و  وفادار  مردمی  اند،  کرده  تاکید  بارها 
مسئوالن  دانند  می  و  هستند  هوشمند 
دچار  هم   مدیران  لذا  و  کنند  می  چه 
روزمرگی نشده و تا می توانند با همه 
وجود به این خوبان خدمت ارائه کنند 

که شایستگی آن را دارند. 
مدیران کنونی در کشور به خصوص 
مدیران شهری باید بیدار و هشیار باشند 
و  شهر  اداره  رویه  این  با  که  بدانند  و 

روستا و کشور ، زندگی هر روز سخت 
نگاه  یک  و   شود  می  دشوارتر  و  تر 
گذرا به قیمت مسکن،  درمان، خدمات 
حقوق  با  آن  مقایسه  و  کاالها  انواع  و 
  ، ها  بازنشسته  و  کارمندان  کارگران، 
ازدواج جوان  ، تورم و  شرایط اشتغال 
 ، است  شان  مسلم  و  اولیه  که حق  ها 
گواه این مدعا بوده  و نیازی به آمار و 

ارقام نیست!. 
آگاه  بیدارو   مدیریت  موضوع  در 
یک مصداق از شهر رشت اینکه ، اگر 
نیروهای زیادی جذب کرده اید » اغلب 
از طریق مسئوالن قانونگذاری، اجرایی 
و مدیران شهری مانند هر شهر دیگری 
دنبال داشته و  به  بسیاری  منفی  بار  که 
بازنگری شود«  به سرعت  باید  و  دارد 
، چنانچه شهرداری از دوره های قبلی 
بدهی زیادی دارد، اگر اعتبار الزم برای 
شما  بودجه  همه  و  ندارید  عمرانی 
می  مزایا  و  حقوق   پرداخت  صرف 
مرکز  در  توانید  می  اما   ...... اگر  شود، 
حداقل  را  عمومی  معابر  گیالن  استان 

لکه گیری کنید.!! 
آزاد  دانشگاه  آن  در  که  الکان  جاده 
سه  دانشجو،  حجم  آن  با  اسالمی 
  ، دولتی  غیر  و  انتفاعی  غیر  دانشگاه 
جمعیت  زیاد  حجم  آن  با  مهر  مسکن 
محالت  و  تولیدی  شرکت  چند  و 
ناحیه  چند  در  دارد،  وجود  روستایی 
ها   بارندگی  اثر  بر  اسفالت  آنقدر 
ناهموار است که خودروها با آن تعداد 
زیاد تردد باید با سرعت 1۰ کیلومتر و 
کمتر تردد کنند. در حال حاضر پل بر 
روی ریل راه آهن که زمان ساخت کم 
می  ایجاد  ترافیک  و  گرفته شد  عرض 
بر  کند، یک معضل و ضعف مدیریت 

ضعف های متعدد دیگری است.!! 
اقایان مدیران شهری اعم از شورای 
شهر و شهرداران و مسئوالن بهسازی و 
جاده  این  در  دانند  می  معابر  بازسازی 
تصادف  و  درگیری  مورد  چند  روزانه 
میزان  چه  و  دهد  می  رخ  خسارتی 
نارضایتی عمومی را دامن می زند. می 
و  دانشجو  هزار   2۰ حدود  که   دانید 
مهر  مسکن  ساکنان  تعداد  برابراین  دو 
این شرایط را می  .... وقتی هر روز  و 
فریاد  که  مسافربر  های  راننده  و  بینند 
در سکوتشان به آسمان می رسد ، در 
مورد شما چه اندیشه ای دارند.؟ واقعا 

مدیریت این است .؟! 

این  از  بهتر  هم  شهری  نقاط  سایر 
منطقه نیست و همه شهر به حق غر و 
لند می کنند که این چه وضعی است، 
اگر چه در همین اوضاع و احوال یک 
مانده  شهردار  بی  شهر  که  است  سال 
کشور  وزارت  به  را  کسی  هر  شورا  و 
می  صالحیت  رد  کند،  می  معارفه 

شوند.!؟ 
مگر شورای شهر نمی داند که نامزد 
 ، ویژگیها  چه  باید  رشت  شهرداری 
داشته  هایی  شاخص  و  خصوصیات 
چرا  بپذیرد.  کشور  وزارت  که  باشد 
توجیه  را  کارهایتان  ها  رسانه  در  فقط 
شهردار  های  خانم  و  اقایان  کنید،  می 
اقای  و  آن  امثال  و  شهر  شورای  و 
به   .... استاندار و معاونان ومشاوران و 
داد مردم برسید. بارها گفته و نوشته ام 
هر کاری که می خواهید بکنید ابتدا به 
اگر  و  بگذارید  شهروندان  افکارسنجی 

مورد قبول بود، آنجام دهید. 
مدیریت به هیج وجه سخت نیست، 
معابر  رشت  شهر  در  که  کافیست 
لکه  هربارندگی  از  پس  را  عمومی 
از  آرام می گیرند و  کنید، مردم  گیری 
انتظار  خاصی  آبادانی  و  عمران  شما 
رشت   شهر  و  گیالن  مردم  ندارند. 
مطالبه  بدون   ، بی دردسر   ، آرام  بسیار 
گری و راحت هستند و مدیران استان 
دریافته  به خوبی  را  مقوله  این  و شهر 
و  ایده  این  مخالف  کسی  هر  و  اند.!! 
نظر است آمادگی مناظره در رسانه ها 

را با او داریم. 
اقایان مدیران شهری شما را به جان 
هر چیز و کسی که دوست دارید، اگر تا 
دو سال قبل می خواستیم که خیابان ها 
و کوچه های رشت  اسفالت، مدیریت 
شهری،  مبلمان  رانندگی،  و  راهنمایی 
انجام و  مهندسی شهری   زیباسازی و 
عمومی  معابر  فقط  اکنون  شود،  اجرا 
واقعا  کنید،  گیری  لگه  را  رشت  شهر 
است.؟  هزینه  پر  و  سخت  کار  این 
شهرستان  مردم  های  نماینده  آقایان 
رشت، آقای استاندار   و معاون عمرانی 
استانداری این امور را تا حصول نتیجه 
عمومی  افکار  حداقلی  آرامش  برای  و 

پیگیری کنید. 
این روز ها در پایان فروردین ماه در 
برخی مناطق رنگ کاری حاشیه جداول 
شهر رشت را شروع کرده اید، درحالی 
تعطیالت  از  قبل  باید  کار  این  که 
انجام  مهمانان  ورود  برای  و   نوروزی 
می شد. آمدید خانه پدری شاعر نامی 
» سایه » را تخریب کردید بدون آنکه 
این  از قبل اطالع رسانی کنید که مثال 
میراثی  ویژگی  هیچ  قدیمی  ساختمان 
یا  بوده  دیگری  فرد  به  متعلق  یا  ندارد 
هر مساله دیگری  که خبر آن به رسانه 

های بیگانه و شبکه های ماهواره ای درز 
دردسر درست  برای خودتان  نکند. چرا 
می کنید و چرا در عرصه اطالع رسانی 
نمی  مشورت  اهلش  با  علمی  و  دقیق 
کنید.؟! قبل از مسئولیت دکتر ثابت قدم 
دوستان  به  اسبق رشت  و  بومی  شهردار 
اطالع  برای   ، شد  اعالم  شهرداری  در 
آمد،   کار  به هنگام و   ، ای  رسانی حرفه 
همه نیروها در حوزه مدیریت شهری  به 
شهر  مدیران  حتی  و  دارند  نیاز  آموزش 
و اعضای شورا هم باید این آموزش ها 
زمانی  هر  را  مطلبی  هر  که  کنند  را طی 
ای که  که دلشان خواست در هر رسانه 
مصالح و منافع خود را در نظر می گیرد 
، منتشر نکنند. هنوز هم باور بر این است 
که نه تنها شهرداری ها که همه سازمان 
های استان و حتی استانداری گیالن باید 
در حوزه اطالع رسانی علمی، حرفه ای ، 
کارآمد و موثر و مورد نیاز افکار عمومی 
آموزش های الزم را فرا بگیرند.  در یک 
دهه اخیر گوشی برای این امر مهم شنوا 
رسانه  در  روز  هر  لذا  و  نیست  و  نبوده 
های داخلی و خارجی یک ماجرا از شهر 

رشت داریم ، چرا ؟!. 
سایر شهرهای هم اگر بازتاب کمتری 
دارند به این دلیل است که در آن شهرها 
بودند،  اگر  که  نیستند  قوی  ها  رسانه 
واکنش های مناسب را در راستای حفظ 

منافع شهروندان نشان می دادند. 
شهری،  مدیران  های  خانم  و  آقایان  
فقط  نیست  سختی  کار  مدیریت  واقعا 
کافی است به اطراف خود خوب دفت و 
نگاه کنید. در شهر پیاده و با خودرو و با 
نگاه  حل مشکالت شهروندان  و ارامش 
مردم تردد کنید، به سادگی در می یابید 

که چه باید کرد.  
مردم ما مردمی فهیم ،دوست داشتنی، 
آرام و متین هستند و حق شان است که به 
آنها در بر آورده ساختن حداقل انتظارات 
خصوص  به  شود  گذاشته  م  احترا  شان 
آنکه این مردم در همه حال یاور مدیران 
بوده و خواهند بود و عوارض و مالیات 
و دیگر هزینه ها را از دهانشان زده ،  به 
حساب مجموعه های دولتی و سازمانی  
و مدیریت شهری واریز می کنند.  شما را 
به خدا نمی خواهد این قدر به فکر باشید 
بلکه به جای فکر به عمل و اجرا در آیید.   

موید باشید 

ادامه سرمقاله
چرا 400 هزار تومان 

برای همه؟

خبر

21 عنوان کتاب 
از سوی حوزه 

هنری گیالن 
رونمایی شد

هنر  هفته  مناسبت  به  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
انقالب اسالمی که با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی 
سید شهیدان اهل قلم مصادف است حوزه هنری گیالن 
21 عنوان کتاب و محصوالت فرهنگی خود را با حضور 

هنرمندان و پژوهشگران رونمایی کرد .
سالن  در   1۳98 فروردین   25 روز  که  برنامه  این  در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن برگزار شد، 
پس از پخش سرود جمهوری اسالمی و تالوتی چند از 
هنری  حوزه  رئیس  قاسمی  غالمرضا  مجید  قرآن  آیات 
در  آنچه  به حاضران گفت:  گیالن ضمن خوشامدگویی 
عالم انسانی می گذرد پس از تولد تاریخی می شود، یعنی 
تاریخ می گذارد و برآن حوادثی می رود که  پا به عرصه 
در  ویژه  به  نیست،  آشکار  نخستین  روزهای  و  درآغاز 
و  کارها  ها،  اندیشه  ها،  واژه  تاریخ،  بحرانی  برهه های 
رابطه ها حدود خویش را از دست می دهند و از مفهوم 
انتهای  کرد:  اضافه  می شوند.قاسمی  تهی  خود  اصیل 
سرعت های  برای  است  دور  پیاده ها  برای  که  راه هایی 
زیاد و وسیله های سریع نزدیک است و وقتی نمی گیرد 
ورزیده ها در یک ساعت کاری را به پایان می رسانند که 
تازه کارها در یک روز از انجام آن عاجزند. برای رسیدن 
به این ورزیدگی می توان از دقت در مسایل جزیی شروع 
کرد و از زیر آوار عادت های حاکم بیرون آمد و دقت ها و 

سنجش ها را در برخورد با هرمسئله به کار گرفت. 

ادامه مطلب ... 
یعنی آنکه کارمند یک میلیون 
و  تومان  هزار   4۰۰ دریافتی  
حقوقی  فیش  میلیون   1۰ آنکه 
اش است همین مبلغ را بگیرد ، 
حال عدالت اجتماعی چه مقوله 
اقایان و خانم های  ای است و 
در  دولت  و  درمجلس  مسئول 
از  قشر  کدام  به  خدمت  حال 

جامعه هستند،معلوم نیست.! 
مدیری که در وزارت نفت ، 
وزارت خارجه، فوالد یا گمرگ 
به  میلیونی  رقمی  دو  حقوق 
پاداش  و  ها  ماموریت  از  غیر 
نماینده  و  کند  می  دریافت  ها 
احتساب  با  که  ملت  های خانه 
هزینه راننده و دفتر و امثال آن  
تا 18 میلیون تومان می گیرند ، 
چرا باید این افزایش را دریافت 
مردم  به  خدمت  معنای  کنند. 
مشکالت  در  گرفتار  و  محروم 
همین  معیشتی  و  اقتصادی 

است.؟
و  نشریه  همین  در  بارها 
رسانه های دیگر گفته و نوشته 
خاص  شرایط  این  در   ، ایم 
کشور حقوق همه مدیران حتی 
مجلس  رئیس  و  دولت  رئیس 
هم  باید کمتر از هشت میلیون 
و  کارگران  حقوق  و  تومان 
بازنشسته  دریافتی  و  کارمندان 
میلیون   7 تا   ۳ بین  باید  هم  ها 
تومان باشد تا عدالت اجتماعی 
غیر  در  کند،  پیدا  واقعی  معنای 
اجتماعی  عدالت  صورت  این 

فقط شعار است. 
هم  ها  بازنشسته  بین  در 
برخی که در سازمان ها و ارگان 
های درآمدزا  مثل وزارت نفت 
بسیار  های  دریافتی  سال   ۳۰
تومانی  میلیون   2۰ و   15 باالی 
پایان دوره خدمت  در  و  داشته 
به جای ۳۰ و 4۰ میلیون تومان 
تومان  میلیون   6۰۰ و   5۰۰
دور  به  اکنون   کردند  دریافت 
دوره  در   ، اجتماعی  عدالت  از 
از  بیش  بسیار  هم  بازنشستگی 
با همان سابقه و سطح  دیگران 
کنند،  می  دریافت  تحصیالت 
بگیر  حقوق  همه  که  حالی  در 
مشخص  و  هستند  اجتماعی  تامین 
باید  اجتماعی  تامین  که  شود  می 
میان  در  عدالت  تامین  برای  فکری 
بازنشسته ها بکند و این رویه بسیار 
سرعت  به  عدالت  ضد  و  غلط 
اصالح شود. شما هم نظرتان را 
در این باره برای ما ارسال کنید. 

مدیریت سخت نیست،

مدیر مسئول

مجید محمدپور- مدیر مسئول  

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند

آقای رمضانعلی لطیفی  با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر 
 81 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی  رشت   152 خانه 
سنگ اصلی 51 بخش 4 رشت به شماره سریال 474812 که بنام آقای 
رمضانعلی لطیفی کاسانی ذیل ثبت 65035 صفحه 358دفتر 4/553 ثبت 
و سند گردید و برابر اسناد رهنی 1378/01/25 - 7304 و 10486 
-1382/12/6 دفتر 40 بازار جمعه در رهن بانک کشاورزی شعبه شفت 
تقاضای  نامبرده  و  است  مفقود شده  بجائی  جا  علت  به  بود   ، گرفت  قرار 
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 انتشاراین آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید در 
المثنی وفق مقررات اقدام  غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت 

خواهند شد.
دو  ناحیه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مدیر  کجیدی-  اسالمی  حسین 

رشت - از طرف تیال غالمی - ر م الف/ 271

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 139704018581000979/1
ابراهیم  محمد  فرزند  سلیماندارابی  جدید  سعید  به  بدینوسیله 
کالسه1/  پرونده  بدهکار   2593063866 ملی  ش.   491 ش  ش.  به 
139704018581000979 که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس متن 
سند تهران ، تهران نو رو بروی پمپ بنزین ایستگاه زرکش 8 متری اول 
پالک 28 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند نکاح 2012-

64/6/27 دفتر 153 خشکبیجار بین شما و خانم ثریا صفری بابت وصول 
مهریه به مبلغ 1/319/261/214 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستا نکار 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 روزنامه کثیراالنتشار کشور درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
انتشار  این صورت بدون  اقدام و در غیر  به پرداخت بدهی خود  نسبت 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - شهرام دریا - رم الف / 351

 آگهی فقدان سند
برگ  چهار  ارائه  با  مختاری  علیرضا  آقای  و  رشتی  صاحبی  ربابه  خانم 
استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 60 رشت مدعی گردیده اند که اسناد 
مالکیت مشاعی ششدانگ پالک 20607 واقع در سنگ اصلی 77 بخش 4 
رشت تحت شماره مسلسل های 93022904/الف و 93022905/ الف 
که ذیل ثبت 128520 و 212065 و صفحات 72 و 79 دفاتر 4/1038 
و 4/1489 به نام خانم ربابه  صاحبی رشتی و آقای علیرضا مختاری صادر 
و تسلیم گردیده بود به علت جا بجائی مفقود شده است و نامبرده تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده  لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
مدت  ظرف  را  مراتب  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  و  معامله 
در  دارد  دریافت  رسید  و  اعالم  اداره  این  به  آگهی  انتشار  از  روز   10
المثنی وفق مقررات اقدام  غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت 

خواهند شد.
دو  ناحیه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مدیر  کجیدی-  اسالمی  حسین 

رشت - ز طرف تیال غالمی  - ر م الف / 337

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوسیله به : اقای حسن کاظمی سیاه اسطلخی فرزند کاظم ش. ش 
یک و ش. م 25189809544  و 2. خانم  سعیده باقری گورابی فرزند 
میدان  شعبه  سپه  بانک  گردد  می  ابالغ   2580576258 ش.م  حسن 
شهرداری رشت جهت وصول مطالبات خود به مبلغ 53/441/226 ریال تا 
تاریخ 97/8/5 که از مورخه مذکور روزانه مبلغ  31/486 ریال بعنوان 
دولتی  حقوق  بانضمام  گردد  می  افزوده  بدهی  اصل  به  تاخیر  خسارت 
شما  علیه   96/5/12  – شماره 5800394754  بانکی  داد  قرار  موضوع 
گردید چون  منجر  بکالسه 9702433  که  نموده  اجرائیه  مبادرت بصدور 
مامور پست قادر به شناسائی آدرس شما در متن سند نبوده و ذینفع نیز 
آدرس دیگری از شما ارائه ننموده است لذا حسب در خواست بستانکار 
موضوع اجرائیه یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر خواهد شد 
از تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات 

اجرائی پیگیری خواهد شد.
از طرف، رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت – شهرام دریا

ر م الف/ 330

 آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوسیله به » اقای سید تقی تقوی ازبری فرزند سید محمود ک . م 
2669227759 و ش.ش 224 ابالغ میگردد خانم مریم ایوبی رودپشتی 
فرزند صفر علی جهت وصول مطالبات خود به مبلغ 45/000/000 ریال 
بانضمام حقوق دولتی موضوع سند رهنی شماره 11516 - 93/12/27 
که  نموده  اجرائیه  بصدور  مبادرت  شما  علیه  رشت   239 دفتر  تنظیمی 
بکالسه 9703556 منجر گردید چون مامور پست قادر به شناسائی آدرس 
شما در متن سند نبوده و ذینفع نیز آدرس دیگری از شما ارائه ننموده 
است لذا حسب در خواست بستانکار موضوع اجرائیه یکنوبت در یکی از 
روزنامه های محلی منتشر خواهد شد ا زتاریخ انتشار ظرف مدت ده روز 

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

دریا - رم الف/ 375

خبر
فروشگاه های 

خـــودکار در
 آینده ای نزدیک

گیالن 24 و نشریه واکنش: 
راه  از  آینده  فروشگاه های 
فروشنده  به  بی نیاز  رسیده  اند؛ 
پول.در  کیف  و  صندوقدار  و 
خودکار  فروشگاه های  چنین 
گوشی  یک  الزم  چیز  تنها 
اپلکیشین  با  است  هوشمند 
کد  کیوآر  خواندن  برای  ویژه 

.)QR code(
و  باز  را  درها  کد  این 
راهروها  در  می کند  کمک تان 
را  اجناس  و  بزنید  دور 
خرید  سبد  در  یکراست 
فروشگاه  قفسه های  بریزید. 
برداشته  حسگر وزن دارند که 
لحظه  در  را  جنسی  هر  شدن 

تشخیص می دهد. 
به  مجهز  دوربین های 
هر  چهره  تشخیص  فناوری 
حرکتی را ضبط می کنند. مسیر 
اجناسی  و  مشتری  حرکت 
تا  می شود  چک  برداشته  که 
خطایی در کار نباشد. همکاری 
او  و  است،  الزم  هم  مشتری 
باید هر قلم جنس را با گوشی 

خود اسکن کند. 
استفاده  با  خرید  مبلغ 
بانکی  کارت  اپلیکیشِن  از 
بارکد  و  می شود  پرداخت 
به  را  خروجی  در  شده  صادر 

رویتان باز می کند.

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

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن
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دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

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

نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 
ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 

تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

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

 

گیاه،بذرونهال  و  گل  کشاورزی  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
شهرستان رودسر-چابکسراعالم کرد: اولین نمایشگاه بین المللی 
ایران(،  زینتی  های  درختچه  و  )درختان  چابکسر  وگیاه  گل 
درسالن  بخش،  این  تولیدکنندگان  توانمندی  ارائه  باهدف 
پردیس، روبروی پارک شهیدانصاری چابکسر برگزار می شود.

تعاونی  شرکت  فیکجورمدیرعامل  مهدوی  دکتریونس   
کرد:  بیان  چابکسر  رودسر-  شهرستان  گیاه  و  گل  کشاورزی 
های  و درختچه  تولید»درختان  درزمینه  ایران  ،شهراول  چابکسر 

زینتی« واز پتانسیل بسیار قویی برخورداراست.
مهدوی فیکجورگفت:شرکت تعاونی کشاورزی گل و گیاه 
شهرستان رودسر- چابکسردرسال 96 باهدف حمایت وگسترش 
هدفمندکردن  راستای  ودر  ،گردشگری  گیاه  و  گل  تولیدو عرضه گل و گیاه ، فعالیت خود را آغازو از اعضا و هیأت صنعت 

مدیره قوی و توانمندی برخورداراست.
از:  اند  عبارت  شرکت  این  مدیره  هیأت  اعضای 
رمضانی  حسین  اسدالهی،  ابراهیمی،فریدون  محمدعلی 

،مهران عباسی،علی شوکتی .
شهرستان  گیاه  و  گل  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  این  تولیدات  چابکسرافزود:عمده  رودسر- 
کشورهای  به  که  است  زینتی  های  درختچه  و  ،درختان 
عراق ،آذربایجان، ارمنستان ،گرجستان،ازبکستان،قزاقستان

،تاجیکستان،افغانستان،بخشی ازکشورهای عربی که عمدتا 
عمان و قطر،صادر می شود. تجاراین کشورها از میهمانان 

ویژه نمایشگاه بین المللی گل و گیاه چابکسراند. 
منظورارائه  چابکسربه  وگیاه  گل  المللی  بین  نمایشگاه 
توانمندی های تولیدکنندگان گل و گیاه شهرستان و بخش، 
شهردارعشق  ازجمله  خارجی  مهمان  وحدود40  برگزار 
شهرباکو،معاون  سبز  فضای  ترکمنستان،رئیس  آباد 

شهرداراربیل،رئیس فضای سبزسلیمانیه عراق حضوردارند.

نیز  خارجی  چندشرکت  نماینده  افزود:  فیکجور  مهدوی 
جهت فروش نهاده های کشاورزی همچون سم، کود، بسترهای 
کشت،تأسیسات آبیاری و گلدان و... در نمایشگاه حضوردارند.

جمعابه  فضائی  چابکسردر  گیاه  و  گل  المللی  بین  نمایشگاه 
مساحت 8500 مترمربع ودرقالب دو فضای باز ) 3500مترمربع(

و بسته )5000مترمربع(و شامل 42شرکت کننده در فضای باز،که 
سالن   داخل  در  غرفه   38 برترچابکسرو  ازتولیدکنندگان  عمدتا 
کوچستان(  گیالن،  ای  گلخانه  شهرک  گیالن)  ازاستانهای 
شود.درفضای  می  و...برگزار  مازندران،تهران،محالت،اصفهان 
گلدار،ساقه  گلدانی  گلهای  آپارتمانی،  نمایشگاه،گلهای  سالن 
بریده و فصلی ونهاده های کشاورزی دردید عموم و فضای باز، 

اختصاص به درختان و درختچه های زینتی دارد.
رودسر-  شهرستان  وگیاه  گل  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
چابکسر،از  وگیاه  گل  المللی  بین  نمایشگاه  چابکسرگفت: 
پردیس-گلسرخ  درسالن  سالجاری  ماه  13اردیبهشت  الی   9
تولیدکننده  چابکسر،با شرکت42  شهیدانصاری  پارک  روبروی 
افزود:  فیکجوردرادامه  برگزارمی شود. مهدوی  برتر گل وگیاه 

سالجاری  اردیبهشت   9 صبح   10 درساعت  نمایشگاه  این 
،مدیرکل گل و گیاه  باغبانی وزارت کشاورزی  باحضورمعاون 

استان، مسئولین شهرستانی و بخش درچابکسر افتتاح می شود.
رودسر- شهرستان  وگیاه  گل  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 

سالجاری  اردیبهشت  هشتم  در  کرد:  خاطرنشان  چابکسر 
میهمانان  و  خارجی  مشتریان  و  تجار  سوی  از  بازدیدتخصصی 
می  صورت  نمایشگاه  از  خارجی  شرکتهای  نماینده  و  ویژه 
کننده  شرکت  گیاه  و  گل  تولیدکنندگان  رایزنی  زمینه  و  گیرد 
درنمایشگاه با تجار و خریداران تولیدات این شرکت، فراهم می 

شود.
آثار  ارائه  نمایشگاه،  اهداف  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
از جمله  منطقه  بومی  منطقه ،صنایع دستی  فرهنگی،بومی،محلی 
لباس محلی قاسم آباد، شیرینی،کلوچه،کماج ، موسیقی محلی و 
چای محلی به میهمانان خارجی ، تخصصی و برگزاری مسابقات 

تخصصی و عمومی است./

اولین نمایشگاه بین المللی گل وگیاه چابکسربرگزارمی شود

خبر

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان  در همایش افتتاحیه 
هفته ملی سالمت  گفت : در سال 57 امید به زندگی در 
در  زندگی  به  امید  حاضر  حال  در  اما  بود  سال  گیالن54 

کشور 74 سال و در گیالن به 76 سال رسیده است.
به رشد  به روند رو  اشاره  با  زاده  دکتر شاهرخ یوسف 
افزایش طول عمر افزود : این امر یک موهبت الهی است که 

در سایه سار علم و دانش به ما ارزانی شده است .
وی با بیان اینکه سبک زندگی مهمترین عامل سالمتی است گفت 
: نقش خود مراقبتی و تامین سالمتی بر عهده هر فرد است و سالمت 
جسمی ، روحی و نقش اجتماعی فعال آن باید از سنین کودکی آغاز 
و سرمشق سبک زندگی افراد قرار گیرد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن افزود : رژیم غذایی مناسب و فعالیت های ورزشی مناسب 
2 عامل مهم سبک زندگی است که می تواند به سالمت افراد و 

همچنین توانمندی آنان کمک کند.
پیرترین  اینکه گیالن  بیان  با   دکتر شاهرخ یوسف زاده 
استان کشور است اظهار کرد : باید با خود مراقبتی در دوره 
مختلف زندگی به ویژه جوانی و میانسالی بتوانیم از عمرمان 

در دوره سالمندی لذت ببریم.

آهن جذب  راه  در  آزمون  از طریق  گیالن  بومی  افراد  از 
خبر    : گفت  امروز   2 شمال  آهن  راه  شد.مدیرکل  خواهند 
از دیروز در سایت  نیرو در راه آهن گیالن  فراخوان جذب 
karasa.ir منتشر شده است که متقاضیان می توانند از8 تا 
21 اردیبهشت ماه ثبت نام کنند.علی خدایی با اشاره به اینکه قرار 
است 1۳1 نفر از افراد بومی گیالن در راه آهن رشت جذب شوند 
افزود : این افراد با توجه به رشته های تحصیلی در مشاغل مختلف 
جذب خواهند شد.وی گفت : به زودی زمان و مکان آزمون 
اعالم خواهد شد و پذیرفته شدگان آزمون از طریق شرکت 

پیمانکاری در راه آهن به کار مشغول می شوند.

  امید به زندگی 
در گیالن افزایش 

یافت

131نفر از افراد 
بومی گیالن از 

طریق آزمون در 
راه آهن جذب خواهند شد

خبر

خبر

این  زباله  وضعیت  گفت:  رودسر  شهرستان  فرماندار 
شهرستان تبعات و التهاب بدی در منطقه ایجاد کرده است.  
حسین اسماعیل پور  با اشاره به تالش های موثر و سازنده 
در حوزه مدیریت پسماند در این شهرستان گفت: به رغم 
رودسر  زباله  وضعیت  متاسفانه  گرفته،  صورت  کارهای 
این  زباله  وضعیت  افزود:  است.وی  دهنده  آزار  بسیار 
شهرستان تبعات و التهاب بدی در منطقه ایجاد کرده است.
اسماعیل پور ادامه داد: لزوم تدوین شیوه نامه مناسب و 
همچنین بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی می تواند 
همه  اهتمام  ضرورت  بر  دهد.وی   تغییر  را  شرایط  این 
جانبه برای دستیابی به توسعه پایدار و خروج از وضعیت 
روند  لحاظ  به  را  شهرستان  این  کنونی  شرایط  موجود 

توسعه راضی کننده ندانست.
مسئوالن  می رود  انتظار  کرد:  تصریح  رودسر  فرماندار 
استان نگاه همه جانبه و بالسویه به تمامی شهرستان های 
استان بویژه رودسر داشته تا از محرومیت در برخی حوزه 

ها که جزوخواسته ها و مطالبات مردم است خارج شود.

الشه 6 راس مارال در پارک جنگلی سیاهداران تالش پیدا 
گفت  امروز  تالش  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  شد. 
تلف  تالش  سیاهداران  جنگلی  پارک  در  مارال  راس   6  :
شدند. عارف شادکام افزود : ماموران حفاظت محیط زیست 
ورودی  در  را  نر  مارال  دامپزشکی الشه  اداره  کارشناسان  و 
جنگل سیاهداران و الشه 5 مارال ماده را در سمت دیگری از 

این جنگل  پیدا کردند.
 وی با بیان اینکه علت مرگ مارال ها هنوز معلوم نیست 
برای  و  برداری  نمونه  حیوانات  این  الشه   از   : کرد  اضافه 

تشخیص علت مرگ به آزمایشگاه فرستاده شد.

زباله ها 
درشهرستان 

رودسر بسیار آزار 
دهنده است

  6 راس مارال 
در تالش تلف 

شدند

سمیه محمدی- چابکسر

به  دهم  و  نهم  های  دولت 
در  نژاد  احمدی  محمود  ریاست 
کشور  بر  مدیریت  سال  هشت 
را  قوی و ضعیفی  متنوع  کارهای 
پرداخت طرح  آغاز  که  داد  انجام 
ایجاد  نقدی،  های  های  یارانه 
با  مستمر  مذاکره  مهر،  مسکن 
تخصیص  آمریکا،  دولت  اعضای 
سهام عدالت و ... از آن جمله آنها 

است.
دولت دهم در آخرین ماههای 
ای  را رسانه  مدیریتش یک طرح 
کرد که پشت این طرح بسیار مهم 
اقتصادی  وزیر  حسینی  کارآمد  و 
اسفندیار  و  تنکابن  اهل  وقت  
نهاد  دفتر  رئیس  مشائی  رحیم 
رامسر  اهل  جمهوری  ریاست 

بودند.
استان  باید  طرح  این  براساس 
نام  با  ایران  شمال  در  چهارم 
مرکزیت  به  ساحلی«  استان   «
شهرستان رامسر یا رودسر تاسیس 

می شد. این استان شامل شهرستان 
رامسر،  رودسر،املش،  های 
تنکابن، چالوس و نوشهر بود که 
مردمان خوب و نازنین این نواحی 
نفر جمعیت  ضمن  با 75۰ هزار 
دارا بودن هوش سرشار مشترکات 
بسیار زیادی باهم داشته و دارند. 
که  شد  اعالم  زمان  همان  در 
نماینده مردم شهرستان لنگرود به 
دنبال پیوستن این منطقه به استان 

ساحلی بود. 
متاسفانه با رفتن دولت احمدی 
ساحلی  استان  تاسیس  طرح  نژاد 
به کلی در وزارت کشور بایگانی 
و  شد  سپرده  فراموشی  به  و 
افسوس بیشتری آنکه هیچ یک از 
نمایندگان مردم در این شهرستان 
نظران  و صاحب  ها  تشکل  و  ها 
و  کشوری  مسئولیت  که  منطقه 
استانی دارند،  به هر علتی سکوت 

را ترجیح دادند.!! 
این  اهل  خود  که  نویسنده 
منطقه است همچنان به دنبال طرح 
تاسیس استان ساحلی از شهرستان 
لنگرود و به شمول این شهرستان 

دلیل  است.  آباد  محمود  و  نور  تا 
نخست  نگاه  در  هم  ما  پیگیری 
این  در  واحد  فرهنگ  داشتن   ،
ناحیه ، گویش ، خوراک، پوشاک، 
سنت های مشترک  و ارتباط های 
و  منطقه  های  ازدواج  و  فامیلی 
امثال آن که با دیگر نواحی استان 
کامال  مازندران  و  گیالن  های 

متفاوت است. 
حائز  بسیار  که  بعدی  گام  در 
این  که  آنجایی  از  است،  اهمیت 
شهرستان های مهم و پر استعداد 
در شرق گیالن و غرب مازندران 
و  شده  واقع  استان  دو  انتهای  در 
توسعه  بودجه،  اختصاص  نظر  از 
کم  آنها  به  ابادانی  و  عمرانی  و 
توجهی بسیاری شده است ، باید 
این  و  داشته  مستقل  استان  یک 
استان جمع و جور و  بسیار زیبا 
که می تواند بعنوان » هلند ایران » 
مطرح باشد ، امور خود را از مرکز 
دنبال کرده و مسیر رشد و توسعه 

را بپیماید. 
به  که  جدید  استان  این  در 
یاری حق به زودی تاسیس شود،  
چای  مرغوبترین   ، برنج  بهترین 
کیوی  کیفیت،  با  مرکبات  جهان، 
صیفی  و  سبزی  صادراتی،  های 
گیاهان  بهترین  معطر،  و  سالم 
دارویی،  مقام اول تولید فندق  و  
مقام نخست گل گاوزبان در ایران، 
داشتن زمینه های گردشگری فوق 
العاده ، تولید گل و گیاه بی نظیر 
و در حال توسعه  . .... از ویژگیها 
این  همه  به  تعارف  بی  که  است 

 . بی توجهی شده است  استعدادها 
این استعدادهای به مدیریت متمرکز 
، دلسوزی ومتعهد نیاز دارد که می 
را  مولد   اشتغال  های  زمینه  تواند 

فراهم کند. 
در حال حاضر سرمایه گذاری در 
زیر  اندک،  بسیار  ها  این شهرستان 
بیکاری   ، ناچیز  بسیار  ها  ساخت 
اجتماعی  مشکالت  زیاد،   بسیار 
به تبع بیکاری رو به افزایش و .... 
این  با  مردمی  برای  واقعا  که  است 
در  که  است  حیف  سرشار  هوش 
گرفتار  ناعادالنه  ای  چنبره  چنین 

باشند. 
آستانه  در  است  شایسته  بسیار 
این  انتخابات مجلس ، رسانه های 
نواحی و شرق گیالنی ها و غرب 
مازندرانی های مقیم مرکز دو استان 
گیالن و مازندران این امر مهم را در 
دستور کارقرار دهند و صدایشان به 
برسد.  گیر  تصمیم  مسئوالن  گوش 
هر  با  منطقه  ی  ها  رسانه  دارد  جا 
از  ای  اندیشه  و  سیاسی  تفکر  نوع 
یک سو نمایندگان کنونی را تشویق 
حیاتی  موضوع  این  وارد  که  کنند 
امامان  شوند،  منطقه  مردم  برای 
از  جمعه منطقه هم در خطبه های 
تشکل  بگویند،  سخن  مساله  این 
افراد سرشناس و  های غیر دولتی، 
چهره ها و صاحب نظران متعهد و 
دلسوز تحت هر عنوانی به این مهم 
توجه کرده و فضا را برای تاسیس 
استان ساحلی کلید زده و انشاء اهلل 

تاسیس شود.   

استان چــهارم در شـمال تأسیـس شود
استان ساحلی ،

مجید محمدپور – نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات










