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

صدرا

نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
واکنش: رئیس ستاد انتخابات گیالن 
گفت : 30 هزار نفر یازدهمین دوره 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
اخذ  شعبه   560 و  هزار   2 در  را 

مقوله  اجتماعی  نشاط 
ای فوق العاده حائز اهمیت 
مدیریت  اگر  که  است 
یا   توجهی  آن کم  به  جامعه 
و  تبعات  کند،  توجهی  بی 
ناگواری  بسیار  های  دنباله 
دارد.  و   داشته  همراه  به 
جامعه ای که نشاط و سرزندگی به همراه دارد جامعه 
و  اشتغالزا  کننده،  تولید  متفکر،  انرژی،  پر  فعال،  ای  
مستقل است. در مقابل جامعه ی فاقد نشاط اجتماعی 
بی  و  با خمودگی  ای سرخورده  جامعه   ، اقتصادی  و 
تفاوتی ها و رفتارهای خنثی و ضد مدنیت تنها به زنده 
ماندن بسنده می کند. جامعه اسالمی باید شاد، سرزنده، 
پویا و بلفعل باشد و این مهم در آیات و روایات دینی 

ما بسیار به آنها اشاره شده است.
از  توجهی  قابل  بخش  اخیر  سالهای  در  متاسفانه 
در  ها  محرومیت  و  فقر  ها،  تبعیض  علت  به  جامعه 
اقتصادی  فضایی پر نشاط قرار نداشته و کارشناسهای 
و جامعه شناسان و حتی خود مردم باور دارند که عدم 
نشاط ، وجود مشکالت اقتصادی مستمر و به تبع آن 
 ، ها  تبعیض  فرهنگی،  و  اجتماعی  فراوان  معضالت 
بخش  مسئوالن  برخی  ای  افسانه  های  اندوزی  ثروت 
وابستگانشان  و   به خصوص خصولتی  و  دولتی  های 
ناشی از وجود مدیرانی است که متاسفانه قدرت، توان 

و انگیزه ی پاسخگویی ندارند.!
برای روشن شدن این موضوع  مصداق هایی وجود 

دارد و کارت سوخت یکی از آنهاست.
کارت های سوخت را دولت دهم در شرایطی خاص 
باال » گفته می شود در آن زمان  با صرف هزینه های 
بیش از 45 میلیارد تومان » از بودجه بیت المال در یک 
شبکه گسترده تهیه و کاربردی کرد. در همان زمان میزان 
نسبتا  دلیل مدیریت  به  انواع سوخت  بنزین و  مصرف 
مناسب به شدت کاهش یافت و از قاچاق سوخت هم 

به مقیاس میلیونها لیتر در روز جلوگیری شد.
خصوص  به  و  تدبیر  دولت  اخیر،  سال  شش  در 
مدیریت وزارت نفت این کارت را بی اثر، باطل و غیر 
قابل استفاده خواند و در مدتی کوتاه بار دیگر با هزینه 
و  احیا  را  ها  کارت  این  از  بخشی  فراوان  مجدد  های 
بنزین را همزمان را با دهها مورد اشکال سهمیه بندی  

و گران کرد.

کنند.  می  برگزار  گیالن  در  رای 
30  رئیس ستاد انتخابات گیالن  با 
داوطلبان  نام  ثبت  شرایط  به   اشاره 
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
گفت  و  داد  خبر  اسالمی  شورای 

اسالم  به  عملی  التزام  و  اعتقاد   :
 ، ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  و 
به  وفاداری  ابراز   ، ایرانی  تابعیت 
فقیه  والیت  اصل  و  اساسی  قانون 
و  ارشد  کارشناسی  مدرک  داشتن   ،
پیشینه  سوء  نداشتن   ، آن  معادل  یا 
نعمت  حد  در  جسمی  سالمت   ،
بینایی ، شنوایی و گویایی ، حداقل 
30 و حداکثر 75 سال سن از شرایط 
مجلس  نمایندگی  داوطلبان  عمومی 
 : افزود  نژاد  قاسم  محمود  است. 
 ، انتخابات  قانون   50 ماده  استناد  به 
از  استعالم  از  پس  داوطلبان  پرونده 
فرمانداری ها در هیات های اجرایی 
بررسی می شود. محمود قاسم نژاد با 

بیان اینکه داوطلبانی که رد صالحیت 
فرمانداری  کتبی  نامه  با   ، شوند  می 
از وضعیت خود  یا بخشداری ها  و 
با  افراد  این   : افزود  مطلع می شوند 
مراجعه به هیات نظارت بر انتخابات 
شهرستان ، استان و هیات مرکزی در 
تهران به رد صالحیت خود اعتراض 
کنند. وی با اشاره به اینکه بررسی مجدد 
صالحیت داوطلب بار اول در یک مرحله 
مرحله   2 در  سوم  و  دو  بار  و  روزه   7
در   : کرد  اضافه  شود  می  انجام  روزه   20
به  تواند  می  داوطلب   ، اعتراض  آخرین 
شورای نگهبان شکایت کند تا پرونده وی 
یا  و  بررسی شده  تر  دقیق  بصورت 
حتی تقاضای مصاحبه و مذاکره کند.

اخبار کواته داغ30هزار نفر عامل اجرای انتخابات در گیالن

تا کنون دیده اید غذای مجلس و دولت انگور و پنیر 
تبعیض  از  پر  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  باشد.؟ 

است.!! ما مرد ساماندهی حقوق های نجومی نیستیم.!!!
طرح , از کجا اورده ای , در کمیسیون قضایی مجلس 
به نظارت مجلس  خوابیده و خاک می خورد.؟! همیشه 
نمره زیر ۱0 و منفی میدهم. مجلسی که رسالتش نظارت 
است.!! تسهیالت ۱00میلیون تومانی تا خودروی سراتو 

در مجلس قابل اعتراض و پیگیری است و......

در اعتراضات 725 بانک، ۹00 پمپ بنزین نابود و ۸0 
فروشگاه زنجیره ای خاکستر شد

افزایش ناگهانی قیمت بنزین برای دشمنان قسم خورده 
نظام هم غافلگیر کننده بود - برنامه اصلی این مزدوران 

برای انتخابات و دهه فجر بود .

انهدام باند بزرگ پولشویی با 300 عضو
بازداشت پسر اخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی صحت 

دارد- ابر بدهکار بانکی بازداشت شد.
برخی سیاسیون از نام دانشجویان ارتزاق می کنند

موضوع ارتباط داوری و آمدنیوز در دست بررسی است

تصمیم نماینـدگان برای بنزین با 
4 نوع غذا

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

 اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه :

گیـالن دومیـن 
استان امیدوار 

کشور

استاندار خبر اعالم کرد:
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  شهردار رشت با اشاره به اینکه متاسفانه این شهر هنوز درگیر رفع مسائل جزئی در حوزه زیرساختی 
است، گفت: رفع تمام مشکالت شهر رشت بر عهده شهرداری نیست... 

کامران نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی :

شرکت خــزر نـوش چابکسر شهرستان رودسر
با تولید بهترین و کیفی ترین آب پرتقال ارگانیک و عالی ترین کنسانتره پرتقال

» به مدیریت : مهندس محمود رضایی « به مدیریت : تیمور ساعی

آدرس:  ایران، گیالن، چابکسر ، چابکسر - تلفن : ۰۱42۶42 -  فکس : ۰۱42۶42 - ۳42۰ صندوق پستی : 44۸7۱

شبکه ی خبری ، تحلیلی » گیالن 24«      

تحلیل ها و  اخبار استان گیالن را در نشریه ی  منطقه ای واکنش )با 19سال سابقه انتشار منظم( و شبکه ی 
تحلیلی,خبری »گیالن24 « دنبال کنید.

عمو تیمور
صافکاری

صافکاری بی رنگ انواع ماشین های سواری 
ایرانی ، خارجی

۰۱۳2۳42225۰ - ۰9۱۱2۳۰9۳۳۰رشت باالتر از ورزشگاه سردار جنگل

  GILA        - ۲۴لینک گروه تحلیلی خبری گیالن Gilan۲4
https://t.me/joinchat/BxZ64D3P5h_G6qvgyrYkWA
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گوناگون

 شبکه خبری گیالن 24: نماینده ولی فقیه در گیالن با هشدار به نقشه های شوم دشمنان برای 
انتخابات گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی کشور را از هر فتنه و آشوبی حفظ می کند. 

 آیت اهلل رسول فالحتی امروز در یادواره سرداران، فرماندهان و 550 شهید صومعه سرا همراه 
با تجمع بزرگ و حماسی بسیجیان این شهرستان با عنوان »شکوه اقتدار و مقاومت« در مصالی 

مسجد جعفری صومعه سرا با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: بسیج لشکر مخلص خداست. 
 وی، بسیج را به معنای بصیرت الهی عنوان کرد و افزود: امام)ره( بسیج را بنیان گذاشت و 
امروز دشمنان ما از بسیج به عنوان پدیده الهی می ترسند.  امام جمعه رشت با بیان اینکه آنچه 

موجب شده ملت ایران در دنیا بدرخشد به دلیل وجود بسیج این مردان خدایی است، تصریح 
کرد: امروز پرتوی نورانیت انقالب اسالمی دنیای بشر را پر کرده و این به دلیل وجود بسیج است. 
 آیت اهلل فالحتی ادامه داد: هیچ دوره ای از گذشته ایران به زیبایی این دوره نبوده زیرا امروز 
تمام قدرت های سلطه جوی جهانی به اقتدار و عزت نظام اسالمی اذعان دارند. وی با اشاره به 
اینکه ملت ایران تحت لوای مقام معظم رهبری توانسته تمام معادالت بشری را تغییر دهد، بیان 
کرد: امام)ره( فرمودند این ساده اندیشی است که بگوییم دشمنان از ما دست برداشته اند ضمن 

اینکه کینه دشمنان علیه اسالم محمدی)ص( موج می زند. 
 

واکنش

عذرخــواهی برای همین 
روزهاست 

نماینده ولی فقیه در گیالن، انسجـام ملی عامل حفظ کشـور است 

ساعت ۱2 شب پنج شنبه همزمان با 
میالد نبی مکرم اسالم »ص«، سران قوا 
بنزین را سهیمه بندی  تصمیم گرفتند، 
تا  این فرآورده  قیمت  و در عین حال 

سه برابر افزایش یابد.! 
برای  ماه  هر  لیتر   60 اندازه  به 
 50 افزایش  با  شخصی  خودروهای 
خودرو  صاحبان  برای  درصدی 
بارها،  وانت  داستان  یافت.!  اختصاص 
با  تلفنی  های  تاکسی  مسافربرها، 
های  افزایش  و  مکرر  های  بررسی 
مجدد همچنان درهاله ای از ابهام است 
شده   تدبیری  چه  نیست  هم  معلوم  و 
تا  نرخ حمل کاال و مسافر  و خدمات 
باز هم گرانتر نشود.  نیاز جامعه  مورد 
روز جمعه و شنبه صبح تا ظهر مردم در 
شوک سهیمه بندی و گرانی پر شتاب 
و جهشی بودند ، اما از ظهر شنبه کم 
کم در بسیاری از مناطق کشور با ورود 
عناصر معلوم الحال  در میان معترضان 
پا شد که عوامل بدخواهان  به  آشوبی 
انقالب در سطحی گسترده  و دشمنان 
با سالح و برنامه  به مرور بیشتر وارد 
صحنه شدند و آن شد که همه ایران و 
جهان شاهد بودند.!؟ این در حالی بود 
که عده ای از مردم به خصوص جوان 
ها آمده بودند تا نسبت به گرانی فوری 
مدنی  های  اعتراض  بنزین  جهشی  و 
این  در  متاسفانه  باشند.  داشته  ارام  و 
آشوب ها تعداد زیادی از مردم کوچه 
زخمی  و  کشته  معترضان  و  خیابان  و 
 700 کشور  وزیر  اظهار  به  و  شدند 
شعبه بانک و 70 جایگاه بنزین و هفت 
مرکز دینی و چندین ساختمان شخصی 
به آتش کشیده شد و صدها خودروی 
شهروندان در شهرهای مختلف آسیب 

های جدید دید.! 
سکوت  در  مجلس  میان  این  در 
و  انفعال   حالت  در  مسئوالن   ، کامل 
مگر  بودند.  حیرت  در  عمومی  افکار 
می شود در آخرین ساعات شبانگاهی  
که  حالی  در  غافلگیرانه   شنبه  پنج  
قیمت همه کاالها و خدمات در مدت 
یکی دو سال اخیر بر اثر تحریم ها و 
عدم مدیریت ها دهها برابر شده است، 
سوخت  را به این میزان گران و سهیمه 
بندی کرد. مسئوالنی هم که پیشتر در 
و  نظرسنجی  بر  خود  های  سخنرانی 
رفراندوم تاکید بسیار داشتند ، در این 
مقوله هرگز به ذهن مبارک شان نرسید 

که برای سهیمه بندی و گرانی سوخت 
انجام  رفراندوم  و  نظرخواهی  مردم  از 
حضرت  فرمایش  به  که  مردمی  شود. 
امام » ره » صاحبان اصلی کشور و انقال 
ب و محرم نظام هستند. به راستی چرا 
چنین شد و چرا حرمت ها شکسته شد 
به  دشمن  عوامل  ورود  های  زمینه  و 
آمد.  واقعا  خیابان های شهرها فراهم 
بهترین از این طرحی نبود و نمی شد،« 

بهتر از این ها عمل کرد« ؟ 
مگر نه آنکه مجلس چهار سال قبل 
های  حامل  سال  هر  کرد،  تصویب 
تا  حداکثر  عمومی  خدمات  و  انرژی 
بیست درصد در ابتدای هر سال آن هم 
تواند  می  کارشناسانه  های  بررسی  با 
به  چرا  پس  کند،  پیدا  قیمت  افزایش 
نشد  توجهی  ملت  خانه  وکالی  ندای 
و 2۹0 نماینده در بهارستان چرا صبح 

روز شنبه وارد ماجرا نشدند.؟! 
به  انقالب  معظم  رهبر  اگر  واقعا 
موقع و حکیمانه و هوشمندانه  ورود 
نمی کردند امروز در کجای مرکز ثقل 

زمین ایستاده بودیم. 
به  امید  و  تدبیر  دولت  در  چرا 
درستی برای این امر مهم  با شکیبایی 
وقتی  و  نشد  درستی  و  شایسته  تدبیر 
هم انتقاد و توصیه و انتقادی می شود 
گاه  و  شده  آشفته  بر  مدیران  برخی 
عصبانی به جای احیانا استعفا و برون 
رفت  از این شرایط و عذر خواهی از 
مردم  و اصالح  امور تالش داریم توپ 

را به زمین دیگری بیندازیم.! 
ماه  مهر  دوازدهم  دولت  رئیس 
را صادر  کارت سوخت  ۱3۹5 حذف 
میلیارد   34000 ابالغیه   این  و  کرد 
و  کرد  وارد  کشور  به  خسارت  تومان 
اکنون بعد از سه سال دوباره  به کارت 

سوخت بازگشته ایم. 
یعنی  پرسند،   می  عمومی  افکار 
سران قوای سه گانه غروب یک ساعت 
به  تصمیم  شب   ۱2 ساعت  به  مانده 
گرانی گرفتند و صبح روز بعد روسای 
قوای قضائیه و مقننه بارها تاکید کردند، 
و  تدریجی  صورت  به  باید  طرح  این 
کشور  شرایط  به  توجه  با  بندی  زمان 
و اقتصاد خانواده های کم در آمد اجرا 
فرمایند،  می  انقالب  رهبر  شد.  می 
و  آوردند  را  طرح  این  قوا  روسای 
طبق فرمایش ایشان اعالم شد، از قبل 
نظرهای  هم  مربوطه  های  کارشناس 
و  داده  را  خود  محققانه  و  کارشناسی 
آن را تایید کرده اند و ایشان کارشناس 

چه  ها  کارشناس  این  نیستند.  امر  این 
نظرهایی  چنین  که  هستند  کسانی 
با  آیا مسئوالن قوای سه گانه  دارند و 
این  نکردند.؟  مشورت  خود  مشاوران 
دسته از کارشناس ها که با دیدگاه های 
خود جامعه را به چالشی عظیم کشانده 
و  گرفته  قرار  سئوال  مورد  نباید  اند، 

پاسخگو باشند.؟ 
بی  های  مقاومت  اسالمی،  انقالب 
نظیر و حماسی درسالهای دفاع مقدس 
برومند  جوان  هزاران  خون  نثار  با 
توطئه  هزاران  با  مقابله   ، این سرزمین 
خارج  و   داخل  در  بزرگ  و  کوچک 
 ، آنها  همه  شکست  تقریبا  و  کشور 
حوزه  چندین  در  عظیم  دستاورهای 
مهم به سادگی و ارزان به دست نیاورده 
که مدیرانی در نظام چنین  تصمیم های 
را  سنگینی  تبعات  دارای  و  عجوالنه 
اشتباهی  اگر  واقعا  بیائیم  کنند.  اتخاذ 
 ، کنیم  اعالم  با شجاعت  رخ می دهد 

اصالح می شود.!!! 
،بلکه  این ها سخن نویسنده نیست 
و  گفت  گذشت،  که  ای  هفته  در 
شنودهایی با دانشگاهیان، افراد صاحب 
 .... و  فرهنگیان   ، شهروندان  نظر، 
مسائل  این  بر  شان  اکثریت  و  داشتیم 

تاکید بسیار موکد داشته و دارند. 
آیا نمی شد از هفته ها و ماهها قبل 
کشورهای  از  بسیاری  در  آنچه  مانند 
فضای  ابتدای  شود،  می  انجام  غربی 
فکری مردم را آماده می کردیم و طرح 
اجرا  پلکانی  به صورت تدریجی و  را 
و مهم تر آنکه دالیل اجرای آن را هر 
 ، ها  خبرگزاری  ملی،  رسانه  در  شب 
البته در فضای مجازی به  نشریات  و 

آگاهی مردم شریف می رساندیم.؟ 
بسیار  و  نازنین  مردمی  ما  مردم 
این  به  مشورت  با  و  هستند  فهیمی 
های  همکاری  شان  اکثریت  مردم، 
شایسته ای خواهند داشت . به راستی 
این مقوله خیلی سخت و دشوار بود و  
نمی شد، آنچه باید به اجرا در می آمد 
را پوست کنده به آرامی درقالب فیلم، 
تفسیر،تحلیل   نمایش،  ،پوستر،  سریال 
با صدای رسا مطرح و افکار عمومی به 
اقناع می رسید . به راستی با این شیوه 
اسالمی  انقالب  به  عمومی  اعتماد  ها 
و مسئوالن نظام بیشتر و قوی تر نمی 

شد. چرا وزیر نفت که ازابتدای انقالب 
کشاورزی  درجهاد  وزارتی  های  پست 
در  حداقل  را  نفت  وزارت  در  سالها  و 
اعالم  قبل  روز   چند  دارد  دولت  دو 
گرانی  برای  خاصی  تصمیم  هنوز  کرد، 
یا  نشده  گرفته  سوخت  و  بنزین  قیمت 
در  تر  پیش  روز  سه  دولت  سخنگوی 
تلویزیون می گوید، برای وضعیت بنزین 
هفته آینده بررسی و اعالم نظر می شود 
و بعد پایان همان هفته چنین تصمیم پر 
تنشی اتخاذ، اعالم و به فوریت اجرا می 
شود. بارها گفته ام ، اگر یک شهردار و  
به عموم  بخشدار بخواهد کاری مربوط 
حتی مثال تعریض یک خیابان را اجرایی 
کند بهتر است ابتدا ازمردم همان منطقه 
و شهر به شیوه های مختلف نظرخواهی 
کند که اگر هم در اجرا با مشکل مواجه 
شد نیاز به پاسخگویی به افکار عمومی 
نباشد، چگونه است که تصمیمی به این 
جا  با  حتی  را  گذاری  تاثیر  و   مهمی 
اجرا  فوریت  به  و  اخذ  مجلس  ماندگی 
آذربایجان  به  درسفر  دولت  رئیس  شد. 
شرقی تصریح می کند، من هم تا صبح 
طرح  دقیق  زمان  اجرای  از  بعد،  روز 
آگاه نبودم، پس چه کسانی طرح سهیمه 
روسای  به  را   قیمت  افزایش  و  بندی 
تایید مقام  ارجاع و  امضاء  برای  دو قوه 
اساسا  یا  کرد.  دریافت  را  رهبری  معظم 
های  کارشناس  بالفاصله  بعد  روز  چرا 
و مسئوالن نظام  از جمله رئیس دولت 
مانند رهبر انقالب در رسانه های جمعی 
علت اجرای طرح را با شفافیت به مردم 
توضیح ندادند، به ویژه آنکه تصمیم  این 
در  کم  اقشار  به  حاصله   درآمد   - بود 
آمدتر و محروم تر اختصاص می یابد.!؟ 
به راستی ، » اگر رهبری معظم انقالب 
در این ماجرا ورود نمی کردند، امروز در 

چه شرایطی بودیم«. 
همه  آن  با  نظام  مدیران  اهلل  انشاء 
اجرای  از  پیش  خبره  های  س  کارشنا 
گذار  تاثیر  و  مهم  های  طرح  حداقل 
درزندگی مردم ، طرح را به آرای عمومی 
و  زبده  های  کارشناس  از   «  ، گذاشته 
کارآمد نظر خواهی کنند«  که هم مردم  
به شما مدیران  اعتماد کنند و هم آنکه 
انقالب اسالمی را که برای آن جانفشانی 

ها شده  را از آن خود بدانند. 
یا علی مدد

خبر

خبر

جدیت 
شهردار؛ در 

حل یک 
مسـاله ریشـه دار 

 سومین 
کنفرانس 

بین المللی 
محاسبات نرم 

در دانشگاه گیالن

ساختمان  به  محمدی  حاج  دکتر  ورود  لحظه  از 
شهرداری رشت، مساله برون رفت از معضل زباله ها و 
مدیریت پسماندها مورد توجه جدی وی قرار گرفته و 
به تبع آن حل معضل دفن زباله ها در سراوان که سبب 
رنجش اهالی منطقه می شد، در کانون توجهات شهردار 

رشت بوده است. 
   با تصمیم جدی وی و بازدیدهای مکرر و همه روزه 
اش از دفنگاه زباله های سراوان و پیگیری ساخت تصفیه 
خانه شیرابه های زباله هم اکنون این پروژه از پیشرفت 
فیزیکی مطلوب برخوردار است و دور نیست زمانی که 
مردم رشت و اهالی منطقه از یک معضل و مشکل دیرینه 

و ریشه دار شهر رهایی یابند. 
آینده ای نه چندان دور کار  این تصفیه خانه در  اگر 
خود را در سراوان شروع کند، نه تنها دفنگاه زباله های 
بلکه رودخانه  یابد  بهتر می  مراتب  به  سراوان وضعیتی 
های رشت هم جانی تازه می گیرند و از سطح آلودگی 

های آنها کاسته می شود. 
اینک شهر رشت بیش از هر زمان دیگر به رفع یکی 
از اساسی ترین مشکالت خود نزدیک شده است و به 
نظر می رسد تدابیر و تالشهای دکتر حاج محمدی در 
ساماندهی و مدیریت پسماندهای رشت در حال به ثمر 
رفع  و  سراوان  وضعیت  بهبود  در  چه  است؛  نشستن 
کود  کارخانه  بهتر  بازدهی  در  چه  منطقه،  مردم  نگرانی 
آلی، چه در تالش برای ساخت نیروگاه زباله سوز رشت 
و در نهایت آموزش و برنامه ریزی برای تفکیک زباله ها 
از مبدا. حتی این قضیه از دید رسانه های گروهی استان 
آنها تالش و  از  بسیاری  این هفته  نمانده و  به دور  هم 
جدیت شهردار رشت در این زمینه را ستوده اند، کاری 
که امیدواریم به پایان معضل قدیمی و بیماری مزمن شهر 

رشت، بیانجامد. 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  قانع -  علیرضا 

شهرداری رشت
منبع : گیالن 24 

تاکید  با  نرم  محاسبات  المللی  بین  کنفرانس  سومین   
نخبگان  با حضور  ملی  بر حل مسائل و مشکالت کالن 
با  دانشجویان  و  پژوهشگران  دانشگاهی،  ممتاز  اساتید  و 
هوشمند  های  سیستم  انجمن  گیالن،  دانشگاه  همکاری 
ایران و انجمن سیستم های فازی ایران به میزبانی دانشکده 
فنی و مهندسی شرق گیالن در حال برگزاری است. دکتر 
بهروز فتحی واجارگاه رئیس سومین کنفرانس بین المللی 
ضمن  کنفرانس  این  افتتاحیه  مراسم  در  نرم  محاسبات 
خوش آمد گوئی به مهمانان گفت: 5۱5 مقاله به دبیرخانه 
این کنفرانس ارسال شد که از این میان ۱۸0 مقاله به عنوان 
سخنرانی و تعداد ۱33 مقاله به عنوان پوستر پذیرفته شد. 
لیو  پروفسور  و  امریکا  کشور  از  لودویک  پروفسور 
از کشور چین به عنوان سخنران کلیدی این همایش در 

مراسم افتتاحیه سخنرانی کردند.
اساتید  حضور  کنفرانس  این  بارز  مشخصه های  از 
داخلی و خارجی برجسته در زمینه محاسبات نرم و ارائه 
سخنرانی های  قالب  در  دنیا  علمی  دستاوردهای  آخرین 
راستا 7  این  آموزشی می باشد. در  کارگاه های  عمومی و 
استاد برجسته از کشورهای برزیل، چین، کره و هند و 3 
استاد برجسته داخلی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت 
برجسته  اساتید  توسط  تخصصی  کارگاه   4 همچنین  و 

دانشگاه -های کشور برگزار خواهد شد.

کاش تدبیر می کردیم؟!

مدیر مسئول 

آگهــی های ثبتــی
اگهی فقدان سند

سند  که  اند  گردیده  مدعی  رشت   271 خانه  دفتر  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  رحمتی  مدیر  هایده  خانم 
مالکیت ششدانگ پالک 2671 باقیمانده واقع در سنگ اصلی 77 بخش 4 رشت تحت شماره مسلسل 519832 که ذیل ثبت 
6785 و صفحه 10 دفتر 4/80 به نام بانک پارسیان صادرو تسلیم گردیده بود و مع الواسطه برابر سند قطعی 95038- 
1388/10/29 دفتر خانه 29 رشت به خانم هایده مدیر رحمتی منتقل و برابر سند رهنی 95039- 1388/10/29  دفتر 

خانه 29 رشت در رهن بانک مسکن می باشد به علت جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا 
مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف  مدت 10 روزاز انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد درغیر 

این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. ر م الف / 4110
 

 اگهی فقدان سند
آقای مجید ملکی ناصرانی با ارایه دو برگ استشهادیه دفتر خانه 191 رشت ادعای فقدان سند مالکیت پالک 13596 سنگ 
اصلی 14 را نموده که به شماره 205640 ذیل ثبت 79131 و صفحه 40 دفتر 663 به نام ارشاد بخشنده ثبت گردیده برابر 
سند قطعی 207192 مورخ 1379/9/10 دفتر خانه 3 رشت به مجید ملکی ناصرانی منتقل و برابر سند رهنی 224232 
مورخ 1380/6/15 دفتر خانه 23 رشت در رهن بانک صادرات قرار گرفت. به علت جابجایی مفقود گردیده، شایسته است 

مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله را  ظرف  مدت 10 روزاز 
انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد درغیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات 

اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - ر م الف / 4136

ادامه سرمقاله
نشاط اجتماعی، 

مدیــران پاسخگو
ادامه مطلب ... 

متاسفانه  حال  همین  در 
حوزه  عنوان  به  هم  مجلس 
خود  کارآمدی  کشور  نظارتی 
را بروز نداد و اکنون هر کسی 
زمین  در  را  توپ  دارد  تالش 

دیگری بیندازد!؟
هفته  نفت  وزیر  که  بنزینی 
گرانی  طرح  اجرای  از  قبل 
صراحت  به  بندی   سهمیه  و 
فوری  های  برنامه  کرد:  اعالم 
برای گرانی سوخت در دستور 
زمان  همان  در  و  نیست  کار 
کرد:  اعالم  دولت  سخنگوی 
سرنوشت  مورد  در  آینده  هفته 
سوخت تصمیم گیری می شود، 
اما به یکبار در روز میالد رسول 
ساعت  و  »ص«  اسالم  گرامی 
از  مردم  شنبه  پنج  شب   ۱2
دار  بندی و گرانی خبر  سهمیه 
همه  که  ماجرا   باقی  و  شدند 

می دانند.
واقعیت این است ، اگر رهبر 
معظم انقالب در ماجرای طرح 
بنزین  بندی  سهیمه  و  گرانی 
نبود  معلوم  کردند،  نمی  ورود 
در چه شرایطی بودیم و بسیاری 
 ، سیاسی  های  کارشناس  از 
اقتصادی و اجتماعی این مطلب 
نویسنده  کنند.   می  تایید  را 
کشور  مدیران  از  پرسش  یک 
همه  در  و   گانه  سه  قوای  در 
حتی  مجموعه  زیر  های  بخش 
در مدیریت های شهری دارد و 
اجرای  از  قبل  چرا  اینکه  آنهم 
نمی  سنجی  نظر  طرحی  هر 
کنید و رای مردم دریافت نمی 
با  مهر  مسکن  مورد  شود.؟در 
همه اشکاالت و نارسایی ها که 
خانواده  دارد،  وجود  هم  هنوز 
های کم در آمد را خانه دار و 
کشور  در  میلیونی  اشتغالزایی 
ایجاد کرد. دولت های یازده و 
دوازد به محض سرکار آمدن از 
زبان وزیر مسکن و شهر سازی 
این طرح را ملغی و پر اشکال 
و حتی بی فایده خواند و ادامه 
متوقف  مهر  مسکن  ساخت 
شد!. اکنون در حالی که مشکل 
به  متعددش  تبعات  و  اشتغال 
دچار  را  جوان  جامعه  شدت 
تنگناهای شدیدی کرده است و 
های  خانواده  و  ها  خانمان  بی 
کم بضاعت سردرگریبان اجاره 
هستند،  آن  تبعات  و  مسکن 
دولت با یک کپی همان مسکن 
در  و  است   زده  کلید  را  مهر 
مقامی  هیچ  هم  خصوص  این 

پاسخگو نیست.!
اکنون دیگر جای مماشات و 
دستگاه  باید  و  نیست  مسامحه 
بعنوان  ها  دادستانی  و  قضایی  
این  فضای  وارد  العموم  مدعی 
عدم  و  ها  تدبیری  بی  گونه 
صد  چند  زیانبار  پاسخگوهای 
خزانه  به  تومانی  میلیارد  هزار 
کشور و اقتصاد خانواده ها شده 
و حق مردم را بستانند. به نظر 
است  شرایط  این  در  رسد  می 
باز خواهد  جامعه  به  نشاط  که 
من   « و  شعار  با  وگرنه  گشت 
بمیرم و شما بمیرد« کار درست 

نخواهد شد.
امروز  تجربه  با  مدیران  اگر 
تکلیف خودشان را می دانستند  
با این اوضاع اقتصادی و تبعات 
اساسا   ... و  فرهنگی  اجتماعی، 
امروز  پذیرفتند.  نمی  مسئولیت 
با جدیت  باید  که  است  زمانی 
کارمدیران  به  باال  حساسیت  و 
دولتی ، شرکت ها، سازمان ها 
دقت   به  نهادها  و  موسسات   ،
حسابخواهی  و  نظارت  روزانه 
این  که  هایی  ثروت  و  شود 
آوری  جمع  مدیران  از  گروه 
از  خارج  و  داخل  در  و  کرده 
بازپس  دارند،  ذخیره  کشور 
چهل  که  شود.اکنون  گرفته 
سال از پیروزی انقالب اسالمی 
این  راستی  به  شود  می  سپری 
اوضاع و احوال و نابسامانی ها 
نبوده و  جایگاهی  قابل تحمل 
با مدیران  قاطعانه  باید  ندارد و 
ناالیق ، متخلف ، ثروت اندوز، 
باز و  فامیل   ، باز، جریانی  باند 
به  و  شده  شفاف  برخورد   ...
به  لحظه  رسانی  اطالع  مردم 
ماجرا  این  گرنه  و  شود  لحظه 

ادامه دارد.

بازنشستگان  چهارم  یک  از  بیش 
اجتماعی گیالن در زمره مشاغل  تامین 

سخت و زیان آور بوده اند . 
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیالن 
بگیر  مستمری  هزار   ۱30 مجموع  از   ،
دراستان  سازمان  این  پوشش  تحت 
تعداد ۸۹ هزار نفر را جامعه بازنشستگان 
از یک چهارم  تشکیل میدهند که بیش 
نفر   24000 حدود  یعنی  گروه  این 

قانون  با  آنان  از   ) درصد   27 معادل   (
بازنشسته  آور  زیان  و  سخت  مشاغل 
اینکه  اهمیت  حائز  نکته  و  اند  شده 
بیش از نیمی از این تعداد ) نزدیک به 
۱3000 نفر ( در زمره کارگران شرکتها و 
کارخانجات بزرگ محدوده حوزه عمل 

شعب رشت بوده اند . 
گروه  بزرگترین  حاضر  درحال    
پرداخت  را  اجتماعی  تامین  تعهداتی 
میدهد  تشکیل  بازنشستگی  مستمری 

سالجاری  مهرماه  لغایت  که  ای  بگونه 
از مجموع ۱۸۱3 میلیارد تومان تعهدات 
میلیارد   ۱2۸۸ مبلغ   ، ای  بیمه  بخش 
تومان به این حوزه صورت گرفته است 
مستمری  پرداخت   ، جاری  سال  در   .
 462 با  ازکارافتادگان  و  بازماندگان 
میلیارد تومان در کنار هزینه های بخش 
درمان از دیگر پرداختهای گسترده تامین 
اجتماعی گیالن طی این مدت میباشد .  
تامین  بگیران  مستمری  تعداد 

قوانین  اجرای  بدنبال  گیالن  اجتماعی 
بازنشستگی پیش از موعد در دودهه اخیر 
افزون بر 300 درصد رشد داشته است . 

24 هـزار مستمـری بگیـر بازنشستـه شدند
با قانون سخت و زیان آور،
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گوناگون

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، »بهمن صالحی« را یکی از بنیانگذاران غزل نو در شعر فارسی دانست و 
گفت: پیوند میان سنت و مدرنیته شاهکار استاد بهمن صالحی در سرودن شعر بود. 

دکتر فیروز فاضلی،  در مراسم وداع با پیکر استاد »بهمن صالحی« شاعر پرآوازه گیالنی در مجتمع فرهنگی هنری 
خاتم االنبیا)ص( رشت، اظهار کرد: بهمن صالحی در دهه 40 با سرودن »افق تاریک تر« و »باد سرد شمال« در آسمان 
شعر ایران درخشید. وی با بیان اینکه دو واژه مرگ و زندگی بن مایه تکرار شدنی و پر بسامد در تاریخ بشری است، 

افزود: مرگ خود از چهار مقوله و یا مرحله تشکیل می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، »مرگ جسمانی« را یکی از این مقوله ها نام برد و گفت: چنین مرگی برای 
هر فرد در یک ثانیه رخ می دهد. فاضلی در ادامه، »زندگی پس از مرگ« را مرحله دیگری دانست و تأکید کرد: منظور 
از مرگ همین مرحله است. وی با بیان اینکه »احتضار« یکی دیگر از مقوله هایی است که در مورد مرگ بیان می شود، 
اظهار کرد: این بخش از زندگی بسیار مهم است زیرا می توانیم به تمام اعمال و رفتاری که انجام داده یا نداده ایم فکر 

کنیم. این استاد دانشگاه با اشاره به »نفس« آن را مرحله یا مقوله چهارم در مورد مرگ عنوان و کرد و افزود: در هیچ 
کجای دنیا به انسان درون گرایی را آموزش نمی دهند بلکه در نخستین گام از ما همراهی با نفس را می خواهند زیرا نفس 

جمع بین مرگ و زندگی است.
فاضلی با بیان اینکه اگر جاده زندگی بی انتها نبود هرگز ما در آن نقش آفرینی نمی کردیم، گفت: مرگ هنرآفرین است 

و همه تالش ما این است که در این جاده هنرنمایی کنیم.
که  است  زندگی  جاده  کردن  محدود  مرگ  کرد:  تصریح  می شود،  ایجاد  محدودیت  در  هنر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
هنرآفرینی می کنند اگر مرگ نبود به این اندازه در این جاده محدود که زندگی نام دارد نقش آفرینی نمی کردیم. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با بیان اینکه »بهمن صالحی« یکی از بنیانگذاران غزل نو در شعر فارسی است، اظهار کرد: 
وی کسی است که بین دعوای سنت و مدرنیته، نقش میانجی را ایفا کرد و بزرگترین شاهکار وی نیز ایجاد پیوند میان 

سنت و مدرنیته بود که به همین دلیل آثارش ماندگار است

پیـوند سنت و مدرنیته شاهکـار »بهمن صالحـی« درشعـر بود 

کارگاه آموزشــی اصول 
خبرنویسی آغاز شد 

واکنش

ی  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
منطقه ای واکنش: دومین دوره تخصصی 
کارگاه آموزشی اصول علمی خبر نویسی 
روابط  و  آموزش  مدیریت  همت  به 
آغاز  استان گیالن  عمومی محیط زیست 
به  متناوب  روز  سه  کارگاه   این  شد.  
مدت« ۱2  ساعت« با شرکت جمعی از 
زیست  محیط  های  کارشناس  و  مدیران 
سراسر استان و فعاالن روابط عمومی این 
اداره کل با تدریس مجید محمدپور استاد 
علوم ارتباطات و کارشناس ارشد رسانه 

در حال برگزاری است. 
کارگاه  شروع  در  دوره  این  مدرس 
در  رسانی  اطالع  اهمیت  بر  آموزشی 
جامعه که به آگاهی افکار عمومی، امنیت، 
انجامد،  ارامش شهروندان می  آسایش و 
روابط  مدیران  پیگیرانه  حساسیت  بر 

عمومی و مسئوالن دستگاه های اجرایی 
این  در  صنعت  بخش  و  ها  سازمان  و 

خصوص تاکید کرد. 
محمدپور با اشاره به اهمیت و جایگاه 
اطالع رسانی در عصر کنونی و انتشار به 
هنگام، درست ،دقیق  و سریع فعالیت ها 
و عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادها 
هر  برای  ها  آموزش  این  کرد:  تصریح 
شهروندی که مصاحبه شونده یا مصاحبه 

گیرنده باشد، امری ضروری است. 
وی گفت: پیش از همه باید مسئوالن 
رسانه  مدیران  و  نهادها  و  ها  سازمان 
و  سیما  و  صدا  مجازی،  مکتوب،  های 
های  شیوه  ها  عمومی  روابط  عوامل  نیز 
تهیه  و شیوه  نویسی  علمی خبر  و  نوین 
فرا  را  گذار  تاثیر  و  آمد  روز  گزارشهای 
شد:  آور  یاد  دانشگاه  مدرس  بگیرند. 

مادام که مدیران دولتی، روابط عمومی ها 
دقیق  و  اصول درست  رسانه  اصحاب  و 
توان  نمی   ، نگیرند  فرا  را  رسانی  اطالع 
به انعکاس فعالیت های نظام و دولت و 
نهادهای انقالبی امیدی داشت و اگر هم 
یقین کارآمد و  به  این کار صورت گیرد 

تاثیر گذار نخواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه خبر عبارت از تهیه 
برای  ارزشمند  پیام  یک  فاخر  تدوین  و 
امنیت  تداوم  برای  عمومی  افکار  آگاهی 
شد:   متذکر  است،  جامعه  در  آزامش  و 
اطالع رسانی در کشور و به خصوص در 
مواجه  جدی  های  نارسائی  با  ها  استان 
است که رفع این مشکل از مسیر آموزش 
و فراگیری شیوه های نوین ممکن خواهد 

شد. مدرس این کارگاه آموزشی  با بیست 
سال سابقه تدریس در دانشگاه های تهران 
و گیالن و تالیف هفت عنوان کتاب تالیفی 
است.  گیالن  اهل  رسانه،  حوزه  در  اغلب 
قضائیه،  قوه  ارتباطات  اداره  ریاست  وی 
وزارت  های  رسانه  ارزیابی  مدیریت 
مبارزه  ستاد  رسانی  اطالع  نفت، سردبیری 
ایرنا  ریاست  کشور،   اقتصادی  مفاسد  با 
خبرگزاری  معاونت  کشور،  استان  پنج  در 
خبرگزاری  معاونت   ، ایران  دانشجویی 
ایران  روزنامه  سرپرست  ایران،   اقتصادی 
ی  نشریه  مسئول  مدیر  و  استان  چهار  در 
منطقه ای واکنش و شبکه خبری گیالن 24 

را در کارنامه خدمتی دارد.

خبر

درصد   40 گفت:  رودسر  فرماندار 
به  متعلق  گیالن  باستانی  و  آثارتاریخی 
مناطق  هنوز  و  است  رودسر  شهرستان 
از شناخته شده  اعم  باستانی بسیار زیادی 
به  نیاز  برای معرفی  ناشناخته هستد که  و 
دارند.   فرهنگی  میراث  کارشناسان  همت 
این  گفت:  رودسر  شهرستان  فرماندار 
باستانی  و  ،تاریخی  طبیعی  آثار  شهرستان 
و  شناسایی  برای  باید  که  دارد  زیادی 
معرفی این آثار و جاذبه ها تالش بیشتری 

صورت گیرد. 
انتظار  افزود:  پور  اسماعیل  حسین   
و  معرفی  برای  کشوری  حوزه  در  است 
وگردشگری  طبیعی  های  جاذبه  شناسایی 
اقداماتی  و   مطالعات  شهرستان  این 
بیشتری صورت گیرد که این کار در زمینه 
تواند  می  توریسم  جذب  و  گردشگری 
کرد:  خاطرنشان  وی  باشد.   موثر  بسیار 
گیالن  باستانی  و  آثارتاریخی  درصد   40
هنوز  و  است  رودسر  شهرستان  به  متعلق 
مناطق باستانی بسیار زیادی اعم از شناخته 
شهرستان  این  در  نشده  شناخته  و  شده 
وجود دارند که برای معرفی نیاز به همت 
وی  دارند.   فرهنگی  میراث  کارشناسان 
غارهای  و  باستانی  های  قبرستان   : گفت 
این  در  باالیی  تاریخی و طبیعی  ارزش  با 
شهرستان شناسایی گردیده که برخی ثبت 
شده و برخی ها هنوز به ثبت نرسیده است 
عالوه بر آن روستاهای تاریخی در حوزه 

مدیرکل   :24 گیالن  خبری  شبکه 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
یارانه بگیر  گیالن: ۱/77 درصد خانوار 
معیشتی  حمایتی  سبد  مشمول  استان 

شده اند 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
 : گیالن  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

شهرستان رودسروجود دارند که می تواند 
به اهداف میراث فرهنگی و گردشگری و 

افزایش در آمد زایی مردم  کمک کند. 
وی یادآورشد: مطالعات باستان شناسی 
در مناطق اشکورات رودسر حتی آثار پیش 
از عصر آهن را نشان می دهد اما به دلیل 
صعب العبور بودن و مشکالت رفت و آمد 
در این منطقه از نظر تحقیقات و شناسایی 
آثار فرهنگی و میراث طبیعی کار چندانی 

نشده است . 
میراث  وزارت  و  باستانشناسان  از  وی 
فرهنگی کشور خواست نسبت به شناسایی 
اشکورات  مناطق  باستانی  و  تاریخی  آثار 
بیشتر  شناسایی  به  تواند  می  که  رودسر 
اقدام  کند  کمک  شهرستان  های  ظرفیت 

کنند .  
زیبا  های  کوه   : افزود  پور  اسماعیل   
و  ها  ناودیس   ، ها  طاقدیس  مجموعه   ،
منطقه  این  در  زمین  های  خوردگی  چین 
حوزه  در  تواند  می  که  است  العاده  فوق 
درشهرستان  ژئوتوریسم  و  گردشگری 
در  و  گیرد  صورت  کاربیشتری  رودسر 
اقلیمی  تنوع  و  طبیعی  گردشگری  حوزه 
از  منظور  این  برای  پایین  و  باال  اشکور 

شرایط خوبی برخوردار است. 
اظهارداشت: چهار نوع آب و هوا   وی 
اعم از گرم و مرطوب تا گرم و خشک در 
یک بخش شهرستان رودسر همزمان دیده 
می شود که این ویژگی ها برای گردشگران 
و  جهانگردان جذاب و فوق العاده است . 
وی تاکید کرد: بخش عمده ای از درختان 
شهرستان  حوزه  در  هیرکانی  های  جنگل 
گیاهی  محصوالت  و  دارند  قرار  رودسر 
در  نظیر گل سوسن چلچراغ  های  و گل 
تا  ولی  شده  شناسایی  اشکورات  منطقه 
کنون به آن پرداخته نشده است.  فرماندار 

ستاد  اعالم  به  اشاره  با  علیزاده   عباس 
حمایتی مشمولین طرح معیشتی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : در 
یارانه   2,3۹۸,۹53 تاکنون  گیالن  استان 
شامل  افراد  این  که  داشت  وجود  بگیر 
این  از  است.  شده  خانوار   ۸70,373
تعداد یارانه بگیر استان ۱/77 درصد آنها 

کشور  فندق  درصد   20  : گفت  رودسر 
شهرستان  این  و  است  رودسر  به  متعلق 
در گل گاو زبان و بابونه در کشور حرف 
به  ها  جاذبه  این  باید  که  زند  می  را  اول 
مردم ایران معرفی و در سطح کشور مطرح 

شوند/ایرنا
نگاه رسانه: 

استعدادهای  همه  با  رودسر  شهرستان 
بلقوه بسیار فراوان و متنوع به واقع منطقه 
عرصه  همه  در  شده  داشته  نگه  عقب  ای 
 ، اجتماعی  اقتصادی،  ها  صحنه  و  های 
فرهنگی و هنری است که البته این شرایط 
کنونی  فرماندار  و  دولت  این  به  مربوط 
نبوده و ریشه در تاریخ 50 ساله شهرستان 
و  تحریم  شرایط  در  که  هم  اکنون  دارد. 
الزم  اعتبارات  نبود  هم  شاید  و  کمبود 
هستیم نمی توان به رفع این عقب ماندگی 
های  داوطلب  چه  اگر  داشت  امید  چشم 
نوید  مردم  به  همگی  مجلس  نمایندگی 
آینده روشن و ابادانی می دهند و شعار می 
دهند که همه کمبودها را رفع و منطقه را 

گلستان خواهند کرد.؟!.
وقتی یک سد محدود در منطقه بعد از 
ناتمام مانده و گفته می  ۱7 سال همچنان 
شود در حالی حاضر فقط از خاک مرغوب 
جاهایی  در  دیگر  مصارف  برای  آن  کف 
رو  پل  یک  یا  شود،  می  استفاده  دیگر 
بی مورد  آن  احداث  گذر در کالچای که 
از  بعد  و  زاست   مشکل  اش  جانمایی  و 
چندین سال نیمه تمام مانده، نباید به آینده 
نماینده  و  مسئوالن  سوی  از  روشن   ای 

امیدوار بود.
مرکز  اصلی  معابر  که  شهرستانی 
کنون  تا  اول  پلهوی  دوره  از  شهرستان 
تاریخی  اثار  صورت  به  و  نخورده  دست 
باید  انتظاری  چه  راستی  به  است  مانده 

اند  مشمول سبد حمایتی معیشتی شده 
که شامل ۱,۸4۹,۱26 نفر سبد حمایتی 
که این افراد 670,۸۸۸ خانوار را تشکیل 
ارتباطی  راه  به  توجه  با  وی  دهند.  می 
معیشتی  طرح  مشمولین  حمایتی  ستاد 
افرادی که  از  ما  تقاضای   : ابراز داشت 
دریافت  حائز  را  خود  نحوی  هر  به 

منطقه  به  را  آثار  گردشگر  معافی  با  داشت 
چند  فاقد  که  شهرستانی  کنیم،  دعوت 
و  مسافران  برای  مناسب  بیمارستان  و  هتل 

گردشگران است...!
رودسر همان گونه که فرماندار به درستی 
در  ای  برجسته  بسیار  آثار  از   دارد،  اشاره 
با  توان  می  که  است  برخوردار  ابعاد  همه 
شناساندن آنها از سوی افراد مشهور، رسانه 
کارشناس  ادیبان،  شاعران،  نویسندگان،  ها، 
ها هر بخش ، در حوزه داخلی و خارج از 
کشور گام های بلندی برای توسعه شهرستان 

برداشت.
این کار به برنامه ریزی ، تبلیغات ، اطالع 
جدیت  و  موثر  مستمر،   ، هنگام  به  رسانی 
هر  سوی  از  کوتاهی  و  دارد  نیاز  پیگیرانه 
یکی  است.  نابخشودنی  کارشناسی  و  مدیر 
که  این شهرستان  بزرگ  افت های  از  دیگر 
رشد نکرده است ، عدم ثبات مدیریت است 
آید  می  تا  سابق  فرماندار  مانند  نفر  یک  و 
منطقه را شناسایی کند بر کنار و چهره جدید 
فرماندار  هر  تغییر  با  و  شود  می  جایگزین 
مستقیم  صورت  به  مسئوالن  از  بسیاری 
شوند.  می  تعویض  آن  و  این  توصیه  با  یا 
و  منطقه  بومی  شهرستان  فرماندار  اکنون   .
برای  نباید  و  دارد  مسائل  به  اشراف  کامال 
سوزی  فرصت  رودسر  توسعه  و  عمران 
است  نیاز  امر  این  واقعی  تحقق  شود.برای 
پور که مدیری مردمی است  اسماعیل  دکتر 
با  نظرها   ، ها  طرح   ، های  اندیشه  همه  از 
صاحبان  ها،  جشواره  ها،  نشست  برگزاری 
فکر و چهره های دعوت کند و این فضا در 

شهرستان ایجاد شود.
در این باره در آینده نزدیک یک گزارش 

مشروح تولید و منتشر می شود.

دانند و  معیشتی دولت می  سبد حمایتی 
به عدم دریافت آن اعتراض دارند، این است که 
فقط از طریق کد دستوری #636۹* شکایات خود را 
 24 ظرف  تا  نموده  ثبت  خانوار  سرپرست  ملی  کد  با 
و  ارسال  آنها  به  حمایت  سرشماره  با  پیامکی  ساعت 
مراتب پیگیری شکایت آنها با دریافت کد رهگیری 

به صورت مجازی طی می شود.

خبر

خبر

خبر

قله سوماموس 
در شرق گیالن 

ثبت ملی شد 

6 گیالنی جانشان 
را از دست دادند 

21واحد مسکونی 
مددجویان لنگرودی 

افتتاح شد

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری گیالن 24: 
قله مرتفع و بسیار زیبای » سوماموس یا سومام« در ناحیه 
ثبت ملی شد.  اشکورات شهرستان رودسر طی مراسمی 
ُسماموس یا قله سمام نام قله ایست با 36۸۹ متر ارتفاع، 
قله  بلندترین  و  دریای خزر  به  مشرف  قله  مرتفع ترین 
گیالن است.  سمام نام عمومی منطقه ای در سمت شمال 
غربی چکاد است که چند پارچه آبادی در آن قرار دارد 
جمله  از  می شود.  خوانده  سمامی  نسبت  صورت  در  و 
تفکیک  مکتب  بنیان گذاران  از  یکی  آن،  سرشناس  افراد 
شیخ علی اکبر الهیان سمامی رامسری است. منطقه سمام 
از  به اصطالح محلی سمام یکی  و  اشکور«  »پایین  جزو 
باورهای  پایه  بر  است.  رودسر  اشکور«  »جیر  آبادی های 
دریای  کرانه  سماموس  روزگاری  منطقه  مردم  عمومی 
را  ایران  کشور  شمال  منطقه  همه  که  بوده است  بزرگی 
گرفته بود. در اشعاری که به زبان گیلکی آمده این مضمون 

چنین بیان شده است: 
 سوماموسا سوماموسا سوماموس/ آب دریا بومه اوجه 

بومانوس
خبری  شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه  مدیریت 
به همه مردم گیالن و غرب  ثبت ملی را  این  گیالن 24 
اشکورات  متین  و  خوب  مردم  خصوص  به  مازندران 

تبریک می گوید.. 

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه ی واکنش: از ابتدای 
سال ۹۸ تا پنجم آذر، حدود هزار و 3۹0 مورد بیمار مبتال 
به آنفلوآنزا در گیالن گزارش شد و 40۱ مورد منجر به 
و شش  مثبت  نیز  بیمار   53 تعداد  این  از  شدند.  بستری 
مورد فوتی که بیماری زمینه ای داشتند، گزارش شده است 
فردین مهرابیان با بیان اینکه شیوع ویروس آنفلوآنزا در 
سال جاری، یک ماه زودتر از موعد )مهرماه( در کشور و 
استان گیالن آغاز شده است، اظهار کرد: این بیماری، از 
طریق انتقال ویروس به دیگران منتقل می شود.  وی افزود: 
از ابتدای سال ۹۸ تا پنجم آذر، حدود هزار و 3۹0 مورد بیمار 
مبتال به آنفلوآنزا در گیالن گزارش شده و 40۱ مورد منجر به 
بستری شدند. از این تعداد 53 بیمار نیز مثبت و شش مورد 
فوتی که بیماری زمینه ای داشتند، گزارش شده است.  معاون 
یادآور شد: در سال  پزشکی گیالن  دانشگاه علوم  بهداشتی 
به  منجر  آنفلوآنزا  به  مبتال  مورد  هزار و 4۹6  تعداد  از   ،۹7

بستری، ۱37مورد مثبت و نه مورد فوتی گزارش شد. 
توسط  بهداشتی  نکات  رعایت  بر  تاکید  با  مهرابیان 
آب  با  دست ها  شستن  بار  دو  حداقل  افزود:  شهروندان 

و صابون و یا محلول های ضدعفونی کننده الزم است. 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر آلودگی دست ها به 
ویروس یکی از دالیل انتشار سریع این بیماری می باشد، 
خودداری  دهان  و  بینی  چشم ها،  کردن  لمس  از  گفت: 

کنید، چون باعث انتقال ویروس می شود. 
بیان  با  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  بهداشتی  معاون   
اینکه عامل بیماری روی دست دو تا هشت ساعت باقی 
می شود،  منتقل  می زنیم  دست  که  وسایلی  به  و  می ماند 
از  و  حفظ  دیگران  با  را  متری  یک  حداقل  فاصله  افزود: 
کرد:  کنیم. وی خاطرنشان  شلوغ خودداری  مناطق  در  حضور 
سردرد،  گلودرد،  سرفه،  تب،  نظیر  عالیمی  داشتن  در صورت 
استفراغ  اسهال،  احساس خستگی، همچنین  بدن  کوفتگی  لرز، 

در بعضی از بیماران، به پزشک مراجعه شود.

مناسبت گرامیداشت هفته  به  شبکه خبری گیالن 24: 
واحد   ۱057 ماه  آذر  دهم  روز  صبح  معلولین  جهانی 
استان  در  مسکونی  واحد   2۱ تعداد  این  از  که  مسکونی 
گیالن به صورت همزمان در سراسر کشور- در شهرستان 

لنگرود افتتاح شد .
مدیرکل بهزیستی گیالن  در حاشیه این مراسم عنوان 
کرد : از 2۱ واحد مسکونی 7 واحدآن با اعتبار 5.5 میلیارد 
ریال متعلق به شهرستان لنگرود بوده که طی تفاهم نامه 
پنج جانبه ) سازمان بهزیستی - وزارت راه و شهر سازی 
- بنیاد مستضعفان - بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن 
ساز ایران (  در زمینه تامین مسکن  خانوار های دارای 
در  دیگر  واحد   ۱3 و  باشد  می  معلول  دو عضو  حداقل 
شهرستان های ) املش ، رشت ، رودسر ، سیاهکل ، شفت 
به  ماه  بهمن  دوم  و  بیست  تا   ) ماسال  و  سرا  ، صومعه 

بهره برداری خواهد رسید

شکارچی خرس 
قهوه ای بازداشت 

شد 

و   24 گیالن  خبری  شبکه 
 30 فرد  یک  واکنش:  نشریه 
جرم  به  رضوانشهری  ساله 
از  که  قهوه ای  خرس  شکار 
تحت  و  کمیاب  جانداران 

حمایت است، دستگیر شد. 
حفاظت  یگان  فرمانده 
این  در  گیالن  زیست  محیط 
داد:شکارچی  توضیح  باره 
به جرم شکار  حدود 30ساله 
و پنهان کردن الشه و پوست 
قهوه ای  خرس  قالده  یک 
دستگیر شد. ساسان اکبری پور 
متخلف  این شکارچی  افزود: 
در منطقه ای کوهستانی سخت 
و  دستگیر  رضوانشهر  گذار 
که  پوست حیوان شکار شده 
شده  مخفی  ماهرانه ای  بطور 
کشف  کوهستان  این  در  بود 
خرس  شکار  شد.جریمه 
تومان  50میلیون  قهوه ای 
است.خرس  حبس  6ماه  و 
حمایت  ی  گونه  قهوه ای 
شده و در حال انقراض است 
حیوان  از  تعدادی  چه  اگر 
تالش،  رودسر،  ارتفاعات  در 
سیاهکل  و  رودبار  استارا، 

زندگی می کند.
نگاه رسانه:

شکار   ، رسد  می  نظر  به 
و  کوچک  حیوانات  کشتن  و 
اقدامی  انقراض  حال  در  بزرگ 
است  انسانی  غیر  جنایتکارانه و 
و عامالن آن باید به زندان های 
بسیار طوالنی مدت و پرداخت 
تر  سنگین  بسیار  های  جریمه 
است  شایسته  شوند.  محکوم 
دستگاه قضایی در این خصوص 
مسئوالن  به  را  طرحی  و  اقدام 
جلوی  تا  کند  ارائه  تهران  در 
رحمانه  بی  شکارهای  نوع  این 
گرفته شود. برای نویسنده  که از 
حامیان سرسخت محیط زیست 
پرنده کوچک  است، شکار یک 
و پر جمعیت  در طبیعت رو با 
جنایت  یک  هم  شمال  نابودی 
رسد  چه  شود  می  محسوب 
تمام  شقاوت  با  فردی  آنکه  به 
به  را  کمیابی  ای  قهوه  خرس 
خوب  مردم  کند.  شکار  راحتی 
برای  نشینان  کوه  و  روستاها 
و  خودشان  زندگی  دوم  و  بقاء 
فرزنداشان در آینده هم که شده 
شکارها  نوع  این  ندهند  اجازه 
انجام شود و اگر  شد بالفاصله 
محیط  مسئوالن  به  خودشان 
مدیران  و  دادگستری  زیست، 
اجرایی اطالع دهند و رسانه ها 
و تریبون های موجود در جامعه 
واکنش  جنایات  این  به  نسبت 

نشان دهند.

از سوی اداره کل محیط زیست استان گیالن، 

زهرا رضائی

رودسر- غالمی

آثـار طبیعی و فرهنگـی شهرستان رودسـر معرفـی شوند 

77 درصد یارانه بگیـرهای گیالنی معیـشت می گیرند 

فرماندار اعالم کرد،+ نگاه رسانه 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

تداوم شکارهای بی رحمانه! 

بر اثر شیوع ویروس آنفلوآنزا، 

بهزیستی خبر داد،

زهرا رضائی

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا سمیه محمدی

خبر

خبرگزاری بسیج 
شهرستان رودسر 

افتتاح شد
گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای 
فقیه  ولی  با حضورنماینده  واکنش: 
خبرگزاری  دفتر  قدس   سپاه  در 
مناسبت  به  بسیج شهرستان رودسر 

هفته بسیج افتتاح شد. 
حاج آقا تسخیری در این مراسم 
معظم  مقام  فرموده  به  کرد:  اظهار  
تهدیدات  امروزه  بسیج   ، رهبری 
کند.امروز  می  تبدیل  فرصت  به  را 
ما  برنظام  رسانه  طریق  از  دشمنان 
سلطه پیدا کنند چه سلطه فرهنگی، 
و...  نظامی،اجتماعی،خانوادگی 
دشمن فکر می کند این بستر برای 
فراهم است. وی تصریح کرد:  آنها 
نظام  تهدید  بسترهای  ازاین  باید 
راستای  در  اسالمی  جمهوری 
ای  سوادرسانه  به  بخشیدن  سرعت 
باید بهره برد.وی تصریح کرد:رسانه 
ای موفق است که جریان ساز باشد.
سواد  رسانه،تقویت  بسیج  نقش 
است.تولیداتی  دراجتماع  ای  رسانه 
بتواند مردم رااقناع کند. در این  که 
و  رودسر   سپاه  فرمانده  مراسم 

مسئوالن فرهنگی حضور داشتند.

آگهــی های ثبتــی
آگهی فقدان سند

اقای هادی حق شنو برابر وکالتنامه شماره 8549-1398/8/18 دفتر 274 کاشان از خانم 
عاطفه عاطف یکتا با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 28 رشت مدعی گردیده که 
سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک 7437 سنگ اصلی 77بخش چهاررشت  به شماره 
سریال 508816 ب/93 که بنام خانم عاطفه عاطف یکتا ذیل ثبت 46942 صفحه 1363 دفتر 
4/414 صادر و تسلیم گردید ، بعلت جابجایی مفقود گردیده است،  لذا مراتب طبق تبصره ذیل 

ماده 120 آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف  مدت 10 روزاز انتشار آگهی به این اداره 
اعالم و رسید دریافت دارد درغیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات 

اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

ر م الف / 4085

اگهی فقدان سند اصالحی 
پیرو آگهی فقدان سند شماره 107/96/3407- 1396/2/30 اعالم می دارد آقای ابراهیم 
امامی شالکوهی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 217 رشت مدعی گردیده که 
سند مالکیت 20 سهم مشاع از 504 سهم ششدانگ یک قطعه زمین شماره 3797 سنگ اصلی 
77 بخش 4 رشت بشماره سریال 518358 که ذیل ثبت 126410 صفحه 79 دفتر 4/1022 
بنام آقای ابراهیم امامی شالکوهی صادر گردیده بعلت جابجایی مفقود گردیده، تقاضای صدور سند 

نموده  که در آگهی فوق به صورت ششدانگ بدون شماره سریال اعالم شده  را  المثنی  مالکیت 
بود که بدینوسیله اصالح می گردد، لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر 
این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. حسین اسالمی 

کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - از طرف: تیال غالمی  ر م الف/4094
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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

نشریه واکنش  هر هفته بیش از 5۰ هزار بیننده در فضای مجازی دارد

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
حــــوزه  برای  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  از  کتاب 

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 ، کتاب مرجع در حوزه اطالع رسانی برای رسانه ها و روابط عمومی ها

        

به زودی چاپ پنجم به 

بازار نشر می آید

مریم اکبری نوشاد- پژوهشگر تاریخ و حوزه زنان

گیالن پنجـمین استان امیدوار 
کشـور است 

استاندار، گیالن را پنجمین استان امیدوار 
کشور خواند و گفت: تکیه بر سبک زندگی 
اسالمی  و  ایرانی  های  مولفه  با  متناسب 
تالش  نیز  و  عمومی  مشارکت  نیازمند 
اصحاب رسانه و سازمان های مردم نهاد در 

ترویج این فرهنگ است.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
جلسه  در  زارع   ارسالن  دکتر  گیالن؛ 
سالمت،  فرهنگی،  و  اجتماعی  کارگروه 
ضرورت  بر  گیالن  استان  خانواده  و  زنان 
از  پیشگیری  جهت  در  مضاعف  تالش 
ارتقاء شاخص های  اجتماعی و  آسیب های 
مختلف این حوزه و نیز اشاعه و گسترش 
اجرای  راستای  در  فرهنگی  برنامه های 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
رئیس جمهوری  تأکیدات  انقالب،  گام دوم 
و  کرد  تاکید  اعتدال  دولت  برنامه های  و 
افزود: در دو سال اخیر به سبب فعالیت های 
از  خوبی  اقدامات  شاهد  گرفته  صورت 
بخش های دولتی و خصوصی بودیم اما در 
این  است  نیاز  اجتماعی  آسیب های  حوزه 
مردم،  سوی  از  مضاعف  همت  و  تالش 

سازمان های مردم نهاد و تشکل های دولتی 
و دستگاه های اجرایی دوچندان شود.

در  که  جوامعی  یقینًا  اینکه  بیان  با  وی 
ارتقاء  شاهد  اجتماعی  شاخص های  حوزه 
توسعه یافتگی  بخش های  سایر  در  باشند 
نیز توفیقاتی داشتند، گفت: در جوامعی که 
شاخص های اجتماعی آن نقص ها و معایب 
افزایش  در  مولفه ای  باشد  داشته  زیادی 

عوامل بازدارنده در حوزه توسعه ای است.
بر  تکیه  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
سبک زندگی متناسب با مولفه های ایرانی 
و اسالمی را نیازمند مشارکت عمومی و نیز 
تالش فراگیر اصحاب رسانه و سازمان های 
مردم نهاد در ترویج این فرهنگ دانست و 
فاصله  سبب  به  مواقع  از  برخی  در  گفت: 
ایرانی- زندگی  سبک  الگوهای  از  گرفتن 
اسالمی دچار آسیب هایی شدیم که هم به 
همچون  جسمی  و  روانی  و  روحی  لحاظ 
کم  نیز چاقی،  و  اعتیاد، طالق و خشونت 
بوده  اثرگذار  جامعه  در  دیابت  و  تحرکی 
گیالنی  بانوان  اینکه  بیان  با  وی  است. 
عرصه  در  کشور  موفق  بانوان  جمله  از 

و  هنری  فرهنگی،  ورزشی،  مختلف  های 
از  افزود: بخش عمده ای  اجتماعی هستند، 
پنجمین  جایگاه  کسب  در  گیالن  موفقیت 

قشر  همین  به  متعلق  کشور  امیدوار  استان 
است که نیازمند توجه ویژه در جهت ارتقاء 

شاخص هاست.

ی  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
اشاره  با  واکنش: شهردار رشت  ای  منطقه 
به اینکه متاسفانه این شهر هنوز درگیر رفع 
است،  زیرساختی  حوزه  در  جزئی  مسائل 
بر  رشت  شهر  مشکالت  تمام  رفع  گفت: 

عهده شهرداری نیست. 

با  توسعه  نشست  دومین  و  پنجاه  در 
گذر  خالق  شهر  رویکرد  »تحقق  موضوع 
سالن  در  شهرها«  در  کیفیت  به  کمیت  از 
برنامه ریزی  اجتماعات سازمان مدیریت و 
گیالن، با اشاره به انتخاب رشت به  عنوان 
شهر خالق خوراک یونسکو از سال 20۱5، 
در  عنوان  این  برای  متاسفانه  کرد:  اظهار 
تنها  و  نشده  انجام  خوبی  اقدامات  رشت 
سفر خارجی در این زمینه انجام شده است. 
عدم  از  انتقاد  با  محمدی  حاج  دکتر   
با  مرتبط  فستیوال های  و  سمینار  برگزاری 
عنوان رشت شهر خالق خوراک و با اشاره 
نمایندگانی  با  رشت  شهرداری  نشست  به 
این  در  افزود:  چین،  جوی  یانگ  شهر  از 

شهر  زمینه  در  شهر  این  تجربه  از  نشست 
خالق خوراک بهره مند شدیم. 

از  این شهر پس  در  اینکه  بیان  با   وی 
فستیوال  هشت  هرساله  عنوان  این  کسب 
چین  دولت  کرد:  تأکید  می شود،  برگزار 
خالق  شهر  عنوان  از  الزم  حمایت های 
مناسب  فضای  ایجاد  راستای  در  خوراک 
کسب  و کار را انجام داده و تسهیالت الزم 
را در اختیار بسیاری از سرآشپزان توانمند 
توسعه  به  نسبت  بتوانند  تا  می دهد  قرار 
این  با  گردشگر  جذب  و  غذایی  صنعت 

محوریت اقدام کنند. 
وجود  عدم  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
و  ورود  جبرای  مناسب  زیرساخت های 

مسیرهای  طریق  از  گردشگران  جذب 
هوایی، هتل های چند ستاره و سایر امکانات 
در شهر رشت، افزود: احداث یک هتل در 
رشت ۱5 سال طول می کشد در حالی که 
در یانگ جوی چین این اقدام شش ماهه 
شهر  جو  یانگ  نماینده  و  می شود  انجام 
چین  روستاهای  از  یکی  همانند  را  رشت 
توصیف کرد.  حاج محمدی با بیان اینکه 
درگیر  همچنان  رشت  شهر  در  متاسفانه 
اظهار  آسفالت هستیم،  از جمله  مشکالتی 
این  با  کرد: رشت سال ها زیادی است که 

مشکالت دست و پنجه نرم می کنند. 

شبکه خبری گیالن 24: با حکم مشاور 
روزبهان  ولی  محمد  دکتر  جمهور،  رئیس 
به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد. 
و  عمومی  روابط  مدیریت  گزارش  به 
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، با 
حکم »مرتضی بانک« مشاور رییس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، »محمدولی روزبهان« به عنوان 
انزلی«  »رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی 

منصوب شد. 
در حکم دکتر مرتضی بانک خطاب به مدیرعامل منطقه آزاد انزلی آمده است: 
جناب آقای محمدولی روزبهان؛ به استناد ماده )6( قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر 
به سوابق و تجربیات ارزشمندتان به موجب این ابالغ به عنوان »رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی« منصوب می شوید. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به شرایط اقتصادی 
کشور و موقعیت منطقه آزاد انزلی در حوزه کشورهای عضور CIS، تصریح 
نموده که از جنابعالی انتظار می رود در راستای اعتالی اهداف دولت تدبیر و 
امید ضمن ساماندهی امور سازمان منطقه آزاد انزلی و انجام هماهنگی های الزم 
به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت افزایش تمایل 
با کشورهای همسایه به منظور بهره مندی از ظرفیت های بالقوه موجود، برنامه 
ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی معمول دارید. 
در  فعال  حضور  پیشرفته،  های  فناوری  لزوم«انتقال  جمهور  رییس  مشاور 
بازارهای منطقه ای و جهانی، حمایت از صنایع داخلی به منظور افزایش تولید 
و حمایت از کاالی ایرانی و ارتقای سطح اشتغال و مشارکت جامعه محلی در 
برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه را نیز مورد توجه قرار داده، و بر تحقق 
اجرای خط آهن بندر کاسپین به ایستگاه پیربازار تا پایان سال ۱3۹۹ تأکید کرده 
و افزوده: در خصوص بهره برداری الزم از ظرفیت های توافقنامه اوراسیا، ضمن 
تعامل و هماهنگی با دبیرخانه شورایعالی و اعضای محترم هیات مدیره سازمان، 

در انجام بهینه امور، نهایت مساعی الزم را معمول دارید. 
  »محمدولی روزبهان« دارای مدرک دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه 
تهران و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی گیالن که در کارنامه علمی او تالیف 

کتاب »کارآفرینی؛ راهبرد توسعه« به چاپ دوم رسیده است. 
ریاست سازمان  به،  توان  می  روزبهان  کاری محمدولی  مهمترین سوابق  از 
مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار گیالن، 
ریاست سازمان چای کشور، همچنین ریاست جهاد دانشگاهی گیالن و ریاست 

دانشکده علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی رشت اشاره کرد. 

ی  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
تحرکات  با  همزمان  واکنش:  ای  منطقه 
تصریح  رشت  شهردار  مجلس  انتخابات 
شهرداری  نیروهای  از  یک  هیچ  کرد: 
علیه  یا  له  انتخاباتی  های  فعالیت  اجازه 

کاندیداها را ندارند. 
مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در آستانه فرارسیدن ایام انتخابات 
مجلس شورای اسالمی دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت پیرامون فعالیت 
انتخاباتی پرسنل و نیروهای شهرداری رشت برای کاندیداها،گفت: هیچ  های 
یک از نیروهای شهرداری اجازه فعالیت های انتخاباتی له یا علیه کاندیداها را 

ندارند. 
 وی ادامه داد: تمامی کارکنان شهرداری خادمین مردم شهر رشت بوده و می 
بایست در خدمت گذاری به شهروندان از هیچ تالش و کوششی دریغ نکنند. 

 شهردار رشت تاکید کرد: تمامی فعالیت های انتخاباتی نیروهای شهرداری 
پای  حضور  به  مردم  تشویق  راستای  در  و  بوده  قانون  اساس  بر  بایست  می 
صندوق های اخذ رای و عمل به منویات مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( 

باشد. 
 حاج محمدی د تاکید کرد: هرنوع اقدام خارج از قانون با برخورد جدی همراه 
خواهد بود و نیروهای شهرداری اجازه سواستفاده از جایگاه خود و منابع شهرداری 

به نفع یک کاندیدا یا علیه کاندیدای دیگر را ندارند.

مدیرعامل جدید منطقه آزاد 
انزلی منصوب شد 

نیروهای شهرداری نباید در فعالیتهای 
انتخاباتی ورود کنند 

شهردار رشت اعالم کرد: 

با حکم مرتضی بانک: 

میراث  اداره  پوررئیس  هادی  منصور 
دستی  وصنایع  فرهنگی،وگردشگری 
کرد:ششمین  اعالم  رضوانشهر  شهرستان 
هفته  با  درتقارن  دوشاب  اربا  جشنواره 
محلی،بازیهای  موسیقی  اجرای  با  بسیج 
عروسی  آئینهای  ومراسم  محلی  بومی 
دستی  صنایع  نمایشگاه  بهمراه  سنتی 
وسوغات ومحصوالت روستایی با نمایش 
ازسوی  سنتی  پزی  دوشاب  فرآوری  زنده 
وصنایع  فرهنگی،گردشگری  میراث  اداره 
فرمانداری،بخشداری  باهمکاری  دستی 
اسالمی روستای  پره سر،دهیاری وشورای 

نخستین  در   :24 گیالن  خبری  شبکه 

منابع   ، جوانان  و  ورزش  ادارات   ، نوده 
وبازیهای  روستایی  ورزش  طبیعی،هیأت 
اسالمی  وشورای  محلی،شهرداری  بومی 
صنایع  سروهنرمندان  شهررضوانشهروپره 
منطقه  مردم  پرشور  حضور  با  دستی 
نماینده  شکری  محمود  وحاج  ومهمانان 
تالش  شهرستانهای  شریف  مردم  محترم 
اسالمی  مجلس  در  ماسال  ورضوانشهرو 
،صنعت  طبیعی  منابع  ت  ادارا  ورؤسای 
،پرسنل زحمتکش جمعیت  تجارت  معدن 
هالل احمرواورژانس،رئیس شورای بخش 
سر  شهرپره  اسالمی  سر،عضوشورای  پره 

روز کاری رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه انزلی دکتر روز بهان بر سرعت 
بخشی در اجرای پروژه اتصال ریلی به بندر 
کاسپین تاکید کرد. به گزارش مدیریت روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
انزلی، دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت 
روز  اولین  در  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 

مرکزی  بخش  اسالمی  وشوراهای  ودهیاران 
وپره سردرروز پنج شنبه مورخ 7آذرماه در منطقه 

بندری  مجتمع  پروژه  بررسی  خود  کاری 
در  را  کشور  سراسری  ریل  به خط  کاسپین 
دیدار  این  جریان  در  دارد.  قرار  کار  دستور 
که معاون فنی و زیربنایی، پیمانکار و شرکت 
مشاور طرح نیز حضور داشتند، ابتدا از خط 
جیرده به پیربازار که به طور 26 کیلومتر می 
باشد بازدید به عمل آمد و سپس مسیر ۱0 

سر  پره  بخش  نوده  درروستای  بیل  جلی  ییالقی 
شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

کیلومتری پیربازار به مجتمع بندری کاسپین 
که براساس دستور ریاست محترم جمهور و 
توافق منعقده میان این سازمان و وزارت راه، 
همکاری در اجرای پروژه و تأمین قسمتی از 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  برعهده  آن  اعتبار 
مورد  سازمان  مدیرعامل  سوی  از  است، 

بررسی قرار گرفت.

برگزاری جشنواره فرهنگی اربا دوشاب )امبرادشاء( در رضوانشهر

 اجـرای پـروژه اتصـال ریلـی به بنـدر کاسپیـن  تسریـع شود

حـل همه مشکالت رشت بر عهده شهـرداری نیست 

زهرا رضائی

زهرا رضائی

لیال خالقی

زهرا رضائی

له یا علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس، 

زهرا رضائی

آگهــی های ثبتــی
احترما به استحضار می رساند آقای محمد مژدهی فر وکیل پالک ثبتی 13/617 بخش 11 رشت به مالکیت 
اقای رسول نواب پور برابر وکالت نامه به شماره 21060 – 1397/4/21 دفتر خانه 254 رشت با ارائه دو 
برگ استشهادیه گواهی شده دفتر خانه 30 لشت نشاء مدعی شده است که سند مالکیت شماره 13/617 
واقع در بخش 11 رشت ذیل ثبت 997 دفتر 11/11 صفحه 269 به نام اقای رسول نواب پور صادرو تسلم 
شده است که برابر سند رهنی به شماره 82956 – 52/12/27 دفتر خانه 75 تهران در رهن شرکت ورلد 
اکسپرس قرار گرفته است سپس به موجب رای شماره 10553/1 -1374/08/23 هیات 7 نفره به مالکیت 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی امور اراضی استان گیالن در آمده است پیش سند آماده اما سند 
جدید صادر نشد سپس برابر دادنامه 1398/2/16 – 9809975236300161 صادره از شعبه اول دادگاه 

لشت نشاء حکم بر ابطال رای موات هیات 7 نفره مدیریت امور اراضی استان گیالن پالک مرقوم شد لذا سند 
مالکیت اولیه با توجه به اینکه سند جدیدی صادر نشده با مالکیت اولیه به قوت و اعتبار خود باقی ، که سند 
نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا  مالکیت به علت جابجائی مفقود شده است و 
مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی ظرف مدت 10 
روز از انتشار آگهی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 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 ، ازطرف زهرا دلخوش کسمائی  - ر م الف / 4145

آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
به شماره  واقع در بخش چهار رشت  از ششدانگ پالک 12/12755  نیم مشاع  و  مالکیت یکدانگ  سند 
چاپی 97271200/ج و شماره دفتر الکترونیکی 139820318603001745 به نام آقای واحد جان پرور 
صادر و تسلیم گردید و برابر رهنی 20316- 1397/4/5 دفتر خانه 189 رشت در رهن بانک مسکن است 
و  نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده .سند به علت پرس شدن از بین رفته است لذا مراتب 

طبق تبصره 5 اصالح مواد ی از آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به مدت 10 روز در یکی از روزنامه های 
محلی منتشر و آگهی می گردد. پس ازانقضاء مدت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک طبق 

مقررات اقدام خواهد ./
حسین اسالمی کجیدی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - ر م الف / 4146

آگهی فقدان سند
سند  فقدان  ادعای  پیربازار   221 دفترخانه  استشهادیه  برگ  دو  ارایه  با  کفترودی  قربانی  لیال  ام  خانم 
مالکیت پالک 421 سنگ اصلی 68 را نموده که به شماره سریال 230612ج/94 به شماره دفتر الکترونیکی 
139620318603003075 به نام ام لیال قربانی کفترودی ثبت گردیده، به علت جابجایی سند مالکیت مفقود 
گردیده، شایسته است مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می گردد تا 

چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله را  ظرف  مدت 10 روزاز انتشار آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد 

درغیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  -  ر م الف / 4155



گیالن پنجـمین استان امیدوار 
کشـور است 

زهرا رضائی

لیال خالقی

زهرا رضائی










