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که  جمالتی  از  یکی 
اصطالح  به  روزها  این 
امروزی  های  جوان 
می  حال  خیلی  آن  با 
نقل  به  ای  جمله  کنم 
جمهوری  رئیس  از 
جهان  قدرت  بزرگترین 
است،«  گفته  که  است 

ایران آبروی ما را برد«. 
دوتالد ترامپ با توهین به مقام های دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی آمریکا که همه را احمق خوانده 
های خلیج  در آب  ها  ایرانی  کرد:  تصریح  است، 
فارس 10 ملوان ما را به اسارت گرفتند و آبروی 

ما را بردند. 
یادمان هست که زمانی همین آمریکایی ها ضمن 
به چپاول بردن ثروت کشورمان به ویژه نفت ، هر 
و  کردند  می  ایران  در  خواست  می  دلشان  کاری 
عالی  های  مقام  و  دریافت  توحش  ایرانی حق  از 
تعظیم  آمریکایی  دار  درجه  یک  مقابل  باید  ایران 

می کردند. 
ضمن  سخنانی  در  آمریکا  جمهور  رئیس   
مخالفت با جمع بندی دستگاه های اطالعاتی آمریکا 
که پایبندی ایران به برجام را تأیید می کنند گفت: 
»حرف های من درست است و گذشت زمان نشان 

خواهد داد ..« 
هسته ای  توافق  کردن  توصیف  احمقانه  با  او   
تهدید  ایران،  می کنم  فکر  »من  کرد:  اضافه  برجام 
است؛ تهدیدی بسیار بزرگ است و فکر می کنم من 
با خاتمه دادن به توافق هسته ای احمقانه برجام کار 
بزرگی انجام دادم.« وی در ادامه درباره برجام هم 
گفت: )برجام(، توافقی وحشتناک و یک جانبه بود. 
ما را در آب هایی  آنها 10 ملوان  باشد  یادتان  اگر 
که درباره آنها بحث وجود دارد دستگیر کردند و 

آبروی ما را بردند. 
دو روز پیش رئیس سازمان سیا و مدیر اطالعات 
سناتورهای  مقابل  در  سخنانی  در  آمریکا  ملی 
توافق  به  ایران  پایبندی  از  دیگر  بار  آمریکایی 

هسته ای برجام سخن گفتند.  

سرپرست فرمانداری رودسر به مناسبت 
رسانه   اصحاب  با  نشست  در  فجر،  دهه 
سالگرد  چهلمین  مناسبت  به   : کرد  اعالم 
دردهه  و  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
فجر سالجاری ، ۲0۲ پروژه با اعتبار بالغ بر 
۶۳۴ میلیارد ریال و اشتغال 10۹۹ نفر بهره 

برداری می شود. 
دکتر وارسته بهدانی  بیان کرد: به کوری 
چشم دشمنان خارجی که در صدد سنگ 
اندازی و تحمیل مشکالت به جامعه بودند 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین 
ایران را با حفظ حرمت ایام فاطمیه جشن 
می گیریم. طبیعتأ گام برداشتن در مسیرحق 

و دین ، استقامت و توسعه ، استقامت خود 
سختی  مطلوب،  به  رسیدن  طلبدو  می  را 

خاص خود را دارا است.

202 پـروژه به میمنت دهه فجـر 
افتتـاح می شود

سمیه محمدی - رودسر

سرپرست فرمانداری رودسر ؛  

رئیس  ها:  واکنشی  اقتصادی  خبری  پایگاه 
پرداخت  مهلت  کرد:  اعالم  کشور  چای  سازمان 
اسفندماه   15 تا  های چای  باغ  بهزراعی  تسهیالت 
بیان  با  گفت:   جهانساز  حبیب  است.   سالجاری 
برای  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳00 امسال  اینکه 
بهزارعی باغ های چای اختصاص یافته است گفت: 
از 15 آبان آغاز پرداخت تسهیالت بهزراعی چای تا 
امروز 107 میلیارد ریال تسهیالت به 8 هزار و 58۴ 
چایکار گیالن و مازندران پرداخت شد.  وی اظهار 
 ۲0 چای  باغ  هکتار  هر  برای  تسهیالت  این  کرد: 

 ۴ سود  با  ریال  میلیون 
درصد پرداخت می شود 
هم  آن  پرداخت  باز  و 
از  چای  فروش  از  پس 
خواهد  وصول  چایکاران 

شد. چای در ایران تنها در استان گیالن و بخش کوچکی از 
غرب مازندران » شهرستان های رامسر و تنکابن« کشت می 
شود و در حالی منابع غیر رسمی سطح زیر کشت را 1۹ هزار 
هکتار اعالم می کنند، سازمان چای این سطح را ۲5 هزار 

هکتار آمار می دهد .

30میلیارد تومان برای به زارعی چای اختصاص یافت

زهرا رضائی



واکنش:  نشریه  و   ۲۴ گیالن 
رودسر  شهرستان  جمعه  امام 
شورای  نشست  دومین  در 
بر  شهرستان  عمومی  فرهنگ 
اجرائی شدن مصوبات سال ۹7 
االسالم  کرد.حجت  تاکید  شورا 
تصریح  روحانی  والمسلمین  
کرد: مهمترین جلسه شهرستانی 
نشست   ، مردم  عموم  بحث  در 
است.  عمومی  فرهنگ  شورای 
مصوبات  شدن  اجرائی  بر  وی 
»فرهنگ  شورای   ۹7 سال 
عمومی« شهرستان رودسر تاکید 
اجرای  موانع  رفع  خواستار  و 

مصوبات شورا شد . 
رودسر  جمعه  امام  روحانی 
با توجه   : در این نشست گفت 
اقتصادی  خاص  شرایط  به 
تحمل  آستانه  کاهش  و  جامعه 
برخی از مردم ، بحث خشونت 
و  بوده  شایع  خیابانی  نزاع  و 
اقدام  آن  کاهش  به  نسبت  باید 
و راهکارهای مناسب ارائه شود . 
رودسر  دادگستری  رئیس 
و  مهم  های  دغدغه  از  یکی   ،
قضائی  و دستگاه  اصلی قضات 
انتظامی  نیروی  ضابطین  و 
و  دانست  خشونت  و  نزاع  را  
صنعتی  دلیل  به  امروزه   : افزود 
شدن ، نزاع ها از حالت قدیمی 
بوده  و...  دراقوام  معموال  که 
خارج شده و به اشکال جدیدی 

درآمده است.  
عوامل   : کرد  اعالم  هاشمی 
و  درگیری  وقوع  در  متعددی 
جمله  .از  است  موثر  خشونت 
عوامل اقتصادی که امروزه دامن 
پائین  موجب  و  شده  مردم  گیر 
شده  افراد  تحمل  آستانه  آمدن 
وارسته  نشست  این  .در  است 
فرمانداری  سرپرست  بهدانی 
مقوله   : کرد  اظهار  رودسر 
یک   ، خیابانی  نزاع  و  خشونت 
یک  نیست.  جدیدی  مقوله 
پدیده ای است که در همه ادوار 
زمانها  از  بعضی  در  ولی  بوده 
اشکال آن فرق می کند و شکل 
بروز و ظهور خشونت ، متفاوت 

خواهدبود. 

ابراهیم اثنی عشری ماچیانی 
کرد:  تصریح  کالچای  شهردار 
جمع  طرح  اجرای  راستای  در 
آبهای سطحی  آوری و هدایت 
محله  پنج  از  حاضر  حال  در 
کالچای ، سه محله مشمول این 
طرح قرار گرفته است. وی در 
ادامه گفت: محله گزافرود ۲70 
متر ، بخشی از محله نوده 180 
متر و گیل کالیه 170 متر لوله 
گذاری شده است. اثنی عشری 
در  شهردارکالچای  ماچیانی 
حایل  دیوار  احداث  از  ادامه، 
در خیابان البرز حد فاصل جاده 
اجرای  با  نوده  به  کمربندی 
طول  به  بندی  گابیون  پروژه 
خبر  متر   ۴ ارتفاع  و  متر   ۶00
این  انجام  برای   : گفت  و  داد 
پروژه 8 میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد 
شده است. وی ابراز امیدواری کرد: 
به  فرمانداری  و  استان  بحران  ستاد 
تخریب  از  جلوگیری  منظور 
مساعدت  منطقه  این  بیشتر 

افزون تری داشته باشند.
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بازار اجاره نشینی حداقل در شهر تهران طی یک سال آینده، با شرایط سخت تر برای طرف 
تقاضا )مستاجرها( روبه رو می شود.

در بازار مسکن هر زمان معامالت ملک وارد فاز رکود می شود و قدرت خرید مسکن به دلیل 
جهش قیمت با افت شدید مواجه می شود، تقاضای مسکن برای تامین نیاز خود، بازار اجاره 
را مورد »انتخاب اجباری« قرار می دهد. البته در این میان، برخی خریداران مسکن در تهران، 
همچنان از خرید منصرف نشده و به شهرهای اقماری اطراف پایتخت روی می آورند؛ اتفاقی 
که دست کم یک بار در سال های ۹1 و اوایل ۹۲ و یک بار هم در نیمه اول امسال در این بازار 
تا پیش از جهش قیمتی، در دوره رونق معامالتی،  اما غالب متقاضیان مسکن که  تجربه شد. 

جریان خرید آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران را شکل داده بودند، حدود یک فصل بعد از 
جهش های پی درپی، از بازار خرید خارج می شوند اما همچنان در بخشی از بازار ملک –بخش 
اجاره بهای مسکن طی  تداوم رشد  درباره  شاید یک علت عمده  می کنند.  پیدا  اجاره- حضور 
همه سال های گذشته البته با شیب های متفاوت، تداوم حضور تقاضای اجاره در این بازار باشد. 
در بازار مسکن با کاهش معامالت ناشی از رکود خرید و فروش، روند رشد قیمت برای مدتی 
متوقف می شود. آن دوره، دوره ای است که حباب قیمتی شروع به تخلیه شدن می کند. اما در بازار 
اجاره مسکن، همواره حجم معامالت به میزان قابل توجه برقرار است، بنابراین اجاره بها نیز طی 

سال های گذشته رو به افزایش بوده است.

مصـوبات شورایواکنش
» فرهنگ عمومی « 

اجرائی شود

اصالحیه شهرداری 
کالچای 

1280 پروژه در دهه فجر 
بهره برداری می شود 

اجاره نشیـن ها سال سختــــــــی پیش رو دارند

واکنش:  نشریه  و   ۲۴ گیالن   
استاندار گیالن خبر داد: امسال  یک 
یک  ارزش  به  پروژه   ۲80 و  هزار 
همزمان  تومان  میلیارد   850 و  هزار 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  با 

اسالمی در گیالن افتتاح می شود. 
 دکتر مصطفی ساالری  در نشست 
سالگرد  چهلمین  آستانه  در  خبری  
اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی 
امسال  که  هایی  پروژه  کرد:  عنوان   ،
برداری  بهره  به  با دهه فجر  همزمان 
به  قبل  سال  با  مقایسه  در  رسند  می 
رشد  با  ریالی  ارزش  و  تعداد  لحاظ 

یک و نیم برابری روبرو شده اند. 
که  پروژه  امسال1۲80  افزود:  وی 
به  مربوط  آن  از  مورد   ۹00 از  بیش 
ارزش  است،به  اجرایی  های  دستگاه 

در  تومان  میلیارد   850 و  هزار  یک 
دهه فجر در گیالن افتتاح می شود. 

 دکتر ساالری تصریح کرد: افتتاح  
پروژه های بزرگی همچون راه آهن 
گیالن نیز به زودی با حضور ریاست 

محترم جمهور صورت می گیرد. 
وی طرح سالمسازی دریا، شناگاه 
در  ورزشی  زمین  هزار  احداث   ، ها 
روستاها ، ساماندهی آب بندان ها و 
گیل پارک ها را بخشی از پروژه های 
معرفی  گیالن  برای  شده  بینی  پیش 

کرد . 
و  زیست  محیط  حفظ  ساالری 
صیانت از بافت فرهنگی و اجتماعی 
ها  ریزی  برنامه  محور  را  استان 
این  نتوانیم  اگر  افزود:  و  دانست 
کنیم،  رعایت  را  اهمیت  پر  موارد 

رسیم.استاندار  می  بحران  مرحله  به 
نظارت  چگونگی  به  اشاره  با  گیالن 
برای جلوگیری از انحراف تسهیالتی 
ارائه  تولیدی   واحدهای  به  که 
مسئول  نهادهای  گفت:  شود،  می 
می  انجام  را  الزم  نظارتی  اقدامات 
برای  که  داشت  توجه  باید  اما  دهند 
تسهیالت  کننده  دریافت  واحدهای 
از  استفاده  بدهی،  جبران  راه  بهترین 
منابع دریافتی در راستای تولید است 
و ممکن است منجر نشدن تسهیالت 
به تولید و اشتغال ناشی از مشکالت 
دیگری باشد. وی در رابطه با نگرانی 

بخشنامه  از  گیالن  رسانه  اصحاب 
استانداری مبنی بر شیوه جدید اعطای 
این  در  گفت:  دولتی،  های  آگهی  
تنها  و  نشده  تعیین  الزامی  بخشنامه 
توصیه شده که اولویت با رسانه های 

محلی باشد. 
از  بخشنامه پس  این  داد:  ادامه  وی 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  با  مشورت 
شد  صادر  مطبوعات  خانه  و  اسالمی 
و در صورت درخواست اهالی رسانه، 

قابل تصحیح است.

یادداشت روز

بزرگی  اخیر در شهرهای  یکی دو سال  در  ما   همه 
مانند تهران و مراکز استان ها روزانه مشاهده می کنیم ، 
که گویا پارک دوبل و گاهی سوبل در کشور آزاد شده 
درعین  و  کیفیت  بی  خودروهای  تولید  افزایش  است. 
های  ماشین  واردات   ، سو  یک  از  گران  بسیار  حال 
خارجی به خصوص چینی با مجوز و سودجویی همین 
پدید  ایران شرایطی  تولید خودرو ی  دو شرکت عمده 
همه  این  توان حضور  دیگر  ایران  خیابانهای  که  آورده 
خودرو را ندارند. از سوی دیگر بسیاری از خیابان ها و 
کوچه های شهرهای بزرگ و کوچک حتی در پایتخت 
طی چند دهه اخیر بدون تغییر مانده و این عرض کم و 
خودروی زیاد همگام با جمعیت رو به رشد چاره ای به 

جز پارک غیر قانونی نمی گذارد!
 در این میان نکته جالب توجه آنکه، هر صبح کارکنان 
اداره های دولتی و نهادها قبل از همه مردم در ساعت 
های 5 تا ۶ صبح برای آنکه جای پارک خوبی پیدا کنند، 
به محل کار می رسند و همه حاشیه های خیابان ها را 
مملو از خودروهای اداری می کنند. در این شرایط اگر 
یا یک کیلو  شهروندی حتی برای خرید یک قلم دارو 
میوه بخواهد لحظه ای در کنار خیابان و کوچه ای درنگ 

کند، ممکن نبوده و فضایی برای پارک خودرو ندارد. 
بعضی  و  تختی   خیابان   ، رشت  شهر  در  تازگی  به 
کمال حیرت  در  است،  طرفه  یک  که  مشابه  خیابانهای 
می بینم که این مسیرهای یک طرفه خودروها » چوبل 
»  پارک کرده اند.! یعنی در دو سوی خیابان هر طرف 
پارک دوبله خودروها هر روز قابل مشاهده است و چهار 
ردیف ماشین پارک و رانندگان برای خرید و تجارت و 

کارهای روزانه با خیال راحت وارد بازار می شوند.  
در خیابان هایی از این دست در مراکز استان ها که 
 .... و  زنجان  و  قزوین  و  اهواز  و  اصفهان  و  تهران  در 
زیاد است ، فقط یک باریکه راه برای تردد یک دستگاه 
خودروهای  شرایط  این  در  است.  مانده  باقی  خودرو 
مسافربر اعم از تاکسی تلفنی ، تاکسی و سواری ها برای 
سوار و پیاده کردن مسافران در همین نقطه توقف کرده 
و راه بندان های بزرگ ایجاد می شود. به راستی چاره 
خرید  بازار  که  هایی  خیابان  در  اینکه  حاال  چیست.!؟ 
 ، ها  دانشگاه  و  مدارس  جلوی  است،  گرم  فروش  و 
جلوی بیمارستان ها و خیابانها و کوچه ها محل استقرار 
پزشکان چه غوغایی است ، مثنوی هفتاد من کاغذ است. 
به راستی مسئوالن در وزارت کشور، نیروی انتظامی 
، پلیس راهنمایی و اساسا دولت چه برنامه ای برای این 

مساله سخت و بحران زا در دست اجرا دارد.؟ 
پیشنهادی  و  نظر   ، طرح  اگر  مان  کشور  مردم  شما 
دارید با رسانه ها و مسئوالن در نظر بگذارید. ضرر که 

ندارد. 
که  نیست  کاری  این  تردید  بی   - اینکه  آخر  کالم 
بلکه  باشد،  ساخته  رانندگی  و  راهنمایی  ازپلیس  تنها 
استانداری  و  ها  فرمانداری  به کمک  ها  باید شهرداری 
البته  کنند«  همت  معابر  توسعه  راستای  در  استان  هر 
اگربودجه و اعتباری باشد« ، و دیگر آنکه جلوی تولید 
پیاده  فرهنگ  چنین  هم   . گرفته شود  همه خودرو  این 
تقویت  اطالع رسانی  و  برنامه سازی  با  مردم  در  رفتن 
شده و مهم تر از همه در عمل خودروهای بیش از ده 
سال عمر از  رده خارج شوند و این دیگر کار دولت و 

مراکز وابسته است. 

پـارک دوبـل در 
ایران آزاد شد؟ 

استاندار گیالن در نشست با خبرنگاران: 

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2400 نفر

شماره حساب بانک ملی010۵3928۵۵00۵ و   شماره حساب  بانک صادرات0102۵0۷308000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  6063۷31021۷۵9122بانک مهر ایران

تلفن    01333363۵39        و         01333363890

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمک به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان دراز 

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     0100248108۷003 بانک صادرات       01000394۵۵009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   0911134۷4۷۷   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زهرا رضائی

سمیه محمدی -کالچای

 گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: رئیس 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی گیالن 
که  ها  دانشگاه  از  تعدادی  کرد:  اعالم 
یا  بودند  ها  کمیت  محدودیت  در 
های  چارچوب  به  را  خود  نتوانستند 
گردونه  از  برسانند،  بخشی  کیفیت 

خارج شدند. 
ماه  بهمن  ششم  شنبه  امروز   وی 
در گفت و گو با خبرنگاران  با اشاره 
جامع   دانشگاه  وجود  فلسفه  اینکه  به 
و   از یک سو  گرایی  مدرک  از  دوری 
مهارت آموزی و ایجاد کسب و کار از 
سوی  از  دانش  کردن  کاربردی  طریق 

واکنش:           نشریه  و   ۲۴ گیالن 
اجتماعی  تامین  ساله   ۴0 خدمات 
در  فجر  دهه  استانه  در  گیالن  استان 
اصحاب  با  مدیرکل  خبری  نشست 

رسانه شد. 
دراین  پرست  حق  جمیل  مهندس 
آماراظهار  برخی  به  اشاره  با  نشست 
داشت : پیش از انقالب ۶۹000 بیمه 
پوشش  تحت  استان  در  اصلی  شده 
نفر  هزار   ۴10 به  اکنون  هم  که  بود 
بیانگر رشد 500 درصدی  رسیده که 

در این حوزه است . 
مستمری  تعداد   : افزود  ایشان 
بگیران گیالن در سال 57 تنها ۳۲00 
به  اخیر  دهه  چهار  طی  که  بود  نفر 

دیگر است عنوان کرد: این دانشگاه به 
سمت حرفه آموزی و اشتغال پیش می 

رود. 
دکتر عباس صادقی در این نشست 
زیر  آموزی  مهارت  این  کرد:  تصریح 
می  انجام  عالی  آموزش  نظام  نظر 
شود و هدف دانشگاه به نوعی مقابله 
گریبانگیر  که  است  گرایی  مدرک  با 
آموزش عالی کشور است. وی گفت: 
تاسیس  دانشگاه  که   1۳7۳ سال  از 
شد، تعداد مراکز فعال به بیش از یک 
هزار واحد رسید و چون روند کمیت 
تعادل  با هدف  تدریج  به  بود،  گرایانه 
ماموریت  با  سازی  متناسب  و  بخشی 
ها هم اکنون به 800 واحد فعال کاهش 

یافته است. 
مشکل  را  بیکاری  صادقی،  دکتر 
دانست  ایران  جامعه  کنونی  اساسی  
همه  اینکه  در  ها  دولت  توان  عدم  و 
تحصیلکردگان را مشغول به کار کنند 
که  این امر جایگاه دانشگاه فنی ، حرفه 

است  رسیده  1۲۲000نفر  از  بیش 
گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل   .
دربخش دیگری از سخنان خود افزود 
انقالب  از  : طی سالهای سپری شده 
 ۹ از  استان  تابعه  واحدهای  تعداد 

ای را پر رنگ تر کرده است و  برای 
صدد  در  برسیم  هدف  این  به  آنکه 
ای  حرفه   ، فنی  دانشگاه  یک  داشتن 

قوی هستیم. 
به اظهار وی ، هدف اولیه دانشگاه 
و  کاردانی  های  دوره  روی  بر  تمرکز 
تکنسین پروری است که طبق نظر مقام 
فردی  تربیت  مصداق  رهبری  معظم 

است که توانایی عملی داشته باشد. 
و  علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
شرایط  شد:  یادآور  گیالن  کاربردی 
به گونه  باید  دانشگاه  این  در  تحصیل 
التحصیالن  فارغ  دیگر  که  باشد  ای 
مثال  که  نباشند  دولتی  نهادهای  منتظر 

استخدام دولت شوند. 
 700 و  هزار   ۲ اینکه  بیان  با  وی 
در  بهمن  ترم  در  جدید  دانشجو 
دانشگاه جامع علمی - کاربردی گیالن 
را  کنند،این  می  آغاز  را  شان  تحصیل 
هم تاکید کرد که، مراکز فعلی دانشگاه 
که  زمانی  تا  دولتی  کاربردی  و  علمی 

شعبه به ۲8 واحد افزایش یافته است 
دراین  درصدی   ۲10 رشد  بیانگر  که 
زمینه میباشد . حق پرست راه اندازی 
اقماری در شهرها و بخشهای  شعب 
دیگر  از  را  ای  بیمه  واحدهای  فاقد 

به  باید  باشد  وجود  هم   دانشجو  یک 
کار خود ادامه دهند . دکتر صادقی اظهار 
کرد: به تازگی تعدادی مراکز خصوصی 
مجوز تاسیس دانشگاه را اخذ کرده اند . 
و  مدرسان  روسا،  وی،  گفته  به 
ضلع  سه  دهنده  تشکیل  که  دانشجوها 
دانشگاه هستند، باید به اهداف دانشگاه 
توجه داشته و آن را عملی سازند و ما به 
صورت مستمر فعالیت های مدرسان و 

روسای مراکز رصد می کنیم. 
اعالم  گیالن  جامع  دانشگاه  رئیس 
کرد: بهمن امسال جشنواره معرفی فارغ 
نمایشگاه  و  برگزار  ممتاز   التحصیالن 
اشتغال و کار آفرینی در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در مرکز استان  

گیالن، شهر ر شت بر پا می شود. 
تاسیس  سال  از  گفت:  پایان  در  وی 
دانشگاه تا کنون ۳7 هزار فارغ التحصیل 
در دانشگاه علمی و کاربردی داشته ایم. 

اقدامات تامین اجتماعی در سالهای بعد 
 ، اینکه  بیان  با  و  برشمرده  انقالب  از 
افتخار ایجاد اولین شعبه اقماری کشور 
ماسال  درشهر   85 سال  فروردین  در 
متعلق به استان گیالن می باشد، اظهار  
اقماری  شعبه   7 حاضر  درحال   : کرد 
در استان فعال است. وی اعطای محوز 
تاسیس کارگزاری های رسمی به بخش 
خصوصی بمنظور انجام برخی تعهدات 
را از دیگر دستاوردها قلمداد نموده و 
در شهرهای  دفاتر  این   : داشت  اذعان 
انتظار  کاهش صف  هدف  با  و  بزرگ 
و تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات 

شکل گرفته است . 

حرکت دانشگاه جامع به سوی مهارت آموزی و کارآفرینی است 

بیمه شدگان اصلی از 69 هزار نفر قبل از انقالب به 410 هزار رسیده است 

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی گیالن: 

خبر

نمایشگاه دستاوردهای 
انقالب در پیاده راه فرهنگی رشت 
دستاوردهای  نمایشگاه  واکنش:  نشریه  و   ۲۴ گیالن 

انقالب اسالمی در چهل سالگی انقالب افتتاح شد . 
 نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در چله انقالب 
سازمان   ۴0 حضور  با  انقالب  سالگی  چهل  مناسبت  به 
استان در محل پیاده روی فرهنگی رشت امروز با حضور 
این  در  که  شد  افتتاح  استان  مدیران  و  گیالن  استاندار 
نمایشگاه؛ دانشگاه گیالن نیز دستاوردهای خود را برای مردم 
تشریح می کند. این نمایشگاه از امروز ۶ تا 1۲ بهمن ماه، از 
ساعت ۹ تا ۲1 در پیاده راه فرهنگی رشت )میدان شهدای 

ذهاب( آماده بازدید عموم مردم است.

به مناسبت چهلمین سال 
پیروزی انقالب افتتاح شد، 

زهرا رضائی

امام جمعه رودسر ؛

زهرا رضائی

تبیین 40 سال خدمت تامین اجتماعی گیالن در نشست خبری مدیرکل :

مجید محمدپور - نویسنده، روزنامه نگار 
و استاد علوم ارتباطات

در صورت بروز هر نوع آتش سوزی در ساختمان ، شیر اصلی گاز بعد از کنتور را ببندید 

تا جریان گاز به داخل ساختمان قطع گردد.
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن
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گوناگون

گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: 
»بر اساس بند خ ماده ۳۳ برنامه 
هیات  مصوبه  توسعه  ششم 
کارمزد  سود   ، وزیران  محترم 
کشاوران  تسهیالت  جرائم  و 
خسارت دیده بخشیده و اصل 
سال  سه  مدت  به  تسهیالت 

تمدید می شود. 
بروجنی   طاهری  علیرضا 
بانک کشاورزی  مدیر شعب  
همه   : افزود  گیالن  استان 
شعب  از  که  کشاورزانی 
صرفادر   ، کشاورزی  بانک 
 : همچون   کشاورزی  بخش 
زراعت ، باغبانی ، پرورش دام 
جنگلداری   ، وآبزیان  وطیور 
ومرتعداری تسهیالت دریافت 
کرده اند  و در اثر حوادث غیر 
مترقبه از اول مهر ۹۶ الی ۲۹ 
اند  دیده  خسارت   ۹7 اسفند 
مشمول این مصوبه  می شوند 
. مدیر ستادی بانک تاکید کرد 
 : شامل  مترقبه  غیر  حوادث   :
 ، برف   ، سیل   ، خشکسالی 
آتش   ، سرمازدگی    ، تگرگ 
سوزی غیرعمد ، زلزله ، آفات 
گیاهی  گیر  همه  وبیماریهای 
درآمد  که  آن  ونظایر  ودامی 
فعالیت کشاورزی  از  انتظاری 
جدی  بامخاطره  را  ذینفعان 
این  منظور  کرده  مواجه 

دستورالعمل می باشد.
تسهیالت   ، اول  مرحله  در 
در  ریال  میلیون   80 از  کمتر 
دستورالعمل   این  اولویت  

قرار دارند.   

ای  پروژه   :۲۴ گیالن 
فرهنگی، اجتماعی در راستای 
و  کتاب  فرهنگ  ی  توسعه 
انزلی  بندر  در  خوانی  کتاب 

مورد استقبال قرار گرفت. 
پویشی  زیبا  رویداد  این 
است در جهت یاری رساندن 
بین  کتاب  فرهنگ  نشر  و 
عالقمندان  و  دوستداران 
 1۳۹۶ آبان  از  که  کتابخوانی 
گام  به  اکنون  اند،  شده  آغاز 
 . است  رسیده  خود  هشتم 
اماکن  در  طرح   این  اجرای 
نوستالوژیک  و  تاریخی 
با  که  گیرد  می  صورت  شهر 
استقباِل قابل توجه دوستداران 
و   شده  مواجه  نیز  کتاب 
نقاط  فرهنگی،  چالشی  ضمن 
شهر  تاریخی  و  گردشگری 
و  مرمت  حفظ،  به  و  بررسی 
زیباسازی این اماکن تاکید می 
دلنشین  رخداد  این  در  شود. 
خوانان  کتاب  هنری  فرهنگی 
لذت کتابی که خوانده اند را با 
و  گذاشته  اشتراک  به  دیگران 
در توسعه ی فرهنگی خوانش 

کتاب گام برمی دارند.

 گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛گیالن تحت 
پوشش کامل گازرسانی قرار گرفت.  با برنامه ریزی صورت گرفته خوشه هائي در قالب دو 
فاز طراحي شد، در فاز اول تعداد ۴7 خوشه براي گازرساني به بیش از 707روستا با 10۲ هزار 
خانوار و در فاز دوم 18۶روستا با۲0 هزار خانوار طراحي شد و کلنگ اجرای این پروژه در 
تیر ماه سال ۹۴ با حضور استاندار گیالن در روستای شیرجو پشت الهیجان به زمین زده شد. 

به  بوده  استان  روستاهای  به  گازرسانی  در  بزرگ  جهشی  عظیم،  طرح  این  اجرای  نتیجه   
نحویکه  شرکت گاز استان را به یکی از شرکتهای برتر خدماتی در کشور تبدیل کرده است. 

گازرسانی به ۲85 روستا در سال ۹۴ ، گازرسانی به ۲70 روستا در سال ۹5  و بهره مندسازی 
118 روستای صعب العبور و کوهستانی در سال های ۹۶ و ۹7 تنها گوشه ای از اقدامات شرکت 
در راستای بهره مندی مردم عزیز استان از نعمت گاز در سال های اخیر بوده است. هم اکنون و 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی همه شهرهای استان بجز ماسوله بجهت 
دارا بودن بافت تاریخی و یک هزار و ۹۶۴ روستای استان )۹۴.۶ درصد( از نعمت گاز بهره 
مند می باشند و با توجه به اینکه متوسط بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی استان به ۹8 
درصد رسیده است، بنا بر تعریف وزارت نفت، گیالن را همانند نامش می توان استان سبز نامید. 

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛ گیالن تحت پوشش کامل گازرسانی قرار گرفت 

2 پروژه ملی و زیربنایی برق 
منطقه ای در رشت افتتاح شد 

واکنش

واکنش:  نشریه  و   ۲۴ گیالن   
و  فجر  مبارک  دهه  آغاز  با  همزمان 
پروژه  دو  گیالن  استاندار  حضور  با 
در  ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت 
ریال  میلیارد   ۳۶0 ارزش  به  رشت 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
گیالن  استاندار  ساالری  مصطفی 
از  برداری  بهره  آغاز  مراسم  در 
در  برق  زیربنایی  و  ملی  های  پروژه 
شهرستان رشت گفت: امسال طی ایام 

فرهنگی  شورای  در   :۲۴ گیالن   
رشت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
در  فرهنگی  قرارگاه   : شد  مطرح 
آزاد  دانشگاه  دانشگاهی  های  واحد 
اسالمی ایجاد شود.  به گزارش روابط 

ادامه مطلب ... 
مشکالت  همه  با  ایران  امروز 
صحنه  در  مردم  معیشتی  و  اقتصادی 

مبارک دهه فجر، بیش از ۳۳0 پروژه 
این  در  تومان  میلیارد   508 اعتبار  با 

شهرستان به بهره برداری می رسد. 
 وی با بیان اینکه این ایام فرصتی 
در  مسئولین  حضور  برای  مناسب 
جمع مردم است، افزود: پست ۶۳.۲0 
از  رشت  کوچک  میرزا  کیلوولت 
صنعتی  واحدهای  جدی  مطالبات 
به  سپیدرود  صنعتی  شهرک  در  واقع 

شمار می آمد. 

آزاد  دانشگاه  اطالع رسانی  عمومی و 
االسالم  حجت  رشت،  واحد  اسالمی 
والمسلمین سید محمد حسین صفوی  
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان 
دانشگاه  فرهنگی  شورای  در  گیالن 
ازاد اسالمی واحد رشت که با حضور 
اعضاء در این واحد دانشگاهی برگزار 
سالروز  چهلمین  گرامیداشت  با  شد 
گقت:  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
سال  چهلمین  سالگرد  آستانه  در 
تعبیر  به  و  هستیم   اسالمی  انقالب 

بین الملل در جایگاهی قرار دارد که 
چنین  جهان  قدرت  بزرگترین  رئیس 
اما  گوید،  می  سخن  اش  باره  در 
اجرایی  مسئوالن  از  بسیاری  متاسفانه 
حتی  درمجلس  گذاری  قانون  و 
دریافت  را  مطلب  ترامپ   اندازه  به 

برداری  بهره  با  اینکه  بیان  با  وی   
از این پست، واحدهای صنعتی واقع 
مشکلی  سپیدرود  صنعتی  شهرک  در 
برای تامین برق مورد نیاز و همچنین 
ندارند،  توسعه  های  طرح  اجرای 
تاسیس  متقاضیان  کرد:  خاطرنشان 

ما چهل  انقالب   « مقام معظم رهبری 
ساله شد : و این به معنای جوان بودن 
انقالب است و نشانه بلوغ و کمال آن 

است . 
 وی افزود: با نوید امید بخشی که 
پاشی  فرو  در خصوص  انقالب  رهبر 
بر  وعده  و  دادند  غرب  امپراطوری 
فروپاشی این امپراطوری دادند ، حتما 
جهان غرب فرو خواهد پاشید و این 
وعده  که  چرا  است  الهی  ای  وعده 
ماند و فضایی  نمی  پایدار  دادند ظلم 
برایظالمان فراهم می کند که این ظلم 

نکرده اند و مواضع آنها ریختن آب به 
آسیاب دشمن است.

به  نظرهای  اظهار  این  تردید  بی   
راستی صد من یک غاز به مدیریت، 
نظارت و کنترل نیاز دارد و کسانی در 
باره سیاست خارجی و روابط ایران با 

واحدهای صنعتی جدید نیز از مزایای 
به  و  مند خواهند شد  بهره  پروژه  این 
افزایش  برای  دیگری  گام  ترتیب،  این 
ظرفیت شغلی در بخش صنعت استان 

برداشته شد.

آنان را ساقط خواهد  بنیان های هستی 
کرد. 

های  برنامه  سازی  کیفی  صفوی 
خواستار  را  دانشگاهها  در  فرهنگی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  افزود:  و  شد 
سازی  کیفی  در  رقابت  گیالن  استان 
اولویت شناسی  و  فرهنگی  برنامه های 
و مسأله شناسی این برنامه ها دیده شود 
و از ارائه خروجی فعالیت های فرهنگی 
کمی و بدون اثربخشی، جدا خود داری 

کنند. 

جهان سخن بگوید که اهل این عرصه 
باشد و گاف های مستمر ندهد.  رسانه 
وظایفی  راستا  این  در  هم  ایران  های 
دارند که این وظیفه و رسالت  باید با 

جدیتی پیگیرانه دنبال شود.

تلفن    01333363۵39        و         01333363890

قرارگاه فرهنگی در واحد های دانشگاهی گیالن ایجاد شود 

آبروی ما رفت 

خبر

خبر

پرداخت سود و 
جرائم وامهای 

کشاورزان 3 سال 
تمدید شد 

» تو هم بخـوان « 
در بندرانزلی 

خبر

336 پروژه 
عمرانی در رشت 

افتتاح می شود
گیالن ۲۴: فرماندار رشت گفت: همزمان با چهلمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی ۳۳۶ پروژه عمرانی در رشت افتتاح 
می شود که برای دو هزار و ۳۹ نفر به صورت دائم و موقت 

شغل ایجاد می کند.
میرشمس مومنی زاده شامگاه پنجشنبه در آستانه فرارسیدن 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب در نشست خبری در جمع 
شهرستان  فرمانداری  در  گروهی  های  رسانه  خبرنگاران 
رشت افزود: در دهه فجر امسال، ۳۳۶ پروژه با 508 میلیارد 
کوچصفهان،   ، نشاء  لشت  خمام،  خشکبیجار،  در  تومان 
سنگر، بخش مرکزی و رشت به بهره برداری می رسد. وی 
اظهار داشت: این پروژه ها در بخش های نوسازی مدارس، 
رفاه  و  کار  تعاون،  برق،  توزیع  و  ای  منطقه  برق  انرژی، 
اجتماعی ، حمل و نقل جاده ای، راه و شهرسازی، صنعت، 
معدن و تجارت، عمران شهری، آب و فاضالب شهری و 
روستایی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، شیالت و ... 
افتتاح و به بهره بردای می رسد. مومنی زاده با بیان این که 
در  بسیاری  خدمات  انقالب  پیروزی  از  سال   ۴0 طول  در 
حوزه های مختلف برای مردم ارائه شد، تصریح کرد: این 
خدمات بایستی برای مردم بیان شود، در خیلی از راه های 
مواصالتی مشکل داشتیم اکنون این راه ها آسفالت شده اند، 
از  ایجاد شد که همه  زیرساخت های زیادی در شهرستان 

برکات انقالب است.

فرماندار اعالم کرد:

خدمت بین دانا

انزلی - شهریوریان

آگهــی ثبتــی

 آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  طی  ورز  لیاقت  صدیقه  خانم 
استشهادیه گواهی شده دفترخانه 266 رشت 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  شده  مدعی 
پالک ثبتی به شماره 836/4 واقع در بخش 3 
به نام خانم صدیقه لیاقت ورز صادر و تسلیم 
گردیده که به علت جابجائی مفقود شده است، 
نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
آئین   120 ماده  ذیل  طبق  مراتب  لذا  است 

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 
و  اعالم  اداره  این  به  آگهی  انتشار  از  روز   10
رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام 

خواهد شد.
ناحیه یک رشت  رئیس ثبت اسناد و امالک 

- محسن ابراهیم زاده   -   ر م الف / 6065

 آگهی فقدان سند مالکیت پالک 13/3955 بخش 11 رشت
اقای سید نصرالدین مهر بخش بندری با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 30 رشت مدعی 
شده اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع به شماره پالک 13/3955 
بخش 11 ذیل ثبت 22512 صفحه 357 دفتر 11/56 به نام وی صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجائی 
مفقود شده است، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است 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 انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر 
اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. رئیس ثبت اسناد و امالک 

ناحیه یک رشت - محسن ابراهیم زاده  - ر م الف/ 6070

آگهی فقدان سند
آقای کاظم حبیبی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
سند  که  گردیده  مدعی  رشت   159 دفترخانه  شده 
اصلی  سنگ  در  واقع   10958 پالک  ششدانگ  مالکیت 
که  تحت شماره مسلسل 508848  بخش 4 رشت   75
به  دفتر 4/1255  و صفحه 353  ثبت 160319  ذیل 
نام اقای کاظم حبیبی صادر و تسلیم گردیده که به علت 
جابجائی مفقود شده است، تقاضای صدور سند مالکیت 
ماده 120  ذیل  طبق  مراتب  لذا  است  نموده  را  المثنی 

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

مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیال غالمی  -
 ر م الف/ 6104

بانک کشاوری گیالن اعالم 
کرد: 

اولین قرار، 

در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 

زهرا رضائی

خبر

700 پرونده 
شهرداری رشت 

در دیوان عدالت اداری
گیالن ۲۴: مدیر حقوقی شهرداری طی گفتگویی به 
موضوع حقوق شهروندی پرداخت و گفت: شهروندان 
شهروندی  حقوق  رعایت  انتظار  ها  دستگاه  همه  از 
و  دلیل گستردگی خدمات  به  انتظار  این  اما  دارند  را 

روابط، از شهرداری بیشتر است
با  ارتباط  اجرایی  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
اعالم  با  صفاکار  یاسر  رشت،  شهرداری  های  رسانه 
در  شده  ثبت  های  شکواییه  و  انتقادات  از  آماری 
مراکز نظارتی تصریح کرد: شهرداری جزء ارگان های 
به  اگر  اما  آمار معرفی می شود  این  از لحاظ  نخست 
گستره  و  شهرداری  به  شهروندان  مراجعات  نسبت 

وظایف شهرداری بنگریم شاید درصد باالیی نباشد. 
کرد و  اشاره  منشور حقوق شهروندی  به   صفاکار 
گفت: اساسا زمانی که بحث حقوق شهروندی بیشتر 
مورد توجه قرار می گیرد که احساس می شود قانون 
به درستی رعایت نمی شود. قانون برای تضمین حقوق 
شهروندی است. اگر به دوران قبل از قانون نگاه کنیم 
مزاحمت های افراد برای یکدیگر جامعه را به سمتی 
برد که برای رفع مزاحمت ها قانون را وضع کند. پس 
قانون آمده است تا حقوق مردم رعایت شود. حقوق 

شهروندی به معنای رعایت قانون است.

مدیر حقوقی شهرداری 
خبر داد،

زهرا رضائی

پروین محمدپور

خدمت بین دانا

خبر

گیالن از استانهای 
برتر توسعه یافتگی 

صنعتی است 
 گیالن ۲۴ و نشریه واکنش: رییس سازمان صنعت، معدن 
یافتگی  توسعه  لحاظ  از  گیالن  گفت:  گیالن،  تجارت  و 

صنعتی در رتبه های یک تا 10 کشور قرار دارد. 
پیروزی  از  قبل  تا  گیالن  پوش،گفت: صنعت  دلق  فرهاد 
انقالب اسالمی، در یک شهر صنعتی متمرکز بود اما در ۴0 
سال گذشته بیش از ۳5 محدوده، ناحیه و شهرک صنعتی در 
این استان راه اندازی شد. وی افزود: استقرار صنایع بزرگی 
چون فوالد، سیمان، کانی غیرفلزی، غذا و دارو، باعث شد 
گیالن از لحاظ توسعه یافتگی صنعتی در رتبه های یک تا 10 

کشور قرار بگیرد. 
بخش  در  گیالن  افتخارات  از  یکی  داد:  ادامه  دلق پوش، 
که  طوری  به  است  سرطان  داروی ضد  نانو  تولید  صنعت، 
نخستین استان کشور است که در این زمینه گام برداشته است. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن، افزود: قبل از 
پیروزی انقالب، در این استان حدود 1۲0 واحد تولیدی با 
حدود 17هزار فرصت شغلی فعال بود، این درحالیست که 
امروز گیالن در بخش صنعت، توانسته است، حدود 8۲ هزار 
نفر را در بیش از سه هزار و 100 واحد صنعتی مشغول به 
کار کند. دلق پوش، تصریح کرد: در دهه فجر امسال نیز ۲7 
واحد صنعتی و تولیدی نساجی، فلزی، سلولزی، پالستیکی، 
شیمیایی و غذایی با بیش از 1۳۳میلیارد تومان سرمایه گذاری 

به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان صنعت اعالم کرد: 

ادامه سرمقاله،

زهرا رضائی

 آگهی ابالغ مالیاتی

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

 

 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

ف
ردی

برگ  -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد اصل مالیات نوع شغل نام و نام خانوادگی 
 قطعی

تاریخ و ساعت هیأت حل اختالف 
 مالیاتی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت هیأت حل 
 اخالف مالیاتی

برگ دعوت به  1395 7042950 فروش برنج حسین یوسفی 1
هیأت حل 

 اختالف

 خیابان بسیج -رودسر 12:00 -1/12/1397 27/10/1397 -71922

برگ دعوت به  1391 750000 ماهی جمال پوررسول 2
هیأت حل 

 اختالف

 خیابان بسیج -رودسر 12:00 -13/12/1397 3/11/1391 -73208

 اداره امور مالیاتی شهرستان بندرانزلی ------------------------------------ 30/4/1397 -24257 برگ تشخیص 1391 904360 خواربار مهدی کرمی 3

 اداره امور مالیاتی شهرستان بندرانزلی ------------------------------------ 9/7/1397 -43550 برگ تشخیص 1395 2697300 چوبی و فلزی مهدی عبادی 4

 اداره امور مالیاتی شهرستان بندرانزلی ------------------------------------ 17/9/1397 -5372 رأی هیأت 1394 3524470 لوازم بهداشتی باقر گلی 5

آرایشگاه  بشمنیاحمد گل  6
 مردانه

472030- 
674320- 

1011490 

1392-
1393- 
1394 

 اداره امور مالیاتی شهرستان بندرانزلی ------------------------------------ 17/9/1397 -5375 رأی هیأت

 رشت ------------------------------------ 111242 تشخیص 1395 85289600 روغن بمانی قویدل 7

 اداره امور مالیاتی -فرهنگ -رشت ------------------------------------ 22/10/1397 -58190988 تشخیص 95حقوق  6000000 ورزشی تنیس استان هیأت 8

 امور مالیاتیاداره  -فرهنگ -رشت ------------------------------------ 5/10/1397 -57569527 تشخیص 95عملکرد  6000000 ورزشی هیأت تنیس استان 9

 37500000 آموزشی مؤسسه نوین ایده پدید 10
 لایر

 اداره امور مالیاتی -فرهنگ -رشت ------------------------------------ 22/10/1397 -36348 برگ رأی 92

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله 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 فقدان سند
آقای مرتضی قلی زاده امام زاده هاشمی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 
266 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 37097 سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت 
به شماره سریال 195418 الف/ 97 که بنام آقای مرتضی قلی زاده امامزاده هاشمی ذیل دفتر 

امالک الکترونیک  139720318603018043 ثبت و سند گردید ، به علت
لذا مراتب  نموده است  را  المثنی  مالکیت  تقاضای صدور سند  جابجائی مفقود گردیده است، 
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 انتشار آگهی به 
این اداره اعالم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت ، ازطرف تیال غالمی -  

ر م الف/6078

آگهی ابالغ اجراییه باستناد ماده 18 آیین نامه اجرا (
بدینوسیله به زهره یخی جورشری به شماره ملی 2593273399 ابالغ می گردد در مورد پرونده اجرایی کالسه 
بانک رفاه  بانکی شماره 86/4/26-15586-56  اداره اجرای اسناد رسمی رشت، موضوع قرار داد   9702839
کارگران خ آزادگان رشت، بابت کل بدهی به مبلغ 44/250/332 ریال که مبلغ 13/684/838 ریال بابت اصل 
طلب مبلغ 21/146/076 ریال بابت سود مبلغ 9/419/418 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 7646 ریال 
بابت خسارت تاخیر روزانه می باشد ( علیه شما مبادرت بصدور اجراییه بکالسه فوق الذکر را نموده است، چون مامور 
پست قادر به شناسایی آدرس شما مندرج در متن اخطاریه نبوده و بستانکار نیز آدرس دیگری از شما ارائه ننموده ، 
لذا موضوع اجراییه یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر، از تاریخ انتشار ظرف مدت 10 روز اجراییه ابالغ 

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

ر م الف/ 6090



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  جاوید         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

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

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

سه شنبه 16 بهمن 1397، 29جمادی  االول 1440 ، 5 فوریه 2019 ، شماره 703

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 

 

مبارک  دهه  از  روز  سومین  با  همزمان 
المنفعه  عام  و  عمرانی  طرح   5  ، فجر 
بهره  به  و  افتتاح  آستارا  بندر  شهرداری 

برداری رسید.
آئین  در  یکشنبه  روز  آستارا  شهردار 
این  عمرانی  های  طرح  همزمان  افتتاح 
پروژه ها در شهرک عباس آباد گفت: برای 
خیابان  زیباسازی  و  بهسازی  تعریض، 
احداث   ، آباد  عباس  شهرک  متری   ۲5
های  آب  هدایت  آوری  جمع  شبکه 
سطحی محوطه گمرک و بلوار جمهوری 
آب  هدایت  کانال  نخست  فاز  اسالمی، 

ساماندهی   ، فارابی  خیابان  سطحی  های 
ساحلی  بازار  فروشان  فالفل  های  دکه 
رودخانه  معابر حریم  آسفالت  وهمچنین 
سابق   1۲ کالنتری  جنب  ،کوچه  مرداب 
1۶هزار متر مربع آسفالت در مجموع ۲۹ 

میلیارد ریال هزینه صرف شده است.
دکتر جواد معیتی در ادامه با بیان اینکه 
با تعریض ، بهسازی و زیباسازی خیابان 
مشکل   ، آباد  عباس  شهرک  متری   ۲5
برطرف  آموزان  دانش  بویژه  اهالی  تردد 
شده است ، افزود : شعبه دوم شهرداری 
در  را  خود  کار  ماه  سه  حدود  آستارادر 

شهرک عباس آباد آغاز کرده و شهروندان 
این  دفتر  به  توانند  می  نیاز  صورت  در 

شعبه مراجعه کنند.
و  شهرداری  براینکه  تاکید  با  وی 
ایجاد  برای  آستارا  شهر  اسالمی  شورای 
آرامش و رفاه و بر آورده ساختن مطالبات 
شهروندان از هیچ تالشی فروگذار نیست 
آتش  نزدیک  آینده  در   : داشت  بیان   ،
بهره  به  آباد  عباس  شهرک  در  نشانی 

برداری خواهد رسید.

همزمان با دهه فجر ؛

پروژه های آماده  بهره برداری شهرداری  و شورای اسالمی شهر آستارا به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر - 139۷

بخشی از مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری بندر آستارا )شهریور 96 لغایت بهمن 9۷(

خبرنگار : سیدمحمدرضارشیدی

● عملیات عملیات آسفالت کاری معابر شهری در مجموع به مساحت ۶ هزار و 700 متر مربع
● احداث نهر بتنی با پوشش فلزی در کوچه های تابنده ، انتهای شالیزار به طرف نجاتی ،انتهای کوچه حسینیه ، 

کوچه ستارخان و کوچه نهم شهید خدایی در مجموع به طول 5۹0 متر
● اجرای فاز دوم احداث کانال هدایت آب های سطحی غالم محله و بخشی از شهرک عباس آباد به طول 

1۶0 متر ● اصالح کف کانال خیابان خواجه نصیرالدین طوسی در فاز دوم شهرک عباس آباد به طول ۲10 متر
● احداث دوکانیوو در زمین های شیالت ، کوچه های ضلع جنوبی بلوار معاد ، بن بست دوم خیابان فرهنگ ، 

میناخانی ، سلمان نژاد ، نهانی ، شمسی نژاد و شهرک نصیرنیا درمجموع به طول ۴ هزار و ۲00 متر
● اتمام عملیات اجرایی احداث کانیووی بتنی پیش ساخته جهت هدایت آبهای سطحی در شهرک ولی عصر 
)عج( ● تکمیل عملیات اجرایی سن روباز در طرح سالم سازی سفیر امید با ظرفیت ۴00 نفر ● اتمام عملیات 
احداث پارک کودک در شهرک عباس آباد ● تکمیل عملیات اجرایی فاز دوم بهسازی و زیبا سازی پیاده روهای 

خیابان شریعتی غربی ● الیروبی رودخانه مرداب و انهار سطح شهر
● ادامه عملیات احداث کانال بتنی با پوشش دال بتنی مسلح در خیابان شهید رجایی به طول ۶50 متر ● تکمیل 

پل عابر پیاده در کوی خلیل آباد ● تکمیل احداث پل تقاطع کشاورز و شالیزار
● ادامه دیوار سازی ساحل شریعتی ● پیاده روسازی در معابر سطح شهر از جمله روبروی اداره ثبت احوال ، 
حکیم نظامی شرقی ، خیابان قدس ، روبروی بانک توسعه صادرات ، ورودی پاساژ عمیدی و ضلع شمالی باغ ملی و 

سایر نقاط سطح شهر ● بهسازی پیاده رو و تقاطع ها در خیابان امام خمینی در روبروی فروشگاه اتکا
● پروژه بهسازی و اصالح کانال راهروی اصلی بازار بزرگ ساحلی به طول ۲۳0 متر

● اجرای فاز اول عملیات آبیاری تحت فشار فضای سبز رفیوژ وسط بلوار بسیج و بلوار شهید حسین نژادی به 
طول ۴ کیلومتر ● بهسازی و ساماندهی فضای سبز حاشیه شرقی تاالب استیل

● احداث پارک محله ای در کوچه پانزدهم خیابان شهید رستمیان به مساحت 1۲00 متر مربع

● نصب پایه های روشنایی در مسیر پیاده روی دیواره سنگی ساحل شریعتی
● بهسازی و رنگ آمیزی مزار شهدای شهرستان ● عملیات اجرایی خیابان ۲5 متری شهرک عباس آباد شامل 
اجرای جوی جدول ، پیاده روسازی ، ایجاد فضای سبز ، تامین روشنایی ، زیرسازی و آسفالت از جاده کمربندی 
تا تقاطع خیابان امام حسین )ع( ● اتمام عملیات اجرایی کانال هدایت آبهای سطحی در بلوار جانبازان ، روبروی 
مسکن معلولین به طول 1۳0 متر ● انجام عملیات اجرایی بهسازی و زیباسازی پیاده روی ضلع شرقی بلوار جمهوری 

اسالمی ● بازگشایی انتهای کوچه پنجم رستمیان به طرف جاده کمربندی
● اتمام عملیات احداث کانال هدایت آب های سطحی در 8 متری اول خیابان کشاورز ● تجهیز شناگاههای 
طرح سالم سازی سفیر امید ● احداث کانال هدایت آب های سطحی داخل محوطه گمرک برای انتقال آب های 
سطحی خیابان شهید حاجی عباسی به طرف بلوار جمهوری اسالمی به طول ۲00 متر و آغاز عملیات اجرایی احداث 
آغاز عملیات  بلوار جمهوری اسالمی به طول 150 متر ●  بیرون محوطه گمرک در  کانال برای تکمیل پروژه در 
و نصب  تهیه   ● تردد خودروها  روان سازی  و  ترافیک  کاهش  امام خمینی جهت  در خیابان  مرداب  پل  تعریض 
پایه چراغ در طول مسیر سالمت ساحل شریعتی به تعداد 17عدد ● تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
و تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر  ● اصالح تقاطع های ورودی خیابان شیخ کریم، جنب کتابخانه شهید 
نشاطی در خیابان رستمیان و تقاطع خیابان شکوفه در شهرک عباس آباد ● آغاز مطالعات ساماندهی جایگاه های 
تبلیغاتی در سطح شهر توسط مهندس مشاور ذی صالح  ● احداث سرویس بهداشتی در ضلع جنوبی شرقی میدان 
امام حسین)ع(  ● احداث جوی جدول در ضلع غربی خیابان فارابی جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ● 
اصالح هندسی تقاطع بلوار امام حسین و خیابان ۲5 متری شهرک عباس آباد )شامل: جدول کاری- ایجاد فضای 
احداث غرفه های جدید در ضلع غربی  بزرگ ساحلی و  بازار  ساماندهی فالفل فروشان در   ● آسفالت(  سبز و 

پارکینگ بازار بزرگ ساحلی

۵ طرح عمرانی شهرداری آستارا به بهره برداری رسید



همزمان با دهه فجر ؛








