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تعارف را کنار بگذاریم،

 17 جمهوری  رئیس 
روز  با  همزمان  مرداد 
خبرنگار در جمع اصحاب 
رسانه در محوطه ساختمان 
از  جمهوری  ریاست 
تا  خواست  خبرنگاران 
نارسایی های  و  مشکالت 
آگاهی  برای  را  جامعه 
از  و  دهند  بازتاب  امور  اصالح  و  مدیران  بیشتر 
داشته  مستند  حال  عین  در  سازنده  انتقاد  مسئوالن 

باشند.
دکتر حسن روحانی در بیانات خود به این نکته 
هم اشاره کرد،  در انتقاد هایتان از دولت  و مشکالتی 

که وجود دارد لکنت نداشته باشید. 
با خود اندیشیدم انتقاد بدون لکنت اساسا ممکن 
است؟، آن هم در شرایطی که رسانه ها به جز تعداد 
معدودی که در هر دولتی با جریان همراه می شوند 
این  امکان  سایرین  برند،  می  فراوان  های  بهره  و 
اقدام به جا، مردمی ، شفاف کننده و آزادی بخش 

را دارند.؟.! 
خصوص  به  کشور  مدیران  همه  سوی  از  وقتی 
های  شکایت  اکنون  هم  اجرایی  مدیران  بخش  در 
بسیاری  و حتی مواردی در روز خبرنگار در محاکم 
قضایی وجود دارد، تحمل مسئوالن در قبال انتقاد ها 
یا سایر  اندک است و گاه روابط عمومی ها  بسیار 
به تهدید و تسویه  اقدام  بخش های سازمانی خود 
کنند،  می  خبرنگار  شخص  و  رسانه  با   حساب  
امکان گفتن و نوشتن بدون لکنت میسر خواهد بود، 
ابتدایی  نیازهای  در  اغلب  آنکه خبرنگاران  ویژه  به 

زندگی دچار مشکل هستند.! 
وقتی خبرنگاران حقوق و در آمد آنچنانی ندارند 
و همیشه در نیازمندی نگه داشته می شوند و باید 
اغلب  خانواده  های  هزینه  تامین  و  زندگی   برای 
  ، خبرنگار  روز  در   وقتی  باشند.  مدیران  گوی  مجیز 
درصد زیادی از خبرنگارها دلشان  را به یک کارت هدیه 
50 و 100 هزار تومانی اغلب در استانها و شهرستان ها 
کمتر از این میزان خوش می کند. با بیش از یک نوبت 
کاری و گاه دو نوبت 700 هزار تومان تا یک میلیون 
بدون  انتقاد  آیا  دارد،   دریافتی  تومان  هزار   500 و 

ادامه مطلب صفحه 2لکنت ممکن است.؟ 
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وقتی چــراغ هست، چـرا 
چشمـک زن؟!

مدتی است که در شهر رشت بسیاری از چراغ های راهنمایی در تقاطع های این شهر پر ترافیک از نظر جمعیت و 
خودرو به جای آنکه سه رنگ را نشان بدهد، فقط روی چشمک زن تنظیم شده است.!؟

شهروندان رشتی به خصوص رانندگان » البته به غیر از جمعی از تاکسیرانان به خصوص  تاکسی های تلفنی که به دالیلی 
چشمک زدن چراغ را بیشتر دوست دارند و جای توضیح آن اینجا نیست« ، سایر رانندگان از این وضعیت گله داشته و 

خواستار اصالح هستند ... 
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گوناگون

ادامه سرمقاله

مدیرکل ثبت احوال استان گیالن گفت:صدور کارت هوشمند از سال ۹۲ در استان گیالن 
شروع شده ودر چهار ماهه سال جاری 5۳۸۹ کارت هوشمند صادر شده است واستان گیالن در 

صدور کارت هوشمند از استان های برتر در کشور است.
قاسم روحانی فرمزایای کارت هوشمند را کاهش تقلب در شناسایی،فراهم شدن بستر جهت 
کد  به  توجه  با  الکترونیکی  دولت  به  وورود  افراد  دیجیتالی  شناسایی   ، الکترونیکی  امضای 
پایان تیر ماه یک میلیون و500 هزار  بیان کرد.مدیر کل ثبت احوال عنوان کرد:تا  الکترونیکی 
اداره های خدمات  کارت هوشمند وتا کنون ۸۶0 هزار شناسنامه صادر شده است.وی تعداد 
دهنده در جهت صدور کارت هو شمند را ۲4 اداره در مرکز شهرستان وبخش های استان ویک 

سیستم سیار در مرکز استان وتعداد اداره های پست را ۲5 اداره ودفاتر پیشخوان را 47 دفتر بیان 
کرد که از این تعداد 1۲ دفتر در رشت و۳5 دفتر در شهرستان ها است.قاسم روحانی فر اضافه 
کرد:در چهار ماهه سال جاری 7۳۳ مورد والدت ثبت شده است که7۳ درصد شهری و۲7 در صد 
روستایی بوده است وبیشترین میزان عمومی والدت در شهرستان های تالش،آستارا وماسال است.
وی گفت:در هر شبانه روز 5۹ نفر در استان به دنیا می آیند ووضعیت کیفی والدت در استان 
۹۹ است.مدیر کل ثبت احوال گفت:در استان گیالن در چهار ماهه سال جاری 5۳1۶ مورد فوت 
ثبت شده که 54 درصد مرد و4۶ درصد زن و57 درصد شهری و4۶ درصد روستایی بود ه است 

واکنش
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بحران نداریم ،
 اما می توانیم داشته باشیم

مدیرکل ثبت احوال استان : گیالن درصدور کارت هوشمند از استان های برتر کشور است

های  حوزه  در  کشور  شرایط 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری 
، ورزشی و البته سیاسی به خصوص 
دوم  که  مجلس  انتخابات  درآستانه 
برگزار خواهد شد،  امسال  ماه  اسفند 
بحرانی  اما  هست،  بد  تعارف  بی 
از  در یک کالم جمعی  و  نیست  هم 
بی  تفاوت،  بی  گاه  توان،  کم  مدیران 

انگیزه و.. عامل این شرایط هستند.
روزنامه  نویسنده،  یک  بعنوان  من 
علوم  رشته  در  دانشگاه  معلم  و  نگار 
در  که  کسی  و  مدیریت  و  ارتباطات 
این چهل سال هرگز عضو هیچ گروه، 
جناح و حزبی نبوده ام و کامال مستقل 
سخن می گویم،  همه مشکالت ایران 
استانه قرار گرفتن یک  اسالمی و در 
مدیریت  ضعف  از  ناشی  را  بحران 
هم  من  مشخص  پیشنهاد  دانم.  می 
است  این   تحلیلم  ابتدای  همین  در 
مدیریت  برای  فکری  سرعت  به  که 
کشور بکنید و تا اینجا درست  نشود 
با گفتمان درمانی هیچ چیز درست   ،
محبوبیت  که  نکنیم  کاری  نمی شود. 
نظام از باالی ۹۸ درصد  به زیر هشت 
درصد برسد و مدام توپ را در زمین 
دیگری انداخته و دنبال مقصر باشیم ، 
فارغ از آنکه آگاهانه می دانیم مشکل 

از کجا و در کجاست.!
این  رشید  و  برومند  های  جوان 
دشمنان  راندن  بیرون  برای  سرزمین 
تحمیلی  پیشانی جنگ  تنها  که صدام 
بود، خون خود را نثار انقالب اسالمی 
شما  بله   ، شماها  امروز  که  نکردند 
برخی مدیران با شتاب را هر حیله و 

ترفندی در پی ثروت اندوزی باشید.
به  سو  یک  از  مدیریت  ضعف 
خصوص در بخش اقتصادی که سایر 
 ، دارد  دنبال  به  خود  با  را  ها  بخش 
شکم   « داریم  معروفی  مثل  چون 
عدم  و   ، شناسد«  نمی  ایمان  گرسنه 
هدر  آن  موازات  به  و  الزم   نظارت 
دادن ثروت های ملی مانند آب، برق، 
جنگل  و  ها  زمین  تخریب  و  گاز،  
اراضی  و  ها  تاالب  دریا،  ساحل  ها، 
باند  با  ها  کاربری  تغییر  و  کشاورزی 
این شرایط را  بازی ها  بازی و رفیق 

دامن زده است.!
 کشور تا اواخر سال 1۳۹۶ شرایط 
تحریم  که  حالی  در  نداشت  بدی 
البته تحریم های شدیدتر و  بودیم و 
اعمال   سفید  کاخ  سوی  از  حادتری 

بر  نظارت  و  کنترل  عدم  اما  شد، 
اخیر  سال   ۲ طی  بخصوص  امور 
این اوضاع بد و گاه غیر قابل تحمل 
دربرخی زمینه ها  مانند حوزه درمان 
با آن گرانی ها ،  اشتغال جوان ها با 
تحمیل  مردم  بر  را  تحصیالت  وجود 
ویژه  به  مدیران  آقایان   . است  کرده 
 ، خصولتی  و  دولتی  اجرایی  مدیران 
شرکتها و موسسه ها بدون تعارف به 
دنبال مفصر نباشید ، چرا که خود شما 
عامل این شرایط هستید و  باید کاری 
دلتان  آنکه  بدون  و  کارستان  کنید، 
خوش باشد به اینکه مثال بانک جهانی 
اقتصاد  از  ایران   آینده  سال   ، گفته 
منفی باالی 4 درصد به رشد اقتصادی 
نیم درصد  می رسد. روند گرانی ها 
در همه کاالها شامل کاالهای اساسی  
مهم  خدمات  و  ها   خوراکی  مثل 
مانند  درمان   در حوزه  مانند خدمت 
جانبازان  و  خاص  بیماران  داروهای 
عزیز و گرانقدر و دندانپزشکی و ....

بسیار نفس گیر و درد آور شده است 
خوش  ایران  ویژه  شرایط  این  در   .
نقش با همه دارایی ها و ثروت های 
در  توانند  می  کسانی  فقط  خدادادی 
کشور زندگی کنند که با خانواده ای 4 
نفری ماهانه بیش از 10 میلیون تومان 
در آمد داشته باشند، در غیر اینصورت 
بخش عظیمی از مردم ما فقط روز به 
شب می رسانند. » زندگی نمی کنند 

بلکه فقط زنده هستند؟!
از  غیر   « ها  آمد  در  اینکه  به  نظر 
مدیران در قوای سه گانه«  اغلب در 
محدوده یک تا ۲ میلیون تومان است » 
و شاید مدیران به درستی این وضعیت 
را درک نکنند« که  صد البته تبعات آن 
به  ها  بخش  درهمه  فساد  که  یعنی  
ویژه اخالق اجتماعی بسیار تنزل کرده 
است و توضیح و تبیین در هر بخش 

مثنوی صد من کاغذ خواهد شد.!!؟
قانون  اجرایی،  حوزه  آقایان   
چشم  و  مسامحه  قضایی   گذاری، 
را  مورد  بی  ها  دلسوزی  و  پوشی 
کنار گذاشته و حداقل  دراین شرایط 
نامردان سخت  متخلفان و  با  سخت  
گیر باشید حتی اگر برادر شمان باشند 
کارآمد،  الیق،  مدیرانی  تعارف  بی  و 
جوان  قشر  از  اهلل  انشاء  و  پاکدست 
از مدیران سفارشی  جایگزین جمعی 
ازطریق  شاید  که  کنید  انگیزه   بی  و 
شان  خوب  فکر  و  تازه  های  نفس 

اتفاقاتی بهتری در ایران رخ بدهد.
رو  پیش  انتخابات  در  ما هم  مردم 
جوانمردی  کنند و دوم اسفند ماه از 
چهره های تازه و کار آمدتر و کسانی 

بهره بگیرند که در خانه ملت قوانین 
مترقی و کارآمد تصویب کنند.

درستی  به  کشور  مدیران  شما 
ایران  آگاهید، مردم سلحشور و فهیم 
تاکنون در شرایط  ابتدای سال ۹7  از 
بسیار دشواری قرار دارند به خصوص 
آنکه میزان درآمد ها به علت کاهش 
هزینه  و  اندک  نفت  فروش  شدید 
مشکالت  دلیل  به  باز   « سال  هر  ها 
مدیریتی«  فراوان می شود و آندسته 
به  خداوند   ، ندارند  آمد  در  که  ای 

فریادشان برسد.
پیامد  و  اقتصادی  فساد  اینکه 
و  اجتماعی  نسبی   های  بحران  آن 
مشکالت ورزشی با رانت و باند بازی 
و فرهنگی در حوزه سینما  از جمله 
و  افسارگسیخته  خانگی  های  نمایش 
هنرهای نمایشی دیگر داریم، حکایت 

از همین مدیران بعضا ناکارآمد دارد.
همین  حتما  داریم   اصرار  چرا 
مدیران که ۲0 ، ۳0 و بعضا 40 سال 
بر  دارند همچنان  قرار  امور  در صدر 
مسند امور باشند .مگر قحطی نیروی 
داریم  و جوان  متعهد  مومن،  کارآمد، 
که چنین بر سر مردم شهید پرور مان 
سرشان  بر  شما  توسط  یا  آوریم  می 

می آید.
به راستی چه کسی پاسخگو است 
و چرا با نظارت و دقت و حساسیت 
الزم برای رفاه عمومی گام های بلند  
و مقتدرانه تری به دور از شعار گام بر 
نمی دارید.؟ حق مردم خوب ما این 
رهبری  معظم  مقام  چه  گر  و  نیست 
می فرمایند ، در مردم امید ایجاد کنید 
اما تاکید بر انتقاد سازنده هم دارند تا 
امور اصالح شود و نقش رسانه ها در 
سازنده  انتقادهای  خاکریزهای  اولین 
ملی   منافع  سمت  به  و  دلسوزانه   ،

همسویی و استقرار دارد.
حدی  به  بحرانی  شرایط  باید  چرا 
صنایع  کمیسیون  که سخنگوی  برسد 
و معادن اعالم کند، دو تن از وزیران 
به  تا  دارند  مهلت  هفته  دو  فقط 
در  کنند  رسیدگی  موجود  مشکالت 
غیر این صورت مجلس اقدام خواهد 
کرد. بسیاری از مسئوالن شرکت های 
و  دولتی  های  بخش  های  موسسه  و 
هستند  بازنشسته  چنان  هم  خصولتی 
اما  دارند  قرار  بازنشستگی  مرز  در  یا 
هم  باز  شان  ناقص  عملکردهای  با 

مسئولیند.!/

نیاز  ما  کشور   ، تعارف  بی 
سازی  شفاف  با  عزیران  این  که  دارد 
فامیل  و  خودشان   « هایشان  دارایی 
اگر  و  شده  جایگزین  وابستگان«  و 
خدمت  و  فعالیت  ادامه  صالحیت 
دارند،  به نیروهای جوان مشاوره دهند 
اقای رئیس جمهور چرا و با چه کسی 
تعارف می کنید، شما را به علت سابقه و 
تجربیات ارزشمندتان در دوران انقالب 
قبول دارم، اما بدون تعارف عرض می 

کنم، واقعا با چه کسی تعارف دارید.
که  گویید  می  هایتان  سخنرانی  در   
با هیچ احدی تعارف ندارید ، اما عمل 
به  دهد  می  نشان  را  دیگری  چیز  شما 
و  وزیر  یک  ضعف  وقتی  آنکه  ویژه 
علت  به  کنید  می  مشاهده  را  مدیر 
وابستگی جناحی و دیگر عوامل حاضر 
اگر جای  نیستید در حالی که  تغییر  به 
شما بودم در همان بهار سال 1۳۹۶ در 
امور  برای اصالح  انقالبی و  اقدام  یک 

کابینه را کامل تغییر می دادم.؟
مهمترین  ما  مردم  رضایت  و  وجود 
عامل برای بقای نظام ، دولت ، دستگاه 
باید  که   است   .... و  مجلس  قضایی، 
باال،  انرژی  با مدیریت علمی،  را  مردم 
بر  مستمر  نظارت  و  روزی  شبانه  کار 
میسر  حفاظت  این  و  کرد  حفظ  امور 
اشتغال،  رفاه،  تامین  مگربا   ، نمی شود 
برخورد با گرانی ها ، رانت خواری ها، 
تبعیض ها ، اجحاف ها، رشوه خواریها 
و البته برقراری امنیت  که الحمداهلل این 
آخری را  بسیار عالی در کشور خدا را 

شکر داریم. 
در  ما  بگذاریم  کنار  را  تعارف 
کشورمان بحران نداریم ، اما می توانیم 
داشته باشیم و برای برون رفت از این 
شرایط باید رئیسان قوای سه گانه یک 
از  دور  به  جدی  طور  به  یکبار  روز، 
قرار  هم  کنار  جناحی  و  بخشی  منافع 
ماده  فرمان هشت  به  با توجه  گیرند و 
خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر  ای 
مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد باور در 
قانون اساسی،  ، تحقیق اصل 44  مردم 
اقتصاد  درست  و  دقیق  سازی  پیاده 
مقاومت  برای  سازی  زمینه  و  مقاومتی 
اقتصادی اوضاع را تحت کنترل بگیرند.
کالم آخر اینکه در این شرایط خاص 
انقالب  از  مردم  های  حمایت  میزان   ،
اسالمی و ایران سربلند را بیش از پیش 
شرایط  به  حداقل  را  اوضاع  و  بدانید 

سال ۹۶ برگردانید.

خبر

خبر

شفقـی فرمانـدار 
لنگرود شد

دالر 10 هزار 
تومان می شود

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

خبری ، تحلیلی » گیالن 24 « 

مدیر مسئول 

ادامه مطلب ... 
امروز  که  خبری  براساس 
در فضای مجازی منتشر شد، 
هند  در  حقوق یک خبرنگار 
براساس ارزش پول ایران که  
کمترین رقم است 50 میلیون 
میلیون   4۲0 استرالیا  در  و 
ترکیه  و  آمریکا  در  ریال، 
انگلیس   ، ریال  میلیون   ۳75
۳70 میلیون ریال  و سنگاپور 
و  است  ریال  میلیون   ۳۶5
خبرنگاران و روزنامه نگاران 
در  این  درصد   15 تا   10 ما 
چنین  اساسا  دارند،  را  آمد 

فضایی وجود دارد.؟ 
جمهور  رئیس  اقای 
برای  که  است  این  واقعیت 
حل مشکل خانواده خبرنگار 
باید کاری کرد، باید چشم ها 
به  دیگری  و جور  را شست 
نگاه  ای کشور  رسانه  جامعه 

کرد. 
باید الیحه جدید مطبوعات 
تبدیل  قانون  به  مجلس  در 
خبرنگارها  حداقل  تا  شود 
از  خبری  هر  انتشار  برای 
اشخاص به خصوص مدیران 
تنشان  مختلف   سطوح  در 
نلرزد و دست شان به قلم و 
کاغذ برود. دو سال قبل بعد 
از ۳۶ سال کار رسانه ای در 
یک  کشور  های  رسانه  همه 
سازمان  یک  درمورد  مطلب 
مردم  از  که  نوشتم  خصولتی 
موردی  بی  و  زیادی  مبالغ 
بالفاصله  کنند،  می  دریافت 

شکایت کردند.؟! 
 ، روحانی  دکتر  جناب 
خودتان را جای ما بگذارید، 
به راستی می توان با این همه 
لکنت  بدون  درد  و  مشکل 
انتقاد کرد در حالی که کسی 
تحمل یک انتقاد اشاره ای و 

اندک را  هم ندار.!. 
رسانی  اطالع  نظام  باید 
سازنده،  انتقادهای  حوزه  در 
رفاه  خبرنگاران،  حقوق 
اصالح   .... و  آنها  خانواده 
با  خانمی  دیروز  شود. 
 1۲ که  گرفت  تماس  من 
و  کرد  می  خبر  کار   سال 
شوهرش عکاس بود و اکنون 
به علت  شوهر ۶0 ساله اش 
مشکالت جسمی متعدد خانه 
تحرک  امکان  و  شده   نشین 
، یک فرزند کوچکش  ندارد 
باید  که  دارد  بیماریهایی  هم 
درمان شود اما پولی در بساط 
علت  به  خانم  این  ندارند. 
خانه نشینی همسرش دو سال 
است که خانه دار شده و تنها 
از کمیته امداد یک سبد کاالی 
۲00 هزار تومان دریافت می 
پیشتر  وی   ی  گفته  به  کند. 
مستمری  تومان   هزار   ۳۶0
ماهانه از کمیته امداد دریافت 
دریافت  دلیل  به  که  کرد  می 
این   ، قسط  نپرداختن  و  وام 
تمنای  و  شده  قطع  هم  مبلغ 

کمک فوری دارد.  
و  دهها  از  نمونه  یک  این 
باید  و  است  نمونه  صدها 
کشور  اگرچه   ، کرد  کاری 

مشکالتی دارد.! 
گاه  سالهاست  قشر  این 
اخبارعادی  انتشار  برای 
شوند،  می  لکنت  دچار  هم 
مشکالت  آنکه  به  رسد  چه 
اساسی مدیران را رصد کرده، 
مستند سازی کنند و با تحلیل 
و تفسیرهای مطول  انتقادهای  

سازنده داشته باشد.  
به  باید  ابتدا  آخر،  کالم 
خبرنگارها  معیشت  وضعیت 
و روزنامه نگارها،  بیمه آنها 
می  را  گلویشان  سالها  که 
 ، آن  امثال  و  مسکن  فشارد، 
تصویب قانون جدید مطبوعات 
 .... و  ها  یارانه  عادالنه  توزیع   ،
لکنت  بی  آنگاه  شود،  رسیدگی 
و  کننده  شفاف  های  انتقاد 
خواهیم  شاهد  را  گر   اصالح 

بود. یا علی مدد 
منبع : گیالن ۲4

ضمن  لنگرود  اداری  شورای  نشست  در   :۲4 گیالن 
تقدیر از تالش های ۹ ماهه محمد رنجبر نیاول سرپرست 
فرمانداری این شهرستان، سیروس شفقی به عنوان فرماندار 
معرفی شد. سرپرست استانداری گیالن در نشست شورای 
ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با  لنگرود  اداری شهرستان 
دشمنان افزود: ملت بزرگ ایران در 40سال گذشته همواره 
مورد ظلم و تحریم دشمنان بودند اما با وحدت و در سایه 
رهنمودهای امام راحل و پس از ایشان رهبر معظم انقالب 

در برابر استکبار ایستادگی کردند. 
تعهد،  از سخنان خود  ارسالن زارع در بخش دیگری 
تخصص و تجربه را از معیارهای انتخاب مدیران اجرایی 
این است مدیرانی کارآمد  بر  افزود: تالش  عنوان کرد و 
برای خدمت هر چه بهتر به نظام و مردم انتخاب شوند تا 

آرمان های نظام تحقق یابد. 
تمام  نیمه  های  طرح  تکمیل  لزوم  به  اشاره  با  وی 
عمرانی گفت : فرمانداران تالش کنند تا با جذب سرمایه 
های بخش خصوصی طرح های نیمه تمام هر چه زودتر 

تکمیل و به بهره برداری برسد. 
سرپرست استانداری گیالن تکریم ارباب رجوع را از 
اولویت کارهای مدیران اجرایی عنوان کرد و افزود: جلب 
رضایت مردم از دغدغه های دولت بوده و مدیران باید در 

این راستا اهتمام ویژه داشته باشند. 
شورای  مجلس  انتخابات  به  اشاره  با  زارع  ارسالن 
پای  مردم  حداکثری  حضور  تردید  بی  گفت:  اسالمی 
نظام  ناامیدی دشمنان  صندوق های رای موجب یاس و 

خواهد شد. 
شورای  مجلس  در  لنگرود  نماینده  الهوتی  مهرداد 
اسالمی هم در این نشست با اشاره به طرح های عمرانی 
انجام شده در این شهرستان گفت: در هفته دولت امسال 
یک بیمارستان و یک سد در این شهرستان به بهره برداری 

خواهد رسید. 
امام  سلیمانی  سیدجواد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
به  رسانی  در خدمت  مسئوالن  گفت:  هم  لنگرود  جمعه 
مردم از هیچ تالشی دریغ نکنند چرا که خدمت در نظام 

مقدس جمهوری اسالمی عبادت است.
نگاه رسانه:

است  کشور  فرماندارها  دسته  آن  از  شفقی  مهندس 
تجربیات  با  و  آموخته  علمی  به صورت  را  مدیریت  که 
گسترده ای که دارد می تواند در شهرستان لنگرود منشا 
و  رشت  استارا،   های  شهرستان  در  وی  باشد.  خدمات 
و  بوده  فرماندار  هم  کرج  ماجرا  پر  و  پرجمعیت  شهر 
اکنون قادربه کمک نماینده مردم منطقه در مجلس ، امام 
جمعه و مسئوالن به خصوص جوان های لنگرودی دراین 

شهرستان تحوالت زیادی ایجاد کند.
خبری  شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه  مدیریت 
می  تبریک  ایشان  به  را   جا  به  انتصاب  این   ۲4 گیالن 
آفرین  تحول  و  ای  توسعه  های  حرکت  منتظر  و  گوید 
جناب شفقی است. این رسانه ها هم چنین آماده هر گونه 

همکاری در این مسیر هستند..

واکنش اقتصادی: عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد، نرخ دالر به زودی به 

10 هزار تومان تنزل پیدا می کند.
تشکیل  با  اینکه  بر  تاکید  با  علیشاهی  آقاپور  معصومه 
بازار متشکل ارزی نرخ دالر به راحتی به 10 هزار تومان 
خواهد رسید، گفت: معتقدم در شرایطی که رکود اقتصادی 
بر کشور حاکم است و با بحران بانکی دست و پنجه نرم 

می کنیم نباید نرخ سود بانکی تغییر پیدا کند. 
کامل  »آمادگی  است:  گفته  مرکزی  بانک  کل  رئیس    
برای راه اندازی بازار متشکل ارزی وجود ندارد. تا زمانی 
که اطمینان حاصل نشود، این بازار راه اندازی نخواهد شد«. 
این تعویق چند باره درحالی مطرح شده است که در دیدار 
رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل بازار متشکل ارزی با رئیس 
کل بانک مرکزی در روز پنجم مرداد ماه امسال، مقرر شده 
آغاز شود  بازار  این  فعالیت  قربان  آستانه عید  بود که در 
اقتصادی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  علیشاهی،  آقاپور 
مجلس شورای اسالمی درخصوص احتمال بایگانی شدن 
بازار متشکل ارزی و تاثیر آن بر بازار ارز، گفت: قاعدتا 
هر چه سریعتر بازار متشکل ارزی آغاز به کار کند ما به 
سمت تک نرخی شدن ارز نزدیک می شویم و هرچه آغاز 
تولیدکنندگان  بیافتد مشکالت  تعویق  به  بازار  این  کار  به 
افزایش پیدا خواهد کرد. نماینده مردم شبستر در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: طبق بررسی هایی که نسبت 
هر  ارزی  متشکل  بازار  اگر  معتقدم  داشتم  شاخص ها  به 
چه سریعتر آغاز به کار کند و بازارهای دیگر ارز از جمله 
به  دالر  نرخ  شوند  جمع  و…  سنا  سامانه  نیما،  سامانه 

راحتی به 10 هزار تومان خواهد رسید. 

تعارف را کنار بگذاریم،

خدمت بین دانا

ملی  کنگره  نخستین   :۲4 گیالن 
و  ورزش  در  راهبردی  مدیریت 
سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم 
ورزشی و سالمت کشور بهمراه اولین 
فناوری  و  تجهیزات  ملی  نمایشگاه 
ورزش و سالمت در مرکز همایش ها 
و نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی برپا 

می شود.
عمومی  روابط  مدیریت  گزارش  به 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و 
گیالن،  دانشگاه  همکاری  با  انزلی، 
ملی  کمیته  جوانان،  و  ورزش  وزارت 
 ۳0 از  گیالن،   استانداری  و  المپیک 
مرداد لغایت اول شهریور ماه این منطقه 
میزبان سه رویداد ملی در حوزه ورزش 
توسعه  محوریت  با  که  است  کشور 
و  ورزشی  گردشگری  و  کارآفرینی 

گردشگری سالمت با توجه به ظرفیت 
های منطقه آزاد انزلی، استان گیالن و 
کشورمان؛ از سوی سازمان های مردم 
نام  و  پیشرو  جوان  آفرینان  کار  نهاد 

آوران ورزش کاسپین برپا می گردد. 
ورزشی  فیزیولوژی  اساس  براین 
و  ورزشی  شناسی  آسیب  تغذیه،  و 
و  حرکتی  رفتار  اصالحی،  حرکات 
بیومکانیک  و  ورزشی  روانشناسی 
سومین  اصلی  محورهای  ورزشی 
کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی 
دهد  می  تشکیل  را  کشور  سالمت  و 
در  کارآفرینی  و  بازاریابی  مدیریت  و 
اوقات  و  ورزشی  گردشگری  ورزش، 
فراغت، مدیریت رویدادهای ورزشی، 
مدیریت  و  ورزشی  اماکن  مدیریت 
محورهای  نیز  ورزشی  های  رسانه 

نخستین کنگره ملی مدیریت راهبردی 
با  که  گیرد  می  بر  در  را  ورزش  در 
همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و به 

میزبانی منطقه برگزار می شود. 
کنگره  دو  این  در  گزارش  بنابراین 
به  شده  ارجاع  برتر  مقاالت  از  علمی 
هیأت علمی تجلیل به عمل خواهد آمد 
و تعدادی از مقاالت در طول برگزاری 
کنگره ها به صورت سخنرانی و پوستر 

ارائه می شود. 
های  بخش  مهمترین  جمله  از 
برگزاری  مزبور،  رویدادهای  جنبی 
و  تجهیزات  ملی  نمایشگاه  اولین 
که  است  سالمت  و  ورزش  فناوری 
کننده  تولید  های  شرکت  حضور  با 
ورزشی  پزشکی  ورزشی،  محصوالت 
این  در  داخلی  فعال  تولیدکنندگان  و 

همایش  و  ها  نمایشگاه  مرکز  در  حوزه 
باشد.  می  برقرار  انزلی  آزاد  منطقه  های 
ورزش  بزرگ  همایش  دیگر  سوی  از 
کارگاه   1۲ برگزاری  بانوان،  ویژه  همگانی 
ورزش  علوم  حوزه  در  تخصصی  و  علمی 
بهمراه قدردانی از اساتید پیشکسوت علوم 
ورزشی و تجلیل از تعدادی از قهرمانان 
جنبی  های  بخش  دیگر  از  المپیک  امید 
ورزشی   – علمی  رویداد  مجموعه  این 

عنوان شده است. 

منطقه آزاد انزلی میزبان بزرگترین رویداد علمی ورزشی کشور

زهرا رضائی
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گوناگون

گیالن ۲4 و نشریه واکنش: توافقنامه همکاری میان دکتر رضا مسرور رییس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دکتر سید حسن صدوق رییس دانشگاه شهید بهشتی به 
امضاء رسید. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر 
رضا مسرور رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در این جلسه توسعه همکاری با دانشگاه 
های مطرح کشور را از اولویت های اصلی سازمان متبوع خود بیان کرد و افزود: با عنایت به 
اینکه در فضای علمی-دانشگاهی کشور گیالن و منطقه آزاد انزلی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
و جذب  توافقنامه  این  عملیاتی شدن  مسیر  در  تسریع  را جهت  سازمان خود  آمادگی  است، 
دانشجو و شروع به کار واحد دانشگاهی اعالم می دارم. دکتر سید حسن صدوق رییس دانشگاه 

شهید بهشتی نیز با اظهار خوشحالی نسبت به همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر ایجاد 
پردیس دانشگاهی، اظهار داشت: برای توسعه همکاری های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، 
ایجاد این واحد دانشگاهی حائز اهمیت است و منطقه آزاد انزلی به دلیل  مزیت های قانونی، 
زیرساخت های مناسب، نزدیکی به تهران و ویژگی های متمایز استان گیالن از فرصت های 

خوبی برای این همکاری بهره مند می باشد.   
توافقنامه فوق به منظور تأسیس شعبه دانشگاه شهید بهشتی در این منطقه میان دو طرف امضاء 
شد که براساس آن طرفین تالش خود را جهت تعامل سازنده در مسیر ارائه خدمات آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه در سطح بین المللی و ملی در محدوده منطقه آزاد انزلی به کار خواهند گرفت. 

شعبه دانشگاه شهید بهشتی در منطقه آزاد انزلی تاسیس می شود

فروتنانه با مردم صحبت 
کنید

واکنش

اقتصاد دان ها و مراکز رسمی آماری 
و  مجلس  پژوهشهای  مرکز  جمله  از 
اعالم  پول  المللی  بین  صندوق  حتی 
کرده اند: با توجه به ادامه تحریم های 
و  جامعه  در  نقدینگی  حجم   ، سخت 
تورم رو به افزایش ،در خوشبینانه ترین 
به  سالجاری  در  ایران  اقتصاد  وضعیت 
حدود منفی بیش از 4 درصد می رسد .
و  فقر   که  است  آن  معنای  به  این   
جامعه   در  آن  هنجار  به  نا  تبعات 
همچنان گسترش پیدا می کند و گروه 
خواهند  بیشتر  باز  پذیری  آسیب  های 

شد.!  
باید به سرعت تدابیر  این شرایط  با 
از  تا  شود   عملیاتی  و  طراحی  الزم 
شکست اقتصادی بیشتر جلوگیری شود 
همچنان  اقتصادی  جنگ  آنکه  ویژه  به 
این  مناسب  های  راه حل  باید  و  دارد 

شرایط اندیشیده شود.. 
رئیس  پیشین  مشاور  نیلی   مسعود 
اقتصادی  اوضاع  تشریح  با  جمهوری 

ایران در سال ۹۸؛ رشد اقتصادی منفی 
پیش  اقتصادی  این  برای  را  درصد   5
بینی کرده است که گفته می شود به این 

مرز نزدیک شده ایم.! 
این  اقتصادی هم در  یک کارشناس 
ای  گونه  به  شرایط  است،  معتقد  باره 
شوید،  می  مواجه  دفعه  یک  که  است 
می  بیدار  از خواب  که صبح  هرایرانی 
به خصوص  بد  خبر  میلیون  یک  شود 
در حوزه اقتصاد می شنود و اگر امروز 
هیچ  برود  ایران  از  تا  بگیرد   تصمیم 
وجود  او  از  من  زعم  به  بدی  ارزیابی 
خوب  خواهند  می  ها  آدم  اکثر  ندارد. 
زندگی کنند، چون زندگی کردن خوب 

یک ارزش است. 
ما  رقیب  کشور  این  در  زمانی 
با  اکنون  اما   ، بود  ژاپن  مانند  کشوری 
تنزل شدید جایگاه ترکیه رقیب ما شده 
به موازات در  ترکیه  میزان صادرات  و 
تورم  کاهش  و  اشتغال  و  باال  آمدزایی 
از کشور ما فاصله زیادی گرفته است یا 

اندونزی به  همین صورت است. 
برنامه  در  اقتصادی  کارشناس 
درآمد  سرانه  کرد:  اضافه  تلویزیون  
سال  آمد  در  سرانه  به  هنوز  کشور  در 
پیشرفته  وبگویید  است  نرسیده   1۳55
کشور  در  جینی  ضریب  اید،  کرده 
زیاد  نابرابری  یعنی  کرده  پیدا  افزایش 

شده است.! 
مهم تر این است، آنچه که به دست 
آورده   دست  به  جهان  و  ایم  نیاورده 
و  نوین  های  فناوری  وجود  برکت  به 
برای  اکنون  اطالع رسانی های وسیع  
مردم آشکار شده است و میزان ارزیابی 
و مقایسه هم  زیاد شده است. ایرانی در 
با فرودکاه  استانبول  را  ترکیه فرودگاه 

امام تهران مقایسه می کند. 
وی تصریح کرد: پیشنهادم این است 
که با مردم فروتنانه  صحبت شود. یعنی 
در  هم  با  همه  ما  مردم  بگوییم،  اینکه 
سرزمین  این  سرمایه  یکدیگربا  کنار 
تونسته ایم به دارایی های فعلی برسیم 

و منتی بر روی شما نیست.  
دستاوردهای  این   ، بگوییم  اگر 
ما است  محصول تصمیم های درست 
فرصت  از  بسیاری  گویند،  می  مردم   ،
های را هم در این سالها  سوزانده اید 
و کارهای غیر ضروری بسیاری  انجام 
داده اید که ضرورت نبود اما  کسی در 

باره آنها عذر خواهی نمی کند و قول به 
عدم تکرار نمی دهد. 

فروتنی   زبان  با  باید   ، وی  عقیده  به 
بسیار  قدرت  بگوییم.  سخن  مردم  با 
خطرناک است و خطرناکتر از آن قدرت 

بدون نظارت است . 
فرمانده  به یک  مربوط  فقط   قدرت  
نظامی نیست، بلکه قدرت یک مدیر کل 
جاده  یک  احداث  مجوز  صدور  برای 
وسط جنگل است. یا مجوز ساخت یک 
سد و شبکه آب و مجوز وارات کاالهای 
پزشکی یا ساختن یک ریل  و تعویض 

تغییر کاربری است و بدانیم که  
قدرت نامحدود فاجعه به بار می آورد. 
باید قدرت ها را در جامعه محدود و با 
مردم با فروتنی و زبان نرم صحبت کنیم.

منبع : گیالن ۲4

خبر

نیم نگاه،

خبر

خبر

وقتی چـــراغ 
هست، چـرا 

چشمـک زن؟!

یکی از عوامل 
طرح تاالب عازم 

فرانسه شد

500 سارق در 
گیالن دستگیر 

شدند

از چراغ های  بسیاری  در شهر رشت  که  است  مدتی 
نظر  از  ترافیک  پر  شهر  این  های  تقاطع  در  راهنمایی 
جمعیت و خودرو به جای آنکه سه رنگ را نشان بدهد، 

فقط روی چشمک زن تنظیم شده است.!؟
به غیر  البته   « رانندگان  به خصوص  شهروندان رشتی 
از جمعی از تاکسیرانان به خصوص  تاکسی های تلفنی 
که به دالیلی چشمک زدن چراغ را بیشتر دوست دارند 
و جای توضیح آن اینجا نیست« ، سایر رانندگان از این 

وضعیت گله داشته و خواستار اصالح هستند.. 
راننده های خودروهای شخصی می گویند، در حالی 
که آنها حق تقدم  و احتیاط را  مراعات می کنند، به علت 
عدم رعایت قانون توسط  بسیاری از راکبان  عمومی  به 
این  بیشتر در ساعات عصر  و  ویژه  جوان ها در شهر  

شرایط و ادامه آن خطر آفرین شده است. 
چند روز پیش در تقاطع صابرین یک خودروی پراید با 
یک پژو 405  تاکسی تلفنی که راننده آن یک خانم جون 
بود به شدت برخورد کرد و علت آن سرعت زیاد تاکسی 

تلفنی بود. 
به  اگر  که  است  این  مسئوالن  شهر  از  پرسش  اکنون 
چراغ های راهنمایی در این تقاطع ها نیازی نیست و روی 
چشمک زن تنظیم شده است، آنها را به تقاطع هایی در 
اطراف شهر مستقر کنید که نیاز دارند و چنانچه نیاز است،  
این امکانات شهری زمان بندی و تنظیم شده و هر راننده 

ای بداند که چه زمانی باید توقف کرده یا حرکت کند. 
پیشنهادی  این خصوص نظر و  شهروندان هم اگر در 
دارند، آماده انتشار هستیم. هم چنین مسئوالن راهنمایی و 
رانندگی شهر چنانچه  پاسخی دارند با ایمیل زیر ارتباط 

برقرار کنند. 
 yahoo.com@Mommadpour3650

انزلی  شهرستان  دادستان  واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن 
اعالم کرد، یکی از عوامل اجرای طرح بایوجمی در تاالب 

بندر انزلی راهی فرانسه شد.
سئوال  به  پاسخ  در  توسعه  سوی  به  برنامه  در   وی   
مجری مبنی بر اینکه آیا این فرد متواری شده است، اظهار 
کرد: اطالعی در این زمینه نداریم اما گزارش شد ه که او  

به خارج از کشور رفته است.
که  پرونده  این  داد،  توضیح  زاده  سید  رحمان  سید 
استارت برخورد قانونی با آن در انزلی زده شد بعنوان یک 
طرح ملی در تهران دنبال می شود به خصوص آنکه برخی 

از مدیران عالی در اجرای طرح نقش دارند.
برای اجرای این طرح که گفته می شود تا کنون در هیچ 
نقطه جهان و در ایران هم پیاده نشده است و یک شرکت 
تومان  میلیارد   ۸50 مبلغ  بود،  شده  آن  متولی  اصفهانی 
بودجه در نظر گرفته شده بود که بخشی از آن هزینه شد.
دادستان گفت: آزمایش های متعددی در دانشگاه های 
معتبر ایران ، مراکز فناوری ها و ازمایشگاهی و متخصصان 
محیط زیست و استادان دانشگاهی انجام و بر زیانبار بودن 

انجام طرح و حداقل مفید نبودن آن تاکید کرده اند.

ابتدای  از   : گفت  گیالن  انتظامی  فرمانده   :۲4 گیالن 
امسال تاکنون بیش از 570سارق در استان دستگیر شدند.

سردار محمدرضا اسحاقی افزود: در این مدت به بیش 
500جاعل  و  شد  رسیدگی  کالهبرداری  پرونده  هزار  از 
و  شناسایی  کالهبرداری  10باند  قالب  در  کالهبردار  و 
موفق  گیالن  انتظامی  افزود:ماموران  وی  شدند.  دستگیر 
بیش  معادل  مهم  سرقت  470فقره  مدت  این  در  شدند 
پلیس  فرمانده  کنند.  را کشف  ها  از سرقت  از ۸۶درصد 
4ماهه  در  گفت:  خبری  نشست  این  ادامه  در  گیالن  راه 
نخست امسال با همت و توجه مردم به قوانین راهنمایی 
و رانندگی و تالش ماموران راهنمایی و رانندگی، تعداد 
کشته شدگان تصادفات رانندگی در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال 1۲درصد کاهش یافت. 
برقراری  از  همچنین  اسحاقی  محمدرضا  سردار 
خبر  گیالن  پلیس110  با  مردم  تلفنی  تماس  400هزار 
تماس  1۲0هزار  تلفنی  تماس  تعداد  این  افزود:از  و  داد 
با راهنمایی و ارشاد حل شد و ۳۸0هزار تماس دیگر به 

ماموریت پلیسی ختم شد.

»خبرهای مهم و 
کوتاه از ایران و 

گیالن «

بانکی«  های  تراکنش  رصد 
فرار  تومان  میلیارد  هزار   ۲4
که  کارمندان  داریم.  مالیاتی 
از  قبل  که  بگیران  حقوق  دیگر 
را  شان  مالیات  حقوق  دریافت 

می دهند.!!
 صادرات ایران در روز حدود 
است.  نفت  بشکه  میلیون  یک 
این خصوص  منابع خارجی در 

سیاه نمایی می کنند۲.. 
جرایم  ناجا:  فرمانده   .۳
یافته  رشد  مجازی  فضای  در 
با  که  مجلس  نماینده  است. 
وی  از  بود،  شده  درگیر  پلیس 
نظر  از  ناجا  کرد.  عذرخواهی 
محبوبیت  دومین دستگاه کشور 

است.  
یک  سپاه  دریایی  نیروی   .4
حامل  دیگر  خارجی  کشتی 
خلیج  در  را  قاچاق  سوخت 

فارس متوقف کرد. 
5. سخنگوی وزارت خارجه 
در  خاصی  تحول  گوید،  می 
خزر  دریای  حقوقی  رژیم 

صورت نگرفته است. 
۶. مشاور رئیس برنامه بودجه 
: زیر ساخت های اجرایی حذف 
شده  آماده  ملی  پول  از  صفر   4
نامه  طی  دان  اقتصاد   50 است. 
ای با حذف صفرها از پول ایران 
گویند،  می  و  کردند  مخالفت 
و  کشور  اقتصاد  در  تاثیر  هیچ 

حفظ ارزش پول ندارد. 
دستگاه  سخنگوی   .7
دارد  تالش  آمریکا   : دیپلماسی 
دو دولتی را در کشور القا کند. 

از  بیش  ها  ایرانی   .۸
شهروندان هر کشوری در ترکیه 

خانه خریده اند. 
۹. انصاری راد فعال سیاسی: 
تبعیض  ر  ریشه  مالی  فساد 
مدیریتی در کشور دارد. به گفته 
وی چرا یک نماینده مجلس به 

یکباره میلیاردر می شود.؟! 
خبرهای مهم گیالن 

به  گیالن  1.دانشگاه 
کنکور  برتر  رتبه  دانشجوهای 
سراسر تسهیالت ویژه اختصاص 

می دهد. 
با  نخست  مقام  گیالن   .۲
به  را  سواد  بی  اولیای  سوادی 

دست آورد. 
 715 گیالن  کارفرماهای   .۳
اجتماهی  تامین  به  تومان  میلیارد 

بدهکارند. 
4. الهوتی نماینده مردم لنگرود: 
مجلس با حذف چهار صفر از پول 
کسی  ایران  در  است.  موافق  ملی 
دارایی هایش به ریال محاسبه نمی 

کند. 
جنوب  و  مرکز  از  مهاجرت   .5
ایران به گیالن رو به افزایش است ، 

باید کاری کرد. 
در  کلهر  موسیقی  کنسرت   .۶
 100 بلیط  قطعه  هر  قیمت  رشت، 

هزار تومان.  
بیش  رودسر:  فرماندار   .7
به  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۹ از 
شهرستان  عمرانی  طرحهای 
این  یافت.  اختصاص  رودسر 
گاز  و  نفت  در صد  سه  بودجه 
تنها متوجه مناطق محروم رحیم 

آباد و اشکورات خواهد شد. 

مردم به گردن مسئوالن حق دارند،

ای  منطقه  ی  نشریه  و   ۲4 گیالن 
منطقه  برق  واکنش: مدیر عامل شرکت 
ایده  اجرای  با  کرد:  اعالم  گیالن  ای 
آزاد  ظرفیت  از  استفاده  و  بکارگیری 
تجهیزات منصوبه و در حال بهره برداری 
میلیارد   50 از  بیش  شبکه:  موجود  و 
جویی  صرفه  شرکت  این  در  تومان 
مراسم  در  آبادی«   بلبل  شد.»مهندس 
تجلیل از خبرنگاران و گرامیداشت روز 

و  فعالیتها  از  قدردانی  ضمن  خبرنگار، 
شگفت  نتایج  از  خبرنگاران،  تالشهای 
آزاد  ظرفیت  از  بکارگیری  ایده  انگیز 
تجهیزات منصوبه و در حال بهره برداری 
خبرداد و گفت: کمبود منابع مالی مورد 
نیاز جهت احداث و توسعه شبکه برق، 
موجب شد تا ایده بکارگیری و استفاده 
از ظرفیت آزاد تجهیزات منصوبه و در 
حال بهره برداری و موجود شبکه برای 

صورت  به  کشور،  سطح  در  بار  اولین 
سطح  در  و  فرایندی  و  سیستماتیک 
ای  منطقه  برق  شرکت  توسط  گسترده 

گیالن اجرایی شود. 
بلبل آبادی با بیان اینکه یکی از ویژگی 
بکارگیری و  ایده  بارز و شاخص  های 
استفاده از ظرفیت آزاد تجهیزات منصوبه 
و در حال بهره برداری و موجود شبکه، 
به حداقل سرمایه گذاری و هزینه  نیاز 

کرد می باشد، افزود: 
موفقیت  عبور  برای 
تابستان  پیک  از  آمیز 
سال گذشته و جاری 
پروژه   11 تعداد   ،

جابجایی ترانسفورماتورهای بخش انتقال 
و فوق توزیع با صرف هزینه 17.5 میلیارد 

تومان مورد بهره برداری قرار گرفت. 

بیش از 50 میلیارد تومان صرفه جویی شده است

آگهــی های ثبتــی

آگهی فقدان سند
وکالتنامه  طی  راد  شهریاری  علی  آقای  از  وکالت  به  قنبرزاده  عباس  آقای 
استشهادیه  دوبرگ  ارائه  با  رشت   7 خانه  دفتر   1398/4/4-246275
گواهی شده دفتر خانه 7 رشت مدعی گردیده اند که سند مالکیت ششدانگ 
مسلسل  شماره  تحت  رشت   4 بخش   12 اصلی  سنگ  در  واقع   3124 پالک 
3/443450 که ذیل ثبت 15245 وصفحه 57 دفتر 4/152 به نام آقای احمد 
کریمی صادر و تسلیم گردیده بود و مع الواسطه برابر سند قطعی 101776-
1358/11/1 دفتر خانه 23 رشت به اقای علی شهریاری راد انتقال یافت به 

علت نامعلوم مفقود گردیده ، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا 
آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  ذیل  تبصره  طبق  مراتب 
میگردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید 
وفق  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  صورت  این  غیر  در  دارد  دریافت 
مقررات اقدام خواهد شد. حسین اسالمی کجیدی -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک ناحیه دو رشت ، ازطرف
تیال غالمی  - ر م الف / 2433   

آگهی فقدان پرونده ثبتی
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  بایگانی  مسئول  گزارش  برابر  اینکه  به  نظر 
شهرستان رشت مبنی بر اینکه پرونده ثبتی پالک 7685 واقع در سنگ اصلی 
77 بخش 4 رشت که سند مالکیت آن بعنوان یک باب خانه و محوطه به شماره 
سریال 962234 ذیل ثبت 47832 و صفحه 292 و دفتر 4/420 بنام اقای 
محمد علی روح بخش کژدهی صادر و تسلیم گردید مراتب فقدان پرونده ثبتی 
پالک موصوف به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ و حالیه این اداره در 
کد 33- طبق  مراتب  لذا  دارد  را  موصوف  پالک  المثنی  پرونده  تشکیل  صدد 

1. دستور العمل سیستم عملیات ثبتی جهت اطالع در یک نوبت آگهی میگردد 
ثبتی  پرونده  به  و مستنداتی نسبت  یم مدارک  معامله  انجام  چنانچه مدعی  تا 
مفقودی نزد خود دارد مراتب ادعا یا اعتراض خود از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت پس از 

طی تشریفات قانونی پرونده المثنی پالک موصوف تشکیل خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

ر م الف / 2501  
 

آگهی فقدان سند
شده  گواهی  استشهادیه  چهاربرگ  ارائه  با  نژاد  قربانی  یوسف  اقای 
مشاعی ششدانگ  مالکیت  اسناد  که  اند  گردیده  مدعی  دفترخانه 190 رشت 
مسلسل  شماره  تحت  رشت   4 بخش   43 اصلی  سنگ  در  واقع   6207 پالک 
الکترونیکی  دفتر  شماره  به  و94828724/ب   94828723/ب  های 
یوسف  بنام   139520318603012428 و   139520318603012427
قربانی نژاد صادر و تسلیم گردید به علت جابجایی مفقود مفقود گردید تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنیرا نموده لذا مراتب  طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین 

نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار 
به  این صورت نسبت  اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر  این  به  آگهی 

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

ازطرف  - تیال غالمی - ر م الف /2495
 

اخطاریه ماده 87 پرونده کالسه : 9800326
به خانم ها مریم مراد زنجانی و معصومه  بدین وسیله 
مراد زنجانی کرد محله و سکینه مهر خوب چهره و سارا مراد 
زنجانی کرد محله و خدیجه مراد زنجانی کرد محله و اقایان 
کرد  زنجانی  مراد  یوسف  و  محله  کرد  زنجانی  مراد  یعقوب 
محله و علی مراد زنجانی کرد محله ابالغ می گردد اتومبیل 
696ج-55-46 متعلق به شما در قبال طلب خانم سکینه 

آئین   87 ماده  طبق  لذا  گردیده  بازداشت  چهره  خوب  مهر 
نامه اجرا مراتب بشما اخطار می شود ضمنا هر گونه نقل و 
انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و 

ترتیب اثر داده نمی  شود.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم( - 

شهرام دریا  - ر م الف/2500
 

آگهی فقدان سند
دفتر  استشهادیه  برگ  دو  ارایه  با  قمری  محمود  آقای 
 8968 پالک  مالکیت  سند  فقدان  ادعای  رشت   254 خانه 
 262763 سریال  شماره  به  که  نموده  را   40 اصلی  سنگ 
ج/91 ذیل ثبت 312596 و صفحه 238 دفتر 1576 به 
نام محمود قمری ثبت گردیده و برابر سند رهنی 33129 
بانک  در رهن  خانه 108 رشت  مورخ 1389/2/16 دفتر 
مسکن قرار گرفت. و  به علت جابجایی سند مالکیت مفقود 
ماده 120  ذیل  تبصره  طبق  مراتب  است  گردید، شایسته 

آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد مراتب اعتراض  خود ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این 
اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک ناحیه دو رشت ، ازطرف
تیال غالمی  - ر م الف / 2499

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9800894
بدینوسیله به شرکت گردش کار ساحل و آقای فرهاد 
که   9800894 کالسه  پرونده  بدهکار  پاشاکی  نیازی 
می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  اجرا  مامور  گزارش  برابر 
مبلغ  گفشه  پور  حسینی  فاطمه  خانم  و  شما  بین  تا  گردد 
که  باشید  می  بدهکار  چک  بابت  ریال   400/000/000
صدور  خواست  در  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  براثر 
صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پیس  نموده  اجرائیه 
ماده  لذا طبق  باشد  اجراء مطرح می  این  و بکالسه فوق در 

ابالغ  بشما  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   18/19
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 ود اقدام 
عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این  غیر  در  و 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت- شهرام دریا

ر م الف / 2488

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن،

خبرنگار - پروین محمدپور

مدیر مسئول

دادستان بندرانزلی،

فرمانده انتظامی گیالن ،

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

 آگهی ابالغ مالیاتی

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

ردیف
 

نام و نام 
 خانوادگی

شماره برگ  کالسه نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات نوع شغل
 قطعیبرگ  -تشخیص

نشانی اداره امور 
 مالیاتی

شماره برگ دعوت 
هیأت حل اخالف 

 مالیاتی
 خ شهید رجایی -رشت 6088 758 تشخیص 95 2360140 مشاغل شاهین شکرلب 1

محمود  2
 نژاداعتدالی

 خ شهید رجایی -رشت 6086 698 تشخیص 95 2697300 مشاغل

 خ شهید رجایی -رشت 8298 579 تشخیص 95 15194790 مشاغل کبری امیدی 3

 خ شهید رجایی -رشت 5787 373 تشخیص 95 1227270 مشاغل مجید نشاددل 4

 خ شهید رجایی -رشت 5789 426 تشخیص 95 2922080 مشاغل خدیجه صابر 5

 خ شهید رجایی -رشت 5786 373 تشخیص 95 1227270 مشاغل علی نوشاددل 6

 خ شهید رجایی -رشت 5784 373 تشخیص 94 1753240 مشاغل مجید نشاددل 7

 خ شهید رجایی -رشت 5783 373 تشخیص 94 1753240 مشاغل علی نوشاددل 8

 خ شهید رجایی -رشت 5787 373 تشخیص 95 1227270 مشاغل مجید نشاددل 9

 خ شهید رجایی -رشت 6471 134 تشخیص 95 4201040 مشاغل علی عباسی 10

 خ شهید رجایی -رشت 7601 1300 تشخیص 95 8991000 مشاغل دلعبداله خسته 11

محمد  12
 جدیداالسالمی

 خ شهید رجایی -رشت 1458 1450 تشخیص 95 15734250 مشاغل

مجید  13
 جدیداالسالمی

 خ شهید رجایی -رشت 1457 1450 تشخیص 94 19105880 مشاغل



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  سوره         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

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

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

پنج شنبه 24 مرداد 1398، 15 ذی الحجه 1440 ، 13 آگست  2019 ، شماره 714

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

آخرین وضعیت قیمت برنج در 
بازار شهر رشت

هفته ای یکبار قیمت ها اعالم می شود،

انواع  قیمت  واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن 
در  قبل  سال  ماه  اسفند  اواخر  از  که  برنج 
تهران و دیگر شهرهای بزرگ به تبع شرایط 
اقتصادی کشور و گرانی دیگر کاالهای مورد 
این  بود،  گذاشته  افزایش  به  رو  مردم  نیاز 

روند را ادامه می دهد.
اگر این افزایش قابل مقایسه با دیگر کاالها 
خشکبار،  آجیل،  ماکارونی،  لبنیات،  مانند 
شیرینی و دیگر کاالها نیست که به دو و سه 
برابر گاهی هم بیشتر رسیده است، اما نسبت 
به سال قبل در همین روزها دستکم  کیلویی 

10 هزار تومان گرانتر شده است. 
آقای خوش روش فروشنده برنج در بازار 
رشت در » راسته برنج فروشان خیابان شهید 
عزت دوست» می گوید« قیمت امروز  انواع 

برنج به این شرح است. 
هاشمی درجه یک کیلویی ۲1 تا ۲۲ هزار 

تومان -  
 ۲۶ تا   ۲5 کیلویی  یک   درجه  صدری  

هزار تومان 
علی کاظمی درجه یک کیلویی ۲1 هزار 

تومان 
عرضه  بازار  وارد  امساله  برنج  دمیساه  
نشده است ، اما پارساله » برنج دودی » ۲۹ 
نوع  این  شده  شنیده  که  تومان  هزار   ۳0 تا 
برنج در شمال شهر تهران کیلویی 40 تا 45 

هزار تومان خرید و فروش می شود. 
محصول  ها  برنج  انواع  این  از  کدام  هر 
علت  به  قبل  سال  برنج  و  هستند  امسال 
کیفیت بهتر پخت کیلویی ۲ تا ۳ هزار تومان 
گران تر است. ناگفته نماند که دو الکه برنج 
تا  مناطق شهر رشت  ۲7  هاشمی در دیگر 

۲۸هزار تومان فروخته می شود. 
در عین حال برنج نیم دانه  که خریداران 
هستند  آمد جامعه  در  کم  طبقات  اغلب  آن 
در بازار برنج فروشان به قیمت نصف برنج  
سالم به فروش می رسد. یعنی برنج هاشمی 
نیم دانه خوب کیلویی 10 تا 11 هزار تومان 

فروخته می شود. 
مدیریت شبکه خبری ، تحلیلی گیالن ۲4 
تالش می کند برای آگاهی هموطنان  از این 
پاییز که کار برداشت  اوایل فصل  تا  بعد  به 
تمام می شود، هر هفته حداقل یک بار قیمت 
دیگر  و  رشت  شهر   ، گیالن  بازار  در  برنج 
شهرها رسانه ای کند. این کار با هدف کمک 
گرانتر  را  محصول  که  است  خریداران   به 
پولهای  آنکه   به خصوص  نکنند  خریداری 
پرداختی هرگز به دست تولید کننده ها نمی 

رسد.  
در سالجاری هزینه های کاشت، داشت و 
برداشت محصول  بسیار رو به گرانی رفت و 
شالیکاران گیالن اعتقاد دارند، حتی با فروش 
از  چندانی  منفعت  تومان  هزار   ۲0 کیلویی 

حاصل یکسال تالش نخواهند بود.  

شمال  مردم  های  نماینده  و  برنجکاران 
در  اند  خواسته  دولت  از  مجلس   در  ایران 
فصل برداشت محصول از واردات خودداری 
کند به خصوص آنکه حدود 700 هزار تن 
موجود  کشور  انبارهای  در  وارداتی  برنج 
است و نیازی به واردات نیست.  هم چنین 

واسطه  با  تعزیراتی  و  نظارتی  های  سازمان 
برنج   که  کنند  برخورد  فروشان  گران  و  ها 
این خوراک اصلی مردم به قیمت مناسب به 

دست مصرف کننده ها برسد.

مدیر مسئول

رفع  کارگروه  نشست   :۲4 گیالن 
هماهنگی  معاون  باحضور  تولید  موانع 
کل  ،مدیران  استانداری  اموراقتصادی 
رودسر،نماینده  ،فرماندار  گیالن  استان 
اسالمی  شورای  درمجلس  رودسرواملش 
درمحل  رودسر  شهرستان  ومسئولین 
حسین  شهربرگزارشد.  این  فرمانداری 
رودسردرنشست  پورفرماندار  اسمعیل 
کارگروه رفع موانع تولیداین شهرستان بیان 
کرد: شفاف سازی، بحث اول دولت تدبیر 

و امید است.
تیم  غالب  در  کارگروه  مصوبات 
شود. می  پیگیری  غیرعلمی  و  علمی 
ادارات  مجموعه  بین  ازهمکارخوب  وی 

شهرستان خبر داد.  
و  رودسر  نماینده  عباسی  اسداهلل 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  املش 
تولید  موانع  رفع  کارگروه  درنشست 
تحریم  شرایط  به  باتوجه   : گفت  رودسر 
درزمینه  تولیدکنندگان  مشکالت  و 
دولت  خوب  اقدامات  از  یکی  تولید، 
موانع  رفع  تسهیالت  ستاد  امید،  و  تدبیر 
بحث   : کرد  خاطرنشان  تولیداست.وی 
صندوق  ازطریق  روستائی  اشتغال  توسعه 
و  بوده  اهمیت  حائز  و  مهم  ملی  توسعه 
عباسی  قرارگیرد.اسداهلل  موردتوجه  باید 

گیالن ۲4: مدیرکل تامین اجتماعی استان 
گیالن اعالم کرد : تعداد بیمه شدگان گروه 
تامین اجتماعی گیالن از  زنان خانه دار در 

۲۶000 نفر گذشت.
جمیل حق پرست با اشاره به اینکه بیمه 
زنان خانه دار بعنوان یکی از گروههای تحت 
پوشش ، از طریق انعقاد قرارداد مشاغل آزاد 
 : افزود  امکانپذیر است  با سه نرخ مختلف 
بستر اولیه برای این بیمه از آذرماه سال ۸7 

گیالن ۲4: در راستای توسعه فناوری های 
نوین و تحقق گامی دیگر در راستای ارائه 
خدمات دولت الکترونیک، پیش اظهاری در 

مسأله  اسالمی،  شورای  مجلس  سخنگوی 
بانکها در تسهیالت  سود و سود مضاعف 
بدترین،  را  تولیدکنندگان  به  اعطائی 
درحق  رفتار  ناگوارترین  و  ترین  تلخ 
شدن  برطرف  وبه  عنوان  تولیدکنندگان 
مجلس  برمصوبه  که  ایراداتی  از  ای  پاره 
وارد  تسهیالت  سودمضاعف  درخصوص 

شده،تأکیدکرد. 
این عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان 
که  است  براین  مجلس  واراده  کرد:عزم 
موانع سر راه تولیدکنندگان رابرطرف کندو 
درارائه منابع به تولیدکنندگان وهدایت آنها 

فراهم گردید و طی 10 سال از گذشت آن 
در حال حاضر بیش از ۲۶000 بانوی گیالنی 
 . میباشند  گروه  این  شدگان  بیمه  درزمره 
مدیرکل تامین اجتماعی گیالن با بیان اینکه 
طی 5 سال نخست اجرای این بیمه تا سال 
 5۹4۲ تنها  پوشش  تحت  افراد  شمار   ،  ۹۲
نفر بود اظهار داشت : بدنبال اطالع رسانی 
ها و آگاهی بخشی جامعه هدف و نظر به 
زمینه جایگاه  در  زنان گیالنی  فرهنگ غنی 

گمرک منطقه آزاد انزلی عملیاتی شد.
و  عمومی  روابط  مدیریت  گزارش  به 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور 
به تجار و  مناسب  ارائه خدمات  به منظور 
کاال،  موقع  به  ترخیص  و  اقتصادی  فعاالن 
انزلی  آزاد  منطقه  گمرک  در  اظهاری  پیش 
عملیاتی شده تا روند ترخیص کاال سرعت 
که  آنجایی  از  گزارش  این  بر  بنا  یابد. 
اطالعات ثبت سفارش، مانیفست و بارنامه 
به شکل الکترونیکی در سامانه EPL قابل 
رویت بوده و تجار می توانند قبل از ورود 

که بیت المال است، بایدتوجه شود. 
رودسرواملش  نماینده  عباسی   -
رودسروتوسعه  صنعتی  شهرک  برتوسعه 
دیگر  مناطق  به  صنعتی  شهرکهای 
آباد،کالچای،چابکسر  رحیم  همچون 
گذاران  ازسرمایه  تأکیدوخواستارحمایت 
شدوافزود:مجلس  صنعتی  شهرکهای 
تولید  رونق  درسال  درکنارهم  ودولت 
،اقتصاد کشور را درست  درشرایط تحریم 
مدیریت کرده وتولیدکنندگان موردحمایت 
معظم  مقام  وشعارراهبردی  قرارگیرند. 

رهبری جامعه عمل بپوشانیم. 

ساله   5 در  اجتماعی  های  بیمه  اهمیت  و 
دوم طی شده بیش از ۲0 هزار نفر به جرگه 
پیوستند  بیمه  نوع  این  از  کنندگان  استفاده 
.ایشان ، استفاده از ظرفیتهای مجموعه های 
مختلف از قبیل مشاورین بانوان ، تشکلها و 
مجامع مربوط به امور زنان و تولید کلیپ ها 
و اطالع رسانی های مناسب از تعهدات و 
خدمات این بیمه را از دیگر عوامل استقبال 
بیمه  در  بانوان  جذب  روزافزون  رشد  و 

کاال به گمرک مقصد پیش اظهاری کرده و 
با انجام این کار بخش عمده ای از فعالیت 
تشریفات  و  کاال  ترخیص  به  مربوط  های 
گمرکی قبل از رسیدن کاال به مقصد درست 
بعد از بارگیری در مبدا براساس اطالعات 

مندرج در بارنامه انجام می گردد. 
در حال حاضر حدود ۲00 واحد تولیدی 
آزاد  منطقه  صنعتی  های  شهرک  سطح  در 
نیاز  از  بخش  که  کند  می  فعالیت  انزلی 
فرصت  و  کرده  تامین  را  کشور  داخلی 
شغلی مناسبی را برای جوامع محلی ایجاد 

هماهنگی  معاون  صفت  فرزام 
درنشست  گیالن  استانداری  اموراقتصادی 
رودسرگفت:  تولید  موانع  رفع  کارگروه 
ازکارگروه  تولید یکی  موانع  کارگروه رفع 
درزمینه  گیالن  واثرگذاراستان  مهم  های 
این کارگروه  تولیداست و رصد مصوبات 
چراغ راه آینده برای تصمیمات ومصوبات 
آینده است.همه دستگاههای اجرائی دقت 
موانع  رفع  کارگروه  باشندمصویات  داشته 
آن  وبراجرای  است  االجرا  تولید،الزم 
نظارت ودرصورت وجود موانع ،کارگروه 

موظف به پاالیش آنهااست.  
کرد:بخشش  خاطرنشان  صفت  فرزام 
بسیارعالی  فرصت  اجتماعی  تامین  جرائم 
تاازاین  است  تولیدی  واحدهای  برای 
ظرفیت قانونی درکاهش بخشی ازتعهدات 
خودبه دولت استفاده نمایند.هچنین استفاده 
بودجه  درقانون  که  است  ازظرفیتهائی 
نمایندگان مجلس پیش بینی کردند ازجمله 
یارانه  تسهیالت  منابع   1۸ تبصره  بندالف 
دار ۳تا۹ درصد و بالعوض و...که کمک به 
واحدهای تولیدی برای ایجاداشتغال است.
آماده  وجهادکشاورزی  صمت  دستگاه  دو 
ثبت  جهت  تولیدی  واحدهای  پذیرش 
درخواستها وسپس مصوبه کارگروه و ابالغ 

به بانکهاست. 

زنان خانه دار برشمرد.
میسازد  نشان  خاطر 
استان  اجتماعی  تامین 
گیالن با سهمی دوازده 
مجموع  از  درصدی 
بیمه شدگان مذکور در 

سطح کشور از استانهای پیشتاز در این بخش 
قلمداد میگردد .  

اظهاری  پیش  طرح  اجرای  و  است  کرده 
کسب  فضای  تسهیل  منظور  به  گمرک  در 
روند  در  تسریع  تولید  موانع  رفع  کار،  و 
تجار  به  خدمات  افزایش  و  کاال  ترخیص 
بوده است. گفتنی است سازمان منطقه آزاد 
انزلی در راستای حمایت از فعاالن اقتصادی 
های  مزیت  و  ها  مشوق  کنندگان  تولید  و 
است  کرده  اعمال  را  را  گوناگونی  قانونی 
تا بستر الزم جهت سرمایه گذاری و رونق 
تولید داخلی به عنوان یکی از شاخص های 

اقتصاد مقاومتی فراهم شود. 

شهرکهای صنعتی رودسر توسعه می یابند 

بیمه شدگان گروه زنان خانه دار از 26000 نفر گذشت

پیش اظهاری گمرگ منطقه آزاد انزلی عملیاتی شد

نماینده مردم قول داد، 

مدیر کل تامین اجتماعی گیالن،

سمیه محمدی- رودسر

فرماندار  واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن 
استارا اعالم کرد: برنامه خروج روستائیان 
بهانه  به  از جنگل ها که سالیان گذشته و 
ناشی  شده  انجام  ملی  منابع  از  صیانت 
و  کارشناسی  غیر  های  گیری  تصمیم  از 

سیاست گذاری های غلط است
عوامل  از  زاد  رستم  حسن  مهندس   
موفق نبودن این طرح در نظر نگرفتن ابعاد اجتماعی مختلف آن در بعد جامعه 

شناسی روستا است. 
وی ادامه داد: خروج روستائیان از جنگل هایی که صدها سال در آن مناطق 
سکنی گزیده و بدون وارد کردن هیچ آسیبی به طبیعت با زندگی مسالمت آمیز 
در دامن طبیعت زندگی می کردند، امروزه به چالش هایی ختم شده که راندن 
تنها اهدافی مانند جلوگیری قاچاق درختان را کاهش  نه  از مناطق مذکور  آنان 
نداده بلکه براساس آمارها سبب افزایش این تخریب ها نیز گردیده و نشان از 

عدم موفقیت این طرح دارد. 
رستم زاد اضافه کرد: بومیان جنگل نشین بر اساس نیازهای متقابلشان به سفره 
برداشت  و  داشت  کاشت،  زنجیره  در  را  نگری  آینده  کامال  رفتارهای  طبیعت، 
جنگل ها و حتی مراتع از خود بروز می دادند که سازگار با نظام طبیعت بوده 
است و در این مسیر با اندیشیدن عاقالنه به نیاز نسل های آینده خود - که همان 
فرزندانشان بودند - مطابق با منش واخالق نیاکان خویش حفظ و حراست از 
این ثروت های خدادادی را به نحو  از  جنگل ها و در حقیقت صیانت واقعی 
احسن انجام می دادند؛ جایی که این روشهای مبتنی بر نیاز، مانع از نابودی محیط 

کسب و کار آنان می گردید. 

واکنش:  نشریه  و   ۲4 گیالن 
نرخ حق العمل کاری شالیکوبی ها 
برای تبدیل شلتوک به برنج اعالم 

شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
حق  نرخ  گفت:  امروز  گیالن 
گرم  هرکیلو  تبدیل  برای  العمل 
شلتوک به برنج در شالیکوبی های سنتی ۳70تومان و شالیکوبی های مدرن 
400تومان است.  علی درجانی افزود: صاحبان شالیکوبی ها موظفند سبوس 
و نیم دانه را به شالیکاران گیالنی تحویل دهند.  وی با تاکید بر اینکه نرخ حق 
العمل کاری باید در شالیکوبی ها در معرض دید گذاشته شود گفت: بازرسان 
و  تجارت  و  معدن   - تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت 
کارشناسان استانداری بر اجرای مصوبه نرخ حق العمل کاری شالیکوبی ها 

نظارت می کنند. منبع : گیالن ۲4

پلیس  سیزدهم  اداره   :۲4 گیالن 
همراه  به  بزرگ  تهران  آگاهی 
سازی  قطعه  »گروه  نمایندگان 
لوازم  اتحادیه  کارشناسان  و  عظام« 
یدکی خودرو با هدف حفظ حقوق 
شهروندان و تقویت تولید داخلی و 
مبارزه با مفسدان و اخاللگران اقتصادی وارد عملیات شدند. سردار علیرضا 
واحد  چند  با  گفت:  باره  این  در  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس  لطفی، 
لوازم یدکی برخورد شد. ارزش کاال های کشف  متخلف در تولید و توزیع 
شده 50 میلیارد ریال است.  در این عملیات به دستور دادیار شعبه ۶ دادسرای 
ناحیه 1۹ تهران انجام شد و طی آن اجناسی کشف شد که تولیدات بی کیفیت 
ایرانی  معتبر  برندهای  بندی  بسته  و  نام  با  که  بود  از چین  وارداتی  بعضا  و 
و خارجی توزیع می شد.  گفتنی است در پی بحرانی شدن بازار خودرو و 
افزایش قیمت ها در ماه های گذشته، بازار قطعات خودرو با آفتی فراگیر در 
خصوص قطعات تقلبی مواجه شده که نارضایتی شدید مصرف کنندگان را 

در پی داشته است.

خـروج روستائیـان از جنـگلها 
سیاستـی غلط است

نرخ تبدیل شلتوک به برنج در 
شالیکوبی ها اعالم شد

عملیات پلیس در راستای مبارزه 
با تولید و توزیع قطعات تقلبی

فرماندار آستارا ؛

از سوی رئیس سازمان کشاورزی گیالن:

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 










