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به بهانه روز معلم و استاد:

در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

تکرار برای هزارمین بار در 3۰ سال گذشته،

فروردین  عظیم  سیالب 
سرزمین  از  بخشی  در  ماه 
خوش نقش ایران مشکالت 
فراوان و باور نکردنی برای 
و  کرد  ایجاد  مان  هموطنان 
اولیه  آورد های  بر  براساس 
گفته می شود، این حادثه کم 
نظیر طی یك صد سال اخیر بیش از 35 هزار میلیارد 

تومان خسارت به بار آورده است.!
در جریان این قهر پرشتاب و گسترده طبیعت که 
بی تردید بر اثر بی تدبیری های مدیران و مردم در 
چاره  اگر  است  ممکن  و  کرد  بروز  قبل  های  دهه 
اندیشی نشود در سالهای بعد تکرار شود،  تعدادی 
زندگی  و  دادند  دست  از  را  جانشان  هموطنان  از 
صدها  هزار نفر به کلی نابود شد و  در عین حال 
دهها هزار دام و طیور و صدها هزار زمین کشاورزی 

حداقل به صورت موقت از بین رفت. 
مردم  و  مدیران  از  اعم  ها گذشتگان  تدبیری  بی 
این بوده که جنگلها به خصوص جنگلهای هیرکانی 
در شمال ایران که عمری 40 میلیون ساله داشتند از 
بین  رفت و به جای آنها ویال، اپارتمان و خانه های 
روستایی و جنگلی و بسیاری غیر قانونی و با سند 
سازی بنا شد. در این میان سازمان ثبت هم به بسیاری 
از جنگل نشین ها سندهایی صادر کرد که زمین های 
کنونی  در واقع متعلق به دولت و حاکمیت و نسل 
های آینده  بود. از علت و علل جاری شدن سیالب 
و  مرکز  و  شرق  تا  شمال  از  استان  چند  در  عظیم 
جنوب که بگذریم با توجه به اینکه هنوز این ماجرا 
تمام نشده، در این حادثه همه با عشق و نوعدوستی، 
تا  پاسداران گرفته  از سپاه  کردند.  همت و همدلی 
ارتش جمهوری اسالمی ، بسیجیان همیشه در صحنه 
، دانشجویان ، طالب حوزه،  اصناف ، دانشگاهیان 
، دانش آموزان ، جمعیت هالل احمر تا کارمندان، 
از هر  ایران  آحاد ملت شریف  ، دولت و  کارگران 
قشر و فردی به نوعی کمك کردند تا مردم سیلزده 
تنها نمانند، گر چه رسانه های بیگانه  پیشانی سفید 
های  نمایی  سیاه  و  ها  فضاسازی  بحران   این  در 

فراوانی کردند.

در  نان  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
شرایط کنونی غیرقانونی است، گفت: وزارت صمت باید با متخلفان برخورد کند. 
نادر قاضی پور  با انتقاد از افزایش قیمت نان در برخی استان های کشور، گفت: 
نان جزء مهم ترین اقالم سفره خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه است و قطعا با 

افزایش قیمت نان، مردم آسیب جدی می بینند.
می  گفته  همواره  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده   
شود که با افزایش قیمت بنزین، قیمت تمام کاالها افزایش می یابد، اما به نظر من 
تأثیر افزایش قیمت نان بر نرخ دیگر کاالها بسیار بیشتر از بنزین و سوخت است، 

بنابراین با افزایش نرخ نان باید منتظر افزایش قیمت ها باشیم. 
* افزایش قیمت نان در شرایط کنونی غیرقانونی است/ وزارت صمت باید 

با متخلفان برخورد کند 
رو  این  از  نداده،  نان  قیمت  افزایش  برای  مجوزی  سال جاری  برای  مجلس   
افزایش قیمت ها غیرقانونی بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های 
متولی باید با این تخلف آشکار برخورد کنند وی با اعالم اینکه افزایش قیمت نان 
در شرایط کنونی غیرقانونی است، افزود: مجلس برای سال جاری مجوزی برای 
و وزارت  بوده  غیرقانونی  ها  قیمت  افزایش  رو  این  از  نداده،  نان  قیمت  افزایش 

کانون  مدیره  هیئت  رئیس   :24 گیالن 
افزایش  اینکه  بر  تأکید  با  کارفرمایان گیالن 
اقتصادی،   شرایط  این  در  کارگران  حقوق 
جوابگوی گذران زندگی آنان نیست گفت: 
بیشتر  حمایت های  بدون  کارگران  شرایط 

دولت بهبود پیدا نمی کند.
 محمدرسول سماکچی  با اشاره به مشکالت عدیده کارخانجات صنعتی که 
تولید،  شرایط  داشت: وضعیت  اظهار  دارند  قرار  کامل  در معرض ورشکستگی 
جدی تر  حمایت های  به  کارفرمایان  توسط  اقتصادی  فعالیت   ادامه  و  کارگران 

صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های 
متولی باید با این تخلف آشکار برخورد 

کنند. 
 * طبق فرمایش امام تولید و عرضه 

نان باید در دست دولت باشد 
 قاضی پور ادامه داد: امام خمینی )ره( 
همواره می فرمودند که تولید و مدیریت 

بخش خصوصی  به  را  بخش  این  نباید  و  باشد  دولت  در دست  باید  نان  عرضه 
واگذار کرد که این نشان دهنده اهمیت این کاال در سبد خانوار است. 

* دولت با ارائه سوبسید به نانوایی ها از افزایش قیمت نان جلوگیری کند 
 این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: به طور حتم اگر قرار است که نان در 
ماه های آتی گران شود، دولت باید پیش از این اقدام، نسبت به پرداخت یارانه به 

صنف نانوایی اقدام کند. 
 * دولت باید هر چه سریع تر جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد 

تر  سریع  چه  هر  باید  دولت  افزود:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو   
جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد تا مردم مستضعف بیش از این آسیب نبینند.

به  پاسخ  در  گیالن  کارفرمایان  کانون  مدیره  هیئت  رئیس  است.  نیازمند  دولت 
این پرسش که آیا افزایش دستمزد کارگران کفاف زندگی آنان را می دهد یا خیر 
باالیی که در کشور وجود دارد و  به تورم بسیار  با توجه  بنده  به عقیده  گفت: 
گرانی سرسام آور اقالم اساسی، این افزایش حقوق ها هیچ تأثیری در بهبود زندگی 

کارگران به وجود نمی آورد. 
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بحران های 
ایجاد شده  دولت  توسط  می کند  سنگینی  کارگران  دوش  بر  که  فعلی  اقتصادی 
تورم سرسام آور  اقتصادی و  بحران های  اصلی  است تصریح کرد: دولت مقصر 

پیش آمده است و کارفرمایان در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته اند. 
 

دولت به نـان یـــارانه اختـصاص دهد

 شرایـط کارگــــــــــران بهبود پیدا نـمی کند
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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
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افزایش خزنده قیمت نان!

مگر دولت حمایت کند ،
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گوناگون

ادامه سرمقاله

خبر

مهندس عظیم بلبل آبادی مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن، مدیریت 
اضطراری بار، طرح تعطیالت تابستانی و ذخیره عملیاتی صاحبان صنایع را راهکارهایی 

برای عبور از پیك مصرف و پایداری شبکه عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن در گردهمایی مشترکین این شرکت با بررسی 
عملکرد برنامه های پاسخگویی بار در سال 97 و پیش بینی شرایط تابستان امسال گفت: 
شرکت برق منطقه ای گیالن، سال گذشته در تامین انرژی برق مطمئن و پایدار مشترکین 
صنایع و همچنین مشترکین بخش های تجاری ، خانگی با چالش هایی روبرو بود که 

رفع چالش ها به برنامه ریزی و همکاری مشترکین بخش های مختلف نیاز داشت. که 
میزان  افزود:  کردیم.وی  عبور  بار  پیك  از  به خوبی  های الزم  با همکاری  خوشبختانه 
ظرفیت انرژی برق تولیدی از نیروگاه های درحال بهره برداری درسطح استان گیالن از 
8 نیروگاه کوچك و بزرگ  طی سال گذشته، 2826 مگاوات بوده که پیك بار غیرهم زمان 
سال گذشته نیزکه در 9 مرداد اتفاق افتاد، 1835 مگاوات بود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن با اشاره به مقایسه تولید برق در استان نسبت به پیك بار غیرهم زمان مصرف خاطرنشان 

کرد: میزان مصرف انرژی برق در استان پایین تر از میزان تولید آن است.

واکنش
کسی کمک به 

سیلزدگان را به نفع 
خود مصادره نکند

حمایت از سرمایه 
گذاران رونق تولید 

را به دنبال دارد

دارایی های مدیران دولتی 
و شرکتها رسیدگی شود 

طرح های مدیریت اضطراری بار،  تعطیالت تابستانی و ذخیره عملیاتی اجرایی خواهد شد

این  شاید  اخیر  دهه  دو  در   
باره  در  که  است  بار  هزارمین  برای 
مقتدرانه  بیطرفانه،   ، دقیق  رسیدگی 
بخش  مسئوالن  های  دارایی  سریع  و 
جمله  از  وابسته  شرکتهای  و  دولتی 
بخش  تولیدی،  های  شرکت  بانکها، 
مقاله،   ... و  صادرات  و  واردات  های 
های  تحلیل  و  سرمقاله  یادداشت، 

متعددی نوشته ام. 
دلسوزانه  ها  نوشته  این  همه  در    
درست  اجرای  بر  تاکید  با  متعهدانه  و 
و دقیق قانون » از کجا آورده ای« که 
این قانون مربوط به قبل از انقالب بوده 
در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  و 
هشت  فرمان  به  شد،  اصالح  مجلس 
ماده ای مقام معظم رهبری » اردیبهشت 
سال 1382«  ) یعنی در همین ایام ( در 
امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید 
همه  که  است  جالب  ام.  کرده  موکد 
مسئوالن اجرایی ، نماینده های مجلس 
در ادواره گوناگون و فرماندهان نظامی 
و انتظامی ، به خصوص مدیران قضایی 
بر اجرای این قانون و توجه به فرمان 
تاکید  فقط  اما   ، کرده  تاکید  رهبری 

کردند.!؟ 
در تمام این سالهای مدیران دولتی، 
قرار  ها و موسسه های طرف  شرکت 
داد دولت عالوه بر  حقوق های نجومی 
های   دریافتی  و  درآمدها  به  نسبت 

کرده  دریافت  کارمند  و  کارگر  طبقه 
و به همراه آن در لیست های حقوقی 
ماموریت  و  میلیونی  های  پاداش  شان 
ضروری  غیر  اغلب  و  آنچنانی   های 
هم لحاظ شده است!!. پرداخت حقوق 
و مزایا در شرکت هایی مانند وزارت 
هایی  شرکت  مدیران  و  اوج  در  نفت 
همچون فوالد، گمرگ ، بنادر، شرکت 
های خصولتی متعدد ، بانکها و ... در 
این سالها هرسال روند افزایشی داشت 
و چون منافع اقایان و خانم های وزیر 
الم  بود،  دخیل  عامل  مدیر  و  وکیل  و 
از کام نگشودند و دریافت های بزرگ 
نوع  این  دادند.  ترجیح  درسکوت  را 
با  خدمت  دوران  در  تنها  نه  پرداخت 
بوده  ساری  و  جاری  فراوان  تبعیض 
هم  افراد  بازنشستگی  دوره  در  بلکه 
برقرار است  و گویی کسی این شرایط 

را درک و احساس نمی کند.؟! 
علت  به  کشور  شرایط  که  امروز 
تحریم های بی سابقه و بروز مشکالت 
و  ها  سیالب  و  ها  زلزله  مانند  پیاپی 
زا  بحران  آن خشکسالی های  از  پیش 
که  نیستند  شرمنده  مدیران  هم  باز   ،
حقوق های هجومی و نجومی دریافت 
سراسر  اگرنگوییم  تبعض   و  کرده 
اما  دولتی  غیر  و  دولتی  مجموعه های 
بخشی قابل توجهی از این مجموعه ها 
را  فرا گرفته و این روند ادامه دارد....! 
شما را به خدایی که  می پرستید و 
به خاطر هر کسی که دوستش دارید ، 
قانون » از کجا آورده ای » را به دور 
و  کنید  اجرا  ها  فضاسازی  و  شعار  از 
بعد از اجرای دقیق و انقالبی رسانه ای 

کنید و شاهد باشید که اعتماد مردم تا 
چه میزان باز می گردد.  وقتی  متاسفانه 
در  ملت  خانه  های  نماینده  از  جمعی 
این سالها بر خالف تبلیغات انتخاباتی 
کابینه،  وزیران   ، بودنشان  مردمی  
معاونان رئیس جمهوری و مدیران کل 
دولتی  های  سازمان  عامل  مدیران  و 
اقتصادی  های  بخش  و  ها  شرکت  و 
حتی  و  حاکمیت  و  دولت  به  وابسته 
برخی فرماندهان دارای امالک آنچنانی 
، خانه های چند میلیاردی در تهران و 
شهرهای بزرگ و ویالهای گرانقیمت 
در شمال  و جزایر جنوب ایران هستند، 
هرگز نباید انتظار داشت که برای اقشار 
کم درآمد و محروم دلسوزی واقعی در 

کار باشد. 
زمان  هر   « ره   « امام  فرمایش  به 
را  عالم   « سطوح  همه  در  مدیران 
محضر  در  و  دانسته  خدا  محضر 
ساده  و  نکردند«  معصیت  خداوند 
خودشان  زندگی  سرلوحه  را  زیستی 
به  اقازاده  و  دادند  قرار  بستگان  و 
خودروهای  و  ثروت  صاحب  مفهوم 
در  میلیاردی  چندین  ویالهای  و 
معنا  عمومی  افکار  میان  در  و  جامعه 
شد.  همکالم  مردم  با  توان  می  نشد،  
مردم زمانی سخن شما مدیران از این 
در  که  کنند  می  درک  زمانی  را  دسته 
برای کشور که هر  این شرایط سخت 
روز هم سخت تر می شود » دریافتی 
ها را بسیار کاهش داده ، ساده زیستی 

کنید، ویالها و خودردهای گران خود و 
زلزله  مناطق  به  و  فروخته  را  ها  آقازاده 
و  بازار  در  دهید،   اختصاص  سیلزده  و 
مسجد و مجلس با مردم همدم و همراه 
آنگاه مشاهده کنید که همه چیز  شوید، 
چقدر به خوبی و به سرعت درست می 
ها  حقوق  سخت  شرایط  این  در  شود. 
را برای کارگران و کارمند  و بازنشسته 
ها از حداقل 3 میلیون تومان تا وزیران 
مقامات  همه  و  دولت  رئیس  معاونان  و 
میلیون   10 حداکثر  لشگری  و  کشوری 
واکنش  شاهد  سپس  بگیرید،   نظر  در 
های دوست داشتنی و محبت آمیز مردم 
باشید. با این اوضاع و احوال دست های 
ناپاک بستگان ، دوستان و هم حزبی ها 
و هم جناحی هایتان را از دست اندازی 
به بیت المال و ثروت اندوزی های بی 
ببینید  آگاه  کنید،  قطع  کتاب   حساب و 
که جامعه تا چه میزان آرامش می گیرد. 
این توصیه ها و راهکار ها هرگز  کار 
اینکه شما  دشواری نیست ، مشروط بر 
پذیرای  جامعه  و  کنید  چنین  بخواهید 
و  نظارت  با  باشد.  شما  اعمال  و  رفتار 
و  مدیران  کارهای  بر  مقتدرانه  کنترل 
کارمندان و پزشکان ،  بانکداران،  مبادی 
ورودی و خروجی صدور و ورود کاالها 
در  را  اوضاع  گذاران  و  تالش خدمت 

اختیار بگیرید.  به امید آن روز 
نویسنده از مدیران کشور در هر سطح 
و جایگاهی از مردم می خواهد ، شرافت 

خود را به پول نفروشید.

خبر

خبر

کنیم  کوچکتر  باز  را  هایمان  خانه  ها،حاضریم  ژاپنی 
وفضا وامکانات مدرسه ها را بزرگتر وبیشترکنیم .ما برای 
توسعه ی بیشتر کشور هرچقدر در تربیت وجذب معلمان 

سرمایه گذاری کنیم کم است.
*جهانگیری: مشکل آموزش وپرورش جمعیت زیاد آن 

است
بمانند:آتش  قرمز  نباید پشت چراغ  گروه  *آلمان- سه 

نشانی ,معلم و آمبوالنس .
* وزیر آموزش و پرورش : -تعاونی فرهنگیان معرفی 
قسطی  فروشگاهها  از  بتوانند  همکاران  تا  دهد  می  نامه 

خرید کنند.
* امارات_دولت در سال چند بار به معلمان چك سفید 

می دهد .
حقوق  اضافه  فکر  به  آنکه  جای  به  ها  ایران_معلم   *
آموزش  »وزیر  باشند  وسوم  دوم  شغل  فکر  ,به  باشند 

وپرورش دولت
می  خانه  معلمان  شهرک  مسیر  در  »فرانسه-ثروتمندان 

خرند ,تا دیگران فکر کنند آن ها هم معلمند
به  دومم  فرزند  اما  است  پزشك  بزرگم  -فرزند  آلمان 
دنبال هدف باالتری است می خواهد معلم شود »یك پدر 

المانی«
فرزندم یك نابغه است او توانایی معلمی دارد »یك پدر 

انگلیسی«
تربیت  با  همسان  حقوقی  خواهید  می  آلمان-شما 
کنندگانتان داشته باشید؟!«فریاد مرکل بر سر صنف پزشکان 

ومهندسان »
* مقامات دولتی-حقوق معلمان بار مالی دارد ...

لطفا برای شماره اینده باالی یکی از صفحات.......ممنون

اجرایی  دستگاه های  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
برای  آمادگی  و  عالقه  شهری  مدیریت  ثبات  صورت  در 
همکاری بیش از پیش با شهرداری را دارند اظهار داشت: 
از هیچ کمکی در مسیر توسعه و رفع مشکالت مرکز استان 
دریغ نخواهم کرد. دکتر مصطفی ساالری ع در آستانه روز 
با  رشت  شهر  شورای  اعضای  با  دیدار  در  شوراها  ملی 
اشاره به اینکه قانونگذار انتخاب شهردار را یکی از وظایف 
کرده  تعریف  شهر  اسالمی  شوراهای  در  مردم  منتخبان 
است، افزود: بدون دخالت و اعمال نظر در وظایف ذاتی 
شورا آمادگی کمك و مشورت بر مبنای تصمیمات شورا را 
دارم. وی با بیان اینکه دخالت بعضی افراد خارج از شورا 
انتخاب شهردار شد، گفت: مردم  موجب اخالل در روند 
رشت که به شهر اولین ها شهره است انتظار دارند تکلیف 
مدیریت شهری مشخص و بی ثباتی و عمر کوتاه مدیران 
شهری پایان یابد. وی با بیان اینکه هرکدام از اعضای شورا 
داشته  متفاوتی  دیدگاه های  و  سلیقه  اختالف  توانند  می 
رسید  واحدی  تصمیم  به  شورا  اکثریت  اگر  گفت:  باشند 
باید از لحظه انتخاب همه از آن پشتیبانی شود تا مدیریت 
بر  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده  نشود .  تضعیف  شهری 
ضرورت پشتیبانی جدی از انتخاب شهردار توسط اعضای 
باید در حدود  تاکید و تصریح کرد: شهردار جدید  شورا 
در جهت  اعضای شورا  قوی  پشتوانه  با  باقیمانده  سال   2
به  اشاره  با  وی  کند.  عمل  و  برنامه ریزی  شهری  توسعه 
اینکه دستگاه های اجرایی در صورت ثبات مدیریت شهری 
عالقه و آمادگی برای همکاری بیش از پیش با شهرداری را 
دارند اظهار داشت: از هیچ کمکی در مسیر توسعه و رفع 

مشکالت مرکز استان دریغ نخواهم کرد.

تفـاوت ها !!

فضای عمومی 
شهر را برای کار 

کردن فراهم 
کنیم

خبر

 گیالن 24 و نشریه واکنش: هواپیمای فوق سبك 2 نفره 
زیباکنار  نیروی دریایی سپاه در  ای  امام خامنه  دانشگاه  در 

رشت رونمایی شد. 
مسئول مرکز تحقیقات هوا – فضای شهید تهرانی مقدم  
نفره   2 سبك  فوق  هواپیمای   : گفت  گیالن  قدس  سپاه 
سیمرغ حاصل تالش جوانان مرکز تحقیقات هوا – فضای 
ضنجرسیم  شهید  سردار  رشد  مرکز  و  گیالن  قدس  سپاه 
: برای  سپاه دشتستان بوشهر است.مصطفی خوشنود افزود 
 ، متر   6 طول  به  نفره   2 هواپیمای  این  ساخت  و  طراحی 
متر و 40  ارتفاع 2   ، متر  متر و 30 سانتی  بال 8  فاصله 2 
سانتی متر و وزن 265 کیلوگرم ،   180 میلیون تومان هزینه 
برای گشت  توان  می  هواپیما  این  از   : کرد  اضافه  شد.وی 
مقاصد  برای  و  تفریحی  پروازهای   ، ناوبری   ، هوایی  زنی 

کشاورزی به ویژه در گیالن استفاده کرد. منبع : گیالن 24 

هواپیمای 2 نفره 
ساخت گیالن 

رونمایی شد 

تکرار برای هزارمین بار در 3۰ سال گذشته، 

رئیس شعب بانک کشاورزی گیالن، 

استاندار گیالن ،

مجید محمدپور- نویسنده 
، روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات ،صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول نشریه ی منطقه ای واکنش 

گیالن 24 و نشریه واکنش: راهکار های 
در بخش  ویژه  به  در گیالن  تولید  رونق 
مجمع  نشست  در  امروز  کشاورزی 
و  اقتصادی  مدیران  با  گیالن  نمایندگان 
کمیسیون هماهنگی بانك ها بررسی شد. 

گیالن   کشاورزی  بانك  شعب  رئیس 
222نفر  و  6هزار  گفت:  نشست  این  در 
گیالنی از مزایای طرح کسب و کارهای 
کوچك بانك کشاورزی برخودار خواهند 

شد. 
46هزار  پرداخت  از  طاهری  علیرضا 
های  طرح  به  تسهیالت  و631مورد 
بانك  افزود:  و  داد  خبر  کشاورزی 
و  4هزار  پارسال  گیالن  کشاورزی 
زراعت،  های  طرح  به  ریال  400میلیارد 
360میلیارد  طیور،  و  دام  و  باغداری 
و  2هزار  شیالتی،  های  طرح  به  ریال 
به  وابسته  صنایع  به  ریال  500میلیارد 
به  ریال  80میلیارد  و  هزار  کشاورزی، 

خدمات کشاورزی و هزار و 300میلیارد 
وام  ازدواج  و  به خدمات ضروری  ریال 

پرداخت کرده است. 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیالن 
نیز گفت: به رغم رشد 60درصدی حجم 
و  صنعت  حوزه  در  استان،  در  خدمات 
کشاورزی روند رشد کاهش داشته است. 
مالی  نظام  افزود:  پور  موالئی  منصور 
کشور بانك  محور است و این امر یکی 
از مهم ترین مشکالت موجود در کشور و 

گیالن محسوب می شود. 
بازار  سمت  به  دنیا  امروز  گفت:  وی 
که  حالی  در  می کند  حرکت  سرمایه 
بازار سرمایه و  از  منابع کشور  20درصد 

80درصد از بانك ها تامین می شود. 
مجلس  در  نمایندگان  مجمع  رئیس 
شورای اسالمی هم گفت: همه باید تالش 
کنند تا با رونق تولید عالوه بر بی اثر کردن 
تحریم ها اشتغال جوانان هم فراهم شود. 

هدف  کرد:  تاکید  حسنی  محمدصادق 
مشکالت  که  باشد  این  باید  مسوالن  همه 
مردم حل شود و نیازهای مردم در الویت 
امور  رییس  امیری  گیرد.احداهلل  قرار  کار 
شعبه بانکی ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی 
بانکهای گیالن هم از وضعیت منابع مالی، 

ارزی و مطالبات بانکی گزارشی ارائه داد.

6222 گیالنی از مزایای طرح کسب و کار برخوردار شدند 

ادامه مطلب ... 
 در ادامه کمك ها موکب 
سراسر  از  متعددی  های 
شدند  صحنه  وارد  کشور 
برای  معین  های  استان  و 
مشخص  سیلزده  استانهای 
بازگشت  با  همگام  اکنون  و 
کاشانه  و  خانه  به  سیلزدگان 
برای  ها  پرداخت  خود، 
ها  زندگی  ادامه  و  بازسازی 

آغاز شده است.
بازسازی  مرحله  در  اکنون 
حق  کسی  سیلزده  مناطق 
نفع  به  را  ها  کمك  ندارد 
خود مصادره کرده و دیگران 
را خنثی و بی تفاوت قلمداد 
از  اتحاد  و  وحدت  که  کند 
گیرد  می  قوت  نقطه  همین 
و  اندیشه  این  چنانچه جز  و 
میان  در  وحدت  کنیم،  عمل 

مردم شعاری بیش نیست.
آفرین به همت مردم ایران 
و  نهادها  و  ها  ارگان  همه  و 
سازمان های نظامی و انتظامی 
هموطنان  به  کمك  برای  که 
خود آستین همت را باال زدند 

و حماسه ای دیگر آفریدند.

گیالن  استاندار   : گیالن24 
شهرک های  توسعه  گفت: 
از  حمایت  و  صنعتی 
را  تولید  رونق  سرمایه گذاران 

به دنبال دارد. 
ساالری   مصطفی  دکتر 
سازمان  مدیرعامل  دیدار  در 
شهرک های  و  کوچك  صنایع 
صنعتی ایران با اشاره به اینکه 
از  توسعه شهرک های صنعتی 
تقویت  و  زمین  تأمین  طریق 
می شود،  محقق  زیرساخت ها 
جانمایی  شناسایی،  در  افزود: 
از  مستعد  زمین های  خرید  و 
باید  شهرک ها  شرکت  طریق 
ایجاد  در  تا  شود  آینده نگری 
زیرساخت ها با مشکل مواجه 

نشویم. 
اولویت  ضرورت  بر  وی 
 بندی در تأمین زیرساخت های 
شهرک های صنعتی باتوجه به 
تصریح  و  تأکید  مالی  مضایق 
طریق  از  می کنیم  تالش  کرد: 
منابع استانی نیز اعتباراتی برای 
شهرک های  زیرساخت های 

صنعتی درنظر گرفته شود. 
در  دولت  عالی  نماینده 
شرکت  مدیرعامل  گیالن 
گیالن  صنعتی  شهرک های 
کاملی  گزارش  به  موظف  را 
توسعه ای،  طرح های  از 
و  جدید  شهرک های 
از  زیرساختی  نیازمندی های 
اظهار  و  کرد  دستگاه ها  سوی 
اجرایی  دستگاه های  داشت: 
با  مشارکت  و  همکاری  برای 
آمادگی  صنعتی  شهرک های 

الزم را دارند. 

لیال خدمت بین دانا

خانه  دخترهای  پیش،  سال  چهل 
صبح ها زود بیدار می شدند تا قبل از 
را رفت  رفتن، همه جای خانه  مدرسه 
و روب کرده باشد و بعد اجازه داشتند 

راهی مدرسه شوند. 
پسرها باید یا صبح زود یا عصر، نان 
را خرید مي کردند و  مایحتاج خانه  و 
خود  پدر  کمك  در  را  مردانه  کارهاي 

انجام مي دادند. 
حاال با نسلی روبرو هستیم که صبح 
شان  خانه  هتل  از  شوند،  می  بیدار  که 

خارج می شوند. 
عنوان  به  والدینشان  که  چون 
مستخدمین »هتل خانه » همه جا را رفت 
وروب خواهند کرد. و با یك تلفن همه 

چیز درب خانه مهیاست. 
آن  در  که  اتاقی  برابر  در  که  نسلی 
می خوابد و خانه ای که در آن زندگی 

میکند 
خورد  می  غذا  آن  در  که  ظرفی  و 

احساس مسئولیت ندارد ،
آب  از  که  سرزمینی  برابر  در  آیا 
وخاک آن بهره مند است حس مسئولیت 

خواهد داشت!!!
چون  هم  سرزمین  نسل،  این  برای 
هتلی است که می توان خورد و خوابید 
و ریخت و پاشید؛ از مواهب طبیعی آن 
بهره مند شد و بعد اگر باب میل نبود آن 

را ترک کرد. 
این  برای  خانه،  مثل  هم،  سرزمین 

که  تفاوت  این  است.با  هتل  نسل، 
متأسفانه مستخدم سرجهاز ندارد و همه 
بردن  و  خوابیدن  و  خوردن  برای  فقط 

آمده اند. 
کسانی  وچه  کسی  چه  را  نسل  این 

چنین تربیت کردند؟؟؟ 
اتفاقًا این دفعه...همه بودند. 

به  تکانی  و  بیاییم  خود  به  کمی 
خودمانو این نسل هتل نشین بدهیم !!!

گرچه به نظر من نسلی که این بچه 
چون  کرد  می  کرد،فکر  تربیت  رو  ها 
هرجور  باید  کشیده  سختی  خودش 
کنه  فراهم  اش  بچه  برای  رو  امکاناتی 
برای  سیسمونی  تهیه  از  موضوع  واین 
و  میشه  شروع  نیومده  دنیا  به  کودک 
متاسفانه ادامه پیدا میکنه تاجاییکه شان 
واالی مادر و پدری خودش رو در حد 
بیاره  پایین  اربابش  برای  مستخدم  یك 

مبادا که آبی در دل فرزندش تکون بخوره.
اما غافل شد از اینکه هر باغچه و مزرعه 
ای با آب زیادی فاسد میشه و به لجنزار 

تبدیل خواهد شد
رو  آبی  بی  گیاهش  به  باغبان  گاهی 
نیاز  اون گیاه  تحمیل میکنه چون میدونه 
باشه  داشته  بستر خشکی  روز  چند  داره 
بتونه ریشه هاش رو توی خاک رشد  تا 
بده.امیدوارم همه  ادامه  به حیاتش  و  بده 
درک  این  به  بتونیم  پدرها  و  مادرها  ما 
کردن  ایجاد  هتلی  امکانات  که  برسیم 
افتخار نیست!مسئولیت  برای فرزندانمون 
پذیر کردن و قدردان بار آوردن کودکمون 
افتخاره! اگر عاشق فرزندان خود هستید، 
نکنید، چرا  برآورده  را  آنها  نیازهای  همه 
همیشه  برای  را  آنها  ناخواسته  شما  که 

محتاج و نیازمند دیگران خواهید کرد.

نسل هتـل نشیــن! 

زهرا رضائی

م, محمدپور 

به بهانه روز معلم و استاد؛

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه فروغ بجار پسی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 115 رشت مدعی شده است که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی به شماره 273/4 واقع در بخش 1 رشت برابر بیع قطع به شماره 25532  مورخ 96/8/14  دفترخانه 115 
رشت  به نام فاطمه فروغ بجارپسی  صادر و تسلیم گردیده که 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 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 خواهند شد.   محسن ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت - از طرف 

ایرج پور احمد کلشتری - رم الف / 538

آگهی فقدان سند
اقای میالد علی نژاد و خانم رضوان بابایی  سیاه گل با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 170 رشت مدعی گردیده که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 9248 سنگ اصلی 90 بخش 4 رشت به شماره سریال 653270 الف/97 و 653271الف/97  که بنام آقای میالد علی 
نژاد و رضوان بابائی سیاه گل ذیل دفاتر امالک الکترونیک 139720318603015778 و 13970318603015777 ثبت و سند گردید ، 
به علت جا بجائی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از 
انتشاراین  آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهند 

شد. حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - از طرف تیال غالمی - ر م الف / 504 

آگهــی های ثبتــی

مجید محمدپور- 
نویسنده، روزنامه نگار و 

استاد علوم ارتباطات
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گوناگون

برداری طرح  بهره  تأثیر واگذاری  به  اشاره  با  استان گیالن  عالی دولت در  نماینده 
های ساحلی به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت در آن ها گفت: باید با افزایش 
تعداد واگذاری ها در سطح سواحل بین سرمایه گذاران رقابت ایجاد کرد و بخش دولتی 
تنها وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ 
استاندار  به ریاست  نامه ساماندهی سواحل و احداث شناگاه ها  جلسه بررسی شیوه 

گیالن و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد. 
لزوم  و  شنا  فصل  فرارسیدن  به  اشاره  با  نشست  این  در  ساالری  مصطفی  دکتر 

ساماندهی سواحل گیالن اظهار داشت: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در نقاط 
ساحلی و ایجاد طرح های شناگاهی موجب ایجاد شغل نسبتا دائم، خودگردان و بی 
نیاز به اعتبارات دولتی و ارائه خدمات بهتر به گردشگران می شود. وی افزود: عالوه بر 
شناگاه های فعلی، نقاط دیگری که امکان ایجاد طرح شناگاهی دارند شناسایی و مورد 
مطالعه قرار گرفته که امکان واگذاری به بخش خصوصی از طریق فراخوان )با اولویت 

افراد بومی( برای مدت زمانی تعیین شده را دارد.

جلسه ساماندهی سواحل با حضور استاندار ، بومی ها برای واگذاری سواحل اولویت دارند

کارخانه  های چایسازی 
برای خرید تضمینی برگ 

سبز آماده اند

واکنش

گفت:   کشور  چای  سازمان  رئیس 
شمال  چایسازی  120کارخانه  صاحبان 
برای  چای  سازمان  با  تاکنون  کشور 
خرید تضمینی برگ سبز چای قرارداد 

بستند.
با بیان اینکه خوشبختانه    جهانساز 
امسال نرخ خرید تضمینی به موقع اعالم 
شده است و می توانیم خرید چای را 
تاکنون  کرد:   خاطرنشان  کنیم  آغاز 
120کارخانه برای خرید تضمینی برگ 

سبز چای با این سازمان قرار داد بستند.
اینکه شرایط  به  با توجه  افزود:  وی 
را در پیش داشتیم  اقلیمی سرمای هوا 
بنابراین برداشت برگ سبزچای با چند 

روز تاخیر آغاز خواهد شد.
از  بعضی  کرد:  اضافه  جهانساز 
با  تا  کردند  آمادگی  اعالم  کارخانجات 
خریداری  را  سبز  برگ  باالتری  قیمت 
کنند و نویدی خوبی برای این صنعت 
خودگردان  بصورت  بتواند  که  است 

برسند  تعامل  به  خصوصی  بخش  با 
خرید  مبالغ  کنیم  می  سعی  ماهم  و 

تضمینی را بموقع تعیین کنیم.
بودن  نرمال  با  امسال  داد:  ادامه  وی 
پیش  تابستان  درفصل  اقلیمی  شرایط 
را  خوبی  عملکردی  شود  می  بینی 
نسبت به سالهای گذشته داشته باشیم .

بر  بالغ  گذشته  سال  افزود:در  وی 
سبزچای  برگ  تن   600 هزارو   112

 25 مقدار  این  از  و  کردیم  خریداری 
هزارو 600 تن چای خشك تولید کردیم 
جهانساز، تولید چای گیالن را 90 درصد 
در  افزود:  و  کرد  عنوان  کشور  چای 
درصدچای   25 بر  بالغ  املش  شهرستان 
و  هزار   3 کشت  زیر  سطح  با  کشور 

700هکتار تامین می شود.

خبر

خبر

خبر

آثار برگزیده 
آسیـب های 

اجتـماعی کتاب می شود 

انتخاب شهردار 
رشت متوقف شد 

 گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرکل دفتر مطالعات و 
برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بیان اینکه نگارش در رسانه ها به نوعی باشد که جوانان 
آسیب های  برگزیده  آثار  گفت:  شوند  بهره مند  بتوانند 

اجتماعی در قالب کتاب انتشار خواهد یافت. 
جشنواره  اختتامیه  مراسم  در  ضیایی پرور،  حمید 
مجتمع  مارلیك  نگارخانه  در  که  اجتماعی  آسیب های 
فرهنگی و هنری خاتم االنبیا)ص( رشت برگزار شد، اظهار 
کرد: موضوع آسیب های اجتماعی در برنامه ششم مطرح 
جهت  کشور  اجتماعی  شورای  عهده  بر  تکلیفی  و  شده 

کاهش آن در نظر گرفته شده است. 
رسانه های  برنامه ریزی  و  مطالعات  دفتر  مدیرکل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه در شورای 
اجتماعی کشور 18 دستگاه همکاری دارند که یکی از این 
دستگاه ها ارشاد اسالمی است، گفت: چند سالی است که 
وزارت کشور تفاهم نامه های برای فرهنگ سازی و کاهش 

آسیب های اجتماعی منعقد کرده است.
 وی اذعان کرد: بهره گیری از ظرفیت های فرهنگ، هنر و 
رسانه برای کاهش آسیب های اجتماعی یکی از برنامه های 
است که به طور جدی دنبال می شود.  ضیایی پرور تصریح 
کرد: سال گذشته و امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در  تفاهم نامه های  و  برنامه ها  کشور  وزارت  همکاری  با 
کاهش  موضوع  با  مطبوعات  و  رسانه  حوزه  چهار 
دیجیتال  حوزه  یارانه ای،  بازی های  اجتماعی،  آسیب های 

و تولید محتوا اجرا و منعقد کرده است. 
خانه  طریق  از  همکاری ها  این  کرد:  تصریح  وی 
رسانه های  رایانه ایی،  بازی های  ملی  بنیاد  مطبوعات، 
مساجد صورت  هنری  و  فرهنگی  کانون های  و  دیجیتال 

می گیرد.  

 گیالن 24 و نشریه واکنش: رییس شورای شهر رشت 
شهردار  انتخاب  فرآیند  کشور  وزارت  توصیه  با  گفت: 

متوقف شد.
شورا؛  جلسه  نهمین  و  هشتاد  در  علوی  امیرحسین   
تشویقی  ضوابط  گفت:  شورا  جلسه  دستور  به  اشاره  با 
گذشته  هفته  شود.  نهایی  امروز  باید  بودجه  ضوابط  و 
که  بودند  خواسته  بیشتر  بررسی  فرصت  ها  کمیسیون 
امروز نهایی می شود. وی افزود: دستور انتخاب شهردار 
از تمام  به صورت غیر رسمی هفته گذشته بررسی شد. 
حوزه های مرتبط استمزاج کردیم و در مورد گزینه ها باید 

اعضای شورا بررسی کنیم. 
و  شهری  حوزه  مدیرکل  تماس  به  اشاره  با  علوی   
این تماس  امروز در  روستایی وزارت کشور اعالم کرد: 
بعد  اینکه رشت  برای  بیان داشت،  معاون وزارت کشور 
از این مدت که دچار مشکل شده و گزینه های قبلی هم 
را  مجدد  انتخاب  فرآیند  روز  چند  اند،شورا  نشده  تایید 
متوقف کند تا در زمینه بررسی مجدد گزینه معرفی شده 

قبلی یعنی آقای علیقلی زاده با شورا صحبت شود. 

مدیرکل دفتر مطالعات 
وزارت ارشاد: 

مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گیالن:

آخرین گزینه به وزارت 
کشور دوباره در مسیر بررسی، 

خبر
سهم کارخانه ها در 

اصالح نرخ خرید 
افزایش یافت 

روحانیون ایثارگر 
نقش برجسته ای در 
ترویج فرهنگ ایثار 

دارند

تصویب  از  گیالن  استاندار 
طرح جامع تحول صنعت چای 
نشریه  و   24 داد.گیالن  خبر 
واکنش: استاندار گیالن با اعالم 
تحول  جامع  طرح  تصویب 
صنعت چای کشور اعالم کرد: 
تضمینی  خرید  نرخ  اصالح 
افزایش  با  چای  سبز  برگ 
سهم کارخانه  ها در دستور قرار 
گرفت. به گزارش پایگاه اطالع 
دکتر  گیالن؛  استانداری  رسانی 
امروز  عصر  ساالری  مصطفی 
تخصصی  کمیته  سومین  در 
کنترل  بر  تاکید  با  گیالن  چای 
محوریت  با  چای  اراضی 
جریان  در  کرد:  اظهار  کاداستر 
سفر رئیس جمهوری به گیالن 
بود  کاداستر  مصوبات  از  یکی 
باغات  اهمیت  به  توجه  با  که 
اراضی  کردن  کاداستر  چای 
قرار  امسال  اولویت  در  چای 
خواهد گرفت. وی با تاکید بر 
تضمینی  خرید  قیمت  افزایش 
افزود:  جاری  سال  در  چای 
چای  تضمینی  خرید  فرمول 
کارخانه  قدرالسهم  افزایش  با 
چایکاران  نفع  به  تواند  می  ها 
بیان  با  گیالن  استاندار   . باشد 
به  چای  تضمینی  خرید  اینکه 
افزایش  درصد   10 متوسط  طور 
افزایش  برای  گفت:  میکند  پیدا 
رغبت در تولید با کیفیت تر چای 
نظر  در  با  مستقیما  کارخانجات 
گرفتن مصوبات کمیته آینده چای 

میتوانند از کشاورزان بخرند. 
نماینده عالی دولت در گیالن 
با تاکید بر اینکه صادرات چای 
نباید محدود شود افزود: با مجموع 
گرفته  صورت  های  پیگیری 
نیز  تومانی   4200 ارز  تخصیص 
شده  حذف  چای  واردات  برای 
ارز  این  تا  بود  پیگیر  باید  البته  و 
مجددا به چای تخصیص پیدا نکند 
که البته قول های مساعدی در این 

خصوص گرفته ایم. 

امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
گیالن،در  استان  ایثارگران 
روحانیت  صمیمی  نشست 
شاهد و ایثارگر گیالن با آیت اهلل 
در  فقیه  ولی  نماینده  فالحتی، 
با  رشت،  جمعه  امام  و  استان 
در  روحانیت  نقش  به  اشاره 
حفظ  و  تداوم  شکل گیری، 
اسالمی،  ارزش های  و  انقالب 
روحانیت  همواره  کرد :  اظهار 
به عنوان قشر پیشتاز و پیشگام 
حریم  از  دفاع  عرصه های  در 
شناخته  آرمان ها  و  اعتقادات 

می شود. 
گیالن،پاکاری  ایثار  گزارش  به 
روحانیون  امروز  اینکه  بیان  با 
در  برجسته ای  نقش  ایثارگر 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
جوان  نسل  برای  الگوسازی  و 
طی  کرد:   تصریح  دارند،  جامعه 
به  ویژه ای  توجه  اخیر  سال های 
روحانیون  و  روحانی  شهدای 
ایثارگر داشتیم.مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران گیالن با اشاره به 
وضعیت روحانیون ایثارگر استان، 
در  شهید  روحانی   153 گفت:  
اسالم  تقدیم  که  داریم  گیالن 
همچنین  شده اند.  انقالب  و 
بالغ بر 150 نفر طلبه جانباز و 
ایثارگر داریم که در دوران دفاع 
علیه  جبهه های حق  در  مقدس 
باطل حضور داشتند و آمار قابل 

توجهی است.

نماینده  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
صدا  در  حضور  با  گیالن  در  فقیه  ولی 
با  دیدار  جریان  در  و  استان  سیمای  و 
سیمای  و  صدا  سرپرست  باقرزاده  دکتر 
و مدیران این رسانه با اشاره به عملکرد 
سیل  حوادث  در  ملی  رسانه  خوب 
اخیر گفت: در حالی که فضای مجازی 
نمایی  سیاه  حال  در  فراوان  التهاب  با 
رسانی  کمك  روند  و  سیالب  حوادث 
ها بود، صداوسیما با پوشش همه جانبه 
فضای  در  شایعات  انتشار  به  توانست 

مجازی پایان دهد . 
وی در جریان دیدار با دکتر باقرزاده 

با  مجلس،  عمران  کمیسیون  عضو 
گسترده  مهاجرت  به  نسبت  هشدار 
کشورهای  های  ایرالین  به  خلبانان 
همسایه، گفت: در دو سال اخیر حدود 
20 نفر از خلبانان ایرالین های داخلی از 

سمت خود استعفا کرده اند.
کمیسیون  عضو  بهادری  سیدهادی 
رسیدن  فرا  به  اشاره  با  مجلس   عمران 
بخش  از  حمایت  لزوم  بر  خلبان،  روز 
های مختلف حمل و نقل هوایی به ویژه 
حوزه ناوبری و خلبانان ایرالین ها تأکید 
کرد و گفت: متأسفانه در شرایط کنونی 
شرایط  مسافرتی  پروازهای  خلبانان 

سرپرست صدا و سیمای و مدیران این 
این  رسانه  تصریح کرد: رسانه ملی در 
ماجر با شایستگی توانست نقش خود را 
در جریان سازی افکار عمومی به خوبی 

ایفا کند. 
البته  کرد:  تاکید  حال  عین  در  وی   
هیچ  صالح  به  مجازی  فضای  حذف 
ملتی نیست و باید از ظرفیتهای این فضا 
برای انتقال به موقع و صحیح اطالعات 
نماینده  و اخبار به درستی استفاده کرد. 
های  گفت:برنامه  استان  در  فقیه  ولی 
سیمای جمهوری اسالمی ایران به نسبت 
کشورهای  مخصوصا  کشورها  دیگر 
همسایه بسیار خوب و تاثیرگذار است. 

 امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به 
نقدهای سازنده و اصالح  پذیرش  لزوم 
تصریح  صداوسیما  های  رویه  برخی 
کرد: اگرچه برخی نقدها مخرب هستند 
پذیرش  و  نقدها  شنیدن  ما  وظیفه  اما 
خواهد  رشد  سبب  که  است  اشکاالت 

در  قطعا  مسئله  این  و  ندارند  مناسبی 
کیفیت پروازها اثرگذار است.

خلبانان  روانی  و  فکری  آرامش 
موجب آرامش جسمی و فکری مسافران 

می شود
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
پروازهای  داد: خلبانان در  ادامه  اسالمی 
داشته  بدیلی  بی  و  کلیدی  نقش  هوایی 
روانی  و  فکری  آرامش  حتم  طور  به  و 
خلبانان موجب آرامش جسمی و فکری 

مسافران می شود.
*مهاجرت گسترده خلبانان به ایرالین 

های کشورهای همسایه
و  حقوق  میزان  کنونی  شرایط  در 
دستمزد خلبانان در ایرالین های داخلی 
فاصله  خارجی  های  شرکت  به  نسبت 
موجب  مسئله  این  و  دارد  معناداری 
نسبت  است.وی  شده  خلبانان  اعتراض 
ایرالین  به  مهاجرت گسترده خلبانان  به 
و  داد  هشدار  همسایه  کشورهای  های 
گفت: در شرایط کنونی میزان حقوق و 

شد. سرپرست صداوسیمای مرکز گیالن 
توانمندی  به  اشاره  با  دیدار  این  در  هم 
و  وقایع  پوشش  در  مرکز  این  های 
پاسخ به نیازهای مخاطبان استانی گفت: 
توان  تمام  با  گیالن  مرکز  صداوسیمای 
در خدمت جامعه است و در رسیدن به 
اهداف خود خستگی ناپذیر عمل می کند 
و از تمام توان خود برای ایجاد وحدت 
و همدلی در استان به کار خواهد گرفت. 
محمدباقر باقرزاده افزود: صداوسیمای 
آثار  تولید  با  سالهاست  گیالن  مرکز 
ملی  سطح  در  فراوان  ارزشمند  و  فاخر 
نیز  اخیرا  و  درخشیده  المللی  بین  و 
در  مرکز  این  رادیویی  نمایشی  مستند 
رادیو  المللی  بین  چهاردهمین جشنواره 
رتبه  صدا  جهانی  اجالس  ششمین  و 

نخست را کسب کرده است. 
 در ادامه این دیدار نماینده ولی فقیه 
در گیالن همچنین از بخش های مختلف 

رادیو گیالن بازدید کرد. 

دستمزد خلبانان در ایرالین های داخلی 
فاصله  خارجی  های  شرکت  به  نسبت 
موجب  مسئله  این  و  دارد  معناداری 

اعتراض خلبانان شده است.
سمت  به  نشوند؛  حفظ  *خلبانان 
ایرالین های خارجی جذب خواهند شد
کشورمان  خلبانان  داد:  ادامه  بهادری 
های  عرصه  در  باالیی  استانداردهای  از 
اگر  حال  هستند،  برخوردار  مختلف 
برای  درستی  به  را  نیروها  این  نتوانیم 
حفظ  داخلی  های  ایرالین  در  فعالیت 
کنیم، قطعا آن ها به سمت ایرالین های 

خارجی جذب می شوند.
*تالش ترکیه، قطر، امارات، عمان و 
عربستان برای توسعه ناوگان حمل و نقل 

هوایی
دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
افزود: در شرایط کنونی کشورهایی مانند 
ترکیه، قطر، امارات، عمان و عربستان به 
دنبال توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی 
گسترش  با  میان  این  در  و  هستند  خود 

کارکنان  جمع  در  فالحتی  اهلل  آیت 
دسترس  در  گفت:  هم  رادیو  معاونت 
بودن رادیو فرصتی برای ارتباط عمیق تر 
با  باید کارکنان رادیو  با مخاطبان است و 
در نظر گرفتن این ظرفیت ارزشمند برنامه 

های فاخر تولید کنند.
آیت اهلل فالحتی افزود: با توجه به اینکه 
رادیو بیشتر بر پایه نوشتار و شنیدار است 
دقت در استفاده صحیح از قواعد زبان و 
ادبیات فارسی و گویش گیلکی باید مورد 
همچنین  بگیرد.وی  قرار  جدی  توجه 
اهمیت بیش از پیش صد او سیمای مرکز 
گیالن به فرهنگ بومی و محلی گیالن را 

خواستار شد.
خواستار  ادامه  در  رشت  جمعه  امام 
استفاده بیشتر صداوسیمای مرکز گیالن از 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه برای پاسخ به 
ورزی  اندیشه  اتاق  اندازی  راه  و  شبهات 
رسانه برای رسیدن به اهداف و افق رسانه 

شد.منبع : گیالن 24 

بیشتری  تعداد خلبانان مجرب  به  ناوگان، 
برای  این مسئله زمینه را  نیاز دارند، حال 

جذب خلبانان ایرانی فراهم می کند.
*20 نفر از خلبانان ایرالین های داخلی 
استعفا  خود  سمت  از  اخیر  سال  دو  در 

کرده اند
اساس  بر  متأسفانه  کرد:  تصریح  وی 
حدود  اخیر  سال  دو  در  واصله،  اخبار 
داخلی  های  ایرالین  خلبانان  از  نفر   20
در  البته  اند،  کرده  استعفا  خود  سمت  از 
شرایط کنونی اطالعاتی در مورد وضعیت 
آیا آن ها  نیست که  کنونی آن ها موجود 
به کار خود برگشته اند یا برای فعالیت در 

ایرالین ها خارجی مهاجرت کرده اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: 
و  شهرسازی  و  راه  وزارت  حتم  طور  به 
را  الزم  تمهیدات  باید  هواپیمایی  سازمان 
برای افزایش انگیزه خلبانان صورت دهند، 
مهاجرت  منتظر  باید  این صورت  غیر  در 

خلبانان برجسته کشورمان باشیم.

 صدا و سیما درحـوادث سیل خیلی خـوب عمل کرد 

استـعفای 20 خلبــان ایرانـی در 2 سال اخیـر

خبر

اولین نمایشگاه 
گل و گیاه 

چابکسر افتتاح شد
المللی گل و گیاه در شهر چابکسر  بین  نمایشگاه  اولین 
مهندس  و  استاندار گیالن  دکتر مصطفی ساالری  با حضور 
طهماسبی معاون وزیر کشاورزی در امور باغبانی و جمعی 
از 6 کشور  استانی و فعاالن عرصه گل و گیاه  از مسئولین 

افتتاح شد. 
استاندار در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی گل 
این حوزه وظیفه  فعاالن  قبال  در  ما  گیاه چابکسر گفت:  و 
داریم کمك ها و اقدامات حمایتی را برای گسترش صادرات 
اینکه شرق استان گیالن  بیان  با  انجام دهیم.وی  گل و گیاه 
گل  پرورش  در  خاص  صورت  به  چابکسر  شهر  جمله  از 
اظهار  است،  برخوردار  خوبی  ظرفیت  و  شرایط  از  گیاه  و 
داشت: فعاالن حوزه گل و گیاه نیز از لحاظ مهارت آموزی 
در سنوات، مهارت های خوبی کسب کرده اند و از این حیث 

هم شرایط خوبی دارند.
نمایشگاه های  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  دکترساالری 
مشابه شروع و قدم بسیار خوبی است و استمرار آن وظیفه ما 
است گفت: شرایط امسال نسبت به 10 سال پیش آمار خوبی 
را نشان می دهد و باید با برنامه ریزی درست در سال آینده 

یك جهش قابل توجهی را نسبت به امسال رقم بزنیم.
  اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در شهر چابکسر 

از 9 تا 13 اردیبهشت ماه برقرار است.

مهاجرت گسترده خلبانان به کشورهای همسایه،

زهرا رضائی

زهرا رضائی

زهرا رضائی

لیال خدمت بین دانا

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم زینب میرزایی طراز کوهی  با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  گردیده  مدعی  رشت   4 خانه  دفتر  شده 
به شماره سریال  4 رشت  اصلی 14بخش  باقیمانده سنگ  پالک 8164 
ثبت 36768  ذیل  کواهی  طراز  میرزائی  زینب  خانم  بنام  که   879404
صفحه 109 دفتر 4/330 ثبت و سند گردید، به علت جا بجائی مفقود  
گردیده است، لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یا وجود  انجام معامله و  تا چنانچه کسی مدعی  یک نوبت آگهی می گردد 
سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشاراین  
آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد،در غیر اینصورت نسبت به 

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

رشت -  از طرف تیال غالمی - ر م الف /533
 
 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 139804018582000003/1
کالسه  پرونده  بدهکار  سیاهمزگی  پناه  رحمت  مهدی  به  بدینوسیله 
می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  اجرا  مامور  گزارش  برابر   9800004
گردد که بین شما و خانم نسیم جعفری تعداد 614 عدد سکه تمام بهار 
آزادی بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست 
اجرائیه صادر و بکالسه  قانونی  از تشریفات  نموده پس  اجرائیه  صدور 
فوق دراین اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه 

دوم( - شهرام دریا- ر م الف / 503
 

  آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 1/ 139704018582001854
رنجیر  فاطمه   ، کفترودی  رنجبر  فهیمه   ، کفترودی  رنجبر  مهدی  به  بدینوسیله 
کفترودی، فرشته کفترودی بدهکار پرونده  کالسه 9703475 که برابر گزارش مامور 
اجرا شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بین شما و خدیجه جهان دار چوکامی تعداد 
501سکه تمام بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در 
خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادرو  بکالسه فوق 
دراین اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم(- شهرام دریا

ر م الف /497
 

از  گیالن  گاز  شرکت  مدیرعامل 
برقراری وضعیت پایدار جریان گاز در 

شهرستان های شرقی استان خبر داد.
جلسه  در  اکبر  حسین  مهندس 

از  گاز  شرکت  بحران  مدیریت 
گاز  جریان  پایدار  وضعیت  برقراری 
در شهرستان های شرقی استان خبر داد 
روسا،  بحران،  کمیته  اعضای  همه  از  و 

مسئولین و پرسنل ادارات گاز به جهت 
تالش شبانه روزی برای پایداری جریان 

گاز مشترکین تشکر و قدردانی کرد.
گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 

شرایطی  در  افزود: 
اصلی  خط  که 
انتقال گاز با مشکل 
بود،  شده  مواجه 
همکارانم با حضور 

توزیع  دستی  کنترل  گاز  ایستگاه های  در 
گاز به مشترکین را بر عهده گرفتند.

  جریان گاز در شــرق گیالن پایدار شد

فضای مجازی در حال سیاه نمایی حوادث سیالب، 



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 10 اردیبهشت 1398، 24 شعبان 1440 ، 30 آپریل 2019 ، شماره 708

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 5۰ هزار بیننده در فضای مجازی دارد

 

اطالع  و  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  آستارا  شهردار 
زباله  تفکیک  برای  جامعه  سازی  فرهنگ  در  رسانی 
باید  ها  خانواده   : گفت   ، دارد  بسزایی  نقش  مبدأ،  از 
آموزش  فرزندانشان  به  کودکی  از  را  زباله  تفکیک 

دهند.
به گزارش خبرنگار واکنش ؛ دکتر جواد معیتی روز 
جمعه در جشنواره فرهنگی هنری که به مناسبت زمین 
پاک به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر آستارا 
و اجرای شرکت امیر پاک ایرانیان که در طرح ساحلی 
زباله خشک   : ، گفت  برگزار شد  این شهر  امید  سفیر 
و  است  امروز  عصر  جوامع  معضالت  بزرگترین  از 
محصوالت تهیه شده از مواد پالستیکی مثل بطری آب 
، کیسه های بسته بندی و غیره به عنوان زباله اگر دور 
ریخته شوند ، هر کدام به تنهایی می توانند ، تهدیدی 

برای محیط زیست اطرافمان باشند.
را  : ۴۰ درصد سطح آب های جهان  داد  ادامه  وی 
ظروف پالستیکی تشکیل می دهند و ساالنه در حدود 
۸/۸ میلیون تن زباله پالستیکی وارد اقیانوس ها می شود.

شهردار آستارا اضافه کرد : این زباله به راحتی محیط 
دیگر  و  انسان  و سالمت  کنند  می  آلوده  را  ما  زیست 

موجودات زنده در طبیعت را به خطر می اندازند.
زباله  ریختن  از  ناشی  خطرات  براینکه  تاکید  با  وی 
های خشک در طبیعت را باید از کودکی به فرزندانمان 
آموزش دهیم ، افزود : کانون خانواده می تواند نقش 
ایفا  پالستیکی  زباله  تولید  با  مبارزه  فرایند  در  اساسی 

کند.

معیتی سپس برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری 
و  دانست  ضروری  بسیار  را  کودکان  آموزش  برای 
گفت : در طول سال اجرای برنامه های متنوع و شاد در 
نوجوان  و  آموزش کودکان  و  فرهنگ سازی  راستای 

جزء اولویت های اصلی شهرداری آستاراست.
شهردار آستارا در پایان با تاکید بر اینکه شهروندان 
با تفکیک زباله تر از خشک از مبدا و کاهش تولید آن 
به حفظ محیط زیست کمک کنند ، افزود : امروز در 

این جشنواره ۱۳۰ خانواده در حدود ۱ تن زباله خشک 
را به برگزارکنندگان جشنواره تحویل دادند ، که به قید 
قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد. به گزارش 
خاله  هنری  گروه  مراسم  این  در  ؛  واکنش  خبرنگار 
ستاره ، با اجرای برنامه های متنوع با محتوای آموزشی 
و فرهنگ سازی کاهش و تفکیک زباله لحظات شادی 
فراهم  نوجوان  و  کودکان  بویژه   ، حاضرین  برای  را 

کردند.

خانواده ها تفکیک زباله را از کودکی به فرزندانشان آموزش دهند

خبرنگار: سید محمد رضا رشیدی

شهردار آستارا :










