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دولت به جای دخالت، ناظر 
صنعت چای باشد

مشـاوران امالک در برزخ 
در آمدزایی!

فاز جدید برخی داوطلبان 
نمایندگی مجلس

انتقادهای جدی  کارشناسهای چای و چایکاران،

قیمت ها در بازار زمین و مسکن پرشتاب،

حتما با دقت بخوانید، لطفا

برنج گیالن ۲0 درصد ارزان 
شد!

دیدگاه ها

رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی گیالن،

سراجی خبر داد ،
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رزمایش اطفای حریق به مناسبت هفته 
پدافند غیر عامل با حضور نیروهای آتش 
ساحلی  بزرگ  بازار  پارکینگ  در  نشانی 
روز  آستارا  شهردار  شد.   برگزار  آستارا 

شنبه در حاشیه این رزمایش به خبرنگار 
این  برگزاری  از  هدف    : گفت  واکنش 
برنامه ، آمادگی تیم های امدادی ایستگاه 
پرتردد  و  حساس  نقاط  در  نشانی  آتش 

مثل بازار بزرگ ساحلی بود. دکتر جواد 
معیتی افزود : در این رزمایش ۱۰ آتش 
به  و  داشتند  حضور  خودرو   ۲ با  نشان 
 ، الستیک  و  مایع  گاز  سلیندر  وسیله 
نحوه مقابله با آتش سوزی را به بازاریان 

آموزش دادند.
برای  را  رزمایشی  چنین  انجام  وی 
در  نشانی  آتش  ماموران  بیشتر  آمادگی 
و  دانست  ضروری  بسیار  ساحلی  بازار 
: بازاریان باید نحوه اطفای حریق  گفت 
لزوم در  تا در مواقع   ، ببینند  را آموزش 
با  مقابله  آمادگی  خودشان  کسب  محل 

آتش سوزی را داشته باشند.
شهردار آستارا بیان کرد : به دلیل حجم 
، شیرهای آب  بازار ساحلی  در  ترافیک 
شده  نصب  بازار  ورودی  در   ، هیدرات 
ماموران  سوزی  آتش  مواقع  در  تا   ،

را  حریق  اطفای  همانجا  از  نشانی  آتش 
نشانی  آتش  واحد  دهند.مسئول  انجام 
نیز  آستارا  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
خود  کسب  محل  باید  بازاریان   : گفت 
به کپسول آتش نشانی مجهز کرده و  را 
در هنگام استفاده از لوازم برقی و گازی 

نکات ایمنی را رعایت کنند. 
از  همچنین   ، رشید  خلیلی  ایرج 
خواست  ساحلی  بازار  کسبه  و  بازاریان 
تا در کالس های آموزشی رایگان نحوه 
خدمات  و  نشانی  آتش   ، حریق  اطفای 

ایمنی شهرداری آستارا شرکت کنند.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  واحد 
شهرداری آستارا با ۱۷ نیروی انسانی ، ۶ 
خودروی سنگین ، نیمه سنگین و امداد و 

دو تانکر آب رسان فعالیت می کند. 

رزمایـش اطفـای حریـق در آستـارا برگزار شد

 در شرایطی که قیمت همه چیز اعم از کاال و خدمات هر ماه حداقل یک برابر گرانتر 
می شود، قیمت برنج مطبوع و با کیفیت گیالن بیست درصد کاهش یافت.!!

اخبار

سید محمدرضا رشیدی

در حالی که همه چیزهر ماه گران می شود،

جناب آقای 
دکتر محمد علیزاده کیاشی

انتخاب شما بعنوان مدیرعامل باشگاه 
فوتبال امید ایرانیان که نشان از 

شایستگیهای جنابعالی دارد ، موجب افتخار و مسرت است . 
توفیقات روز افزون شما در راستای خدمات گسترده به نسل 

جوان را از درگاه حق خواستارم .
مجید محمدپور،روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات

فاز جدید برخـی 
داوطلبـان نمایندگی 

مجـلس

رسمقاهل

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه نگار 
و مدرس ارتباطات و روابط عمومی 

های  داوطلب 
نمایندگی  مجلس 
وارد  روزها  این 
از  ی  جدید  فاز 
پیدا  های  فعالیت 
رقابتها  پنهان  و 

شده اند !! 
ت  با نتخا ا
ماه  اسفند  دوم  جمعه  اسالمی  شورای  مجلس 
برگزار میشودو در این یکصد روز باقیمانده تا 
روز  انتخابات بسیاری از داوطلبان دارای ثروت 
و امکانات خصوصی و دولتی وارد فاز جدیدی 

در رقابت ها شده اند. 
مستقل  و  انقالب  به  باورمندان  که  حالی  در 
های  پاکدست ها و انهایی که کمر همت برای 
خدمت به مردم خوب مان بسته اند و بسیار هم 

شفاف عمل می کنند. 
در این شرایط خاص کشور داوطلبانی با نفوذ 
در  تغییرات  با  نهادها  و  دولتی  سازمانهای  در 
بعضا  مدیران شهرستانی, هزینه کردهای  سطح 
میلیاردی, سفره های رنگی انهم در این اوضاع 
واحوال مملکت وعده های غیر عملی و دور از 
میدهند.  عمومی  افکار  فریب  راستای  در  ذهن 
گیالن هم  نه تنها از این قاعده مستثنی نیست 
که  به لحاظ سیاسی بودن استان در این مقوله 

خیلی پر رنگ عمل می کند.
به  ها  وعده  دادن  و  هزینه  پر  هایی  نشست 
اقتصادی,  مشکل  حل  برای  دادن  تعهد  افراد, 
بردن  باال  بیکاری,  حاد  معضل  کردن  برطرف 
گسیخته  لجام  تورم  با  مقابله  ملی,  پول  ارزش 
تنها بخشی از وعده های این گروه از داوطلب 

های نمایندگی »خانه ی ملت« است.!!؟
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گوناگون

گیالن رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به کمبود ۹۰۰ پرستار در گیالن گفت: در صورت 
تخصیص ۲۰ درصد پست های بدون متصدی دانشگاه به میزان ۱۵۰۰نفر به مجوز استخدامی، بخش اعظمی 
از مشکالت کمبود نیروی انسانی برطرف می شود. ارسالن ساالری  با بیان اینکه براساس شاخص اعتبار 
سنجی وزارت متبوع استاندارد مساحت کل فضای مفید برای هر دانشجو ۵.۵ متر مربع است، گفت: در 
استان گیالن فضای مفید برای هر دانشجو ۴.۹ متر مربع است. وی با اشاره به پروژه های در دست اقدام 
دانشگاه علوم پزشکی و اعتبارات الزم آنها، افزود: پروژه های تفاهمی پروژه هایی هستند که ۵۰ درصد 
وزارتخانه، ۲۵ درصد استانداری، ۱۰ درصد دانشگاه و ۵ درصد خیرین اعتبار آن را تامین می کنند. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به کمبود ۹۰۰ پرستار در گیالن یادآور شد: در صورت تخصیص 
۲۰ درصد پست های بالتصدی دانشگاه به میزان ۱۵۰۰نفر به مجوز استخدامی، بخش اعظمی از مشکالت 

از  را  استان  سطح  در  اعضا  پیوند  جنرال  مرکز  نداشتن  ساالری  می شود.  برطرف  انسانی  نیروی  کمبود 
مشکالت دانشگاه علوم پزشکی دانست و افزود: با توجه به گسترش فرهنگ اهدا عضو در استان، داشتن 
پتانسیل های الزم اساتید متبحر در این زمینه در دانشگاه، به دلیل داشتن فضای فیزیکی الزم و مرکز جنرال 
پیوند، علی رغم رضایت خانواده ها امکان استفاده از تمامی ارگان های پیوندی در این استان فراهم نبوده 
و این امر باعث نارضایتی خانواده های اهدا کننده عضو در استان است. وی از پیگیری برای راه اندازی 
افزود: کمبود ۶۷ تخت  و  داد  استان خبر  بیمارستانی های ۳۲ تختخواب  توانبخشی در فضای  بیمارستان 
توانبخشی داریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه هیچ کدام از کلینیک های ویژه ما در تحول 
نظام سالمت افتتاح نشد، گفت: کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان های استان گیالن از دیگر مشکالت 

است که برای رفع کمبود تجهیزات پزشکی ۸۶ میلیارد تومان برآورد هزینه شد.

واکنش

خصوصی سازی یا خصوصی 
بـازی !!

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، گیالن 900 پرستار کم دارد

قالب  در  کشورتاکنون  در  آنچه 
و  شده  انجام  ها  سازی  خصوصی 
در  دارد،  جریان  متاسفانه  روند  این 
بلکه  نیست  سازی  خصوصی  واقع 

خصوصی بازی و رانت بازی است.
به عنوان نمونه شرکتی به عظمت 
به قیمت  » هپکو« را در سال ۱۳۹۶ 
بخش  به  تومان  میلیون   ۱۰ ناباورانه 
از خودشان  اغلب هم  خصوصی که 
کشت  مثال  یا  واگذارکردند.   هستند 
و صنعت مغان با هزاران هکتار زمین 
خاور  منطقه  در  که  تولیدی  مرغوب 
مربعی  متری  را  است  نظیر  بی  میانه 
خصوصی  بخش  به  تومان   ۲۷۰۰
هیات  این  راستی  به  فروختند.!! 
واگذاری چه کسانی هستند، آیا غیر 
و  دولت  نمایندگان  از  چند  ازتنی 
قیمت  مثال  که  مجلس  های  نماینده 
شرکت  باره  در  کنند.   می  گذاری 
صدر  در  که  اقایی  هپکو  بزرگ 
سازمان خصوصی سازی باید نظارت 
بازی  خصوصی  مسیر  در  کرد،  می 
قرار داشت و هم اکنون در زندان به 

سر می برد.
این  در  اقتصادی  کارشناس  یک 
باره در سیمای ایران توضیح می دهد: 
خصوصی  سازمان  کل  رئیس  ایشان 
سازی بودند و در صدا و سیما برای 
افکار عمومی حرف می بافتند و هیچ 
کسی نمی توانست چیزی بگوید، و 
اتفاقا درهمه این زمینه ها توضیحات 
هرگز  اما  داشت  کافی  اطالعات  و 

افشا نمی شد!. 
هفت  العاده  فوق  شرکت  درمورد 
سازمان  از  وقتی  عظمت  آن  با  تپه 
آن  کل  رئیس  و  سازی  خصوصی 
سئوال می شد ، چرا شرکت را به این 

مردمی  مالقات های  جریان  در  گیالن  استاندار   
کرد  تاکید  رشت  شهردار  با  تماس  در  هفتگی، 
کارگران  و  پاکبانان  حقوق  پرداخت  در  تاخیر  که 
این  و  نیست  پذیرفتنی  وجه  هیچ  به  شهرداری ها، 
در  زارع   ارسالن  شود.  انجام  به موقع  باید  مهم 
از  به نمایندگی  پاکبانان رشتی که  از  با یکی  دیدار 
بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران و پاکبانان رشت برای 
بیان دغدغه ها و مطالبات خود به دیدار مقام عالی 
دولت در استان آمده بود، اظهار کرد: قشر پاکبان و 
نیروهای کارگری از جمله زحمتکشانی هستند که 

قیمت فروخته و کارگران را بیکار و 
نشانده  سیاه  خاک  به  را  ها  خانواده 
این  گفت:  می  سازمان  معاون  اید، 
تا ۵۰  و  داشت  انباشته  زیان  شرکت 
سال دیگر چیزی نمی شد و در واقع 
برای فروش ارزان توی سر شرکت و 

دارایی های آن می زدند.
هپکو هم همین طور با فضا سازی 
و زدن تو سر مال ، گفتند : شرکتی که 
به زیان آوری افتاده را باید بفروشند 
نظر  در  را  تبریز  سازی  ماشین  یا   .
شرکت  این  آمدند  اقایان  که  بگیرید 
و  آوری  سود  اوج  در  را  برجسته 
تولید از ۸۳ تا ۹۴ در روند خصوصی 
سازی قرار گرفت و در این مدت ۱۱ 

بار خواستند شرکت را بفروشند.!!؟
یک  به  فروختند  را  سازی  ماشین 
سال  بیست  به   .... جرم  به  که  نفر 
حبس محکوم شد. به راستی اهلیت 
داد.  تشخیص  کسی  چه  را  فرد  این 
و  بوده  مجرم  ایشان  که  گفتند  فقط 
کارگران بد بخت شدند. بعدها اعالم 
کردند که شرکت را به صندوق فوالد 

بر می گردانیم.؟ 
می  بر  فوالد  به   علت  این  به 
به شرکت فوالد  زیرا دولت  گردانیم 
این  بدهی  بابت  از  و  بدهکاراست 
شرکت را در قالب خصوصی سازی 

واگذار می کند.!!
صندوق فوالد هم که از بابت طلب 
مالک  را  سازی  ماشین  شرکت  اش 
شده به دلیل آنکه نتوانست اداره کند 
از طریق سازمان خصوصی سازی به 
همان فرد فروخت تا پول بدهی اش 

را دریافت کند.!! » واقعا که » ....
اقایان شرکت های مادر ، ریشه دار 
این شیوه واگذار  به  را  تاثیر گذار  و 
کارگران  سالها  این  در  و  اند  کرده 
بیکار شدند ، عده ای به ثروت های 

پایین تر  سطوحی  در  درآمدی  و  معیشتی  لحاظ  به 
قرار دارند.

و  پاکبانان  مجموعه  خدمات  از  قدردانی  با  وی 
کارگران شهرداری ها افزود: از خانواده این عزیزان 
همدل  و  همراه  مردم  به  مسیر خدمتگزاری  در  که 
تماس  همچنیندر  زارع  سپاسگزاریم.  نیز  هستند 
در  تعویق  اینکه  بیان  با  رشت،  شهردار  با  تلفنی 
وجه  هیچ  به  کارگران  و  پاکبانان  حقوق  پرداخت 
پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: ترتیبی اتخاذ شود 
تا حقوق این قشر تالشگر جامعه همزمان با حقوق 

متاسفانه  و  یافتند  دست  ای  افسانه 
مافیای واردات  قدرت بیشتری پیدا 
کرد. هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، 
طور  همین  هم  را   .... و  یاسوج  قند 

واگذار کردند.!!/
فقط  که  زمانی  را  هپکو  شرکت 
انبار  ۲۸۰ میلیارد تومان محصول در 
و  انبارها  و  زمین  منهای   ، داشت 
تومان  میلیارد   ۷۰ قیمت  به  برندش 
به راستی  به بخش خصوصی دادند. 
این قیمت گذاری را چه کسانی انجام 
داد و نظارت و مدیریت چه مفهومی 

دارد.؟!
می  بندی  قسط  هم  را  قیمت  این 
کنند و سازمان خصوصی سازی باید 
همین مقدار را نظارت کند در حالی 
که بعد از واگذاری می روند به دنبال 
کارشان و کارگران و پرسنل شرکت 
با خریدار  می مانند و باقی ماجرا که 
ما و شما در دو ،سه سال اخیر شاهد 

بودیم ....!!؟
مجمع  جمله  از  آقایان  همه 
مسئول  نظام  مصلحت  تشخیص 
حسن انجام خصوصی سازی هستند. 
آقایان مجمع بیایند شفاف سازی کنند 
که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی 
و خصوصی سازی چند گزارش در 
چند دو سال اخیر به حضرت آقا داده 
دبیرخانه مجمع همین  دوستان  اند.؟ 

االن بیایند اعالم کند.
می  برجام  مانند  سازی  خصوصی 
بخش  برای  چیزی  آن  ته  که  ماند 
اقتصادی  رونق  و  کارگران  و  تولید 
به  را  ها  شرکت  گذارد.   نمی  باقی 
این شیوه واگذار و کارگران را اخراج 
آنها هم روی ریل قطار خوابیدند  و 
آورد  می  فشار  خریدار   هم  بعد  و 

سهل  هرگونه  با  و  شود  پرداخت  کارکنان  دیگر 
به  نکردن  عمل  و  پیمانکاری  شرکت های  انگاری 
الزم  قانونی  برخوردهای  قرارداد،  طبق  تعهداتشان 

صورت گیرد.
پاس  به  همچنین  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
پاکبان زحمتکش، سفر  این  از تالش های  قدردانی 
او  به  را  با خانواده  به مشهد مقدس همراه  زیارتی 

هدیه داد.
این دیدار در جریان حضور این پاکبان زحمتکش 
در برنامه تلویزیونی فرمول یک شبکه یک سیمای 

را  کارگرها  حقوق  خواهید  می  اگر   ،
و  کم  بهره  با  وامهای  باید  بپردازیم 
را  بدهید. فضای کشور  طوالنی مدت 
رسانه  و  کردند  ملتهب  راستا  این  در 
های بیگانه دست مایه هایی بی نظیری 
و  کردند  پیدا  نظام  تخریب  هدف  با 
البته در اطالع رسانی دریغ نکردند که 
نمونه های متعدد آن را در استان های 
مختلف همه مردم خوب ما در جریان 

قرار گرفته اند.
اقایان بیایند، از همین امروز آنچه به 
و  اقتدار  با  را   واگذار شده  این شیوه 
گروهی  و  فرد  هیچ  به  مالحظه  بدون 
مجلسی  و  دولت  کابینه  از  اگر  حتی 
ها و دستگاه قضایی باشند، برگردانده 
و  اخذ  المال  بیت  نفع  به  را  ها  زیان 
کارگران » در سال رونق تولید« مشغول 
کار و تولید بشوند و مسیر واگذاری ها 
اصالح و نظارت کامل از سوی مجمع 
قضایی  دستگاه  و  مصلحت  تشخیص 

و سازمان های مربوطه صورت گیرد.
شما هم اگر در این خصوص نظر، 
پیشنهاد و راه حلی دارید، آماده بازتاب 

آن هستیم.
سازی،  شفاف  باید  ها  رسانه  نقش 
همدلی و همنوایی با مردم، حفظ اموال 
عمومی ازطریق اطالع رسانی های به 
ناسالم در  افراد  افشای  هنگام و موثر، 
آگاهی  و  باشد  که  کسی  هر  جامعه 
امیدوارم  باشد.  عمومی  افکار  بخشی 
رسانه  ما که الحمداهلل دست کاران آن  
فاقد وابستگی های  سیاسی و جناحی 
هستند در این مسیر قرارداشته باشد و 
به وظیفه و رسالت  خطیرش  درست 

عمل کند.

ایران  اسالمی  جمهوری 
استاندار  که  شد  انجام 
گیالن با مشاهده این برنامه 
پاکبان  مشکالت  شنیدن  و 
گیالنی، دستور داد وی در 
حضور  عمومی  مالقات 
از نزدیک، دغدغه  تا  یافته 

دیگر  از  نمایندگی  به  را  فرد  این  درددل های  و  ها 
پاکبانان و کارگران زحمتکش شهرداری ها بشنود.

خبر

سالم سازی 
1200 بوفه 

مدرسه در گیالن

خبر

دومین مجموعه 
غزل محمد فرخ 

طلب فومنی 
منتشر شد 

فومنی  طلب  فرخ  محمد 
شاعر و ترانه سرا، متولد ۱۸ 
رشت  در   ۱۳۶۵ فروردین 
است. کتاب »عشق را بو می 
غزل  مجموعه  دومین  کشم« 

این شاعر گیالنی است.
 این کتاب شامل ۴۲ غزل 
ستاره  نشر  سوی  از  و  است 
است.  شده  منتشر  جاوید 
شاعر  این  اول  غزل  مجوعه 
با نام »طره های باد« در سال 
۱۳۹۶ توسط نشر آنیما منتشر 

شده است. 
گزینش  حال  در  وی 
مجموعه  دو  برای  شعر 
به دست  تا  غزل دیگر است 
انتشار سپرده شود. این شاعر 
به  را  شعر  سرودن  جوان، 
 ۱۳۸۴ سال  از  رسمی  طور 
برگزیده  و  است  کرده  آغاز 
از  بسیاری  ی جشنواره های 
آه  سوره،  جوان  شعر  جمله: 
لندن،  اسالمی  مرکز  آهو،  و 

طراوت، قروه و... است. 
ی  تهیه  به  مندان  عالقه 
کتاب ) عشق را بو می کشم( 
نشر  سایت  به  توانند  می 

ستاره جاوید مراجعه کنند. 
*شعری از کتاب را 

بخوانیم *
دفتر تقدیر 

دمی کنار تو هر کس اگر 
قدم بزند 

نفس کشد پس از آن دم 
که از تو دم بزند 

تو آسمانی و ابرت خدا 
کند یک بار 

دو  تنگم  دل  آتِش  بر 
قطره نم بزند 

زده پشت  به عشق  بشر 
پا و حیران است 

که آش پخته ی خود را 
چگونه هم بزند 

و  دنیا  همه  از  بریدم 
کاش دنیا هم 

من  دور  و  کند  رها  مرا 
قلم بزند

پرورش  و  آموزش  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون   
مدارس،  بوفه های  سالم سازی  راستای  در  گفت:  گیالن 
و  عدسی  مانند  غذاهایی  و  شده  ساماندهی  بوفه   ۱۲۰۰
ساندویچ های سالم در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. 
امیر سراجی  با اشاره به تغییر ذائقه کودکان به سمت 
متاسفانه  کرد:  اظهار  شده،  فرآوری  و  آماده  غذاهای 
دوران  در  پفک  و  چیپس  گازدار،  نوشابه های  مصرف 
کودکی سبب چاقی و به دنبال آن ایجاد بیماری هایی مثل 
افزایش فشار خون و دیابت می شود. این درحالی است 
که چنین بیماری هایی امروزه به سنین پایین کاهش یافته 
است. وی با اشاره به نیاز روزانه بدن به حدود ۱۰ تا ۱۵ 
درصد کالری، افزود: میان وعده های سالم مانند نان، پنیر، 
گردو، نان و پنیر و سبزی، تخم مرغ آب پز، میوه ها و انواع 
نوشیدنی سالم مثل آب ساده و دوغ بدون گاز و کم نمک 
به کالری مورد  نیاز  عالوه بر سالمت غذایی در مدرسه، 

نیاز روزانه بدن را تامین می کند.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان 
گیالن با اشاره به فهرست غذاهای ممنوعه عرضه شده در 
گازدار، سوسیس،  نوشابه های  انواع  ارائه  گفت:  بوفه ها، 
کالباس، پیتزا، همبرگر، فالفل، خیارشور، پاستیل، بستنی 

یخی، چیپس و پفک اکیدا در مدارس ممنوع است.
در  پرورش  و  آموزش  اقدامات  به  اشاره  با  سراجی 
فرهنگ سازی استفاده از غذاهای سالم، تصریح کرد: همزمان 
و  سالم  غذاهای  مشخصات  چارت  تحصیلی  سال  آغاز  با 
همچنین غذاهای ناسالم طی دستورالعمل جامع تغذیه سالم 
به همه واحدهای آموزشی استان اعالم شده، پوستر راهنمای 
تغذیه سالم که حاوی لیست غذاهای مجاز و غیرمجاز است 
یا سر در بوفه جهت اطالع  تابلو اعالنات  جهت نصب در 
رسانی به دانش آموزان کلیه مدارس استان ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مدیران مدارس در ترویج غذای 
اصلی  مسئول  مدارس،  مدیران  کرد:  خاطرنشان  سالم 
بوفه ها  فعالیت  سالمت  بر  باید  که  هستند  مدرسه  بوفه 
اگر در مدارس غذاهایی  باشند و  نظارت مستقیم داشته 
خارج از چارچوب ارائه شده به دانش آموزان عرضه شود 

مسئولیت پاسخگویی به عهده مدیر مدرسه است.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان 
مدارس  در  سالمت  مراقب   ۲۳۰ نظارت  بیان  با  گیالن 
سطح استان برسالمت بوفه های مدارس، خاطرنشان کرد: 
بوفه   ۱۲۰۰ مدارس  بوفه های  سازی  سالم  راستای  در 
ساماندهی شده و غذاهایی مانند عدسی و ساندویچ های 
با  همچنین  می گیرد،  قرار  دانش آموزان  اختیار  در  سالم 
بوفه  متصدیان  برای  پزشکی  علوم  دانشگاه  مشارکت 
زودی  به  مدارس  مدیران  و  غذایی  مواد  فروشندگان  یا 

کالس های آموزشی برگزار می شود.

حتما با دقت بخوانید، لطفا سراجی خبر داد ،

زهرا رضائی

مدیر مسئول 

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت المثنی

فرم  برگ  دو  ارائه  با  میرمعاف  فخرالدین  سید  اقای 
شهادت شهود که به تائید دفترخانه 99 بندر انزلی رسیده 
است مدعی گردیده است که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
به مساحت 276.14متر مربع  خانه  باب  از ششدانگ یک 
بخش  سنگی  ناحیه  اصلی   14 از  فرعی   7836 شماره  به 
سند  شماره  به  گیالن  استان  انزلی  ملک  ثبت  حوزه   7
الکترونیکی  دفتر  شماره  به   94  / 221392ج  چاپی  
تسلیم  و  صادر  وی  نام  به   139620318002001331
و  نقل  و  بازداشت  رهن،  سابقه  حالیه  و  است  گردیده 
انتقاالت موثر دیگری مالحظه نگردید ، که به علت جابجائی 
مالکیت  سند  صدور  خواست  در  است  گردیده  مفقود 

 120 ماده  طبق  لذا  است  نموده  اداره  این  از  را  المثنی 
تا  نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد  آئین 
مالکیت  سند  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه 
نزد خود می باشد ظرف10 روز از انتشارآگهی اصل سند 
مالکیت یا مدارک موجود را به این اداره تسلیم نماید در 
صورت  در  و  مذکور  مدت  انقضای  از  پس  اینصورت  غیر 
به  نسبت  مقررات  وفق  اداره  این  اعتراض  وصول  عدم 
صدور سند مالکیت المثنی پالک مذکوراقدام خواهد کرد.

رئیس ثبت اسناد بندر انزلی - حیدری
 ) )ره  امام  حضرت  فرمام  اجرائی  ستاد  رونوشت: 

نمایندگی استان گیالن - ر م الف / 3743

آگهی فقدان سند
آقای محمد تقی وفائی با ارائه دو 
دفتر  شده  گواهی  استشهادیه  برگ 
که  گردیده  مدعی  رشت   144 خانه 
 5547 پالک  ششدانگ  مالکیت  سند 
به  رشت   4 بخش   75 اصلی  سنگ 
بنام  که   112368 سریال  شماره 
ذیل  خانجانی  وفائی  تقی  محمد  آقای 
دفتر   364 صفحه   79869 ثبت 
وفائی  تقی  محمد  آقای  بنام   4/667
خانجانی صادر و تسلیم گردید و برابر 
 1391/1/10-9463 رهنی  اسناد 
و   17859 17858و  و   17857 و 
17860 - 1393/5/23 دفتر 207 
شعبه  مسکن  بانک  رهن  در  رشت 

نامعلوم  بعلت  گرفت  قرار  بلواررشت 
طبق  مراتب  لذا  است  گردیده  مفقود 
نامه  آیین   120 ماده  ذیل  تبصره 
می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون 
انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  گردد 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
از  روز  ظرف10  را   مراتب  باشد  می 
و  اعالم  اداره  این  به  انتشارآگهی  
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 / 3753

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:
غالمعلی  رضا  آقای  به  بدینوسیله 
بدهکارپرونده  کالچاهی  پیر  زاده 
گزارش  برابر  که   9703245 کالسه 
مامور اجرا شناخته نگردیده اید ابالغ 
خانم خدیجه  و  بین شما  که  گردد  می 
عاشوری تعداد 100 سکه طال تمام بهار 
باشید  بابت مهریه بدهکار می  آزادی 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
در خواست صدور اجرائیه نموده پس 
صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از 
می  مطرح  اجرا  دراین  فوق  بکالسه  و 
باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 

ابالغ  بشما  اسناد رسمی  مفاد  اجرائی 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
منتشر  و  درج  روزنامه  در  نوبت  یک 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
غیر  در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت 
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 / 3780

اگهی فقدان سند
آقای بهروز فاریابی دوست با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 271 رشت مدعی گردیده 
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 6046 سنگ اصلی 43 بخش 4 رشت به شماره سریال 
و  ثبت 313042 صفحه97دفتر 4/1580 صادر  ذیل  دوست  فاریابی  بهروز  آقای  بنام  که  597047د/93 
تسلیم گردید برابر سند رهنی 9163 - 1394/9/7 دفتر 271 رشت در رهن بانک ملت شعبه تختی رشت 
قرار گرفت بعلت جابجائی مفقود گردیده است در خواست صدور سند مالکیت المثنی را از این اداره نموده 
است لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 

معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مراتب را ظرف مدت 10  روز از انتشار این آگهی به این 
انقضای مدت مذکور و در صورت عدم وصول  از  اینضورت پس  اعالم و رسید دریافت دارد، در غیر  اداره 
اعتراض این اداره وفق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.ضمنا 
نامه شماره 1398034000893371- 1398/6/14 شعبه  برابر  ثبت  مورد  بازداشتی  برابر گواهی دفتر 

سوم اجرای احکام مدنی رشت قدرالسهم اقای بهروز فاریابی تحت بازداشت قرار گرفت.
حسین اسالمی کجیدی، مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت ، از طرف تیال غالمی

ر م الف / 3742

آگهی فقدان سند مالکیت 
گورابی  اصغرنیا  صادق  محمد  اقای 
مورخ   1013282 شماره  درخواست  برابر 
استشهادیه  برگ  دو  ارائه  1398/7/17با 
مدعی  رشت   171 دفترخانه  شده  گواهی 
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  شده 
ثبتی به شماره 722/9 واقع در بخش 3 دفتر 
به   120688 ثبت  شماره   281 صفحه   3/4
صادر  گورابی  نیا  اصغر  صادق  محمد  اقای  نام 
مفقود  جابجائی  علت  به  که  گردیده  تسلیم  و 
گردیده است در خواست صدور سند مالکیت 
طبق  لذا  است  نموده  اداره  این  از  را  المثنی 

مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئین   120 ماده  ذیل 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
انتشارآگهی  از  روز  ظرف10  را  مراتب  باشد 
در  دارد  دریافت  رسید  و  اعالم  اداره  این  به 
و  مذکور  مدت  انقضای  از  پس  اینضورت  غیر 
در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
المثنی  مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

وفق مقررات اقدام خواهد شد.
ثبت  اداره  رئیس   - زاده  ابراهیم  محسن 

اسناد و امالک ناحیه یک رشت
ر م الف / 3736

آگهی فقدان سند
آقای محمد مبصر برابر وکالت نامه شماره 22214 مورخ 1397/8/12 تنظیمی دفتر خانه 254 رشت، با 
ارائه دو برگ استشهادیه دفتر خانه 115 رشت ادعای فقدان سند مالکیت پالک 1381 سنگ اصلی 40 را 
نموده که به شماره سریال 727168 ذیل ثبت 15367 و صفحه 165 دفتر 152 به نام سیمین گلشن محمودی 
ثبت گردیده و برابر سند قطعی 82834 مورخ 1371/12/12 دفترخانه 28 رشت 2.6 دانگ به بانک مسکن 
ایران و 3/4 دانگ به بانو مهری ابراهیم زاده معبود منتقل شد متعاقبا برابر سند قطعی مشتمل بر رهن به 
شماره 82835 مورخ 1371/12/12 همان دفترخانه 2/6 قدرالسهم بانک به بانو مهری ابراهیم زاده معبود 
انحصار وراثت شماره 44 مورخ 1394/1/15 شعبه 16 شورای حل اختالف رشت  برابر  منتقل گردید. که 

ابراهیم زاده معبود فوت و وراث وی عبارتند از محمد، مهدی و علی مبصر که طبق اظهار وراث  خانم مهری 
سند مالکیت متوفی مفقود گردیده، به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است در خواست صدور سند 
مالکیت المثنی را از این اداره نموده است لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل مالکیت یا سند معامله را ظرف مدت 10 روز از انتشارآگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد 
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/ 3756

آگهــی های ثبتــی

استاندار گیالن: تاخیر در پرداخت حقوق پاکبانان و کارگران شهرداری ها پذیرفتی نیست

اخطار
به وراث بیژن ابراهیمی مرجقل 
مرجقل  ابراهیمی  راستین  متعهد: 
رضا  و  کساری  صدیقی  سمیرا  و 
ابراهیمی مرجقل ابالغ می گردد از 
با   9800163 کالسه  پرونده  بابت 
783ط  اتومبیل  واگذاری  به  توجه 
صدیقی  سمیرا  خانم  به   46-64
شایسته  پرونده  بستانکار  کساری 
تاریخ  از  روز   3 مدت  ظرف  است 
ابالغ نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام در غیر این صورت نسبت به 
اقدام  اجرای  انتقال  سند  تنظیم 

خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد  رسمی 

رشت ) شعبه دوم( - شهرام دریا
ر م الف / 3760

ادامه سرمقاله
فاز جدید 

برخی داوطلبان 
نمایندگی مجلس

ادامه مطلب ...
و  مدیران  هم  داوطلبانی 
خصوص  به  رسانه  اصحاب 
هم  گرد  را  مجازی  فضای 
های  پذیرایی  با  و  اورده 
های  کارت  تقدیم  انچنانی, 
قابل  نقدی  غیر  هدایای  هدیه 

توجهی تقدیم می کنند.
از  گروه  این  راستی  به 
چه  میخواهند  ها  داوطلب 
نمایندگی  را  جامعه  از  بخشی 
کنند. چگونه می توانند واژه پر 
صالبت خدمت به مردم را بر 
اقایان و خانم  بیاورند.؟!!  زبان 
پس  نمایندگی  داوطلب  های 
بیایند  خود  به  سال  چهل  از 
این  در  ما  مردم  باشند  اگاه  و 
دوره قطعا به چنین کسانی رای 

نخواهند داد.
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گوناگون

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن گفت: چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی و 
تربیتی رشد به زودی در استان گیالن برگزار می شود. 

  نادر جهان آرای  در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گیالن اظهار داشت: شعار سال تحصیلی 
امسال »مدرسه محل زیست تحصیلی پرنشاط و شرافتمندانه« است که عوامل و مدیران مدارس با توجه به 

اهمیت آن بایستی شرایط الزم را برای فعالیت های مناسب دانش آموزان در مدارس فراهم کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن به مشارکت خوب خیران و خیرخواهان مدرسه ساز در زمینه 
ساخت و ساز های مربوط به مدارس اشاره و بیان کرد: از تمام نهادهای مردمی و  خیران که در زمینه 
ساخت و ساز مدارس مشارکت داشتند تشکر می کنم.جهان آرای با بیان اینکه استان گیالن تنها استانی است 
که از داشتن استخر شنای فرهنگیان محروم است ابراز داشت: بسیاری از استان های کشور دارای استخر 

شنای مختص فرهنگیان هستند اما گیالن از آن محروم است و ما در این زمینه نیازمند توجه و حمایت 
جدی هستیم.  وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های علمی و تربیتی رشد در استان گیالن 
خاطرنشان کرد: چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی و تربیتی رشد به زودی در استان گیالن 
برگزار می شود. معاون پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش گیالن نیز در این جلسه 
اظهار داشت: برگزاری جشنواره رشد موجب می شود که دانش آموزان کمتر به مفاهیم انتزاعی متوسل شوند 
و تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و موجب افزایش مشارکت های عمومی 
آنان می شود. محمد امجدی با اشاره به اهداف جشنواره بین المللی رشد اشاره خاطرنشان کرد: بهره گیری 
از صنعت سینما در آموزش و پرورش، تشویق هنرمندان به ساخت فیلم های آموزشی و تنوع بخشی به امر 

آموزش و پرورش از اهداف این جشنواره است.

چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در گیالن برگزار می شود 

به مناسبت دهه وقف ۴0برنامه 
فرهنگی،اجتماعی،ورزشی 

برگزار شد

واکنش

رئیس اوقاف وامورخیریه شهرستان 
وقف،  دهه  مناسبت  به  رودسرواملش 
،بیان  باخبرنگاران  خبری  درنشست 
برنامه   ۴۰ از  بیش  وقف  کرد:دردهه 
دراین  ورزشی  و  فرهنگی،اجتماعی 

شهرستانها اجرا شد.
اوقاف پاسدارنیت واقف است.

خیریه  امور  و  اوقاف  رئیس 
گفت:  املش  و  رودسر  شهرستانهای 
به  است  وقف  پاسدارنیت  اوقاف 
و  صرفه  رعایت  با  منظور  همین 
بروزرسانی  به  وقف،نسبت  صالح 
که  شود  می  اقدام  رقبا  االجاره  مال 
آن  قبل  از  سازمان،  دستورالعمل  طبق 
شده  عمل  واقفین  نیات  اجرای  برای 
است و تاکنون جمعا مبلغ ۸میلیارد و 
فقرا،ایتام،هزینه  برای  ریال  ۸۰۰میلیون 
متبرکه  مساجد،بقاء   ، دارو،بیمارستان 
السالم  حجت  است.  شده  و...هزینه 
والمسلمین خوبرو رئیس اوقاف وامور 
رودسرواملش  شهرستانهای  خیریه 
رودسرواملش  شهرستانهای   : گفت 
۴۷۹موقوفه  شامل  ۷۲۶موقوفه  دارای 
است  منفعتی  و۱۶۵موقوفه  انتفاعی 
اعالم  خوبرو  دارد.  متبرکه  و۱۷۸بقعه 
زاده  طالب  سیدحسین  موقوفه   : کرد 
میرجوادی  زینب  ،سیده  رودسر  در 

درگرمابدشت  وسیدشفیع  درکالچای 
رودسر  اوقاف  موقوفات  بزرگترین  از 
جهت  موقوفه  یک  است.درسالجاری 
سیدابوجعفرجیرکل  امامزاده  توسعه 
شهرستان  و۲۸۰۱رقبه  شده  وقف 

دارای سند مالکیت است.
شهرستانها  افزود:دراین  وی 
امالک  عرصه  شامل  ۳۳۳۵رقبه 
تجاری،مسکونی،اداری،تفریحی وجود 

دارد.
کرد:درسیستم  خاطرنشان  خوبرو 
مسجد   ۴۷۹ اوقاف،  سامانه 

ثبت  به  رودسرواملش  درشهرستانهای 
مساجدشهرستان  به  تاکنون  و  رسیده 
میلیون  و۸۰۰  میلیارد   ۲ رودسرمبلغ 
یک  املش  شهرستان  ریال،مساجد 
جهت  ریال  میلیاردو۸۰۰میلیون 

تعمیرات،مصالح ساختمانی کمک شده 
سازمان  داخلی  ازمنابع  است.همچنین 
۳میلیاردریال  مبلغ   ، رودسر  اوقاف 
شده  مساعدت  مساجدوبقاءمتبرکه  به 

است.
تبدیل  برای   : کرد  تصریح  وی 
ویژه  فرهنگی  قطب  به  بقاءمتبرکه 
بهاری  آرامش  طرح  های  برنامه 
معنوی  نشاط  عیدنوروز،  ویژه 

علوی  والیت  تابستان،جشن  درایام 
معنوی،استقبال  ،مهرتحصیلی،دستهای 
رضا)ع( امام  وخادمان  پرچم  از 

بصیرت  ،یادواره  ماچیان  درامامزادگان 
از  ۱۰۰بقعه،استقبال  در  عاشورایی 

)ع( معصومه  حضرت  وخادمان  پرچم 
آباد،  رحیم  بندبن  عبدا...  امامزاده  در 
اجرا  و...  در۹۰بقعه  الهی  ضیافت  طرح 
خوبرو  والمسلمین  السالم  حجت  شد. 
رئیس اوقاف و امورخیریه شهرستانهای 
رودسرواملش گفت : در دهه وقف ۴۰ 
در  فرهنگی،اجتماعی،ورزشی  برنامه 
مساجدوبقاءمتبرکه ازجمله مراسم تجلیل 
شادروان  یادبود  حسینی  پیرغالمان  از 
آبان ۹۸در  )دوم  زاده  سیدحسین طالب 
کریم  باقرآن  انس  کالچای(،محفل 
درمساجد طالب زاده رودسر،امامزادگان 
ماچیان ،گلزار شهدای کالچای ،امیربنده 
بی باالن و سیدعبدا... بندبن رحیم آباد و 
وقف  ،زنگ  چابکسرو...  ابیض  امامزاده 
،همایش  آباد  رحیم  پردل  درمدرسه 
و... زاده  طالب  درمسجد  وقف  یاوران 

برگزار شد.وی خاطر نشان کرد : سازمان 
اوقاف درحوزه قرآن کریم به ویژه حفظ 
قرآن مجید در ۵۰بقعه اقدام به ثبت نام 
حال  در  که  نفرنموده  ۲هزار  از  بیش 
آموزش وحفظ قرآن هستند.همچنین در 
حوزه مسابقات قرآنی در بخش برادران 
۱۲۰نفر  حضور  با  بزرگسال  وخواهران 

مسابقات قرآنی انجام شد.

خبر

جهاددانشگاهی  سازمان  رئیس   
پیوند  برقراری  لزوم  بر  تاکید  با  گیالن 
زیست محیطی  نگرش  و  آگاهی  میان 
راستای  در  گفت:  سازمانی،  وظایف  با 
نیز  از محیط زیست سازمان ها  حفاظت 
زیست محیطی  نگرش  و  آگاهی  باید 
پیدا کنند. دکتر فریبرز جمالزاد فالح در 
تدوین  کارگاه  دومین  برگزاری  حاشیه 
آموزش،  ارتباطات،  برنامه  اجرای  و 
تاالب  آگاهی افزایی)سیپا(  و  مشارکت 
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  امیرکالیه 
اینکه در حوزه محیط زیست با دو واژه 
هستیم،  رو  به  رو  »نگرش«  و  »آگاهی« 

اظهار کرد: آگاهی زمانی معنا پیدا می کند 
و  مسائل  و  زیست  محیط  به  نسبت  که 
اقدامات  اما  هستیم،  مطلع  آن  مشکالت 
نگرش  آگاهی  آن  به  نسبت  ما  عملی 

زیست محیطی را شکل می دهد.
به  ما نسبت  اینکه جامعه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  دارد،  آگاهی  زباله  مشکل 
اگر تفکیک زباله را انجام دهیم و زباله ها 
را در محیط زیست رها نکنیم، آنگاه از 
برخورداریم.  هم  زیست محیطی  نگرش 
زیست  محیط  از  حفاظت  راستای  در 
نگرش  و  آگاهی  باید  نیز  سازمان ها 
سازمان  کنند.رئیس  پیدا  زیست محیطی 

لزوم  بر  تاکید  با  گیالن  جهاددانشگاهی 
نگرش  و  آگاهی  میان  پیوند  برقراری 
سازمانی،  وظایف  با  زیست محیطی 
آگاهی  باید  بعدی  گام  در  شد:  متذکر 
و نگرش فردی به آگاهی و نگرش بین 
بخشی تسری یابد و وظایف سازمانی را 

به فعالیت های بین بخشی مرتبط کنیم.
محیط  از  حفاظت  فالح،  جمالزاد 
ممارست  و  تمرین  نیازمند  را  زیست 
دانست و اضافه کرد: امروزه در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته و دوستدار محیط 
به سمت  اقدامات حفاظتی  دنیا،  زیست 
لذا  است  رفته  حفاظت ذی نفعان محلی 

دنبال  به  باید 
چنین  اجرای 
ی  ها ه  ژ و پر
باشیم  حفاظتی 
سطح  بتواند  که 
و  آگاهش 

خروجی  تا  دهد  افزایش  را  بخشی  بین  نگرش 
آن منجر به بهره مندی ذی نفعان از محیط زیست 
پروژه  پایلوت  اجرای  به  اشاره  با  شود.وی 
بین المللی  تاالب  زیست بومی  جامع  مدیریت 
این  اجرای  از  هدف  کرد:  خاطرنشان  امیرکالیه، 
پروژه ارتقای آگاهی و نگرش زیست محیطی به 
وظایف  بر حسب  و  بخشی  بین  صورت 

سازمانی است.

خبر

خبر

خبر

در مخابرات 
رشت چه خبر 

است؟!!

صنعت گیالن 
حال خوبی ندارد 

جمعه دهم آبان ماه بود که به یکباره تلفن و اینترنت و 
هر آنچه زمینه ارتباط ما با جهان خارج بود بدون اطالع 
قبلی قطع شد.!  با جستجو در منطقه گلباغ نماز،شهرک 
شهید بهشتی محل زندگی مان متوجه شدم که یک سمت 
آسفالت مثل پنیری که به چاقو برش خورده باشد، برش 
داده شده است. اهالی گفتند، مخابرات منطقه هفت قصد 
نوری  فیبر  کارگذاری  زیاد  احتمال  به  و  برگردان  کابل 
را دارد و تلفن ها تا سه روز قطع است. صبح شنبه به 
مرکز مربوطه مراجعه و متصدی این موضوع توضیح داد، 
نگران نباشید ،کابل برگردان داریم و چند روز » احتمال 
زیاد دو تا سه روز« ارتباط ها قطع است. دوشنبه و پنج 
شنبه هم مراجعه کردم و بعد از سه بار مراجعه ظهر پنج 
شنبه که البته مخابرات تعطیل رسمی بود  با تشریح اینکه 
نیروی فنی کشیک مرکز   ، چه بالیی سرمان آمده است 
مخابرات هفت خدا خیرش بدهد ، یک ساعت بعد تلفن 
 ۳۲ به   ۳۳ از  پیش شماره  در حیرت   اما  کرد  را وصل 
فوری  نیاز  اینترنت  به  برادر  پرسیدم    . بود  کرده  تغییر 
دارم تا چه زمانی این مشکل ادامه دارد و او گفت ، چند 
روز دیگر کار داریم و انشاء اهلل اواسط هفته آینده دو باره 
پیش شماره ۳۲ به ۳۳ تغییر می کند. امروز پانزده روز از 
آن قول رئیس مرکز و متصدی مربوطه می گذرد اما هنوز 
بدون اینترنت و تغییر پیش شماره می گذرانیم و فامیل 
هم تصور می کنند برای ما اتفاقی افتاده که نمی توانند 

تماس بگیرند.!!
پیش شماره  تغییر  این طرح  اهالی محل می گویند،   
از  و  شده   اشتباهاتی  کار  درجریان  و  است  موقت  هم 
سال  اوایل  است  قرار  اند  شنیده  مرکز  همین  کارکنان 
فیبر نوری تکرار شود  برگردان و  آینده همین کار کابل 
کرد.  تکذیب  را  خبر  این  مخابرات  مسئول  کارمند  که  
یکی از کارکنان به من گفت: هشت سال است که در این 
مرکز هیچ تغییری درزیر ساخت انجام نشده و بروز این 
نوع اشکاالت طبیعی است.!!  در جریان مراجعات مکرر 
و کسالت آور به دوستان در مخابرات اعالم شد،عزیزان 
من  با این قطعی نتوانسته ایم نشریه را منتشر کرده و در 
پایگاه خبری تعداد زیادی از مخاطبان را از دست دادم، 
نگاهی کردند و گفتند » کاری نمی توان کرد،  این کار 
باید انجام شود«. هنوز متوجه نشده ام جلوی این زیان 
از دست رفته  اینکه مخاطبان  را چه کسی می پردازد و 
را چگونه برگردانیم. چرا اطالع رسانی نکردند و اساسا 
طرح تغییر از ۳۳ به ۳۲ و دوباره به ۳۳ چه مفهومی دارد. 
یکی از همسایه ها را دیدم با عصبانیت می گفت، » در 
مخابرات رشت و منطقه ما چه خبر است » ، چرا زیر و 
رو می کشند و مردم هم در میان این همه گرفتاری ها و 
مشکالت رنگارنگ  روزانه باید این مشکل را هم تحمل 
کنند. به راستی چه باید کرد و چه کسی پاسخگو است. 
با همین این شرایط سخت انصافا رئیس مرکز و کارکنان 
کنندگان  مراجعه  وجود  با  و  نبودند  بیکار  ای  لحظه 
این  که  کردند  برخورد  مردم  با  تمام  ارامش  با  عصبانی 

روحیه و مدیریت جای تحسین دارد. 

نشریه ی منطقه ای واکنش: رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی گیالن با بیان اینکه حال گیالن در بخش 
صنعت خوب نیست، افزود: در گذشته گیالن جزو پنج 
استان برتر صنعتی کشور بود و امروز چنین جایگاهی 
نداریم. کیوان محمدی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در 
سالن اجتماعات استانداری گیالن، با اشاره به وضعیت ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان، اظهار کرد: وضعیت استان در دولت 
حرکت  اخیر  دهه  چهار  طی  اما  یافته،  بهبود  امید  و  تدبیر 
چشمگیری نداشته ایم. وی با بیان اینکه حال گیالن در بخش 
استان  پنج  افزود: در گذشته گیالن جزو  نیست،  صنعت خوب 
برتر صنعتی کشور بود و امروز چنین جایگاهی نداریم. 

دلسوزی 
امریکایــی !!؟

 گیالن جزء ۴ 
استان باسواد کشور 

است 

آمریکا که حتی غذا و دارو 
را تحریم کرده است, 

واردات میلیون ها تن سویا 
نباتی  های  روغن  و  ذرت  و 
تراریخته را علیه ایران تحریم 

نکرد!!؟
و  سیگار  واردات 

دخانیات؟
واردات مواد اولیه ساخت 

نوشابه های صنعتی؟
واردات لوازم آرایش ؟

شیمیایی  سموم  واردات 
کش  علف  و  کشاورزی 
زای  سرطان  آمریکایی 

گالیفوسایت؟
تحریم  را  باال  اقالم  همه 
نکرد که خیلی تمایل دارد به 

کشور ما صادز کند.!!
چرا  کرد  شک  نباید  واقعا 
سالمتی  برای  که  چیزی  هر 
زیست  محیط  و  ایران  مردم 
و  زا  بیماری  و  خطرناک 
سرطان زا و عقیم کننده است 

را تحریم نمی کند؟
مدیران کشور به خصوص 
ها  رسانه   , کنندگان  وارد 
برای بازتاب این امور و مردم 

هشیار باشند.

استاندار گیالن گفت: استان 
درخشان  سابقه  با  گیالن 
 ۴ جزء  فرهنگی،  و  علمی 
است  کشور  باسواد  استان 
تالش های  نشان دهنده  که 
استان  فرهنگی  فعاالن  خوب 
جامعه  سواد  سطح  ارتقاء  در 

است.  
جلسه  در  زارع   دکتر 
پرورش  و  آموزش  شورای 
به  اشاره  با  گیالن  استان 
توسط  شده  انجام  اقدامات 
اظهار  پرورش  و  آموزش 
اینکه  وجود  با  امسال  داشت: 
کمبود  مشکالت  و  مسائل 
نیروی انسانی نگران  کننده بود 
با  پرورش  و  آموزش  نهاد  اما 
تحصیلی  سال  مؤثر  اقدامات 
جدید را به خوبی آغاز کردند.

به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
نقش ویژه آموزش و پرورش 
و مدارس در توسعه و پویایی 
شعار  کرد:  خاطرنشان  جامعه 
نیز  امسال  تحصیلی  سال 
»مدرسه محل زیست تحصیلی 
است  شرافتمندانه«  و  پرنشاط 
می توانند  مدارس  بنابراین 
به  اعتماد  افزایش  زمینه ساز 

نفس دانش آموزان باشند.
استان  اینکه  بیان  با  زارع 
درخشان  سابقه  دارای  گیالن 
علمی و فرهنگی است تصریح 
 ۴ جزء  گیالن  استان  کرد: 
که  است  کشور  باسواد  استان 
خوب  تالش های  نشان دهنده 
معاونت سواد آموزی و فعاالن 
فرهنگی استان در ارتقاء سطح 
سواد جامعه است.وی با اشاره 
بین  در  سواد  تثبیت  لزوم  به 
کرد:  تصریح  سواد آموزان 
تثبیت  برای  تالش ها  مجموع 
سواد آموزان  بین  در  سواد 
این  در  و  شود  بیشتر  باید 
اطالعاتی  بانک  تکمیل  راستا 
تالش  بی سوادان،  اسامی 
آموزی  سواد  معاونت  بیشتر 
دستگاه های  سایر  همکاری  و 

اجرایی حائز اهمیت است.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139804018581000094/1
بدین وسیله به آقای بهرام عموئی گوهری نام پدر: شعبان شماره شناسنامه 10 شماره ملی 2739398417 متولد 1362/12/15 به نشانی : مقیم 
- رشت - گلسار کوچه ده متر سبز- بن بست گلهای اول پالک 0 ساختمان ثامن طبقه دوم واحد 3 کد پستی 4168985558 و پرهام عموئی گوهری 
نام پدر، بهرام شماره شناسنامه 2582481688 شماره ملی 2582481688 متولد 1392/11/18 به نشانی : مقیم ، استان گیالن شهرستان رشت، 
بخش مرکزی ، شهررشت گلسار کوچه ده متری سبز ،بن بست گلهای اول- پالک 0- ساختمان ثامن - طبقه دوم - واحد 3 - کد پستی 4168985558 ) 
به عنوان ورثه راهن( و آراده عباس نژاد الله، نام پدر : علی شماره شناسنامه 20 ، شماره ملی 2594909191 متولد: 1360/6/30 به نشانی ، مقیم 
استان گیالن - شهرستان رشت - بخش مرکزی - شهر رشت - گلسار - کوچه ده متری سبز - بن بست گلهای اول پالک 0 - ساختمان ثامن - طبقه دوم 
- واحد 3  کد پستی 4168985558) به عنوان ورثه راهن(  و آزاده عباس نژاد الله نام پدر :  علی  شماره شناسنامه 20 شماره ملی  2594909191 
متولد 1360/6/30 به نشانی مقیم استان گیالن ، شهرستان رشت، بخش مرکزی ، شهر رشت، گلسار،  کوچه ده متری سبز ، بن بست گلهای اول ، پالک 
0 ساختمان ثامن طبقه دوم ، واحد 3 کد پستی  4168985558 به عنوان ) ورثه راهن( و باران عموئی گوهری - نام پدر- بهرام ، شماره شناسنامه 

2582816884شماره ملی 2582816884 متولد 31/ 6 /1396 به نشانی : مقیم استان گیالن ، شهرستان رشت، بخش مرکزی ، شهر رشت ، گلسار 
کوچه ده متر سبز، بن بست گلهای اول پالک 0 ساختمان ثامن طبقه دوم واحد 3 کد پستی 4168985558 ) به عنوان ورثه راهن مرحوم بهرام عموئی( 
، متعهدین پرونده اجرایی کالسه 9800346 که برابرگزارش مورخه 98/8/12 ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده، ابالغ می گردد که طبق سند رهنی 
309946 - 97/11/2 علیه شما له آقای فرامرز حسن زاده مبلغ 500/000/000) پانصد میلیون ریال ( بدهکار می باشید که براثر عدم پرداخت 
وجه ، بستانکار در خواست صدور اجرائیه نموده ، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادرو به کالسه 9800346 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 منتشرمیگردد( 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 ، ضمنا اخطاریه دیگری صادرنخواهد شد. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - شهرام دریا  - ر م  الف / 3767

آگهی فقدان سند
آقای غالمحسین جوهری با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 224 رشت مدعی شده است که سند مالکیت 3 سهم مشاع از 16 سهم 
از110 سهم از 222 سهم ششدانگ یکباب دکان قطعه اول تفکیکی با پالک ثبتی به شماره 1982 واقع در بخش 3 ذیل ثبت 5744 صفحه 97 دفتر 
3/71 رشت که به نام آقای غالمحسین جوهری صادرو تسلیم شده بود که برابر استشهادیه ارائه شده مدعی مفقودی سند مالکیت شده است،تقاضای 

صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آیین 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 ظرف10 روز از انتشارآگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت نماید، درغیر 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 زهرا دلخوش کسمائی - ر م الف/ 3730

خدمت بین دانا

سمیه محمدی-رودسر

پروین محمدپور

آگهــی های ثبتــی

آگهــی های ثبتــی

مدیر مسئول 

اوقاف و امورخیریه شهرستانهای رودسر و املش؛

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.

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: آرام رضایی

نام و نام خانوادگی حسابرس ارشد مالیاتی: حسین قلیزاده

 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 حسابرس ارشد مالیاتی: حسین قلیزاده 
  

 
 

 
 

نام و  
نام 

 رضایی خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: آرام 
 

 
 

ف
ردی

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

 نشانی اداره امور مالیاتی تاریخ و ساعت هیأت حل اختالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیأت حل 
 اخالف مالیاتی

 ساختمان هیأت اختالف -امور مالیاتیاداره کل  -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24877 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1391 76004900 خواربار و مواد غذایی علی بنایان قهرودی 1
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24878 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1392 34708750 خواربار و مواد غذایی علی بنایان قهرودی 2
 1392 72636270 غذاییخواربار و مواد  علی بنایان قهرودی 3

 متمم
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24879 برگ دعوت به هیأت حل اختالف

 1393 2922100 خواربار و مواد غذایی علی بنایان قهرودی 4
 متمم

 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24880 برگ دعوت به هیأت حل اختالف

 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24883 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1391 12885600 خواربار و مواد غذایی حسن تقوی 5
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24884 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1392 18480000 خواربار و مواد غذایی حسن تقوی 6
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24885 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1393 29970000 خواربار و مواد غذایی حسن تقوی 7
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24886 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1391 30213250 خواربار و مواد غذایی اکبر کریم زاده 8
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24887 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1391 6891600 خواربار و مواد غذایی فرشاد نبی زاده 9
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24888 اختالفبرگ دعوت به هیأت حل  1391 21472000 کاشی اکبر شکری 10

ف
ردی

 

 نشانی اداره امور مالیاتی ساعت هیأت حل اختالف مالیاتیتاریخ و  شماره برگ تشخیص/ برگ قطعی نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات نوع شغل  نام و نام خانوادگی

 شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی

 خ طالقانی -تالش 5/12ساعت  6/9/98 29/4/98 -28396 برگ دعوت به هیأت  92 5081214910 بازرگان رضا مالزمی 1

 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 حسابرس ارشد مالیاتی: حسین قلیزاده 
  

 
 

 
 

نام و  
نام 

 رضایی خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: آرام 
 

 
 

ف
ردی

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

 نشانی اداره امور مالیاتی تاریخ و ساعت هیأت حل اختالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیأت حل 
 اخالف مالیاتی

 ساختمان هیأت اختالف -امور مالیاتیاداره کل  -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24877 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1391 76004900 خواربار و مواد غذایی علی بنایان قهرودی 1
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24878 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1392 34708750 خواربار و مواد غذایی علی بنایان قهرودی 2
 1392 72636270 غذاییخواربار و مواد  علی بنایان قهرودی 3

 متمم
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24879 برگ دعوت به هیأت حل اختالف

 1393 2922100 خواربار و مواد غذایی علی بنایان قهرودی 4
 متمم

 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24880 برگ دعوت به هیأت حل اختالف

 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24883 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1391 12885600 خواربار و مواد غذایی حسن تقوی 5
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24884 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1392 18480000 خواربار و مواد غذایی حسن تقوی 6
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24885 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1393 29970000 خواربار و مواد غذایی حسن تقوی 7
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24886 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1391 30213250 خواربار و مواد غذایی اکبر کریم زاده 8
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24887 برگ دعوت به هیأت حل اختالف 1391 6891600 خواربار و مواد غذایی فرشاد نبی زاده 9
 ساختمان هیأت اختالف -اداره کل امور مالیاتی -میدان فرهنگ -رشت 16:00 -23/09/1398 18/08/98 -24888 اختالفبرگ دعوت به هیأت حل  1391 21472000 کاشی اکبر شکری 10

ف
ردی

 

 نشانی اداره امور مالیاتی ساعت هیأت حل اختالف مالیاتیتاریخ و  شماره برگ تشخیص/ برگ قطعی نوع اوراق عملکرد  اصل مالیات نوع شغل  نام و نام خانوادگی

 شماره برگ دعوت هیأت حل اخالف مالیاتی

 خ طالقانی -تالش 5/12ساعت  6/9/98 29/4/98 -28396 برگ دعوت به هیأت  92 5081214910 بازرگان رضا مالزمی 1

سازمان ها در کنار آگاهی نگرش زیست محیطی پیدا کنند
رئیس سازمان جهاددانشگاهی گیالن:

رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی گیالن، 



میـزگرد ایـرنا گیالن :

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    

پنجشنبه 23 آبان 1398، 16ربیع االول 1۴۴0 ، 1۴  نوامبر  2019 ، شماره 722

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

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 

مریم اکبری نوشاد- پژوهشگر تاریخ و حوزه زنان

دولت به جای دخـالت، ناظر 
صنعت چـای باشد

از  جمعی  واکنش:  ای  منطقه  ی  نشریه 
های  شهرستان  از  چای  های  کارشناس 
الهیجان، رودسر و املش بزرگترین مناطق 
کشت چای نسبت به عدم دخالت دولت در 
صنعت چای و به جای آن نظارت دقیق و 

حمایت از این صنعت تاکید کردند.
های  دخالت  گویند:  می  ها  کارشناس 
و  چای  صنعت  از  حمایت  برای  دولت 
و  چایکاران  از  حمایت  صندوق  تشکیل 
اقدا م هایی نظیر آن موجب شده است در 
سال  در شش  به خصوص  اخیر  دهه  یک 
گذشته که قیمت زمین در سراسر کشور به 
ویژه درشمال ایران و در استان گیالن بسیار 
به  باغهای چای  است،  قبل شده  از  گرانتر 
تبدیل  دیگر  محصوالت  و  آپارتمان  ویال، 

شود.
آنها اظهار می دارند، جمعیت ۸۳ میلیون 
چای  تن  هزار   ۱۰۵ ساالنه  ایران  نفری 
خشک مصرف می کنند که متاسفانه بخش 
عظیمی از آن خیلی بیشتر از مورد نیاز مردم  

به صورت قانونی و قاچاق وارد می شود.
به گفته کارشناس ها، استان گیالن با ۹۰ 
درصد تولید چای و غرب مازندران با ۱۰ 
درصد تنها نواحی چای خیز ایران هستند و 
تا چند سال پیش ۵۴ هزار خانوار چایکار 
از ۷۰هزار تن چای  بیش  منطقه  در همین 
رنگ  و  ها  افزودنی  بدون  طبیعی  خشک 
اکنون  هم  کردند.  می  تولید  صنعتی  های 
هم چای تولید داخل طبیعی بدون افزودنیها 
با اطالع  و رنگ، عمل آوری می شود که 

رسانی اندک استقبال مردم نسبت به آن زیاد 
شده است.

کاریهای  کم  دنبال  به  سالها  این  در 
کاربری  تغییر  به  نسبت  ذیربط  مسئوالن 
به  چای  باغهای  از  بزرگی  بخش  اراضی 
کشت محصوالت دیگر تغییر و یا به ویال و 
آپارتمان تبدیل شد و هم اکنون تولید چای 
داخلی به کمتر از ۲۶ هزار تن رسیده است.  
در واقع ایران عالوه بر تولید داخلی ساالنه  

به ۸۰ هزار وارات چای خشک نیاز دارد.!
تاکنون  کشور  چای  اتحادیه  مسئوالن 
فضای  و  رسمی  های  رسانه  در  مکرر 
رسیدگی  عدم  اند،  کرده  اعالم  مجازی 
شمال  در  چایکار  های  خانواده  اقتصاد  به 
چای،  تولید  نبودن  به صرفه  مقرون  ایران، 
از مصرف  نکردن  زیاد و حمایت  واردات 
محصول  صادرات  سازی  زمینه  و  داخلی 
موجب شده است تا چایکار زمین خود را 
به قیمت های ارزان به غیر بومی ها فروخته 
و به سنگ و آجر تبدیل و با نرخ های گران 

فروخته شود.  
حاضر  حال  در  مسئوالن  این  اظهار  به 
ایران  شمال  در  کشور  باغهای چای  سطح 
حدود ۱۹ هزار هکتار و تولید چای ساالنه 
به کمتر از ۲۰ هزار تن می رسد و این روند 

ادامه دارد.!
کارشناس های کشاورزی و صنعت چای 
با ادامه این روند در سالهای  اعتقاد دارند، 
در  چای  باغات  از  دیگر  نزدیک  بسیار 
جنگل  که  همانگونه  نیست،  خبری  شمال 
ها و مزارع برنج به سرعت درحال نابودی 
در  گیالن  در  چایکار  کشاورزان  هستند. 

سالهای اخیر بارها تاکید کرده اند، دولت تا 
زمانی که این صنعت را در اختیار دارد باید 
قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای را با 
توجه به تورم طی دو سال اخیر در جامعه 

حداقل دو برابر کند.
برای  باید  دولت   ، کشاورزان  گفته  به 
انگیزه و دلگرمی چایکاران هر سال  ایجاد 
در آبان ماه  نرخ خرید تضمینی برگ سبز 

چای را اعالم و نسبت به پرداخت وام های 
بدون بهره برای بهزراعی ، تبدیل بوته های 
سازی  آماده  و  کاشت  جدید،  به  قدیمی 
باغها اقدام کند. تنها در این صورت است 
که باغهای چای حراست و محفوظ خواهند 
افزایش  به  نسبت  توان  می  حتی  و  ماند 
سطح زیر کشت باغهای چای  امیدوار بود.

اعتقاد  مسکن  بخش  های  کارشناس 
شش   « فعلی  دولت  اوایل  تا  دارند، 
در  ساز  و  ساخت  وضعیت  قبل«   سال 
کشور خوب و معامالت ساختمان بسیار 
اقتصاد  از  حوزه  این  اشتغال  و  گسترده 
عالوه  دوران  آن  در  بود.  رونق  پر  هم 
زیر  کمبودهای  همه  با  مهر  »مسکن  بر 
ساخت  روستاها  و  شهرها  »در  ساختی 
و  در چرخش  پول  و  بود  وسیع  ساز  و 
دولت  ابتدای  از  داشت.  جریان  اقتصاد 
فعلی روند به آرامی تغییر کرد و از شروع 
نرخ  متاسفانه  به کار دولت دوازدهم که 

دالر به چهار تا پنج برابر شد » ۱۲ تا ۱۶ 
هزار تومان« رسید، به یکباره قیمت ها با 
شتاب باال رفت و بخش مسکن با همان 

شتاب به زمین خورد.
گاه  گرانی  علت  به  راستا  همین  در   
هشت تا  پانزده برابری زمین و مصالح و 
دستمزدها دیگر ساخت و سازی صورت 
ادامه دارد.  این روند همچنان  نگرفت و 
در این شرایط بازار مسکن » به غیر از آن 
بخش که معدود صاحبان سرمایه حرکت 
مشاوران   ، دارند«  بخش  این  در  هایی 
شده  معامالت  شدید  رکود  دچار  هم 
اند و به اظهار خودشان در شهرها و به 
و  خرید  زمین  بیشتر  روستاها  خصوص 
فروش می کنند و تا حدی هم اجاره که 
آن هم رونق چندانی ندارد. به عبارتی با 
توقف ساخت و ساز در کشور اقتصاد در 
این بخش با حرکت الک پشتی حرکت 
می کند، کارگران زیادی بیکار شده اند، 
تغییر شغل  یا  تعطیلی  مشاوران در حال 
و   معطل  ساختمان  مهندسان  و   هستند 

شرایط برای همه دشوار شده است.؟!

دولت  در  ملی  مسکن  طرح  اکنون 
این  نیست در  کلید خورده که مشخص 
زمان باقیمانده برای دولت تدبیر و امید ، 
خانواده های بدون مسکن و جوان های 
متاهل تا چه میزان می توانند بر روی این 

طرح حساب باز کنند.؟
* قیمت ها در بخش زمین و مسکن 

سیر افزایشی دارد!
با همه این اوضاع و احوال و از آنجایی 
که نظارتی بر این بخش از اقتصاد کشور 
مانند  ها  حوزه  از  دیگر  بسیاری  مانند 
قیمت  خدمات،  ودرمان،  و  دارو  بخش 
مناسبی وجود  نظارت   ... و  کاالها  انواع 
ندارد و اگر هم هست بسیار نامحسوس 
است، قیمت زمین و مسکن در دو سال 
اخیر به ویژه در سال جاری با شتاب کم 
نظیری باال رفت. قیمت مسکن درتهران 
در  اکنون  هم  اما   ، دارد  خود  جای  که 
رشت  گلسار  محدود  و  کوچک  منطقه 
میلیون   ۱۸ تا   ۱۵ مترمربعی  به  آپارتمان 
 ۱۵۰ تا   ۵۰ مترمربعی  به  مغازه  تومان، 
 ۴۵ تا   ۲۰ متری  زمین  تومان،  میلیون 

اعالم   موقعیت  تناسب  به  تومان  میلیون 
و گاه خرید و فروش می شود. این نرخ 
از زبان مالکان به  ها را مشاوران امالک 
مشتریان معدودشان  اعالم کرده و دلشان 
معامله  یک  اگر  اینکه  به  است  خوش 
خرید و فروش در ماه انجام بدهند یک 
 ۱۰ حتی  و  پنج  یا  سه  یا  دو  از  درصد 
میلیارد تومان را دریافت می کنند که خود 

رقم قابل توجهی است.!
در  امالک  مشاور  هزار  سه  از  بیش 
دیگر مناطق شهرستان اگر معامالت زمین 
آن هم به غیر بومی ها و  بساز بفروش ها 
نباشد، تقریبا در ماه درآمدی ندارند و این 

روند هر هفته بدتر می شود.
به راستی با این اقتصاد بیمار که از نوع 
فراتر  هم  سوئیسی  و  دانمارکی  هلندی، 
رفته است چه باید کرد.جوان های جامعه 
این  با  جوان  های  زوج  خصوص  به 
اوضاع و احوال ، روند گرانی ها ، عدم 
ساخت  رسیدن  حداقل  به   ، ها  نظارت 
و ساز مسکن و گرانی حیرت انگیزباید 

چگونه ادامه زندگی دهند. 

شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
خبری گیالن ۲۴: مردم و کسبه شهر استانه 
شدن  ازطوالنی  گیالن  شرق  در  اشرفیه 
از  این شهر که ۱۳ سال  کابلی  پل  ساخت 
زمان ساخت آن می گذرد ، به شدت انتقاد 
دارند. شهروندان این شهر می گویند: این پل را اداره کل راه و شهرسازی استان 
از سال ۱۳۸۵ کلنگ زنی کرد و در آن زمان هم هزینه ساخت بسیار کم و هم 

قطعات پل به آسانی قابل وارد کردن و تامین ارز بود.
به اظهار این شهروندان و کسبه ، پل قدیمی در ورودی شهر از سمت رشت 
و  بازسازی   ، نگهداری  شهر  این  شهرداری  سوی  از  باید  که  آستانه  شهر  به 
آسفالت شود به حال خود رها شده و کم عرض بودن پل، کنده شدن آسفالت 

روی پل و کم توجهی به آن مشکالت زیادی را پدید آورده است.
مدیر کل راه و شهرسازی گیالن در تماس تلفنی با سیمای مرکز گیالن در 
باره ساخت پل کابلی توضیح داد: این پل با عرض ۱۳ متر به صورت دو الین 
رفت و برگشت با پیش بینی مسائل ایمنی و پیاده راه در دو سوی پل انشاء اهلل 

تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
وی افزود: در حال حاضر برخی قطعات پل که باید وارد می شد برای تامین 
ارز واردات با مشکالتی مواجه شده و یک شرکت داخلی تعهد به ساخت این 
قطعات کرده است. به گفته وی، مشکل تامین اعتبارات الزم ناشی از شرایط 
اقتصادی کشور و اثارتحریم ها موجب شد تا ساخت این پل سیزده سال به طول 
بینجامد. این مدیر گیالنی یاد آور شد، پل قدیمی هم همچنان زیر بار ترافیک 
خواهد بود و انشاء اهلل شهرداری شهر استانه بعد از افتتاح پل کابلی فراغتی برای 

تعمیرات اساسی و نگهداری پل قدیمی پیدا خواهد کرد.

که  خانواده،  پسر  بودم،  دوستی  منزل  در 
تکالیف  مشغول  است،  ابتدایی  دانش آموز 
پدر  و  زدند  را  منزل  زنگ  بود.  درسی اش 
با  پدربزرگ  رسید.  راه  از  خانواده  بزرگ 
لبخند، یک جعبه مداد رنگی به نوه اش داد و 
گفت: این هم جایزۀ نمرۀ بیست نقاشی ات.

پسر ده ساله، جعبۀ مداد رنگی را گرفت و تشکر کرد و چند لحظه بعد 
گفت: بابا بزرگ! باز هم که از این جنس های ارزون قیمت خریدی! االن مداد 

رنگی های خارجی هست که ده برابر این کیفیت داره.
دو…ره  این  بچه های  آقاجون؟  می بینید  گفت:  سرافرازی  با  پسر  آن  مادر 
کاله  و سرشون  زد  گول شون  نمی شه  اصال  هستند.  باهوش  خیلی  زمونه  و 

گذاشت.
این رفتار آن  اما من برای شان توضیح دادم که  پدربزرگ چیزی نگفت. 
پسر نشانۀ هوشمندی نیست، همان طور که هدیۀ پدربزرگ برای گول زدن 
نوه اش نیست. پس از آن ماجرای خانم بزرگ پدرم را برای شان تعریف کردم.

. آن زمان که من دانش آموز ابتدایی بودم، 
فامیل هدیه می داد،  بچه های  به  و  به دیدن مان می آمد  بزرگ گاهی  خانم 

بیشتر وقت ها هدیه اش تکه های کوچک قند بود.
بار اول که به من تکه قند داد یواشکی به پدرم گفتم: این تکه قند کوچک 
که هدیه نیست! پدرم اخم کرد و گفت: خانم بزرگ شما را دوست دارد هر 
چه برای تان بیاورد هدیه است،  وقتی خانم بزرگ رفت، پدر برایم توضیح 
داد که در روزگار کودکی او، قند خیلی کمیاب و گران بوده و بچه ها آرزو 
می کردند که بتوانند یک تکه کوچک قند داشته باشند. خانم بزرگ هنوز هم 
خیال می کند که قند، چیز خیلی مهمی است.بعد گفت: ببین! قندان خانه پر 
از قند است، اما این تکه قند که ننه سارا داده با آنها فرق دارد، چون نشانۀ 
توی  قندهای  آن   ، دارد  معنا  قند  تکه  این  به شماست.  او  مهربانی و عالقۀ 
قندان فقط شیرین هستند اما مهربان نیستند. وقتی کسی به ما هدیه می دهد، 
منظورش  بخریم،  را  هدیه  آن  مانند  نمی توانیم،  ما  که  نیست  این  منظورش 
بدهد  نشان  ما  به  را  عالقه اش  می خواهد  او  نیست.  هم  ما  به  کردن  کمک 
می خواهد بگوید که ما را دوست دارد و این، خیلی با ارزش است. این چیزی 

است که در هیچ بازاری نیست و در هیچ مغازه ای آن را نمی فروشند.
***                                          

چهل سال از آن دوران گذشته است و من هر وقت به یادخانم بزرگ و 
تکه قندهای مهربانش می افتم، دهانم شیرین می شود، کامم شیرین می شود، 

جانم شیرین می شود.

انتقاد مردم و کسبه استانه اشرفیه 
به ساخت پل کابلی

برخی والدین امروزی، خود نیاز به 
تربیت دارند!!

انتقادهای جدی  کارشناسهای چای و چایکاران،

قیمت ها در بازار زمین و مسکن پرشتاب،

در حالی که همه چیزهر ماه گران می شود،

شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
قیمت  که  شرایطی  در   :۲۴ گیالن  خبری 
ماه  هر  خدمات  و  کاال  از  اعم  چیز  همه 
قیمت  شود،  می  گرانتر  برابر  یک  حداقل 
بیست  گیالن  کیفیت  با  و  مطبوع  برنج 

درصد کاهش یافت.!!
مرکز  رشت  شهر  برنج  بازار  در  امروز 
برنج  اتحادیه  طریق  از  و  گیالن  استان 
درجه  و  مرغوب  برنج  انواع  نرخ  فروشان 
 ۱۹ تا   ۱۸ کیلویی  کاظمی  و  هاشمی  یک 
هزار تومان است. این نرخ اواخر شهریور 
محصول  برداشت  پایانی  روزهای  در  ماه 
از شالیزارها ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان بود که 
در همین ۴۰ روز قیمت برنج کاهش یافته 

است..
علت  ارزانی برنج گیالن و مناطق غرب 
رامسر،  های  شهرستان  شامل  مازندران 

محصول  که  چالوس  و   تنکابن  نوشهر، 
بی  واردات  کنند،  می  تولیدی  ای  مشابه 
و  قانونی  غیر  و  قانونی  صورت  به  رویه 
افزایش تولید در همه استان ها و حتی در 
که  است  اب  کم  خوزستان  مانند  مناطقی 
تولید  برنج  قبل  سالهای  برابر  سه  امسال 

داشت.
هم اکنون در ۱۷ استان کشور برنج کشت 
می شود و قرار بود از امسال به جز استان 
های شمالی به علت مشکالت کمبود آب 
در سایر استانها برنج کشت نشود. در همین 
بارندگیهای زیاد که  با  امسال  بهار  از  حال 
البته منجر با سیالب های ویرانگر هم شد 
و وجود آب زیاد همه کشاورزان در این ۱۷ 

استان برنج کاشتند. 
جهاد  مسئوالن  که  رسید  جایی  به  کار 
کشور  امسال  اند،  کرده  اعالم  کشاورزی 
خودکفایی  مرز  به  تقریبا  باال  تولید  این  با 

رسیده است.
آنچه بر سر شالیکار گیالنی و مازندران 

آمده است!!
با این شرایط تنزل قیمت محصول برنج 
که حتی قیمت هزینه های کاشت، داشت و 
برداشت هم تامین نمی شود و استقبال غیر 
بومی ها و حتی خارجی ها از زمین های 
این نواحی به خصوص در شرق گیالن و 
رو  پیش  ماههای  در  باید  مازندران  غرب 
شاهد فروش پر شتاب مزارع باشیم، کاری 
که از دو سال قبل درسطح گسترده ای آغاز 

شده است.!
کاظمی  و  هاشمی   « گیالن  برنج  قیمت 
هزار   ۲۵ کیلویی  گذشته  سال  یک«  درجه 
تومان بود و پیش بینی می شد با توجه به 
افزایش هزینه ها به خصوص قیمت نهاده 
های زراعی به مرز ۳۰ هزار تومان در کیلو 
این  بهای  اما در عمل شاهد کاهش  برسد 

محصول هستیم.
کشاورزی،  جهاد  مدیران  است  شایسته 
های  وزارتخانه  و  فرمانداران  استانداران، 
آنچه  و  برنج  بازار  در  جستجو  با  مسئول 

کشاورزان شالیکار اظهار می دارند،  برای 
بی  که  کنند  اقدام  شالیکاران  از  حمایت 

تردید فردا خیلی دیر است.
قیمت زمین های کشاورزی در شمال به 
به  نسبت  مازندران  و  گیالن  در  خصوص 
سایر اراضی خیلی ارزان  و تبدیل کاربردی 
شان بسیار اسان است به خصوص آنکه اگر 

از رانت استفاده شود.
کالم آخر اینکه ، نمایندگان مردم شمال 
در مجلس، دستگاه قضایی  برای حل این 
معضل دامنه دار و نابود کننده شمال ایران 
این  غیر  در  شوند  عمل  وارد  سرعت  به 
صورت باید منتظر عواقب آن در چند سال 

آینده بود. 

بـرنج گیالن 20 درصـد ارزان شـد!
مجید محمدپور ، مدیر مسئول 

مشـاوران امالک در بـرزخ درآمدزایـی!

مجید محمدپور - مدیریت رسانه

م، محمدپور - مدیر مسئول    

»دکتر اسماعیل امینی«  - شاعر و استاد دانشگاه

مدیر  مسئول
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