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امید  بدون  زندگی 
هرگزهیچ معنا و مفهومی 
از  را  امید  حتما  و  ندارد 
زندگی مان حذف نکنیم

و  هستی  جوان  اگر 
ات   زندگی  اگر   – بیکار 
زیر خط فقر است – اگر 
درمان  سخت  بیماری 
داری  یا  اگراز هم اکنون 
حتی  یا  کنی   چه  امسال  عید  برای  که  دانی  نمی 
چگونه از مهمان ها به خوبی  پذیرایی کنید، امید مان 

را از دست ندهیم.
به  به جای توجه  از مدیران در کشور  اگر برخی 
انقالب  معظم  رهبر  و  امام   تاکید مکرر  » که  مردم 
است«، ساده زیستی با چاشنی صداقت -  با شتاب و 
به شیوه ی مسابقه با هم در فکر و عمل به اندوختن 
سفرهای  شدن،  مالک  بزرگ   ، رانت   ، ثروت 
فرستادن  اختالس«   بخوانید   « آنچنانی  خارجی 
فرزندان به آمریکا و انگلیس برای تحصیل و تفریح 
» افکار عمومی را مایوس می کنند، شما امیدتان را از 
دست ندهید. اگر وابستگان برخی از مسئوالن » فقط 
برخی »  تخلف های مالی آنچنانی دارند یا با افراط 
جلوی چشم همه مردم  به صورت  بی انصافانه ای 
از بستگان و فامیل خود در همه سازمان ها و ارگان 
ها حمایت می کنند – شما امید داشته باشید یا اگر 
مدیران توان اداره بارش یک برف را ندارند که مردم 
یک شبانه روز در مسیر تهران – کرج تو راه بمانند 
یا سه ، چهار روز در فرودگاه در کف سالن بخوابند 
، بدون هر گونه امکانات و توجهی  و هیچ کسی هم 
استعفا نمی دهد، حتما ما و شما به آینده امیدوار باشیم 
. اگر در دادگاه یک قاضی فقط یک قاضی آن هم 
به عمد حکم ناعادالنه ای  صادر می کند، یک وکیل 
با اتکا به جریان خاص سیاسی همه فامیل خود را در 
اقتصادی و مدیریتی در بخش های دولتی  کارهای 
می گمارد یا مدیری در حوزه اجرایی با پیمانکاران 
پشت پرده می بندد و درصد قابل توجهی به حسابش 

واریز می شود، امیدتان را حفظ کنید.

امیـد را از زندگیتان 
حذف نکنید

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 

ادامه مطلب صفحه 2

وزیر رفاه در گیالن اعالم کرد ،

پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و 
کارشناسی بدون آزمون مرکز علمی 

کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر 

سرعت گاههای غیر استانـدارد 
جمع آوری می شود

264 پروژه در شهرستان رشت 
افتتاح می شود

واریز بیش از 424 میلیـارد به 
حساب شهرداری های گیالن

بودجه باید شفاف به آگاهی 
شهروندان برسد

کمیسیون  رئیس  واکنش:  نشریه   
اعالم  رشت  شهر  ی  شورا  ترافیک 
استاندارد  غیر  گاههای  ,سرعت  کرد: 

جمع آوری می شود.
ی  شورا  ترافیک  کمیسیون  رئیس 
کمیسیون  جلسه  نوزدهمین  در  شهر 
ترافیک شوراضمن تبریک فرارسیدن 
مدیریت  آمادگی  از  فجر،  دهه  ایام 

آنکه  با وجود  افزود:  و  تقدیر کرد  برف  بینی  پیش  شهرداری در 
همه  مناطق  مدیران  و  شهری  خدمات  نیروهای  ولی  نیامد  برفی 
باز  بارید،  می  برف  هم  سانت   ۷۰ اگر  حتی  و  داشتند  آمادگی 
نیز  امر موجب شد شهروندان  آمادگی داشت و همین  شهرداری 

آرامش داشته باشند ...

 دهه فجر سالجاری 264 پروژه و 
میلیارد  بر 45۰  بالغ  اعتباری  با  طرح 
بهره  به  رشت  شهرستان  در  تومان 
برداری می رسد ، از این تعداد 222 پروژه در 
حوزه بخش دولتی و 35 پروژه مربوط به بخش 
احمدی   محمد  سید  مهندس  است.  خصوصی 
در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان 
رشت که در فرمانداری برگزار شد، با اشاره به 
با  کرد:  اظهار  فجر،  مبارک  دهه  بودن  پیش  در 

توجه به اینکه سالروز ورود بنیان گذار جمهوری اسالمی را در پیش داریم و همچنین 
ادارات  روسای  داریم  انتظار  می شود،  آغاز  فاطمیه  دهه  امشب  از 
نسبت به مناسب سازی محل خدمت خود اقدامات الزم را انجام 

دهند .

   رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
بودجه  گفت:  رشت  شهر  شورای 
به صورت  باید  شهرداری  پیشنهادی 
شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی  با اشاره به اهمیت امور محوله به 
کمیسیون و تاثیرگذاری مستقیم آن بر 
عملکرد مجموعه شهرداری خواستار 
معرفی و دعوت کارشناسان خبره در 

حوزه برنامه ریزی و بودجه جهت حضور در کمیسیون به عنوان 
مشاور و بهره مندی از نظرات کارشناسی این افراد را داشت.

گیالن  مالیاتی  امور  مدیرکل 
گفت: در 1۰ ماهه سال جاری بیش 
عوارض  از  ریال  میلیارد   424 از 
حساب  به  افزوده  ارزش  وصولی 
استان  های  دهیاری  و  ها  شهرداری 
این رقم حدود 153  از  واریز شده که 
میلیارد ریال مربوط به دی ماه می باشد. 
گیالن،جواد  منطقه  ایسنا  گزارش  به 

با  گیالن،  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  معاونین  شورای  در  انوری 
تاکید بر اینکه تمام فکر ما باید معطوف به تحقق درآمدهای مالیاتی 
باشد،گفت:فرصت زیادی تا پایان سال باقی نمانده است و باید 
از این زمان حداکثر بهره برداری صورت گیرد تا در پایان سال 

شاهد تحقق اهداف باشیم.

رئیس کمیسیون ترافیک شورا ،

فرماندار اعالم کرد:

مدیرکل امور مالیاتی گیالن خبر داد:

زاهد:
ادامه مطلب صفحه 4

ادامه مطلب صفحه2

ادامه مطلب صفحه 6

ادامه مطلب صفحه 4

 » اطالعیه  دعوت به همکاری«
نشریه ی منطقه ای واکنش به گستره ی استان های گیالن ، قزوین و مازندران ،  با 17 سال سابقه ...

از میان نیروهای فهیم بازنشسته و جوان های پرشور در شهرستانهای زیر " هر شهرستان یک نماینده"  را  دعوت به همکاری می 
کند. رودبار، ماسال، سیاهکل، صومعه سرا، املش، رامسر،تنکابن ،چالوس، نوشهر، تاکستان و قزوین شرایط همکاری پاره وقت و 

مشارکتی که معادل نیمی از درآمدها به نماینده شهرستان تعلق میگیرد.
                                                                   تماس: 09125036810   مدیر مسئول

مدرک تحصیلی برای همکاری نیاز و مالک نیست.

روابط   کل  مدیر  عنوان  به  شما  انتصاب   
مسرت  ی  مایه  گیالن   استانداری  عمومی 
است. این مسئولیت خطیر را  تبریک عرض 
توفیقات  تعالی  حق  درگاه  از   ، کنیم  می 

روز افزون  برای جنابعالی آرزومندیم.

جناب آقای مهنـدس مرتضی عاطفـی

مدیریت،روزنامه نگاران و کارکنان نشریه ی منطقه ای
واکنش- شبکه های خبری گیالن 24 و  واکنشی ها
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گیالن 24 و نشریه واکنش:  گوناگون
کارشناس  حق شناس  هادی 
مسائل اقتصادی اعتقاد دارد، 
و  ایرادات   9۷ سال  بودجه 
انتقاداتی را به همراه دارد اما 
مهم ترین مشکل بودجه سال 
9۷ این است که تمامی پولی 
که از فروش نفت و دریافت 
می آید،  دست  به  مالیات 
جاری  هزینه های  صرف 

کشور می شود.
انتقادات  به  اشاره  با  وی  
بودجه  خصوص  در  اخیر 
طبیعتًا  گفت:    ،9۷ سال 
خروج  عوارض  که  زمانی 
از  به یک باره  که  کشور  از 
۷5 هزار تومان به 22۰ هزار 
تومان رسیده و در سفرهای 
درصد   1۰۰ و   5۰ به  بعدی 
خواهد  پیدا  افزایش  هم 
غیرعادی  یک روال  کرد،  
و  است  بودجه نویسی  در 
و  اعتراضات  این  طبیعتًا 
گرفته  صورت  که  انتقاداتی 
کاماًل طبیعی است. از سوی 
نظر  به  بعید  البته  هم  دیگر 
بخواهد  مجلس  که  می رسد 
را  قیمتی  افزایش  چنین 
کارشناس  این  کند.  تصویب 
نهادهای  از  بخشی  اینکه  بابیان 
اینکه  بدون  حقوقی  و  حقیقی 
گزارش کاری به دولت و ملت 
دریافت  مالی  منابع  ارائه دهند،  
این  کرد:  خاطرنشان  می کنند،  
کار  گزارش  یک  اگر  نهادها 
مردم  به  خود  هزینه های  برای 
یا دولت ارائه می کردند، با این 
حجم از واکنش منفی در فضای 
مجازی مواجه نمی شدند؛ اما به 
نظر من فارغ از این دو موضوع، 
سال  بودجه  در  دیگری  بحث 
9۷ در حال وقوع است که هم 
وضعیت  هم  و  ایران  اقتصاد 

دولت را می تواند متأثر کند. 
از  اگر  داد:  ادامه  حق شناس 
رقم کل بودجه کشور بگذریم، 
منابع عمومی دولت در  بودجه 
میلیارد  هزار   368 آینده،  سال 
 1۰6 رقم  این  از  است.  تومان 
نفت  از  تومان  میلیارد  هزار 
از  تومان  میلیارد  هزار   1۰8 و 
به  دیگر  درآمدهای  و  مالیات 
این  مجموع  که  می آید  دست 
میلیارد  هزار   3۰۰ عدد  دو، 
و  می دهد  تشکیل  را  تومان 
تومان  میلیارد  هزار   68 آن 
است  درآمدی  منبع  باقی مانده 
از  استقراض  از  است  قرار  که 
که  زمانی  بیاید.  به دست  ملت 
اسناد  اوراق  دولت  می گوییم 
یعنی  می کند،  منتشر  خزانه 
تأسف بار  نکته  ملت؛  از  قرض 
سال  در  اگر  که  است  این  اما 
منابع  تومان  میلیارد  هزار   368
دیگر  داریم، در سمت  عمومی 
باید به همان میزان نیز مصارف 
عمومی داشته باشیم که این گونه 
نیست. مصارف عمومی جاری 
ما در سال آینده حدود 3۰۰ هزار 
و  تعبیر  که  است  تومان  میلیارد 
تفسیر ساده آن، این است که دولت 
که  نفتی  میزان  هر  آینده  سال  در 
به فروش می رساند و یا هر میزان 
تمامًا  می کند  دریافت  که  مالیاتی 
کشور  جاری  هزینه های  صرف 

خواهد شد. 
ادامه  در  کارشناس  این 
سال  در  اگر  دولت  افزود: 
 6۰ حدود  بخواهد  آینده 
کار  تومان  میلیارد  هزار 
باید  دهد،  انجام  عمرانی 
این رقم را از ملت در قالب 
اسناد خزانه و اوراق قرضه، 
و  مهم  نکته  کند.  استقراض 
همین   9۷ بودجه  قابل توجه 
این شرایط  با  قسمت است. 
مالیات  آینده  دولت در سال 
و  کند  دریافت  بیشتری 
است  این  آن  ساده  مفهوم 
که دولت مالیات سال آتی را 
برای هزینه جاری  پیشاپیش 

کنار گذاشته است. 

خبر

گیالن 24 و نشریه واکنش: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: در برنامه ششم 
توسعه یارانه اقشار کم درآمد و زیر خط فقر تا سه برابر سال جاری پرداخت می شود.

امداد گفت: طرح  به مددجویان کمیته  نماینده مجلس در آغاز درباره کمک   زهرا ساعی 
کارت خرید جهیزیه برای شروع کار اقدام خوبی است؛ البته هر چند مبلغ آن که سه میلیون و 
5۰۰ هزار تومان است، زیاد نیست، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم همین مبلغ هم تا به 
امروز وجود نداشت. وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز کمیته امداد امام خمینی کمک هایی 

برای خرید جهیزیه تا سقف دو میلیون و 5۰۰ انجام می داد. 
وی با بیان اینکه تنها متولی کمک به مددجویان، کمیته امداد و بخشی هم سازمان بهزیستی 

است، اظهار داشت: در مجلس و کمیسیون اجتماعی نیز سعی می کنیم اقشاری که کم درآمد و زیر 
خط فقر هستند و مشکالت معیشتی زیادی دارند، کمک کنیم و در همین راستا در برنامه ششم 
توسعه سعی کرده ایم یارانه این افراد افزایش پیدا کند و تا سه برابر سال جاری پرداخت شود.  
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مبلغ سه میلیون و 5۰۰ هزار تومانی طرح کارت 
خرید جهیزیه برای مددجویان و انتقاد هایی که درباره اندک بودن آن مطرح است، ابراز داشت: 

این مبلغ بر اساس بودجه های فعلی کشور و کمیته امداد پرداخت می شود.
 در کشور حدود 88 هزار مددجو از 18 تا 4۰ سال آماده ازدواج وجود دارد که این مبلغ 

برای نیمی از آن ها است. 

واکنش
آیا بودجه 9۷ تورم 
زا است؟

آسایشگاه معلولین و سالمنـدان 
رشت ) خیریه (

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را 
به شماره حساب زیر واریز نمایند.

آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب 33554648

هموطن نیکوکار !
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

بانک ملی شعبه رازی رشت :  0106018067000

 983 افتتاح  از  گیالن  استاندار 
و  هزار  بر  بالغ  اعتباری  با  پروژه 
بخش های  در  تومان  میلیارد   183
و  عمرانی،تولیدی  مختلف 
زیرساختی،خدماتی،   ، صنعتی 
خبر  آموزشی  و  فرهنگی،ورزشی 
در  ساالری  مصطفی  دکتر  داد. 
فرا  گرامیداشت  خبرنگاران،با  جمع 
شکوهمند  پیروزی  سالروز  رسیدن 

 983 افتتاح  از  اسالمی  انقالب 
و  هزار  بر  بالغ  ای  هزینه  با  پروژه 
بخش های  در  تومان  میلیارد   183
صنعت تولیدی،  عمرانی،  مختلف 
فرهنگی تی، خدما ختی، یرسا ز ی،
و  داد  خبر  آموزشی  و  ،ورزشی 
این  از  اظهار کرد:حدود 6۰ درصد 
خصوصی  بخش  توسط  پروژه ها 

انجام پذیرفته است.

افتتاح 983 پـروژه در دهه فجـر سالجاری  
استانـدار گیالن:

وزیر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
قرارداد  کارکنان  برای  گفت:  نفت 
موقف وزارت نفت همانطور که قبال به 
آنها قول داده بودم، از ابتدای اردیبهشت 
تغیراتی در وضعیت معیشت آنها ایجاد 

خواهد شد که برنامه مفصلی است.
کارکنان  برای  گفت:  زنگنه  بیژن 
همانطور  نفت  وزارت  موقف  قرارداد 

از  بودم،  داده  قول  آن ها  به  قبال  که 
ابتدای اردیبهشت تغیراتی در وضعیت 
که  شد  خواهد  ایجاد  آن ها  معیشت 

برنامه مفصلی است.  
تغییرات  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  کرد:  اظهار  بود،  خواهد  مفصل 
یک  بنده  اما  است،  آماده  برنامه 
که  داشتم  زمینه  این  در  مالحظه ای 

طول  هفته  دو  یکی  آن  کردن  لحاظ 
می کشد و کار پخته تر می شود. 

بعد  مقام مسئول تصریح کرد:  این   
که  می کنیم  ابالغ  را  برنامه  این  آن،  از 
وزارت  کارکنان  از  گروه  این  انشاهلل 
ابتدای  از  را  مذکور  تغییرات  نفت، 
خود  زندگی  در   9۷ ماه  اردیبهشت 

ببینند.

خبر خوش زنگنه برای کارکنان قراردادی موقت وزارت نفت

یادداشت روز

توی تاکسی نشسته اَم؛ راننده از دزدی ها میگوید و 
رانت خواری ها و ...

بیشتر  تومان  پانصد  میکند  سعی  میشوم  که  پیاده 
کرایه بردارد... !

اوضاع  و  میگوید  مافیای گوشت  از  محل  قصاب   
چه  عاقبتمان  نیست  معلوم  اینکه  و  کشور  خراب 

میشود...
حواسم که لحظه ای پرت میشود، دویست سیصد 
گرم چربی، قاطِی گوشت در چرخ گوشت میریزد...! 
دوست قدیمی ام کارمند است؛ در تلگرام پُست های 
میگذارد.  گروه  آن  به  گروه  این  از  را  مسئولین  فساد 
میگوید: روزی دو سه ساعت در اداره ـ در زمانی که 
باید کار مردم را انجام بدهد ـ سرش توی گوشی و 
تلگرام است...! کابینت ساز از کارِ دوستم زده است و 

پول را گرفته و فلنگ را بسته...!
تاریخ مصرف گذشته را جلوی  بقال محل اجناس 

دست میچیند، به هوای اینکه نبینی و بخری...!
میوه های خوِب میوه فروش سوا شده و دو برابر 

قیمت فروخته می شود...!
پیاز می خواباند  را در  مانده  مرغ فروش، مرغهای 
معلِم  مردم...!  میدهد دست  کباب  عنوان جوجه  به  و 
مدرسه یکی از بچه های فامیل عماًل کارش را محول 

کرده به والدین و یک روز در میان می آید مدرسه...!
مرگ،  حال  در  تصادفی،  بیمار  خانواده  از  پزشک، 
3میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل...!  
اما کاًل یک نفر کار  در بانک، شش باجه وجود دارد 
مردم را راه می اندازد...!  استاد دانشگاه، کتاب انگلیسی 
به  دهد  می  پروژه  عنوان  به  1۰صفحه  1۰صفحه  را 
دانشجویانش که ترجمه کنند و آخرش به نام خودش 
چاپش میکند! و ... میگویند یک سوزن به خودت بزن، 

یک جوالدوز به دیگران...
َرحم  خودمان  به  هم  خودمان  است  وقت  خیلی 

نمیکنیم...
پول  دروغ،  و  فریب  و  حیله  با  مغازه  صاحب 
خدا  به   ... میدهد  تاخیر  با  یا  نمیدهد  را  شاگردش 

سوگند بابک زنجانی، خاوری و ... 
و خیلی های دیگر عیِن خودِ ما مردم هستند، فقط 
پست گرفته اَند و سطح تخلفشان از 3۰۰ گرم چربی و 
پانصد تومان اضافه کرایه، رسیده به میزانی که میدانیم. 
ایم  تنه  و  ها  ریشه  ما  است.  مثل یک درخت  جامعه 
و مسئولین میوه و برگ... چطور از درختی که ریشه 
اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده، انتظار میوه سالم 
داریم!؟ ما حق داریم مسئولیِن دلسوزِ پاِک سالم داشته 
آنها هم  اینکه  نه  بیایند؟ مگر  از کجا  اما خب  باشیم، 

آدمهای همین جامعه هستند؟
به  کنیم  اعتراض  باشیم...  گر  مطالبه  داریم  حق  ما 

مشکالت...
اما شاید بهتر باشد یک بار هم که شده، از ُخرد به 

کالن برویم.
خودمان را اصالح کنیم بلکه نسلهای بعِد مسئولین 
مثل  نشدند،  اصالح  اگر  موقع  آن  که  شوند،  اصالح 
هایشان  گندکاری  درباره  فقط  و  نشینیم  نمی  امروز 
ُجک درست نمی کنیم. به قول امیرکبیر: ابتدا فکر کردم 

مملکت وزیِر دانا میخواهد،
بعد فکر کردم شاهِ دانا میخواهد،

در آخر اما فهمیدم ، مملکت مردمِ دانا میخواهد ...

اول خودمان را 
درست کنیم ...

یارانـه این افـراد 3 برابر می شود

گفت: جهت تجدید با آرمان های امام)ره( 
 12 روز  صبح  اسالم  گرانقدر  شهدای  و 
حاضر  رشت  شهدای  گلزار  در  بهمن 
استاندار  حضور  با  مراسم  این  می  شویم، 
محترم و یکی از نمایندگان هیات دولت 

برگزار می شود.
با اشاره به حضور وزیر کار   احمدی 
در گیالن در 5 بهمن ماه امسال، تصریح 

تعاون  وزیر  ربیعی،  دکتر  دستور  با  کرد: 
پایدار  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  کار،  و 
روستایی آغاز شد، 41 پرونده در سامانه 
و  مطرح  فنی  کمیته  در  که  شده  ثبت 
بررسی می شود، دستگاه ها باید مستندات 
اینکه  بیان  با  وی  باشند.  داشته  را  الزم 
شهرستان  عهده  به  شهرستان،  اختیارات 
پاسخگو  باید  ادارات  روسای  و  است 

ادامه مطلب ...
 سرپرست فرمانداری شهرستان رشت، 
افزود: براساس هماهنگی ها تا شامگاه 18 
داریم  را  فاطمیه  ایام  گرامیداشت  بهمن 
اجرای  به  بهمن   19 روز  صبح  از  که 
پیروزی  سالروز  و  فجر  دهه  برنامه های 
انقالب می پردازیم. وی با اشاره به اجرای 
ایام دهه فجر،  از  برنامه در نخستین روز 

اساس  بر  فنی  کمیته  کرد:  تاکید  باشند، 
لذا  می شود،  برگزار  ابالغی  آیین نامه های 
روسای ادارات باید در کمیته فنی شهرستان 
مسائل و موضوعات مربوطه را مطرح کنند 
از  استان،  فنی  به کمیته  و واگذاری مسائل 
نظر ما قابل قبول نیست، چهار دستگاهی که 
در حوزه اشتغال فراگیر فعالیت دارند، باید 

پیگیری جدی داشته باشند.

ادامه مطلب .... 
رسیدگی  سرافراز  جانبازان  و  شهیدان  خانواده  به  اگر 
نمی شود ، اما دربانکها و موسسه های مالی ، اعتباری  به 
مستندات  و  مدارک  بدون  میلیاردی  وامهای  خاص  افراد 
دیگر  پزشکان  از  توجهی  قابل  عده  یا  شود  می  پرداخت 
رومیزی  میلیون  چند  روشن  روز  بلکه  خیر  که  میزی  زیر 
خارج از قانون و عرق از بیمار دریافت می کند، یا  در بازار 
کم فروشی می کنند، به مردم اجحاف می شود، کارکنان 
دولتی و غیر دولتی کم کاری کرده و از وقت زمان کار 
برای کارهای شخصی هزینه می کنند و شما از این رفتارها 

کالفه می شوید – اما امید تان کم رنگ نشود.
 اگر عده ای در هنگام رانندگی قوانین را رعایت نمی 
کنند،  با وجود آنکه تخلف می کنند اما به شما توهین روا 
و   کشیده  نشان  و  خط  دیگر  رانندگان  برای  و  دارند  می 

خطر ساز هستند- شما همچنان امید وار باشید.
ندارد.  امیدواری زندگی معنا  امید و  برای آنکه بدون   
اشکاالت  و  تخلفات  و  ها  نارسایی  این  همه  آنکه   برای 

روزی بر طرف می شود اما امید همچنان ماندنی است.
 امید تان را هرگز از دست ندهید         

ادامه سرمقاله

امید را از زندگیتان حذف 
نکنید

264 پروژه در شهرستان رشت افتتاح می شود
فرماندار اعالم کرد:

*  با صرفه جویي در مصرف گاز ، از افت فشار احتمالي گاز جلوگیري نمائیم.
*  با رعایت دماي آسایش ) 21 – 18 درجه ( از اتالف انرژي جلوگیري نمائیم.

*  اگر در طول روز هیچک از افراد خانواده در منزل حضور ندارند، دماي وسایل گرمایشي 
را بسیار کم و یا خاموش نمایید.

*  با صرفه جویي در مصرف گاز ، هزینه کمتري را بر اقتصاد خانوار تحمیل نمائیم.
*  با 10 درصد صرفه جویي در مصرف گاز خانگی مي توان به اندازه یک پاالیشگاه پارس جنوبي صرفه جویي کرد.

»روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن«

برنامه های دهه فجر در شهر ماسوله 
با حضور فرماندارو شهردارماسوله و 
با  فومن  شهرستان  مسئولین  همچنین 
استقبال گرم مردم خوب این شهرک 

تاریخی  برگزار شد.
در اولین روز این دهه طی مراسم 
گمنام  شهدای  مزار  ابتدا  شکوهی  با 
ماسوله گلباران شد و تا یاد و خاطره 
شهیدان گرانقدرهمیشه در خاطره ها 
جاوید بماند و به یاد بسپاریم که باید 
برکف  جان  عزیزان  این  راه  راهروی 

باشیم .
در ادامه این مراسم شهردار مردمی 
ماسوله  تاریخی  شهرک  پرتالش  و 
ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر به 
بیان پروژه های انجام شده واقدامات 
انجام پرداخت که به شرح  در دست 

زیر می باشد:
اماکن  کوبی  پالک  طرح  *افتتاح   
رفاه  برای  ماسوله  شهر  ومنازل 
پیگیری  با  مسافران  و  گردشگران 

و  شهرماسوله  شورای  شهردارو 
مدیرمیراث  پورعلی  آقای  هماهنگی  
علیزاده  رضا  حضور  با  فرهنگی 
مدیرکل اداره میراث فرهنگی ، صنایع 
دیگر  از  گیالن  گردشگری  و  دستی 

برنامه ها نخستین روز بود.
 بهره برداری از آسیاب شهر گلنگ 
زنی احداث رفوژ میانی و نصب چراع 
روشنایی توسط مسئوالن به زمین زده 
شد. افتتاح کارگاه تولید، و چند طرح 
دیگر از جمله برنامه های این شهرک 

تاریخی که شهرت جهانی دارد بود.
و  فرماندار  ادامه  در  همچنین   *  
مسئولین  دیگر  و  ماسوله  شهردار 
شهید  خانواده  با  فومن  شهرستان 

عاصی دیدار و گفت و گو کردند.
اخالق  شهردار خوش  از  پایان  در 
و مردمی شهر ماسوله حسن آقاجانی 
دانی  قدر  شهر  این  فداکار  پرسنل  و 
رفع  صدد  در  همواره  که  میکنیم 

مشکالت هستند.

جشن سالگشت پیروزی شکوهمند انقالب در شهرک 
تاریخی ماسوله

مرضیه قربانی

ادامه مطلب صفحه 3
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گوناگون دیگر  بار  واکنش:  نشریه 
آزاد  دانشگاه  دانشجوی 
افتخار  رشت  واحد  اسالمی 
مسابقات  در  و  کرد  آفرینی 
شمشیربازی  جهانی  جام 
مدال   ، گرجستان   - ستالیت 
مسابقات  از  دوره  این  طالی 

را کسب کرد .
مجید مشک بید حقیقی مدیر 
آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط 
اعالم  با  گیالن  استان  اسالمی 
»رقابت های  گفت:   خبر،  این 
جهانی  جام  شمشیربازی 
تفلیس  میزبانی  به  ستالیت 
 8 یکشنبه  روز  از  گرجستان 
انفرادی  بهمن 1396 در بخش 
با حضور 45 شمشیرباز از 12 

کشور آغاز شد.« 

ادامه مطلب... وی همچنین 
فراموش  نباید  کرد:  خاطرنشان 
خرید  کارت  مبلغ  کنار  در  کنیم 
 15 به  نیز  ازدواج  وام  جهیزیه، 
میلیون تومان رسیده است که قطعا 
بخشی از مشکالت را رفع می کند. 
اگر بتوانیم حتی مبالغ کمتر از این 
الحسنه  قرض  صورت  به  البته  را 
واقعا  کنیم،  تهیه  مددجویان  برای 
را  آن ها  در  را  مندی  رضایت 
برطرف  باعث  زیرا  می بینیم، 
شدن بخشی از مشکالت آن ها 

می شود. 

خبر

خبر

افتخارآفرینی مجدد 
دانشجوی دانشگاه 

آزاد رشت در تفلیس

یارانـه این افـراد 
3 برابر می شود

و  صنعت،معدن  سازمان  رئیس 
طرح   18 افتتاح  از  گیالن  تجارت 
صنعتی در استان،همزمان با دهه مبارک 

کشور  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
به  خدمت رسانی  برای  تالش  گفت: 
شهروندان و امنیت بخشی جامعه نباید در 

هیچ شرایطی متوقف شود.  
خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
همایش  در  »رضاییان«  سردار  پلیس، 
و  کالنتری ها  روسای  تخصصی 
حضور  با  که  گیالن  استان  پاسگاه های 

مدیرکل کمیته امداد استان گیالن در نشست خبری مدیران کل دستگاه های عضو کمیته همیاری و 
تشکل های مردمی ستاد دهه فجر با تشریح برنامه های ایام اهلل دهه فجر بر برگزاری هر چه با شکوهتر 

مراسم جشن انقالب اسالمی با حضور محرومان تاکید کرد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ، علیرضا محمدی ، مدیرکل کمیته امداد استان گیالن و رئیس کمیته 
همیاری و تشکل های مردمی با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت 
: اهداف کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر  انقالب اسالمی ، گفت  ایام اهلل دهه فجر 
اسالمی درحوزه محرومیت زدایی و تحقق عدالت  انقالب  با دستاوردهای  آشنایی محرومان  زمینه سازی 
اجتماعی و همچنین تبیین رویکردهای دهه پیشرفت و عدالت و ایجاد امید و نشاط نسبت به آینده انقالب 
اسالمی است . وی با اشاره به اینکه کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر متشکل از 1۷ 

فجر خبر داد. فرهاد دلق پوش اظهار 
،فرصتی مناسب  مبارک فجر  کرد:دهه 
دستاوردهای  تبیین  برای  آل  ایده  و 

اجتماعات  سالن  در  استاني  مسئوالن 
اینکه  بیان  با  شد،   برگزار  ناجا  شهداء 
از  نتیجه  و  کارکرد  در نگرش سیستمی، 
اهمیت یکسانی برخوردار هستند، گفت: 
به شهروندان  برای خدمت رسانی  تالش 
هیچ  در  نباید  جامعه  به  امنیت بخشی  و 
به  اشاره  با  وی  شود.  متوقف  شرایطی 
مقام معظم رهبری، روسای  امروز  اینکه 

دستگاه مردم نهاد و اجرایی است ، افزود : بهره گیری از ابتکارات مردمی و سازمان های مردم نهاد و برگزاری 
هر چه باشکوه تر روز پیروزی انقالب اسالمی ازدیگر اهداف این کمیته است . 

محمدی با تاکید بر اینکه نقش مؤثر محرومان در دفاع از آرمان ها و ارزش های انقالب و استحکام سازی 
جمهوری اسالمی ایران نباید فراموش شود ، ادامه داد : دیدار با خانواده شهدا، جانبازان، مددجویان، ایتام 
و معلولین، محفل انس با قرآن، تجلیل از نخبگان و دانشجویان عضو کمیته امداد، برگزاری همایش خیران 
و نیکوکاران، افتتاح مسکن مددجویی و طرح اشتغال ، رونمایی از طرح نرم افزاری تامین اجتماعی، حضور 
از مادران  پیاده روی و تجلیل  با مدیران و مسئوالن، همایش  استقرار پزشکان در مناطق محروم همراه  و 

سرپرست خانوار ازجمله برنامه های این کمیته است .

نظام مقدس جمهوری اسالمی و دولت 
های  پروژه  اینکه  بیان  با  وی  است. 
بسیاری در زیر مجموعه صنعت،معدن 
و تجارت استان گیالن آماده افتتاح در 
این ایام می باشد، ادامه داد:تنوع پروژه 
متفاوت  تولیدی  در بخشهای مختلف 

و ظرفیت آنها متغیر است.
دلق پوش با اشاره به اینکه در این 
نقاط  اقصی  در  18 طرح صنعتی  ایام 
نشان  شود،خاطر  می  افتتاح  استان 
کرد:این طرح ها با هدف ایجاد اشتغال 
و خودکفایی در تولید داخلی به بهره 
کرد:این  اضافه  می رسد. وی  برداری 

نیروی  عملکرد  از  مسئوالن  همه  و  قوه 
کرد:  تصریح  دارند،  رضایت  انتظامی 

پلیس سرباز والیت است.  
کشور  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
خورده  قسم  دشمنان  اینکه  بر  تاکید  با 
زدن  ضربه  دنبال  به  اسالمی  جمهوری 
به نظام اسالمی هستند، خاطرنشان کرد: 
صهیونیست  و  استکبار  تیرهای  همه 

قطعات  تولید  های  بخش  در  ها  طرح 
بندی،مصنوعات  بسته  و  فلزی،پوشاک 

بهداشتی و سایر بخش ها هستند. 
و  صنعت،معدن  سازمان  رئیس 
ضمن  پایان  در  گیالن  استان  تجارت 
تأکید بر اینکه در آینده ای بسیار نزدیک 
جزئیات بیشتری از این طرح ها منتشر 
خواهد شد،تصریح کرد:در سطح استان 
برداری  بهره  قابل  بسیاری  هایی  پروژه 
هستند که بر اساس برنامه تدوین شده،با 
هایی  مراسم  طی  و  مسئوالن  حضور 

ویژه افتتاح خواهند شد.

مقدس  نظام  اعتبار  کردن  خدشه دار  برای 
جمهوری اسالمی به سنگ خورده است.  

فضای  آسیب های  رضاییان  سردار 
جدی  را  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 
توصیف کرد و افزود: باید با پاالیش چنین 
فرصت  به  را  آن  تهدیدهای  فضاهایی، 

تبدیل کرد.  

مدیر کل کمیته امداد خبر داد، افتتاح 3350 واحد مسکن محرومان به مناسبت دهه فجر

افتتاح 18 طرح صنعتی، معدنی دهه فجر در گیالن
 

واکنش
مسابقات جام جهانی 

شمشیر بازی:

یادداشت

غصه انسانها تمام شدنی نیست

میکردم  عبور  رشت  شفا  بیمارستان  درب  از  سالها 
وهیچوقت به داخل بیمارستان نگاه نمیکردم  تصوری

 از فضایش ترسیم کرده بودم که انگار محلی است 
برای نگهداری بیماران روانی واز درون پاشیده فضای 
در   میکردم  فکر  هر جور  که  بود  ای  بگونه  بیمارستان 
انتهای تفکرم به  بیمارانی که از آسیب اجتماعی به حد 
باال رسیده و خواسته ویا ناخواسته حالت تهاجمی دارند 
واقعیت  اما  است  رایج  مردم  عامه  در  تصور  این  باالخص 
اینست تا در درون بیمارستان ورود نکنی ومحیط آنجا را از 
نزدیک نبینی هر تصوری نادرست است روزی برای عیادت 
آنجا  محیط  به  بیمارستان  در  شده  بستری  بیماران  از  یکی 
کسب  از  پس  نمودم  را  مالقات  درخواست  و  گذاشته  پا 
همانند  تصوراتم  تمام  انگار  که  شدم  محیطی  وارد  اجازه 
یخی که بشدت در حال آب شدن است از هم پاشید صحنه 
دلخراشی بود همه گونه افراد را میدیدی از جوان میانسال 
نگاه  آنها  به همه  با کنجکاوی  بودند  پیر  افرادی که  وحتی 
ویا  ایستاده  بصورت  اتاق  از  کنجی  ودر  آرام  همه  میکردم 
دراز کشیده در تفکر بودند صحنه دیدن این انسانها بسیار 
غم انگیز بود بخصوص تعداد زیادی از این بیماران از نسل 

جوان بودند متاثر از نگاه آنان شدم دلم
میخواست با تک تک آنان بشینم و با آنان صحبت 
این  امکان  ولی  بشنوم  را  درونشان  اعماق  ودرد  کنم 
افرادی هست که دوره  ارتباط مهیا نبود ودر تخصص 
پرسنلی  از  تحمل.  کمی  از  بعد  دیدند  را  های خاصی 
سوال کردم که اینان چه میکنند فقط با یک جمله کوتاه 

پاسخ داد که غصه آدمها تمام شدنی نیست.

تالش بـراي امنیت بخـشی جامعه توقف ناپـذیر است 

رئیس سازمان صنعت،

زهرا رضائی

به قلم  : علی خلخالی

   جلسه مشترک کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و رونق تولید 
استان گیالن با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
، ساالری استاندار گیالن ، محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی ، محمود ایزددوست مدیر کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی ، محمد 
احمدی پور معاون سیاسی، امنیتی استانداری ، حجت شعبانپور معاون 
شکری  محمود  لنگرود،  نماینده  الهوتی  مهرداد  استانداری،  عمرانی 
، محمدصادق  املش  و  نماینده رودسر  عباسی  اسداهلل  تالش،  نماینده 
حسنی نماینده رشت ، ذبیح اهلل نیکفر نماینده الهیجان و سیاهکل در 
استانداری  غدیر  سالن  در  استانی  مدیران  از  کثیری  جمع  و  مجلس 

برگزار شد.
محمود  جلسه  ابتدای  در  کل   اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایزددوست گزارشی از وضعیت اشتغال ایجادشده و طرح های در حال 

اجرا خطاب به حاضران ارائه کرد. 
 28 را  ثبتی  غیر  و  سامانه  در  ثبت شده  مشاغل  تعداد  ایزددوست 
هزار و  315 شغل عنوان کرد که سهم صنعت 44 درصد؛ کشاورزی11 

درصد و سهم کشاورزی 45 درصد  است.
رفاه، تجارت،  نیز ملی، سپه، ملت،  را  بانک های عامل  ایزددوست 
پایان  ایشان  در  تعاون و کشاورزی معرفی کرد.   صادرات، توسعه و 
به طرح تکاپو هم اشاره کرد و گفت:  در بخش تکاپو نیز تاکنون دو 
طرح  شیالت در انزلی و دو طرح جهاد کشاورزی در آستانه و آستارا 

مطرح شده است.
در ادامه حسن خسته بند نماینده انزلی در این گردهمایی اقتصادی 

گیالن  استاندار  ساالری  مصطفی  از  ابتدا 
چند  جلساتی  چنین  در  تا  خواست 
»آزادانه  به صورت  هم  استان  اداره  رئیس 
نماینده  ارائه دهند.  « گزارش های خود را 
انزلی با ذکر این نکته که به آمار ایجاد 28 
ندارم  گفت؛  اعتقاد  در گیالن  هزار شغل 
و  شهرستان ها  تفکیک  به  آمار  این  باید 
اینکه  از  انتقاد  با  او  شود.  ارائه   افراد  نام 
چطور چهار ساعت کار در هفته را شاغل 
را  خودمان  گفت:نباید  می کنیم  محسوب 
جامعه  افراد  از  بسیاری  چون  بزنیم  گول 
هزار   5۰۰ از  پایین تر  حقوق  با  به اجبار 

تومان هم در حال کار هستند.
مصوبه  برغم  صیادان  بیمه  مشکل   *
قانونی و دستور نوبخت حل  نشده است

خسته بند با اشاره به مشکل بیمه صیادان هم گفت؛ در سال پایانی 
دولت احمدی نژاد تصویب شد که 1۰ درصد از بیمه صیادان باید از 
محل هدفمندی یارانه ها پرداخت شود اما بدنه تامین اجتماعی بالیی 
معاون  نوبخت  جناب  چندباره  دستور  وجود  با  که  آورد  ما  سر  بر 

رئیس جمهوری هنوز به نتیجه ای نرسیدیم.
به پیش  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  لنگرود  نماینده  الهوتی  مهرداد 
بینی های دولت برای ایجاد اشتغال گفت:  تاکنون بسته اشتغالی که در 
بودجه امسال پیش بینی شده را ندیده ام. او ادامه داد:بر اساس برنامه های 
باید  آینده  سال  پایان  تا  تومان   میلیارد  هزار   ۷3 باارزش  مختلف 

یک میلیون و 4۰۰ هزار شغل ایجاد شود.
الهوتی به طرح این سوال پرداخت و گفت: حاال باید ببینیم سهم 
 گیالن  کجاست؟ تمایل سرمایه گذاران به کدام سمت است تا به آن ها 

کمک شود  . 
به  گفت:تمایل  گیالن  استان  گردشگری  پتانسیل  به  اشاره  با  او 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری گیالن از هر بخش دیگر مطمئن تر 

است چراکه توجیه اقتصادی هم خواهد داشت.
الهوتی در پایان گفت:خوشبختانه ۷3 هزار میلیارد تومان وجود دارد 

و باید تالش شود سهم گیالن از آن بیشتر شود. 
محمود شکری نماینده شهرستان تالش هم در این جلسه با اشاره به 
گزارش مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی گیالن گفت: اگر گزارش 
آقای ایزددوست مورد تائید فرمانداران قرار بگیرد من هم تائید می کنم.

این صحبت ها درست است پس یعنی مشکلی  اگر  افزود:  شکری 
باید سوال کرد که پس جوانان در کف خیابان و در  و  ندارد  وجود 

مالقات عمومی با ما چرا از بیکاری صحبت می کنند؟
 او که به نظر می رسید از برنامه کاری وزیر رضایت نداشت گفت: 
تنظیم وقت سفر وزیر به استان باید توسط استاندار باشد و نه مقامات 

دیگر. 
شکری سپس با اشاره به وضعیت نامناسب کارخانه چوکا و  صنایع 
چوب اسالم از وزیر تعاون و کار خواست تا برای حل مشکل این دو 

کارخانه تالش بیشتری صورت بگیرد.
 در ادامه مصطفی ساالری استاندار گیالن با اشاره به انتقاد نمایندگان 
در مورد آمار ارائه  شده گفت : مدیران مربوطه طی 1۰ روز آینده آمار 
اشتغال استان را به تفکیک شهرستان منتشر کنند تا نظارت ها گسترده تر 

شود و نتایج بهتری برای استان به وجود بیاید.
مدیران  آزادانه  اظهارنظر  خواستار  که  نمایندگانی  به  پاسخ  در  او 
مدیران  داد؛  توضیح  بودند  شده  هم  ازاین دست  جلسات  در  ادارات 
گزارش  ارائه  و  اظهارنظر  به  رسمی  در جلسات  اجرایی  دستگاه های 
باالی  تعداد  و  وقت  کمبود  دلیل  به  جلسات  این  در  اما  می پردازند 

حاضران چنین امکانی پیش بینی نشده است.
گفت:   دارند  واحد  هدف  دستگاه ها  همه  اینکه  بیان  با  ساالری 
رویکرد دستگاه های اداری اجرایی   قضایی و نظارتی  گشایشی دارند.

استاندار همچنین افزود: با توجه به تسهیالت اختصاص داده شده در 
تالش هستیم که حتمًا شغل ایجاد شو د نه اینکه فقط بدهکاری برای 

مردم  ایجاد شود. او همچنین با اشاره به اشتغال ر وستایی گفت: تالش 
کردیم تا فرصت ها و ضوابط و راهکارها مشخص شود وزی سه ماه 

گذشته در هیچ بخشی به اندازه این موارد کارنکرده ایم.
او همچنین در مورداشاره یکی از نمایندگان در مورد برنامه کاری 
علی ربیعی گفت: بعد از برنامه کاری آقای ربیعی در رودسر به مرکز 
استان آمدند و قبل از برگزاری این جلسه با سرمایه گذار چوکا و اسالم 
مطلوب  شرایط  به  استان   غرب  مهم  مجموعه  دو  تا  داشتیم  جلسه 

برسند. 
ساالری توضیح داد؛ فردا هم با حضور وزیر کار، آیین آغاز پرداخت 

تسهیالت روستایی و عشایری در گیالن آغاز می شود. 
استاندار، بهترین ظرفیت گیالن برای ایجاد شغل را اشتغال روستایی 
تدوین  هم  را  گردشگری  کامل  زنجیره  برنامه  گفت:  و  کرد  عنوان 
کرده ایم تا با اضافه شدن ظرفیت ریلی قطارهای مسافربری گردشگری  
به نتایج بسیار خوبی در این بخش برسیم. او افزود: قول خواهیم داده 
یک وام نیز  در این بخش هم به صورت صوری پرداخت نشود و همه 

منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.
استاندار گیالن همچنین گردشگری ساحلی و آب بندان و تاالب    
و رونق صنایع دستی را از دیگر برنامه های استان عنوان کرد و گفت:  

انتظار افزایش سهم از بانک کارآفرینی  را نیز داریم.
ساالری همچنین خطاب به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت؛ 
خواستار حمایت ویژه دولت در مورد قطار گردشگری  و حل مشکالت 
امیدواری کرد  ابراز  پایان  استاندار در  اسالم هستیم.  کارخانه چوکا و 

که شاهد رونق دوباره این کارخانه ها در استان باشیم.  علی ربیعی وزیر 
این  نتایج  که  این جلسه گفت:امیدوارم  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
جلسات برای مردم مثبت باشد. او همچنین با گرامی داشت یاد شهدا از 
بتوانند رنج و  امیدواری کرد که مسئوالن  ابراز  انصاری و کریمی  جمله 
درد مردم را کم کنند. ربیعی در ادامه  مخاطب بخش اول صحبت هایش را 
بدنه اجرایی دولت عنوان کرد.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به انبوهی از مشکالت کشور اشاره کرد و گفت: از میانه دولت یازدهم به 
بعد دوره تاریخی بود که مشکالت انباشته خودش را نشان داد. او با اشاره 
به بارش کم باران گفت:  پنج ماه به آب وخاک فشار آمد و من برای بهار 
نگرانم و سال آینده سال سختی خواهد بود  ازنظر آب وخاک و ریز گردها 

وضعیت خوبی نداریم.
بیمه  و  صندوق ها  برای  بدی  تصمیم های  سال   5۰ افزود:  ربیعی 

گرفته شده و ما باید آن را حل کنیم.
* عدم اشتغال به موقع دهی شصتی ها باعث زیر سوال رفتن ایجاد 

اشتغال می شود
او ادامه داد: دهه شصتی هایی که در دهه هشتاد سرکار نرفتند و االن این 
پنجره جمعیتی بازشده است. حتی اگر بگوییم شغل ایجادشده است به 
چشم نمی آید. وزیر کار افزود:  بخشی از این موضوع هم به این دلیل است 

که مفهوم ایجاد شغل به استخدام در دولت منوط شده است.
او خطاب به مدیران اجرایی گفت:   باید بسیار کارکنیم و سخت کوشی 

و بهره وری ما باید به کار ما ضریب بدهد.
* استاندار گیالن هفته ای یک بار جلسه کارگروه اشتغال را برگزار 

کند
هفته ای  تا   خواست  گیالن  استاندار  از  ربیعی 
از  و   شود  برگزار  اشتغال  کارگروه  جلسه  یک بار 
ساعت به ساعت استفاده شود تا مفهوم عدم موفقیت 

از کشور و استان دور شود.
* مردم 30 سال است که فقط حرف های سیاه 

شنیده اند
باید  که  کار  روی  بر  نه تنها  داد:  ادامه  کار  وزیر 
شود  تالش  نیز  اجتماعی  و  روانی  سالمت  برای  
فقط حرف های سیاه  چون مردم 3۰ سال است که 
عقالنیت  و  سخت کوشی  بر  تاکید  با  او  شنیده اند.  
مدیران گفت: باید  35 هزار شغل تا پایان سال آینده  
در بخش سالمت، ورزش، حمل ونقل و گردشگری 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شود.  ..ایجاد  و 
سپس با تمجید از ساالری استاندار گیالن پرداخت و گفت: ساالری انرژی 

دارد و در بوشهر هم عملکرد خوبش را دیده بودم.
بزنیم«  هوا  روی  را  قرون  یک  »باید  که   تعبیر  این  با  سپس  ربیعی 
گفت:   استانی که  مدیران و استاندارش به کانون کارآفرینی تبدیل  نشود 

نمی تواند به پیش برود. 
* دو برنامه فقرزدایی و اشتغال زدایی دولت تا سال 1400

او سپس با تشریح برنامه های دولت گفت: دولت دو برنامه فقرزدایی و 
اشتغال زدایی را تا سال 14۰۰ در دست اجرا دارد.

 ربیعی با اشاره به این که با اشتغال روستایی در پی فقرزدایی هستیم به 
بحث حق تحصیل اشاره کرد و گفت:  جاماندگان از تحصیل ابتدایی تقریبًا 

در گیالن حل شده اما آمار ترک تحصیل  در استان زیاد است. 
او با بیان اینکه فقر شدید غذایی و سو تغذیه باید از بین برود گفت:  

باید کارگروه فقرزدایی نیز در کنار اشتغال تشکیل شود. 
تعادل  گفت:  نکردم  فرار  مسئولیت  از  هیچ گاه  که  این  بیان  با  ربیعی 
بازار کار را برعهده گرفته است. او سپس با بیان اینکه بین  مسافرگردی و 
گردشگری فرق وجود دارد گفت:  ما به دنبال گردشگری در گیالن هستیم 
تا پول در استان ته نشین شود  اما گردشگری مبتنی بر بومی و محلی است. 
او ادامه داد: اولویت بعدی ما صنایع دستی است در این بخش طراحی ها 

خوب است و می تواند جذاب تر هم باشد.
  ربیعی سپس خطاب به مدیران گفت: اگر وام روستایی جذب کردید 

- سهم استان را  اضافه خواهیم کرد.

جلسه مشترک کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و رونق تولید برگزار شد
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گیالن،

لیال خدمت بین دانا

سالمه شیرزادی
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 گوناگون

 

 سه شنبه دهم بهمن ماه با این نیت 
گزارشهای  و  اخبار  پس  این  از  که 
گیالن  استان  شوراهای  و  شهرداریها 
شهرداریها  پرتال  به  کنم،  منعکس  را 
از استارا تا انزلی، ماسال ، رضوانشهر 
تا سیاهکل، لنگرود، املش و .... سری 

زدم.
که  راستی  به  شد  مشاهده  آنچه   
انگیز  اما حیرت  فاجعه«  اگرنگویم   «
کم  که  است  شرایطی  همان  و  است 
و  دولتی  های  سازمان  در  بیش  و 
چند  و  دارد  وجود  انقالبی  نهادهای 
سال است که به مسئوالن تذکر داده 

می شود. 
وقتی در یک شهرداری، سازمان و 
اداره کل و نهاد پرتال یا همان سایت 
کارکردی  به  سازمانی  درون  خبری 
به  شود  می  اندازی  راه  تر  گسترده 
معنای اطالع رسانی شفاف ، به روز 

و مستمر است.  
و  شهر  در  مردم  آنکه  یعنی  پرتال 
روستا بدانند که مسئوالن در سازمان 
ها ، نهادها ، شهرداریها و شوراها چه 

می کنند. 

نظر و  باید  پرتال ها حتی  این  در 
انتقاد و پیشنهاد مردم خواسته شده و 
بازتاب  مسئوالن  و  عمومی  افکار  به 
داده و پاسخ های مدیران را منعکس 

کنند. 
متاسفانه آنچه مشاهد شد،  در یک 
پرتال شهرداری برای ورود باید رمز 
پرتال  چندین  در  و  باشید!!؟   داشته 
آخرین خبر مربوط به مهر ماه امسال 
آگهی  فقط  پرتالها  از  برخی  بود، 
مناقصه و مزایده داشتند و برخی هم 
چند به قول خودشان خبر داشتند که 
یک خط نوشته و چند عکس چاشنی 

کرده بودند. 
فرمانداران،  آقایان  استاندار،  آقای 
شوراها  روسای  و  شهرداران  آقایان 
و  کس  هر  به  پیامبر  به   ، خدا  به 
این   – دارید  اعتقاد  شما  چیزی  هر 
رسانی  اطالع  وجه  هیچ  به  ها  رفتار 
انعکاس خدمات  و  آگاهی بخشی  و 

دولت نیست. 
فرهنگی  های  سازمان  مسئوالن 
این  در  باید  استان  های  دانشگاه  و 
راستا فکری بکنند  که ادامه این روند 
سربسته بگویم، تبعات بسیاری داشته 

و در آینده بیشتر خواهد داشت. 

دکتر نصرتی با ابراز خرسندی از حضور خود در مراسم پایانی سومین جشنواره فرهنگی 
هنری فجر اذعان داشت: این نگاه اجتماعی به مناسبت دهه فجر است. شهرداریها در ابتدا 
به عنوان نهاد خدماتی وارد عرصه کار شدند و به مرور از صرف خدمات دهی به شهروندان 
عبور و به یک نهاد اجتماعی تبدیل شدند. وی افزود: با روی کار آمدن شوراها و تفویض 
اختیار نگاه فرهنگی به شهر از سوی مدیریت شهرداری در شهرها نیز تعریف شد. شهردار 
گفت: فرهنگ با نگاه های متفاوت و تنوع در عرصه های گوناگون بروز و ظهور پیدا می 
کند و نگاه فرهنگی ایثار و شهادت در شهر رشت همواره پیشتاز بوده و هست. وی با تاکید 

شمایی که به افکار نمی گویید در 
روز و هفته و ماه چه کار می کنید، 
می  جفا  ملت  و  دولت  به  شک  بی 
 ، شهردارها   ، مدیران  باید  و  کنید 
روسای شوراها با آموزش و پیگیری 
سماجت بار بدانند که اطالع رسانی و 
و  چه  یعنی  مردم  آوردن  حساب  به 

در این مسیر چه باید کرد. 
به همه مسئوالن و روابط عمومی 
ها بعنوان کسی که 36 سال کار رسانه 
انجام  ای در همه رسانه های کشور 
حوزه  در  تالیفاتم  از  یکی  و  داده 
است  آن  وظایف  و  عمومی  روابط 
شرایط  این  از  که  کنم  می  توصیه   ،

بر راه اندازی اتاق شکوفایی با زیر مجموعه 6 کارگروه تصریح کرد: یکی از این کارگروهها، 
کارگروه فرهنگ و هنر است، لذا اگر ما به دنبال فرهنگسراها و خانه های فرهنگی در شهر 
هستیم در حقیقت به دنبال تحقق جایگاه حقوق شهروندی می باشیم. شهردار رشت، با اشاره 
به ضرورت بیان جایگاه حقوق شهروندی از سوی اصحاب هنر اظهار کرد: مقوله فرهنگ از 
نگاه دهه فجر برای شهرداریها و اعضای شورا یک اصل و اساس است، بنابراین برای تحقق 
حقوق شهروندی و کنارهم خوب زندگی کردن برای شهری که از یک نماد فرهنگی کامل 

و شایسته برخوردار می باشد، دست یافتنی است.

شهری  توسعه  برای  و  بگیرند  فاصله 
سرمایه  جذب  و  گذاری  سرمایه   ،
گذاران، مشارکت های عمومی و امثال 
به   ، کارآمد  علمی،  رسانی  اطالع  آن 
قرار  کار  دستور  در  را  مستمر  و  روز 
دهند ، حتی اگر مدیران و عوامل روابط 
عمومی ها در استانداری و فرمانداری 
نهاد سفارشی  وشهرداری و سازمان و 
جمعه  امام  مجلس،  نماینده  فالن 
یا  مدیر عامل   فرمانده و مدیر کل    ،
و  جناح  آن  و  جناح  این  به  وابسته  و 
حزب و یا فالن فرد با نفوذ در بازار و 

.... باشد.  خود دانید................
منبع : گیالن 24

شهردار رشت ، بیان جایگاه حقوق شهروندی توسط هنرمندان ضروری است

خبر

خبر

خبر

روند توسعه 
شهر کالچای  

شتاب می گیرد

خبر

خبر

بودجه 6 میلیارد 
تومانی شهرداری 
کالچای در سال 9۷

حفاظت ۱۷ 
میلیون هکتار 
از اراضی ملی 
به بهره برداران 
واگذار شد

واکنش

اطالع رسانی در شهرداریها حیرت انگیز است!!

رقم  از  کالچای  شهردار   
این  تومانی  6میلیارد  بودجه 
برای  آینده  سال  در  شهرداری 
اسالمی  شورای  به  تصویب 
کالچای  شهردار  داد.  خبر  شهر 
اعالم کرد:بودجه پیشنهادی این 
9۷شش  سال  برای  شهرداری 
برای  که  است  تومان  میلیارد 
تصویب تحویل شورای اسالمی 

شهر شده است.
وی افزود در صورت تصویب 
این بودجه که دردو بخش جاری 
و عمرانی هزینه خواهد شد گام 
و  توسعه  درراه  خوبی  های 
و  عمرانی  های  طرح  ارتقا، 
خواهد  برداشته  گردشگری 
اعتبار  اینکه  بیان  با  وی  شد. 
پیشنهادی نسبت به مدت مشابه 
را  محسوسی  افزایش  قبل  سال 
کرد:همه  اظهار  دهد  نمی  نشان 
مجموعه  اهتمام  و  تالش  ی 
است  این  شهرداری  و  شورا 
و  پایدار  توسعه  راستای  در  که 
داریم  بر  شهرقدم  جانبه  همه 
الزم  بستر  و  شرایط  معتقدم  و 
آنها  آوردن  در  فعلیت  به  برای 
وجود دارد. وی در ادامه سخنان 
بودجه  اینکه  آوری  یاد  با  خود 
دو  در  آینده  سال  در  شهرداری 
بخش عوارض وصولی و منابع 
افزود  شد  خواهد  تامین  دولتی 
ای  ویژه  نگاه  اعتبارات  این  با 
های  درحوزه  شهر  درتوسعه 
توریستی و گردشگری ، عمران 
طرح  و  معابر  شهری،بهسازی 
های  آب  هدایت  آوری  جمع 
سطحی و ..... خواهیم داشت.به 
پیشنهادی  گفته شعبانیان بودجه 
اختیار   در  اکنون  هم  شهرداری 
شورای اسالمی شهر قرار گرفته 
آتی  روزهای  طی  امیدواریم  و 
روابط  برسد.منبع:  تصویب  به 

عمومی شهرداری

امور  و  حفاظت  معاون 
جنگل ها،  سازمان  اراضی 
اشاره  با  آبخیزداری  و  مراتع 
 1۷ حفاظت  واگذاری  به 
میلیون هکتار از اراضی ملی به 
بهره برداران گفت: با واگذاری 
بخش های  به  اراضی  این 
عوامل  درصد   ۷۰ مختلف 
کاهش  طبیعی  منابع  تخریبی 

یافته است.
اطالع  مرکز   گزارش  به 
استان  طبیعی  منابع  رسانی 
مسعود  عسلویه،  از  بوشهر 
آموزشی  کارگاه  در  منصور 
معاونان حفاظت و امور اراضی 
استان ها در عسلویه با تاکید بر 
و  طبیعی  منابع  از  حفاظت 
از  یکی  داشت:  اظهار  ملی 
کارهای  انجام  مهم  محورهای 
و  مردم  مشارکت  با  حفاظتی 

جوامع محلی بوده است.
وی، با بیان اینکه واگذاری 
برداران و  بهره  به  اراضی ملی 
در  مهمی  نقش  محلی  جوامع 
جلوگیری از بروز مشکالت در 
این عرصه دارد افزود:تحقق این 
مهم سبب جلوگیری از تصرف 
غیرقانونی، جلوگیری از حریق و 
کمک در اطفای حریق و مبارزه 
با آفات و بیماری می شود.معاون 
حفاظت و امور اراضی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، 
را  مردم  ظرفیت  از  بهره گیری 
حفاظت  برای  راهکار  بهترین 
منابع طبیعی دانست  اراضی و 
و افزود: حفاظت از 1۷ میلیون 
هکتار از عرصه های طبیعی به 
مردم محول شده که یک اقدام 
بسیار اساسی در جلوگیری از 

تصرفات بود.

دیـدگاه ،  با ورود تجهیزات ،

و  تامین  شهر   شورای  رئیس  پورحسین  محمد   
تجهیز امکانات و منابع بیشتر شهرداری را مورد تاکید 
قرار داد و ضرورت آن را از الزامات در راستای توسعه 
ماشین  به وجود  اشاره  با  کرد. وی  عنوان  همه جانبه 
را  موجود  وضعیت  شهرداری  بدنه  در  فرسوده  آالت 
تغییر  با  کنیم  می  تالش   : گفت  و  ندانست  مطلوب 
سوق  مطلوب  سمت  به  را  شرایط  موجود  وضعیت 
این  تحقق  برای  بستر الزم  و  معتقدم شرایط  و  دهیم 
مجموعه  در  بیشتر  انسجام  و  افزایی  هم  ایجاد  با  امر 
شورا و شهرداری فراهم است . رییس شورای اسالمی 
شهر کالچای در ادامه سخنان خود به نتایج و دستاوردهای 
اسالمی شهرستان  رییسان شوراهای  و  مذاکرات شهرداران 
های رودسر و املش در تهران با معاون وزیر کشور و رییس 
دی  اوایل  در  کشور  های  دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان 
ماه سال جاری که با هماهنگی نماینده محترم شهرستانهای 
رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی  صورت گرفته 
بود ، اشاره و اظهار کرد : ماحصل این مذاکرات خروجی 
داشته  پی  در  منطقه  های  ساخت  زیر  توسعه  برای  خوبی 
نتایج مذاکرات را در حول سه محور  . پورحسین  است 
تجهیزات  و  رایگان  قیر  توزیع   ، اعتبارات  تخصیص 
: در حوزه تخصیص  امکانات ذکر کرد. وی گفت  و 
اعتبارات ۷۰۰میلیون ریال اعتبار به شهرداری کالچای 
به صورت بالعوض در نظر گرفته شده که در دو بخش 
تخصیص  وی  شد.  خواهد  هزینه  عمرانی  و  جاری 
سهمیه قیر رایگان مازاد را دیگر دستاورد مهم در این 
مذاکرات عنوان و افزود : خوشبختانه توانستیم در این 
حوزه نسبت به تهیه و تامین سهمیه قیر رایگان مازاد 
برای شهرداری کالچای به نتایج قابل قبولی برسیم که 
میزان سهمیه اختصاصی در آینده نزدیک اعالم خواهد 

شد. روابط عمومی شهرداری کالچای

ادامه مطلب ... 
از  باید  داریم  اعتقاد  گفت:  پور   حاجی  اسماعیل 
نقط نظرات افرادی که دانش فنی دارند، استفاده نمود 
کارگروه  تشکیل  اما  نمود.  عملیاتی  را  ها  طرح  و 
اجرای  برای  را  زمان  شود  می  موجب  مختلف  های 
اعضای  از تالش های  بدهیم. وی  از دست  ها  طرح 
کمیسیون ترافیک و مشاوران متخصص این کمیسیون 
تقدیر کرد و افزود: به امید خدا 19بهمن مرکز کنترل 
ترافیک به بهره برداری می رسد و عالوه بر درآمدزایی 
یابد.  می  کاهش  نیز  شهر  ترافیک  شهرداری،  برای 
کاه  سرعت  مورد  در  شورا  ترافیک  کمیسیون  رئیس 
از سرعتکاه های  برخی  نیز گفت: وجود  های رشت 
رشت نیاز نیست و باید برداشته شود. برخی نیز باید 
که  کاهی  سرعت  شود.  بهسازی  و  شده  استاندارد 
خود  ندارد،  هم  عالیم  و  داشته  ارتفاع  متر  15سانتی 
تاکید  دارد.وی  پی  در  و خسارتی  ترافیکی  مشکالت 
کرد: سرعت گاه ها نیاز به اصالح دارد و مدیران مناطق 
باید نسبت به شناسایی آنها اقدام و بهسازی سرعتکاه 
از  پور  حاجی  دهند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  ها 
اتوبوس  3۰دستگاه  بهسازی  و  جدید  اتوبوس  خرید 
دیگر از قزوین خبر داد و افزود: 3۰دستگاه مینی بوس 
جدید نیز به زودی به ناوگان حمل و نقل اضافه می 
برخوردار  مناطق کم  برای  ها  بوس  مینی  این  و  شود 
درنظر گرفته شده است. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شورا در مورد سرعتکاه های رشت گفت: کمیته فنی 
ترافیک در حال بررسی این موضوع است تا پیش از 
سال نو جمع آوری و بهسازی سرعت کاه ها استاندارد 

شود. منبع: روابط عمومی شورا.

شهرداری رودسر در نظر دارد به استناد بند 3  صورتجلسه شماره 16 مورخ 1396/9/27  شورای محترم اسالمی 

شهر رودسر و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره ثبت 29/96/10/22599 مورخ 96/10/9  فضای تبلیغاتی 

10 دستگاه  بیلبورد و 20 دستگاه استند که سازه های آن متعلق به شهرداری بوده و موقعیت دقیق مکانی آن در اسناد 

مزایده موجود میباشد را به شرح ذیل  برای مدت 2 سال به شرکتها یا کانونهای متقاضی دارای مجوز کانون آگهی و  

تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در قالب اجاره واگذار کند .

»آگهی مزایده کتبی- نوبت اول  -  چاپ اول  « 
 شهرداری رودسر

به قلم مدیرمسئول

سرعت گاههای غیر استاندارد 
جمع آوری می شود

رئیس کمیسیون ترافیک شورا ،

ادامه مطلب ...
حوزه  بر  نظارت  و  بررسی  وظیفه  به  اشاره  با  وی 
حقوقی شهرداری در کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی 
خواستار توجه ویژه به مسائل حقوقی در کمیسیون شد.
فرزام زاهد با بیان این موضوع که با بررسی های کارشناسی 
به شکلی  بودجه  در تصویب الیحه  باید  از شتابزدگی  دور  و 
عمل کرد که فاصله زیادی بین بودجه مصوب و بودجه محقق 
نباشد خواستار شفافیت در حوزه درآمدهای شهرداری 

و تعیین منابع پیش از شروع پروزه ها شد.

بودجه باید شفاف به آگاهی 
شهروندان برسد

زاهد:

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

اصل مالیات نام ونام خانوادگی 
)ریال(

نوع شغل ردیف 

یزدان صنعت کاسپین

یزدان صنعت کاسپین

یزدان صنعت کاسپین

الهیجان- خ امام خمینی)ره(- 
اداره امور مالیاتی الهیجان

الهیجان- خ امام خمینی)ره(- 
اداره امور مالیاتی الهیجان

الهیجان- خ امام خمینی)ره(- 
اداره امور مالیاتی الهیجان

برگ تشخیص

برگ تشخیص

جریمه ماده ۱69 مکرر

96/۱0/۱0-ساعت۱396/8/۱۷-4۱246955۱3:۱5

96/۱0/۱0 - ساعت4۱246955۱3- ۱396/8/۱۷

96/۱0/۱0- ساعت 4۱325644۱3- ۱396/8/2۱

95000000

۷0000000

20000000

۱394

۱395

۱392

پیمانکاری برق

پیمانکاری برق

پیمانکاری برق

۱

2

3

نوع اوراق عملکرد 
تاریخ و ساعت هیات 
حل اختالف مالیاتی

       شماره برگ تشخیص - برگ قطعی  
شماره برگ دعوت هیات حل

 اخالف مالیاتی
نشانی اداره امور مالیاتی

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: غالمرضا روحی پور

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: فیاض وزیری                      حمید رمضانی: رییس امور حسابرسی 556۱00

کارشناس ارشد مالیاتی: داوود مهدی پور                                                         واحد مالیاتی:55082۱

نام ونام 
اصل مالیاتخانوادگی  نوع شغل ردیف 

محمدعلی اکبری 
رازنونی

رشت- خیابان امام خمینی- 
فرهنگ- اداره کل امور 

مالیاتی استان گیالن

۱30۱960055۱439493 برگ مطالبه۱92000009600000۱394 چلوکبابی ۱

نوع اوراقعملکرد  اصل عوارض
شماره برگ تشخیص- برگ قطعی

شماره برگ دعوت هیات حل اخالف مالیاتی

تاریخ و ساعت 
هیات حل اختالف 

مالیاتی
نشانی اداره امور 

مالیاتی

اصل مالیاتنام ونام خانوادگی  نوع شغل ردیف 

عباس میرزایی

محمدرضا میرزایی

محمدرضا میرزایی

آرشین هنگامی

مجید یاسری

۱485 رشت- اداره کل امور مالیاتی

۱499 رشت- اداره کل امور مالیاتی

۱499 رشت- اداره کل امور مالیاتی

۱۷64 رشت- اداره کل امور مالیاتی

2۷33 رشت- اداره کل امور مالیاتی

برگ قطعی

برگ قطعی

برگ قطعی

برگ قطعی

برگ قطعی

۱396/۱0/24-۱06249

۱396/۱0/۱3 -۱04395

۱396/۱0/۱3 -۱0439۷

۱396/۱0/۱4 -۱04۷44

۱396/۱0/۱0 -۱039۷۱

۱۱33280

248۷5۱0

۱۱688300

209۷900

۱409۷90

۱388

۱38۷

۱394

۱39۱

۱390

مهندسی

مهندسی

مهندسی

مهندسی

مهندسی

۱

2

3

4

5

نوع اوراق عملکرد 
تاریخ و ساعت 

کمیسیون هیات حل 
اختالف مالیاتی

       شماره برگ تشخیص - برگ قطعی  
شماره برگ دعوت هیات حل

 اخالف مالیاتی
نشانی قانونی و کالسه

زهرا رضائی
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سه شنبه  ۱۷  بهمن  ۱396/ شماره 6۷8

 گوناگون

نشست  ماه  بهمن  یازدهم 
خدمات  محوریت  با  خبری 
مدیران  کلیه  توسط  شده  ارائه 
دستگاههای عضو کمیته همیاری 
بخش  در  مردمی  های  تشکل  و 
گزارش  وارائه  زدایی  محرومیت 
ایام اهلل دهه فجر برگزار گردید . 
پارسی  رضا  محمد  دکتر 
ضمن  گیالن  بهزیستی  مدیرکل 
فاطمه  حضرت  شهادت  تسلیت 
زهرا )س( و همچنین تبریک ایام 
اهلل دهه فجر گزارش خود را به 

شرح ذیل اعالم کرد : 
اورژانس  رسمی  افتتاح   *
اجتماعی در شهرستانهای آستانه 

،رضوانشهر  و صومعه سرا 
سالمت  پایگاه  افتتاح   *
و  رودبار  شهرهای  در  اجتماعی 

شفت 
خدمات  پایگاه  افتتاح   *

اجتماعی در شهر رشت 

همزمان با آغاز دهه فجر ، مدیرکل 
گیالن  اجتماعی  تامین  معاونین  و 
تقدیر  رشت  شهرداری  پاکبانان  از 
نمودند . درآغازین روز از ایام ا.. دهه 
فجروهمزمان با 12 بهمن ماه ، مدیرکل 
در  گیالن  اجتماعی  تامین  معاونین  و 
ساعات اولیه بامداد با حضور درسطح 
خیابانهای شهر رشت ، ضمن دیدار و 
خداقوت به پاکبانان سختکوش شاغل 
در شهرداری که در زمره بیمه شدگان 
 ، گل  اهداء  با  دارند  قرار  سازمانی 
خدمات  از  ای  هدیه  و  گرم  صبحانه 

ارزشمند آنان تجلیل نمودند .
این برنامه که دراقدامی ابتکاری و با 
ایام  این  انتشارحالوت و نشاط  هدف 

و  بگیر  مستمری   325۰ از  بیش 
به  اصلی  شده  بیمه   92۰۰ بر  بالغ 
تعهدات  از  خود  تبعی  افراد  اتفاق 

درمان  اقامتی  مراکز  افتتاح   *
سرا  صومعه  شهرهای  در  اعتیاد 

و رشت 
مشاوره  مراکز  افتتاح   *
در  روانشناختی  خدمات  و 
 ، مرکز(  دو   ( رشت  شهرهای 

تالش و ماسال 
* افتتاح واحد دولتی مرکز کار 

درمانی در شهر ماسال 
* افتتاح مرکز موبایل سنتر در 

الهیجان 
خدمات  مجتمع  افتتاح   *

بهزیستی در چوبر تالش 
* افتتاح موسسه خیریه جامع 

در رضوانشهر
سازی  توانمند  مرکز  افتتاح   *
بهبود  معتادین  پذیری  جامعه  و 

یافته در رشت 
مسکن  واحد   183 افتتاح   *
تعداد  این  از  که  استان  کل  در 
52 واحد متعلق به خانواده های 

وجایگاه  نقش  ساختن  نشان  وخاطر 
سطوح مختلف اقشار جامعه در انقالب 
اسالمی و قدردانی ازتالشگران پاکبان 
مجاهد  و  شریف  انسانهایی  بعنوان 
ترتیب داده شد پس از اقامه نماز صبح 
انجام و طی آن 1۰ نفراز پاکبانان فعال 
قرار  قدردانی  مورد  اتفاقی  بصورت 

گرفتند .
تبریک  با  پرست  حق  جمیل 
این   ، فجر  دهه  ا..  ایام  وگرامیداشت 
حرکت را به نشانه پاسداشت و کرامت 
نمادی  و  زحمتکشان  این  به  بخشیدن 
نقش  به  نهادن  ارج  ضرورت  برای 
مختلف  های  اقشاردرعرصه  تمامی 
جامعه برشمرده واظهارامیدواری نمود 

منجیل  در  سازمان  خدمات  و 
برخوردارند. داوران دلیری ریاست 
در  منجیل  شعبه  اجتماعی  تامین 

می  بیشتر  و  معلول  دو  دارای 
باشد . 

ارائه  مسکن  تعداد  همچنین 

تا درآغازین روز دهه فجر ، عالوه بر 
مناسبت  این  نشاط  و  حالوت  انتشار 

مراسم گرامیداشت ایام ا.. دهه فجر 
 325۰ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با 
مستمری بگیر و بالغ بر 92۰۰ بیمه 
شده اصلی به اتفاق افراد تبعی خود 
در  سازمان  خدمات  و  تعهدات  از 
این شهر برخوردارند افزود : افزون 
بر 38 میلیارد تومان انواع مستمری 
توسط  سالجاری  آذرماه  لغایت 
پرداخت  منجیل  اجتماعی  تامین 
اظهار  همچمین  وی   . است  شده 
تومان  میلیارد   2 به  قریب   : داشت 
انواع تعهدات کوتاه مدت و مقرری 

شده در کل سال جاری 365 واحد                
می باشد.

حرکت  این   ، مردم  آحاد  بین  در  ملی 
بصورت فرهنگی مستدام دنبال گردد .

منجیل  شعبه  طریق  از  بیکاری  بیمه 
در سالجاری به بیمه شدگان مشمول 

پرداخت شده است . 
دلیری خاطرنشان ساخت : بیش از 
ماههای  در  درمانی  دفترچه   1۷۰۰۰
 ، تاکنون   96 سال  از  شده  سپری 
منجیل  شعبه  اجتماعی  تامین  توسط 
شده  اعتبار  تامین  و  تجدید   ، صادر 
کارفرمایان  است  ذکر  شایان   . است 
تومان  میلیارد   4۰ به  قریب  منجیلی 
بدهکار  شهر  این  اجتماعی  تامین  به 

میباشند.

بهزیستی گیالن و 
حوزه های علمیه 

تفاهمنامه امضا 
کردند

  94 درصد 
کارفرمایان سیاهکل 
لیست بیمه اینترنتی 

ارائه می کنند 

واکنش
خبر

خبر

خبر

خبر

همکاری  تفاهمنامه  امضای 
گیالن  بهزیستی  کل  اداره  بین 
های  حوزه  خدمات  مرکز  و 
علمیه ی استان  این تفاهم نامه 
سطح  ارتقا  جهت  همکاری  ی 
رسانی  خدمات  کمی  و  کیفی 
در  و  واجدالشرایط  افراد  به 
معرض آسیب اجتماعی جامعه 
روحانیون  و  طالب  هدف  ی 
مشاوره  ارائه خدمات  از طریق 
سازمان  توسط  آموزشی  و  ای 

بهزیستی ، منعقد گردید.
تفاهم  این  است  گفتنی 
خدمات  ی  ارائه  هدف  با  نامه 
اجتماعی  مددکاری  تخصصی 
به  آموزشی  و  روانشناختی   ،
و  جامعه  طالب  و  روحانیون 
ی  جامعه  مشارکت  از  استفاده 
روحانیت استان در جهت ارتقاء 
روانی  سالمت  و  دانش  سطح 
اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی 
مددجویان و توانخواهان استان 

می باشد.

شعبه  اجتماعی  تامین 
سیاهکل با 558۷ بیمه شده 
اصلی و 1434 نفر مستمری 
از  نفر   15۰۰۰ حدود  بگیر 
جمعیت شهرستان را تحت 

پوشش دارد .
صادقپور  معصومه 
اجتماعی  تامین  ریاست 
اشاره  با  سیاهکل  شعبه 
در   : افزود  خبر  این  به 
 29 ماهیانه  سالجاری 
به  تعهدات  ریال  میلیارد  
مستمری  و  شدگان  بیمه 
پرداخت  شهرستان  بگیران 

شده است .
اظهار  همچنین  ایشان 
آخرین  براساس   : داشت 
آمار از جامعه هدف ، تعداد 
بیمه شدگان مشاغل آزاد در 
رشد  درصد   13 با   96 سال 
همراه بوده و شمار مستمری 
در  پوشش  تحت  بگیران 
همین مدت 6 درصد افزایش 
صادق  معصومه  است.  یافته 
بیمه  درصدی   ۷ رشد  پور 
افزایش  و  اختیاری  شدگان 
کارگران  تعداد  درصدی   16
از  را  شده  بیمه  ساختمانی 
منطقه  برجسته  شاخصهای 
قلمداد نمود و اذعان داشت 
کارفرمایان  درصد   94  :
حق  های  لیست  سیاهکلی 
صورت  به  را  خود  بیمه 
اینترنتی ارسال نموده و بیش 
ابالغی  اوراق  درصد   85 از 
الکترونیکی  صورت  به  نیز 
 . است  پذیرفته  صورت 
تامین  است  ذکر  شایان 
سیاهکل  شعبه  اجتماعی 
در بهمن ماه سال 92 رسمًا 
استان  تابعه  واحدهای  به 
افزوده شده و در دهه فجر 
امسال در چهارمین سالگرد 

تاسیس خود قرار دارد .

در ویژه برنامه های گرامیداشت سی ونهمین سالگرد پیروزی انقالب انجام شد :

طی 9 ماه امسال،

با حضور  فجر  دهه  ایام  مناسبت  به  نمایشگاه  این 
رشت،  بهزیستی  مدیریت  انساندوست  خانم  سرکار 
کارشناس مسئول توانبخشی، کارشناس مسئول اشتعال 
بهزیستی رشت، بخش دار ، امام جمعه، رییس کمیته 
امداد ،جانشین فرمانده سپاه ناحیه مقداد خمام، رئیس 
آموزش و پرورش، هیتی از شهرداری، رییس کالنتری، 
رئیس مخابرات،  بنیاد شهید شهرستان لشت نشا افتتاح 
شد. گفتنی این نمایشگاه به همت مجتمع غیر دولتی 
خدمات بهزیستی الله لشت نشا برپا شده و توانخواهان 
به  رو  خود  دستی  صنایع  و  محصوالت  مجتمع  این 

نمایش عموم قرار داده اند. 

تامین اجتماعی شعبه سه رشت با هدف تسهیل فرایندهای 
کاری و کمک به تسریع امور مراجعان در کالن شهر رشت 

درسال 95 راه اندازی گردیده است.
فتح اله بصیری ریاست تامین اجتماعی شعبه سه رشت با 
اشاره به خبر فوق افزود : قریب به 45۰۰۰ بیمه شده اجباری 
و حدود 31۰۰۰ راننده بزرگترین گروههای بیمه ای تامین 

اجتماعی شعبه سه رشت را تشکیل میدهند .
کارگر   44۰۰ به  نزدیک   : داشت  اظهار  همچنین  وی 
مشاغل  و  اختیاری  شده  بیمه   ۷5۰۰ از  بیش  و  ساختمانی 
آزاد نیز از جمله افراد تحت پوشش تامین اجتماعی از طریق 
تامین  اینکه  به  اشاره  با  بصیری   . میباشند  شعبه سه رشت 
اجتماعی شعبه سه رشت با هدف تسهیل فرایندهای کاری 
وکمک به تسریع امور مراجعان در کالن شهر رشت درسال 
95 راه اندازی گردیده است اذعان داشت : تالش نموده ایم 
با تمرکز گروههایی همچون رانندگان و خادمین مساجد و 
وبرنامه  مدون  بصورت   ، شعبه  دراین  ساختمانی  کارگران 
شکل  بهترین  به  را  اقشار  این  به  مربوط  امور  شده  ریزی 
بیان  با  ریاست شعبه سه رشت   . دهیم  قرار  کار  دردستور 
این  پوشش  تحت  بگیر  مستمری  نفر  از 84۰۰  بیش  اینکه 
شعبه میباشند افزود : در یکساله اخیر تعداد 325 بازنشسته 

به مستمری بگیران این شعبه اضافه شده است
بصیری همچنین اذعان داشت : تعداد 1161 مقرری بگیر 

از شعبه سه رشت بیمه بیکاری دریافت مینمایند .
وی افزود : تامین اجتماعی شعبه سه رشت لغایت آذرماه 
سال 96 مبلغ 1۰5 میلیارد تومان انواع مستمری و بیش از 
و  غرامتها  شامل  مدت  کوتاه  تعهدات  تومان  میلیارد   5/2

کمک هزینه ها پرداخت نموده است .
شهروندان  از  نفر  هزار   11۰ از  بیش  است  ذکر  شایان 
رشتی در زمره بیمه شدگان ، مستمری بگیران و افراد تبعی 

تحت پوشش تامین اجتماعی شعبه سه رشت میباشند .

 کارگاه علمی– تخصصی تفسیر تست بندر-گشتالت بمنظور آشنایی با نحوه 
اجرا و تفسیر آن با حضور معلمان مراکز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه 

یادگیری استان برگزار شد.
مهدی بلوک اصلی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ضمن تشکر از 
حضور همکاران گفت: کارگاه های تخصصی آشنایی با نحوه تشخیص و درمان 
دانش آموزان دارای مشکالت یادگیری از اهمیت زیادی برخوردار هستند و بر 

جدیت درکار وصبر و شکیبایی معلمان این مراکز در برخورد با اولیا و دانش 
آموزان و ایجاد تعامل و همکاری با ادارات و مدارس تأکید کرد. 

سپس مریم کاویانی مدرس این کارگاه نیز به نحوه اجرا و تفسیر این تست 
پرداخت.

الزم به ذکر است که 26 مرکز آموزشی و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری 
در استان گیالن درحال فعالیت می باشد.

کارگاه علمـی، تخصـصی گشتالت گیـالن برگزار شد

برنامه دهه فجر بهزیـستی گیالن  تشریح شد

انتشارحالوت و نشاط آغاز دهه فجر در بین پاکبانان 
سختکوش شهرداری رشت

خبر

خبر

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی 
توانخواهان و مددجویان 

بهزیستی در لشت نشا

۱۱0 هزار نفرتحت پوشش 
شعبه 3 هستند

رئیس تامین اجتماعی شعبه 3 رشت؛

 چهاردهم بهمن ماه نمایشگاه صنایع دستی زنان ومعلولین در مجتمع سینمایی شهرستان رودبار با مشارکت بسیج خواهران وسپاه پاسداران و مراکز 
غیردولتی بهزیستی )انجمن ضایعه نخاعی امام علی و مرکز حمایتی آموزشی روزانه کم توان ذهنی مهرلوشان( برپا گردید .

نمایشگاه صنایع دستی زنان و معلولین  به مناسبت گرامیداشت
 ایام اهلل فجر در رودبار

رئیس تامین اجتماعی 
شعبه سیاهکل ،

۱۷ هزار جلد دفترچه  در منجیل صادر یا تامین اعتبار شد
تحقق  جهت  در  تالش 
همانا  که  سازمانی  آرمانهای 
تکریم  و  مردم  به  خدمت 
ارباب رحوع محور آن میباشد 
تامین  در  فعالیتها  سرلوحه 
میباشد. املش  شعبه  اجتماعی 
تامین  ریاست  هرمزی  محمد 

اجتماعی شعبه املش با اشاره به اینکه درحال حاضر 59۰۰ 
نفر بیمه شده و افزون بر 12۰۰ مستمری بگیر تحت پوشش 
تامین اجتماعی املش میباشند اظهار داشت : تعداد 1۰۰ نفر 
بیمه شده از شعبه املش مقرری بیمه بیکاری دریافت مینمایند . 
هرمزی با بیان اینکه حدود 34 درصد شهروندان املشی تحت 
 96 سال  در   : داشت  اظهار  میباشند  اجتماعی  تامین  پوشش 
تعداد بیمه شدگان شعبه 5 درصد و شمار مستمری بگیران 

12 درصد رشد داشته است .

خبر

پاسخــگویی  صحیح و حسن 
خلق خط مشی  ما برای 

مراجعان است

رئیس تامین اجتماعی املش،

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا



واکنش 6
سه شنبه  ۱۷  بهمن  ۱396/ شماره 6۷8

 گوناگون
رئیس  واکنش:   نشریه 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
گفت:  رشت  شهر  شورای 
شهرداری  پیشنهادی  بودجه 
اختیار  در  شفاف  صورت  به  باید 

شهروندان قرار گیرد
امور  اهمیت  به  اشاره  با  وی  
تاثیرگذاری  و  کمیسیون  به  محوله 
مجموعه  عملکرد  بر  آن  مستقیم 
و  معرفی  خواستار  شهرداری 
دعوت کارشناسان خبره در حوزه 
جهت  بودجه  و  ریزی  برنامه 
عنوان  به  کمیسیون  در  حضور 
نظرات  از  مندی  بهره  و  مشاور 
کارشناسی این افراد را داشت.وی 
با اشاره به وظیفه بررسی و نظارت 
در  شهرداری  حقوقی  حوزه  بر 
و حقوقی  بودجه  برنامه  کمیسیون 
مسائل  به  ویژه  توجه  خواستار 

حقوقی در کمیسیون شد.
این  بیان  با  زاهد  فرزام 
های  بررسی  با  که  موضوع 
کارشناسی و دور از شتابزدگی 
بودجه  الیحه  تصویب  در  باید 
فاصله  که  کرد  عمل  شکلی  به 
و  مصوب  بودجه  بین  زیادی 
بودجه محقق نباشد خواستار 
شفافیت در حوزه درآمدهای 
منابع  تعیین  و  شهرداری 
پیش از شروع پروزه ها شد.

خبر

2 طرح در شهرک 
صنعتی سپیدرود 
رشت افتتاح شد

 واکنشی ها: در حالی که افکار عمومی با حساسیت فراوان تغییرات قیمت دالر را 
رصد می کند، قیمت دیگر ارزهای مهم بازار ارز نیز امروز سیر صعودی داشت. به گونه 

ای که قیمت یورو از مرز 6 هزار تومان عبور کرد.
در ساعات پایانی فعالیت بازار ارز در روز شنبه قیمت یورو روی تابلو چند صرافی 

معتبر تهران باالتر از 6 هزار تومان درج شد. 
  قیمت پول واحد اروپایی در بازار ارز تهران در صرافی های مختلف ارقام متفاوتی 

درج شده است. با این حال 6۰۰5 تومان و 6۰4۰ تومان نیز برای قیمت یورو در صرافی 
ها ذکر می شود.  

همچنین درهم امارات نیز امروز روزی افزایشی را پشت سرگذاشت و در اکثر مواقع 
با قیمت 1298 تا 13۰۰ تومان روی تابلو صرافی ها قرار گرفت. 

  این درحالیست که قیمت دالر نیز امروز در ساعاتی از 4۷۰۰ تومان عبور کرد اما 
نتوانست در این قیمت مقاومت کند.

فرمانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
مراسم  در  احمدی  محمد  سید   ، رشت  شهرستان 
نواختن زنگ انقالب که در مدرسه انوارالعلوم ناحیه 
دو رشت برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب 
این  در  قبل  سال  چهل  کرد:حدود  اسالمی،اظهار 
و  اتحاد،وحدت،همدلی  با  زمان  آن  کشور،جوانان 

شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرمانداری  سرپرست  احمدی  محمد  سید  رشت 
شهرستان رشت در نخستین  روز از دهه فجر با بیان 
اطالع  برای  فرصت  بهترین  فجر  دهه  اهلل  ایام  اینکه 
گفت  است  انقالبی  نظام  و  دولت  خدمات  رسانی 
تالشهای  هستیم حاصل  آن  شاهد  امروز  که  آنچه   :
مدیران در بخش های خصوصی و دولتی است که به 
تاسی از دولت و با حمایت های نماینده عالی دولت 

در استان صورت گرفته است.
امسال  فجر  دهه  در  اینکه   به  اشاره  با  احمدی  
264  پروژه با اعتبار 45۰میلیارد تومان افتتاح می شود 
افزود: 222پروژه مربوط به بخش دولتی  و 35پروژه 
بخش   6 در  که  است  خصوصی   بخش  به  مربوط 

اراده ای که از بطن جامعه برخاسته بود، رژیم ظلم و 
وابسته به دشمن را سرنگون کردند. 

اینکه  بر  تاکید  با  رشت  فرمانداری  سرپرست 
های  ارزش  امروز،پاسداران  نوجوانان  و  کودکان 
نواختن  با  امروز  هستند،گفت:اگر  آینده  در  انقالب 
دلیل  این  به  شود  می  میثاقی  انقالب،تجدید  زنگ 
آینده پاسدار خون شهدا و  باید در  است که شماها 

با  افتتاح میگردد. احمدی  و شهر ، شهرستان رشت 
اشاره به اینکه با پروژه های افتتاح شده در دهه فجر 
برای هزار و 22۷ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد اظهار 
و  دائمی  شغلی  فرصت   561 تعداد  این  از  داشت: 

1366 نفر شغل موقت خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه  پروژه های امسال نسبت به 
داشته  افزایش  درصد   44 گذشته  سال  مشابه  مدت 
با  انرژی  بخش  در  ها  پروژه  بیشترین   : است گفت 
کشاورزی   ، درصد   1۷ شهری  عمران   ، درصد   39
به خود  با 12 درصد  معدن  و  13 درصد و صنعت 

اختصاص داده است .
اقتصادی در  از راه های توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
استان و شهرستان جذب سرمایه گذار است گفت : 

با   ، وی  باشید.  اسالمی  انقالب  های  ارزش  حافظ 
بیان اینکه اگر آرمان ها و عزت ایران اسالمی در دنیا 
حفظ شده،به دلیل خون هایی است که توسط جوانان 
پیروزی  برای  شده،افزود:ملت  انقالب  تقدیم  ما 
و  »استقالل«،»آزادی«  بنیادین  شعار  سه  انقالب  این 
 4۰ طول  در  زدند؛  می  فریاد  اسالمی«را  »جمهوری 
سال از عمر پربرکت انقالب همواره برای پاسداشت 
خودمان  های  آرمان  بر  اسالمی  انقالب  دوام  و 

ایستادیم.
نوجوانان  و  کودکان  اینکه  بر  تاکید  با  احمدی 
آینده  در  انقالب  های  ارزش  امروز،پاسداران 
انقالب،  زنگ  نواختن  با  امروز  هستند،گفت:اگر 
شما  که  است  دلیل  این  به  شود  می  میثاقی  تجدید 
های  آرمان  و  هستید  کشور  این  آینده  امید  چشم 
انقالب تقدیم شما می شود و شماها هستید که باید 
های  ارزش  حافظ  و  شهدا  خون  پاسدار  آینده  در 

انقالب اسالمی باشید.
انقالب  زنگ  مراسم  از  بعد  احمدی  محمد  سید 
شهرستان  مدیران  و  مسئولین  از  جمعی  همراهی  به 
رشت و خبرنگاران به مراسم افتتاح پروژه پرداخت . 
از  پروژه های دیگر می توان به  پروژه فرش اقتصاد 
مقاومتی که با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان 
به  کمک  جهت  الکان  تربیت  اصالح  ساختمان  در 
اداره کل زندان ها صورت گرفته  مددجویان توسط 

با توجه به تاکیدات استاندار محترم گیالن در مورد 
حمایت  برای   را  خود  توان  تمام   ، گذاری  سرمایه 
همه جانبه از سرمایگذاران در شهرستان رشت  قرار 
میدهم و سعی خواهم کرد در چهار چوب قانون به 

رفع موانع تولید در این شهرستان بپردازم.
احمدی سرپرست  است سید محمد  ذکر  به  الزم 
فرمانداری شهرستان رشت  صبح امروز به مناسبت 
اولین روز دهه مبارکه فجر، به همراه استاندار گیالن 
گلزار  در  حضور  ضمن  جمهور  ریئس  معاون  و 
واالمقام  شهدای  به  احترام  ادای  و  رشت  شهدای 
انقالب اسالمی ایران، در بیت آیت اهلل قربانی، نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه رشت حضور یافت و گزارشی 

از روند افتتاح پروژه های دهه  فجر ارائه کرد.

المللی  بین  نمایشگاه  یازدهمین   :24 گیالن   
گردشگری و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه 
های بین المللی تهران که سوم تا ششم بهمن برگزار 

شده بود، با استقبال بی نظیر مردم رو به رو شد. 
در  درآمدزا  صنعت  سومین  گردشگري  صنعت   
که  نمایشگاه  این  اهداف  مهمترین  از  است.  جهان 
ضمن   ، توریسم  صنعت  جایگاه  ارتقاء  جهت  در 
ایجاد فرهنگ  پذیرش گردشگر در جامعه برپا شده 
و  اجتناب  گریزي  گردشگر  از  که  اي  گونه  به  بود، 
جمله  از  درآمدها  دیگر  به  وابستگي  از  حدودی  تا 
کنندگان   شود.برگزار  گرفته  فاصله  نفت   صنعت 
این نمایشگاه همچون دوره های قبل با ایجاد زمینه 
هاي  ظرفیت  از  گیري  بهره  منظور  به  مناسب  هاي 
گردشگري و ایجاد اشتغال در کشور که ناشي از فعل 
و انفعاالت گردشگریست و بهره مندي از سطح بسیار 
باالي درآمدزایي صنعت گردشگري از سوی شرکتها 
الزم  بسترهاي  نمودن  فراهم  ضمن   موسسات  و 
یافتن راهکارهاي  به کشور و  جهت ورود گردشگر 
الزم بمنظور رفع موانع موجود تا حد امکان ، با در 
اجتماعي  و  فرهنگي  شرایط  و  معیارها  گرفتن  نظر 
متفاوت و  اهداف  نمایشگاه   از  این دوره  کشور در 
برگزاری  دیگراهداف  از  کنند.  دنبال  را  قدرتمندی  
امکانات   ، ها  داشته  معرفي  و  آشنایي  نمایشگاه  این 
و ظرفیت هاي  موجود درکشورو جامعه   در بخش 
، رفع  داري در شناسایي  صنعت گردشگري و هتل 
به  حوزه  دو  این  در  موجود  ضعف  نقاط  و  موانع 
چشم میخورد. ترغیب و تشویق افراد باز دید کننده 
، شرکتها و موسسات به ورود و فعالیت در این دو 
متولي  دولتي  سازمانهاي  نمودن  وادار  بخش ضمن  
گردشگري به حمایت و مساعدت از دست اندرکاران 
صنعت مذکور از  دیگر اتفاقات این دوره از برپایی 
سازمان  با  مردم  عموم  آشنایي  بود. ضمن  نمایشگاه 
گردشگري،  درامر  متولي  نهادهاي  و  ها  ها،انجمن 

افتتاح گردید  فرمانداری رشت  با حضور سرپرست  و 
اشاره کرد .

از جمله طرح های  مهم  به افتتاح شرکت تولیدی 
انواع سلیندرهای فوالدی،  تولید  با هدف  امید  سیلندر 
صنعتی  شهرک  در  نشانی  آتش  کپسول  و  درز  بدون 
سپیدرود رشت است که امروز همزمان با سومین روز 
از دهه مبارک فجر ، در این شهرستان به بهره برداری 
میلیارد  دو  اجرایی  هزینه  اعتباری  بر  مشتمل  و  رسید 
تومانی بوده و همزمان 13 پرسنل شاغل در آن مشغول 

به کار شده است
واحد  این  افتتاح  حاشیه  در  احمدی  محمد  سید 
صنعتی گفت: برای ارتقا معیشت اقتصادی مردم عالوه 
بر توسعه کشاورزی باید به فکر توسعه صنعتی استان 

و شهرستان نیز بود. 
توسعه  رشت  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
برنامه های اصلی دولت  از  شهرکهای صنعتی را یکی 
در استان و شهرستان خواند و گفت: با توجه به ظرفیت 
های موجود در شهرصنعتی و شهرک صنعتی سپیدرود 
رشت با روی باز از این حمایت دولت استقبال خواهیم 
نیاز  استان  صنعت  پیش  از  بیش  توسعه  برای  و  کرد 
که  است،  استانی  مدیران  همه  همدلی  همراهی  به 
خوشبختانه گیالن از این مشارکت و همدلی بهره مند 

است.   
با هزینه  نقش سبز  مسافرتی  همچنین،دفتر خدمات 
یک و نیم  میلیارد تومان  در بخش گردشگری از دیگر 

طرح های افتتاحی  بود .

برنامه های روز اول دهه فجرافتتاح پروژه  از دیگر 
در  راد  گیل  سیمی  مفتول  تولید  شرکت  توسعه  طرح 
قطب  سردخانه  افتتاح  و  رود  سپید  صنعتی  شهرک 
پروتین درخشان و نیز بازدید از رودخانه زرجوب بود 
که سرپرست  فرمانداری شهرستان رشت در آن حضور 

یافت.

نوآوري ها و ظرفیت هاي  با  اندرکاران  آشنایي دست 
رسیدن  براي  تالش  و  المللي  بین  عرصه  در  موجود 
و  مشکالت  رفع  و  آشنایي  جهاني،  استانداردهاي  به 
کاستي هاي موجود در مراکز اقامتي و هتل ها و یافتن 
راهکارهاي ممکن براي مرتفع نمودن آنها ، آشنایي با 
چگونگي و مدیریت موفق هتل هاي دنیا با بکارگیري 
ها  هتل  استانداردسازي  قالب   و  بهسازي  هاي  روش 
بمنظور رفع معضالت آنها مباحث برای  بازدیدکنندگان 

ارائه متقابل میشد.
حضور خبرنگار اختصاصی  واکنش با پوشش محلی 
تالش  از جمله لباسهای اصیل استان  گیالن به همراهی 
پایدار  گردشگران  پژوهشی  آموزشی  موسسه  اعضای 
گیل  در این دوره از نمایشگاه  و نیز برپایی  دو غرفه 
از استان گیالن  که یکی از این دو برای اولین بار تنها 
بنام سوباتون  توسط  فعال  گردشگری  تالش  بهمن 
جلیلی با هدف  معرفی  فرهنگ تالش و تالشی برپا شده  
بود  از جمله اتفاقات خوبی  بود  که در کارنامه  صنعت 

گردشگری استان  گیالن  به ثبت  رسید.

دالر به 4800 تومان رسید! یـورو از مرز 6000 تـومان گذشت!

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمک به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان دراز 

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
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نوجوانان امروز،پاسداران ارزش های انقالب درآینده هستند

با همه تـوان از سرمایه گــذاران حمایـت می کنم

نمایشگاه گردشگری تهران و استقبال 
بی نظیر مردم

فرمانــدار رشت: 

فرماندار شهرستان رشت،

با حضور پر رنگ تالشی ها،

به مناسبت دهه فجر،

خبر

خبر
واریز بیش از 424 
میلیارد به حساب 
شهرداری های گیالن

ادامه مطلب ...
با  خواست  معاونین  از  وی 
جلساتی  مالیاتی  امور  روسای 
را  کار  اهمیت  و  کرده  برگزار 
با  تا  نمایند  تشریح  آنان  برای 
بتوان  برنامه زمانبندی شده  یک 
مالیات  تشخیص  به  نسبت 
کرد.مدیرکل  اقدام  مودیان 
با  گیالن،  استان  مالیاتی  امور 
مالیاتی  معوقات  اینکه  بیان 
مسئوالن  توسط  بایست  می 
کرد:  شود،تصریح  پیگیری  ذیربط 
بقیه  و  گردد  تشخیص  مالیات  اگر 
توانیم  نشود،نمی  پیگیری  مراحل 
بگوییم که کار تمام شده است بلکه 
که  نتیجه  حصول  تا  بایست  می 
کارها  باشد  می  مالیات  وصول 
به دقت مورد نظارت و پیگیری 

قرار گیرد.

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا



رشد  به  توجه  با  اما  و   .4
و  برق  انرژی   مصرف  فزاینده  
مصرف  الگوی  تغییر  همچنین  
نقدینگی  تامین  امکان  عدم  و 
پروژه های  انجام  برای  نیاز  مورد 
استان که به منظور افزایش ضریب 
بسیار  شبکه  پایداری  و  اطمینان 
می  ناپدیر  اجتناب  و  ضروری 
یکسال  حدود  از  و  ناچارا  باشند 
مالی  منابع  تامین  موضوع  گذشته 
توزیع  فوق  و  انتقال  های  پروژه 
مناقصه  برگزاری  طریق  از  استان 
به ارزش 56  المللی  بین  فاینانس 
استفاده  و همچنین   یورو  میلیون 
خارجی  بانکی  تسهیالت  از 
یورو   میلیون   154/6 ارزش  به 
که  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
امیدواریم با همت و حمایت کلیه 
مسئولین و سازمانهای ذیربط منتج 

به نتیجه گردد.
رویکردهای  از  دیگر  یکی   .5
اساسی و کالن شرکت برق منطقه 
بکارگیری  موضوع  گیالن  ای 
پذیر  تجدید  و  پاک  انرژیهای 
همانند انرژی خورشیدی و بادی 
می باشد که در این ارتباط  رویکرد 
سرمایه  از  استفاده  و  بکارگیری 
کشور  داخل  و  خارجی  گذاری 
بمنظور احداث 6۰ مگاوات نیروگاه 
و تولید برق از انرژی خورشیدی و 
نیروگاه  مگاوات   2۰۰ همچنین 
در  بادی  انرژی  از  برق  تولید  و 

دستور کار قرار دارد.

ادامه مطلب ... 
بیان  با  مسکن  کارشناس   
این که در ادامه افزایش قیمت 
را  آینده  ماه  مسکن طی چند 
کمتر از نرخ تورم ارزیابی کرد 
افزایشی  روند  به  اشاره  با  و 
با  گفت:   مسکن  معامالت 
دولت  طرح های  به  توجه 
تسهیالت،  پرداخت  برای 
در  مسکن  معامالت  روند 
متراژهای متوسط رو به رشد 
هیچ  به  حال  عین  در  بوده، 
مسکن  قیمت  جهش  عنوان 

در بازار روی نخواهد داد.

خبر

خبر

 توسط مهندس 
بلبل آبادی  
فعالیت های 
شرکت بـرق 

منطقه ای  گیالن 
تشریح شد

موج ارزانی مسکن 
در راه است

7
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 گوناگون
 اولین جشواره ملی مطبوعات محلی، 
نشریات سراسری، پایگاه های خبری و 
با حمایت  بود  خبرگزاری های که قرار 
گیالن  در  انزلی  آزاد  منطقه  میزبانی  و 
برگزار شود به بهار سال 9۷ موکول شد.

گیالن  مطبوعات  خانه  عامل  مدیر   
مدیره  هیات  رسمی  جلسه  دومین  در 
از  این خبر گفت:  پس  اعالم  با  جدید 
موافقت  و  شده  انجام  های  هماهنگی 
جشنواره  انزلی،  آزاد  منطقه  عامل  مدیر 
استانی  نمایشگاه  و  مطبوعات   ملی 
نشریات ، سایت ها و... که قرار بود طی 
روز های چهارم، پنجم و ششم بهمن ماه 
در سالن همایش های منطقه آزاد انزلی 
انتخابات  برگزاری  دلیل  به  شود  برگزار 
و  گیالن  مطبوعات  خانه  الکترونیکی 
از دست  این دلیل  به  وقت و زمانی که 
 ، جدید  مدیره  هیات  موافقت  با  رفت 
ارشاد اسالمی گیالن و منطقه آزاد انزلی 
سال  بهار  به  فرهنگی  بزرگ  اقدام  این 

آینده موکول شد. 
تمدید  با  افزود:   خورسندی  کریم 
ارسال  فرصت  جشنواره  برگزاری  زمان 
تمدید  امسال   ماه  اسفند  تا 15  نیز  آثار 
می شود و به زودی فراخوان جدید هم 

منتشر و توزیع خواهد شد. 
یکی  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی   
مدیره  هیات  جلسه  مصوبات  از  دیگر 
ادامه  گیالن  مطبوعات  خانه  جدید 
خانه  مالیات  موضوع  به  رسیدگی  روند 

مدیر  توسط  نتیجه  تا حصول  مطبوعات 
مالیاتی  عالی  شورای  طریق  از  عامل 
نمایندگان  حمایت  و  کمک  با  کشور 
استان بود. خورسندی ادامه داد: متاسفانه 
به  که  مطبوعات  خانه  مالیات  موضوع 
سالهای 9۰- 91- 92 و زمان مدیرعاملی 
دلیل  به  شود؛  می  مربوط  بهمنی  آقای 
عدم ارائه اظهارنامه به امور مالیاتی منجر 
به صدور مالیات گردیده و از کل  مبلغ 
85 میلیون تومان مالیات، پس از شکایت 
و  نظر  تجدید  و  اختالف  هیات حل  به 
مراجع  این  درصدی   5۰ بخشودگی 
البته  که  یافته  کاهش  تومان  میلون  به43 
با جرایم در نظر گرفته شده کل مبلغ هم 
اکنون به  13۰ میلیون تومان افزایش یافته 
است.  مدیر عامل خانه مطبوعات گیالن 
برگ  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
اخطار اجرایی مالیات صادر شده و افراد 
لیست  در  جدید  و  قبلی  مدیره  هیات 
افراد ممنوع المعامله و ... قرار دارند که 
خارج  این وضعیت  از  کنیم  تالش  باید 
شویم. وی یکی دیگر از مصوبات جلسه 
اخیر را برگزاری همایش مالیات و رسانه 
عنوان کرد و گفت: با هماهنگی مدیرکل 
و روابط عمومی اداره کل مالیاتی گیالن 
به زودی این همایش را برگزار خواهیم 
کرد تا اصحاب رسانه به مسایل مالیاتی 
آشنا  است،  ضروری  و  مهم  بسیار  که 

شوند. 
خورسندی از راه اندازی مجدد کمیته 

های پنجگانه خانه مطبوعات خبر داد و 
تاکید کرد: کمیته های آموزشی، رفاهی، 
انضباطی، فرهنگی و حقوقی را با دعوت 
و فراخوان از اصحاب رسانه وعضو  خانه 
در  تا همه  داد  مطبوعات شکل خواهیم 
فعالیت های این موسسه مشارکت کنند.  

اصحاب  از  دعوت  ضمن  خاتمه  در  وی 
شرایط عضویت  که  خبرنگارانی  و  رسانه 
طبق اساسنامه خانه مطبوعات را دارند بیان 
داشت: مدیران مسئول برای تایید همکاران 
خود در سایت خانه مطبوعات هم باید در 

سامانه ثبت نام کنند.

خبر

هرسال 3800 
گیالنی سرطان 

می گیرند!!؟

زمان برگزاری جشنواره ملی 
مطبوعات گیالن تمدید شد

واکنش

گیالن 24 و نشریه واکنش: معاون اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشکی به مناسبت هفته مبارزه با سرطان )1تا ۷ 
سالیانه  گیالن  استان  در  متوسط  بطور  گفت:   ) بهمن 
به  مبتال  بیماران  مجموع  به  جدید  بیمار  مورد   38۰۰

سرطان در استان گیالن اضافه می شود.
استان  در  ساعت   48 هر  افزود:  داودی  علی  دکتر   
معده،  سرطان  مورد   2 سینه،  سرطان  بیمار  مورد   3 گیالن 
2 مورد سرطان روده و یک مورد بیمار با سرطان تیرویید 
در  سرطان  شیوع  ترتیب  داودی  دکتر  شود.  می  شناسایی 
گیالن بدون در نظر گرفتن جنسیت را بترتیب سرطان پستان، 
معده، روده، و تیرویید اعالم کرد.  وی ضمن تشکر از تالش 
دانشگاه  بهداشت  و  کارشناسان حوزه سالمت  و  همکاران 
گفت:  بیماران،  درمان  و  شناسایی  در  گیالن  پزشکی  علوم 
نظر  در  )بدون  نفر   14۰ گیالن  در  سرطان  بروز  شاخص 
جمعیت  نفر  هزار  یکصد  در  پوست(  های  سرطان  گرفتن 
است.  معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره 
به فعالیت های منظم در زمینه آموزش برای پیشگیری 
خوشبختانه  کرد:  نشان  خاطر  استان،  در  سرطان  از 
فراهم  استان  در  بیماران  این  کنترل  و  درمان  شرایط 
است و امیدواریم آمار ابتال به سرطان در گیالن کاهش 

یابد . منبع - وب دا 
 نگاه تحلیلی رسانه:  

اینکه یک مسئول درمانی در گیالن آماری از افزایش 
داده  ارائه  خاص  مناسبت  یک  در  سرطان  به  ابتالی 

است بسیار خوب و هشدار دهند است. 
آنچه مورد نظر رسانه ای مانند گیالن 24 و نشریه 
دانشگاه علوم  اینست که چرا مدیران   ، واکنش است 
پزشکی استان گیالن در خصوص شیوه های مقابله با 
این نوع بیماری ها  و به خصوص پیشگیری از آن ها 
اطالع رسانی  مستمر به هنگام ندارند. یا چرا روابط 
عمومی این دانشگاه با تقویت خود در این راستا گام 
افزایش  تعداد  شاهد  باید  فقط  مردم  و  دارد  نمی  بر 
سرطانی ها باشند ، اما ندانند به غیر از مراجعه به مراکز 
درمانی و پزشکان چه اقدام های پیشگیرانه ای الزم است. 
شعار حوزه پزشک در ایران و جهان اول پیشگیری و بعد 
درمان است اما در کشور ما اغلب عکس این شعار اجرا و 
داده  کمتری  اهمیت  پیشگیری  به  یعنی  شود  می  اقدام 
می شود ، اما در حوزه درمان که در آمد و اشتغالزاست 

توجه به مراتب باالتر است.!!!؟

نظر رسانه؛

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
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در حمایت از نازنین های سندرم داون،

نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی را به تصویب رساندند که براساس 
آن مشاغل عملیاتی آتش نشانی مشمول مزایای مشاغل سخت و زیان آور شدند.
در ادامه علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران در 
دفاع از این استفساریه گفت: این طرح قانون جدید نیست بلکه تأکید بر قانون 
به عنوان مشاغل  نیز آتش نشانی  تأمین اجتماعی  قانون  موجود است زیرا در 

سخت در نظر گرفته شده است. نمایندگان با 166 رأی موافق، 21 رأی مخالف 8 
رأی ممتنع از مجموع 23۰ نماینده حاضر در مجلس این استفساریه را به تصویب 
رساندند. بر این اساس مشاغل عملیاتی آتش نشانی شامل مشاغل سخت و زیان 

آور شدند.روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت 
منبع : گیالن 24

با اکثریت آرا در خانه ملت تصویب شد،   9 طرح در منـطقه آزاد انزلـی افتتاح شد

  گیالن 24 : مسابقه فوتسال خیریه به جهت 
حمایت از نازنین های سندرم داون با شعار »ساق 
های مهربانی توپ محبت را گل می کند«  این 
مسابقه که با استقبال زیادی مردم مواجه شد،بین 

)نمایندگی  ایران  دندانپزشکی  انجمن  های  تیم 
الهیجان وسیاهکل(، تعاونی اعتبار نظام پزشکی 
الهیجان و تیم نظام مهندسی الهیجان انجام شد.
 در این رقابت ها که با حضور فرماندار، مدیر 

کل بهزیستی استان، شهردار، رئیس شورای شهر 
و  مهندسی  نظام  روسای  و  الهیجان  نماینده  و 
نظام پزشکی استان گیالن و شهرستان الهیجان 
شهر  این  شهدای  نفره  هزار  چهار  سالن  در 

برگزار شد. بازی نمایشی بین تیم های سندرم داون 
شرق گیالن و سندرم داون رشت نیز در این جمع 
دوستانه و خیرخواهانه برگزار  و مورد استقبال و تشویق 

تماشاگران قرار گرفت.. 

مسابقه فـوتسال خیـریه در الهیجـان برگـزار شد

کریمخانی- الهیجان

کالسه:  اجرائیه  ابالغ  آگهی 
9601944

پور  احمد  محمد  به  بدینوسیله 
و  توچائی  احمدپور  فاطمه  و  توچائی 
بدهکار  توچایی  احمدپور  حسینعلی 
گزارش  برابر  که  فوق  کالسه  پرونده 
ابالغ  نگردیده  شناخته  ابالغ  مامور 
فاطمه  خانم  و  شما  بین  که  گردد  می 
آزادی  بهار  سکه   72 تعداد  نوروزی 
عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار 
خواست  در  بستانکار  وجه  پرداخت 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 

فوق  بکالسه  و  صادر  اجرائیه  قانونی 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 19/18 آئین نامه اجرائی مفاسد 
گردد  می  ابالغ  بشما  رسمی  اسناد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعفیب 

خواهد شد.
 – اداره اجرای اسناد رسمی رشت 

جواد نیری فالح
ر م الف / 6738  

آگهی فقدان پرونده ثبتی
بایگانی  مسئول  گزارش  برابر  اینکه  به  نظر 
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان رشت 
 1396/10/07-107/96/19178 بشماره 
 243 و   242 پالک  ثبتی  پرونده  اینکه  بر  مبنی 
رشت   4 بخش   56 اصلی  سنگ  پستک  در  واقع 
ششدانگ  بعنوان  آن  مشاعی  مالکیت  اسناد  که 
یکدستگاه آپارتمان  ذیل ثبت 31929 و 3193 و 
صفحه 41و45 دفتر 4/284 بنام بانو هما بامداد 
دانگ  سه  به  نسبت  یک  هر  مقیمی   عذرا  بانو  و 
گردیده است  تسلیم  و  از ششدانگ صادر  مشاع 
برابر  الواسطه   مع  ثبت  مورد  ششدانگ  سپس 
سند قطعی به شماره 161826- 1373/08/19 
دفتر خانه 59 رشت به آقای هرمز صداقت چایجان 
منتقل گردید و مراتب فقدان پرونده ثبتی پالک 

-107/96/21423 شماره  نامه  طی  موصوف 
1396/11/10 به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه 
تشکیل  صدد  در  اداره  این  حالیه  و  ابالغ  تابعه 
مراتب  لذا  دارد  را  موصوف  پالک  المثنی  پرونده 
عملیات  کد 33-01 دستورالعمل  سیستم  طبق  
تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  در  اطالع  جهت  ثبتی 
و  مدارک  یا  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه 
مستنداتی نسبت به پرونده ثبتی مفقودی نزد خود 
دارد مراتب ادعا یا اعتراض خود از تاریخ انتشار 
و  تسلیم  اداره  این  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی 
از طی  نمایند در غیر این صورت پس  رسید اخذ 
موصوف  پالک  المثنی  پرونده  قانونی  تشریفات 

تشکیل خواهد شد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 رشت 

– حسین اسالمی - ر م الف/ 6729  

آگهــی ثبتــی
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95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین
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چند نکته از این معنا ...
توصیف خارق العاده  دنیا 

خبر

مجوز ۱۷ دفتر 
هوایی لغو یا 
تعلیق شد

به مناسبت دهه مبارک فجر ،

مدیر  ها:  واکنشی   
سازمان  عمومی  روابط 
لغو  از  کشوری  هواپیمایی 
مجوز 8 دفتر و تعلیق 9 دفتر 
در  هوایی  مسافرت  خدمات 

یک ماه گذشته خبر داد. 
عمومی  روابط  از  نقل  به 
سازمان هواپیمایی کشوری؛   رضا 
جعفرزاده گفت:  در 9 ماه گذشته 
شکایات  مورد   899 به  نیز، 
سامانه  طریق  از  گرفته  صورت 
هواپیمایی  سازمان  مسافر  حقوق 
های  شرکت  از  کشوری 
هواپیمایی و4۰6 شکایت از دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی رسیدگی  
و اقدامات الزم انجام شده است.

های  بازرسی  در  افزود:  وی 
مستمر و موردی کارشناسان دفتر 
نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها 
سازمان  هوانوردی  موسسات  و 
مسافرت  خدمات  دفاتر  از 
شهرستان  و  تهران  هوایی 
تمدید  جمله  از  مواردی  ها 
نامه،  احراز  ضمانت  نکردن  
پس  اندازی  راه  شرایط  نشدن  
از تعلیق در مدت تعیین شده و 
از همه مهمتر  توجه نکردن به 
های  دستورالعمل  و  اخطارها 
کشوری  هواپیمایی  سازمان 

محرز شد.
 

9 طرح در منطقه آزاد انـزلی افتتاح شد
 واکنشی ها: 9 واحدی صنعتی 
با  انزلی  آزاد  منطقه  در  تولیدی 
ریالی  سرمایه گذاری 14۰میلیارد 
بخش خصوصی افتتاح و به بهره 

برداری رسید. 
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه  سازمان  الملل  بین  امور 
آزاد انزلی، در سومین روز از دهه 
مهندس  با حضور  و  فجر  مبارک 
رضا مسرور رییس هیات مدیره و 
مدیر عامل سازمان ، مدیر شرکت 
شهرک های صنعتی استان گیالن ، 
مدیران و معاونین ، مدیران واحد 
های تولیدی و سرمایه گذاران و 
واحد   9 منطقه  اقتصادی  فعاالن 
گذاری  سرمایه  میزان  با  تولیدی 
اشتغالزایی  و  ریال  میلیارد   14۰

منطقه  در  نفر   1۷1 برای  مستقیم 
بهره  مورد  و  افتتاح  انزلی  آزاد 

برداری قرار گرفت.
تولید  خط  گزارش  این  بر  بنا 
پوشاک شرکت افق دوران طالیی 

در شهرک صنعتی شماره 2 منطقه 
میلیارد   1۰ گذاری  سرمایه  با 
مستقیم  زایی  اشتغال  با  و  ریالی 
تولیدی  واحد   ، نفر   2۰ برای 
با  پوش  آذین  شرکت  پوشاک 

اعتبار 5 میلیارد ریال و اشتغالزایی 
شرکت  از  برداری  بهره  نفر،   12
تجارت  مهاجر  پوشاک  تولیدی 
ریالی  میلیارد   1۰ کرد  هزینه  با 
برای  مستقیم  شغلی   فرصت  و 
پوشاک  تولیدی  واحد   ، نفر   35
گذاری  سرمایه  با  تجارت  شانا 
سازی  زمینه  و  ریالی  میلیارد   1۰
نهایت  در  و  نفر  برای3۰  اشتغال 
کننده  تولید  تجارت،  رها  شرکت 
پتو در منطقه آزاد انزلی با سرمایه 
گذاری 5 میلیارد ریال و ایجاد 15 
از  فرصت شغلی در سومین روز 
به صورت  سال جاری  فجر  دهه 
قرار  برداری  بهره  مورد  رسمی 

گرفت.

موج ارزانی مسکن در راه است
 واکنشی ها: کارشناس مسکن با اشاره 
برای  مالکان  برخی  نافرجام  تالش  به 
به  توجه  با  گفت:   مسکن،  گران فروشی 
مسکن  بازار  وارد  موثر  تقاضاهای  این که 
می شود، روند افزایش قیمت غیرواقعی در 
پایتخت متوقف شده و رو  مناطق  برخی 

به کاهش است. 
با  خبرنگاران  جمع  در  شوکتی  عباس 
اعالم این که از ابتدای امسال تا پایان دیماه مطابق حدود 15۰ هزار واحد مسکونی 
در تهران خرید و فروش شده است، اظهار کرد: طی 1۰ ماه سال گذشته حدود 133 هزار 
فقره معامله در تهران ثبت شده بود.وی با اشاره به این که مطابق آمار بانک مسکن نیز تا 
پایان دیماه امسال پرداخت تسهیالت خرید مسکن نسبت به 1۰ ماه سال گذشته حدود 3۰ 
درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: طی ماه های اخیر در مناطق شمالی تهران، برخی 
قیمت  به  درصد   4۰ دارند حدود  قرار  تورمی  انتظارات  تاثیر  تحت  همچنان  که  مالکان 
واحدهای نوساز خود اضافه کردند.  وی در عین حال با اشاره به این که با توجه به افزایش 
قیمت ها طی سال های گذشته این اقدام برخی مالکان نتیجه عکس داشت، تصریح کرد: 
واقعیت آن است که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و به همین دلیل علی 
رغم تالش برخی برای گران کردن مسکن، قیمت های واحدهای مسکونی نوساز 
در حال بازگشت به نرخ های قبلی است. وی تاکید کرد: به خریداران واقعی مسکن 
توصیه می شود ورود به بازار مسکن را به زمانی موکول کنند تا این بخش ثبات 

بیشتری برخوردار شود.

 

 توسط مهندس بلبل آبادی 
 فعالیت های شرکت بـرق منطقه ای  گیالن 

تشریح شد

                   به مناسبت دهه فجر انقالب ،

 شرکت برق منطقه ای گیالن بعنوان یک شرکت برنامه محور 
سعی نموده است که با ارائه برنامه های کوتاه مدت و همچنین بلند 
مدت و استراتژیک نسبت به تامین انرژی برق مطمئن و پایدار مشترکین 
اعم از خانگی و صنایع سنگین و با شعار » اخالق مدار در روابط انسانی 

و نوآور در صنعت برق کشور « اقدام نماید.
در این راستا ضمن تدوین برنامه های پنج ساله و ده ساله مطالعات 
استان گیالن و همچنین  نیروی برق  انتقال و فوق توزیع  جامع شبکه 
پروژه های کوتاه مدت دو ساله نسبت به پیگیری و احداث پروژه های 
اقدام  انتقال و فوق توزیع درسطح استان گیالن  خطوط و پست های 
نماید. و اما اگر بخواهیم نیم نگاهی هر چند مختصر و فهرست وار به 
راستای  در  مجموعه  این  اقدامات  و  ریزیها  برنامه  و  اهداف  مجموعه 
امکان تامین انرژی برق مطمئن و پایدار استان گیالن داشته باشیم این 
توانیم  می  زیر  اساسی مشروحه  محور  و  پنج سرفصل  در  را  موضوع 

دسته بندی نمائیم.
1. اتخاذ رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی در شرکت برق 
پنج ساله ششم توسعه  برنامه  اینکه مطابق  به  نظر    : ای گیالن  منطقه 
بهره  بهبود   « ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی   ، اقتصادی 
مولفه های رشد  از  یکی  بعنوان  ها و شرکتها همواره  » سازمان  وری 
لذا   گرفته  قرار  ویژه  توجه  و  نظر  مد  فرهنگی  و  اجتماعی   ، اقتصادی 
شرکت برق منطقه ای گیالن نیز که مسئولیت تامین ، انتقال و فروش 
شرکت  و  نیرو  وزارت  مقررات  و  براساس ضوابط   الکرتیکی  انرژی 
عمیق  درک  با  دارد،  عهده  بر  را  گیالن  جغرافیائی  منطقه  در  توانیر 
مسئولیت های اجتماعی و سازمان خود و با اغتنام از فرصت حاصله ، 
تمامی سعی و تالش خود را معطوف به اتخاذ رویکرد مناسب در زمینه 
افزایش بهره وری شرکت نموده است و در این راستا و ارتباط پروژه 

هایی را به شرح زیر در دست اقدام دارد.
پروژه اول : اجرای » سیستم مدیریت یکپارچه«

این پروژه از دو بخش تشکیل شده است:
بخش اول آن اجرای  » اچ اس ای« یعنی سیستم مدیریت بهداشت ، 
امینی و محیط زیست است. اجرای این پروژه از این جهت حائز اهمیت 
است که در شرایط کنونی، تحقق ماموریت و وظایف سازمانی شرکت 
بدون توجه و یا در نظر گرفتن مباحت بهداشت، ایمنی و محیطزیست ، 
موجب به مخاطره انداختن منافع مردم و ذی نفعان خواهد بود و لذا » 
اچ اس ای » به عنوان یکی از مطرح ترین سیستم ها می تواند با ایجاد 
محیطی آرام و با ثبات و با شناسایی ، کاهش و حتی حذف خطرات 
ایمنی و زیست محیطی ، برای تمامی طیف های ذی نفع فرصت های 

نیکو را در راستای تحقق اهداف و ماموریت شرکت فراهم کند.
با اجرای درست و پیاده سازی مطلوب این پروژه در شرکت که بعد 
از گذشت 15 ماه از شروع آن ، اینک مراحل پایانی خود را می گذراند، 
انتظار می رود خیرات فراوانی را برای شرکت به همراه داشته باشد که 
برخی از آنها به شرح زیر می باشند. - موجب شناسایی ، تحلیل و حل 

مخاطرات شغلی و جنبه های زیست محیطی گردد.
ارزیابی  و  شناسایی  در  هایی  هزینه  و  زمان  کاهش  موجب   -

مخاطرات بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی گردد
- موجب افزایش اثر بخشی و کارآیی منابع انسانی گردد

بخش دوم از پروژه ، سیستم های مدیریت یکپارچه اجرای پروژه  
ISO9001  ویرایش 2۰15 می باشد.

این پروژه که یک الگوی بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت 
در شرکت ها فارغ از زمینه فعالیت ، تعداد پرسنل و گستردگی فعالیت 
است ، اجرایش در این شرکت از حدود 15 ماه قبل شروع شده و اینک 

مراحل پایانی خود را طی می کند.
شرکت با اجرای این پروژه ها سعی خواهد کرد تا با شناسایی دقیق 
ریسک ها فرآیندهایی را جهت کنترل الزم برای ارائه مطلوب خدمات 
شناسایی  با  توانست  خواهد  چنین  هم  نماید.  نهادینه  و  مستقر  خود، 
نیازها و انتظارات ذی نفعان و با کشف عوامل محیطی درونی و بیرونی 
، به سازمان و ذی نفعان آن این اطمینان را بدهد تا در گذر زمان ضمن 
حفظ کیفیت موجود ، اقدامات الزم را برای ارتقای هرچه بهتر کیفیت 

خدمات خود به عمل آورد.
بتواند  نهایت  ISO9001:2015  در  انتظار می رود اجرای سیستم 
به شرکت در زمینه هایی بهبود عملکرد و دادن مبنایی برای طرح های 
توسعه پایدار ، افزایش رضایت مشتریان و ارائه خدمات مطلوب تر یا 

رعایت الزامات قانونی کمک شایانی نماید.
پروژه دوم: اجرای پروژه » درمسیر حرکت بهره وری«

 ، اقتصادی  توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   5 ماده  استناد  به 
اجرایی  های  دستگاه   ، ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  
مکلف به اجرایی نمودن » چرخه مدیریت بهره وری« در مجموعه تحت 

مدیریت خود می باشند.
از آنجایی که الزمه انجام این کار و عملیاتی نمودن بهینه آن ، از یک 
سو فراهم کردن شرایط مناسب و مطلوب ذهنی نیروی انسانی شاغل 
را می طلبد و از سوی دیگر تمهید بسترهای الزم نرم افزاری و سخت 
افزاری تحقق این کار یک ضرورت قابل توجه است، لذا این شرکت 
برای اجرای هر چه بهتر این امر مهم تصمیم گرفت تا با همکاری و 
همراهی یک نفر صاحب نظر در این زمینه ، پروژه ای را به نام« در مسیر 

حرکت بهره وری » به انجام رساند.
آغاز  ماه سال جاری  ابان  از  به طور رسمی  که  پروژه  این  اجرای  
گردیده ، قرار است در مدت زمانی 2۰ ماهه به سرانجام برسد. ارکان 

اصلی این پروژه از 3 بخش اصلی به شرح ذیل تشکیل شده است:
الف (  استقرار نظام اراستگی محیط کار

ب( تعیین مسیر حرکت سازمان
ج( اجرای نظام مدیریت کایزن

شده  ذکر  عناوین  از  یک  هر  باب  در  اجمالی  توضیحاتی  ذیال  که 
ارائه می گردد.

الف( استقرار نظام اراستگی محیط کار
استقرار نظام اراستگی در محیط کار براساس تکنیک های پنج گانه 
ساماندهی ، نظم و تربیت ، نظافت، استاندارسازی  و فرهنگ سازی و 
انضباط  با توجه به پیشینه اجرای آن در شرکت های برتر جهانی می 
تواند باعث تمیزی ، نظم ، انضباط و پاکیزگی و اراستگی محیط کار و 
در نهایت موجب افزایش بهره وری منابع انسانی و سازمانی در محیط 

شرکت گردد.
بی شک » 5 اس « به عنوان موثرترین رهیافت و ستونی استوار در 

ساختمان عملیات اصالحی با بهره گیری از توانمندی های منابع انسانی 
شرکت می تواند در سرعت انجام کار، افزایش کارآیی و اثر بخشی ، 
رضایت ذی نفعان و در نهایت افزایش بهره وری سازمانی نقش موثری 
ایفا کند. پس از اجرای پروژه نظام اراستگی محیط کار در شرکت  در 
فاز اول ، آنگاه تعیین مسیر دقیق حرکت به سوی آینده ضرورتی اجتناب 
نا پذیر خواهد بود تا درسایه انجام آن بتوانیم مدیرانی همدل و هدفمند 
در   . کنیم  فراهم  اهدف شرکت  تحقق  منظور  به  انگیزه  با  کارکنانی  و 
تبیین و تدوین مولفه هایی چون ماموریت ، چشم  به  فاز  این  اجرای 

انداز، اهدف ) بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت(
خط مشی و ارمان ، ارزش های سازمانی ، استراتژی ها و برنامه های 

عملیاتی شرکت پرداخته خواهد شد.
ج( نظام مدیریت کایزن » بهبود مستمر(

در آخرین فاز از اجرای پروژه » درمسیر حرکت بهروی« به اجرای 
پرداخته خواهد  پیشنهاد ها  نظام  از  استفاده  یا  کایزن«  نظام مدیریت   «
است،  مستمر  بهترشدن  برای  تغییر  مدیریت  معنی  به  که  کایزن  شد. 
اصلی ترین دستاوردش درشرکت ، فراهم کردن بستر و شرایط مناسب 
برای ارائه پیشنهادهای مطلوب در راستای بهبود و افزایش بهره وری 
کمترین  با  سازمانی  مختلف  های  رده  کارکنان  تمامی  توسط  شرکت 
هزینه خواهد بود. در این فاز تالش می گردد تا بهبود مستمر ، ملکه 
ذهن مدیران و سایر رده های سازمانی گردد و بستر برای افزایش انگیزه 
در ارائه و اجرای پیشنهادهای مطلوب درسازمان با کمترین هزینه فراهم 
شود. ضمنا خاطر نشان می سازد برای اجرای این پروزه در شرکت ، 
ابتدا آموزش های الزم برای تقویت علمی و اصالح نگرش ذهنی بیش 
از 2۰۰ هزارنفر از کارشناسان ، روسای ادارت و گروه ها و مدیران و 
های  آموزه  از  استفاده  با  و سپس  ارائه خواهد شد   ، معاونین شرکت 
نظری و تجارب علمی کارکنان نسبت به پیاده سازی  هر یک از تکنیک 

های آموزش داده شده در مقام عمل به اجرا در خواهد آمد.
مدت  کوتاه  همچنین  و  استراتژیک  و  مدت  بلند  اهداف  از  2.یکی 
شرکت برق منطقه ای گیالن ، عنایت و توجه ویژه به موضوع مدیریت 
مصرف انرژی بطور کلی و همچنین مدیریت مصرف انرژی برق بطور 
خاص در بخش صنایع ، خانگی و غیره است، که در این راستا موضوع 
طریق  از  برق   انرژی  مصرف  مدیریت  سازی  بستر  و  سازی  فرهنگ 
ها،  شرکت  برای  روزه  یک  آموزشی  جلسات  و  سمینارها  برگزاری 
ماه سال  از خرداد  استان گیالن  نهادها، سازمان های مختلف درسطح 
از 2۰  بیش  امروز در  به  تا  و  داشته  ادامه  آغاز و در سال 96 هم   ۰5
شرکت و سازمان موضوع برگزاری دوره های یاد شده محقق گردیده 

است و در آینده نیز بطور مستمر ادامه خواهد داشت و در بخش صنایع 
برای  تابستانی و طرح ذخیره عملیاتی  نیز موضع طرح تعطیالت  سنگین 
ایام پیک تابستان صورت می پذیرد که در سالجاری با موفقت چشمیگری 

روبرو بوده است.
 ، گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت  کالن  و  اسای  فعالیت  3.محورسوم   
پیگیری و اجرای پروژه های طرح ویژه شبکه انتقال و فوق توزیع استان 
گیالن است که در این ارتباط حدود 12۰ میلیارد تومان پروژه خط و پست 
انتقال و فوق توزیع از اوایل سال 95 کلید خورده است و ا ز آنجایی که 
احداث پروژه های خط و پست معموال بازه زمانی حدود 18 الی 24 ماهه 
را به خود اختصاص می دهد لذا درسال 95 به میزان 15۰ مگاولت آمپر 
به ظرفیت نامی منصوبه پستهای فوق توزیع و همچنین 31/5 کیلومتر مدار 
به طور خطوط فوق توزیع استان گیالن اضافه گردیده است که بار مالی 
این بخش حدود 41/5 میلیارد تومان ) برای سال 95( می باشد و در ادامه 
و در سالجاری و در ایام هفته دولت نیز به میزان 11۰ مگاولت آمپر و 11 
کیلومتر مدار خط کابل زمینی 63 کیلوولت اجراء و به بهره بردای  رسید که 
جمع کل بارمالی پروژه های یاد شده از آغاز سال 95 تا به امروز به میزان 
۷2/5 میلیارد تومان بالغ می گردد و در ادامه نیز قرار است تا قبل از پیک 
 )GIS(» تابستان سال 9۷ پروژه پستهای 63/2۰ کیلوولت » جی آی اس
توحید گلسار و سلیمانداراب رشت و صومعه سرا و همچنین پست » آ ای 
اس« )AIS(سپیدرود رشت هر کدام با ظرفیت نامی 4۰در 2 در مگاولت 
آمپر   ) جمعا چهار دستگاه پست 63/2۰ کیلوولت با ظرفیت نامی 32۰ 
مگاولت آمپر(  تا پیک تابستان  سال 9۷ مورد بهره برداری قرار گیرند که 
بار مالی چهار دستگاه پست یاد شده به همراه خطوط ارتباطی مربوطه بالغ 
بر 118 میلیارد تومان خواهد بود. شاید یادآوری  این نکته خالی از لطف 
نباشد که در طی سالهای 95 و 96 و تا به امروز جمعا معادل 58۰ مگاولت 
آمپر به ظرفیت نامی پستهای فوق توزیع گیالن اضافه شده است که این 

معادل حدود 8 درصد ظرفیت نامی پستهای گیالن می باشد.
خبر خوب دیگر این است که جهت افزایش ضریب اطمینان و پایداری 
پروژه احداث پست 23۰/63/2۰ کیلوولت  استان گیالن هم  انتقال  شبکه 
غرب رشت و اتصاالت مربوطه واقع در روستای ) پس ویشه( با ظرفیت 
16۰ در 2 مگاولت امپر و با بار مالی حدود 12۰ میلیارد تومان کلید خورده 
است و همچنین  افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع 
استارا و خط کابل زمینی 63 کیلوولت مربوطه بطول حدود 2۰ کیلومتر 
مدار نیز در دست اقدام بوده و از پروژه های اولویت دار شرکت برق منطقه 

ای گیالن می باشد.
زهرا رضائی
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 مراسم روز پرستار در بیـمارستـان  شهدای رضوانشهر
در  پرستار  روز  مراسم 
رضوانشهر  شهدای  بیمارستان 
اسوه  مسعود  میالد  با  همزمان 
استقامت حضرت زینب  صبر و 
کبری )س( و روز پرستار مراسم 
شهدای  بیمارستان  در  جشنی 

رضوانشهر برگزارشد.
این مراسم با حضوردکتر سید 
رشید میرفالح ریاست بیمارستان 
، مهندس کاظمی رئیس شورای 
مهندس  مدیردفتر  امیری  شهر،  

شهرستانهای  نماینده  شکری 
در  رضوانشهر  و  ماسال   ، تالش 
شهرستان   سایرمسئولین  و  مجلس 
بیمارستان  این  پرستاران  و 
برگزارشد. امام جمعه رضوانشهر 
با تبریک میالد خجسته ی بزرگ 
در  ایشان  نقش  و  اسالم  بانوی 
در  معصوم  امامان  از  پرستاری 
شرایط مختلف ، به تشریح ابعاد 
شخصیتی آن بزرگوار پرداخت و 
روز پرستار را به پرستاران عزیز 

گفت. وی به پرستاران توصیه کرد، 
مهربانی و عطوفت و تکریم به بیماران 
با  تا  قرارداده  کارشان  سرلوحه  را 

ورضای  خود  قلبی  رضایت  کار  این 
خداوند منان را فراهم سازند.
لیال خالقی-رضوانشهر
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