
واژه  یا  گدایی«   
تکدی   « آن  ی  مودبانه 
گری »، پدیده ای نیست 
امروز وارد  که دیروز و 
و  ایران  لغت  فرهنگ 
در  حوزه  البته  و  جهان 
آمدی جوامع شده باشد. 
» گدایی که نوعی در 
آمد بدون کار و تالش محسوب می شود، از قرن 
به علت  و  داشته  رواج  بشری  در جوامع   قبل  ها 
آنکه فاصله طبقاتی با ثروتمندتر شدن درصدی از 
جمعیت هر جامعه این شیوه درآمدی رو به افزایش 
های  آسیب  و  تبعات  خود  با  شک  بدون  است 
فراوانی به همراه دارد. تکدی گری که اغلب ریشه 
در فقر، بیکاری، نداشتن سرپرست خانواده، فاصله 
طبقاتی و درنهایت عدم توجه به اقشار بدون در آمد 
یا کم در آمد دارد و دولتها هم توجه الزم را به قشر 

نمی کنند، به واقع یک معلول است.
 علت این شیوه در آمد زایی بی تردید مربوط به 
عدم اجرای عدالت اقتصادی و توزیع غیر اصولی 
ثروت است و چنانچه دولتها به خصوص در جهان 
سوم بتوانند ثروت ها را عادالنه توزیع کنند دیگر 
گدایی وجود نخواهد داشت ،مگر آنکه برخی افراد 
با  باید  که  کنند  گدایی  به  اقدام  پرور  تن  و  تنبل 
آنها برخورد سخت بشود. آنچه  در سالهای اخیر 
ادبیات  وارد  درصدی   99 جنبش  بعنوان  اروپا  در 
اقتصادی  جهان  شد، همانا بی عدالتی اقتصادی و 

توزیع ناعادالنه ثروت است. 
آمارهای رسمی و پژوهش ها در کشوری مانند 
انگلیس نشان می دهد که طی چهار دهه گذشته 99 
کمتر  اختیار  در  پیشرفته  کشور  این  ثروت  درصد 
از لحاظ  بقیه مردم  از 14 درصد جمعیت است و 
معیشتی و اقتصادی در سطحی متوسط به پایین قرار 
دارند و شبانه روز تالش می کنند تا به قول یکی 
از کارشناس های اقتصادی فقط زنده بمانند نه آنکه 

زندگی کنند. 

علل و عوامل تکدی گری
 در جامعه 

رسمقاهل

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه 
نگار و استاد علوم ارتباطات

مدیریت نشریه ی منطقه ای » واکنش« حامی محیط زیست و نهضت کتابخوانی در کشور
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 :24 گیالن  و  واکنش  نشریه 
اجرای  برای  داد:  خبر  استاندار 
پروژهای عمرانی وعام المنفع گیالن 
در ایام دهه فجر هزار و 900 میلیارد 
مصطفی  است.  شده  هزینه  تومان 
برگزاری  ستاد  نشست  در  ساالری 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
بخش  در  اعتبار  این  گفت:  اسالمی 
 ، روستایی  و  شهری  عمران  های 
 ، بهداشت   ، گردشگری   ، فرهنگی 
ورزشی ، شیالت ، کشاورزی هزینه 

عضو  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
شورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان 
داده  پاسخ  مردم  مطالبات  به  باید  کرد: 
شبه افکنی  و  تحرکات  برابر  در  و  شود 
میزان  و  اطالعات  افزایش  و  دشمنان 
شود  تالش  بیشتر  مردم  روشنگری 
یابد  انتشار  طوری  درست  مطالب  و 

شد. ساالری با تاکید بر بیان عملکرد 
دستگاه های اجرایی در در چهل سال 
گذشته تصریح کرد : مسووالن باید 
در ایام دهه فجر خدمات و عملکرد  
های  بخش  در  را  انقالب  ساله   40
با دست  تا مردم  ارائه کنند  مختلف 
شوند.   آشنا  بیشتر  نظام  آوردهای 
نمایشگاه  برگزاری  از  همچنین  وی 
انقالب  آوردهای  دست  بزرگ 
ایام دهه فجر در رشت  اسالمی در 
خبر داد  .وی همچنین افزود : پروژه 

نشوند.  اشتباه  دچار  عمومی  افکار  که 
اختتامیه  مراسم  در  ضرغامی  عزت اهلل 
در  ابوذر  رسانه ای  جشنواره  چهارمین 
بیان  با  رشت   در  ناجا  شهدای  سالن 
اینکه همه رسانه ها در یک جبهه هستند 
افزایش  راستای  در  گفت: خبرگزاری ها 
راهبردی  اصول  به  باید  خود  مخاطبان 

2هزار  که  رشت  قزوین  آهن  راه 
میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه 
با حضور  شده در اسفند ماه امسال 
می  برداری  بهره  به  جمهور  رئیس 
رسد.  احمدی معاون هماهنگی امور 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
اشاره  با  نشست  این  در  هم  گیالن 
پروژهای  اجرای  تسریع  لزوم  به 
عمرانی در گیالن گفت: تاکنون 38 
دستگاه اجرایی برنامه ها و پروژهای 
دهه  ایام  در  خود  اجرای  دست  در 

و  کنند  توجه  بیشتر  مخاطبان  عالیق  و 
با  با کاهش مخاطب روبه رو شدند  اگر 
راستای  در  زمان  مدیریت  از  بهر ه گیری 
افزایش مخاطب تالش کنند. وی با اشاره 
به اینکه اصحاب رسانه باید به شبهاتی 
آنان  که سبب کاهش مخاطب رسانه ای 
شده است پاسخ دهند و روشنگری کنند 

استانداری  خانه  دبیر  به  را  فجر 
اعالم کرده اند و بقیه نیز باید هرچه 
سریعتر این برنامه ها را اعالم کنند.

مردم  کرد:  تصریح 
مخاطبان  همه  و 
سئواالت  پاسخ  باید 
خویش  شبهات  و 
کنند  دریافت  را 

پاسخگو  باید  راستا  این  در  رسانه ها  و 
باشند. 

2 هزار میلیـارد تومان برای پـروژه های دهه فجـر هزیـنه شد

مطالب درست طوری منتــشر شود که جـامعه دچار اشتبـاه نشـوند 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در جشنواره ابوذر، 

گیالنیها هشیار باشند،

جنـاب آقـای
 مهنـدس حجت جذب 

مجید محمدپور
مدیریت نشریه ی منطقه ای واکنش 

شهردار  عنوان  به  شما  شایسته  انتخاب 
کالنشهر رشت را صمیمانه تبریک عرض 
می کنم. توفیقات جنابعالی در خدمت 

به مردم خـوب و متیـن رشت را از 
درگاه خـداوند آرزومنـدم.



مناسبت  به   :24 گیالن 
روز  دی   12 بزرگداشت 
رشت، نشستی با عنوان جاده 
ی ابریشم، شهر خالق رشت 
تاالر  در  شناسی  خوراک  و 
مرکز  شهرداری  گفتگوی 
این  در  شد.  برگزار  استان 
نشست جمعی از پیشکسوتان 
و  نوغانداری  کارشناسان  و 
اعضای سازمان های مردم نهاد 
مرتبط با حوزه ی گردشگری 
در  و  داشتند  شرکت  استان 
جایگاه  و  نقش  خصوص 
و  ابریشم  ی  جاده  در  رشت 
پیشینه ی فرهنگی و اجتماعی 
ی  حوزه  در  شهر  این 
گردشگری و خوراک شناسی 

به تبادل نظر پرداختند. 
برنامه  مدیر  قدیمی  خانم 
خالق  شهر  در  یونسکو  های 
رشت در سخنانی بر ضرورت 
و  نوآوری ها  از  گیری  بهره 
شهروندان  توانمندی های 
پایدار  ی  توسعه  تحقق  برای 
گفت:  و  کرد  تاکید  شهری 
بسترهای  نمودن  فراهم 
شکل  آموزشی،  مناسب 
گیری و همگرایی    طبقه ی 
گسترش  کارآفرینی،  خالق، 
با خوراک  مرتبط  فعالیت های 
از  گردشگر  جذب  و  شناسی 
هایی ست  برنامه  ترین  عمده 
که جایگاه رشت را به عنوان 
یکی از 27 شهر خالق خوراک 
شناسی یونسکو ارتقاء خواهد 
داد. آقای صورتی رئیس مرکز 
تحقیقات ابریشم کشور نیز در 
ی  ویژه  جایگاه  به  سخنانی 
نوغانداری  صنعت  در  رشت 
کشور و نقش آفرینی تاریخی 
در جاده ی ابریشم اشاره کرد 
و گفت: نوغانداری در گیالن 
و  دارد  ساله  3هزار  ای  سابقه 
برای  واسطی  ی  حلقه  رشت 
ترکیه و  به  این صنعت  انتقال 

اروپا بوده است.
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گوناگون

خبر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن رسالت این نهاد انقالبی را فرهنگی دانست 
در حوزه خدمت  تردید  بی  کنیم،  کار  احسن  نحو  به  نتوانیم  فرهنگ  در حوزه  اگر  افزود:  و 
رسانی نیز اثرگذار نخواهیم بود، زیرا بخش قابل توجهی از مشکالت جامعه به فقر فرهنگی باز 
می گردد. این مقام مسئول با تاکید بر لزوم اجرای برنامه های فرهنگی در قالب هنر به واسطه 
گسترده مخاطبان و اثرگذاری زیاد، اظهار کرد: شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از 
ظرفیت های فرهنگی خوب گیالن است و طی سال های اخیر اقدامات موثری داشته و باید 
با اشاره به ارتقای علمی و تحصیلی  ایثار گیالن، وی   استفاده بهینه داشته باشیم. به گزارش 
ایثارگران و برخورداری آنان از مناصب اجرایی و اجتماعی، عنوان کرد: خوشبختانه تشکل های 

ایثارگری ما انسجام پیدا کرده و نظام مند شده است که می توانیم از این ظرفیت در جهت خدمت 
رسانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنیم.

پاکاری از برگزاری ساالنه بیش از 900 یادواره شهدا در گیالن خبر داد و گفت: در قالب طرح 
سپاس 27 هزار دیدار  با خانواده های شهدا و ایثارگران صورت گرفته است.

 وی با بیان اینکه کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت استان دارای بالغ بر 4 هزار جلد کتاب 
تخصصی و 12 هزار جلد کتاب عمومی این حوزه است، یادآور شد: گنجینه شهدای استان یک 
مرکز فاخر و ارزشمند در حوزه ایثار و شهادت است و می تواند برای آشنایی جوانان و نوجوانان 

با این فرهنگ غنی موثر واقع گردد. 

واکنش
مدیر برنامه های یونسکو 

در شهر خالق رشت،
بسترهای مناسب 

شهر خالق خوراکی 
باید فراهم شود

انقـراض نسل تان بسیـار 
جـدی است 

  تولیـد نرم افـزار موبایلـی فرهنگ اعالم شهـدای گیالن

 نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه 
خبری گیالن 24: مردم سراسر گیالن 
به خصوص شهرنشین ها با این میزان 
اندک زاد آوری از یک سو و افزایش 
سوی  از  جامعه  در  ها  طالق  سطح 
دیگر به جد نگران انقراض نسل خود 

باشند. 
و  علمی  مستندات  براساس 
تجربیات جهانی ، جمعیت ها  همیشه 
عامل توسعه و پیشرفته بوده و خواهند 
بود  و جامعه سالمند و پیرشده اگر چه 
دارای تجربیات خوبی است ،اما توان 
جوان،  جمعیت  ندارد.  را  خود  اداره 
شاداب ،  فهیم و پر انرژی  در طول 
برجسته  های  شاخصه  همه  تاریخ 
همراه  به  خود  با  را  رفاه  و  پیشرفت 
استمرار  برای  جوامع   همه  و  داشته 

این مهم تالش می کنند. 
از   بعد  که  اخیر  سال  هفت  در   
حدود 30 سال  خدمت  در تهران و 
چهار استان کشور  به رشت بازگشتم، 
های  رسانه  در  را  موضوع  این  مکرر 
و  کرده   منتشر  کشوری  و  ای  منطقه 
های  کالس  در  و   ام  کرده  گوشرد 
العاده  فوق  مساله  این  بر  نیز  دانشگاه 
مهم تاکید می ورزم که نسل گیالنی با 
سرعت بسیار در حال نابودی است - 

هشیار باشید.
منظر  از  که  حالی  عین  در  گیالن 
کوچک  از  یکی  جغرافیا  و  مساحت 
ترین استان های ایران زیبا ست، طبق 
وزارت   ، ایران  آمار  مرکز  آمارهای 
پژوهش  مرکز  و  درمان   و  بهداشت 
نظر  از  های مجلس شورای اسالمی  
ایران  استان  آخرین  هم  ولد  و  زاد 

است.؟!. 
و  بازار  در  ها  گیالنی  از  بسیاری 
و  مالی  ، مشکالت  دانشگاه  و  مزرعه 
اقتصادی را عامل کاهش شدید زاد و 
ولد خود مطرح می کنند در حالی که 
ترک ها که از استان های همسایه در 
استان و در رشت مرکز گیالن  همین 

استان  غرب   های  شهرستان  دیگر  و 
شرایط  همین  با  اند،  کرده  مهاجرت 
چندین برابر زاد و ولد دارند.! - شاید 
برای شما گیالنی حیرت انگیز باشد! 

اینجا موضوع ، نگاه ناسیونالیستی » 
ملی گرایی و قوم گرایی نیست« بلکه 
آینده  جامعه،  کنونی  وضعیت  مساله 
منطقه  و نابودی فرهنگ یک جمعیت 
پر افتخاراست. قومی به بزرگی گیالن  
شدن  محو  حال  در  نور  شتاب  با  که 

است.!... 
 مدیران استان به خصوص مدیران 
این  باشند  آگاه  روحانیان  و  فرهنگی 
گیالن  شدن  پیرتر  و  جمعیت  کاهش 
یک آسیب جدی اجتماعی شاید بدتر 
که  است  ها  بیماری  از  بسیاری  از  
بیماری عالج دارد ، اما عدم زاد و ولد 

و حفظ نسل درمانی ندارد. 
مردم گیالن باید آگاه باشند و جوان 
های این موضوع مهم را  باری به هر 
جهت نپندارند که ادامه چنین روندی 
خیانت به نسل های آینده است و باید 

نسل امروز پاسخگو باشد.
یک  تازه  اظهارات  راستا  همین  در 
متخصص و کارشناس حوزه پزشکی 

خواندنی است. 
جمعیت،  سالمت،  دفتر  کل  مدیر   
بهداشت،  وزارت  مدارس  و  خانواده 
مشترک  همکاری  برنامه  کلی  هدف 
بین دستگاهی را، ارتقای کمی و کیفی 
ازدواج،  هنگام  های  آموزش  برنامه 
برخورداری  افزود:  و  کرد  عنوان 
از  پس  و  ازدواج  آستانه  در  زوجین 
های  توانمندی  و  ها  مهارت  از  آن 
زندگی  ادامه  و  آغاز  برای  بیشتر 
از  رضایتمندی  افزایش  برای  مشترک 
زندگی زناشویی و نهایتا تحکیم بنیان 
برنامه  این  اهداف  دیگر  از  خانواده، 

است. 
  دکتر سیدحامد برکاتی، با اشاره به 
رشد باروری در کشور، اظهار کرد: بر 
باروری   ،  9۵ سال  سرشماری  اساس 
ساله  پنج  در   2.01 کشور  در  کلی 

منتهی به سال 9۵ بوده است. 
تاریخ  در  سخنرانی   یک  در  وی   
11 دی ماه در رشت ، رشد جمعیت 

در کشور را 24.1 اعالم کرد و افزود: 
استان  کشور،  های  استان  در  بین  در 
و  جمعیت  رشد  کمترین  گیالن، 
میزان  همچنین  دارد.  را  باروری  نرخ 
گیالن  در  آوری  فرزند  و  ازدواج 
به  اشاره  با  وی  است.  داشته  کاهش 
ثبت 18 هزار و 800 مورد ازدواج و 
6 هزار و 600 مورد طالق در گیالن 
در  طالق  میزان  گفت:   96 سال  طی 
های  استان  سایر  با  مقایسه  در  گیالن 

کشور باالست.   
  مدیر کل وزارتی، با اشاره به این 
که سالمندی در کشور با دو الگو همراه 
سالمندی  جمعیت  کرد:  اذعان  است، 
باالی 60 سال در استان های شمالی، 
 ، گیالن  در  آمار  این  که  است،   9.2
13.2 درصد است که با تا پایان سال 

97، به 14 درصد هم می رسد. 
  وی با اشاره به این که، استان گیالن 
تغذیه کودکان مشکلی  در زمینه سوء 
ندارد، افزود: افزایش وزن و چاقی در 
بین کودکان گیالنی و بحث سالمندی 
در  غیرواگیر  های  بیماری  افزایش  و 
این استان بسیار جدی است که کنترل 
تامین سالمت جمعیت  به  این موارد، 

استان کمک خواهد شد. 
اقدامات  از  یکی  برکاتی،  دکتر     
و  خانواده  جمعیت،  سالمت،  دفتر 
آموزش  را  بهداشت،  وزارت  مدارس 
آن  از  پس  و  ازدواج  حین  های 
های  آموزش  افزود:  و  کرد  عنوان 
مساعدت  و  همراهی  با  ازدواج  حین 
شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای 
و  زن  ملی  ستاد  و  کشور  اجتماعی 
بهداشت  وزارت  نظارت  با  خانواده، 

صورت می گیرد. 
  وی با بیان این مطلب که تا کنون، 
9۵ درصد زوجین موظف به گذراندن 
ازدواج  حین  آموزشی  های  دوره 
قانونی  ثبت  مراحل  بتواند  تا  بودند 
کرد:  کنند، خاطرنشان  را طی  ازدواج 

اسالمی  تبلیغات  سازمان  قضایه،  قوه 
برگزاری  در  نیز  بهزیستی  سازمان  و 
دوره های آموزشی با وزارت بهداشت 

مشارکت دارند. 
جمعیت،  سالمت،  دفتر  کل  مدیر   
بهداشت،  وزارت  مدارس  و  خانواده 
بازنگری در بسته آموزشی ویژه زوجین 
در آستانه ازدواج، توانمندسازی نیروی 
آموزشی  دوره  سه  برگزاری  انسانی، 
ارشد  مربیان  توانمندی  ارتقای  برای 
برای  آموزشی  محتوای  تهیه  کشور، 
کارگاه  سه  برگزاری  ای،  منطقه  مربیان 
تربیت مربیان منطقه ای، را از اقدامات 
استقرار  افزود:  و  برشمرد  شده  انجام 
بندی  سطح  های  مراقبت  و  خدمات 
از  پس  اول  سال   ۵ اولویت،  با  شده، 
در دست  های  برنامه  دیگر  از  ازدواج، 

اقدام وزارت بهداشت است. 
مستند  اظهارت  از  که  گونه  همان   
و  بهداشت  ارشدحوزه   کارشناس  این 
در  های  گیالنی   : آید  می  بر  سالمت 
ازدواج و فرزند آوری  در ردیف استان 
های باالی کشور  و احتماال مقام اول یا 
دوم  را داراست  و در همین حال در 
طوالیی  ید  خانواده  فروپاشی  و  طالق 
دیگران  از  را  سبقت  گوی  و  داشته 
ربوده اند که هر دو امر مهم به فرهنگ 
سازی ، تبلیغات و رسیدگی نیاز دارد.. 

اگر همه روحانیان به خصوص امامان 
جمعه ، دستگاه فرهنگی و مسئوالن آن 
و  صدا  به خصوص  استان  ها  رسانه   ،
سیمای  گیالن در این خصوص تا چند 
سال فقط در همین مقوله فعالیت کنند، 
شاید بتوان به آینده استان و حفظ نسل 

گیالن امیدوار شد. 
رسانه  و  روحانیت  ملی،  رسانه  از 
های استان تقاضا می کنم در این  راستا 
و  نشمارند  سبک  را  آن  و  کنند  همت 
خانواده های نیز نسبت به این موضوع 

حساسیت باالی داشته باشند. انشاء اهلل

پیشنهاد و انتقاد 

قابل توجه استاندار گیالن ،نماینده های مردم شهرستان 
شامل  شهری  مدیریت  و  رشت  فرماندار  ملت،  خانه  در 
شهردار و معاونان و اعضای شورای شهر اینکه دو رودخانه 
قلب  در  متعفن  فاضالب  از  جاری  گوهررود،  و  زرجوب 
باقی  روز  و  حال  همین  به  باید  زمانی  چه  تا  رشت  شهر 
بماند. اگر شهروندان رشتی دم بر نمی آورند معنایش این 
نیست که اعتراض و انتقادی به عملکردها شما ها ندارند، 
در عین حالی که ما رسانه ها که خدا را شکر مواجب بگیر 
حضرات نیستم در صحنه حاضریم. » منظور رسانه هایی که 

در خدمت مردم  و دلسوز به حال  جامعه هستند«. 
و  مردمی  های  حرکت  برای  گیالن  زیست  محیط  چرا 
نمی  اقدامی  آالینده«  و  آلوده  فوق   « آبراه  دو  این  اصالح 
و  سخنرانی  شب  تا  صبح  از  مدیران  کارهای  همه  و  کند 
اظهار نظرها و فضاسازی رسانه ای برای جلب توجه افکار 
زیستی  محیط  های  تشکل  چرا  اساسا  یا  است.؟  عمومی  
که تعدادشان هم در گیالن و شهر رشت متعدد است،؟ در 
نوعی خواب خاص به سر می برند و در این موضوع بسیار 
مهم که با سالمت و سرنوشت مردم به ویژه کودکان مرتبط 
است، وارد نمی شوند.  کودکانی که تعدادشان در گیالن و 
شهر رشت نسبت به تعداد کودکان در دیگر شهرها به علت 
زاد و ولد قطره ای بسیار کم و نسل گیالنی رو به انقراض 
است.!؟  آیا سزاوار است این اندک کودکان رشتی یا ساکن 
رشت  شهر  رودخانه  دو  فاضالب  جاری  تعفن  در  رشت 
دچار بیماریهای تنفسی و ریوی شوند که عده ای از آنها به 

گواه آمارهای غیر رسمی بهداشتی چنین شده اند.! 
و  روزمره  امور  به  تنها  استان  و  کشور  در  مدیریت  چرا 
جلسات مکرر تبدیل شده است و کسی برای این مهم کار 
اساسی انجام نمی دهد. این درحالی است که رئیس کمیسیون 
بودجه اصالح   ، اعالم می کند  بهداشت شورای شهرصریح 
ساختار دو رودخانه در جاهای دیگری هزینه می شود- چرا؟ 
به راستی چه کسی مسئول است و چرا کسی پاسخگو نیست 
تا چندین میلیون حقوق   و فقط روز را به شب می رسانیم 
ماموریت های  کارهاو حق  اضافه  آنچنانی و  پاداش های  و 
زندگی  امکان یک  ما  به  که  هایی  کنیم.؟ حقوق  دریافت  را 
اکثریت جمعیت جامعه دچار  که  شاهانه می دهد در حالی 
مشکالت اقتصادی و معیشتی و عسر و حرج ناتمام هستند 
و گوش ها برای حل مشکالت همین مردم شنوا نیست.!؟ از 
سال 1369 که در استان مسئولیت داشتم ، تاکنون فریاد می 
زنم که به داد این رودخانه برسید و اجازه ندهید تا مجاری 
ورود فاضالب هر روز و هرهفته بیشتر شود، اما چه کسی می 
شنود.! بی تردید ما خسته نمی شویم  چرا که این رسالت و 
وظیفه ذاتی و حرفه ای ما است تا فرهنگ سازی کرده و مردم 
را نسبت به آنچه پیرامون شان می گذرد آگاه تر سازیم ، لکن 
مسئوالن هم  در کنار جایگاه اجتماعی و حقوق های آنچنانی 
و سخنرانی های آتشین در مجالس و جشنواره ها، به خود 
بیایند. اینکه مدیران به علت وقت و انرژی که برای کارهای 
مردم می گذارند مستحق دریافت های فوق هستند، اما نباید 
بعضی از امور تا این حد و چند دهه روی زمین بماند.! باز 
هم اینکه استاندار، فرماندار و مدیران شهری خوبی داریم ، 
تردیدی در آن نیست اما  تاخیر در اجرای برخی پروژه های 
مهم مانند  موضوع حل مشکل فاضالب دو رودخانه، زباله 
شهرهای گیالن به ویژه شهر میلیون رشت،  آسفالت معابر  
از حقوق اولیه شهروندان است و باید به سرعت و با چنگ 

و دندان مرتفع شده و مشروط زمان نشود.
* 44 نقطه آینده گوهر رود

کارشناس های محیط زیست غیر دولتی اعالم کرده اند 
براساس بررسی های انجام شده 44 نقطه آلوده کننده  برای 
رودخانه گوهر رود وجود دارد که همگی ورودی فاضالب 
خانگی یا صنعتی است.  پرسش  از مدیران اجرایی استان، 
شهرستان و مدیریت شهر و نمایندگان مجلس که از مردم 
به   ، است  این  خواهند  می  رای  رشت  شریف  و  خوب 
راستی بستن این نقاط معدود و محدود تا این حد دشوار 
است که همه مردم شهر باید تاوان آالیندگی این رودخانه 
را بدهند.؟  گفته می شود زرجوب هم که در کنار گوهررود 
از آلوده ترین رودهای جهان به شمار می رود، همین شرایط 
را دارد.  در واقع کافی است که سرمنشاء آلودگی های برای 
همیشه کور شود در این صورت آب زالل به این دو رود 
باز می گردد.؟! باز می گردد برای آنکه مانند دهه های قبل 
ظرف  ، شستن  گیری  ماهی  برای  محلی  رودخانه  دو  این 
های حاشیه نشین ها، شنای بچه های شهر و محل تفریح 

گردشگران شود. 

زرجوب و گوهر 
رود رشت، همیشه 

جاری فاضالب!! 

گیالنی ها هشیار باشند ، نامه ی سرگشاده ، 

مجید محمدپور - نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات

بندر انزلی- شهریوریان

خدمت بین دانا

 گیالن 24. نشریه واکنش : 
در هفته ی پنجم رقابت های 
ملوانی  ایران  بانوان  برتر  لیگ 
شکست  با  پوش  سپید  های 
درخشش  دیگر  بار  حریف 

خود را به نمایش گذاشتند.
انزلی  در  که  بازی  این  در 
شده  احیا  تیم   ، شد  برگزار 
به   0 بر   4 نتیجه  با   بانوان  
به  و   کرد  عبور   حریف  از 
لیگ  جدول  در  سوم  جایگاه 

برتر دست یافت.. 
 « توسط  بازی  این  سه گل 
سارا قمی«و یک گل توسط » 

افسانه اقبال » به ثمر رسید. 
مریوان  ملل  راهیاب  تیم   
سال گذشته مقام سوم کشوری 
را کسب کرده بود و این تیم 
تیم  اعضای  از  شده  تشکیل 
و  نوجوانان  بزرگساالن،  ملی 

جوانان است. 
ملوان  پوش  سپید  قوهای 
با  خود   بازی  آخرین  در 
به  اتحاد  و  انسجام  نهایت 

پیروزی رسیدند ..
منبع : گیالن 24

خبر
درخشش بانوان 

فوتبال ملوان انزلی

زهرا رضائی

ادامه مطلب ...
به خانواده ها و بخش صنعتی اخطار 
با  باید  العموم هم  داده شود »  مدعی 
شما  که  شود«  وارد  عمل  در  جدیت 
دفع  سیستم  تا  دارید  فرصت  ماه  دو 
فاضالب  خانه و کارخانه  را مناسب 
این صورت  غیر  در  کنید،  بهداشتی  و 
و  تخلیه  باید  منزل  و  بسته  کارخانه 
حاکمیت  قدرت  اگر  شود.   تخریب 
یک  در  که  نباشد  مجریان  و  دولت  و 
جامعه سنگ روی سنگ بند نمی شود.  
کشور  سراسر  شهرهای  در  اگر 
قوانین راهنمایی درست رعایت نشود 
برای آن است  که قدرت قانون اعمال 

سازی  آلوده  مورد  در  و  شود  نمی 
رودخانه و تاالب انزلی و دریای خزر 

همین  قاعده وجود دارد .  
و  مدیرعالی  های  خانم  و  آقایان 
که  اکنون  باید  عامل   مدیر  و  رئیس 
بخشی  بیماری  و  شده  دیر  هم  بسیار 
ها  رودخانه  نشین  حاشیه  جمعیت  از 
را فرا گرفته ، کار اساسی انجام بدهند. 
میلیاردی   60 و   ۵0 های  بودجه  این 
های  سازمان  های  بودجه  و  تومانی 
جهانی را برای این رودها هزینه کنند 
و  به زخم های دیگر نزنند که زخمی 
بزرگ و وخیم تر از آالیندگی زرجوب 
 28 از  بعد  ندارد.  وجود  گوهررود  و 

سال قلم فرسایی در این عرصه از همه 
دوستان دلسوزم در عرصه رسانه های 
و  خوب  مردم  رشت،  شهر  و  استان 
می  گیالن   قضایی  دستگاه  و  هوشیار 
و  روز  هیچ  را  مساله  این  که  خواهم 
هفته ای به بایگانی نسپارند که وجود 
این دو آبراه  در کنار زباله های منطقه 
سمی  های  شیرابه  با  رشت   سراوان 
مردم  ها و  برای رشتی  االینده  فوق  و 
فاجعه  گیالن  استان  از  عظیمی  بخش 

است .  
هم  محیطی  زیست  های  تشکل 
صحنه  وارد  و  نکنند  کاری  مالحظه 
بهره  های  رسانه  ابزار  همه  از  شده، 

روز  هر  ما  شهر  که  نگذارند  و  بگیرند 
آلوده تر شود به ویژه آنکه در چند سال 
اخیر رشت از نظر تردد انبوده خودروها 
روند  زیست   محیط  مدارک  استناد  به 
دود  آلودگی  دارد.  الودگی  افزایش 
خودروها و بخش صنعت، دو رودخانه 
آلوده  انباشته از فاضالب ها و زباله های 
برای  مجالی  تردید  بی  سراوان  منطقه 
باید  و  گذارد  نمی   باقی  سالم  زندگی 
افکار  و  شود  انگیخته  بر  ها  حساست 
واکنشی  خود  از  حتما  منطقه  عمومی 

نشان بدهند. امیدوارم 
منبع : گیالن 24 

زرجوب و گوهر رود رشت، همیشه جاری فاضالب!! 

 گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرکل 
و  داد: ۵ هزار  پرورش خبر  و  آموزش 

۵2۵ کالس گیالن استاندارد سازی شد
و  4هزار  اکنون    هم  افزود:  وی 
681 کالس درس گیالن در قالب 818 
مدرسه نیازمند استاندارد سازی سیستم 

گرمایشی هستند. 
و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
با  آرای«  جهان  »نادر   ، عمومی  روابط 
انجام  گرمایشی  پروژه های  به  اشاره 
گفت:  استان  آموزشی  مراکز  در  شده 

از ابتدای سال 90 تا پایان سال گذشته 
910 مدرسه به سیستم گرمایشی مجهز 

شده بودند.   
وی ادامه داد: برای اجرای پروژه های 
گرمایشی در  پنج هزار و ۵2۵ کالس با 
زیربنای بالغ بر 473 هزارمتر مربع، 390 

هزار و میلیون ریال هزینه شد.   
جهان آرای با بیان اینکه 818 مدرسه 
پرورش  و  آموزش  گانه   34 مناطق  در 

گرمایشی  استانداردسازی  نیازمند  نیز 
سازمان  آمار  بر  بنا  کرد:  تصریح  هستند 
استان  تجهیز مدارس  توسعه و  نوسازی، 
برای  تومان  میلیارد   112 حدود  گیالن 
 681 و  هزار  چهار  این  استانداردسازی 

کالس درس اعتبار نیاز است. 
منبع : گیالن 24

5 هـزار و 525 کالس گیالن استانـدارد سـازی شد

ادامه مطلب در همین صفحه  

مجید محمدپور - نویسنده، روزنامه نگار 
و استاد علوم ارتباطات

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد:

آگهــی ثبتــی
آگهی ثبتی

بدین وسیله به آقای رضا کارگر گرانسایه فرزند مسعود شناسنامه شماره 1058 
تاریخ تولد 1360/06/28 شماره ملی 0322602122 ساکن رشت خیابان تختی کوچه 
نیا فرزند اسمعیل  سعدی رو به روی مهد کودک ابالغ می شود که خانم مریم صفاری 
بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در  جهت وصول تعداد 361 عدد سکه طالی تمام 
اجرائیه  علیه شما  دفتر 245 سنگر  ازدواج شماره 887519- 1389/06/19  سند 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700268 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1397/10/4 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند و آدرس اعالمی 
آقای میر اسمعیل قرشی وکیل بستانکار شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای وکیل بستانکار 
های  روزنامه  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجراییه  مفاد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده  طبق 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 
اقازاده  اجرای اسناد رسمی سنگر - سید روشن  یافت.  مسئول واحد  جریان خواهد 
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گوناگون

 گیالن 24 و نشریه واکنش: استاندار گیالن گفت: باید با الگوبرداری از خصلت شهدا و 
ایثارگران ،از منافع شخصی به نفع مصالح جامعه چشم پوشی کرد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر مصطفی ساالری به همراه نماینده 
مردم شهرستان های شفت و فومن و فرماندار شهرستان فومن  با خانواده شهیدان هدایت 

پناهی و زمانی دیدار کرد. 
 دکتر ساالری در این دیدار حضور در جمع خانواده معظم شهدا و ایثارگران را به دلیل 

پاسداشت ارزش واالی آنان خواند. 

 وی با بیان اینکه علیرغم مشکالت موجود خانواده معظم شهدا هیچ توقعی از مسئوالن 
و  اند  بوده  مسئوالن  کنار   در  همواره  استقامت  و  صبر  با  عزیزان  این  ندارند،گفت:  نظام 

حافظان ارزش های انقالب اسالمی ایران هستند. 
 استاندار گیالن با اشاره به جایگاه واالی کسانی که چندتن از اعضای خانواده خود را 
در راه اعتقادات و باورهای انقالبی از دست داده اند، اظهار داشت: فرهنگ این خانواده ها 
از خود گذشتگی است و تمامی افراد جامعه مسئولیت سنگینی در قبال خانواده این عزیزان 

دارند.

  از منـافع شخصـی برای حفظ مصالح جـامعه چشم پوشـی کنیم 

هنرمندان باید دغدغه مردم 
را داشته باشند

واکنش

ای  منطقه  ی  نشریه  و   24 گیالن   
موازات  به  باید  ما  هنرمندان  واکنش: 
های  عرصه  در  هنری  های  فعالیت 
گوناگون دغدغه مردم را داشته باشند 
بدون مردم هنر جایگاه واقعی و  زیرا 

معنا و مفهومی ندارد.
سولماز غالمی بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون در مصاحبه  با شبکه خبری 
گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای واکنش 
تصریح کرد: هم چنین هنرمند باید در 
همراه  جامعه  به  خود  هنر  ارائه  کنار 
با خانواده شغل و حرفه ی   و همگام 
اقتصاد  به  کمک  راستای  در  دیگری 

خانواده داشته باشد. 
وی که در سه بخش سینما ، تئاتر و 
تلویزیون به سینما به لحاظ ویژگیهای 
عالقه  آن  های  جذابیت  و  خاص 
بیشتری دارد،  مریال زارعی را الگوی 
و  داند  می  نمایشی  هنرهای  در  خود 
بر  عالوه  زارعی  خانم   ، دارد  اعتقاد 
یک  درهنر،  زیاد  بسیار  های  موفقیت 
به  مدیر  یک  و  موفق  دار  خانه  بانوی 

معنای واقعی است. 
به  اینکه  بر  تاکید  با  غالمی   خانم 
اعالم  ورزد،  می  نیزعشق  آشپزی  هنر 
کرد: در همین راستا به تازگی اقدام به 
تاسیس یک مرکز تهیه غذا و رستوران 

کرده است که با همراهی همسرش بنا 
دارد از زنان سرپرست خانوار در این 

مجموعه بهره گیری کند. 
او از سال 1387 به طور اتفاقی وارد 
کارهای هنری شد و در سال اول در 2 
کار سینمایی  به نام های » مادر پاییزی 

و به رنگ باران« حضور پیدا کرد. 
استادان  نزد  که   سولمازغالمی 
صالحی،  پرستو  چون  نامی  صاحب 
پرور وشکرخدا گودرزی   مسعود آب 
را  متعددی  آموزشی  های  دوره  و... 
مشترک  کار  یک  در  است،  کرده  طی 
سینمایی ایران و ترکیه هم شرکت کرد  
اما به علت مشکالت مالی تهیه کننده 

،این محصول ناتمام مانده است. 
حاضر  حال  در  هم  تئاتر  حوزه  در 
یک کار از علی برجی کارگردان تئاتر 
را برای جشنواره فجر در دست اجرا 
کنندگی  تهیه  به  مستند  یک  و  دارد  
پیشکسوت  از  دوست  جوقه  آقای 
را  رنجبر  ملکه  جمله  از  هنری  های 
همچنین  و  است  کرده  آفرینی  نقش 
نگاه  پایت  به  »گاهی  های  درفیلم 
نکن« و »تصادف« به کارگردانی سامان 
جوقه دوست نقش داشته وبزودی در 
فیلم بلندی با نام »جاده والیت« که با 
موضوع هجرت امام رضا » ع« است، 

جوقه  سامان  کارگردانی  به  هم  باز 
دوست ایفای نقش دارند 

 وی اعالم کرد« برنامه های زیادی 
در آینده برای حوزه سینما و تئاتر دارد 
ورود  برای  خواست  ها  جوان  از  و 
دراین عرصه  بدون تکیه بر رابطه، پول 
شایستگی  و  ها  توانایی  بر   ، پارتی  و 

های خود متکی باشند. 

مصاحبه   پایان  در  غالمی  خانم 
یک  مندم  عالقه  .بسیار  کرد:  تصریح  
در  آمل  شهرم   در  آموزشی  کارگاه 
با عشق  استان مازندران  داشته باشم و 
در خدمت جوان ها منطقه ، آنچه را که 

آموخته ام  منتقل کنم
منبع : گیالن 24

خبر

رونق اقتصادی 
و درآمـد 

پایدار در گرو 
رونق گردشگری است 

 گیالن 24 و نشریه واکنش: شهردار جدید رودسر در 
مراسم معارفه اش بیان کرد : با ایجاد رونق گردشگری در 
پایدار خواهیم رسید.  اقتصادی ودرآمد  رودسر به رونق 
یکی از مدل های برون رفت ، رونق گردشگری است.  
معارفه  مراسم  در  رودسر  جدید  شهردار  دل  زنده  رضا 
شد،  برگزار  ارشاد  اداره  آوینی  شهید  سالن  در  که  خود 
اتفاق  زمانی  هرشهری  پیشرفت  و  توسعه  کرد:  اعالم 
خواهد افتادکه رونق اقتصادی درآن ایجادشود. درشهری 
مطمئنأ  رسانی  ، خدمت  نشده  ایجاد  اقتصادی  رونق  که 

بسیارسخت خواهدشد.  
اقتصادی  رونق   : کرد  تصریح  رودسر  جدید  شهردار 
است.  گردشگری  رونق  ایجاد  گرو  در  پایدار  درآمد  و 
پتانسیل و ظرفیت های فراوان گردشگری  رودسردارای 
رونق  ایجاد    ، رفت  برون  های  مدل  از  یکی  و  است 
گردشگری است. این امر با بستر سازی الزم در جهت 
حوزه  در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  و  مشارکت 

گردشگری و دریانوردی ایجاد می شود.  
باالدستی  اسناد  براساس   : کرد  خاطرنشان  دل  زنده 
راهبردی  سند  و   1404 انداز  سندچشم  همچون   ، نظام 
معظم  مقام  سوی  از  اخیرأ  که  اسالمی   ، ایرانی  الگوی 
و  محیطی  زیست  حوزه  در  میتوانیم  شد،  ابالغ  رهبری 
معماری ایرانی _ اسالمی و شهرسازی و خدمت شهری 
ارتباطی و حمل ونقل و سایر حوزه های  ، شبکه های 
خدمت رسان ، خدمت رسانی مفیدی انجام داده و باعث 
رونق و پیشرفت هر چه بیشتر شهر رودسر شد. معارفه 
و  امورشهری  مدیرکل  با حضور  رودسر  جدید  شهردار 
شوراهای استانداری گیالن، نماینده مردم رودسر و املش 
در مجلس شورای اسالمی ، فرماندار ، رئیس و اعضای 

شورای شهر برگزار شد.

شهردار رودسر ؛ 

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

شماره حساب بانک ملی01053٩2855005 و   شماره حساب  بانک صادرات0102507308000- 
شماره حساب بانک رفاه222200200- و شماره کارت  ۶0۶373102175٩122بانک مهر ایران

تلفن    013333۶353٩        و         013333۶38٩0

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     01002481087003 بانک صادرات       010003٩45500٩     بانک پارسیان

زهرا رضائی   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   0٩111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون:

خبر

خبر

شیوع بیماری 
آنفلوآنزا فوق 
حاد پرندگان 

گیالن تکـذیب شد 

رشتی ها مراقب 
دالرهای تقلبی 

باشند

گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرکل حفاظت محیط 
زیست گیالن گفت: تاکنون گزارشی از مشاهده بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تاالبها و زیستگاههای 

حساس پرندگان استان ارائه نشده است. 
دکتر قربانعلی محمدپور با اشاره به بیماری آنفلوآنزای 
پایش های صورت  اساس  بر  گفت:  پرندگان  حاد  فوق 
پرندگان  حساس  زیستگاه های  و  تاالب ها  از  گرفته 
بیماری  مشاهده  از  گزارشی  هیچ  استان،  در  مهاجر 

آنفوالنزای فوق حاد پرندگان ارائه نشده است. 
 وی افزود: پروانه شکار صادر شده برای شکارچیان 

مجاز، تا 4۵ روز تمدید می شود. 
 محمدپور با اشاره به صدور مجوز شکار از نیمه آبان 
امسال تصریح کرد: شکارچیان می توانند تا پایان بهمن 
به دفاتر پیشخوان  ماه امسال برای صدور پروانه شکار 
دارای  کرد: شکارچیان  اظهار  کنند. وی  مراجعه  دولت 
پروانه شکار در گیالن، هر روز فقط می توانند 2 پرنده 

خشکی زی و 4 پرنده آبزی شکار کنند.

گیالن 24: رییس پلیس آگاهی استان گفت: ماموران 
181هزار  و  4میلیون  کرد:  اعالم  گیالن  آگاهی  پلیس 
و 100دالر اسکناس جعلی از منزلی در رشت کشف 
فردی  که  متهم  افزود:  شعبانی  سرهنگ  شد.  ضبط  و 

37ساله است در منزلش دستگیر شد. 
دربازار  تقلبی  ارز  توزیع  با  که  فرد  این  وی گفت: 
اخالل ایجاد کرده بود در بازجویی های پلیس اعتراف 
کرد دالر هاي جعلي را ازاستان های مرزی کشور تهیه 
کرده است.   رئیس پلیس آگاهی گیالن  افزود: متهم با 

تشکیل پرونده به مراجع قضائي معرفي شد.

ادامه مطلب ...
در فرانسه هم شرایط بر همین 
منوال و حتی شدیدتر از انگلیس 
است واعتراض های معروف به 
شنبه های سیاه در دو ماه گذشته 
سرمایه  تداوم  به  ها  اعتراض  و 
رئیس  و حمایت شخص  داری 
جمهوری از ثروتمندان در همین 
تبیین می شود.  راستا تعریف و 
فرانسوی  معترضان  از  بسیاری 
آنها  آمدهای  در  که  گویند  می 
فقط برای زنده ماندنشان کفایت 
از جمعیت  و درصدی  کند  می 
کم در آمد ، تکدی گری را پیشه 

کرده اند تا روزگاربگذرانند. 
قاعده  این  از  نیز  ما  ایران   
علل  و  علت  و  نیست  مستثنی 
 « گری  تکدی  یی«  گدا  بروز 
آمارهای  با  بیکاری  در  ریشه 
از  ناشی  فقر  تورم،   آن،  باالی 
فاصله  ثروت و  ناعادالنه  توزیع 
رفتن  دست  از  شدید،  طبقاتی 
آن   امثال  و  خانواده  سرپرست 
دولت  یک  به  مربوط  که  دارد 
ایران   فرهنگ  در  نیست.  خاص 
پدر همیشه نان آور خانواده بوده 
و به هر دلیلی از کار افتاده شود 
خانواده  اقتصاد  کند،  فوت  یا 
و  شود  می  جدی  تنش  دچار 
برای  خانواده  از  افرادی  یا  فرد 
در آمد زایی روانه کوچه و بازار 
و حضور در سر چهار راهها می 
شود. دولت ما مانند بسیاری از 
برای  باید  پیشرفته  کشورهای 
این  خانواده ها و تداوم زندگی 
از  دسته  این  اعضای  برای 
خانواده ها به طور جدی فکری 
شناسان  جامعه  بکند.  اساسی 
اعتقاد دارند ، هیچ فردی » گدا« 
به دنیا نمی آید وهر متکدی به 
گری  تکدی  دنیای  وارد  عللی 
باندهای  برخی  البته  شود.  می 
تکدی گری را که یک فرد یک 
و  کودک  ای  عده  ظالم  گروه  
ما  جامعه  در  گدایی  رابرای  زن 
و بعضا دیگر جوامع روانه معابر 
مورد  باید جداگانه  را   کند  می 

بررسی قرار داد. 
چند   حذف  نویسنده،  عقیده  به 
صفر از پول ملی که بی تردید نشان 
و  دارد  آن  ارزش  شدید  کاهش  از 
تشنج اقتصاد در جامعه را نمایندگی 
که  است  خودرویی  مانند  کند،  می 
نمی  روشن  دالیلی  به  آن  موتور 
روشن  دادن  حول  با  باید  و  شود 
چنین  با  خودرو  این  اینکه  شود. 
کار  درست  زمانی  چه  تا  موتوری 
بهسازی   برای  کارهایی  چه  و  کند 
تصمیم  به  بشود  موتور  ساختار  و 
عرصه  در  و  خودرو  صاحب 
کشورداری به دولت و تیم اقتصادی 

دولت بستگی دارد. 
کالم آخر اینکه ، تا زمانی که 
نشده  ثبات  با  کشورمان  اقتصاد 
بی  علت  به  طبقاتی  اختالف  و 
به  ثروت چه   درتوزیع  عدالتی 
نپرداختن  و  آمدها  در  لحاظ 
علت  به  چه  و  دولت  حقوق 
زیاد  ها  حقوق  پرداخت  فاصله 
و  کم  گری  تکدی  شود،  تر 
دولت  باید  دارد.  وجود  بیش 
ها از ثروتمندان مالیات بیشتری 
دریافت کنند » که متاسفانه اغلب 
شان فرار مالیاتی و حقوق دولتی 
در  کم  از   ، دارند«  حاکمیتی  و 
موازات  به  و  نگیرند  مالیات  آمدها 
آن با زمینه سازی  و تقویت بخش 
تولید و اشتغالزایی برای بیکاران کار 
بخش  در  و  کنند  ایجاد  آمد  در  و 
در  شود.  برقرار  عدالت  دستمزدها 
جامعه  که  است  صورت  این 
نزدیک  هم  به  طبقاتی  نظر  از 
تکدی  برای  افراد  و  شده  تر 
امروزه  گری شرم خواهند کرد. 
از  ها  گری  تکدی  از  بسیاری 
زندگی  تداوم  و  ناچاری  سر 
ماندن  زنده  برای   بلکه   نه  که 
و  زیستی  های  زمینه  حداقل  با 

معیشتی انجام می شود. 

ادامه سرمقاله

علل و عـوامل 
تکدی گـری در 

جـامعه 

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان  سند مالکیت 

و  نامه شماره 262306  وکالت  برابر  اقای حسام صادقی 
ارائه دو برگ استشهادیه گواهی  با  665961 دفتر 4 رشت 
مالکیت  سند  که  است  شده  مدعی  رشت   4 دفترخانه  شده  
ششدانگ پالک ثبتی به شماره 43/1 واقع در بخش 1 رشت 
خانم افسر دانشمند ذیل ثبت 1193 صفحه 179 دفتر 1/25 
متمم طبق سند شماره قطعی 113144 در سال 74/01/29 
علت  به  که  گردیده  تسلیم  و  صادر  بهاری  همت  عیاس  به 
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 اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
را  مراتب  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  یا  و  معامله 
ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید 
دریافت نماید درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
محسن   - رشت  یکک  ناحیه  امالک  و  اسناد  ثبت   رئیس 

ابراهیم زاده
ر م الف / 5472

آگهی فقدان سند
اقای سید معصوم موسوی کلکاسرائی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 254 رشت مدعی گردیده که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 72/72 واقع در سنگ اصلی 72 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 143048 که ذیل ثبت 46740 و 
صفحه 223 دفتر 4/412 به نام بانک صادرات صادر و تسلیم گردیده و برابر سند صلح غیر منقول 206675 – 1383/11/29 
دفتر خانه 42 رشت به آقای سید معصوم موسوی کلکاسرائی منتقل و برابر سند رهنی 206930 – 1383/12/20 دفتر 42 

رشت در رهن شرکت ملی نفتکش ایران می باشد به علت 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 اگهی 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 دارد 

درغیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - ر م الف/ 5482      

 آگهی ثبتی
بدین وسیله به آقای کیانوش سیف آبکناری فرزند زیداهلل 
شناسنامه شماره 83 صادره از انزلی ساکن انزلی آبکنار میان 
محله ابالغ می شود که خانم سیده اشرف موسویان جهت وصول 
مبلغ 912/326/350 ریال ) نهصد و دوازده میلیون و سیصد 
و بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه ریال (  به استناد مهریه 
مندرج در سند ازدواج شماره 10697 – 1372/6/26 دفتر 
پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  انزلی   184 ازدواج 
اجرائی به کالسه 9700549 در این اداره تشکیل شده و طبق 

گزارش مورخ 1397/9/26 مامور پست ، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شاخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک  مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
اجرائی  عملیات  نمایید،  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت 

جریان خواهد یافت.
علی   - انزلی  بندر  رسمی  اسناد  اجرای  واحد  مسئول 

غالمعلی زاده - ر م الف / 5455  

 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 

ف
ردی

 نشانی اداره امور مالیاتی برگ قطعی -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد اصل مالیات  نوع شغل نام و نام خانوادگی 

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف 
 مالیاتی

تعاونی مسکن مهر  1
 8آزاد شماره 

 رشت

 222331897 ساخت مسکن
 )جریمه(

برگ مطالبه جرایم  1392
 169موضوع ماده 

اداره کل  -میدان فرهنگ -رشت 56791298
ساختمان  -امور مالیاتی استان گیالن

 550300اداره  -1شماره
تعاونی ناشران  2

 گیالن
اداره کل  -میدان فرهنگ -رشت 32837 رای هیات بدوی 1385 6250000 تعاونی ناشران

ساختمان  -امور مالیاتی استان گیالن
 550300اداره  -1شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

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

ساعت هیات تاریخ و 
 حل اختالف مالیاتی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت 
هیات حل اخالف 

 مالیاتی
تولید انواع  رنگسازی چمن 1

 رنگ
برگ دعوت به  1395 10000000

 هیات تجدید نظر
)اشخاص 

 حقوقی(

 صبح 8:30 57477085
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -استان گیالنمالیاتی 

 هیات حل اختالف مالیاتی -3شماره 

تولید انواع  رنگسازی چمن 2
 رنگ

3237188 
 )جرایم(

برگ دعوت به  1395
 هیات تجدید نظر

(169)ماده   

 صبح 8:30 57477757
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -مالیاتی استان گیالن

 اختالف مالیاتیهیات حل  -3شماره 
تولید انواع  رنگسازی چمن 3

 رنگ
9240000 

 )جرایم(
برگ دعوت به  1391

 هیات تجدید نظر
 )حقوق(

 صبح 8:30 57478093
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -مالیاتی استان گیالن

 هیات حل اختالف مالیاتی -3شماره 

ف
ردی

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

تاریخ و ساعت هیأت حل 
 اختالف مالیاتی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف 
 مالیاتی

 
 30/10/1397 151846 برگ دعوت 1385 68850 بازرگانی سجاد چیره 1

 13:00ساعت 
 نظامیخ حکیم  -آستارا

 30/10/1397 151846 برگ دعوت 1386 10691473513 بازرگانی سجاد چیره 2
 13:00ساعت 

 خ حکیم نظامی -آستارا

 87 831000 بازرگانی سجاد چیره 3
 تکلیفی

 30/10/1397 151846 برگ دعوت
 13:00ساعت 

 خ حکیم نظامی -آستارا

 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 

ف
ردی

 نشانی اداره امور مالیاتی برگ قطعی -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد اصل مالیات  نوع شغل نام و نام خانوادگی 

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف 
 مالیاتی

تعاونی مسکن مهر  1
 8آزاد شماره 

 رشت

 222331897 ساخت مسکن
 )جریمه(

برگ مطالبه جرایم  1392
 169موضوع ماده 

اداره کل  -میدان فرهنگ -رشت 56791298
ساختمان  -امور مالیاتی استان گیالن

 550300اداره  -1شماره
تعاونی ناشران  2

 گیالن
اداره کل  -میدان فرهنگ -رشت 32837 رای هیات بدوی 1385 6250000 تعاونی ناشران

ساختمان  -امور مالیاتی استان گیالن
 550300اداره  -1شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

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

ساعت هیات تاریخ و 
 حل اختالف مالیاتی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت 
هیات حل اخالف 

 مالیاتی
تولید انواع  رنگسازی چمن 1

 رنگ
برگ دعوت به  1395 10000000

 هیات تجدید نظر
)اشخاص 

 حقوقی(

 صبح 8:30 57477085
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -استان گیالنمالیاتی 

 هیات حل اختالف مالیاتی -3شماره 

تولید انواع  رنگسازی چمن 2
 رنگ

3237188 
 )جرایم(

برگ دعوت به  1395
 هیات تجدید نظر

(169)ماده   

 صبح 8:30 57477757
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -مالیاتی استان گیالن

 اختالف مالیاتیهیات حل  -3شماره 
تولید انواع  رنگسازی چمن 3

 رنگ
9240000 

 )جرایم(
برگ دعوت به  1391

 هیات تجدید نظر
 )حقوق(

 صبح 8:30 57478093
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -مالیاتی استان گیالن

 هیات حل اختالف مالیاتی -3شماره 

ف
ردی

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

تاریخ و ساعت هیأت حل 
 اختالف مالیاتی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف 
 مالیاتی

 
 30/10/1397 151846 برگ دعوت 1385 68850 بازرگانی سجاد چیره 1

 13:00ساعت 
 نظامیخ حکیم  -آستارا

 30/10/1397 151846 برگ دعوت 1386 10691473513 بازرگانی سجاد چیره 2
 13:00ساعت 

 خ حکیم نظامی -آستارا

 87 831000 بازرگانی سجاد چیره 3
 تکلیفی

 30/10/1397 151846 برگ دعوت
 13:00ساعت 

 خ حکیم نظامی -آستارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

ردیف
 نشانی اداره امور مالیاتی نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات  نام و نام خانوادگی 

 اداره امور مالیاتی -فرهنگ تشخیص 92 1000000 انرژی تابان خزر 1
 اداره امور مالیاتی -فرهنگ تشخیص 92 600000 ارتفاع توسعه پیشبرد سازه 2
 اداره امور مالیاتی -فرهنگ تشخیص 92 800000 بهسازان آب و خاک 3
 اداره امور مالیاتی -فرهنگ تشخیص 92 8332178 پیشتازان عمران رهاب 4
 اداره امور مالیاتی -فرهنگ تشخیص 92 2000000 پارس ره نورد گیالن 5
 مالیاتیاداره امور  -فرهنگ تشخیص 92 800000 بینش سبز الکترونیک شمال 6
 اداره امور مالیاتی -فرهنگ تشخیص 92 2000000 پترواهورامهر 7
 اداره امور مالیاتی -فرهنگ تشخیص 92 13800000 پترواهورامهر 8

 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 

ف
ردی

 نشانی اداره امور مالیاتی برگ قطعی -شماره برگ تشخیص نوع اوراق عملکرد اصل مالیات  نوع شغل نام و نام خانوادگی 

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف 
 مالیاتی

تعاونی مسکن مهر  1
 8آزاد شماره 

 رشت

 222331897 ساخت مسکن
 )جریمه(

برگ مطالبه جرایم  1392
 169موضوع ماده 

اداره کل  -میدان فرهنگ -رشت 56791298
ساختمان  -امور مالیاتی استان گیالن

 550300اداره  -1شماره
تعاونی ناشران  2

 گیالن
اداره کل  -میدان فرهنگ -رشت 32837 رای هیات بدوی 1385 6250000 تعاونی ناشران

ساختمان  -امور مالیاتی استان گیالن
 550300اداره  -1شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

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

ساعت هیات تاریخ و 
 حل اختالف مالیاتی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت 
هیات حل اخالف 

 مالیاتی
تولید انواع  رنگسازی چمن 1

 رنگ
برگ دعوت به  1395 10000000

 هیات تجدید نظر
)اشخاص 

 حقوقی(

 صبح 8:30 57477085
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -استان گیالنمالیاتی 

 هیات حل اختالف مالیاتی -3شماره 

تولید انواع  رنگسازی چمن 2
 رنگ

3237188 
 )جرایم(

برگ دعوت به  1395
 هیات تجدید نظر

(169)ماده   

 صبح 8:30 57477757
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -مالیاتی استان گیالن

 اختالف مالیاتیهیات حل  -3شماره 
تولید انواع  رنگسازی چمن 3

 رنگ
9240000 

 )جرایم(
برگ دعوت به  1391

 هیات تجدید نظر
 )حقوق(

 صبح 8:30 57478093
29/10/1397 

اداره کل امور  -میدان فرهنگ -رشت
ساختماذن  -مالیاتی استان گیالن

 هیات حل اختالف مالیاتی -3شماره 

ف
ردی

 

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

تاریخ و ساعت هیأت حل 
 اختالف مالیاتی

 نشانی اداره امور مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف 
 مالیاتی

 
 30/10/1397 151846 برگ دعوت 1385 68850 بازرگانی سجاد چیره 1

 13:00ساعت 
 نظامیخ حکیم  -آستارا

 30/10/1397 151846 برگ دعوت 1386 10691473513 بازرگانی سجاد چیره 2
 13:00ساعت 

 خ حکیم نظامی -آستارا

 87 831000 بازرگانی سجاد چیره 3
 تکلیفی

 30/10/1397 151846 برگ دعوت
 13:00ساعت 

 خ حکیم نظامی -آستارا

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

سمیه محمدی

زهرا رضائی



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 18 دی 1397، 1 جمادی  االول 1440 ، 8 ژانویه 2019 ، شماره 701

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 ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری ، تحلیلی گیالن 
24:  مدیر عامل شرکت »خزر نوش« واقع در ورودی چابکسر 
خرید  کرد:   اعالم  گیالن   استان  رودسر  شهرستان  توابع  از 
به  تاکنون  و  دارد  ادامه  همچنان  شمال  باغداران  از  مرکبات 
همت کارگران خزر نوش بیش از ۵0 تن کنسانتره تولید شده 

است.
آقای محمود رضایی  با اشاره به اینکه نرخ فعلی برای هر 
کیلو پرتقال آبگیری ۵۵00 ریال است، تصریح کرد: طرف قرار 
ظاهر  مرکبات  تامین  زمینه  در  توانمند  و  قدرتمند  بسیار  داد 
شده است و مدیریت شرکت  تالشهای فراوانی را برای انعقاد 
قرار داد با شرکت عالیفرد ) سن ایچ ( و احیای مجدد کارخانه 

صورت داده است.
 وی با  تاکید بر اینکه ، مرکبات تامینی برای تولید کنستانتره 
از کیفیت باالیی برخوردار است، متذکر شد: الحمداهلل روابط 
شکل  کار  العمل  حق  و  فرما  کار  دوشرکت  بین  عالی  کاری 
در  کنسانتره  استحصال  برای  را  روشنی  افق  که  است  گرفته 

سالهای آینده توسط شرکت عالیفرد تضمین می کند.
باتوجه به بیس  مدیر عامل شرکت خزر نوش عنوان کرد: 
سطح  افزایش  نیازمند  کارخانه  برای  فعالیت  زمینه  و  مناسب 
تولید و به روز رسانی ماشین االت در راستای خروج از تولید 
فصلی و در واقع تولید در تمام ایام سال هستیم که  البته نیازمند 
سرمایه و جذب سرمایه گذار است و اعضای هیات مدیره و 
و  داشته  کامل  آمادگی  گذار  سرمایه  برای جذب  عامل  مدیر 

تالش می کنند.
مجلس  رییسه  هیئت  از عضو  ویژه  تشکر  با  رضایی  آقای 
شورای اسالمی  و نماینده محبوب شهرستان های رودسر و 
املش جناب آقای دکتر اسداهلل عباسی که همواره یار و یاور 

دست اندر کاران این شرکت  بوده اند و بسیار توانمندانه موانع 
بسیار زیادی را از سر راه برداشته اند،  از همدلی و مساعدت 

های صمیمانه هیات مدیره تقدیر کرد.
کنسانتره آب  آور شد:   یاد  کنسانتره    وی  در خصوص 
تغلیض شده پرتقال است که در واقع پس از آب گیری میوه 
و انجام مراحل پاستورایز از طریق برج ۵ مرحله ای اواپراتور 
تغلیض شده و به شرکت سن ایچ تحویل  که در نهایت تبدیل 
به آب میوه و یا شربت می شود و در صنایع غذایی هم مصرف 

دارد.
هم چنین روغن پوست پرتقال یا اسانس زرد که مصارف 
صنایع  مصارف  که  پرتقال  اسانس  دارد،  بهداشتی  آرایشی 
به عنوان خوراک  یا ضایعات که  تفاله تر  البته  غذایی دارد و 

دام به دامداری های استان گیالن و دامداری های بزرگ کرج 
فروخته می شود.

یا   « آروما   « کرد:  اضافه  نوش  خزر  شرکت  عامل  مدیر   
اسانس محلول در آب از دیگر تولیدات این شرکت است که 
که مصارف صنایع غذایی دارد و این ها از محصوالت جانبی 

است.
پرتقال میوه بسیار مغذی و  اظهار مهندس رضایی میوه  به 
فوق العاده نجیبی  است که محصوالت متعددی از آن به دست 
می آید، در حالی که افکار عمومی فقط مصرف خام و میوه ای 

آن را مد نظر دارند
مجلس  رییسه  هیئت  از عضو  ویژه  تشکر  با  رضایی  آقای 
شورای اسالمی  و نماینده محبوب شهرستان های رودسر و 

املش جناب آقای دکتر اسداهلل عباسی که همواره یار و یاور 
دست اندر کاران این شرکت  بوده اند و بسیار توانمندانه موانع 
بسیار زیادی را از سر راه برداشته اند،  از همدلی و مساعدت 

های صمیمانه هیات مدیره تقدیر کرد.
مصاحبه  این  پایان   در  نوش  خزر  شرکت  عامل  مدیر 
اختصاصی از دکتر وارسته فرماندار شهرستان رودسر،  ریاست 
اداره تعاون روستایی شهرستان های رودسر و املش و دیگر 

مدیران منطقه به لحاظ همدلی هایشان قدردانی کرد.
این سمت منصوب  به  از سال گذشته  مهندس رضایی که 
شده است ، طرح ها و برنامه های متنوع دیگری برای شرکت  
خزر نوش دارد که به تدریج با سرمایه گذاری و حمایت های 
مسئوالن و سرمایه گذاران به سرعت قابل اجرا و انجام است.

بیش از 50 هزار کیلوگرم کنسانتـره  تاکنون تولید شده است
مدیـر عامل شرکت خـزر نوش :

استان  گاز  شرکت   :24 گیالن 
گیالن در پاییز امسال بیش از 3 هزار 
و 700 انشعاب گاز نصب و بالغ بر 
گذاری  شبکه  عملیات  کیلومتر   120
گاز در استان به انجام رسانده است. 
گاز  عمومی  روابط  گزارش  به    
مدیرعامل  اکبر  حسین   – گیالن 
اعالم  با  گیالن  استان  گاز  شرکت 
این موضوع که در پاییز امسال 120 
کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در 
استان انجام شده است اظهار داشت: 
90 درصد از این مقدار شبکه گذاری 
بند  های  پرو،ه  اجرای  راستای  در 

»ق« صورت پذیرفته و در حدود 10 
درصد از این میزان مربوط به اجرای 
حفرات خالی شهرها و روستاها می 
باشد.وی ادامه داد: علیرغم اینکه قبل 
از انقالب اسالمی خط لوله سراسری 
گاز برای انتقال گاز جنوب کشور به 
عبور  گیالن  استان  از  سابق  شوروی 
عملیات  هیچگونه  لیکن  بود  کرده 
انجام  به  استان  سطح  در  گازرسانی 
از  پس  بحمداهلل  ولی  بود  نرسیده 
شرکت  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
گاز بیش از 20 هزار و400 کیلومتر 
اقصی  در  گذاری  شبکه  عملیات 

است. رسانده  انجام  به  استان  نقاط 
گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در ادامه با بیان اینکه در پاییز امسال 
بیش از 3 هزار و 700  انشعاب گاز در 
استان نصب شده است اظهار داشت: 
انشعاب مجموع  تعداد  این  با نصب 
انشعابات گاز در استان گیالن به ۵76 
و  است  یافته  افزایش  انشعاب  هزار 
را در  ما  این مسئله وظیفه همکاران 
خطیرتر  تعمیرات  و  نگهداری  زمینه 

از گذشته می سازد. 
همه  از  پایان  در  اکبر  مهندس   
درخواست  گاز  شرکت  مشترکین 

استفاده  و  جویی  صرفه  با  تا  نمود 
زمستان  فصل  در  مناسب  پوشش  از 
امکان بهره مندی پایدار از گاز طبیعی 
مصرف  های  حوزه  تمامی  برای  را 

فراهم سازند.
خدمت بین دانا

اولین کشتی حامل روغن خوراکی 
وارد بندر کاسپین شد 

نشریه  و   24 گیالن   
واکنش: رئیس هیات مدیره 
آزاد  منطقه  عامل  مدیر  و 
اولین  کرد:  اعالم  انزلی 
کشتی حامل روغن خوراکی 
وارد استان گیالن شد و در 
مجتمع بندری کاسپین پهلو 
گیری کرد .به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلی برای نخستین بار کشتی حامل روغن خوراکی 
وارد گیالن شد و در اسکله دولفین مجتمع بندری کاسپین این 
و  مدیران  مدیرعامل،  و  مدیره  هیات  رییس  حضور  با  منطقه 

معاونین این سازمان و فعاالن اقتصادی پهلو گیری کرد.
و  مدیره  هیات  رییس  مسرور  رضا  دکتر  گزارش  این  بنابر 
پهلو  عملیات  از  بازدید  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایجاد  عدم  علت  به  گذشته  در  داشت:  اظهار  کشتی  این  گیری 
نمی  خوراکی  روغن  حامل  های  کشتی  الزم  های  زیرساخت 
بنادر  لذا در  بنادر گیالن تخلیه کنند  توانستند محموله خود را در 
خارج از استان پهلو گیری میکردند اما در حال حاضر با بهره گیری 
از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت های الزم در 
مجتمع بندری کاسپین، نخستین کشتی حامل روغن خوراکی در 

اسکله دولفین این منطقه پهلو گیری کرد.

  3 هـزار و700 انشعـاب جدید درگیالن نصب شد 
مدیر عامل شرکت گاز خبر داد،  مدیر عامل منطقه آزاد انزلی خبر داد، 

زهرا رضائی

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان سند

شماره  وکالتنامه  برابر  مژدهی  پورکریم  محمد  آقای 
نیما  اقای  و  رشت   59 دفتر   1393/12/12-205315
دفتر   1392/09/18  -186461 وکالتنامه  برابر  زواره 
4 رشت از خانم فاطمه داریا با ارائه دو برگ  استشهادیه 
سند  که  گردیده  مدعی  رشت   4 خانه  دفتر  شده  گواهی 
سنگ  باقیمانده   2282 پالک  اعیان  ششدانگ  مالکیت 
 102202 سریال   شماره  به  رشت   4 بخش   56 اصلی 
 16 صفحه   86389 ثبت  ذیل  داریا  فاطمه  خانم  بنام  که 

مفقود  جابجایی  بعلت   ، گردید  و سند  ثبت  دفتر 4/719 
گردیده است لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت دریک 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 این آگهی به این 
اداره اعالم و رسید دریافت دارد درغیر 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 - ر م الف / 5502   

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9702874
فتحی  احیا  و  سدهی  درودی  مهیار  به  بدینوسیله  
سدهی و امیر درودی سدهی وراث ابراهیم درودی سدهی 
بدهکار پرونده کالسه 9702874 که برابر گزارش مامور 
و  شما  بین  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  ابالغ 
 2/760/971/223 مبلغ  کودهی  پورغالمی  میترا  خانم 
وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال 
از  پس  نموده،  اجرائیه  صدور  خواست  در  بستانکار 

تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که 
روزنامه درج و منتشر می گردد. ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشار اگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 
تعقیب خواهند شد. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت 

- جواد نیری فالح 2 - ر م الف / 5490  

 نماینده ولی فقیه در گیالن انتخاب 
توسط  امین  و  کارآمد  مدیر،  افراد 
گفت:  و  دانست  مهم  را  ها  گزینش 
مالک  افراد  فعلی  حال  گزینش ها  در 
است.آیت اهلل رسول فالحتی در دیدار 
و  استانداری  گزینش  هسته  مدیر  با 
بر  تاکید  با  گیالن  گزینش  هسته های 
توجه به زیربناها در امر گزینش اظهار 
در  اساسی  نقش  مادر  و  پدر  کرد: 
تربیت  به  وی  دارند.  فرزندان  تربیت 
دانش آموزان توسط معلمان در دوره 
دبستان تا دبیرستان اشاره کرد و افزود: 
کودکان  به  بلوغ  سن  تا  باید  والدین 
بیآموزند.  را  نبایدها  و  بایدها  خود 

خبر

در گزینش ها، حال 
فعلی افراد مالک باشد 

نماینده ولی فقیه در گیالن، 

مدیر عامل 
شرکت خزر نوش

اعضای هیات مدیره شرکت خزر 

کنسانتره » تغلیظ شده آب پرتقال است که مصارف گوناگونی دارد










