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

در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

با مدیریت دکتر رضا مسرور،

با مدیریت دکتر رضا مسرور،

مجلس  انتخابات  به 
نزدیک  اسالمی  شورای 
براساس  و  شویم  می 
آینده  سال  قبل  سنوات 
انتخابات  جدید  دوره 
سراسر  در  ملت  خانه 

کشور برگزار می شود. 
این  اساسی  تفاوت 
با  انتخابات  از  دوره 
دوره های چهل سال گذشته دوران پیروزی انقالب 
است  این  کشور  گذاری  قانون  مرکز  در  اسالمی  
که، 1. نماینده هایی که سه دوره نماینده بودند در 
باید   و  داشت  نخواهند  نامزدی  امکان  جدید  دوره 
کار  وارد  آن  از  بعد  و  کنند  استراحت  سالی  چهار 
زار انتخابات شوند. در همین راستا در استانی مثل 
شهرستان  مردم  نماینده  بند«  خسته  »حسن  گیالن 
شهرستان  مردم  نماینده  الهوتی«  مهرداد  انزلی،« 
لنگرود و »جبار کوچکی نژاد » یکی از سه نماینده 
حوزه انتخابیه رشت دیگر نمی توانند در این دوره 

شرکت کنند. 
2. انتخابات در این دوره به جای آنکه شهرستانی 
و منطقه ای باشد، استانی خواهد بود که الهوتی از 
شدن  استانی  برای  شدت  به  که  بود  کسانی  جمله 
معنا  این  به  استانی  انتخابات  کرد.  تالش  انتخابات 
است که هر نماینده باید حداکثر آرای سراسر استان 
این شرایط رای دهی های  به دست آورد و در  را 
قومی ، قبیله ای و فامیلی رنگ می بازد و می توان 
تر  نزدیک  مردم  ارای  به  منتخب  افراد  که  پذیرفت 
خواهند بود. در این راستا  در هفته های اخیر تالش 
مجلس  کنونی  نمایندگان  میان  در  عجیبی  کنش  و 
در سراسر کشور به خصوص در گیالن و مازندران 
بروز و ظهور پیدا کرده به این دلیل که همه در ایام 
خاص به یاد مردم و افکار عمومی و خدمت به خلق 

خدا افتاده اند.! 
های  وعده  کنند،  می  گیری  موضع  دولت  علیه 
قشنگ می دهند، از کارهای خود می گویند و اینکه 
در تمام پروژه های بزرگ شهرستانی و استانی نقش 
داشته اند و همه دغدغه شان حل مشکالت کشور 

و مردم است.! 

 برادر گرانقدرم 
جناب آقای علی اکبر محمدپور

سازمان چای  اداری  امور  معاون  بعنوان  جنابعالی   شایسته  انتصاب 
برای جنابعالی  افزون   توفیقات روز  تبریک می گویم،  را   کشور 

آرزومندم.
مجید محمدپور

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه ی منطقه ای واکنش

منطقه آزاد انزلی با شتاب در مسیر تحول قرار دارد
شبکه خبری گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای 
هیات  رئیس  حضور  از  زیادی  زمانی  واکنش: 
آزاد  منطقه  سازمان  بومی  عامل  مدیر  و  مدیره 
بندر انزلی سپری نشده است، اما شتاب تحوالت 
در این منطقه تجاری ، اقتصادی به معنای واقعی 

بی نظیر است.
به  که  ماه 1392  آبان  روزهای  اولین  از  وی 
عنوان مدیریت این سازمان منصوب شد، برخی 
نوشتند  و  گفتند  ای  رسانه  و  اقتصادی  محافل 
که وی به علت وابستگی هایی چنین جایگاهی 
اولین  خود  که  نویسنده  اما  شده،  دار  عهده  را 
مدیر روابط عمومی منطقه در اوایل دهه 1370 
نوشت،  واکنش  نشریه  در  زمان  همان  در  بود 

حوصله کنید. 
این  سوابق  که  شد  عنوان  یادداشت  آن  در 
ماندگار  کارهای  نشانگر  الیق  و  شایسته  مدیر 
گذشت  با  بود.امروز  خواهد  تحسین  قابل  و 

های  بخش  همه  در  تحول  سال،  پنج  از  بیش 
و  است  مشهود  قوی  مستندات  با  سازمان  این 
ها  رسانه   ، لشکری  کشوری،  مسئوالن  همه 
محافل  همان  چنین  هم  مجلس  نمایندگان  و 
گشوده  تحسین  به  زبان  ها  رسانه  و  اقتصادی 
اند. امروز دیگر هر کسی که گذشته منطقه آزاد 
انزلی را به یاد دارد در یک بازدید گذرا به عمق 

و وسعت تحوالت و پیشرفت پی می برد.
تحوالت در عرصه تجارت خارجی، افزایش 
از  خارج  به  آن  صدور  و  تولیدات  چشمگیر 
کشور، پایه گذاری و ساخت بندر کاسپین، ایجاد 
خرید  مراکز  دیدنی،  و  مدرن  تفریحی  مراکز 
به  اشتغال، توجه  ایجاد  به موازات آن  متنوع و 
روستاهای نزدیک به منطقه، گسترش مناسبات 
با کشورهای همسایه و از هفته قبل امضای قرار 
انزلی  آزاد  به منطقه  ایجاد خط آهن رشت  داد 
بخشی از این تحوالت پر شتاب است.  از سویی 

بسیاری از برنامه ها و اقدامات مدیریت سازمان 
منطقه آزاد انزلی با همراهی اعضای هیات مدیره 
سال  چند  در   مختلف  های  بخش  مدیران  و 

آینده خود را نمایان خواهند ساخت. 
جا دارد از مدیریت این منطقه ، اعضای هیات 
و  تقدیر  عظیم  مجموعه  این  کارکنان  و  مدیره 

تجلیل شود.
م، محمدپور - مدیریت رسانه 

ادامه مطلب صفحه 2

صدرا

شماره آینده نشریه واکنش»نیمه دوم فروردین ماه 98«

استادیار و عضو هیات علمی  زاده،  دکترشادی دهقان 
گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت با حکم 
دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن 

به عنوان معاون علوم پزشکی این استان منصوب شد... 

را  رودسر  شهرستان  فرماندار  بعنوان  حضرتعالی  انتصاب 
افزون  روز  توفیقات   ، کنم  می  عرض  تبریک  صمیمانه 

جنابعالی را از درگاه حق آرزومندم.

جناب آقای دکتر اسماعیل پور

محمود رضایی
مدیر عامل شرکت خزر نوش



ادامه مطلب ...
و  خدوم  عزیزان  این 
روزها  این  در  ادوار  نمایندگان 
انتخابات  قبل  های  دوره  مانند 
فعاالنه  جشن  مراسم  هر  در 
شفاف  و  ملموس  مشارکتی 
دارند. در کارهای خیر مشارکت 
بضاعت  بی  مردم  به  کنند،  می 
در  و  کرده  کمک  توان  حد  در 
 ، دولتی  های  ارگان  مدارس، 
بازار و .... حضور یافته و خود 
 « گذارند.  می  نمایش  به  را 

ببخشید« ! 
که  دوستان  این  از  برخی 
نیازی به نام بردن از آنها نیست 
کلی  به  گذشته   ماههای  طی 
ناپیدا بودند، اما به  یکباره  مردم 
را به خاطر آوردند و با احساس 
بمانند  عقب  رقبا  از  مبادا  اینکه 
صحنه  به  را  خود  سرعت  به 
رای  و  نظر  نگاه،  تا  اند  رسانده 
افکار عمومی را آسان و بی دردسر 
این  به  نیست  کسی  کنند.  جلب 
تو   « بگوید،  گرانسنگ  دوستان 
بخواهیم  اگر  تا حاال!!!  بودی  کجا 
انصاف را رعایت کنیم ، درصد از 
نامزدهای انتخابات اعم از نماینده 
و  هستند  اینگونه  نماینده  غیر  و 
و  تجربه  با  و  جسور  نمایندگان 
دلسوز به حال منافع مردم داریم که 
باید داستان این عزیزان جداگانه به 

تصویر در آید.
ازماست که بر ماست.....!!!؟ 

ایران  مردم  اینکه،  آخر  کالم 
در  شده  که  هم  یکبار  برای  
آینده رای خود را هدیه  انتخابات 
نکنند و ارزان هم نفروشند. شما را 
به هرکسی که باور دارید، قسم به 
کسانی رای بدهید که وکیل مردم 
قانون  و  قانون  از  و  باشد  مدار 

گذاری سر در آورد.  
در  کنم،  اعالم  جا  همین 
رای  کسانی  به  هم  شهر  شوراهای 
مدبر،   ، مدیر   ، تجربه  با  که  دهید 
از ثروت  باشد و  اهل عمل و پاک 
اندوزی و باند بازی دور جوید. شما 
های  آدم  که  روستا  و  مردم شهرها 
منطقه خود را به خوبی می شناسید.! 
همین دیروز با دو تن از دوستان 
مدیران رسانه ای صحبت می کردم 
و قصدم را برای ورود به انتخابات  
گفتم.  استان  مرکز  شهر  شورای 
دوستانم عبارت  شرم آور و حیرت 
برای  اینکه  انگیزی مطرح کردند و 
انتخابات  شورا باید حداقل 500 تا 
600 میلیون تومان با نرخ  قبلی دالر 
آورده داشته باشید که بخشی برای 
ستاد و پوستر و کمک های محلی 
هزینه می شود و بخشی هم باید به 
خرید ارای مردمی  اختصاص یابد.  
و  اوضاع  این  با  که  ام  مانده  حاال 
احوال چه کنم. نظر شما چیست.؟ 

می خواستم با ورود در شورای 
شهر رشت ضمن خدمت بی منت 
سازی  شفاف  جدیت  با  مردم  به 
کنم و هر کسی در گذشته تخلف 
بی  باشد  یا در حال تخلف  کرده 
به  تبعاتش  همه  پذیرش  با  محابا 
این  فکر  اما  کنم.  معرفی  مردم 
مقدار آورده را هرگز نکرده بودم.
 به راستی نظر شما چیست.؟ 
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گوناگون

ادامه سرمقاله

 گیالن 24 و نشریه واکنش: یک مقام مسئول در محیط زیست گیالن اعالم کرد: صید 
گروهی یا انبوه ماهی در رودخانه  های گیالن ممنوع شد. 

افسر محیط دار ساسان اکبری پور افزود : با کسانی که با سالیک، پهن کردن تور و یا 
سایر ادوات در رودخانه های گیالن  ماهی صید کنند برخورد  شود. 

وی علت این ممنوعیت را آغاز فصل تخم ریزی و زاد آوری ماهیان اعالم کرد و 
افزود، هر ساله در این ایام ممنوعیت صید اعالم می شود و امید داریم صیادان برای 

حفظ ذخایر و امکان صید در سالهای بعد این مهم را رعایت کنند.فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست گیالن با بیان اینکه تاکنون صدها رشته تور زیر آبی  در رودخانه های 
گیالن کشف و ضبط شده اضافه کرد :  اکیپ های یگان حفاظت محیط زیست گیالن 
شبانه روزی  صورت  به   و  دارند  قرار  باش  آماده  حال  در  نوروزی  تعطیالت  پایان  تا 

رودخانه های استان را پایش می کنند.

واکنش
توکجا بودی تا حاال!!   صیـد ماهی در رودخـانه های گیالن ممنـــــوع شد 

ادامه مطلب

ادامه مطلب ...
با اتحادیه حدود سیصد میلیون تومان  این رقم کذب است و دقیقًا بدهی رودسر   اوالً 
میباشد که علت حادث شدن آن آنهم بدلیل بحران و مشکالت کشوری در خصوص عدم 

جذب شیرخام در سال 95بوده است.
توضیحًا: بموجب حمایت و عملکرد خودب این شرکت در سالهای گذشته مقدار شیر 
دریافتی تعاونی رودسر  در حین بحران یعنی در پایان 94 و اوایل 95 در قیاس با شرکت های 
نیز  با بحران جذب شیر کشوری، بحران این شرکت  بیشتر بوده به همین دلیل  دیگر خیلی 
بسیار سنگین تر گردید)هر که بامش بیش، برفش بیشتر( ثانیًا همه شرکت ها از جمله رشت، 
آستانه اشرفیه، الهیجان، فومن و ... به اتحادیه نسبت به مقدار شیر دریافتی و نسبت به حجم 

معامالت و اعتبار شرکتها، به اتحادیه استان بدهکارند.
 بنابراین با این استدالل غلط و  غیرتجاری، قانونًا همه شرکتهای بدهکار نسبت به بدهی 

خود به اتحادیه می بایست مجرم شناخته میشدند.
رضامحله  زمین  فروش  خصوص  در  استان  اتحادیه  مدیره  هیأت  با  که  توافقی  با  ثالثًا 
استان طلب کار هم میشد که در فروش زمین  اتحادیه  از  این شرکت  اینصورت  داشتیم در 

ممانعت ایجاد شد.!
رودسر  نماینده  به  نسبت  استان  دامداران  اتحادیه  سهامداران  اگر  اینجاست  سؤال  رابعًا 
اصلی  عضو  بعنوان  رودسر  شهرستان  به  انتخابات95  در  چرا  پس  داشتند،  اعتراض  اندکی 
بعنوان رئیس هیأت  با رأی صددرصدی حقیر را مجدداً  اند؟ و چرا  هیأت مدیره رأی داده 

مدیره انتخاب نموده اند؟
با این توضیحات واضح و شفاف، فرض بر اینکه از موقعیت حقیر در استان باعث شد 
مبالغی از سوی اتحادیه نسبت به تعاونی دامداران به نفع دامداران رودسر و حومه کمک گردید 
و در بقاء این قطب اقتصادی مؤثر واقع شد. تا دامداران و شرکت تعاونی رودسر پابرجا بماند.
در اینصورت حداقل می بایست از سوی تمامی مسئولین شهرستان رودسر مورد حمایت قرار 
می گرفتم و یا هیأت مدیره محترم این شرکت بنا به مصلحت دامداران و شرکت جانانه مرا 
حمایت کردند، می بایست مورد تشویق پشتیبانی مسئولین شهرستان قرار می گرفتند. این گله 

را شدیداً از مسئولین شهرستان دارم.
مدیون  را  مرکزیت کالچای خود  به  رودسر  دامداران  تعاونی  کنم شرکت  می  یادآوری 
در همه  دانسته و طی سی سال گذشته همواره  انقالب  اهداف  به  پایبندی  و  خون شهیدان 
حجت  شهدای  یادوارۀ  حومه  و  شهرستان  واالمقام  شهدای  یادواره  در  جمله  از  ها  مراسم 
االسالم حاج آقا جنیدی، مراسم ارتحال امام خمینی)ره(،کمک به راهیان نور ،کمک به زندانیان 
و کمک به آسایشگاه معلولین و بهزیستی و... هرساله حضور فعال داشته است. الزم به ذکر 
در  از جمله  اضطراری  مواقع  در  ادارات  تمامی  با  رودسر  دامداران  هماهنگی شرکت  است 
را رفع  ماقبل دغدغه های همه مسئولین  حادث شدن برف های سنگین سالهای86و 92 و 
و  یونجه  تحویل  با   ، پوشش  دامدارن تحت  به  بموقع  و  مناسب  بر سرویس دهی  و عالوه 
و همچنین  برف  در  گرفتار  گله گوسفند  نجات چندین  شبانه روزی موجب  بصورت  غیره 
همکاری با فرمانداری و جهاد کشاورزی شهرستان با ارسال یونجه و سایر نهاده های دامی 
توسط هلی کوپترها به مناطق صعب العبور و مسدود و حتی کمک رسانی نهادهای دامی با 
هلی کوپتر برای حیوانات وحشی به محیط زیست استان را داشته که هنوز هم فرمانداری و 
جهاد کشاورزی شهرستان رودسر قادر به پرداخت بهای آن نهاده ها نبوده است و حتی در این 
باره گزارش قدردانی توسط بخشدار محترم جناب آقای شعبانیان به ادارات مختلف بازتاب 
دامداران  به  ویژه  توجهی  میرود.مسئولین محترم شهرستان  انتظار  داشت  به همراه  را  استانی 
تولیدگر و همیشه در صحنه و نمایندگان آنها نموده تا با همراهی به دور از حاشیه های ایجاد 
شده، دامداران و این تشکل سازمان یافته را در انتخابات و تعیین سرنوشت خود یاری کنند 
و  مردم  دامداران،  انتظارات  اقتصادی  قطب  یک  بعنوان  این شرکت  گذشته  مثل  همچنان  تا 

مسئولین شهرستان را برآورده کند..
چند مشخصه مثبت شرکت تعاونی و دامداران رودسر که هیچیک از شرکتهای تعاونی 
کشاورزی و روستائی گیالن و شاید کشور هم دارا نمیباشد و فقط مختص این شرکت می 
باشد. 1-خرید میدان بار کالچای، به مساحت پنج هزار مترمربع که 2250مترمربع آن تحت 
میکسر  آسیاب  شیر،  آوری  ایستگاه جمع  60تنی،  باسکول  انباری،  اداری،  ساختمان  پوشش 
و غیره قرار دارد که بهای آن با طرح مدیر عامل و همکاری هیأت مدیره از محل دریافت 
خودیاری از مردم بوده و ریالی از سرمایه شرکت استفاده نشده است)از سال 1367 لغایت 
1377( بمدت ده سال از محل فروش خوراکهای دامی در ازای هر کیلو 2ریال دریافت که 
جمعًا به مبلغ 53میلیون تومان خریداری که در هیچیک از شهرستان های کشورچنین امکاناتی 
و آن هم  از محل دریافت خود یاری در اختیار نمی باشد. جا دارد از تمامی دامدارانی که طی 
ده سال مذکور در این امر خیر شرکت داشته تشکر و قدردانی شود که این مکان تا ابد بعنوان 
صدقات جاریه در حساب آنان منظور خواهد شد چه آنانی که دارفانی را وداع کردند و چه 
آنانی که در قید حیاتند در واقع این مکان جزء موقوفات آنان محسوب میشود. جا دارد تشکری 
از هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره وقت آقای داود حاتمی داشته باشم که این معامله باتفاق 
ایشان با  چانه زنی فراوان از اول شب تا 4صبح  بانجام رسید.)دلیل چون وجود خریدار رقیب 
تهدید شرکت بود( 2-شرکتی که برای ادامه حیات خود دارای پشتوانه های مالی مناسب باشد.
3-شرکتی که از 13 نفر نیروی قدیمی بازنشسته شده و در شرف بازنشستگی را به منظور 
آینده نگری وضعیت مالی شرکت حق سنوات پانزده سال اول 9 نفر از آنان را در سالهای 
گذشته پرداخت نموده است که در پایان سی سال 1/321/687/025ریال هم ذخیره سنواتی 
داشته باشد و بدون زیان سنواتی باشد و ادعا می کنیم هیچ شرکت تعاونی در استان و حتی 

در کشوراین چنین عمل ننموده اند.
امروزه 90% شرکتهای تعاونی یا زیان ده بوده و یا انحالل گردیده و یا در حال ورشستگی 
میباشند و شاهدیم شرکت های تعاونی روستائی قادر به پرداخت حق سنوات پرسنل نبوده اکثر 
بازنشستگان شرکت ها،امالک شرکت ها را از طریق دادگستری تملک می نمایند جا داشت 
سازمان تعاونی روستائی از این شیوه این شرکت بعنوان یک سیاست راهبردی در مقام نظارت 
و راهنمائی خود در شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی تعمیم می داد و یقین دارم عنقریبًا 

معضل عواقب حق سنوات گریبان همۀ شرکتهای تعاونی کشاورزی شهرستان های گیالن
را خواهد گرفت زیرا همه آنها در سالهای 66-67 تاسیس یافته و سی سال سابقه پرسنلی 
این  بود ولی  یکباره حق سنوات کارکنان خود نخواهند  پرداخت  به  قادر  نیز سپری شده و 

شرکت از این موانع پیش رو مبراست.
 با این اوصاف باید این شرکت بعنوان شرکت نمونه  کشوری معرفی می شد نه اعمال 
ماده146 و یا اینکه چنانچه اگر قرار باشد تحولی در شرکتها ایجاد شود، باید مشمول حال 

90% شرکتهای زیان ده و ... می گردید.
در پایان امیدوارم جناب آقای دکتر شیرزاد مدیرعامل محترم و رئیس هیأت مدیره سازمان 
مرکزی ایران عنایت ویژه به نحوه شرایط احراز اعمال ماده 146 نموده و عملکرد کمیته مربوطه 

را مورد توجه و بررسی خود قرار دهند.
هیأت مدیره شرکت تعاونی دامداران رودسر اظهار می دارند مدیرعامل )صادق رستمی( 
که خود هیأت مؤسس شرکت بوده و سی سال بطور مدام و مکرر در این سمت ابقاء شده و با 
توانمندی خود قادر بوده شرکت تعاونی دامداران رودسر را طی سی سال بعنوان عضو اصلی 
هیأت مدیره در اتحادیه استان معرفی و خود نیز بعنوان رئیس هیأت مدیره از سوی نمایندگان 
شهرستانهای استان، انتخاب شود و از همه مهمتر با عملکرد مثبت خود توانسته اعتماد قاطبه 
تشکلهای تولیدی استان و شهرستانهای متبوعه را به خود جلب و در پایان سی سال یعنی سال 
1396 در یک انتخابات استانی بعنوان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به نمایندگی از کلیه 
کشاورزان استان انتخاب و هم اکنون تحت عنوان یک عضو فعال در طرح مشکالت کشاورزان 
در سطح کشور انجام وظیفه می نماید و نامبرده تاکنون چهل لوح تقدیر در کارنامه شرکت 
تعاونی دامداران اخذ نموده و عالوه بر آنها از اعتبار، پول شخصی و چک شخصی و با صرف 

نظر از برخی حقوق خود در پیشبرد خدمات به دامداران استفاده نموده است.
با توجه به ارائه قسمتی از عملکرد مثبت ذکر شده، آیا این مدیرعامل نباید مورد حمایت 
مردم و هیأت مدیره قرار می گرفت؟ آیا حمایت و پشتیبانی از چنین شخصیتی وظیفه هیأت 
مدیره نبوده است؟ آیا حق بر این بود از این حمایت به حق ، هیأت مدیره را با اعمال ماده 
146 عزل نمایند؟ بایگانی کردن انتخابات مورخ 95/10/19 این شرکت و عدم ارائه به ثبت، 

همچنان سوال بدون پاسخ برای اعضای محترم این تعاونی می باشد.
حالیه شرکتی که اینگونه فعال و آینده نگر بوده، چرا با هیأت مدیره و مدیرعامل انتصابی 
اداره میشود؟ و در هر حال اعمال ماده146 که بصورت موقت می باشد و مقرر بوده هرچه 
زودتر انتخابات مجدد برگزار شود. چرا هیأت مدیره و مدیرعامل انتصابی از فعالیت موقت 

هم اکنون بصورت دائم به فعالیت خود ادامه می دهند؟
از آقای دکتر شیرزاد انتظار داریم توجه جدی به این امر مهم داشته باشند.

 والسالم- صادق رستمی ملک میان

گزارش عملکـرد مدیــرعامل سابق 
شرکت تعاونی دامداران شهرستان 

قطع درخت در محدوده رودسر، کالچای و هیأت مدیره
حریم شهر ممنوع است 

قطع  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
هر نوع درخت و یا نابود کردن آن در 
محدوده و حریم شهرها، بدون اجازه 

شهرداری ممنوع است. 
روز  مناسبت  به  صفاکار   یاسر 
درختکاری به ممنوعیت قطع هر نوع 
درخت و یا نابود کردن آن در محدوده 
و حریم شهرها، بدون اجازه شهرداری 
جزای  حبس،  چون  هایی  مجازات  و 
در  حتی  و  خسارت  جبران  نقدی، 
مصارف  برای  اراضی  ضبط  مواردی 
واحد  گزارش  به  کرد.  تاکید  عمومی 
با رسانه  ارتباط  اجرایی  خبر مدیریت 
صفاکار  یاسر  رشت،  شهرداری  های 
طی  رشت  شهرداری  حقوقی  مدیر 
درختکاری  روز  مناسبت  به  گفتگویی 
روز  هنگامه  در  سال  هر  نمود:  عنوان 

در  طبیعی  منابع  هفته  و  درختکاری 
رسانه ها و فضای مجازی در خصوص 
فضای  و  زیست  محیط  حفظ  اهمیت 
می  میان  به  صحبت  درختان  و  سبز 
آید، حاال دیگر کسی نیست که نداند 
یا  هستند«  شهر  ریه  های  »درختان 
»محیط زیست به نسل آینده نیز تعلق 
و  درختان  قطع  هم  هنوز  اما  دارد« 
تخریب محیط زیست ادامه دارد.  مدیر 
حقوقی شهرداری رشت تصریح کرد: 
نظام حقوقی ایران برای منابع طبیعی و 
قائل  را  حقوقی  درختان  خصوص  به 
شورای   1359 سال  در  است.   شده 
قانونی  عنوان الیحه  با  قانونی  انقالب 
حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 
آن،  یک  ماده  که  رساند  تصویب  به 
قطع درخت را بدون اجازه شهرداری 

قانون  این  است.   کرده  اعالم  ممنوع 
نامه  آئین  و  اصالح   1388 سال  در 
با هماهنگی وزارتخانه  نیز  اجرائی آن 
شهرسازی،  و  مسکن  کشور،  های 
و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
شهرداری تهران تهیه و در سال 1389 
به تصویب رسید. ماده یک این قانون 
منظور حفظ و  به   « مقرر کرده است:  
از  جلوگیری  و  سبز  فضای  گسترش 
نوع  هر  قطع  درختان،  بی رویه  قطع 
درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق 
در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، 
که  نیز محل هایی  و  باغات  بوستان ها، 
شهر،  اسالمی  شورای  تشخیص  به 

باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم 
شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت 
در  است«.  ممنوع  مربوطه  ضوابط 
جزای  چون  هایی  مجازات  قانون  این 
حتی  و  خسارت  جبران  حبس،  نقدی، 
در تبصره ماده 6 این قانون برای اراضی 
مترمربع   500 از  بیش  که  هایی  باغ   و 
به  اقدام  اجازه شهرداری  بدون  و  باشد 
یا  باغ  که  نحوی  به  کنند،  درخت  قطع 
زمین مشجری را از بین ببرد زمین آنها 
به نفع شهرداری ضبط و  به طور کامل 
به مصرف خدمات عمومی و محرومین 

میرسد.  

مدیر حقوقی شهرداری رشت، 

زهرا رضائی

زهرا رضائی

خدمت بین دانا

آگهــی ثبتــی

آگهــی ثبتــی

آگهــی ثبتــی

آگهی فقدان سند
اقای امید رضا گیاهی به نمایندگی از بانک سپه با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 272 رشت مدعی گردیده اند 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 5768 واقع در سنگ اصلی 12 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 211916 که ذیل ثبت 52221 
و صفحه 205 دفتر 4/455 به نام آقای احمد نظری چیرانی صادرو  تسلیم گردیده بود و برابر سند قطعی 232615- 1382/2/21 
دفترخانه 3 رشت به بانک سپه شعبه استاد مطهری منتقل گردید به علت مفقودی دربانک مفقود گردیده ، تقاضای  صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و ر سید 

دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت مالک ناحیه دو رشت - از طرف تیال غالمی -  ر م الف/ 6716

آگهی فقدان سند
اقایان سیامک وآرش آذر هوش فتیده با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 198 رشت مدعی گردیده 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 35220 سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت به شماره سریال 170310 که بنام آقای سیامک 
آذر هوش فتیده با دفتر امالک الکترونیکی 139620318603018599 ثبت و سند گردید و برابر سند صلح 13742- 
1396/11/29 دفتر 294 تنکابن مورد ثبت با حق انتفاع مادام العمر و حق فسخ برای مصالح به آقای آرش آذر هوش 
فتیده منتقل گردید ، به علت جا به جایی مفقود گردیده است. نموده لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف 
مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت مالک ناحیه دو رشت - از طرف تیال غالمی - ر م الف/ 2685

آگهی دعوت به افراز
برابر تقاضای وارده شماره 139721718603062205 مورخه 1397/11/14 آقای سید جلیل موسوی عرب مبنی 
بر افراز پالک 2569 سنگ اصلی 14 بخش 4 رشت از اداره ثبت ناحیه 2 رشت و با توجه به عدم دسترسی مالک مشاع 
به فرد ذیل بدینوسیله اعالم می گردد افراز مالک مزبور درتاریخ 1398/2/8 راس ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک 
باتفاق نماینده و نقشه بردار ثبت انجام می گیرد و عدم حضور مالک مشاع مانع افراز ملک نخواهد بود. بدیهی است هر 

گونه اقدام بعدی به همین طریق به اطالع خوانده خواهد رسید.
اسامی: 1. حسین رازی شاه خالی

رئیس ثبت اسنا د و امالک ناحیه  2 رشت - حسین اسالمی
ر م الف/ 6693

آگهــی ثبتــی
 آگهی اصالحی

ثبتی  پالک  خصوص  در   1397/11/4-139785618603014582 شماره  آگهی  پیرو  احتراما، 
4706 سنگ 75 بخش 4 رشت نظر به اینکه شماره سریال سند مالکیت 914551 صحیح بوده و در 
آگهی مذکور به اشتباه 914556 قید شده است مقرر فرمایید مراتب اصالح را در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار درج و یک نسخه روزنامه حاوی آگهی را به این اداره ارسال فرمائید.
حسین اسالمی کجیدی -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت مالک ناحیه دو رشت

از طرف تیال غالمی  -  ر م الف/6700

 

 آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
آقای حسین امینی ششکلی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 218 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 9465 
مجزی شده از 3690 سنگ اصلی 90 بخش 4 رشت به شماره سریال 818997 الف/ 89 که ذیل ثبت 172848 صفحه 354 دفتر 4/1316 بنام 
آقای حسین امینی ششکلی صادر و تسلیم گردیده بود ، توسط مالک پرس شده است، لذا مراتب طبق تبصره 5 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله  می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و 

رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت مالک ناحیه دو رشت - از طرف تیال غالمی  - ر م الف/ 6699

آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
سند مالکیت پالک 9461 سنگ اصلی 90 بخش چهار ذیل ثبت 172844 و صفحه 348 دفتر 4/1316 به نام آقای حسین امینی ششکلی صادر 
و تسلیم گردید و برابر سند رهنی 1871-1389/7/18 دفتر خانه 218 رشت در رهن بانک مسکن است و نامبرده تقاضای سند مالکیت المثنی 
را نموده، سند به علت پرس شدن از بین رفته است لذا مراتب طبق تبصره 5 اصالح موادی از آیین نامه قانون ثبت یک نوبت به مدت 10 روز در 
یکی از روزنامه های محلی منتشر و آگهی می گردد. پس از انقضاء مدت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک طبق مقررات اقدام 

خواهد شد./ حسین اسالمی کجیدی -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت مالک ناحیه دو رشت
از طرف تیال غالمی - ر م الف/ 6697

آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
آقای حسین امینی ششکلی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 218 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 9460 مجزی شده از 3690 سنگ اصلی 90 بخش 4 رشت به شماره سریال 818994 الف/ 89 که ذیل ثبت 172842 
صفحه 345 دفتر 4/1316 بنام آقای حسین امینی ششکلی صادر و تسلیم گردیده بود ، توسط مالک پرس شده است، لذا مراتب طبق تبصره 5 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله می باشد مراتب 

را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت مالک ناحیه دو رشت - از طرف تیال غالمی - ر م الف/ 6698

 آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت

اصلی  سنگ   9462 پالک  مالکیت  سند 
صفحه  و   172846 ثبت  ذیل  چهار  بخش   90
351 دفتر 4/1316 به نام آقای حسین امینی 
سند  برابر  و  گردید  تسلیم  و  صادر  ششکلی 
 218 خانه  دفتر   1389/7/18-1871 رهنی 
نامبرده  و  است  مسکن  بانک  رهن  در  رشت 
تقاضای سند مالکیت المثنی را نموده، سند به 
علت پرس شدن از بین رفته است لذا مراتب 
طبق تبصره 5 اصالح موادی از آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت به مدت 10 روز در یکی از 
گردد.  می  آگهی  و  منتشر  محلی  های  روزنامه 
پس از انقضاء مدت مقرر نسبت به صدور سند 
اقدام  مقررات  مالک طبق  بنام  المثنی  مالکیت 

خواهد شد./
ثبتی  حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد 

حوزه ثبت مالک ناحیه دو رشت
از طرف تیال غالمی

ر م الف/ 6696

 آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
آقای مرتضی جباری جم با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 245 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 28488 مجزی شده از 12894 سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت به شماره سریال 019530 ب/90 که بنام خانم شاهدخت خداویردی نژاد مالئی صادر و تسلیم گردیده بود و برابر سند قطعی 13817 – 1397/8/28 دفتر 245 رشت به آقای مرتضی جباری جم منتقل گردید، توسط 

مالک پرس شده است، لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله  می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت مالک ناحیه دو رشت  - از طرف تیال غالمی  - ر م الف/ 6692

اختراع  واکنش:   گیالن 24 ونشریه 
شرکت گاز استان گیالن در نمایشگاه 
بسیج مهندسین صنعتي کشور رونمایي 

 شبکه خبری گیالن 24 و نشریه ی 
منطقه ای واکنش: با حکم رئیس دانشگاه 
علوم  معاون  گیالن،  استان  اسالمی  آزاد 

پزشکی استان گیالن منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد 
بید  استان گیالن،  مجید مشک  اسالمی 
دانشگاه  عمومی  روابط  مسئول  حقیقی 
دکترشادی   : گفت  گیالن   اسالمی  آزاد 
هیات  عضو  و  استادیار  زاده،  دهقان 
آزاد  دانشگاه  پرستاری  گروه  علمی 

شد . دستگاه تزریق مرکاپتان به مخزن 
گاز  خطوط  کننده  بودار  دستگاه 
توسط  شده  ساخته  لودر(  )اودرانت 
گیالن  استان  گاز  شرکت  مهندسین 
صنعتي  مهندسین  بسیج  نمایشگاه  در 

کشور به نمایش گذاشته شد. 
 به گزارش روابط عمومي گاز گیالن 
گاز  شرکت  مدیرعامل  اکبر  حسین   –
دستگاه  نمایش  اعالم  با  گیالن  استان 
لودر  اودرانت  دستگاه  اختراع  ثبت 
صنعتي  مهندسین  بسیج  نمایشگاه  در 

اسالمی واحد رشت با حکم دبیر هیأت 
امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
گیالن به عنوان معاون علوم پزشکی این 

استان منصوب شد. 
هیأت  عضو  این  داد:  ادامه  وی   
علمی واحد رشت دارای مدرک دکتری 
تخصصی پرستاری است که   عضویت 
دبیرخانه  علمی  صالحیت  کارگروه 
گروه  در  استان  جذب  اجرایی  هیأت 
علوم پزشکی، عضویت شورای پژوهشی 

کشور اظهار داشت: این دستگاه بسیار 
بهینه تر از نمونه خارجي بوده و قیمت 
می  خارجی  مشابه  از  کمتر  بسیار  آن 
توجه  مورد  نمایشگاه  این  در  و  باشد 

بازدید کنندگان قرار گرفت. 
وي در خصوص این دستگاه توضیح 
داد: گاز طبیعي، گازي بي بو و بي رنگ 
آن،  نشت  تشخیص  براي  فلذا  است، 
را  مرکاپتان  بنام  اي  بودارکننده  ماده 
اودرایزر  بودارکننده(  دستگاه  توسط 
odoraizer(  به آن اضافه مي نمایند. 

و  اعتباربخشی  مسئول  پزشکی،  علوم 
دانشجویی  تحقیقات  کمیته  سرپرست 
علوم پزشکی م ریاست مجتمع پزشکی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت را در 

کارنامه اجرایی خود دارد. 
دکتر  افزود:   حقیقی  بید  مشک 
تحقیقاتی  طرح  شش  دارای  دهقانزاده 
مصوب دانشگاه، چهار تألیف و ترجمه 
چاپ   « آی  اس  آی   « مقاله   15 کتاب، 
 21 و  پژوهشی  علمی  مجالت  در  شده 

لهاي گذشته تخلیه مرکاپتان از بشکه 
به داخل مخزن اودرایزر در ایستگاه هاي 
دستگاه  توسط   CGS گاز  فشار  تقلیل 
وارداتي   Odorant Loader هاي 
انجام مي شد که اکثر این دستگاه ها به 
موقعیت  مرور زمان فرسوده شده و در 
و  موجود  هاي  تحریم  علت  به  کنوني 
کشور         وارد  شده،  تمام  هزینه  بودن  باال 

نمی شود. 

مقاله ارایه شده در کنگره ها و همایشهای 
ملی و بین المللی است.

اختـراع شرکت گاز استان گیالن رونمایــی شد 

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد رشت منصوب شد 

در نمایشگاه بسیج مهندسین صنعتي کشور ،

با استفاده از درهاي دو مرحله اي با فضاهاي میاني ، درهاي خودکار و 
گردان در ساختمانهاي پرتردد ، از اتالف انرژي جلوگیري کنید .

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

سمیه محمدی- کالچای



3
سه شنبه 21 اسفند  1397/ شماره 705

گوناگون

 گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گیالن در نشست با مدیران ذیربط تاسیس باشگاه 
کارآفرینان نوجوان استان را مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل،در این جلسه پس از تشریح 
ماهیت دستورالعمل برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان در استان، از سوی علیزاده مراحل اجرای طرح توسط 
موسسات مجری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس ازاعالم نظر اعضای جلسه مقر ر شد با همکاری اداره 
کل آموزش و پرورش ، دانشگاههای گیالن و آزاد)سما( نسبت به انتخاب یکصدنفر دانش آموز )50%دختر و %50 
پسر( وتعداد حدود 20 الی 35 نفر منتور )رهیار( ازدانشجویان دانشگاهها )ترجیحا ترم آخر لیسانس از رشته های 
مدیریت تمام گرایشات ،روانشناسی و صنایع( انتخاب و پس از آموزشهای الزم نسبت به افتتاح وبرگزاری باشگاه 
کارآفرینان نوجوان استان اقدام شود.تمام دستگاههای تاثیرگذار و همکار دراجرای این برنامه نظیر اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای ،دانشگاه آزاد)سما(،کمیته امداد امام خمینی)ره( ، بنیادشهید و امور ایثارگران ،اداره کل بهزیستی و 
آموزش وپرورش اعالم آمادگی نمودند از امکانات اداری نظیرخوابگاه ،سالنهای همایش ،کالسهای درس و محیط 

های آموزشی راجهت اجرای هرچه بهتر برنامه در اختیار مجری طرح قرار دهند
مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان گیالن ، مدیرکل آموزش و پرورش ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه 
ای ، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مدیر کل بهزیستی ، مدیر کل کمیته امداد حضرت امام )ره( ، ریاست 
مرکز آموزشی و فرهنگی سمای رشت ، ریاست انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره ، اطالع رسانی و خدمات 
کارآفرینی استان گیالن و همچنین هاشمی مجری طرح ، مدیر مرکز مشاوره اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی 

تجارت گستر کاسپین در این نشست حضور داشتند.

 باشگاه کارآفرینـان نوجـوان گیالن تاسیـس می شود 

گزارش عملکرد مدیرعامل سابق شرکت 
تعاونی دامداران شهرستان رودسر، کالچای و 

هیأت مدیره

واکنش

باسمه تعالی
با توفیقات الهی شمه  ای از فعالیت و همراهی صادقانه با دامداران زحمت 
صادق  اینجانب  مدیرعاملی  با  کالچای  مرکزیت  به  رودسر  شهرستان  کش 
رستمی و هیأت مدیره و بازرسان محترم و منتخب دامداران عزیز در ادوار 
طی شده از بدو تاسیس یعنی از سال 1366 لغایت پایان مهر ماه سال 1397 

را بیان میدارم.
بموجب سیاست نظام جمهوری اسالمی ایران مبنی بر واگذاری کار مردم 
به مردم و تشکیل و تقویت تعاونیها، در سال1366 حقیر بعنوان هیأت مؤسس 
و یکی از بنیان گذاران شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان رودسر 
انتخاب و بالفاصله بعنوان هیأت مدیره در این شرکت و با گذشت کمتر از 
یکسال و پس از جابجایی دو مدیرعامل در سال 1367 به سمت مدیرعامل 
انتخاب و با برگزاری انتخابات پی در پی و هر چند سال یکبار مجدداً در این 

سمت طی سی سال گذشته ابقاء و انجام وظیفه نموده ام و همزمان طی این 
مدت در سمت عضو اصلی هیأت مدیره در اتحادیه دامداران استان گیالن و تا 
سال 1380بعنوان نایب رئیس و از سال 1380 تا سال1397 بعنوان رئیس هیأت 
اتحادیه  در  ها  حسابرسی  کارنامه   . داشتم  خدمتگذاری  افتخار  استان  مدیره 
دامداران استان و در شرکت تعاونی دامداران شهرستان رودسر همواره با عالی 
ترین نمره یعنی درجه مطلوب درج میباشد و طی این مدت حتی یک مورد 
شکایت در استان و شهرستان نداشتیم و در حال حاضر فاقد هیچگونه پرونده 

قضائی می باشیم.
خوشبختانه به موجب آگاهی و فرهنگ باالی دامدارن گیالنی و رودسری 
به  مبادا  تا  داده  قرار  عمل  مالک  را  دقت  خود  مدیره  هیأت  انتخاب  در  که 
استان  باالی  فرهنگ  در  انبیائی  این شغل شریف  قداست  به  موجب خطائی 
لطمه و خدشه ای وارد گردد. خدا را شاکرم در معیت  هیأت مدیره و بازرسان 

محترم چه در استان و چه در شهرستان در کمال صداقت و سالمت آنچه در 
توان داشته، هرگز و هیچوقت در دفاع از حقوق دامداران قصور و کوتاهی 
نداشته و هرگز اجازه دخالت دیگران در هیچ زمینه در امورات مشغله دامداران 
را نداده، چنانچه نواقصی بوده بیش از این در توانم نبوده است، انچه موجب 
انتخابات هیأت  در  ای  نیاوردن عده  اخیر گردید موضوع رأی  دخالت های 
با گزارش های  استان در سال 1395بوده است  که  دامداران  اتحادیه  مدیره 

بی اساس ذهن برخی مسئولین را در مدیریت اتحادیه دچار شبهه نموده اند.
عاملی که در محور کاری کمک کرد که افتخار نوکری و خدمت گذاری 
مردم را داشته باشم، باوریست که خداوند مهربان نصیبم نمود که همان عبارت 

عبادت بجز خدمت به خلق نیست.
هر گاه انسان به این درک مهم  و حیاتی برسد، یقینًا خیر و صالح دنیا و 
آخرت خود را در خدمت همنوعان می بیند و در اینصورت انرژی زایدالوصفی 
در وجود آدم ایجاد می شود که خستگی ناپذیر است و منت مردم را بر خود 
روا می دارد که چنانچه شرایط این خدمت و نوکری هم مهیا نبود، یقینًا عبادتی 
هم نبود و توشه آخرتی هم نبود از این جهت از جمیع جهات ، کلیه دامداران 
استان و خصوصًا شهرستان رودسر بر من حقیر حق دنیوی و اخروی دارند 
بندگی  بنده در  از عمر کارمندی  بانی شدند که سی سال  باعث و  آنان  زیرا 
دریای  به  اندک  چنگی  تا  فراهم  فرصتی  و  شود  سپری  مردم  به  خدمت  و 
معرفت و فیوضات الهی بزنم. اینکه در قبال برخی توصیه های غیرقانونی دائمًا 
مقاومت کردم دلیل بر یک دندگی تلقی نشود بلکه تعهد و وظیفه است که آدم 
را مکلف به ایستادگی می نماید.فی مابین حق و باطل، حرام و حالل، باید ها 

و نباید ها، خط تمایز وجود دارد که رعایت آن الزم االجراست.
آبادیم، یک  کاماًل آگاه بودم که نماینده کل دامداران گیالنم و یک قاسم 
کالچایی، چابکسری، رودسری، گیالنی و یک ایرانیم و بگونه ای کل مردم به 
نحوی از بنده که قبول مسئولیت نموده ام حق داشته  و به همه آنها احترام، 
تعصب و افتخار دارم. لذا خود را ارزان نفروختم زیرا دامداران ما گرانقدرند.

 چون بعضی ها درخصوص اوضاع مالی شرکت و غیره اظهاراتی خالف 
واقع بیان نمودند و برخی ها هم تهمت و شایعاتی پخش نموده اندبا توجه 
به ناسپاسی و تعدی صورت گرفته، دامداران عزیز مکلف می باشند هر نوع 
سوال و یا ابهام را از حقیرو هیأت مدیره و یا بازرسان شرکت بپرسند و بنده 
هم موظفم پاسخگو باشم تا حقایق روشن شود. لذا الزم دانستم موارد موجود 

شرکت را بشرح زیر بیان نمایم.
بازنشستگان این شرکت تاکنون به تعداد 6نفر، تمامی حق سنوات خود را 
دریافت نموده اند، و دو نفر از پرسنل در سال 97 بازنشسته شده اند که حق 
بازنشست خواهند شد.  بزودی  دیگر  نفر  پنج  و  اند  ننموده  دریافت  سنوات 
از مجموع 13 نفر پرسنل قدیمی به تعداد 9نفر از آنان حق سنوات 15سال 
اول آنها به منظور آینده نگری در وضعیت مالی شرکت، در سالهای گذشته 

پرداخت شده است.
همچنین تمامی حقوق و مزایای کارکنان به موقع پرداخت شده و هیچگونه 
بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی نداشته و حتی لوح تقدیر 

در این خصوص نیز دریافت شده است.
پشتوانه های شرکت: 1-محل کار تعاونی)میدان بار سابق کالچای( و انبار 
ها در سطح پنج هزار مترمربع که 2250 مترمربع تحت پوشش ساختمان می 
باشد که با اخذ همیاری از دامداران زحمتکش خریداری شده است. 2- زمینی 
به مساحت 3630 مترمربع با سند  واقع در رضامحله کالچای . 3-زمینی به 
4-اثاثیه  انبار  ساخت  جهت  واجارگاه  بندبن  در  واقع  400مترمربع  مساحت 
مانند آسیاب میکسر- دستگاههای شیرسردکن و پلیت کولر-کامیونهای حمل 

شیر-باسکول 60تنی- دستگاه ژنراتور برق و سایر ملزومات اداری
با مالحظه به جدول مالی درج شده و مطالب باال مشاهده می فرمائید که 
طلب شرکت بیشتر از بدهی شرکت بوده و این مؤلفه، شاخص مثبت شرکت 
را نشان می دهد. البته بدون احتساب ارزش افزوده سهم الشرکه ها که برابر 
استعالم چند ماه قبل حداقل 6برابر لحاظ شود، امروزه حدود سه میلیارد تومان 
ارزش افزوده سهم الشرکه ها خواهد بود و نیز بهای میدان بار به عنوان یک 
مرکز تجاری به قیمت روز میلیاردها تومان خواهد بود. عالوه بر آنها آنچه مهم 
است نقدینگی روز می باشد که حدود دو میلیارد تومان وجه نقد بابت زمین 

رضامحله کالچای و ملک چالوس در اختیار میباشد که کمتر شرکتی در گیالن 
از چنین شرایطی برخوردار است. ممانعت در فروش زمین موجب عدم دسترسی 
به این نقدینگی گردید که از این حیث لطمه سنگینی بر روند جاری شرکت و 
در تکمیل و تحقق برنامه ها بوجود آمد. و این نقدینگی و اعتبار در شرایط بد 
اقتصادی کنونی بسیار مهم و کارساز بوده که هیأت مدیره و مدیرعامل و مجمع 
عمومی با نگاهی به آینده، خزانه شرکت را بدرستی صیانت نموده اند که هرگاه 
الزم باشد، در جهت امورات دامداران استفاده شود. اعتقاد دارم هر شرکتی و یا 
هر دستگاه و بنگاه اقتصادی می بایست بگونه ای عمل نماید که در پایان تصدی گری 
خود و در حین تحویل و تحول، حداقل تعهد این چنینی در کارنامه خود داشته باشد. 
نه اینکه با بجا گذاشتن زیانهای سنواتی و تعهدات سنگین وامهای بانکی و غیر، مدیران 
و مسئولین بعدی را در چالش دیون قرار دهند بنظر بنده مدیران در این امر مهم باید 
تضمین دهند تا هرکسی مدعی چنین پست هائی که معیشت مردم بستگی به عملکرد 
آنها دارد، قبول سمت نکنند و یا عده ای پشت پرده کس یا کسانی را در این جایگاه 

حساس  به منظور بهره برداری سلیقه ای وارد میدان ننمایند.
در اتحادیه نیز عالوه بر طلب حدود سه میلیارد تومانی، حین تحویل و تحول مبلغ 
دو میلیارد و ششصدو پنجاه میلیون تومان وجه نقد موجودی بانکها بوده است و این 

امر یعنی بستر مالی برای فعالیت هر مدیر بعدی فراهم است.
* یک حرف با مردم و اعضای محترم دامداران عزیز رودسر و حومه

عده ای از دامداران گله داشتند چرا تصمیم به تحویل نموده اید؟ شماها را شاهد 
می گیرم که فضای کاری این شرکت طی سی سال گذشته همیشه در آرامش و به دور 
از هر گونه مسائل حاشیه ای به کار خود ادامه داده و با موفقیت فراز و نشیب ها را 
طی نموده و یکی از خوشنام ترین شرکت ها در کشور شهرت یافته و از این حیث 
یقینًا  ایجاد شود،  اینکه تحت هرعنوان در شرکت تشنج  اعتبارچندجانبه است  دارای 
به خیر و صالح موجودیت شرکت نبوده و به خیر و صالح دامداران و شهر کالچای 
هم نبوده، بلکه بدون شک حکمتی وجود دارد. الزم است در کمال آرامش انتخابات 
مجدد صورت پذیرد و نمایندگان واقعی و منتخب دامدار به کار خود ادامه دهند و 
اگر تجربه ای در حقیر باشد افتخاراً و بدون چشم داشتی با مسئولین منتخب همراهی 

خواهم نمود.
* یک حرف با مسئولین محترم شهرستان رودسر و حومه

مجدداً معروض میدارم شبهات پیش آمده از انتخابات هیأت مدیره سال 95 
اتحادیه دامداران استان گیالن نشأت گرفته و عده ای رأی نیاوردند و با گزارش 
های غلط، بانی ابهامات و اقداماتی شده اند و موضوع اصلی را بدهی یک میلیارد 
تومانی شرکت تعاونی رودسر به اتحادیه دامداران استان تحت عنوان سوء استفاده 
از موقعیت مدیریتی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل اتحادیه از حساب اتحادیه 

استان در جهت استفاده دامداران شهرستان رودسر بهانه قرار داده اند که:

خدمت بین دانا

خدمت بین دانا

وامورخیریه  اوقاف  رئیس 
املش  و  رودسر  شهرستانهای 
درنشست هماهنگی هیأت امناء 
قرآنی  فرهنگی  مراکز  مدیران  و 
بقاء متبرکه» طرح آرامش بهاری 
98 «این شهرستانها که درمسجد 
حیدرپور رودسربرگزارشد ،بیان 
اوقاف»  سازمان  شعار  کرد: 
وبقاء  موقوفات  بهروری  ارتقاء 
متبرکه باحمایت از کاالی ایرانی 

«است.
والمسلمین  االسالم  حجت 
خوبرو رئیس اوقاف وامور خیریه 
رودسرواملش  شهرستانهای 
امنا  هیأت  هماهنگی  درنشست 
قرآنی  فرهنگی  مراکز  ومدیران 
طرح   : شهرستانهاگفت  این 
آرامش بهاری برای نهمین سال 
اسفند   28 زمانی  دربازه  متوالی 
فروردین   14 لغایت  سالجاری 
آرامش  ستاد  شود.  اجرامی   98
اعضای  حضورهمه  با  بهاری 
فرهنگی  شورای  امناو  هیأت 
،امام  محل  بسیج  ،پایگاه  قرآنی 

جماعت و... تشکیل می شود. 
افزود:  نشست  دراین  وی 
طوری  نوروز  ازتعطیالت  قبل 
درهیچ  شودکه  ریزی  برنامه 
روزی ازاین ایام، بقعه متبرکه از 
عضوی ازهیات امنا یا خادمین، 
به مسافرت  نباشد.باتوجه  خالی 
نسبت   ، امناء  هیأت  احتمالی 
دست  حضور  بندی،  شیفت  به 
ایام نوروزی  بقعه در  اندرکاران 

برنامه ریزی شود. 
هیات  افزود:  درادامه  وی 
باهمکاری  متبرکه  بقاء  امنای 

غبارروبی  به  نسبت  مردم 
متبرکه  وبقاء  امامزادگان 
زائران  تقریبی  وبرثبت  اهتمام 
در  متبرکه  بقاء  به  ومراجعان 
زمانی  دربازه  روز  شبانه  طول 
برنامه»  نمایند.  اقدام  طرح  این 
طرح نوروزی آرامش بهاری« از 
تاریخ 28 اسفند 97 آغاز و تا 14 

فروردین 98 ادامه دارد. 
ابالغ  بیان  ضمن  خوبرو 
نوروزی  طرح  العمل  دستور 
اوقاف   »  98 بهاری  آرامش   «
مراکز  و  مساجد  امناء  ه یات  به 
شهرستانهای  قرآنی  فرهنگی 
طرح   : گفت  رودسرواملش 
اسفند 97  از 28  بهاری  آرامش 
برگزار   98 فروردین   14 لغایت 
در  منتظران  اجتماع  مراسم  و 
سالجاری  اسفند   24 روزجمعه 
توسل  و  ندبه  دعای  بابرگزاری 
به امام زمان)ع( اجرا می شود. 

فرهنگی  وظایف  ازجمله 
مدیران  امناو  هیأت  وتبلیغی 
قرآنی  فرهنگی  مراکز 
،عطرافشانی وگلباران قبورشهدا 
متبرکه  وبقاء  وامامزادگان 
درلحظه تحویل سال ،راه اندازی 
،دفاتر  معرفت  های  خیمه 
مسائل  پاسخگوئی  و  مشاوره 
وکتابچه  بروشور  تهیه   ، دینی 
متبرکه  وبقعه  امامزاده  معرفی 
با هماهنگی  زائران  بین  وتوزیع 
به  مربوط  مباحث   ، اوقاف 
ترویج وقف ،اقامه نمازجماعت 
پیامد  و  نوروز  به  دینی  نگاه   ،

نوشدن طبیعت و... است. 
وامورخیریه  اوقاف  رئیس 
خاطرنشان  املش  و  رودسر 
شاخص،  متبرکه  بقاء  کرد: 
شبانه  صورت  نوروزبه  درایام 
زائران  و  مسافران  پذیرای  روز 
نوروز  ایام  .در  است  محترم 

باوسایل  متبرکه  بقاء  زائرسراهای 
اقامتی وموردنیاز ، آماده سازی و 

تجهیز خواهدشد. 
المسلمین  و  االسالم  حجت 
خوبرو درادامه افزود: جهت حفظ 
خدوم  نیروی  از  وامنیت  نظم 
جهت  و  جسته  بهره  انتظامی 
نوجوانان  و  کودکان  استفاده 
مناسب  ایجادفضای  به  نسبت 
جوار  در  ورزشی  و  تفریحی 
شهرداری  باهمکاری  امامزادگان 

اقدام شود. 
امورخیریه  و  اوقاف  رئیس 
ایام  در  گفت:  رودسرواملش 
نوروزی و درطرح آرامش بهاری 
زائران  اسکان  فرآیند  بر   98
نظارت و از اسکان مواردمشکوک 
هیأت  توسط  دار  مسأله  افراد  و 

امنا جلوگیری بعمل خواهدآمد./

20 پروژه با اعتبار 21 میلیارد ریال به مناسبت
 دهه فجر افتتاح شد

شهردار چابکسر:

اعالم  چابکسر  شهردار 
کرد : به مناسبت ایام اهلل فجر 
انقالب اسالمی و در راستای 
پروژه   20  ، مردم  مطالبات 
میلیارد   21 اعتبار  عمرانی  با 
زمینه  و  ریال  میلیون  و 150 
اشتغال 119 نفر دراین بخش 

به بهره برداری رسید .
شهردار  باژرنگ  ضیاء 
دهه  مناسبت  به  چابکسر 
پروژه   : کرد  بیان  فجر 
راستای  در  شهرداری  های 
وحاصل  مردم  مطالبات 

اعضای  سازنده  تعامل 
شورای شهر و پرسنل خدوم 
وافزود  دانست  شهرداری 
راستای  در  برداشتن  گام   :
رفاه  تأمین  و  مردم  مطالبات 
وبرنامه  اهداف  از  عمومی، 
شورای  و  شهرداری  های 

شهرچابکسراست. 
 : گفت  چابکسر  شهردار 
 20 سالجاری  فجر  دهه  در 
شهر  این  در  عمرانی  پروژه 
 119 اشتغال  زمینه  و  افتتاح 

نفر فراهم شد. 

تصریح  درادامه  باژرنگ 
کرد: بااعتبار بالغ بر 12 میلیارد 
مترمربع  هزار   13  ، ریال 
 ، چابکسر  شهر  درسطح 
شد.  آسفالت  و  زیرسازی 
زیرسازی و آسفالت  خیابان 
حدفاصل   ) ره  خمینی)  امام 
میانده  پل  تا  رود  آچی  پل 
انتهای خیابان شورای   ، رود 
شرقی ، حاشیه خیابان شهید 
فهمیده ، جاده ارتباطی میانده 
حیاط  محوطه  کندسر،  به 
این  ازجمله  و...  شهرداری 

طرح هاست. 
خاطر  چابکسر  شهردار 
عملیات  ادامه  کرد:  نشان 
دیواره  دوم  فاز  انجام  و 
بندی(  )گابیون  حفاظتی 
برید   ، فهمیده  شهید  خیابان 
میانده  رودخانه  بند(  )سیل 
)فاز  حفاظتی  دیوار   ، رود 
دوم( خیابان امام خمینی)ره( 
وکانال  رود  میانده  پل  جنب 
شیخ  سطحی  آبهای  هدایت 
خیابان  انتهای  و  محله  زاهد 
شورای شرقی از جمله طرح 
فجر  دهه  در  که  است  هائی 

افتتاح شد.
 : کرد  اظهار  باژرنگ 
آبهای  کانال هدایت  الیروبی 
خمینی  امام  خیابان  سطحی 
)ره( ، فرش موزائیک خیابان 
وخیابان  )ره(  خمینی  امام 
نصب   ، مستضعفین  بسیج 
وتیرهای  نوری  برجهای 
و  ساحلی  پارک  روشنائی 
ارتباطی  جاده  شهر،  سطح 
ترمیم   ، کندسر  به  میانده 
شهروندان  ورودی  امالک 
جداول  آمیزی  رنگ   ،
وتأسیسات و... از دیگر طرح 
بخش  در  شده  اجرا  های 

چابکسراست./ 

نشست هماهنگی
 طرح نوروزی » آرامش بهاری 98« برگزارشد

اوقاف و امور خیریه رودسر و املش ؛اوقاف و امور خیریه رودسر و املش ؛

سمیه محمدی - رودسرسمیه محمدی- چابکسر

خالصه وضعیت مالی شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان رودسر-کالچای تا پایان سال13۹6

ادامه مطلب در صفحه 2



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 21  اسفند 1397، 5  رجب 1440 ، 12  مارچ  2019 ، شماره 705

دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

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

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

تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

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

 

گروه اقتصادی نشریه ی منطقه 
خبری،  ی  شبکه  و  واکنش  ای 
عامل  مدیر    :24 گیالن  تحلیلی 
چابکسر  نوش  خزر  شرکت 
از 150  بیش  تاکنون  اعالم کرد:  
همت  به  کنسانتره  کیلوگرم  هزار 
کارگران و حمایت اعضای هیات 
تولید شده  این شرکت  در  مدیره 

است.
مهندس محمود رضایی با اعالم 
خزر  شرکت  از  کامل  رضایت 
عالیفرد   شرکت  سوی  از  نوش 
اد قطب  قرارد  ایچ« طرف  » سن 
آب میوه و کنسانتره  تصریح کرد: 
احتمال  به  خوب  استقبال  این  با 
ماههای  در  کنسانتره  تولید  زیاد 
در  ماه  اردیبهشت  و  فروردین 
میزان  صورت وجود و مطلوبیت 
خواهد  ادامه  منطقه  در  مرکبات 

داشت.
راستای  در  کرد:  عنوان  وی 
های  فعالیت  توسعه  و  رشد 
خصوص  در  مذاکراتی  شرکت 
سرمایه گذاری بصورت سه ساله 
صورت  گذار  سرمایه  چندین  با 
گرفته است  و تا حد زیادی باعث 
ماشین  بروزرسانی  و  پیشرفت 
نزدیک  آینده  در  کارخانه  آالت 

خواهد شد.
که  داد  توضیح  را  این  رضایی 
میزان بدهی شرکت  باقی مانده از 
سنوات گذشته به دوایر دولتی و 

بانک ها پرداخت شده که در طی 
و  حرکت  این  گذشته  سال  چند 

سیاست بی سابقه بوده است.
اظهار  نوش  خزر  عامل  مدیر 
محصول  برداشت  فصل  در  کرد: 
گیالن  » شرق  در شمال  مرکبات 
به   نزدیک   « مازندران  غرب  و 
کشاورزان  از  پرتقال  تن   3000
منطقه خریداری شد و ادامه روابط 
سن   ( عالیفرد  شرکت  با  تجاری 
ایچ ( بی شک مشکالت احتمالی  
اقتصادی پیش رو کارخانه را  تا 

حدودی مرتفع می سازد.
واحد  این  مدیر  اظهار  به 
تولیدی ، با این اقدام های خوب 
و مستمر و حمایت های اعضای 
هیات مدیره و مسئوالن شهرستان 
کارگران  گیالن  استان  و  رودسر 
در  منطقه  کشاورزان  و  کارخانه 
اوضاع  یافتن  بهبود  خصوص 
مجموعه بسیار امیدوار شده اند و 

دغدغه مسئوالن از اوضاع جاری 
شرکت کاسته شده است.

از  نوش   خزر  عامل  مدیر 
هیئت  عضو  شائبه  بی  کمکهای 
نماینده محبوب  رییسه مجلس و 
و  رودسر  های  شهرستان  مردم 
اسداهلل  دکتر  آقای  جناب  املش 
،یار  عباسی که در هر گام همراه 
کار  مرکبات  کشاورزان  یاور  و 
تعاونی  شرکت  خصوصا  منطقه 
مرکبات  باغداران  کشاورزی 
خزر  )کارخانه  رودسر  شهرستان 

نوش ( بوده اند، تقدیر کرد.
مهندس  آقای  از  چنین  هم 
اداره  ریاست  فکر  خوش  امیر 
های  شهرستان  روستایی  تعاون 
رودسر و املش و تمامی مسئوالن 
شهرستانی بخاطر همکاری خوب 

شان تقدیر می شود.
مدیر عامل خزر نوش  در این 
تالشهای  از  اختصاصی  مصاحبه 

کارخانه  این  زحمتکش  کارگران 
در فصل کاری جاری تقدیر کرد 
برنامه  آینده  در  شد:  آور  یاد  و 
توسعه  و  رشد  برای  خوبی  های 
خواهیم  انجام  دست  در  شرکت 

داشت.
زمان  از  که  است  ذکر  شایان 
به  رضایی  مهندس  مسئولیت 
اقدام  شرکت  عامل  مدیر  عنوان 
در  ای  برجسته  و  شاخص  های 
با  شده   انجام  تولید  واحد  این 
طی پله های ترقی و سیر صعودی 
همچنان  روند  این   ، ها  فعالیت 

ادامه دارد.
اجرایی  مسئوالن  است  شایسته 
شهرستان ، سیستم بانکی  گیالن 
و کشور هم چنین  سازمان تعاون 
روستایی کشور به این اقدام های 
مدیریت  از  و  کرده  عنایت  مهم 
پیش  از  بیش  شرکت  جدید 

حمایت کنند.

150 هـزار کیلوگرم کنسانتــــره در خزر نوش تولیـــــد شد
مهندس محمود رضایی، مدیر عامل شرکت خزر نوش:

مهندس رضایی  
مدیرعامل شرکت خزر نوش

اعضای هیات مدیره شرکت خزر نوش

کنسانتره » تغلیظ شده آب پرتقال است که مصارف گوناگونی دارد



مهندس رضایی  
مدیرعامل شرکت خزر نوش








