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مدیران با جدیت پیگیر باشند ،

در مقاطع کارشنـاسی ارشـد 
و کارشناسـی و کاردانـی

چرا اقتصاد ملی به حال خود رها است!؟ 

شهروندان رشتی و دیگر 
ایران  و  گیالن  شهرهای 
شعارهای  که  سالهاست 
می  مسئوالن  از  خوبی 
درصدی  چه  .اگر  شنوند 
از این شعارها عملی شده 
این  از  اما بسیاری   ، است 
به  هرگز  و  مانده  باقی  شعار  همان  در حد  سخنان 

شعور تبدیل نشد تا اجرایی شود.
و  گیالن  شهرهای  دیگر  مانند  هم  رشت  شهر 
 1398 ماه  خرداد  روزهای  آخرین  در  اکنون  ایران، 
شاهد حضور شصت و ششمین شهردار خود است، 
در  مسئولیتهایی  کشور  شهر  چند  در  که  شهرداری 
حوزه مدیریت شهری داشته و یک مسئولیت  را در 
سازمان همیاری شهرداری ها عهده دار بوده است. 
بعد  دکتر حاج محمدی در مراسم  معارفه خود و 
هم در نشست مشترک شهرداران گیالن با استاندار 
کرده  عنوان  پسندی  مردم  و  جالب  بسیار  مطالب  
است. نویسنده بعنوان یک چهره دانشگاهی و رسانه 
ای از این چهره بدون هیچ چشم داشت و انتظاری با 
تمام وجود حمایت می کنم، مشروط بر آنکه ایشان 
متانت  و  دقت  با  کمال  و  تمام  را  اظهاراتش  همه 
نباشد،  طور  این  اهلل  انشاء  بپوشاند.  عمل  ی  جامه 
روزی که حاج محمدی از مرکز استان خدا حافظی 
اجرایی  و  شهری  مدیران  از  بعضی  مانند  کنند  می 
حسابش پر،  بدهی هایش برای آن سازمان هنگفت 
بسیاری روی دست  تمام  نیمه  و  ناتمام  کارهای  و 
داشته باشد و خدای نا کرده مردم با ادبیات نامناسب 

بدرقه اش کنند.  
 نمی دانم چرا ، اما احساسی درونی موجب شده 
که به این آقای دکتر بعنوان عالی ترین مقام مدیریت 
شهری استان گیالن باور داشته باشم و این در حالی 
است که هرگز ایشان را ندیده ام و هیچ اشنایی هم با 
وی نداریم.عبارت هایی که شهردار منتخب شورای 
شهر رشت در روزهای نخست انتخابش در مجامع 

عمومی عنوان کرده به شرح زیر است. 
در  را  شهردار  پس   این  از  رشتی  *شهروندان 
او را در میان  بلکه  اتاق در بسته سراغ نمی گیرند 

خودشان در سطح شهر خواهند دید. 
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فروشگاه عسـل عرضه کننده
        انواع عسل   

              طبیعی ، ژل     
                             رویال ،    
                                  برم موم ، 

                                       گرده گل  

رشت ، فلکه گاز ، جنب پمپ بنزین ، برج زیتون

صبح 13 تا 9 عصر 8 تا 4

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

صدرا

 صفحه 3

بخشی  مسرت  خبر  ها  رسانه  در 
شهرستان  اینکه  بر  مبتی  شده  منتشر 
استان  شهرستان  آخرین  رامسر 
گیالن  استان  به  است  قرار  مازندران 

بپیوندد. 
در  که  شده  اضافه  خبر  این  در   
مازندران به دالیلی متعدد به رامسری 
بالندگی داده نمی  ها فرصت رشد و 
بسیار  شهرستان  این  الحاق  اما  شود 
با  باید  زیبا  و  سرسبز  گیالن  به  زیبا 
بعنوان  باشد.  رامسر  مردم  رضایت 
همسایگی   در  گیالنی   شرق  یک 
شهر رامسر از این خبر بسیار خرسند 
شدم ، اما ایکاش عنوان می شد، قرار 
تنکابن،  رامسر،  های  است شهرستان 

 گیالن 24 و نشریه واکنش: شهردار 
جدید رشت در اولین انتصاب خود، 
بعنوان  را  تهم  علی  االسالم  حجت 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری منصوب کرد.  تا اوایل تیتر 
قزوینی  نصرتی  که  گذشته  سال  ماه 
حرفه  قدیمی  فاطمه  رشت  شهردار 
در  بود.  عمومی شهردار  روابط  مدیر 
روزهای پایانی مدیریتی دکتر نصرتی  
اداره روابط عمومی به دو بخش مدیر 
روابط عمومی و مدیریت امور رسانه 

این  مردمان  که  نوشهر  و  چالوس 
شرق  مردم  با  زیبا  العاده  فوق  منطقه 
 .... و  زبان، خوراک   فرهنگ،  گیالن 
نسبتا یکسانی دارند،  به گیالن الحاق 
خواهد شد. شایسته است  نمایندگان 
مردم شهرستان های رامسر و تنکابن 
جایگاه  که  لنگرود  و  رودسر  و 
برجسته ای هم در خانه ملت دارند، 
همت  و  جدیت  به  را  موضوع  این 

دنبال کنند. 
و  دولت  رئیس  دهم،  دولت  در 
دو تن از مسئوالن طراز اولش بسیار 
از شمال  ناحیه  این  در  کردند   جهد 
ایران یعنی در شهرستان های لنگرود، 
تنکابن،  رامسر،  املش،  رودسر، 

تقسیم شد   ارتباطات رسانه ای  یا  ها 
بهار  مهندس  سرپرستی  دوره  در  و 

مست این دو بخش حفظ شد.
»تهم«  االسالم  حجت  انتصاب 
رفت  می  انتظار  که  است  درحالی 
و  یابد  ادامه  ماهی  چند  تا  روند  این 
شهردار در  فرصت مقتضی به تصمیم 
دکتر  که  شناختی  با  گویا  اما  برسد، 
 ، داشت  تهم  اقای  از  محمدی  حاج 
مدیریت  عنوان  به  بالفاصله  را  وی 

روابط عمومی منصوب کرد

نام  با  استان  یک  نوشهر  و  چالوس 
عمر  که  کنند  تاسیس  ساحلی  استان 
قرار  اگر  اکنون  نکرد.  وفا  دولت  آن 
شود،  تشکیل  ساحلی  استان  نیست 
حداقل چهارشهرستان غرب مازندران 
اقدام  این  با  شوند.  متصل  گیالن  به 
از  یکی  که  وسعت  لحاظ  به  گیالن 
و  کشوراست  استانهای  کوچکترین 
دارد  قرار  بندی  درانتهای جدول رده 
و  کند  می  پیدا  زیباتری  صورت    ،
به  هم  شهرستان  چهار  این  مردم 
مرکز  رشت  شهر  به  نزدیکی  لحاظ 
داشت.   بیشتری خواهند  منافع  گیالن 
و  واکنش  ای  منطقه  نشریه ی  در  ما 
پیشاپیش   24 گیالن  خبری  شبکه 

مدیرکل  این  از  پیش  تهم 
سیاست گذاری و نظارت و هماهنگی 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  عالی  شورای 
چه  تا  اینکه  و  بوده  کشور  شهادت 
ارتباط  و  عمومی  روابط  با  میزان 
منتظر  باید   ، دارد  آشنایی  ای  رسانه 
بود و دید. . گفته می شود به زودی 
شهردار،  معاونان  حوزه  در  تحوالتی 
حوزه بازرسی و حراست، مشاورین و 
مدیر حوزه دفتر شهردار  نیز صورت 
می گیرد. مدیریت شبکه خبری گیالن 

استان  به  رامسر  شهرستان  الحاق 
گیالن را به گیالنی ها و مردم خوب 
شهرستان رامسر تبریک می گوییم و 
منتظر الحاق سه شهرستان دیگر غرب 

مازندران به گیالن هستیم. 
 ، ، مدیر مسئول  پور  مجید محمد 

خرداد 98 
منبع : گیالن 24

24  انتصاب حجت االسالم تهم را به 
ایشان تبریک می گوید و آمادگی خود را  
برای هر گونه همکاری اعالم می دارد

رامســـــر به گیالن می پیــوندد 

مدیر روابط عمومی شهرداری رشت منصوب شد 

یادداشت ویژه، 
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گوناگون

خبر

خبر

 گیالن 24 و نشریه واکنش: رئیس کل دادگستری استان گیالن با بیان نقش دهیاری ها در 
کاربری  تغییر  با دقت و حساسیت،  باید  و مسئوالن محلی  دهیاران  عامه گفت:  حفظ حقوق 

اراضی در روستاها را رصد کرده و تخلفات را به مراجع رسیدگی اعالم کنند. 
امروزه  اینکه  بیان  با  الهیجان  در  المال  بیت  حقوق  حفظ  همایش  در  پور  سیاوش  احمد 
حساسیت و دقت بیشتری در بین مدیران استان در خصوص حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی 
دیده می شود، ابراز امیدواری کرد: این حساسیت با فرهنگ سازی و تغییر نگاه و نگرش همراه 
باشد.  رئیس شورای قضایی استان رمز ماندگاری حاکمیت را حمایت مردمی ذکر کرد و گفت: 
فرهنگ  باید  نیز  ما  آن می شود و در کشور  ماندگاری  امور موجب  تمامی  در  مردم  حمایت 

جامعه به سمتی سوق داده شود که مردم خود را متولی صیانت از محیط زیست دانسته و بر حفظ 
آن کوشا باشند.  این مقام ارشد قضایی به تصویب شیوه نامه احیای آب بندان ها و ساماندهی 
رودخانه ها و شیوه نامه ساماندهی و بهره برداری از سواحل و شناگاه ها با همکاری استانداری 
گیالن و دستگاه های اجرایی و نظارتی اشاره کرد و آن را گامی در راستای حفظ حقوق عامه 
بیان نقش دهیاری ها در حفظ حقوق عامه گفت: دهیاران  با  در استان بر شمرد. سیاوش پور 
و مسئوالن محلی باید با دقت و حساسیت، تغییر کاربری اراضی در روستاها را رصد کرده و 

تخلفات را به مراجع رسیدگی اعالم کنند. 

گیالن از نظر واکنش
سالمندی مقام اول 

در کشور را دارد

آزمون استخدامی 
راه آهن گیالن 7تیر 

برگزار می شود 

نگاه جـامعه را می توان 
تغییـر داد

  دهیـاران تخلفات تغییـر کاربـری اراضـی را اعالم کنند 

در  باید  که  را  آنچه  بدهید  اجازه 
همین  شود،  اعالم  تحلیل  این  انتهای 
اجرایی  دستگاه  چرا  که  بگویم  جا 
کشور طی یک سال و چند ماه اخیر 
و  کرده  رها  خود  حال  به  را  اقتصاد 

بازار از هر کنترلی خارج است.؟! 
به قلم: مجیدمحمدپور- نویسنده ، 

روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات
دولت  اصلی  نقش  آنکه  نه  مگر 
و  نظارت  کنونی  دولت  جمله  از  ها 
کنترل است و چنانچه در یک جامعه 
سنگ  قطعا  نباشد،  کنترل  و  نظارت 
روی سنگ بند نمی شود، شرایطی که 
هم اکنون در بازار و اقتصاد ما حاکم 

شده است.!! 
و  کشور  اقتصادی  مدیران  ظاهرا 
صاحب منصبان در نظر ندارند به مردم 
خوب و فهمیم ایران اعالم کنند، این 
شرایط تا چند روز و ماه و سال ادامه 
دارد و در این اوضاع و احوال خاص 
کارشناس های  است حداقل  شایسته 
دهند  انجام  را  این شفافیت  اقتصادی 
اقتصاد  با  را  خود  تکلیف  ملت  که 
به  عمومی  افکار  بدانند.  خانوادگی 
خاطر نظام اسالمی ، رهبری انقالب، 

خون شهیدان و جان نثاری جانبازان 
و  رزمندگان  فداکاریهای  چنین  هم 
اما  اند،  کرده  سکوت  حرم  مدافعان 
باید به این سکوت با احترام نگریست 
بهبود  برای  حد  بی  تالش  ضمن  و 
شرایط ، توضیح داده شود که کشور و 
جامعه به کدام سمت و سو می رود. 

رئیس جمهور زمانی اعالم کرد، اگر 
سیستم بانکی کشور درست شود همه 
مسائل این سرزمین حل می شود، اما 
امروز هر گوشه ای که بنگیرید اوضاع 
به مراتب بدتر از سیستم بانکی است 
می  پیش  به  شتاب  به  بحران  این  و 

 27 امروز  همین  آنکه  جالب  تازد. 
تحلیل  این  نوشتن  زمان  ماه  خرداد 
وزیر کشور از بانک های کشور انتقاد 
مسکن  ساخت  برای  که  کرده  شدید 
تعهدات  وجود  با  سیلزده  درمناطق 

مالی دولت همکاری نمی کنند.؟! 
نظران   و صاحب  مردم  از  بسیاری 
 ، پرسند  می  و  هستند   حیرت  در 
مگر می شود بخشی از نظام با بخش 
های  زمینه  و  نکند  دیگرهمکاری 

نارضایتی عمومی را فراهم سازد. 
یک  نیاز  اولین  که  مسکن  قیمت  
خانواده است در 15 ماه اخیر سر به 
ماه و مریخ کشیده و شرایط به حدی 
در  ها  نشین  اجاره  که  است  بغرنج 
تهران و کالنشهر ها به حاشیه شهرها 
اند، » فقط  پناه برده  و حتی روستاها 
برسانند  شب  به  روزرا   آنکه  برای 
در  نیست.  اینگونه  که  زندگی  وگرنه 
کشاکش این شرایط بحرانی اقتصادی 
و اجتماعی و پیامد آن حوزه فرهنگی، 
ورزشی و .... یک وزیر هم می گوید، 
خود  اقتصاد  به  کمک  برای  مردم 
مانند  روز  شبانه  کشور  و  خانواده  و 
بخورند.!؟.   غذا  وعده  یک  ها  چینی 
این گونه اظهار نظرهای عجوالنه  و 
افکار عمومی را دیوانه وار  احساسی 
فلج می کند و واقعا نمی دانند سرشان 

را به کجا بکوبند.؟. 
مسئوالن قوای سه گانه به خصوص 
دارند  ناله  ها  تحریم  از  ها  دولتی 
چهار  در  اسالمی  ایران  که  حالی  در 
بوده   تحریم  در  همیشه   گذشته  دهه 
است  یافته  شدت  ها  تحریم  اگر  و 
تدابیر مناسب آن  اتخاذ  چاره کار در 
امید است. در  تدبیر و  هم در دولت 
کشاکش این اوضاع و احوال بد برحی 
مسئوالن اقتصادی می گویند که سال 
خیلی  کشور  اقتصادی  رشد  گذشته 

خوب بود.!!؟ 
از  اعم  مردم  است  چنین  اگر 

اوضاع  این  باید  روستایی  و  شهروند 
خوب را بر سر سفره و در هزینه های 
حامل  هزینه  مسکن،  اجاره  درمان، 
لوازم   ، خوارکی  مواد  انرژی،  های 
زندگی ، خدمات و نظایر آن حس و 

درک کند. 
روز  چند  همین  در  که  حالی  در 
قیمت   ماه«  خرداد  اواخر   « اخیر 
سایر  و  نوشیدنی   انواع  و  لبنیات 
قبل  از  گرانتر  درصد   25 تا  کاالها 
شده است و خانواده های  کم درآمد 
دیگر قادر به خرید یک بسته پنیر به 
اصطالح صابونی برای صبحانه و شام 
رشد  شعار  باید  چگونه  نیستند  خود 

اقتصادی را درک کرد. 
در  چگونه   نظارتی  های  دستگاه 
صحنه حضوردارند و نقش شان در بر 
خورد با گرانی ، احتکار، سوء استفاده 
ها ، اختالس ها و رانت و باند بازی 
ها چیست و اگر نظرتان این است که 
ابتدا  از  چرا   ، زیاد شده  بسیار  تعداد 

کنترل و نظارت نداشتید؟.  
چرا مدیری که حقوق 10 و 15 و 
20 میلیون دریافت و عالوه بر آن حق 
در  کارانه  و  پاداش  و  سفر  و  جلسه 
تواند  می  آیا  می شود،  ثبت  او  فیش 
با  آمد  در  کم  قشرهای  درد  در عمل 
را  بیشتر  کمی  و  میلیون  یک  حقوق 

حس کند.؟ 
اندازه  به  چیز  همه  کشور  این  در 
جمعیت 82 میلیون نفری وجود دارد 
و بسیاری از تولیدات داخلی است ، 
پس چرا بر این اوضاع مدیریت نمی 
اینها  همه  کنید  نمی  فکر  ایا  و  شود 
و  است  رانت  و  مدیریت  ضعف  از 
کسانی را بر مسند نشانده اید که توان 

آن مسئولیت را ندارند.؟.  
فرض بر آنکه دولت و نظام قصد 
دارند قیمت ها در بخش های مختلف 
واقعی شوند اما اگر چنین است مردم 
بخش  درهمه  و  نیستند  نامحرم   که 

های همکاری و همراهی می کنند. 
سیستم  خودرو،  مسکن،  بازار 
گسیخته  لجام  افزایش  بانکی،  
، خدمات  لوازم خانگی  ها،  خوراکی 
.... و  درمان  و  دارو  خصوص  به 

شرایطی ایجاد کرده که اقشار کم در 
تحمل  تاب  دیگر  بضاعت  بی  و  آمد 
پر شتاب  به فوریت و  باید  ندارند و 

کاری کرد. 
درست زمانی که رئیس دولت اعالم 
می کند، فشارهای آمریکا و تحریم ها 
به  بازار   ، است  شدن  تخلیه  حال  در 
درصد   25 تا   20 را  ها  قیمت  یکباره  
افزایش می دهد، مشخص هم نیست که 
این گرانی با چه استداللی انجام شده و 
قدرت دولت و حاکمیت چرا با عامالن 

در بازار برخورد نمی کند. 
دولتی،   ، اجرایی  مدیران  همه 
یک  درقالب  ها  خصولتی   ، حاکمیتی 
که  کنند  اعالم  بیایند  انقالبی  حرکت 
شرایط   این  در  را  خود  های  حقوق 
مردم  همه  و  دهند  می  کاهش  بحرانی 
آمد  میلیون در  تا 10  بین 3  باید  ایران 
امر  این  تحقق  برای  و  باشند  داشته 
واقعی  عدالت  که  شود  ریزی  برنامه 

همین است. 
زمانی که حقوق های میلیونی و پاداش 
های کالن دریافت می شود ،حتی اگر به 
درک  را  مردم  درد  که   کنید  عنوان  زبان 
و  شما  باید  است.  واقع  کنید، خالف  می 
خانواده هایتان کمبودها  را احساس کنند 
تا بفهمند مردم در چه شرایطی زندگی می 

کنند. 
دولت را کوچک و چابک کنید، سازمان 
ها و ارگان های مازاد و موازی را حذف 
یا ادغام کرده و اکنون که در آمد کشوربه 
به شدت کاهش  نفت  علت عدم صدور  
یافته، هزینه ها را کم کنید. به راستی این 
کار سختی است  و مقام های عالی کشور 

از انجام آن عاجز ند.!؟ 
و  نجومی  های  حقوق  کاهش  با 
های  دریافتی  با  آن  کردن  همطراز 
کارکنان و بازنشسته ها، کوچک سازی 
بازیهای  و  رانت  از  ، جلوگیری  دولت 
حزبی و جناحی و البته کاهش هزینه ها 
حتما نگاه جامعه عوض می شود، لطفا 
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گیالن 24 و نشریه واکنش: فرصت ها و ظرفیت های 
بین  نمایشگاه  انزلی در هشتمین دوره  آزاد  سازمان منطقه 

المللی اینوتکس ایران معرفی شد . 
الملل  بین  امور  و  روابط عمومی  مدیریت  گزارش  به   
سازمان منطقه آزاد انزلی، این سازمان با حضور در هشتمین 
 ،)Inotex2019( اینوتکس  المللی  بین  نمایشگاه  دوره 
فرصت ها و ظرفیت های این منطقه را برای شرکت ها و 
فعالین حوز ه های فناوری و نوآوری کشور معرفی نمود.  
تا  نوزدهم  از  به مدت چهار روز  که  نمایشگاه  این  در 
بیست و دوم خرداد ماه جاری در مرکز نمایشگاه های بین 
و  اقتصادی  معاونت  نمایندگان  شد،  برگزار  تهران  المللی 
سرمایه گذاری سازمان در کنار سایر مناطق آزاد کشور، با 
شرکت در پنل های تخصصی، نشست های استارت آپ ها 
و شرکت های شتاب دهنده و تأمین سرمایه؛ فرصت های 
منطقه  فناورانه  و  نوآورانه  های  فعالیت  و  گذاری  سرمایه 
آزاد انزلی را در این نمایشگاه بین المللی عرضه کردند و 
با حدود چهل شرکت فناور و نوآور حوزه های مختلف 

درخصوص فعالیت در این منطقه به مذاکره پرداختند. 
حوزه  المللی  بین  نمایشگاه  این  جنبی  های  بخش 
نوآوری  مجمع  نخستین  شامل  کشور  نوآوری  و  فناوری 
رتبه  عالی  نمایندگان  با حضور   )APIF(اقیانوسیه و  آسیا 
هایی  پنل  و  ها  سخنرانی  اقیانوسیه،  و  آسیا  کشور   ۶3 از 
 Pitch اینوتکس،  سرمــــایه  کافه  استیج،  عناوین  با 
شرکت  روی  در  رو  دوجانبه  های  نشست   ،INOTEX
 Pitchفناوری بازار  رویداد  نمایشگاه،  در  حاضر  های 
نوآورانه،  نوآوری  رویــــداد   ،Reverse INOTEX
اقیانوسیه،  و  آسیا  نوآوری  مجمع   ،Talent INOTEX
مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان، گردهمایی استارتاپ 

ها و در نهایت گردهمایی سرمایه گذاران بود. 

 واکنشی ها: بانک جهانی با پیش بینی کاهش یافتن اثر 
تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده اعالم کرد 

اقتصاد ایران در این سال از رکود خارج شود. 
چشم  به  موسوم  خود  اخیر  گزارش  در  جهانی  بانک 
انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است اثر تحریم ها بر 
اقتصاد ایران در سال آینده تخلیه شود و اقتصاد ایران در 

این سال از رکود خارج شود. 
 این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال جاری 
را منفی 4.5 درصد پیش بینی کرده و انتظار دارد اقتصاد 
ایران در سال آینده از رکود خارج شده و رشد اقتصادی 

0.9 درصد را تجربه کند. 
 بانک جهانی در این گزارش نوشته است: »پیش بینی 
می شود در پی کاهش یافتن اثر تحریم های کنونی آمریکا، 
افزایش   2020-21 سال  طی  ایران  در  اقتصادی  فعالیت 

یابد.« 
 این گزارش افزوده است: »با به ثبات رسیدن وضعیت 
در  ایران  اقتصادی  رشد  ها  تحریم  اثر  رفتن  و  آب  تورم 
این گزارش همچنین  از سر گرفته می شود.«  آینده  سال 
نرخ تورم ایران در پایان آوریل 2019 را 52 درصد برآورد 

کرده است.

ظرفیت های 
سازمان منطقه آزاد انزلی 

معرفی شد 

فشار تحریم ها 
بر اقتصاد ایران 
تخلیه می شود 

چرا اقتصاد ملی به حال خود رها است!؟ 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودسر ؛

معاون وزیر ورئیس سازمان 
بهزیستی :

در هشتمین دوره 
نمایشگاه بین المللی 

اینوتکس ایران، 

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

خبری ، تحلیلی » گیالن 24 « 

کل  مدیر  معرفی  مراسم 
و  گیالن  بهزیستی  جدید 
با  قبلی  مدیرکل  از  قدردانی 
کشور  بهزیستی  رئیس  حضور 

در رشت برگزار شد.  
قبادی  دکتر  مراسم  این  در 
زحمات  از  تشکر  ضمن  دانا 
پارسی  رضا  محمد  دکتر 
کشور  بهزیستی  سازمان  گفت: 
که  است  سازمانهایی  از  یکی 
کمترین  با  آن  هدف  جمعیت 
قلب،جسم  روز  حقوق،شبانه 
وروح خود را در اختیار عزیزان 
مددجو قرار داده است.  وی با 
بیان اینکه استان گیالن 100هزار 
و50هزار  معلول  دارای  خانوار 
گفت:استان  دارد،  معلول  فرد 
در  سالمندی  نظر  از  گیالن 
دارد.                                           را  اول  مقام  کشور 
اجتماعی  های  آسیب  وی  وی 
از  یکی  را  اعتیاد  ازجمله 
گفت:  و  کرد  بیان  مهم  مسائل 
آسیبها  ازچنین  پیشگیری  برای 
به  اعتماد  حس  طفولیت  از 
وخالقیت  یابی  نفس،استعداد 
بگیرد  شکل  درکودکان  باید 
ودر این زمینه نیز بیش از 500 
فعالیت  حال  در  کودک  مهد 
هستند.       دکتر قبادی دانا بیان 
بهزیستی  در سازمان  باید  کرد، 
بیاموزیم،تجربه  را  زیستن  به 
وتمرین کنیم وبه جامعه انتقال 
پذیر  امکان  زمانی  واین  دهیم 
خواهد بود که از پرسنل خوب 
ومدیران پاکدست ،صادق،سالم 
باشیم.                                          برخوردار  امد  وکار 
سازمان  کردهدف  اضافه  وی 
اسایشگاه  توسعه  بهزیستی 
نیست بلکه هدف این است که 
منزلت  با  درجامعه  فردمعلول 
زندگی  ویک  کند  زندگی 
صحیح وشایسته را تجربه کند. 
نژاد،مدیر  نحوی  حسین  دکتر 
نیز  گیالن  استان  بهزیستی  کل 
گفت:هدف  مراسم  این  در 
سازمان بهزیستی دفاع از حقوق 
جمعیت هدف وخدمت صادقانه 
به  خواهیم  می  ما  واگر  است 
تالش  باید  برسیم  خود  هدف 
هدف  واز  باشیم  داشته  مجدانه 
یعنی خدمت جدا نشویم.   خود 
استان  بهزیستی  کل  مدیر 
خواست  ها  رسانه  از  گیالن 
مسولین  واز  بگویند  را  ایرادها 
مدیران  تمام  ولی  کنند،  انتقاد 
نکنند  نگاه  چشم  بایک  را 
جامعه،مردم  بین  الزم  واعتماد 
آورند.                                             وجود  به  ومسولین 

 2 شمال  آهن  راه  مدیرکل   
استخدامی  آزمون  برگزاری  از 
تاریخ  در  گیالن  استان  راه آهن 

هفتم تیر ماه خبر داد.. 
اینکه در  بیان  با  علی خدایی 
نام  ثبت  نفر  آزمون ۶ هزار  این 
کردند، تصریح کرد: تمام مشاغل 
آزمون  طریق  از  راه آهن  نیاز  مورد 
جذب خواهد شد.وی  اظهار کرد: 
تاکنون هیچ جذبی در راه آهن گیالن 
نیروهایی  و  است  نگرفته  صورت 
آهن  راه  در  حال حاضر  در  که 
مشغول به کار هستند به صورت 
ماموریتی از استان های زنجان و 

قزوین می باشند.. 
فن  مهار  مهندسی  شرکت   
آوران) محدوده راه آهن گیالن( 
طریق  از  نفر   131 جذب  برای 
مصاحبه  کتبی،  آزمون  برگزاری 
ماه  اردیبهشت  معاینات   و 
می  انتظار  و  کرد  اقدام  امسال 
را  آزمون  که  نیروهایی  که  رود 
 ، بگذارند  با موفقیت پشت سر 
آهن  راه  در  کار  امسال  تابستان 

را شروع کنند.

امورخیریه  و  اوقاف  اداره  رئیس 
کرد:  اعالم  املش  و  رودسر  شهرستانهای 
چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم 
حضور  با   98 خرداد  در2۶  گیالن  شرق 
 ، سال   18 باالی  سنی  رده  ،در  قاری   90

دربخش برادران و خواهران 
زاده  طالب  مسجد  در 

رودسربرگزارشد. 
حجت السالم والمسلمین 
اوقاف  اداره  رئیس  خوبرو 
شهرستانهای  امورخیریه  و 
درچهل  املش  و  رودسر 
مسابقات  دوره  دومین  و 
گیالن  شرق  کریم  قرآن 
شهرستانهای رودسر، لنگرود 
بصورت  که  الهیجان  و 
کرد:  بیان  اجراشد،  مشترک 

از  باحضور 90نفر  از مسابقات  این دوره 
قاریان آقا و خانم و به صورت تخصصی 

برگزارشد.
واملش  رودسر  اوقاف  رئیس  خوبرو 
قرآن  مسابقات  دوره  دومین  و  چهل  در 
کریم شرق گیالن که صبح وبعدازظهر 2۶ 
خرداد 98 برگزارشد، گفت:دراین دوره ، 
نفر، الهیجان  از شهرستانهای رودسر 37 
به رقابت  باهم  نفر  لنگرود 1۶  نفر و   3۶

پرداختند.
افتتاحیه چهل و دومین دوره مسابقات 
قرآن کریم شهرستانهای رودسر، لنگرودو 
زاده  طالب  موقوفه  مسجد  در  الهیجان 

رودسر و باحضور حجت السالم روحانی 
السالم  حجت  رودسر،  جمعه  امام 
، حجت  تبلیغات  سازمان  رئیس  احمدی 
علمیه  حوزه  مدیریت  رمضانی  السالم 
حجت   ، شهرستان  این  )ع(  صادق  امام 

پور   ، اوقاف  اداره  رئیس  خوبرو  السالم 
فرماندار  اجتماعی   ، سیاسی  معاون  امیر 
فرهنگ  اداره  رئیس  نژاد  عباس   ، رودسر 
تامین  رئیس   ، رودسر  ارشاداسالمی  و 
اجتماعی املش، فرمانده اسبق سپاه ناحیه 

آستانه اشرفیه و ... برگزارشد. 
روحانی  المسلمین  و  السالم  حجت 
افتتاحیه  در  رودسر  شهرستان  جمعه  امام 
از  کرد:یکی  بیان  مسابقات  از  دوره  این 
برکات نظام جمهوری اسالمی و یکی از 
این  اسالمی  اتقالب  بزرگ  دستاوردهای 
خانمها  آقایان،  از  هزار  صدها  که  است 
 ، مختلف  اقشار  و  نوجوانان  و  جوانان   ،

حول محورقرآن کریم جمع کردو جهت 
این  از  هیچگاه  اتقالب  از  قبل  شد.  دار 
و  مندنبودیم  بهره  شیوه  این  به  نعمت 
بودو  منازل  و  محافل  در  صرفأ  قرآن 
جهت نداشت. روحانی امام جمعه رودسر 

مردم  ملت،  حقیقتا  کرد:امروزه  تصریح 
 ، با همه بصیرت و معرفت  ما  و جوانان 
در محضر قرآن کریم قرارگرفته و ده ها 
حافظ کل ، قاری و مسلط به مفاهیم قرآن 
داریم. تاجائی که قاریان مصری به جهش 
و رشد زایدالوصف ما در امر قرآن که در 

جهان شاهد هستیم اعتراف می کنند. 
افتخارملت  امروز  افزود:  ادامه  در  وی 
ایران این است ، آنچه را قرآن به او فرمان 
معظم  و  فرزانه  رهبر  و  کند  عمل   ، داده 
انقالب درطی سی سال رهبری در روند 
 ، انقالب  دوم  گام  در  و  اسالمی  انقالب 
به آیه آیه قرآن عمل می کنند. وی خاطر 

اسالمی  های  درکشور  متأسفانه  کرد:  نشان 
به  و  پرداخته  قرآن  تالوت  به  فقط  و  فقط 
می  دیگر  الحان  و  حزین  با صوت  قرائت 
پردازنداما عمل به آیات قرآن وجود ندارد. 
حجت السالم والمسلمین 
رودسر  جمعه  امام  روحانی 
قرآنی  مسابقه  برگزیدگان  از 
یا  قرائت  به  تنها  خواست: 
توجه  دیگر  الحان  و  صوت 
ترویج  به  نسبت  و  نکنند 
قرآنی  فرهنگ  و  قرآن 
به  و  باشند  کوشا  درجامعه 

آیات قرآن عمل نمایند. 
حجت السالم و المسلمین 
اوقاف  اداره  رئیس  خوبرو 
شهرستانهای  امورخیریه  و 
مراسم  این  حاشیه  در  املش  و  رودسر 
اظهارکرد: ثبت نام طرح نشاط معنوی سال 
98 اداره اوقاف، در رده سنی 7 الی 18 سال 
و برای دختران و پسران از تاریخ 25 خرداد 
لغایت 12 تیرماه سالجاری درمساجد و امام 
زاده های این شهرستانها از جمله امام زاده 
امام   ، ماچیان  ابراهیم  سید  و  مرتضی  سید 
زاده سیدحسین کش کالیه املش ، میرحیدر 
سیدمحمد  ،بقعه  امیربنده  میراحمد  و 
موقوفه  ومسجد  کالچای  وگلزارشهدای 

طالب زاده رودسرو ... انجام می شود./

چهل و دومیـن دوره مسابقات قـرآن کریم شرق 
گیالن برگـزارشد

زهرا رضائی

سمیه محمدی- رودسر

آگهــی های ثبتــی

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9800080
بدینوسیله به خانم صفورا منصوری نالکیاشری فرزند حسن به کد ملی 
ابراهیم  سید  اقای  و  پاسداران  خ  لنگرود،    : نشانی  به   2709177961
شاکری لنگرودی فرزند سید خلیل به شماره ملی 2708298917 به نشانی 
باستناد قرار داد  لنگرود  بانک سپه   ، ابالغ می گردد  لنگرود آنسر محله   :
خود  طلب  جهت وصل   ، مورخ 1390/9/20  بانکی شماره 119076300 
 5/446/130 بمبلغ  دولتی  عشر  نیم  و  ریال   108/922/610 مبلغ  به 
ریال متعلقه علیه شما مبادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده به کالسه 
9800080 در این اداره تشکیل شده و در جریان است ، لذا با توجه به 
اینکه ابالغ اجراییه به شما در آدرس متن سند میسر نشده مراتب از طریق 
درج در روزنامه به شما ابالغ می گردد متقضی است حداکثر ظرف مدت 10 
روز ا ز تاریخ انتشار این آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائید ، 

در غیر این صورت عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی لنگرود - کبرا پزشکپور

ر م الف / 1345

محل  غالمحسین  فرزند  یدی  فصیحی  هوشنگ  آقای  به  وسیله  بدین 
بانک  که  شود  می  ابالغ  آزادگان  مدرسه  پشت  ازادگان  خ  رشت  اقامت، 
 -  168911631 شماره  بانکی  داد  قرار  استناد  به  سنگر  شعبه  سپه 
1389/12/7 جهت وصول مبلغ 33195330 ریال تا تاریخ 1398/2/9 
کامل  تسویه  روز  مذکورتا  تاریخ  از  و  متعلقه  خیر  تا  خسارت  انضمام  به 
اجرائی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی 
مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9800022 کالسه  به 
اعالمی بستانکارمیسر  اجرائیه در آدرس  ابالغ واقعی  1398/2/17مامور 
مفاد  اجرا  نامه  آئین   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نگردید، 
اجرائیه فقط در یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید در غیر این 
صورت عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.  مسئول واحد اجرای 
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گوناگون

 گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیرکل تامین اجتماعی گیالن با اشاره به وجود 2۶253 
نفر بیمه شده اختیاری در سطح استان ، اظهار داشت : این نوع بیمه یکی از گروههای 
می  نزد سازمان  سابقه  یکماه  دارای  از گذشته حداقل  که  است  افرادی  برای  مناسب 

باشند . 
 جمیل حق پرست  با بیان اینکه نرخ بیمه اختیاری برای انعقاد قرار داد معادل 27 
درصد میباشد اظهار داشت : حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان این 
گروه که در پایان سال 97 دارای قرارداد فعال بوده اند در سال جدید معادل 1/1 حداقل 

متقاضیان جدید که در سال 98  بوده و در خصوص  دستمزد مصوب شورایعالی کار 
ثبت درخواست نموده یا مینمایند این میزان برابر 2/1 تعیین شده است .  مدیرکل تامین 
اجتماعی گیالن ، تعداد بیمه شدگان اختیاری تحت پوشش استان را حدود ۶ درصد 
از  برخورداری  بمنظور  عالقمندان   : افزود  و  برشمرده  اصلی  شدگان  بیمه  مجموع  از 
پوششها و تعهدات تامین اجتماعی جهت انعقاد قرارداد میتوانند به شعب 28 گانه استان 
در شهرهای مختلف و کارگزاری های رسمی در شهرهای رشت ، بندرانزلی ، الهیجان 

، لنگرود و رودسر مراجعه کنند. منبع : گیالن 24 

26 هزار نفـر در گیالن بیــمه اختیـــــــاری دارند 

رشت زیبا نباید بوی تعفن 
بدهد! 

واکنش

گیالن ، نگین سبز و زیبایی است 
می  ایران  نقش  خوش  پهنه  در  که 
درخشد و زیبایی این استان  همراه با 
ساحل زیبای  خزر بهترین  بهانه برای 
سفر ، گردشگری وآرامش مسافران و 

گردشگران است. 
از  ماه  خرداد   17 جمعه  عصر    
در  رشت  سمت  به  هاشم  امامزاده 
همانند  متاسفانه  که  بودم   حرکت 
در  سال  گرم  فصل  در  قبل  سالهای 
تعفن  شدید  بوی  سراوان  منطقه 
سرنشین  برای  زباله  تن  میلیون  چند 
در  گردشگران   و  ها   خودرو  های 
العاده کالفه  فوق  فطر  عید  تعطیالت 

کننده  بود.!؟ 
 دکتر نصرتی قزوینی شهردار قبلی 
در  قبل  سال  تابستان  اواخر  رشت 
مرکز  در  حضورش  پایانی  روزهای 
زباله  ارتفاع  بود،  گفته  گیالن  استان 
از  بیش  به  در منطقه جنگلی سراوان 
به چندین  آن  متر و مساحت  یکصد 
این  اصالح  برای  و  رسد  می  هکتار 
نیاز  ملی  اقدامات  و  عزم  به  معضل  

است.! 
قبلی  استاندارهای  و  شهردارها 
های  دستگاه  تامین  از  بارها  گیالن 
استان  به  اروپایی  یا  زباله سوز چینی 
بودند  کرده  تعهد  و  بودند  داده  خبر 
و  گیالن  مرکز  در  پسماند  معضل 
و سرسبز  زیبا  استان  ن  دیگر شهرها 
مرتفع خواهد  کلی  به   1395 سال  تا 
دو  از  بیش  که  بزرگی  معضل  شد، 
 ، شدید  آلودگیهای  بر  عالوه  دهه 
رهگذران  و  مسافران   ، منطقه  مردم 
را  از نظر استشمام بوی تعفن کالفه 
کرده است. در عین حال شیرابه های 
وارد  تردید  بی  زباله  تن  ها  میلیون 
منابع  زیر زمینی منطقه شده و با خود 

همراه  به  ناگواری  بسیاری  تبعات 
دارد، هرچند مسئوالن در گذشته  این 
مشکل اساسی را تایید نمی کردند ..!. 
  پرسش اساسی این است که مگر 
مرکز  محیطی  زیست  های  تشکل 
استان ، محیط زیست گیالن ، مدیران 
بسیار  طبیعت  دوستداران  و  اجرایی 
زیبا و فوق العاده گیالن متوجه تبعات 
فزاینده این بحران نبوده و نیستند که 
سالمت  ضد  و  بحرانی  شرایط  این 
گردشگران  و  بومی  مردم   زیست  و 
ادامه  سیاق  و  سبک  همین  به  سالها 

دارد.؟
حدی  به  منطقه  این  در  اوضاع    
که  است   شده  بار  فاجعه  و  بحرانی 
نیست  مکتوب  مستندات  به  نیازی 
جمعی  تابستان  فصل  در  سال  هر  و 
مرکز  اطراف  روستاهای  اهالی  از 
انباشت زباله شهرستان رشت و چند 
با بستن بزرگراه  شهرستان استان گاه 
رشت به قزوین در ناحیه ی سراوان  
برای مدتی هر چند کوتاه فریاد بر می 
، مدیریت  اجرایی  تا مسئوالن  آورند 
از   غیر  به  زیستی  محیط  و  شهری 
بحران  حل  برای  سخنرانی  و  وعده 

اقدام کنند. 
به راستی ایا می توان با راه اندازی 
این مشکل  به  پویش  یا  کمپین   یک 

فائق آمد. 
اندیشه بودم که به نزدیک  این  در 
نزدیکی   « به   نرسیده  رشت  شهر 
 ، ص«   « اکرم  رسول  بیمارستان 
آنسوی  بزرگراه شرکت سپید رود که 
را  طیور  روزانه  کشتار  و  مرغ  تولید 
انجام می دهد، محیطی بسیار متعفن 
این  که  کرده  پراکنده  محیط  در  را 
خودروها   سرنشینان  برای  تند   بوی 
قابل   « منطقه  مردم  و  گردشگران    «
تحمل نبود . افرادی که در محل بودند 
اظهار می کردند ، بوی تند  متعفن در 
رود  سپید  شرکت  از  منطقه  فضای  
است و در روز جمعه قطعا مسئولی 

نبود که پاسخگو  کنجکاوی من باشد. 
هم  آن   « مسافران   ، کنید  تصور 
بیش از 2 میلیون نفر  در همین چند 
ورود  برای  فطر«  عید  تعطیالت  روز 
و  گیالن  استان  مرکز  رشت  شهر  به 
شهر  این  های  زیبایی  از  مندی  بهره 
تاریخی باید در دو  ناحیه ی  نزدیک 
به شهر در حدود15 کیلومتری و نیز 
در سه   کیلومتری مرکز شهر شاهد 

چنین فضای نامطبوعی باشند. !؟ 
شهرستان  فرماندار  است  شایسته 
به  شهری  مدیران  مجموعه  رشت، 
 24 که  جدید  شهردار  خصوص 
ساعتی مهر تایید وی از سوی وزارت 
 ، بسته  نقش  حکمش  پای  کشور 
شهرستان  و  گیالن  زیست  محیط 
های  تشکل  آن  از  تر  مهم  و  رشت 
غیر دولتی اجتماعی و زیست محیطی 
و مهم تر از همه رسانه هاو نمایندگان 
باید در  استان درمجلس   مردم مرکز 
این راستا به طور مستمر و پیگیری و 

اطالع رسانی کنند. 
مردم شهر رشت و شهرهای حومه 
و  حق  به  گری  مطالبه  با  باید  نیز 
مشکالت  این  ندهند  اجازه  مجدانه 
مرکز  مردم  و   شده  زمان  مشمول 
بی  از  سال  سالهای  همچنان  استان 
توجهی ها برخی مدیران رنج ببرند. 

های  االینده  دو  این  موازات  به 
بسیار وسیع و عمیق ، رودخانه های 
زرجوب و گوهر رود که الوده ترین 
روند،  می  شمار  به  جهان  رودهای 
هم به نوبه خود نیازمند توجه ویژه ، 
اعتبارات ملی و مهمتراز آن هزینه کرد 

اعتبارات در محل خود هستند. 
شورای  سخنگوی  گذشته  سال 
شهر رشت از هزینه کرد ۶00 میلیارد 
های  رودخانه  اصالح  بودجه  ریال 
آلوده شهر رشت در جایی دیگر انتقاد 

شدید کرده بود.
مدیران  از  جدی  سئوال  اکنون 
اجرایی، میراث فرهنگی و گردشگری ، 
محیط زیستی  و دیگر دست اندر کاران 
استان  این  مرکز  رشت  شهر  و  گیالن 
چگونه  روند   این  با  که،  است  این 
 2020 انداز  چشم  سند  خواهند  می 

گردشگری را در منطقه محقق کنند.؟.
چگونه مسئوالن شهر خالق خوراکی 
رسیده  ثبت  به  هم  یونسکو  در  که  ها 
است می خواهند چنین شهری را به آن 
درجه از اعتبار برسانند که گردشگران 
بهره  برای  حداقل  خارجی  و  داخلی 
مندی از خوراکی های لذیذش به این 

شهر سفر کنند. 
اصطالح  به  را  کالهشان  مدیران 
قاضی کنند و ببینند واقعا با این اوضاع 
و احوال بحرانی که بسیار هم عیان و 
ملموس است می توان به شهر خالق 
دست  گردشگری  توسعه  یا  خوراکی 

یافت.؟..  
استان  به راستی در  اینکه  کالم آخر 
استان چه  مرکز  به خصوص  و  گیالن 
خبر است و چرا مدیران ادوار گذشته 
و نیز مدیران کنونی برای این معضالت 
بسیار کهنه و ضد محیط زیست کاری 
نکرده و  نمی کنند و اگر کاری  انجام 
نمی  دقیق  رسانی  اطالع  چرا  شده 

شود.؟ 
آقایان مدیران استان آگاه باشند زیر 
در  رسانی  اطالع  شرایط  و  ها  ساخت 
گیالن بسیار ناکارآمد است و باید برای 
حل این مشکل هم چاره اندیشی جدی 
تغییر  و  تقویت  راستا   این  در  و  شود 
و  ناکارآمد  های  عمومی  روابط  برخی 
موضوعی  است،  ضروری  امری  رانتی 
که در یک دهه اخیر بارها عنوان شده 

اما کسی به آن توجه نمی کند!. .

خبر

خبر

ادامه سرمقاله

پـارک 
دوبل قانونی 

شده است! 

از این چهره حمایت شود

 گیالن 24 و نشریه واکنش: چند سالی در کالنشهرهای 
ایران پارک دوبل به یک پدیده قانونی تبدیل شده است 
به حدی که اغلب شهروندان و پلیس شهرها نسبت به آن 

واکنشی نشان نمی دهند.! 
گیالن 24 و نشریه واکنش:  چند سالی در کالنشهرهای 
ایران پارک دوبل به  یک پدیده قانونی تبدیل  شده است 
به حدی که اغلب شهروندان و پلیس شهرها نسبت به آن 

واکنشی نشان نمی دهند.!
 این روزها در فصل گرم سال که شهروندان به علت 
گرمای زیاد و برای بهره مندی از کولر خودرو با ماشین 
شخصی بیش از پیش وارد خیابانها می شوند، پارک سه 
ردیفه یا » سوبل«  به  آرامی در میان شهروندان شهرهایی 
پذیر  گردشگر  شهرهای  و  رشت  اصفهان،  تهران،  مانند 
مانند الهیجان، انزلی،استارا،  رامسر، نوشهر ، چالوس و 

تنکابن رایج می شود.!! 
به راستی نقش شهروندان و پلیس در این راستا چیست 
و چه باید کرد. باید  اجازه داد این اقدام غیر قانونی در 

جامعه ما بیش از پیش نهادینه و رایج شود.؟ 
نقش رسانه ها به خصوص رسانه ملی ، تهیه کنندگان 
در  کودکان  های  برنامه  کنندگان  تولید  و  سریال  و  فیلم 
این راستا چیست.؟ چرا مشکالت اقتصادی و بحران های 
مالی در میان خانواده های که هر روز  هم خواه تا خواه 
بحرانی تر می شود، موجب بی تفاوت هایی مردم اعم از 
شهری و حتی  روستایی شده است و اساسا چرا مردم به 

هم رحم نمی کنند و به هم احترام نمی گذارند.  
به نظر شما با افزایش تعداد ماموران پلیس و اقدام های 

پلیسی می توان به حل این مشکل فائق آمد.؟ 
کالم آخر اینکه باید هوای یکدیگر را بیش از این ها 
داشته باشیم ، قانون را مراعات کنیم و اگر جز این باشد، 

قانون جنگل در جامعه حکمفرما می شود. 
اگر فالن مدیر و آقا زاده ای مثال برده و خورده  باید 
به جای پیروی از این کار خالف او را افشا و رسوا کرده 
و دامن جامعه را پاک نگه داریم و اگر کسی خالف قانون 
عمل می کند، ما با رعایت قانون و الگو بودن به دیگران 
یاد بدهیم که اینجا شهر و ما شهروند هستیم. در یک شهر 
همه شهروندان حق و حقوقی دارند که برای حفظ نظم و 
نظام  جامعه باید حتما آن را رعایت کرد. منبع : گیالن 24 

ادامه مطلب ...
*تعطیلی در مجموعه شهرداری مفهومی ندارد و همه باید 

پای کار و خدمت برای مردم باشند. 
*اگر یک نیروی در شهرداری توانمند و متخصص باشد 
حتی در پایین ترین سطح ، برای پیشرفت و ارتقای او کمک 

می کنم. 
این  در  مدیریت  سوء   ، شهردای  سیستم  در  *دخالت 
مجموعه محسوب می شود  *اشتباه و خطا در کار مدیران 
برای سومین بار وجود نخواهد داشت.  *اجازه حرام  کردن 
باید بهترین کاال و خدمت را  بنابراین  المال را نداریم  بیت 

برای مردم شهر عرضه کنیم. 
داشته  فیزیکی  حضور  کارشان  محل  در  باید  *مدیران   
باشند و من تمام وقت در شهر دور خواهم زد زیرا اعتقاد 
دارم یک مدیر زمانی می تواند موفق باشد که خود مشکالت 
می  تایید  برود.   مشکل  حل  دنبال  به  و  کرده  مشاهده  را  
به  و  است  پسندی  مردم  و  زیبا  عبارات  و  که سخنان  کنید 
یقین ضرورت دارد برای تحقق آنها همه رسانه ها، مسئوالن 
و  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده  سه  روحانیت،   ، اجرایی 
ارگان های و نهادها از ایشان و سیاست های مدیریتی اش 
به خاطر خدا و شهروندان شریف شهر رشت حمایت کنند. 
شهر  های  کوچه  و  خیابانها  میادین،  که  روزی  امید  به 
فاضالب  زباله،  اسفالت،  بار  فالکت  این وضعیت  از  رشت 
و مهندسی خارج شود، دو رودخانه زرجوب و گوهر رود 
سامان یابد، مشکل زباله رشت به شکل علمی حل شده و 
برای تقویت و توسعه  استان گیالن  زیر ساخت های مرکز 
صنعت گردشگری مهیا و اقتصاد شهر زیبای رشت از مسیر 

گردشگری تقویت شود. انشاأ اهلل 

یادداشت اجتماعی، 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گیالن، 

حاشیه های سیاسی 
نباید وارد حوزه 

فرهنگ شود 

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
کرد:  اذعان  گیالن  اسالمی 
تئاتر  جشنواره  برگزاری 
الهیجان،  شهروند  خیابانی 
ما  و  است  مردمی  مطالبه ای 

باید پاسخگوی مردم باشیم. 
عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
فاضلی،  فیروز  گیالن،  اسالمی 
 18 )شنبه،  دیروز  عصر 
شورای  جلسه  در   )98 خرداد 
سیاستگذاری دهمین جشنواره 
تئاتر خیابانی شهروند الهیجان 
این  ملی  باغ  عمارت  در  که 
بیان  با  شد،  برگزار  شهر 
تئاتر  جشنواره  برگزاری  اینکه 
الهیجان،  شهروند  خیابانی 
ما  و  است  مردمی  مطالبه ای 
باشیم،  مردم  پاسخگوی  باید 
گفت: با همدلی ایجاد شده بین 
هنرمندان،  و  شهری  مسئوالن 
در انتظار برگزاری جشنواره ای 

قدرتمند هستیم. 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اسالمی گیالن با اشاره به اینکه 
است،  انتخابات  سال  امسال 
این  ما  اظهار کرد: تمام تالش 
حاشیه های  که  هست  و  بوده 
و  فرهنگ  حوزه  وارد  سیاسی 
هنر نشود. وی در ادامه افزود: 
زیرساخت های  به  توجه  با 
باید  الهیجان،  در  موجود 
گروه های  حضور  گستره 
نمایشی فراتر از وضع موجود 

باشد. 
را  جشنواره  شهردار:   *  

بین المللی می کنیم
 شهردار الهیجان نیز در این 
جلسه اظهار کرد: تالش ما در 
دهمین سال برگزاری جشنواره 
تئاتر خیابانی شهروند الهیجان 
جشنواره  این  که  است  این 
برگزار  بین المللی  به صورت 

شود. 
 مسعود کاظمی تصریح کرد: 
رایزنی هایی  راستا،  همین  در 
ملی  کمیسیون  دبیرکل  با  نیز 
هدف  با  ایران  در  یونسکو 
حاشیه  کشورهای  مشارکت 
جشنواره  این  در  خزر  دریای 
که  است  گرفته  صورت 
سال  در  اتفاق  این  امیدواریم 

جاری اجرایی شود.

مجید محمدپور، نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات 

آگهــی های ثبتــی

آگهــی های ثبتــی

آگهی فقدان سند
شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  صبور  مالحت  خانم 
دفترخانه 274 رشت مدعی گردیده اند که سند مالکیت ششدانگ 
تحت  رشت   4 بخش   55 اصلی  سنگ  در  واقع   23477 پالک 
الکترونیکی  دفتر  شماره  به  که  97823978/ب  مسلسل  شماره 
و  صادر  صبور  مالحت  خانم  بنام   139720318603029858
تقاضای  است،  گردیده  مفقود  بجائی  جا  علت  به  گردید،  تسلیم 
ماده  ذیل  طبق  مراتب  لذا  نموده،  المثنی   مالکیت  سند  صدور 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
اداره  این  به  آگهی  انتشاراین   از  روز   10 مدت  ظرف  را  مراتب 
صدور  به  نسبت  اینصورت  غیر  در  نماید  دریافت  رسید  و  اعالم 

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 / 1323

 

آگهی ابالغ ارزیابی
غالمحسن  له   9601331 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در 
فرجندی علیه اسمعیل خرم شالمائی 5699446893 فرزند ذبیح اله 
طبق گزارش مورخ 98/2/28 کارشناس رسمی دادگستری به شماره 
مدل  سفید  پراید  سواری  یکدستگاه   98/3/1  -001626 وارده 
1379 شماره ایران 35246ص 51 مورد وثیقه رهنی شماره 57778 
تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 147 شهر رشت استان گیالن به 
مبلغ نود میلیون ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
روز  پنج  را ظرف مدت  خود  کتبی  اعتراض  باشید،  می  معترض  مذکور 
از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسی 
کانون  وجه  در  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  یک  مبلغ  به  نظر  تجدید 
به  ملی  بانک  نزد   0104740799008 حساب  شماره  به  کارشناسان 
یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  نمایید. ضمنا  تسلیم  اجرا  این  دفتر 
فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت - ر م الف/1354

 

کالسه  اجراییه  ابالغ  آگهی 
9800081

مریم  سیده  خانم  به  بدینوسیله 
ملی  کد  به  حسن  سید  فرزند  چوبچیان 
:لنگرود  نشانی  به   2708274058
 ، گردد  می  ابالغ  پاسداران  خیابان 
داد  قرار  باستناد  لنگرود  سپه  بانک 
مورخ   119077325 شماره  بانکی 
خود  طلب  وصول  جهت   ،2390/10/6
نیم  و  ریال   147/485/155 مبلغ  به 
ریال   7/374/258 بمبلغ  دولتی  عشر 
صدور  به  مبادرت  شما  علیه  متعلقه 
کالسه  به  پرونده  و    ، نموده  اجراییه 
تشکیل  اداره  این  در   9800081
با توجه به  لذا  شده و در جریان است، 
آدرس  در  شما  به  اجراییه  ابالغ  اینکه 
طریق  از  مراتب  نشده  میسر  متن سند 
ابالغ می گردد  به شما  درج در روزنامه 
 10 مدت  ظرف  حداکثر  است  مقتصی 
به  نسبت  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز 
پرداخت بدهی خود اقدام نمایید در غیر این 
صورت عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد 
اسناد  اجرای  واحد  اجرا  مدیر  یافت. 

رسمی لنگرود- کبرا پزشکپور-
 ر م الف / 1347

 

آگهی ابالغ اجرائیه  کالسه : 9800467
دانیال  و  مالسرائی  فالحی  جمشید  آقایان  به  بدینوسیله 
فالحی مالسرائی و خانم ها کبری ستمدیده بجاربنه و غزل فالحی 
گزارش  برابر  که   9800467 کالسه  پرونده  بدهکار  مالسرائی 
و  شما  بین  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  اجرا  مامور 
بابت  آزادی  بهار  تمام  طال  سکه   501 تعداد  هاجرستمدیده  خانم 
مهریه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در 
اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  خواست 
ماده  طبق  لذا  میباشد  مطرح  اجراء  این  در  فوق  بکالسه  و  صادر 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز  نوبت در روزنامه درج  یک 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون  نسبت 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت

ر م الف / 1312
 

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرا
بدین وسیله به اقای ولی کوچک زاده زیکساری فرزند جمال 
شناسنامه شماره 805 و شماره ملی 2649087595 صادره از 
بندر انزلی ساکن بندر انزلی ابالغ می شود که خانم منیژه صیاد 
طوفان کار جهت وصول یک میلیون و پانصد هزار و ده ریال به 
ازدواج شماره 3680- 1358/3/4 دفتر  تنظیم سند  روز  نرخ 
ازدواج 184 بندر انزلی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9700167 در این اداره تشکیل شده و طبق 
به  شما  اقامت  محل   ، مامورپست   1397/11/8 مورخ  گزارش 
بنا به تقاضای بستانکار طبق  ،لذا  شرح متن سند شناخته نشده 
یکی  مرتبه در  اجرائیه فقط یک  مفاد  اجرای  نامه  آئین  ماده 18 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
اجرائی  عملیات  ننمایید،  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت   ،
جریان خواهد یافت.  مسئول واحد اجرا اسناد رسمی بندر انزلی 

- علی غالمعلی زاده رودکلی - ر م الف/ 1326
 

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9700772
به  اله  پور سیاهکلرودی فرزند قدرت  لطفی  آقای اصغر  به  بدینوسیله 
کد ملی 2691676641 به نشانی : کالچای ، سیاهکلرود خیاط محله منزل 
شخصی کد پستی 4491773496 و خانم گلناز نوروزی سیاهکلرودی فرزند 
باالنوده کوچه  به نشانی کالچای  به شماره ملی 2691462870  اله  نصرت 
لنگرود  بانک سپه   ، ابالغ می گردد  زاده کد پستی 4483151834  حسن 
باستناد قرار داد بانکی شماره 5800450267 مورخ 1396/7/17، جهت 
بمبلغ  نیم عشر دولتی  به مبلغ 134/728/649 ریال و  وصول طلب خود 
و  نموده  اجراییه  صدور  به  مبادرت  شما  علیه  متعلقه  ریال   6/736/432
پرونده به کالسه 9700772 در این اداره تشکیل شده و در جریان است. 
لذا با توجه به اینکه ابالغ اجراییه به شما در آدرس متن سند میسر نشده 
مراتب از طریق درج درروزنامه به شما ابالغ می گردد مقتصی است حداکثر 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود 
ادامه خواهد  علیه شما  اجرایی  عملیات  این صورت  غیر  نمائید ودر  اقدام 

یافت. مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی لنگرود - کبرا پزشکپور
ر م الف / 1344

 

لیال خدمت بین دانا

مدیران با جدیت پیگیر باشند ،

مدیرمسئول

 آگهی ابالغ مالیاتی

 وسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.قانون مالیاتهای مستقیم بدین 208در اجرای ماده 

 

  

ف
ردی

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

 فرهنگ اداره امور مالیاتی تشخیص 95 32500000 ایت طب شمال 1
 فرهنگ اداره امور مالیاتی مکرر 169 -تشخیص 95 13954020 ایت طب شمال 2
 فرهنگ اداره امور مالیاتی تشخیص 95 52000000 پیشتازان صنعت انرژی مهتاب 3
 فرهنگ اداره امور مالیاتی مکرر 169 -تشخیص 95 30000000 پیشتازان صنعت انرژی مهتاب 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

ف
ردی

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

 ت حل اخالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیأ

 اداره امور مالیاتی فرهنگ -رشت 22/12/97 -61257097 تشخیص عملکرد 92 22500000 آموزشی توانا گهر گیل 1
 فرهنگ اداره امور مالیاتی -رشت 22/12/97 -61257132 تشخیص حقوق 92 22500000 آموزشی توانا گهر گیل 2

 آگهی ابالغ مالیاتی

 وسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.قانون مالیاتهای مستقیم بدین 208در اجرای ماده 

 

  

ف
ردی

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

 فرهنگ اداره امور مالیاتی تشخیص 95 32500000 ایت طب شمال 1
 فرهنگ اداره امور مالیاتی مکرر 169 -تشخیص 95 13954020 ایت طب شمال 2
 فرهنگ اداره امور مالیاتی تشخیص 95 52000000 پیشتازان صنعت انرژی مهتاب 3
 فرهنگ اداره امور مالیاتی مکرر 169 -تشخیص 95 30000000 پیشتازان صنعت انرژی مهتاب 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

ف
ردی

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

 ت حل اخالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیأ

 اداره امور مالیاتی فرهنگ -رشت 22/12/97 -61257097 تشخیص عملکرد 92 22500000 آموزشی توانا گهر گیل 1
 فرهنگ اداره امور مالیاتی -رشت 22/12/97 -61257132 تشخیص حقوق 92 22500000 آموزشی توانا گهر گیل 2

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن
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نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    
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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

 مروری بر فعالیتـهای دانشگاه نشریه واکنش  هر هفته بیش از 50 هزار بیننده در فضای مجازی دارد
گیـالن در سال 1397

کسب چند عنوان برترین ها در میان دانشگاه ها ،

معاون  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
جلسه  در  کشور  وزارت  عمرانی  امور 
اجتماعات  سالن  در  معارفه شهردار رشت 
اینکه  به  اشاره  با  انتظامی رشت  فرماندهی 
کمرنگ شدن بی اعتمادی بین دستگاهها به 
شهر  رشت،  گفت:  می زند.،  آسیب  شهرها 
دوران طالیی  به  باید  و  است  مردان  غیور 
این مراسم رضا رسولی  باز گردد. در  اش 
نایب رئیس شورای شهر رشت گفت: یازده 
ماه سخت و تلخ را پشت سر گذاشتیم و به 
دالیل مختلف فرایند انتخاب شهردار رشت 
عقب افتاد اما بعد از گذشت این چند ماه 
انتخاب  قطعا  که  گرفت  صورت  انتخابی 
اظهار  رسولی  است.  دفاعی  قابل  و  موفق 
از  رشت  شهر  نماینده  عنوان  به  بنده  کرد: 
کشید  طول  شهردار  انتخاب  فرآیند  اینکه 
شرمسار هستم اما با انتخاب حاج محمدی 
ایشان  زیرا  کنم  می  سربلندی  احساس 
دارای کارنامه موفق هستند. وی ادامه داد: 
زمان  آقای نصرتی در رشت  زمان حضور 
هایی خوبی  زیرسازی  و  بود  بسیار خوبی 
بیان  با  رسولی  بود.  شده  انجام  رشت  در 
افزود:  می پذیرم  را  ها  گالیه  تمام  اینکه 
شورای شهر رشت در دوره چهارم افت و 
خیزهایی در انتخاب شهردار داشت و بنده 
از قول خودم این تعهد را به مردم می دهیم 
برای شهر  باید  که کارهایی که در 4 سال 
انجام  رو  پیش  سال   2 در  می دادیم  انجام 
می دهیم تا در پایان نزد مردم سربلند باشیم. 
از  یکی  کرد،   تصریح  نژاد   جمالی    
دستگاهها  از  بسیاری  در  که  هایی  نگرانی 
اعتمادی  بی  شدن  کمرنگ  دارد،  وجود 
است و اگر این بی اعتمادی بیشتر شود کار 
با  کشور  وزیر  معاون  شود.  می  تر  سخت 
بیان اینکه اگر اعتماد را بین مدیران شهری 
دید،  خواهیم  آسیب  نکنیم،  ایجاد  مردم  و 
تصریح کرد: باال بردن سطح مشارکت بین 
نخبگان و دانشگاهیان کمک زیادی می کند 

دانشگاه گیالن در سال 1397 همچون سال 
و  دانشجویان،کارمندان  تالش  با  گذشته  های 
راهبردی  سند  دادن  قرار  محور  با  و  اساتید 
دانشگاه در راستای رسالت های ذاتی خود گام 
بر داشت، اما با مروری بر آنچه در سال 1397 
موارد  به  توان  دانشگاه گیالن گذشت می  در 
دانشگاه  اتفاقات  ترین  قالب شاخص  در  زیر 

اشاره کرد.
• دانشگاه گیالن در  سال 1397 در فهرست 
جوان  های  دانشگاه   ، دنیا  برتر  دانشگاه های 
رتبه  نظام  های  برترین  جمع  در  و  دنیا  برتر 
در  و  قرار گرفت  المللی شانگهای  بین  بندی 
در حوزه مهندسی و فناوری نیز این دانشگاه 

در جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفت.
نیز  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر   •
بین  ایستگاه  گیالن  دانشگاه  در  حضور  با 
مرطوب  مناطق  اکوسیستم  مطالعات  المللی 
به  را  دانشگاه  و  کرد   افتتاح  را  دانشگاه  در 
نامه  تفاهم  و  کرد  متصل  کشور  علمی  شبکه 
ساخت و تجهیز دهکده ورزشی شمال کشور 
در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز  
به امضای وزیر علوم و استاندار گیالن رسید.

با  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  افتتاح   •
حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
جدید  دانشجویی  خوابگاه  از  برداری  بهره 
افتتاح  نفر و  با ظرفیت 304  دانشگاه  دختران 
ساختمان اداره تربیت بدنی و مرکز بین المللی 
با  زبانان  فارسی  غیر  به  فارسی  زبان  آموزش 
حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور 
دانشجویان و همچنین حضور رئیس کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
و قائم مقام وزیر علوم و بازدید معاون اداری 
مالی و مدیریت منابع وزارت علوم  از دانشگاه 

از دیگر رخدادهای دانشگاه در این سال بود.
• تعدادی از دانشجویان و دانش آموختگان 
و  ملی  مسابقات  و  ها  جشنواره  در  دانشگاه 
المللی علمی و ورزشی و فرهنگی حائز  بین 
مقام شدند و عضو هیات علمی گروه شیالت 
کشوری  برتر  پژوهشگر  عنوان  به  دانشگاه 

انتخاب شد.
• هیأت های مختلف دانشگاهی و علمی از 
کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد، گرجستان و 
... در دانشگاه حضور یافتند و برگزاری دوره 
انسام  دانشگاه  با  ارشد  کارشناسی  مشترک 
فرانسه، اعزام تعدادی از دانشجویان کارشناسی 
ارشد به دانشگاه های فولدای آلمان و استانبول 
دکتری  دانشجویان  از  تعدادی  اعزام  و  ترکیه 
مطالعاتی داخل و خارج کشور  برای فرصت 
و حضور دانشجویان دانشگاه دولتی آستراخان 
از  فارسی  زبان  آموزش  دوره  گذراندن  برای 
این  در  دانشگاه  المللی  بین  رخدادهای  دیگر 

و این امر در شهر رشت نمود خوبی دارد. 
با تقویت شرکت  ادامه داد:  نژاد  جمالی 
ها و سازمانهای مردم نهاد و ارایه خدمات 
عمومی و آموزش به شهروندان می توان در 
برداشت.  موثرتری  گامهای  شهرها  توسعه 
به  ها  شهرداری  پرسنل  ایمان  گفت:  وی 
سفارش  است،  مهم  بسیار  توانمندهایشان 
ها موجب نشود تا از مسیر درست در انجام 

کار شهرداری غافل شویم. 
 جمالی نژاد با اشاره به اینکه  تحریم ها 
شدید و وضعیت اقتصادی سخت است اما 
باید بدانیم خیلی از ظرفیت ها و زیرساخت 
ها را داریم.افزود: مهندسی مجدد فرایندها 
اگر چه مهم است اما تکریم مردم در راس 

باید  قرار بگیرد. 
انتخاب  فرآیند  در  گیالن:  *استاندار   

شهردار دخالت نکردم 
به  ورود  حق  جدید  نیروی  یک 

شهرداری را  ندارد 
استاندار گیالن در مراسم معارفه شهردار 
از  از بیش  اینکه بالخره بعد  بیان  با  رشت 
گفت:  شد  انتخاب  رشت  شهردار  ماه   10
بسیار  کارهای  انتظار  مسئولین  از  مردم 
مدیریت  فعلی  شرایط  به  نسبت  بهتری 
شهری دارند و این مهم نیاز به کار جمعی 
دارد. مصطفی ساالری با تاکید بر اینکه در 
بیرون  از  فردی  هیچ  مدیریتی  انتصابات 
انتخاب  فرایند  در  افزود:  نشود،  معرفی 

روابط عمومی دانشگاه گیالن مقام  سال بود. • 
برتر جشنواره جایزه ملی روابط عمومی ایران 
دقیقه  هزار   3 از  بیش  و  کرد  خود  آن  از  را 
پادکست و چند رسانه  قالب  در  تولید محتوا 

ای داشت.
اندیش  نیک  خیرین  همت  به   •
سه  زنی  کلنگ  و  تجهیز  افتتاح،  دانشگاه، 
تفاهم  و  شد  انجام  گیالن  دانشگاه  در  پروژه 
فناوری   و  نوآوری  توسعه  مرکز  احداث  نامه 
دانشگاه  نیز با یکی دیگر از خیرین دانشگاه 

منعقد شد.
82 قرارداد پژوهشی با سازمان ها   •
و صنایع و 12 تفاهم نامه همکاری با سازمان 
ها و دانشگاه های داخلی و بین المللی منعقد 

شد.
علمی  هیأت  اعضای  از  نفر   13  •
عضویت  به  انتخابات  قالب  در  دانشگاه 
کارگروه های تخصصی وزارت علوم درآمدند.
وارد  جدید  دانشجوی   4505  •
دانشگاه شده  و 3487  نفر نیز از این دانشگاه 

در مقاطع مختلف دانش آموخته شدند.
از 8 استاد فرهیخته گیالن پژوه در   •
پژوهشکده گیالن شناسی تجلیل به عمل آمد 
ادوار  آموختگان  دانش  گردهمایی  نخستین  و 
مختلف دانشگاه از سال های 134۶ تا 1397 

برگزار شد.
انسان شناسی  نخستین آزمایشگاه   •
شناسی  گیالن  پژوهشکده  در  کشور  زیستی 
دانشگاه  سند  از  و  شد  افتتاح  گیالن  دانشگاه 
کارآفرین نیز با حضور رئیس بنیاد علم ایران 

رونمایی شد.
اما مروری نیز بر فعالیت های معاونت های 
های  همکاری  مدیریت  و  دانشگاه  مختلف 
ارزیابی   ، نظارت  هیأت  و  المللی  یین  علمی 
و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در طول 

سال گذشته خواهیم داشت.
دانشگاه  فناورانه  و  پژوهشی  فعالیت های 
گیالن در این سال با برگزاری 4 همایش ملی 
17عنوان  چاپ  بین المللی،  همایش  یک  و 
کتاب و آماده سازی 3۶ عنوان کتاب در مرحله 
مقدمات چاپ، کمک به تولید علم با  14عنوان 
نشریه علمی- پژوهشی و یک نشریه ••• ، 
همچنین چاپ بیش از 1000 مقاله در مجالت 
علمی داخلی و خارجی و ارائه بیش از 500 
مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی ادامه 

یافت.
همچنین از اهم اقدامات انجام شده در این 
معاونت می توان به راه اندازی اولین آزمایشگاه 
پژوهشکده  در  کشور  سطح  در  انسان شناسی 
طرح   18 تعداد  تصویب  شناسی،  گیالن 
پسا  طرح  عنوان   4 اجرای  داخلی،  پژوهشی 

می خواستیم   اوقات  بعضی  رشت  شهردار 
قانون گذار  که  بودیم  معتقد  اما  کنم  ورود 

این اختیار را به شورا داده است. 
وی افزود: در برخی از انتخاب ها شاهد 
سر  پشت  هایی  تشکیل  و  افراد  که  بودیم 
یک فرد قرار می گرفتند. گاهی این مسایل 
را هضم می کردیم اما بعضی اوقات واقعا 
سوال برانگیز بود و وقتی سوال می پرسیدیم 
در پاسخ می گفتند که این حمایت تاکتیکی 

است. 
ساالری با بیان اینکه استانداری در فرایند 
انتخاب شهردار دخالت نکرده است، گفت: 
نیروی  یک  که  گفتم  منتخب  شهردار  به 
جدید حق ورود ندارد و هرگونه پیشنهادی 

از هر کجا بشود با آن برخورد می کنیم. 
اشاره  شهری  ثبات  به  گیالن  استاندار 
کرد و گفت: در راستای ثبات شهری باید 
گام برداسته شود و به هیچ وجه شهرداری 
رشت محل سرویس دهی شخصی نیست. 
و  نکنید  تمکین  سفارشی  های  جذب  به 

هدف گذاری باید خدمت به مردم باشد. 
و  مردم  داد:حاکمیت  ادامه  ساالری 
نظارت مردم باید در اولویت برنامه های ما 
باشد. شهر رشت ظرفیت های زیادی دارد. 
دو روخانه در رشت وجود دارند که زمانی 
محل بازی بچه ها بودند و باید احیای یک 
رودخانه را هدفگذاری کنیم و سپس احیای 
شروع  بعدی  گام  در  را  رودخانه  دومین 

علمی-  کارگاه  عنوان   150 برگزاری  دکتری، 
پژوهشی، فعالیت 8 گروه پژوهشی، 11 مورد 
شرکت اعضای هیأت علمی در کنفرانس های 
با  پژوهشی  قرارداد   82 انعقاد  خارجی، 
به  قرارداد   72 تعداد  که  صنعت  و  سازمان ها 
رفع  جهت  در  و  استانی  پروژه های  صورت 
پژوهشی  پروژه   4 انعقاد  منطقه،  نیازهای 
مشترک با دانشگاه های کشور سوئد، برگزاری 
طرح  اجرای  استارتاپی،  رویداد  و  کارگاه   50
استعدادیابی و توان افزایی رهبران آینده کسب 
و کار با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، 3۶ 
که  کاربردی  نامه های  پایان  از  حمایت  مورد 
توسط سازمان ها و دستگاه های استان صورت 

گرفته است اشاره نمود.
مجوز فعالیت دو قطب علمی علوم ورزشی 
سازی  ریاضی؛بهینه  مدلسازی  و  تندرستی  و 
اخذ  علوم  وزارت  از  ترکیباتی  محاسبات  و 
رتبه  به کسب  موفق  دانشگاه  نشریه   3 و  شد 
به  دانشگاه گیالن  پژوهشی شدند و  علمی و 
شبکه علمی کشور متصل شد و ایستگاه بین 
المللی مطالعات اکوسیستم مناطق مرطوب در 

دانشگاه با حضور وزیر علوم افتتاح شد.
 29 استقرار  و  رشد  مرکز  به  ویژه  توجه 
کانون   8 فعالیت  و  رشد  مرکز  در  شرکت 
خالقیت و شکوفایی در دانشکده ها، حمایت 
حمایت  با  آموزشی  کارگاه   13 برگزاری  از 
نمایشگاه های  برگزاری  دانشگاه،  رشد  مرکز 
پژوهشی  دستاوردهای  ملی  و  منطقه ای 
دانشگاه در استان و تهران، تصویب 34 طرح 

کنیم.  
* نماینده مردم رشت در خانه ملت، 

دارید  توان  در  هرچه   ، شهردار  اقای 
برای رشت بگذارید 

به  خطاب  مجلس  در  رشت  نماینده   
رشت  جدید  شهردار  محمدی  حاج  ناصر 
به  شهید   2400 رشت  اینکه  به   اشاره  با 
مردم  گفت:   ، است  کرده  تقدیم  انقالب 
تشنه خدمت هستند اما شهر رشت نردبان 
پیشرفت کسی نیست و به کسی نیاز  دارد 
تا مرز شهادت برای شهر وقت صرف  که 
کند. غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی گفت: 
اولین ها  شهر  رشت  شهر  داریم  اعتقاد  ما 
در  خوبی  بسیار  کارهای  اگرچه  و  است 
دوستان  زحمات  منکر  بنده  و  شده  رشت 
روی  بر  زیادی  بسیار  کارهای  اما  نیستم 
رودخانه ها  به  است.جعفرزاده  مانده  زمین 
و  کرد  اشاره  رود  گوهر  و  زرجوب  ی  
خاطرات  که   رودخانه   دو   این  افزود: 
زیبایی از گذشته آنها داریم و  تاالب عینک 
مشکالت  از  سنگین شهر  ترافیک  کنار  در 
مهم رشت است. 11 ماه شهر رشت تعطیل 
بوده است و از معاون وزیر که مهمان این 
به  رسیدگی  در  می خواهم  هستند  جلسه 
مردم  داد:  ادامه  وی  شود..  تسریع  کارها 
رشت بسیار مردم نجیب هستند و هر قولی 
به آنها بدهید باور می کنند، پس سعی کنید 
از  این شهر  زیرا  کنید.  قول هایتان عمل  به 
جمله شهرهایی است که هنوز دیوار اعتماد 

مردم به مسئوالن فروریخته نشده است. 
به  را  افزود: شما  آبادی  ایمن  جعفرزاده 
می دهم   قسم  رشت  شهید    2400 خون 
هرچه در توان دارید برای رشت بگذارید 
شهر  شورای  که   باشد  داشته  اطمینان  و 
رشت و نمایندگان شهرستان رشت و دیگر 
مسئوالن در کنار شما برای خدمت کردن به 

مردم آماده هستند. 

ارائه شده در شورای مرکز رشد، 7 طرح در 
اتمام  دانشگاه،  رشد  مرکز  در  پذیرش  حال 
پایان  دیجیتال  سازی  و  سازمان دهی  عملیات 
 نامه  ها و رساله های دانشجویان مقاطع مختلف 
عملیات  اتمام  دانشگاه،  تکمیلی  تحصیالت 
کتاب های  شناختی  کتاب  اطالعات  درونداد 
اهدائی شادروان مرحوم دکتر معین، راه اندازی 
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با زیر بنای 1300 
متر مربع در 3 طبقه با حضور معاون پژوهش 
و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
ارزش  به  مرکزی  آزمایشگاه  تجهیزات  خرید 
۶ میلیارد ریال و خرید تجهیزات از نمایشگاه 
ارزش  به  فنی  دانشکده  برای  داخل  ساخت 
850 میلیون ریال، تعمیر دستگاه های پرکاربرد 
میلیارد   2 ارزش  به  اولویت  طبق  بر  دانشگاه 
ریال، انعقاد تفاهم نامه با معاونت غذا و داروی 
عنوان  به  مرکزی  آزمایشگاه  انتخاب  و  استان 
آزمایشگاه مرجع غذا و دارو در استان گیالن، 
آزمایشگاهی  فقره خدمات   300 بر  بالغ  ارائه 
تعداد  افزایش  ریال،  میلیون   500 ارزش  به 
و  مرکز   14 به  مرکز   9 از  شاعا  عضو  مراکز 
افزار  نرم  بارگذاری اطالعات مراکز عضو در 
دانشگاه  با مدیریت  جدید سایت شبکه شاعا 
گیالن و تجلیل از 8 استاد فرهیخته گیالن پژوه 
و برگزاری 40 کارگاه و نشست تخصصی در 
پژوهشکده گیالن شناسی از دیگر رخدادهای 

پژوهشی در این سال بود.

اعتـــماد ایجاد نکنیـــم ، آسیـب می بینیــم 
معاون وزیر کشور در رشت، 

رفاه  و  کار   ، تعاون  مدیرکل   :24 گیالن 
تعاونی  جشنواره  خصوص  در  اجتماعی 
های برتر اظهارداشت: تاکنون 430 شرکت 
تعاونی  جشنواره  چهاردهمین  در  تعاونی 

های برتر ثبت نام نموده اند .
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن : علیزاده 
زمان  در  ها  تعاونی  نام  ثبت  ازافزایش 20درصدی  نام حاکی  ثبت  تعداد  این 
مشابه نسبت به سال گذشته درجشنواره می باشد. بیشترین ثبت نام تعاونی ها 
بیشترین  باشد. همچنین  درگرایش های: کشاورزی ، خدماتی  و صنعتی می 
ثبت نام به ترتیب مربوط به تعاونی های شهرستانهای بندرانزلی ، صومعه سرا 
وآستانه اشرفیه می باشد . وی همچنین افزود : ثبت نام درچهاردهمین جشنواره 
تعاونی های برتراستان گیالن همزمان با سراسرکشور از تاریخ چهارم خرداد 
شروع و تا دهم تیرماه سال جاری ادامه خواهد داشت و تعاونی هایی که حداقل 
دارای سه سال فعالیت و فاقد زیان ویژه باشند و همچنین شاخص های مثبتی 
درگرایش فعالیت خود داشته باشند می توانند در این جشنواره ثبت نام نمایند 
و نهایتا داوری جشنواره پس از پایان ثبت نام انجام خواهدشد و برترین تعاونی 
های استانی درگرایش های مختلف مشخص ، معرفی و درشهریورماه جاری 

همزمان باهفته تعاون ازآنها تجلیل خواهد شد. 

ولی  نماینده  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
فقیه در گیالن گفت: آپارتمان  سازی در کوچه  
از معضالت شهر رشت  باریک 4متری  های 

است. 
حاج  ناصر  با  دیدار  در  فالحتی  رسول 
لزوم  بر  تاکید  با  رشت  شهردار  محمدی 
مختلف  مسائل  به  جدید  شهردار  اشراف 
اظهار کرد: مدیری که مدیریت هایی در سطح کالن کشور و در مراکز  شهری 
تمام  ندارد  نیاز  دیگر  شود  می  جدیدی  عرصه  وارد  که  زمانی  داشته  مختلف 
بومی  البته در مورد موقعیت جغرافیایی و  کند  نگاه  به طور عمیقانه  را  جوانب 

منطقه باید بررسی و رصد داشته باشد. 

رئیس  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
میراث فرهنگی و صنایع دستی رودسر از 
بازدید رئیس آسیا اقیانوسیه شورای جهانی 
صنایع دستی جهت ثبت جهانی چادرشب 
این شهرستان  به  آباد  قاسم  روستای  بافی 

خبر داد.
و  فرهنگی  میراث  رئیس  رئوف  خانم 
روستای  کرد:  بیان  رودسر  دستی  صنایع 
قاسم آباد ، در شرق گیالن و از توابع بخش جابکسر این شهرستان واقع است. 
روستای قاسم آباد با عنوان روستای ملی چادر شب بافی ، دومین روستا پس 
از فشتکه خمام )با نشان ملی حصیر بافی ( است که در حوزه صنایع دستی به 

ثبت ملی رسیده است و اکنون در انتظار  ثبت جهانی شدن است . 
غادا هیجاوی ، رئیس شورای منطقه ای آسیا- اقیانوسیه ، در بازدید از خانه 
خالقیت و نوآوری صنایع دستی روستای قاسم آباد، از چادرشب های رنگی 
و خاص این روستا بسیار هیجان زده شد وگفت : لباس محلی و زیبای زنان 

روستا با رنگ های متنوع ، نشان دهنده شاد بودن مردمان این منطقه است.  
دستی  صنایع  شدن  جهانی  ثبت  پروسه  تکمیل  کرد:  اظهار  غاداهیجاوی 
و  نیازمند سفر طوالنی  رودسر،  بخش چابکسر شهرستان  آباد  قاسم  روستای 

بازدید با حوصله و دقت زیاد با یک گروه سه نفره است .  
وی  افزود: در آینده نزدیک عالوه بر بازدید از موزه و کارگاهها ، با هنرمندان 
چادر شب بافی و لباس های محلی نیز دیدار خواهیم داشت و پس از آن، نتیجه 

نهائی اعالم می شود.

ثبت نام تعاونـی ها 20 درصـد 
افزایـش یافت

ساخـت آپارتمان در کوچه های 
باریک ازمعضالت رشت است 

رئیس اسیا اقیانوسیه صنایع دستی 
وارد قاسم آباد شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن:

نماینده ولی فقیه در گیالن، 

با هدف بررسی نهایی ثبت جهانی چادرشب،

لیال خدمت بین دانا

سمیه محمدی - رودسر

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 

زهرا رضائی

زهرا رضائی










