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خـــــبـرهای ویـژه

یک بانو رئیس شورای 
رسانه های محتوا محور شهر سنگر شد

ماندگار خواهند شد

18 میلیارد تومان برای  مدیر کل ارشاد اسالمی گیالن:
تبدیل پسماند رشت 

تصویب شد  442

 صفحه 4

ISSN 2345 - 5667

گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

         مدیرمسئول :  09125036810
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بیش از 50 کیلومتر
عملیات شبکه گذاری 
در گیالن انجام شد   

12 پـروژه  در هفته 
دولت بهره بردای 

می شود

برترین های 
جشنــواره 

استانی نوجوان 
خوارزمی تجلیل شدند
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مجلس الیحه جدید مطبوعات 
را تصویب کند ...
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اقدامـی نابخــردانه !

سامانه ثبت حقوق مدیران 
باید راه اندازی شود    

نقـش رسانه ها در سالمت 
جامعه انکار ناپذیر است 

کاخ سفید که با حضور دونالد ترامپ نژاد پرست به کارهای بی منطق، دور از 
شان دیپلماسی، لجوجانه و کودکانه در جهان معروف است، امروز دهم مرداد ماه 
در آخرین روند تحریم های گسترده علیه ایران، نماینده عالی دیپلماسی ایران را 

تحریم کرد.!

جذب دانشجو 
با مجوز وزارت 

علوم،تحقیقات و فناوری
رشته و گرایش های

حقـوق، روانشناسـی، مدیریت، 

حسابداری، پژوهش علوم اجتـماعی

و رشته های مهنـدسی کامپیوتر ، 

صنایـع، معماری، نقشه کشـی، 

عمـران و بـرق

آدرس: رشت گلسار خیابان 86 
شماره تماس:  01333124497-8

www.kooshyar.ac.ir
telegram.me/kooshyar1386

www.instagram.com/kooshyar.ac.ir

در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

اگر بشود چه می شود،

گواه  به  اخیر  ماههای  در 
فضای  در  موجود  مستندات 
فرماندارها  حضور  مجازی 
رو  اینستاگرامی  صفحات  در 
است.!  گذاشته  افزایش  به 
هنرپیشنه،  فالن  شاید حضور 
چهره   یا  سلبریتی  خواننده، 
 ، باشد  در فضای مجازی جالب  نام  و جوان جویای 
اما برای یک نویسنده، شاعر گرانسنگ، مدیر و رئیس 
سازمانی این حضور باید با متانت، با فاصله و تعریف 

شده انجام شود. 
 ، عملیاتی  کار  جای  به  فرماندارها   از  گروه  این 
دیدارهای چهره به چهره با مردم و شنیدن مشکالت 
به  مجازی  فضای  در  هایی  نمایش  با  بیشتر  آنها 
خصوص در اینستاگرام تالش می کنند خود را بهتر از 

دیگر فرماندارها و مدیران اجرایی نشان دهند. 
شاید هدفشان این باشد که مسیر ترقی مدیریتی را 
خود  اینستاگرام  صفحه  از  گیری  بهره  با  و  تر  سریع 
شرق  در  ماه  مرداد  دهم  دیروز  همین  سازند.  محقق 
حضور  چنین  خاطر  به  مجلس  نماینده  یک  گیالن 
فرمانداری  در فضای مجازی در جلسه شورای اداری 
به شدت از وی انتقاد کرد. این گروه از فرماندارها و 
و   اقتصادی  ورزشی،  فرهنگی،  اجرایی،  مدیران  دیگر 
» تورم و گرانی و  باشند مشکالت زندگی  آگاه  سیاسی 
بیکاری و تبعیض  و پارتی بازی ها و رانت خواری  ، 
رشوه خواری و گرانفروشی و عدم نظارت  بر آنها » به 
خصوص از ابتدای سال 97 تاکنون به حدی خلق اهلل را 
به خود مشغول  و سرگردان کرده که هرگز حوصله چنین 

نمایشهایی را ندارند. 
بخشدار، شهردار،  که  است  آن  تر  از سویی شایسته   
فرماندار، استاندار و حتی وزیران دولت به جای حضور 
مساجد،  مانند  عمومی  مجامع  در  مجازی  فضای  در 
ثروتمند  و  نشین  فقیر  نمازهای جمعه، محالت  بازارها، 
شهری به ویژه با وقت گذاشتن کافی در روستاها حضور 
پیدا کنند زیرا  مردم این فرهنگ و ارتباط را به هر نوع 
ارتباط دیگری ترجیح می دهند.  مردم دوست دارند هر 
خود  میان  در  را  کلی  مدیر  و  جمعه  امام  رئیس،  مدیر، 
ببینند و برای  پرسش هایشان  در صحنه  و به فوریت 
پاسخ دریافت کنند، حتی اگر پاسخ مثبت نباشد اما با 

وزانت و لبخندی پرسش کننده  قانع شود. 
ادامه مطلب صفحه 2

فروشگاه عسـل عرضه کننده  
          انواع عسل   

                طبیعی ، ژل     
                                  رویال ،    

                                            برم موم ، 
                                                   گرده گل  

رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون

صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

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

صدرا

خـودبـاوری از 
شاخصه های خبرنگار 

است...
 صفحه3 

برادر بزرگوارم 
جناب آقای دکتر بابک نـوروزی

برادر بزرگوارم 
جناب آقای مهندس قانع

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه نگار و
 مدرس علوم ارتباطات

 مدیریت و خبرنگاران نشریه ی منطقه ای واکنش
 و شبکه خبری گیالن 24

جامع  دانشگاه  سرپرست  سمت  به  حضرتعالی  انتصاب 
علمی کاربردی گیالن را تبریک عرض می کنم .

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به سمت مدیریت روابط عمومی و 
ارتباطات شهرداری رشت را صمیمانه تبریک می گوئیم، توفیقات روز 
افزون شما در این مسئولیت خطیر را از درگاه خداوند خواستاریم.

آغاز ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی 
کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر

تلفن های تماس: 
01342634093  -  01342632710

کاردانی

کارشناسی

* فناوری اطالعات * عمران -امور پیمانها  * نرم افزار-برنامه سازی 
* تکنولوژی آموزشی * روابط عمومی * دوخت و تکنولوژی لباس * تربیت مربی پیش دبستانی 

**  زمان ثبت نام: 27 مرداد - 98  **

* روابط عمومی * مهندسی فناوری اطالعات * مهندسی عمران سازه

**  زمان ثبت نام: 2 شهریور 98  **

اولین کارگاه اصول علمی 
خبرنویسی درآستارا برگزار شد  

استاد خبر دانشگاه های کشور گفت: خودباوری و داشتن انرژی از شاخصه های خبرنگار است. 
به گزارش ایسنا - منطقه گیالن ، مجید محمدپور در اولین کارگاه آموزش علمی خبرنویسی که با حضور 
خبرنگاران و اصحاب رسانه و روابط عمومی ادارات شهرستان آستارا در سالن معراج اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار شد، اظهار کرد: دنیای ما دنیای شتاب فناوری اطالعات است... 

اخبار

دیدگاه ها

 صفحه 3

مدیر عامل شرکت گاز :

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن :
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گوناگون

خبر

ادامه سرمقاله

گیالن 24 و نشریه وکنش: در راستای ارج نهادن به مقام خبرنگار؛ شهردار رشت 17 مرداد 
ماه در روز خبرنگار به جای نشست خبری از آنان تجلیل می کند.

 به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی به پویش روزخبرنگار روز نشست خبری نیست پیوست.

 شهردار رشت در این خصوص گفت: خبرنگاران و گزارشگران خبری همواره تالش می 
کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن خبرها و مطالب را به سمع و نظر مخاطبان خود برسانند و از 

این نظر تالش و کوشش آنها در طول سال ارزشمند و در خور توجه است. 
 حاج محمدی افزود: اعتقاد دارم برای 17 مرداد که به »روز خبرنگار« نامگذاری شده است، 

تنها باید برنامه  های تجلیل و قدردانی از خبرنگاران برگزار شود و همچنین در برنامه  های این 
روز مشکالت صنفی خبرنگاران بررسی گردد. 

 شهردار رشت در ادامه تأکید کرد: برای احترام و ارج نهادن هر چه بیشتر به کار و فعالیت 
خبرنگاران اینجانب در روز خبرنگار از برگزاری نشست خبری پرهیز نموده و آن را به  روزی 
دیگر موکول میکنم و همچنین از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل می خواهم تا با برگزاری 
آیینی ویژه در شأن خبرنگاران، ضمن قدردانی و تالش یک  ساله این عزیزان، برنامه  ای شاد و 

خاطره  انگیز را برای آنان تدارک دهد. 

جلب اعتماد عمومی واکنش
با فعالیتهای حوزه 
ارتباطات تقویت 

می شود 

فرماندارها و صفحات 
اینستاگرامی !

اقدامی نابخــردانه !

به جای نشست خبری، شهردار رشت از خبرنگاران تجلیل می کند

دونالد  حضور  با  که  سفید  کاخ 
بی  کارهای  به  پرست  نژاد  ترامپ 
دیپلماسی،  شان  از  دور  منطق، 
لجوجانه و کودکانه در جهان معروف 
است، امروز دهم مرداد ماه در آخرین 
روند تحریم های گسترده علیه ایران، 
را  ایران  دیپلماسی  عالی  نماینده 
تحریم کرد.! تردیدی نیست که نوع 
تفکرات و اقدام های  دور از منطق 
جان  از  فقط  اینچنینی  غیرعقالئی  و 
بر  آمریکایی  کودن  مرد  پیر  بولتون  
می آید اما اهالی رئیس کاخ سفید هم 
دست کم از بولتون ندارند و هر آنچه 
را که این چهره منفور حتی در آمریکا 
دیکته می کند، مهر زده  و به اجرا در 

می آورند. 
به  اخیر  های  هفته  در  سفید  کاخ 
پنهان  های  پیغام  مستمر  صورت 
ایرانی  های  مقام  برای  آشکاری  و 

بدون  مذاکره  آماده  که  کرده  ارسال 
چند  که  حالی  در  است  شرط  پیش 
ماه پیش تر مایک پمپئو وزیر خارجه 
اش در یک کنفرانس خبری 11 شرط 
مطرح  را  ایران  با  گو  و  گفت  برای 

کرده بود. 
همین  ترامپ  دولت  راستی  به 
را  دیپلماسی  فضای  در  ها  حداقل 
درک نمی کند ؟، وقتی شما رهبری 
انقالب و مقام عالی دیپلماسی ایران، 
چهره های سیاسی  و سرداران سپاه 
را تحریم می کنید، می خواهید به چه 

کسی در این کشور مذاکره کنید. 
انسان تا این حد کودن و بی منطق 
می شود. این اقدام آمریکایی ها مانند 
قلدر  را  کسی  دهان  که  است  این 
او  با  بخواهید  و  بسته  محکم  مآبانه 
گفت  مشکالت  و  مسائل  حل  برای 

و گو کنید. 
سفید  کاخ  مسئوالن  کله  در  واقعا 
کارهای  چنین  که  دارد  وجود  چه 
از  دور  و  العقول  محیر  معمول،  غیر 

در  دهند.  می  انجام  را  منطق  و  شان 
یک  نفری  میلیون   340 کشور  این 
و   اندیشمند  نظر،  صاحب  رسانه، 
بگوید  تنها  نه  آنها  به  نیست   عاقلی 
بلکه تفهیم کند، خیلی از مرحله پرت 

هستند.؟ 
کارهای  این  نویسنده،  عقیده  به 
تنها  آمریکایی  دولتمردان  سخیف 
وحشت  و  آنها  نادانی   در  ریشه 
عجیب از منطق و زبان گویای وزیر 

امور خارجه ایران اسالمی دارد.
با  تواند  می  که  ای  خارجه  وزیر 
حضورش در آمریکا و اروپا با شفاف 
به سمت  را  افکار عمومی  سازی ها 

واقعیت های جهان متوجه سازد. کاخ 
افکار  به  اقدام  خواست  این  با  سفید 
از  دور  به   ، کند  اعالم  جهان  عمومی 
منطق  هیچ  اهل  فریبنده   شعارهای 
دکتر  اینکه  از  و  نیست  گفتمانی  و 
بغل  در  آزادانه  ظریف  محمدجواد 
کوششان از آنچه  در آمریکا می گذرد 
و  نگران  شدت  به  دارد،  می  بر  پرده 

عصبانی هستند.
شهید  معروف  جمله  آن  یاد  به   
ای  گفتند:  می  که  افتم  می  بهشتی 
آمریکا از دست ما عصبانی باش و از 

این عصبانیت بمیر.
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احداث راه 
ارتباطی کالچای 

به قزوین سرعت می گیرد 

18 میلیارد تومان 
برای تبدیل پسماند 

رشت تصویب شد 

مدیر جدید ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، 

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

خبری ، تحلیلی » گیالن 24 « 
م، محمدپور - مدیر مسئول 

گیالن 24 و نشریه واکنش: 
مدیریت  جدید  سرپرست   ،
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
طور  به  رشت  شهرداری 
رسمی معرفی شد. به گزارش 
ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد 
شهرداری  الملل  بین  امور  و 
علیرضا  جلسه  این  در  رشت 
قانع ضمن قدردانی از زحمات 
مدیران سابق گفت: در ساختار 
ارتباطات  مدیریت  شهرداری، 
مهم  ارکان  از  یکی  عنوان  به 
بوده و باید با همدلی و پشتکار 
اداره شود. وی  همه همکاران 
با اشاره به این امر که فعالیتهای 
لحظه  به  حوزه  این  با  مرتبط 
بوده و باید همیشه آماده انجام 
وظایف محوله باشیم به اثرات 
جلب  در  توان  می  که  زیادی 
اعتماد عمومی داشت نیز تاکید 
معاون  بهارمست  مهندس  کرد.. 
برنامه ریزی شهرداری رشت در  
این جلسه به نقش مهم مدیریت 
در  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
ابراز  و  نمود  تاکید  شهرداری 
به  توجه  با  که  کرد  امیدواری 
سوابق جناب آقای قانع شاهد 
تاثیرات  و  بیشتر  همگرایی 

مثبت در این حوزه باشیم.

ادامه مطلب ...
مستمر  حضور  تردید  بی 
در  جمله  از  مجازی  فضای  در 
به  مدیران  اینستاگرامی  صفحات 
خصوص فرماندار ها که در استان 
گیالن حداقل دو ، سه موردی مدیر 
نمایشی داریم نه تنها بر روی افکار 
عمومی  اثر مثبتی ندارد که بار منفی 
هم به همراه داشته و ضد تبلیغ می شود.
 کالم آخر آنکه ، استاندارها ، 
فرماندارها ، بخشدارها ، شهردارها 
در عرصه اطالع رسانی و ارتباط با 
مردم با مدیران رسانه های استان 

تعامل داشته و مشورت بگیرند.

رئیس جمهوری  معاون  واکنش:  نشریه  و  گیالن 24 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عملیات اجرایی 
احداث راه ارتباطی کالچای – رحیم آباد – قزوین با 
موافقت سازمان حفاظت محیط زیست سرعت می گیرد. 
   وی افزود: در قطعاتی از این مسیر در دست ساخت 
زیست  های  با محدودیت  گیالن  و هم  قزوین  در  هم 
محیطی مواجه هستیم و از آنجا که برای دولت موضوع 
پیشرفت  در مسیر  از تخریب محیط زیست  جلوگیری 
قرار  بررسی  مورد  را  مسئله  این  است  مهم  توسعه  و 
می دهیم تا ضمن رفع این موارد به احداث این طرح 

سرعت ببخشیم.  
مسیر  یک  تنها  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  وی   
ارتباطی بین قزوین و گیالن وجود دارد که از ترافیک 

باالیی در زمان تعطیالت برخوردار است. 
طول  به  کالچای  آباد-  رحیم  قزوین-  جاده 
170کیلومتر بعد از منطقه الموت با ساخت چندین تونل 
بزرگ و پل های متعدد، وارد استان گیالن شده و با عبور 
به  گیالن  محدوده  در  کیلومتر   70 به طول  کنارگذر  از 

شهر کالچای می رسد.
نگاه رسانه:

جناب دکتر نوبخت آگاه هستند که با شتاب عملیات 
این راه ارتباطی و بهره برداری ازآن ، راهها و زیر ساخت 
پایین دستی این راه  مانند جاده کالچای با رحیم آباد 
به هیچ عنوان آماده پذیرش این میزان خودرو و مسافر 

نخواهد بود.
بخش  و  باالن  بی  به  کالچای  جاده  که  است  الزم 
رحیم آباد از سوی وزارت راه و شهر سازی  به سرعت  

برای زیر ترافیک رفتن این حجم خودرو آماده شود.
وزارت راه از ابتدای پیروزی انقالب زمین های مردم 
منطقه را برای گسترش جاده در اختیار گرفته است و 
محروم  کار  و  از کشت  ها  زمین  این  سال  حدود سی 
ماندند که البته به زیان مردم و اقتصادی کشاورزی کشور 
بود. اکنون زمان آن است که این جاده که در چند ناحیه 
مرگبار ، کم عرض ، پر پیچ و خطرناک است با دستور 
معاون محترم رئیس جمهوری اصالح و تعریض شود.  

انشاء اهلل

محمدی  حاج  دکتر  جدیت  و  پیگیری  با   :24 گیالن   
اعتبارات ویژه وزارت کشور 18  از محل  شهردار رشت؛ 
تبدیل  و  پردازش  زیرساختهای  بهبود  برای  تومان  میلیارد 

مواد پسماند های کالنشهر رشت تخصیص یافت 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
کرد:  اعالم  محمدی   حاج  دکتر  رشت،  شهرداری  الملل 
به  روزه  دو  ماموریت  در  ها  نشست  و  پیگیری  دستاورد 
تهران و دیدار و گفت و گو با مدیران سازمان شهرداریها 
و دهیاریهای کشور برای رشت مفید و ارزشمند بود و می 
نمایم.  تقدیم  به رشتوندان عزیز  را  این خبر خوب  توانم 
در این ماموریت پس از استماع گزارش وضعیت نامناسب 
دفع پسماندهای کالنشهر رشت، مدیران سازمان شهرداریها 
پذیرفتند همکاری الزم در خصوص پیشنهادهای مدیریت 
معضل  از  بخشی  و فصل  منظور حل  به  و  شهری رشت 
ویژه  اعتبار  تخصیص  با  پسماند(  )دفع  شهر  این  دیرینه 

اقدام نمایند. 
 شهردار رشت افزود: قرار شد 18 میلیارد تومان اعتبار 
تنها  و  شود  گرفته  نظر  در  سوز  زباله  اعتبارات  بر  مازاد 
شهرداری  پسماندهای  مدیریت  به  کمک  و  تسریع  برای 
رشت اختصاص یابد که بنا به مصلحت سازمان مقرر شد 
برای  آن  تومان  میلیارد   10 مبلغ  اعتبار  این  جمع  سر  از 
تکمیل بخشی از مانده پیش پرداخت مجری پروژه نیروگاه 
نسبت  مجری  آن  متعاقب  که  یافته  اختصاص  سوز  زباله 
نقشه  ارائه  و  محل  در  کارگاه  تجهیز  و  زمین  تحویل  به 
های ابنیه فنی جهت انتشار آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار 
برای ساخت ابنیه و مبلغ 8 میلیارد تومان دیگر نیز در دو 
بخش تجهیز کارخانه کود آلی رشت و به روز رسانی آن 

هزینه می شود.
ساخت  پروژه  مجری  کرد:  نشان  خاطر  سپس  وی   
است سریعًا  داده  قول  هم  زباله سوز  نیروگاه  نصب  و 
نسبت به تحویل زمین و تجهیز کارگاه اقدام نموده و در 
یک بازه زمانی دو ماهه نسبت به ارائه نقشه های مرتبط 
با ساخت ابنیه فنی پروژه را ارائه داده و عملیات ساخت 

نیروگاه در اسرع وقت آغاز گردد. 

با موافقت سازمان محیط زیست ؛

شهردار خبر داد، 

زهرا رضائی

زهرا رضائی

گیالن 24 و نشریه واکنش: رئیس کل 
بازرسی گیالن با اشاره به رسالت غیر 
سازی  سالم  در  خبرنگاران  انکار  قابل 
گفت:  سازی،  شفاف  طریق  از  جامعه 
عمده  بخش  ها  رسانه  آفرینی  نقش  با 
ای از مشکالت در دستگاه های اجرایی 
کاهش پیدا می کند. امروز پرونده ها و 
گزارش های متعددی را صرفا براساس 

اخبار رسانه ها تشکیل می دهیم. 
دوشنبه  امروز  مسرور  سیف اهلل   
خبری،  نشست  در  ماه  مرداد  هفتم 
عنوان  به  بازرسی  سازمان  کرد:  اظهار 
دستگاه نظارتی در انعکاس اخباری که 
هنوز قطعیت ندارد، احتیاط می کند و 

پرونده ها به دستگاه قضایی ارجاع داده 
می شود

رئیس کل بازرسی گیالن از بررسی 
اجرایی  های  دستگاه  آمادگی  وضعیت 
و  حوادث  با  مقابله  بحث  در  گیالن 
حال  در  گفت:  و  داد  خبر  ها  بحران 
گیالن  اجرایی  های  دستگاه  حاضر 
با  برخورد  برای  کافی  و  کامل  توانایی 
اینکه  بیان  با  وی  ندارند..  را  حوادث 
سازمان بازرسی بدون جنبه تبلیغی در 
حال انجام وظیفه است، افزود: بازرسان 
در کمال آرامش و خونسردی به دور از 
جنجال های رسانه ای و در چاچوب 
می  محوله  وظایف  انجام  به  قانون 

اقدامات  این  بازتاب  شاهد  و  پردازند 
در دستگاه های اجرایی هستیم. 

مسرور با تاکید بر لزوم حفظ حیثیت 
از صدور  قبل  حقوقی  و  حقیقی  افراد 
نهایی مراجع قضایی، عنوان کرد:  رای 
ثانویه  نظارت و وظیفه  ما  اولیه  وظیفه 
ما بازرسی است و لذا سازمان بازرسی 
قبل از اینکه دستگاه های اجرایی دچار 
به موقع  شوند  سوءجریان  و  تخلف 
تذکر می دهد.وی نقش نظارتی سازمان 
بازرسی را پیشگیرانه دانست و تصریح 
کرد: اگر احساس کنیم در یک دستگاه 
اتفاق  سوءجریانی  یا  و  تخلف  جرم، 
افتاده گزارش های هشداری به دستگاه 

حساسیت  میزان  و  دهیم  می  نظر  مورد 
آن دستگاه نسبت به گزارش هشداری را 
بررسی می کنیم لذا در سال گذشته 17 
های  حوزه  در  هشداری  گزارش  مورد 
بهداشت و درمان، تغییر کاربری اراضی، 
دریافت شهریه مدارس، مدیریت پسماند 

و دفن زباله و... داشتیم. 

نقـش رسانــه ها در سالمت جـامعه انکار ناپـذیر است 

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند

اسشهادیه  دوبرگ  ارائه  با  خاله  هنده  کاتبی  مصطفی  آقای 
دفتر خانه 274 رشت ادعای فقدان سند مالکیت پالک 13122 
به شماره سریال 318156ج/91  نموده که  را  سنگ اصلی 75 
به شماره دفتر الکترونیکی 139720318603005673 به نام 
سند  جابجایی  علت  به  و  گردیده  ثبت  خاله  هنده  کاتبی  مصطفی 
مالکیت مفقود گردید. شایسته است 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 
سند  یا  مالکیت  سند  اصل  ارایه  ضمن  را  خود  اعتراض  مراتب 
معامله را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم 
و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  مدیر  کجیدی-  اسالمی  حسین 

ناحیه دو رشت ،  ازطرف تیال غالمی 
ر م الف / 2392

آگهی فقدان سند
آقای محمود جوانمرد خوشدل با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 189 رشت مدعی گردیده اند که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 26 واقع در سنگ اصلی 59 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 215884 که ذیل ثبت 52376 و صفحه 95 دفتر 

4/456 به نام آقای محمود جوانمرد  خوشدل صادر و تسلیم گردیده بود و برابر اسناد رهنی شماره های
 221521 و   1390/9/6 و221281-   1381/5/24  -  190766 و   189434  -1379/7/16 و   1385/7/11  -211766
-1390/11/29 دفتر خانه 42 رشت در رهن بانک کشاوری است به علت جابجایی مفقود گردیده است، تقاضای صدور سند مالکیت 

المثنی را نموده ،  لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار  آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، 

در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی ،مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت ،  از طرف ، تیال غالمی - ر م الف / 2316

 

 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9800863
پرونده  بدهکار  اصل  یوسفی  طهمورث  آقای  به  وسیله  بدین 
کالسه 9800863 که برابر گزارش مامور اجرا شناخته نگردیده 
اید ابالغ می گردد که بین شما و خانم مریم ادهمی تعداد 500 
سکه طال تمام بهار آزادی بابت مهریه بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
اجراء  این  در  فوق  بکالسه  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 

تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  گردد  می  ابالغ  بشما  رسمی 
و  درج  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این  غیر  در  و  اقدام 

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

ر م الف / 2401
 

 اخطاریه ماده 87 پرونده اجرایی کالسه 9800658
اقایان سبحان فرحبد و قدرت اله فرحبد و خانم ها عذرا 
محمد  مرحوم  وراث   فرحبد  ساجده  و  کما  مطلق  ابراهیمی 
از 75 اصلی بخش  ثبتی 3597 فرعی  رسول فرحبد پالک 
4 ناحیه دو رشت متعلق به سهم االرث شما از مرحوم محمد 
بلگوری  امدادی  اکرم  خانم  طلب  قبال  در  فرحبد  رسول 

بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرا مراتب 
بشما اخطار میشود ضمنا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما 
نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی 

شود.
دوم  شعبه   « رشت  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  رییس 

رشت« - شهرام دریا - ر م الف / 2289  

اخطاریه ماده 101- اموال غیر منقول پرونده کالسه 9703383
نیا بدین وسیله به شما ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرای کالسه  خانم شهربانو زرتاج وارث مرحوم آرش سیاف 
9703383 به موجب گزارش مورخ 98/5/5 کارشناس رسمی دادگستری  به شرح تصویر پیوست، ششدانگ پالک ثبتی 
فرعی ، 10335 از پالک اصلی 77 در بخش 4 ناحیه 2 واقع در رشت به مبلغ 8/230/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پلم مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نطر به مبلغ 10/000/0000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی 

که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم ( - شهرام دریا - ر م الف / 2405

 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9800792
بدینوسیله به آقای افشین رضائی قصاب محله بدهکار پرونده کالسه 9800792 که برابر گزارش مامور اجرا شناخته 
بابت مهریه  بهار آزادی  نگردیده اید ابالغ می گردد که بین شما و خانم زهرا قاسمی چکوسری تعداد 100 سکه طال تمام 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد ، لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد تا تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درجه و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرای طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.  رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت -  شهردام دریا - ر م الف/ 2290
 

آگهی فقدان ثبتی
با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 126 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک  آقای مهیا رعابد قانع پسند 
19750 سنگ اصلی 55 بخش 4 رشت به شماره سریال 235277ج/91 که بنام آقای مهیار عابد قانع پسند ذیل ثبت 192190 صفحه 160 دفتر 
4/1416 صادر و تسلیم گردید و برابر سند رهنی 24313-1392/08/01 دفتر 117 رشت در رهن بانک تجارت قرار گرفت بعلت جابجایی 
مفقود گردیده است، لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را  ظرف مدت 10 روز از انتشار  آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر اینصورت 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی ،مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت ،  از طرف ، تیال غالمی  - ر م الف / 2370

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 139804018581000169/1 
 : شناسنامه  شماره   5189447529 ملی  شماره   1349/4/4 تولد:  تاریخ  تقی  پدر:  نام  شهرستانی  بابازاده  رضا  محمد  به  وسیله  بدین 
1369 ) به نشانی مقیم: خشکبیجار روستای شهرستان ( و محمود رضا احمدی اسطلخی  نام پدر : موسی تاریخ تولد : 1351/7/1 شماره ملی 
2591788731 شماره شناسنامه » : 2412) به نشانی : مقیم : خسکبیجار روستای حاجی بکنده( متعهدین پرونده اجرائی کالسه 9800632 
که برابر گزارش مورخه 98/4/4 شناسایی نگردیده اید ابالغ می گردد که طبق قرار داد شماره 149437097- 94/6/11 علیه شما، له بانک 
سپه شعبه خشکبیجار ، مبلغ چهل و نه میلیون و چهار صد هزار و پانصد و یازده ریال موضوع الزم االجرا بانضمام خسارت تاخیر روزانه مبلغ 
29/994) سی و دو هزار و یکصد و پنجاه و دو ( ریال خسارت تاخیر به آن اضافه می گردد بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، 
بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 9800632 در این اداره اجراء مطرح می باشد، لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است( فقط یک 
نوبت در روزنامه محلی درج و منتشر می گردد( ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری ، عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت- شهرام دریا - ر م الف / 2286

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 139604018581000760/1
بدین وسیله به موجب پرونده کالسه 9601717 آقای منصور زمانی جو پشتی ، نام پدر : محمد شماره شناسنامه : 1852 شماره 
 1098 شناسنامه  شماره   ، محمد  صفر   : پدر  نام  کرباسده،  خسروی  محمد  و   1348/01/14  : متولد   2592899464 ملی  شناسه 
و  مورخ 96/12/2  گزارش  برابر  کالسه 1/ 139604018581000760که  پرونده  بدهکاران  ملی 4839800480  شماره شناسه 
96/11/24 مامور ابالغ مربوطه در آدرس اقاتگاه شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرار داد 119218214- 92/8/26 
بین شما و بانک سپه مبلغ 217/377/455 ریال که تاریخ 96/9/8 روزانه 82/000 ریال بر آن افزوده می گردد بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روزنسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.   رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی رشت ) شعبه دوم ( - شهرام دریا - ر م الف / 2394

رئیس کل بازرسی گیالن، 

زهرا رضائی
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گوناگون

در مراسمی از 4۶ دانش آموز منتخب پنجمین جشنواره استانی نوجوان خوارزمی در رشت 
تجلیل شد. به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان 
گیالن،   مدیر کل آموزش و پرورش گیالن در این مراسم گفت : 4۵0 نفر از 91 هزارو 8۵9 
دانش آموز متوسطه اول  شرکت کننده در پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی  به مرحله استانی  

راه یافتند که 4۶ نفر برگزیده شدند.
نادر جهان آرای با بیان اینکه دانش آموزان شرکت کننده در ۶ محور  پژوهش ، دست سازه ، 
بازارچه کارآفرینی ، ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی و فعالیت آزمایشگاهی با هم رقابت کردند،  

افزود : 11 نفر به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی که 30 مرداد در اصفهان برگزار می شود، 
اعزام خواهند شد.

وی ارتقای دانش، مهارت و تغییر نگرش دانش آموزان در زمینه پژوهش  و شیوه کشف ، 
حل خالقانه مسائل و کیفیت بخشی به فرآیند یاد دهی و یادگیری مبتنی بر تدریس و پژوهش را 

بخشی از اهداف برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی ذکر کرد.
جشنواره نوجوان خوارزمی ویژه پایه های هفتم تا نهم دوره اول متوسطه برگزار می شود.

تجلیل از برترین های جشنواره استانی نوجوان خوارزمی

خودباوری از شاخصه های 
خبرنگار است

واکنش

گفت:  کشور  های  دانشگاه  خبر  استاد 
شاخصه  از  انرژی  داشتن  و  خودباوری 

های خبرنگار است. 
به گزارش ایسنا - منطقه گیالن ، مجید 
محمدپور در اولین کارگاه آموزش علمی 
و  خبرنگاران  حضور  با  که  خبرنویسی 
ادارات  عمومی  روابط  و  رسانه  اصحاب 
اداره  معراج  سالن  در  آستارا  شهرستان 
شد،  برگزار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

اظهار کرد: دنیای ما دنیای شتاب فناوری 
اطالعات است. 

داشتن  و  اینکه خودباوری  بیان  با  وی 
است،  خبرنگار  های  شاخصه  از  انرژی 
و  است  جامعه  آیینه  خبرنگار  داد:  ادامه 
باید ادبیات حرفه ای کار رسانه ای استوار 

باشد تا خبرنگار دچار مشکل نشود. 
وی با اشاره به اینکه عصر کنونی عصر 
و  اسلحه  زمان  افزود:  است،  نرم  جنگ 

تأکید  با  محمدپور  ندارد.  معنا  زیاد  بمب 
بر اینکه اگر ما کار خود را جدی بگیریم، 
دیگران هم ما را جدی می گیرند، خاطر 
وسیع  بسیار  ارتباطات  عصر  کرد:  نشان 

است. 
وی اضافه کرد: در عصر کنونی باید بر 

کیفیت بیش از کمیت توجه کنیم. 
بیان  با  کشور  های  دانشگاه  خبر  استاد 
بهره  بیشتر  باید  ها  کالس  این  از  اینکه 
و  مستند  آموزش  کرد:  تصریح  شویم،  مند 

متناوب باید در دستور کار قرار گیرد.

خبر

خبر

خبر

خبر

12 پروژه  در 
هفته دولت 

بهره بردای می شود

پذیرش دانشجو 
در مرکز علمی 
کاربردی جهاد 
دانشگاهی رشت

برق  شرکت  عامل  مدیر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
منطقه ای گیالن از افتتاح و بهره برداری 12 پروژه ملی و 

زیربنایی در هفته دولت امسال خبر داد. 
»عظیم بلبل آبادي« مدیر عامل شرکت برق منطقه اي 
گیالن در این خصوص گفت: نیروگاه مقیاس کوچک 2۵ 
مگاواتی، برقراری ارتباطات پست سیار 20/۶3 کیلوولت 
اسالم، نصب فیبرنوری برروی خطوط اولویت بندی شده 
صومعه  پست  کننده  تغذیه  خط  مخابراتی،  جامع  طرح 
ظرفیت  افزایش  سرا،  صومعه   GIS پست  احداث  سرا، 
پست طالقانی رشت، افزایش ظرفیت پست شفت، افزایش 
ظرفیت پست شهید قلی پور رشت، افزایش ظرفیت پست 
ظرفیت  افزایش  اسالم،  پست  ظرفیت  افزایش  چابکسر، 
انصاری  شهید  پست  ظرفیت  افزایش  و  کیاشهر  پست 
دولت  هفته  در  که  است  هایی  پروژه  جمله  از  لنگرود 

امسال افتتاح و به بهره برداری می رسند. 
مدیر عامل شرکت برق منطقه اي گیالن با بیان اینکه 
شفت،  سرا،  صومعه  اسالم،  رشت،  در  ها  پروژه  این 
برداری می  بهره  به  افتتاح و  لنگرود  چابکسر، کیاشهر و 
رسند افزود: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها برای 
موقت  بطور  نفر   1۵0 برای  و  دائم  صورت  به  نفر   27

اشتغال ایجاد می شود. 
گفتنی است که برای این پروژه ها اعتباری معادل 222 

میلیارد تومان هزینه شده است.

دانشگاهی  جهاد  کاربردی  علمی  مرکز  سرپرست 
رشت از پذیرش دانشجو در 11 رشته جدید در مرکز 

علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت خبر داد. 
دکتر رضا فدایی  از پذیرش دانشجو در مرکز علمی 
کاردانی  مقطع  در  رشت  دانشگاهی  جهاد  کاربردی 
داوطلبان  از  نام  ثبت  گفت:  و  داد  خبر  کارشناسی  و 
دوره  تحصیلی  های  رشته  در  تحصیل  به  عالقمند 
از  کارشناسی  دوره  و   98 مرداد   27 از  کاردانی  های 
تحصیلی  رشته های  وی  شد.  خواهد  آغاز  شهریور   2
شبکه  شامل؛  کاردانی  مقطع  در  را  آموزشی  مرکز  این 
های کامپیوتر، فناوری اطالعات- اینترنت و شبکه های 
گسترده، کاردانی حرفه ای معماری – معماری  داخلی، 
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – گرافیک، کاردانی 
حرفه ای هنرهای تجسمی – عکاسی )جدید(، کاردانی 
و   ) )جدید  دستبافت  فرش  دستی–  صنایع  ای  حرفه 

کاردانی حرفه ای عکاسی خبری)جدید ( عنوان کرد.
دانشگاهی  جهاد  کاربردی  علمی  مرکز  سرپرست 
رشت ادامه داد: در مقطع کارشناسی ناپیوسته  مهندسی 
فناوری اطالعات با دو گرایش فناوری اطالعات و تجارت 
الکترونیک )جدید ( ،کارشناسی حرفه ای معماری - طراحی 
محیط داخلی )جدید(،کارشناسی حرفه ای نقاشی – نقاشی 
)جدید(،کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویرسازی )جدید 
(،کارشناسی حرفه ای هنرهای دیجیتال – گرافیک متحرک 
پوشاک  مدو   – عکاسی  ای  حرفه  ،کارشناسی  )جدید( 
رسانه  امور   – عمومی  روابط  ای  حرفه  )جدید(،کارشناسی 
)جدید (و کارشناسی حرفه ای تربیت  مربی پیش دبستانی 
مرکز  افزود:  وی  پذیرد.  می  دانشجو   98 مهر  در  )جدید( 
برگزار  مرکز  تنها  رشت  دانشگاهی  جهاد  کاربردی  علمی 
کننده رشته های کارشناسی حرفه ای عکاسی – مد وپوشاک، 
ای  حرفه  کارشناسی  –نقاشی،  نقاشی  ای  حرفه  کارشناسی 
تربیت مربی پیش دبستانی و کاردانی حرفه ای  صنایع دستی 
– فرش در بین مراکز علمی -کاربردی  استان گیالن در  مهر 

98 خواهد بود. 
اطالعات  کسب  داوطلبان جهت  کرد:  اظهار  فدایی 
بلوار   – رشت  آدرس  به  توانند  می  نام  ثبت  و  بیشتر 
الکان – مسکن مهر – میدان والیت – بلوار ذوالفقار 
جنوبی – مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی 
– مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت مراجعه 
و یا با شماره تلفن 324۶۵۵۵8 -013 و شماره همراه 

09391949۵۵۵  تماس حاصل کنند.

بیش از 50 کیلومتر 
عملیات شبکه 

گذاری در گیالن 
انجام شد 

پذیرش دانشجو 
در مرکز آموزش 

علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی 

رودسر

گیالن 24: شرکت گاز استان 
بیش  امسال  تیرماه  در  گیالن 
شبکه  عملیات  کیلومتر   ۵0 از 
رسانده  انجام  به  را  گاز  گذاری 

است. 
به گزارش روابط عمومی گاز 
اکبر مدیرعامل  گیالن – حسین 
شرکت گاز استان گیالن با اعالم 
کیلومتر   ۵0 از  بیش  اجرای  
تیر  در  گذاری  شبکه  عملیات 
میزان  این  گفت:  امسال  ماه 
مدت  به  نسبت  گذاری  شبکه 
به  نزدیک  گذشته  سال  مشابه 
که  داشته  رشد  درصد   100
توجه شرکت  از  نشان  مهم  این 
حداکثری  برخورداری  به  گاز 
نعمت  از  استان  شریف  مردم 
گاز طبیعی می باشد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن افزود: با 
احتساب عملیات شبکه گذاری 
طول  مجموع  امسال،  تیرماه  در 
به  گیالن  استان  در  گاز  شبکه 
بیش از 20 هزار و 700 کیلومتر 
از  همچنین  اکبر  است.  رسیده 
نصب بیش از یک هزار انشعاب 
استان خبر داد و گفت:  گاز در 
در  انشعاب  تعداد  این  نصب  با 
گاز  انشعابات  مجموع  تیرماه  
از ۵8۶ هزار  بیش  به  در گیالن 

انشعاب افزایش یافته است.

آموزش  مرکز  سرپرست 
جهاد  کاربردی  علمی 
 : گفت  رودسر  دانشگاهی 
مرکز آموزش علمی کاربردی 
جهاد دانشگاهی رودسر در دو 
کارشناسی  و  کاردانی  مقطع 
بدون آزمون دانشجو می پذیرد. 
اظهار  مرادی  مسیب  مهندس 
علمی  آموزش  مرکز   : کرد 
دانشگاهی  جهاد  کاربردی 
کاردانی  مقطع  دو  در  رودسر 
برای ترم جدید  و کارشناسی 

دانشجو پذیرش می کند. 
وی افزود: پذیرش دانشجو 
مقطع  در  دانشگاه  این  در 
مردادماه   27 از  کاردانی 
 ، رشته های  در  سالجاری 
 - عمران  اطالعات،  فناوری 
امور پیمانها ،نرم افزار- برنامه 
آموزشی،  تکنولوژی  سازی، 
و  دوخت  عمومی،  روابط 
تربیت  و  لباس  تکنولوژی 
است. دبستانی  پیش  مربی 

مقطع  در  اینکه  بیان  با  وی 
کارشناسی این مرکز در رشته 
های، روابط عمومی، مهندسی 
مهندسی  اطالعات،  فناوری 
از دوم شهریورماه 98  عمران 

دانشجو پذیرش می کند. 
کسب  جهت  عالقمندان 
با  توانند  می  بیشتر  اطالعات 
 01342۶32710 های  شماره 
تماس   01342۶34093 و 

حاصل فرمایند.

اولین کارگاه آموزش علمی خبرنویسی،

فرماندار استارا: از برگزاری دوره های آموزشی حمایت می شود 

مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای گیالن خبر داد: 

خدمت بین دانا

 ›گیالن 24: وزیر امور اقتصادی و 
بخشنامه همکاری ذی  دارایی، گفت: 
و  اداری  امور  سازمان  با  ها  حسابی 
مقامات  حقوق  ثبت  برای  استخدامی 

و مدیران ابالغ شده است. 
اقتصادی  امور  دژپسند وزیر  فرهاد 
وضعیت  آخرین  درباره  دارایی   و 
سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران، 
گفت: این سامانه باید توسط سازمان 

نشریه واکنش و شبکه خبری گیالن 
24: اولین کارگاه آموزشی اصول علمی 
و  فرهنگ  اداره  همت  به  نویسی  خبر 
ارشاد اسالمی شهرستان مرزی آستارا و 
همکاری فرماندار این شهرستان برگزار 

شد. 
بر  نشست  این  در  استارا  فرماندار 
آموزش  و  کارگاه   این  برگزاری  تداوم 
های الزم در حوزه اطالع رسانی های 

موثر و به هنگام  تاکید کرد. 
مهندس  حسن رستم زاد در آغاز این 
نشست کارگاهی تصریح کرد: اگر همه 
امور  براساس آموزش درست و استفاده 
از متخصصین باشد، پیشرفت و توسعه 

را شاهد خواهیم بود 
رشته  در  خود  که  آستارا  فرماندار 
تهران  دانشگاه  در  ی  نگار  روزنامه 
نقش  به  اشاره  با  است،   کرده  تحصیل 

اندازی  راه  استخدامی  و  اداری  امور 
شود و نمی دانم این کجا عنوان شده 
امور  وزارت  توسط  باید   سامانه  که 
شود.  اندازی  راه  دارایی  و  اقتصادی 
با  دوازدهم،  دولت  کابینه  عضو  این 
بیان اینکه متولی نظام حقوق و دستمزد 
سازمان امور اداری و استخدامی است، 
ذی  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
خوبی  اطالعات  کشور  هایی  حسابی 

روابط  و  ها  رسانه  برجسته   جایگاه  و 
اطالع  اهمیت  و  جامعه  در  ها  عمومی 
و  ها  سازی  شفاف  هدف  با  رسانی 
اظهار  عمومی  افکار  به  بخشی  آگاهی 
کرد: از برگزاری این دوره ها آموزشی 
حمایت می کنیم و در صورتی که زمانی 
و  ها  کالس  در  شخصا  باشد  کافی 

کارگاه ها شرکت خواهم کرد.. 
اگر  شد:  آور  یاد  زاد  رستم  مهندس 
به کمک روابط عمومی های  رسانه ها 
مسائل  بتوانند  توانمند  و  ای   حرفه 
به  را  دولتی   های  سازمان  به  مربوط 
درستی  با افکار عمومی در میان گذاشته 
و بازخورد های مردم  به مدیران برای 
های  خواسته  تامین  و  امور  اصالح 
بسیار  دهند،  بازتاب  را  جامعه  درست 

حائز اهمیت است  . 
مجید   ، آموزشی  کارگاه  این  در 

امور  سازمان  با  باید  دارند  اختیار  در 
می  همکاری  استخدامی  و  اداری 
با  آنها  همکاری  بخشنامه  که  کردند 

این سازمان ابالغ شده است. 
 )29( ماده  طبق  است؛  ذکر  شایان 
دولت  توسعه،  ششم  برنامه  قانون 
مکلف شد نسبت به راه اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این 
استخدامی  و  اداری  سازمان  اساس 

در  ارتباطات  علوم  استاد  محمدپور 
دانشگاه ها  و مدرس این دوره خطاب 
به شرکت کنندگان گفت:  خود باوری 
مستمر، شناخت جایگاه روابط عمومی 
و رسانه ، پیگیری آموزش های الزم در 
این عرصه،  داشتن انرژی و خالقیت در 
کار اطالع رسانی، انجام درست و دقیق  
آگاهی  هدف  با  رسانی  اطالع  رسالت 
خستگی   ، عمومی  افکار  به  بخشی 
ناپذیری  از ویژگیهای  یک مدیر روابط  
و  خبرنگاران  و  رسانه  مدیر   ، عمومی 

روزنامه نگاران است. 
وی تصریح کرد: با گستردگی فناوری 
های نوین  شیوه اطالع رسانی در جهان 
امروز شتاب بیشتری یافته است و شکل 
تحوالتی  دستخوش  نیز  رسانی  اطالع 
اساسی است و این روند ادامه دارد ، از 
مسئوالن  بود  شایسته خواهد  این روی 

سامانه  ساماندهی  و  طراحی  مسئول 
حقوق و مزایا شد. 

روابط عمومی و اصحاب رسانه خود را 
به این ویژگیها مجهز کنند. 

استاد محمدپور این را هم توصیه کرد 
که آموزش اطالع رسانی به افکار عمومی 
و  ها  عمومی  روابط  عوامل  وظیفه  تنها 
مسئوالن  وخبرنگاران رسانه ها نیست  و 
خواستار برگزاری دوره های آموزشی در 
ها  مدیران شهرستان  برای  این خصوص 

، استان های کشور و مدیران عالی شد.

سامانه ثبت حقوق مدیران باید راه اندازی شود 

اولین کارگاه اصول علمی خبرنویسی درآستارا برگزار شد 

لیال خدمت بین دانا  

آگهــی های ثبتــی
 آگهی فقدان سند مالکیت

آقای جمشید نعمتی صیقالن با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 4 رشت مدعی 
شده است که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی به شماره 1299/8 واقع در بخش 2 رشت برابر 
سند قطعی 106069 تاریخ 75/12/16 دفتر یک به نام جمشید نعمتی صیقالن تسلیم گردیده 
که به علت جابجائی مفقود شده است، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است  ، لذا 
مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آیی نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 

کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز 
از انتشار  آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر این صورت نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
محسن ابراهیم زاده  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

از طرف ایرج پور احمد کلشتری - ر م الف / 2343  

اخطار
خانم مریم باقرزاده میشامندانی رشت پل عراق پشت مسجد دانشسرا کوچه پور رجبی پارکینگ س شبنم کد پ 4189613499 از 
بابت پرونده کالسه 9800237 فروش یک دستگاه اتومبیل تاکسی پراید به شماره 865 ت 14-46 متعلق به مرحوم قربانعلی باقرزاده 
میشامندانی از شما دعوت می شود در جلسه مزایده روز سه شنبه مورخه 98/5/22 در رشت پل عراق پشت مسجد دانشسرا کوچه 

پور رجبی پارکینگ س شبنم از ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد شرکت نمائید.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت » شعبه دوم« - شهرام دریا - ر م الف / 2330

 

توسط سازمان امور اداری و استخدامی ،

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.

کارشناس ارشد: شهال کریم زاده

 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 

  نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: داود سیدآبادی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 زادهکارشناس ارشد: شهال کریم

ردیف
 

نام و نام 
 خانوادگی

اصل  نوع شغل
 مالیات

 امور مالیاتینشانی اداره  شماره و تاریخ نوع اوراق عملکرد 

معین نعمتی  1
 کچائی

هیأت مدیره شرکت راژمان 
 گستر خزر

الی  88 160357583
90 

اخطار ممنوع 
 الخروجی

امور مالیاتی  -میدان فرهنگ -رشت 12/4/97 -1003586/1
 اجرائیات -گیالن

ردیف
نام و نام  

 خانوادگی
اصل  نوع شغل 

 مالیات
عملک
 رد 

نشانی اداره  شماره برگ تشخیص/ برگ قطعی نوع اوراق
 امور مالیاتی

 شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی

71178000 ظروف یکبارمصرف رحیم اسدی کماء 1
00 

 لشت نشاء 06/05/1398مورخ  4517 برگ قطعی 1395

35214000 ظروف یکبارمصرف رحیم اسدی کماء 2
00 

 لشت نشاء 05/05/1398مورخ  39419009 برگ قطعی 1396

 لشت نشاء 16/07/1397مورخ  21355 برگ قطعی 1394 1798200 تلفن همراه و خدمات سیدمحمود فاطمی 3

میرآقا  4
 میرعابدینی

 لشت نشاء 17/07/1397مورخ  21591 برگ قطعی 1390 1498500 خواربارفروشی

رضا بوستانی  5
 چنانی

 لشت نشاء 15/08/1397مورخ  23498 برگ تشخیص 1395 5934060 ابزار

حسین اصغرنژاد  6
 بجارگفشه 

یخچال فریزر و 
 لباسشویی و کولر

 لشت نشاء 01/10/1397مورخ  25212 برگ قطعی 1391 1498500

نژاد علی یوسف  7
 باالگفشه

 نشاءلشت  15/08/1397مورخ  23540 برگ تشخیص 1395 3371620 نانوایی

 لشت نشاء 29/04/1398مورخ  3538 برگ تشخیص 1392 2247750 عکاسی عیسی پوراحمدی 8

 لشت نشاء 29/04/1398مورخ  3537 برگ تشخیص 1392 4613880 خواربار  محمدزاده  9

1
0 

 لشت نشاء 17/07/1397مورخ  21411 برگ قطعی 1395 299700 بنگاه معامالت امالک خسرو نجفی

 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 

  نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: داود سیدآبادی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 زادهکارشناس ارشد: شهال کریم
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 خانوادگی
اصل  نوع شغل 

 مالیات
عملک
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 لشت نشاء 16/07/1397مورخ  21355 برگ قطعی 1394 1798200 تلفن همراه و خدمات سیدمحمود فاطمی 3

میرآقا  4
 میرعابدینی

 لشت نشاء 17/07/1397مورخ  21591 برگ قطعی 1390 1498500 خواربارفروشی
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 چنانی

 لشت نشاء 15/08/1397مورخ  23498 برگ تشخیص 1395 5934060 ابزار

حسین اصغرنژاد  6
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 لباسشویی و کولر

 لشت نشاء 01/10/1397مورخ  25212 برگ قطعی 1391 1498500

نژاد علی یوسف  7
 باالگفشه

 نشاءلشت  15/08/1397مورخ  23540 برگ تشخیص 1395 3371620 نانوایی

 لشت نشاء 29/04/1398مورخ  3538 برگ تشخیص 1392 2247750 عکاسی عیسی پوراحمدی 8
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1
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 لشت نشاء 17/07/1397مورخ  21411 برگ قطعی 1395 299700 بنگاه معامالت امالک خسرو نجفی

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: داود سیدآبادی 



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  سوره         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

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

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

پنج شنبه 17 مرداد 1398، 6 ذی الحجه 1440 ، 8 آگست  2019 ، شماره 713

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

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

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

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

مجلس الیحه جدید مطبـوعات 
را تصویب کند

رسانه های کشور جدیت کنند ؛

یکی از مسئوالن ارشد مطبوعات ایران گفته 
است که الیحه جدیدی از ابان سال قبل تقدیم 
دولت شد تا برای بررسی به مجلس شورای 
اطالع  مترقی  قانون  بعنوان  و  تقدیم  اسالمی 
نمایندگان خانه  رسانی در کشور به تصویب 

ملت برسد.
خصوصی،  حریم  نقض  حرمت،  )هتک 
به مقدسات و جریحه دار کردن عفت  اهانت 
عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم 

عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی( 
 براساس این الیحه که انشاء اهلل نمایندگان 
فضای  ایجاد  هدف  با  و  با حساسیت   مردم 
آگاهی  و  رسانه  اطالع  پیش  از  بیش  آزادی 
و  کرده  توجه  آن  به  افکارعمومی  به  بخشی 
روزنامه  و  خبرنگاران  شود«  تبدیل  قانون  به 
نگاران » در همه رسانه های ایران تنها زمانی 
منافع  علیه  که  شوند  می  فراخوان  دادگاه  به 

ملی اقدامی کرده باشند. 
 تقسیر و تحلیل این الیحه یا قانون آینده 
آن  به  خبرنگار  هفته  در  این  است  امید  که 
توجه ویژه ای بشود، این است که رسانه ها 
از این پس با افشای اختالس، فساد اخالقی، 
رانت، باند بازی، رشوه خواری ، فرار مالیاتی 
و امثال آن از سوی افراد قدرتمند سیاسی و 
اقتصادی و مدیران به دادگاه نمی روند، چرا 

که هیچ کس حق شکایت از آنها را ندارد. 
قانون  به  و  باشد  درست  مساله  این  اگر   
اطالع  عرصه  در  بزرگ  انقالب  یک  آید،  در 

رسانی کشور رخ خواهد داد. 
 دکتر حسین انتظامی 13 آبان سال 97  در 
یک برنامه تلویزیونی پر بیننده هم این مطلب 
هم  ایران  روزنامه  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را 
 « نوشت: الیحه  باره  این  در  تاریخ  در همان 
قانون مطبوعات و خبرگزاری ها » توسط دو 
کمیسیون فرهنگی سه سال کارشده و در 118 

ماده تقدیم مجلس می شود. 
مطبوعات  در  های  زمزمه  زمان  همان  از   
و خبرگزاری ها  مبنی بر اینکه این الیحه با 
چنین شرایط به تصویب مجلس نمی رسد به 
خصوص آنکه نماینده های مجلس خودشان 

نگارها  روزنامه  و  خبرنگارها  شکات  از 
هستند.! 

 مهم ترین ویژگی این الیحه، رژیم افتراقی 
آن است، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم 
مسئول  مدیران  حاضر  حال  در  دموکراسی. 
قانون  به  هم  باید  روزنامه نگاران  و  رسانه ها 
مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین 
از جمله قانون مجازات وی افزود: در قانون 
شده  جرم انگاری  مورد   ۵ برای  فقط  جدید 
است: هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، 
به مقدسات و جریحه دار کردن عفت  اهانت 
عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم 
عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات 
هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر 
موارد، تخلف محسوب می شوند که رسیدگی 
به آنها صرفًا در اختیارات کمیسیون رسانه ها 
)جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات( است.  
سایر ویژگی های عمده الیحه جدید عبارتند 
الزام  مطبوعات،  حقوق  فصل  شدن  فربه  از: 
حقوقی،  شخص  به صورت  رسانه  مالکیت 
تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطالع رسانی 
و خبرگزاری و تفاوت های آنها، مدنی تر شدن 
ترکیب کمیسیون رسانه ها، تغییرات در هیأت 
منصفه و حذف مجالت تخصصی دانشگاهی 

از شمول این قانون. 
کامل  متن  که  قانون  این  مواد  از  بعضی   
آن در پایگاه اطالع رسانی دولت منتشر شده، 
شامل  عمدتًا  زیر  مواد  است.  شرح  این  به  
تاکنون  که  رسانه هاست  نفع  به  جنبه هایی 
موادی  بعدی  مقاله  در  است.  بوده  مغفول 
گزینش می شود که عمدتًا بر مسئولیت پذیری 
رفتار  به  ملزم  را  آنان  و  دارد  رسانه ها داللت 

مسئوالنه می کند:  
و  اعتراض  نصیحت،  نقد،  حق   -8 ماده 
تصمیمات  اظهارات،  دیدگاه ها،  با  مخالفت 
کارگزاران  و  مسئوالن  مقامات،  اقدامات  و 
خبرگزاری ها  و  مطبوعات  توسط  حکومت 

تضمین می شود. 
و  اظهارنظرها   -1 تبصره   /  17 ماده 
انتقادهایی که  با استناد به داده ها و مستندات و 
بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی در مورد 
نقش  یا عملکرد یا دیدگاه  مقامات و مسئوالن 

در مسئولیت های  گذشته  یا کنونی  آنها پخش 
شود هتک  حرمت  محسوب  نمی شود. 

 ماده 17 / تبصره 2- انتشار طنز یا کاریکاتور 
در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات یا 
حرمت   هتک   مسئوالن،  و  مقامات  اقدامات  
آن  بودن  طنز  اینکه  مگر  نمی شود؛  محسوب  

عرفًا برای مخاطبان آشکار نباشد. 
ماده 21- انتشار مطالب  و اظهارات  مربوط 
شورای  مجلس  علنی  جلسات  مذاکرات  به 
مجمع  رهبری،  خبرگان  مجلس  اسالمی، 
نگهبان،  شورای  نظام،  مصلحت  تشخیص 
آنها،  غیر  و  فراقوه  ای  از  اعم  عالی  شوراهای 
اسالمی  شوراهای  و  استان ها  شورای عالی 
شرایطی   هیچ   تحت   روستا  و  بخش  شهر، 
قابل   اکاذیب  نشر  یا  افترا  توهین،  به عنوان  
تعقیب  نیست .  ماده 24- مهلت  اقامه  دعاوی  
انتشار  از  ناشی  اکاذیب  نشر  و  افترا  توهین، 
مطلب در مطبوعات و خبرگزاری ها یک ماه 

از تاریخ انتشار مطلب  مورد شکایت  است . 

 ماده 2۶- افشای  هویت  منابعی  که  تنها با 
شده اند  حاضر  خود«  نام   افشای   »عدم   شرط  
و  مطبوعات  اختیار  در  را  خود  اطالعات 
خبرگزاری ها قرار دهند، بدون  رضایت  صریح  

آنان  ممنوع  است. 
وزارت  پرتال  در  را  متن  این  کامل  لطفا 
مهم  آنچه  اما  کنید  دنبال  گوگل  در  یا  ارشاد 
که رسانه های سراسر کشور  اینست   ، است 
گسترده  های  واکنش  مساله  این  به  نسبت 
برای  مجلس  ندهند  اجازه  و  دهند  نشان  ای 

تصویب این الیحه به قانون سرد شود.
می گویند، فردی با یک کاسه ماست کنار 
دریا نشسته بود و با قاشق ماست را در آب 
دریا می ریخت و هم می زد،  کسی از آنجا 
عبور می کرد و گفت: اقا چه می کنید و آن 

فرد گفت: داریم دوغ درست می کنیم. 
کسی گفت، مگر چنین چیزی می شود و 
فرد اظهار کرد: اما اگر  بشود ، چه می شود.!!!  

همین !!!

مدیر مسئول

مدیرکل مخابرات استان گیالن درافتتاح 
شهرستان  روستای   82 ارتقایافته  سایتهای 
 20 و   wll سایت   12 کرد:  بیان  رودسر 
رودسر  درشهرستان  نوری  کافوی  دستگاه 

نصب و راه اندازی شده است.
 آموئی مدیرکل مخابرات گیالن درافتتاح 
باحضور  که  رودسر  یافته  ارتقاء  سایتهای 
مدیران کل مخابرات و فن آوری ارتباطات 
رودسر،نماینده  گیالن،فرماندار  واطالعات 
مخابرات  ،رئیس  درمجلس  رودسرواملش 
و...برگزارشد،بیان  رودسر،بخشدارکالچای 
مخابرات  عین  نوری سیستمی  کرد:کافوی 
تولیدمی  کافوهابرق  داخل  .سوئیچ  است 
کند وبرق به مشتری تحویل می دهد.فاصله 
ازمرکز حدود 3تا4کیلومتراست این کافوها 
درثقل جمعیت آن نقطه قرار می گیرد ودر 
برخی نقاط به 100 متر ودرنقاط دیگر به 
کافوهانوری  بانصب  رسد.  می  ۵00متر 
از یک  مسی  بانددرسیستم خطوط  ،پهنای 
متر ،تا 24 مگ  ارتقاء یافته و دیگر مشکل 

سرعت  نخواهیم داشت. 
ازمزایای  دیگر  یکی 
داخل  پیچرهای  نوری  کافوی 
های  سرویس  که  کافوهااست 
مختلفی را می توان به مشتریان 

ارائه داد. 
گیالن  مخابرات   مدیرکل 
:در  رودسرگفت  درماچیان 
 wll شهرستان رودسر 12سایت
نصب و راه اندازی شده است. 
اولین  درسال 97،  گیالن  استان 

استانی بود که با سیار، علیرغم مشکالت ، 
وارد جابجائی شد و نسل دو رابرداشته و 
وارد نسل جدید شد. 120 الی 140 روستا 
زیر پوشش 12سایت wll  قرار گرفته اند.

رسول آموئی خاطرنشان کرد: مهمترین 
98، طرح  سال  در  گیالن  مخابرات  برنامه 
به  فیبرنوری  واگذاری  یعنی    FTTH
FTTH  یک طرح  است. طرح  مشتریان 
تا  ازمرکز  که  است  گیالن  دراستان  جدید 
می  پوشش  فیبرنوری  با  را  مشتری  منزل 
آنچه  وهر  منزل(  )هوشمندسازی  دهد 

گیرد  دربرمی   ، را  اشیاء  اینترنت  دربحث 
،پروژه  گیالن  شهرستانهای  درغالب   .
الی   10 وحدودأ  اندازی  راه  فیبرنوری 
کشی  کابل  مشتریان  برای  پرت  12هزار 
فعال  نفر   ۵00 هزارو   2 تاکنون  و  شده 
ادامه  روندتوسعه  این  وامیدواریم  شده 
ازجمله  درمناطقی  سیستم  ازاین  و  یابد 

معلم  ومنطقه  ،رشتیان  پور  شمسی  منطقه 
درصورت وجود مشکل در واگذاری تلفن 
وسازهای جدید رشت  ودر ساخت  ثابت 
ونقاطی که امکانات کم دارند ،بهره مند و 

جایگزین شود.
مدیرکل مخابرات گیالن درافتتاح سایت 
ارتقاء یافته ماچیان بخش کالچای تصریح 
کرد:درسطح شهرستان رودسر ، 20دستگاه 
کافوی نوری نصب و راه اندازی شده که 
یک مرکز مستقل است وفاصله بین مشتری 
2کیلومتر  حداقل  به  ۵کیلومتر  از  ومرکز، 

 9۶ سالهای  :طی  افزود  آموئی  رسد.   می 
و97 درشهرستان رودسر بالغ بر 40 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری شده است. 
آوری  وفن  ارتباطات  مدیرکل  توکلی 
بیان  مراسم  دراین  نیز  گیالن  اطالعات 
در  ارتباطات  وزارت  وظایف  کرد:ازجمله 
روستاهها،  درحوزه  توسعه  ششم  برنامه 

ارتباطی  های  شبکه  پوشش  افزایش 
درمجموعه کل روستاهای کشور است یعنی 
روستاههای  80درصد  برنامه ششم  تاپایان 
کشور باید به شبکه ارتباطات و اطالعات 
به  دسترسی  صرفأ  باشند.هدف  متصل 
 4 در  خدمات  ارائه  نیست.هدف  اینترنت 
حوزه سالمت ،آموزش،کشاورزی وبانکدار 
یکی  کشوراست.  کل  روستاههای  در 
ازبرنامه هائی که همین اهداف را دنبال می 
کندموضوع دسترسی به پهباند است. یعنی 
عالوه برپوشش ارتباطی به صورت موبایل 

، اینترنت پرسرعت هم دراختیار باشد.
آوری  وفن  ارتباطات  کل  مدیر  توکلی 
 248  ، رودسر  شهرستان  گفت:در  گیالن 
می  تجهیز  پرسرعت  سرویس  به  روستا 
 WLL های  سایت  تبدیل  وی  شوند. 
وافزود  دانست  افتتاحیه  یک  را   GSL به 
بابیش  روستا   82 رودسر  :درشهرستان 
های  شبکه  پوشش  تحت  نفر   1۵00 از 
تبدیل  این  برای  بودندکه  روستائی 
ملی  اعتبارات  منابع  از  ریال  ۶3میلیارد 

هزینه شده است. 
توکلی درادامه از توسعه بستر فیبر نوری 
در شهرستان رودسر به طول 7/12 کیلومتر 
ارتقاء  جهت  پروژه  :این  گفت  دادو  خبر 
سایت ها به نسل چهار وکاهش مشکالت 
رحیم  ازمنطقه  و  بوده  ارتباطات  دربحث 
وسوگوابر  الت  طول  تا  و  شروع  آباد 

وسیاهگل چال ادامه دارد.
ونماینده  سخنگو  عباسی  اسداهلل 
درمجلس  واملش  رودسر  شهرستانهای 
ارتقاء  سایت  درافتتاحیه  اسالمی  شورای 
کالچای  بخش  ماچیان  یافته 
تبدیل  کرد:  رودسربیان 
تلفن  به   WLL تکنولوژی 
رسیدن  درجهت  گامی  همراه، 
ال  ایده  و  مطلوب  نقطه  به 
گذاری  سرمایه  از  وی  است. 
800میلیارد تومانی برای توسعه 
فیبرنوری سایت سوگوابر خبر 
داد وگفت: مناطق بیشتری زیر 
قرارگیرد.  طرح  این  پوشش 
مناطق  دربرخی  تلفن  ای  نقطه  قطع  وی 
وجود  و  رودسر   آباد  رحیم  وخیابانهای 
نقطه کور دربرخی روستاها را مورد انتقاد 
نواقص  این  حل  ضمن  وافزود:  داد  قرار 
خواستار اتصال فیبرنوری به بخش رحیم آباد 
از سمت املش به کالن کالیه برای جلوگیری 
از مشکالت آینده وسرعت بخشیدن اینترنت 
تقویت  بر  عباسی  شد.اسداهلل  بخش  دراین 
خطوط تلفن و اینترنت درمناطق گردشگری 

جهت  جذب توریست  تاکید کرد. /

ارتقاء سایت WLL به تلفن همراه با اعتبار 63میلیارد ریالی در 82 روستا
مخابرات رودسر خبر داد:

سمیه محمدی- رودسر

مدیرکل  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
ارشاد اسالمی گیالن با بیان اینکه در حوزه 
محتوایی  پاالیش  به  رسانه  و  مطبوعات 
محتوامحور  رسانه ها  اگر  گفت:  معتقدم، 
در  و  شد  خواهند  ماندگار  کنند  عمل 
می آیند  کوتاهی  مدت  این صورت  غیر 
جلسه  در  فاضلی  فیروز  دکتر  می روند.  و 
هماهنگی برگزاری نوزدهمین مراسم استانی گرامی داشت روز خبرنگار در گیالن 
که در دفتر کار وی برگزار شد، اذعان کرد: خانه مطبوعات باید به محلی برای 
ایجاد آرامش و رفاه اهالی خبر تبدیل شود. وی با بیان اینکه در سال های اخیر از 
رسانه های استان فوق العاده راضی هستم، ابراز داشت: احساس می کنم رسانه های 
بودن  زمان بر  به  اشاره  با  فاضلی  انجام می دهند.   را درست  گیالن وظیفه خود 
کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای، افزود: حداقل ۵ تا 10 سال باید بگذرد تا 
مشخص شود کارهای انجام شده در این حوزه درست انجام شده است یا نه. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با بیان اینکه ما و اهالی رسانه عضو یک 
را  خانواده  این  مشکالت  بتوانیم  هم  کمک  با  امیدوارم  گفت:  هستیم،  خانواده 

برطرف کنیم. 

گیالن 24 و نشریه واکنش: شورای شهر چابکسر از 
توابع شهرستان رودسر با صدور اطالعیه مردم این شهر 
را به حفظ آرامش و احترام به بزرگان دعوت کرد. متن 
اطالعیه به شرح زیر است: خداو ند منان را بی نهایت 
و     عزیز   مردم   به   خدمتگزاری  فرصت  که   شاکریم 
قدرشناس چابکسر را به اینجانبان در نهاد مقدس شورا عنایت نموده است . دیار 
بزرگان و نیک اندیشانی که نه فقط در سطح کشور بلکه در سرتاسر پهنه گیتی منشُا 
خیر وبرکت و افتخار این سرزمین پاک بوده اند .  تمامی اعضای شورا به رسیدگی 
، نظارت و حفظ امانت وآنچه بر اساس قانون به آنان تفویض اختیار شده است 
قسم یاد کرده اند.  از  تمامی همشهریان عزیز و بزرگوار استدعا داریم ضمن حفظ 
آرامش و احترام به بزرگان و پیشینیان به فرزندان خود در شورا اعتماد نمایند تا در 
چارچوب قانون و  انجام   وظیفه نظارتی ، که با هماهنگی نهادهای محترم نظارتی 
و مُوسسات حسابرسی رسمی انجام می پذیرد ، به وظیفه ذاتی خود عمل نمایند. 

شورای اسالمی شهر چابکسر
این اطالعیه و دعوت مردم به حفظ ارامش به دنبال انتشار خبری در یکی از 
سایت های خبری خارج از مرزهای ایران صادر شد.ه است. در خبر این سایت به 

نقل از یک سازمان دولتی آمده است 
به  اختالس و رانت  اعضای شورا ی سابق و برخی کارکنان شهرداری متهم 
در 3۵ پرونده شده اند.  در یک پرونده فقط مبلغ 80 میلیارد اختالس کشف شده 
است..  شورای سابق از فروش زمین های تحت مالکیت شهرداری باقیمت خیلی 
با  بازی  کارمندان شهرداری و صدور جواز ورانت  بین خود و  اقساطی  و  پایین 
یکسری پیمانکاران این مبلغ رو باالکشیده اند که در خبر اسامی افراد نیز منتشر 
شده است. شورای شهر چابکسر از مردم خواسته است ضمن حفظ آرامش اجازه 

دهند تا رسیدگی ها الزم انجام و اطالع رسانی دقیق صورت گیرد..

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
توابع  از  سنگر  شهر  شورای 
شهرستان رشت یک بانوی فعال 
انتخاب  شورا  رئیس  بعنوان  را 

کرد. 
اعضای  که  ای  جلسه  طی 
بخشدار  باحضور  شهر  شورای 
مریم  کردند،   برگزار  سنگر 
معصومی با کسب دو رای و با اولویت مدرک تحصیلی به عنوان رئیس شورای 
شهر سنگر انتخاب شد. نظر به اینکه بانوان سرزمین ما نشان داده اند که در حوزه 
اجرایی مانند بسیاری از  فعالیت های اجتماعی  خوش درخشیده اند، امید می رود 
که خانم معصومی در این سمت موفق عمل کند. این انتصاب را به ایشان تبریک 

می گوئیم..
پیش از این هم بانوانی در گیالن در سطح بخش ها و دهستان ها بعنوان رئیس 

شورا انتخاب شده اند و فعالیت می کنند...

رسانه های محتــوا محور ماندگار 
خواهند شد 

شـورا به وظیفه ذاتـی خود
 متعهد است 

یک بانو رئیس شــورای شهر 
سنگر شد 

شورای شهر چابکسر اطالعیه داد ،

زهرا رضائی

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 










