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با داغ ترین اخبار روز گیالن ،ایران و دنیا ما را همراهی کنید

اخبار استان گیالن را در نشریه واکنش )با بیش از یک دهه سابقه( و وبسایت 
گیالن24 دنبال کنید.

vakoneshiha@         لینک عضویت در کانال

 کانال خبــری واکنـشی ها ...

لینک گروه تحلیلی خبری گیالن               

و  اخبار  براساس 
از  که  هایی  گزارش 
در  کشور  شهرهای  
می  منتشر  ها  رسانه 
شود ، به نظر می رسد 
در   « شهری  مسئوالن 
بسیاری  از شهرها«  هر 
بدانند،  طور که صالح 
عمل می کنند. هزینه های تکراری ، طرح ها و 
پروژه های غیر ضروری،  بی توجهی به خواسته 
های مردم و بی اعتنایی به  اولویت ها و .... از 
در  شهری  مدیران  برخی  که  هایی  اقدام  جمله 
شهرهای کشور با جرائت یا جسارت تمام انجام 
می دهند و این کارها را نوعی شجاعت تفسیر 
می کنند!. معلوم هم نیست که نقش شوراهای 
اقدام  نوع  این  با  چرا  و  چیست  ها  شهر  این 
در  شهروندان  رفاه  و  عمومی  منافع  ضد  های 
همان ابتدا ایستادگی ، اطالع رسانی گسترده و 

برخورد نمی شود. 
استان  مرکز  رشت  شهر  در  مثال  عنوان  به 
در  انفعاالتی  و  فعل  اخیر  سال  چند  در  گیالن 
شهرداری رخ داده که شاید بازنمایی و بازنشر 
زیبا  شهر  این  مردم  آبروی  خاطر  به  حداقل 
تبانی برخی  اما رشوه خواری و  نباشد  شایسته 
تنها  اسبق  شهردارهای  و  شهر  شورای  اعضای 
المال  به مردم و بیت  این خیانت ها  از  بخشی 
است  که این افراد مدتی هم در ندامتگاه بودند. 
اخیرهم  سال  سه  دو،  در  رشت  شهر  در 
انوبوسرانی  از جمله خط  پرّوه هایی  شهرداری 
ویژه ، پیاده راه فرهنگی ، ساخت پیاده روها در 
های  خیابان  به کف  توجه  بدون  سراسر شهر  
اصلی که پراز چاله های عمیق بود و هست و 
اجرایی کرد که هیچ  ..... جلوی چشمان همه  

کدام در اولویت مردم نبود.

پول شهروندان را هدر 
دادند ...!

مردم ببو گالبی نیستند - می فهمند

رسمقاهل

یادداشت مدیرمسئول 

ادامه مطلب صفحه 7

آموزشگاه موسیقی
دامـــون

 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،
مجتمع تجاری سبز ،طبقه 4 ،واحد2

تلفن تماس     3325۱85۷

کمکها ی نقدی برای ساخت کانکس ادامه یابد

دولتی  کمکهای  وجود  با 
بنیاد مسکن،  در  چارچوب 
درمناطق  ارتش  حضور 
پاسداران  سپاه  و  شهری 
گزارشها  درروستاها، 
قابل  تعداد  که  حاکیست 
زده  زلزله  مردم  از  توجهی 

سرپل   « کرمانشاه  استان 
باباجانی«  ثالث  و  ذهاب 
زیرچادرها  سرما  و  درسوز 

زندگی می کنند.
ما و شما خود را به جای 
کرمانشاه  زده  زلزله  مردم 
دلمان  راستی  به   ، بگذاریم 
شرایط  چنین  خواهد  می 
حادثه  یک  با   را  سختی 

قهریه طبیعی داشته باشیم.
زمستان  فصل  وارد  تازه 
باران  و  برف  بارش  » فصل 
شده ایم و کرمانشاه با دشتن 
وسیع  کوهستانی  منطقه 
از   ، دارد  سردی  های  شب 
کمک  کس  هیچ  روی  این 
را  استان  این  به مردم  نقدی 
حتی به اندازه یکهزارتومانی 

با  اجرتان  نکند.  فراموش 
سیدالشهدا و خداوند دردنیا 
و آخرت به شما پاداش خیر 

و برکت دهد.

مدیر مسئول

ir.Gilan24 

حمایت شهردار 
آستـارا  از 

سرمایه گذاران

شهردار تشریح کرد ،

 صفحه 8

 https://t.me/joinchat/BxZ64D3P5h8IBv455WtcvQ    

همچنان گروهی از زلزله زدگان سرپل ذهاب زیر چادرها هستند.!!؟

90 درصد جایگاه داران سوخـت 
در مرحله ورشکستگی

 رئیس سندیکای جایگاه داران سوخت گفت: ۹۰ درصد جایگاه داران سوخت کشور به مرز 
ورشکستگی رسیده اند. بیژن حاج محمد رضا افزود: جایگاهداران این روزها حال خوشی ندارند 

و ۹۰ درصد آنها حتی هزینه های جاری خود را هم نمی توانند تامین کنند... 
 صفحه 3

اخبار

دیدگاه ها

نگذاریـد قیـمت کاالهای 
اساسی گرانتر شود !!

 صفحه 2

سخـن هر روز مـردم :

دکتر نصرتی شهردار رشت،

بدهی های شهـرداری اجازه 
فعالیت نمی دهد

برادر گرانقــدرم
جناب آقای مهنـدس امیر جانبـازی

مجید محمدپور - مدیریت نشریه ی  
منطقه ای واکنش

شهرستان  فرماندار  بعنوان  جنابعالی  جا  به  انتصاب 
را  دارد  شما  لیاقت  و  شایستگی  از  نشان  که  الهیجان 

تبریک  عرض می کنم.
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 گوناگون

واکنش

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 :  ۰۱۰6۰۱8۰6۷۰۰۰

گیالن 24 و نشریه واکنش: مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از 
بیماران کلیوی استان گیالن اعالم کرد: یک مرکز درمانی مجهز در 
4 طبقه در مجتمع مسکن مهر رشت ایجاد می شود تا به نیازمندان 

به خصوص بیماران دیالیزی خدمت رسانی کند.
*  خدمت رسانی به بیماران نظم یافته است

با اطالع رسانی می توان جلوی ابتالی به بیماری 
را گرفت

هوشنگ رضوان پناه امروز » سه شنبه » در یک نشست خبری  با 
تنی چند از مدیران رسانه ای مرکز استان گیالن تصریح کرد: زمین 
این مرکز درمانی به مساحت 5۰۰ متر مربع اهدا شده است که با 
افتتاح آن زمینه اشتغال تعدادی جوان فراهم می شود.  ساخت و 
با هدف  دستگاه سوئیت  چهار  تا  هستیم  مصمم  متذکر شد:  وی 
خدمت رسانی به بیماران دیالیزی از دیگر استان ها در این  زمین 
باقر نوبخت رئیس  از دکتر محمد  انجمن  این  . مدیر  ایجاد شود 
سازمان برنامه و بودجه خواست تا در احداث این پروژه، انجمن 
بیماران کلیوی استان را یاری رساند. به گفته وی هم چنین از دکتر 
علی  نوبخت که همیشه به انجمن عنایت داشته و دارند ، انتظار 

ویژه ای داریم. 
در همین حال رضوان پناه تصریح کرد«: از آنجایی که استاندار 
طرح  رسان  خدمت  مراکز  و  های  سازمان  تا  کرده  اعالم  گیالن 
ها و پروژه های خود را معرفی کنند، انجمن نیزپروژه  فوق  را 
برای کمک به بیماران کلیوی و تامین بخشی از هزینه ساخت و 

تجهیزات  معرفی می کند. 
 *انجمن در همه شهرستان ها نمایندگی دارد 

مدیر عامل انجمن بیماران کلیوی اظهار کرد: با  ایجاد نمایندگی 
در دو شهرستان آستانه اشرفیه  و صومعه سرا در حال حاضر همه 
16 شهرستان گیالن دارای نمایندگی » شعبه » انجمن هستند که 
امکان خدمت رسانی به بیماران به سهولت بیشتر و هزینه کم تر 
برای خانواده ها انجام شود.وی از خرید هفت دستگاه دیالیزجدید 
هم خبر داد که سه دستگاه آن برای شهرستان مرزی استارا – سه 
دستگاه برای رضوانشهر  و یک دستگاه به سیاهکل اختصاص یافته 
است. رضوان پناه با تاکید بر احترام بیماران و خانواده ها و اینکه 
و  منظم  ریزی  برنامه  با  گفت:  هستند  حیا  به  محفوظ  آنها  اغلب 
نظارت بر بودجه و هزینه کرد درست و دقیق کمک ها حتی یک 
نشده  ساختمان  وارد  انجمن  های  پله  از  کمک  برای  تاکنون  نفر 
است.  وی در همین راستا توضیح داد: انجمن را در سال 13۹4 با 
4۰۰ میلیون تومان بدهکاری و تقریبا در مرحله ورشکستگی کامل 
تحویل گرفتم و امروز همه بدهی آن پرداخت شده است  و 1۰8۰ 
بیمار دیالیزی زیرپوشش داریم که به آنها خدمت رسانی می شود. 
به اظهار این مدیر با سابقه ، مدبر و پاکدست ، هر بیمار درسال 
6۰۰ میلیون ریال و با توجه به اینکه 841 بیمار دارای کارت دیالیز 
دراستان هستند،  ساالنه میلیاردها ریال بار مالی دولتی کم می شود. 
از  حمایت  خیریه  انجمن  عامل   مدیر  پناه  رضوان  هوشنگ 
اظهار کرد:  این مصاحبه صمیمی  استان گیالن در  بیماران کلیوی 
چرا نباید این هزینه صرف کارهای عمرانی شود و عامل این صرفه 
جویی اطالع رسانی به جامعه برای مبتال نشدن به بیماری کلیوی 
بی  فشار خون، مصرف   ، دیابت   « کلیوی  بیماری  اساس  است.  
الکلی و مصرف نمک  دارو، مصرف دخانیات و مشروبات  رویه 
و غذای شور است.  چنانچه رسانه ها در سطوح مختلف نسبت 
به این موارد جامعه را به صورت مکرر آگاهی و هشدار بدهند، 
تعداد بیمار کلیوی به حداقل رسیده و هزینه ها به سمت کارهای 

عمرانی خواهد شد. 
اگر درسال یکبار از دوره کودکی تا میانسالی آزمایش بدهیم ، 
فکر می کنم که 8۰ درصد از این بیماری جلوگیری و به عبارتی 

نیاز مالی قصد فروش کلیه دارند، 35  براساس  از 5۰ نفری که 
نفرشان نیازی به این کار نمی بینند. بیماران متعددی هستند که 

حتی هزینه مراجعه به مراکز درمانی انجمن را ندارند. 
 * مخالف فروش کلیه و پیوند زنده هستم 

درمورد پیوند زنده  هم مخالف فروش کلیه هستم که این کار 
به علت فقر اقتصادی انجام می شودو امیدواریم روزی برسد هیچ 
پیوند هم  نیازمندی کلیه اش را نفروشد. » قیمت یک کلیه برای 

اکنون 18۰ میلیون ریال است«. 

کسانی که کلیه خود را می فروشند بسیاری  از آن ها بعدها دچار 
مشکل می شوند و انتظار می رود که دولتمردان تحقیق و نظارت کنند  

و دست انجمن حمایت از بیماران کلیوی را بگیرند. 
در خصوص خرید کلیه عده ی معدودی توان تامین مالی را دارند 
اما ۹5 درصد آنها چنین توانی را ندارند که با همکاری خوب پزشکان 
بیمارستان رازی 4۰ درصد هزینه ها درنظر گرفته شد، 4۰ در صد 
هم از سوی انجمن تامین و 2۰ درصد توسط خانواده بیمار پرداخت 

می شود. 
در دو سال اخیر 51 پیونده زنده و 112 پیوند مرگ مغزی انجام 
شده است . در عین حال هم اکنون 12۰۰ بیمار تحت پیوند داریم و 

15۰۰ نفر دردو سال اخیر پیوند کلیه شده اند. 
راه  ادامه  در  مهمی  نقش  فهیم  و خیران   مردم    * 

انجمن دارند 
در  خیر  بانوان  انجمن  خصوص  به  کشور  و  گیالن  خوب  مردم 
نژاد،   آقای صوفی  تهران جناب  کهریزک  آسایشگاه  ریاست  تهران،  
خیران  دیگر  و  رازی  بیمارستان  خصوص  به  استان  مرکز  پزشکان 
از  بسیاری  حال  همین  در  هستند.  انجمن  همیشگی  حامیان  خوب 
و  گمنام  نیازمندان  به  رسان  کمک  های  سازمان  و  پزشکان  خیران، 
هم  افراد  همین  و  هستند  خود  همنوع  فکر  به  داشت  چشم  بدون 

تمایلی به ذکرنام شان برای کمک به بیماران نیازمند نیستند. 
 * 400 میلیون تومان سبد کاال اهدا شده است 

عالوه بر کمک  برای درمان بیماران نیازمند  و ارائه خدمات متعدد، 
از سال ۹4 تا کنون بیش از 4۰۰ میلیون تومان سبد کاال به خانواده 
های تحت پوشش نیازمند هدیه شده است  و این کمک ها با کمک 
هیات بانوان نیکوکاران تهران ادامه می یابد. هم چنین در نظر داریم 
های  سازمان  سایر  پوشش  تحت  که  نیازمندان  از  یک  هر  به  ماهانه 

خدمت رسان نباشند 7۰۰ هزار ریال کمک کنیم. 
 * مجهز شدن درمانگاه » آج بیشه« رشت 

درمانگاه آج بیشه  با نام » شفا« که در سال ۹4 در حال تعطیل شدن 
پزشک  های  بخش  در  که  اندازی شد  راه  و  احیا  مدت  دراین  بود، 

عمومی و دندانپزشکی  خدمت رسان یبماران هستند. 
عالوه بر این دو مرکز درمانی بخش خصوصی هم در این راستا 
به بیماران خدمت رسانی می کنند که خدمات آنها جای تقدیر دارد. 

  * تاکید بر بیمه نیازمندان 
نیازمندند که  بیماران به حدی  براساس آمارهای موجود دو سوم 
حتی هزینه مراجعه به مراکز درمانی در شهر محل زندگی  خود را 
مدیران  و  اجتماعی  تامین  که  دارد  ضرورت  علت  همین  به  ندارند 
ارگان های ذیربط  نسبت به بیمه کردن این افراد چاره اندیشی کنند. 
ای  بایسته  های  قدم  استان  مدیران  که  است  الزم  راستا  همین  در 

بردارند. 
 * 800 صندوق در سراسر استان 

هم اکنون 8۰۰ صندوق کمک های مردمی در بانک ها، بازارها ، 
فروشگاه های بزرگ قرار گرفته است تا کمکهای مردمی به هر میزان 
که باشد، جمع آوری شود.  درهمین راستا 1۰ هزار صندوق کوچک 
در  شد.  توزیع  پرورش  و  آموزش  و  شهر  سطح  در  نیز  پالستیکی 
ایم تا کشاورزان  کارخانه های برنجکوبی هم گونی هایی قرار داده 
خیر کمک های خود را به صورت غیرنقدی به انجمن انجام دهند. 
قائمیه  بنیاد  انزلی  و  آزاد  از کمک های منطقه  باید  در همین راستا 

تهران قدردانی شود. 
از صدا و سیما،  پایان در گفت وگوی رسانه ای  پناه در  رضوان 
نشریات و پایگاه های خبری به خاطر همکاری با انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی و آگاهی بخشی افکار عمومی برای پیشگیری از ابتال 

به بیماری کلیوی تشکر کرد.  منبع : گیالن 24

 نویـسنده:  چاپ سوم کتاب روزنامـه نگاری  علمـی و کاربـردی وارد بـازار شد

مجیـد محمدپـور

کتابی تخصصی برای روزنامه نگاری - روابط عمومی امور فرهنگی  
 انتشارات جهاد دانشگاهی گیالن

نقش مساجد در اطالع رسانی - تاریخ مطبوعات ایران،نظریه های ارتباط جمعی، اصول خبرنویسی ،
اصول گزارش نویسی ، سیاست گذاری خبری از موضوعات و فصل های  کتاب است.

فروش: کتابفروشی های طاعتی - بدر - وارسته  در شهر رشت                                                           تلفن خرید کتاب به تعداد ۰9۱25۰368۱۰

استاد نمونه دانشگاه از سال 

۱39۰ تا کنون

هر بیمار کلیوی ساالنه 6۰۰ میلیون ریال 
هزیـنه دارد

مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیالن،

»علیرضا  از  تقدیر  الهیجان:مراسم  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
اعضای شورای  با حضور شهردار و  امروز  کریمی« کشتی گیر کشورمان عصر 

شهر الهیجان در ساختمان شوراي اسالمي این شهر برگزار شد.
از  جمعی  گیالن،  استان  کشتی  هیات  رییس  همچنین  مراسم  این  در 

ورزشکاران، پیشکسوتان کشتی و دیگر مسئولین نیز حضور داشتند.
شهردار الهیجان در این مراسم اقدام علیرضا کریمی کشتی گیر مطرح ایرانی 
در عدم مواجهه با حریف اسرائیلی را بسیار ارزشمند دانست و گفت: کریمی از 

حق خود و از فرصت مسلم قهرمانی برای هدف الهی و انسانی گذشت. 
مسعود کاظمی افزود: منش و اخالق پهلوانی علیرضا کریمی باعث ماندگاری 

نامش برای نسل های آینده خواهد شد.
جواد نجار تمیزکار سخنگوی شورای شهر الهیجان نیز در ادامه با تقدیر از 
اقدام علیرضا کریمي پهلوان و قهرمان نامي کشتي ایران، تصریح کرد:اگر کشتی 
گیران ما در مقابل اسرائیل کشتی نمی گیرند دلیلش این است که ما اسرائیل را 

به رسمیت نمی شناسیم و گرنه زمین زدن آن ها کاری ندارد.
شایان ذکر است علیرضا کریمی به دعوت فرشید فقیه شجاعی رییس هیات 
کشتی شهرستان الهیجان و عضو شورای شهر الهیجان در این شهر حضور پیدا 
کرد. علیرضا کریمی در مسابقات جهانی امید که چندی پیش در کشور لهستان 

برگزار شد، حاضر به رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی نشد.
 روستای شوک شهرستان رودسر زادگاه علیرضا کریمی ماچیانی است.

خبر

کریمی قهرمان جهان در الهیجان 
تجلیل شد

سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا جزئیات پالک های جدید ملی 
را اعالم کرد: - حرف انگلیسی«D« به رنگ نوشتاری مشکی و با رنگ زمینه آبی:مربوط به خودروهای 
سیاسی یا دیپلمات ها - حرف انگلیسی »S« انگلیسی با رنگ نوشتاری مشکی و رنگ زمینه آبی: خودروی 

سرویس یا خدمت  - حرف »گ« فارسی و رنگ زمینه سفید و مشکی:خودروهای پالک گذر موقت
 - حرف »ف« فارسی و رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه آبی: خودروهای ستاد کل نیروهای مسلح

- حرف »ز«، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه آبی:خودروهای وزارت دفاع

با  ارتش - حرف »پ«،  نوشتاری مشکی و رنگ زمینه خاکی: خودروهای  - حرف »شین«، حروف 
رنگ نوشتاری سفید و زمینه یشمی: خودروهای پلیس - حرف »ث«، با رنگ نوشتاری سفید و زمینه 
یشمی:خودروهای سپاه - کلمه »تشریفات« به فارسی و کلمه »PROTOCOL« به انگلیسی در سمت 

چپ نوشته شده، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه قرمز: خودروهای تشریفات 
- حرف »الف«، با رنگ نوشتاری سفید و رنگ زمینه قرمز: خودروهای دولتی 

-حرف »ک«، با رنگ نوشتاری مشکی و زمینه زرد: خودروهای ادوات کشاورزی 

  جزئیـات پالک های جدیــد ملــی اعالم شد

سالمه شیرزادی
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گوناگون

واکنشی ها: رئیس سازمان 
گفت:  گیالن  برنامه وبودجه 
همچون  قراردادی  برجام 
سایر قراردادها بوده و تالش 
از  امتیاز  بیشترین  تا  شده 
با  که  شود  گرفته  طرفین 
مواجه  ترامپ  بدعهدی های 

شده است.
محمدعلی محمدی امروز 
در نشست خبری با اصحاب 
تشریح  به  گیالن  رسانه 
پرداخت  گیالن   ۹7 بودجه 
 ۹7 بودجه  کرد:  اظهار  و 
اولین بودجه از برنامه ششم 
مجلس  به  که  توسعه هست 
وی  است.  شده  تقدیم 
به موقع  تقدیم  اینکه  بابیان 
نکات  از  مجلس  به  بودجه 
دوازدهم  دولت  برجسته 
سال  بودجه  افزود:  است، 
۹7 نخستین بودجه ای هست 
بار برای نقد  اولین  که برای 
در  منتشرشده،  بررسی  و 
و  قرارگرفته  همگان  دست 
سازمان  است.رئیس  شفاف 
برنامه وبودجه گیالن با تأکید 
رفع  به   ۹7 بودجه  اینکه  بر 
وعده های  تحقق  و  فقر 
تعیین  است، گفت:  روحانی 
بر  بعد  سال  در  بودجه 
تنظیم شده و  اساس عملکرد 
به صورت واقعی تعریف شده 
بودجه ریزی  سیستم  از  و 
خارج شده  گذشته  سنتی 

است. 
اینکه  اعالم  با  محمدی 
بزرگی  جراحی   ۹7 بودجه 
اقتصاد  توسعه  راستای  در 
کمک  به  باید  گفت:  است، 
بودجه  نظام  رسانه  اصحاب 
به مردم تشریح شود تا شاهد 

شکوفایی اقتصادی شویم. 
بسیاری  اینکه  بابیان   وی 
 ۹7 بودجه  در  جداول  از 
کاهش یافته، بیان کرد: بودجه 
کمتری  مشکل  با   ۹7 سال 
روبرو بوده و تالش شده تا 
نرخ ارز در آن یکسان باشد. 
رئیس سازمان برنامه وبودجه 
تجارت  اینکه  بیان  به  گیالن 
در  سیاست ها  جایگزین 
گفت:  است،   ۹7 بودجه 
 ۹7 سال  در  ما  درآمدهای 
 6.7 بودجه بندی  اساس  بر 
است.  افزایش یافته  درصد 
اینکه  اعالم  با  محمدی 
گیری  مالیات  در  نمی توان 
افزود:  آورد،  فشار  مردم  به 
با  تا  نکرده  تالش  دولت 
فشار  مردم  بر  گیری  مالیات 
هست  میراثی  این  و  بیاورد 
یادگار  به  گذشته  از  که 
به  اشاره  با  مانده است. وی 
حذف یارانه ها در بودجه ۹7 
تصریح کرد: ما امروز مواجه 
باکسانی هستیم که بدون نیاز 
مالی  سوبسیت  از  یارانه  به 
بسیاری  و  می کنند  استفاده 
اقتصادی  عدالت  از  مردم  از 
سازمان  رئیس  دورمانده اند. 
گفت:  گیالن  برنامه وبودجه 
دولت تنها 32 درصد از سهم 
و  دارد  اختیار  در  را  بودجه 

باید کشور را اداره کند. 
اینکه  بابیان  محمدی 
عمرانی  بودجه  میزان  باید 
پیدا  افزایش  کشور  در  را 
در  کرد:  خاطرنشان  کند، 
توسعه یافته  کشورهای 
بیش  عمرانی  بودجه  نسبت 
از بودجه جاری هست و از 
نقاط ضعف بودجه ریزی در 

الیحه بودجه ۹7 است. 
 

خبر
برجام مهم تـرین 
دستاورد پس از 

انقالب نیست

شهرداران  جمع  در  ستاندارالبرز 
البرز،  اقماری  شهرهای  منتخب 
پاکدستی،  جویی،  صرفه  تخصص، 
از ویژگی های  را  قناعت  سالمت و 
توصیه  و  دانست  شهرداران  اصلی 
اجرای  بحث  در  نیز  ای  ویژه  های 
حقوق شهروندی خطاب به شهرداران 
داشت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
»دکترمحمدعلی  البرز،  استانداری 
که  سمینارشهرداران  در  نجفی« 
شد،  برگزار  استانداری  محل  در 
شهرداران  اعظم  بخش  اظهارداشت: 
شهرهای مختلف تجارب ارزشمندی 
دارند  شهری  مدیریت  حوزه  در 
ابقای  شاهد  نیز  نقاط  برخی  در  و 
نشان  خود  این  که  بودیم  شهرداران 
در  دارد.وی  مردم  رضایتمندی  از 
توسعه  های  مولفه  بر  تأکید  با  ادامه 
محیطی،  زیست  و  شهری  پایدار 
مصارف  و  منابع  بحث  در  افزود: 
توازن  به  باید  ها  ناهمگونی  شهری 
طرح  برسد.استاندارالبرز  تعادل  و 
مدیریت  حوزه  مسائل  های  دغدغه 
شهری و مباحث فنی را مستلزم طرح 
های  کارگروه  در  بیشتر  بررسی  و 

کارشناسی شده دانست.
موجب  استان  های  راه  *تکمیل 
آلودگی کالنشهرکرج خواهد  کاهش 
دیگری  محور  در  نجفی  دکتر  شد. 

واکنشی ها: رئیس سازمان فناوری اطالعات با تشریح اهداف این سازمان برای چهار 
سال آینده از ایجاد بازاری 1۰۰ هزار میلیاردی تا سال 14۰۰ خبر داد.

رسول سراییان، رئیس سازمان فناوری اطالعات؛ در همایش سراسری مدیران وزارت 
مهم ترین  اعالم کرد:  این سازمان  اهداف  با تشریح  که  اطالعات  فناوری  ارتباطات و 
ماموریت حوزه فناوری اطالعات، دستیابی به بازاری 1۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان 
سال 14۰۰ است که از این رقم 6۰ درصد مربوط به حوزه CT و مابقی مربوط به بخش 
IT خواهد بود. سراییان با اشاره به اقدامات الزم برای رسیدن به این هدف اظهار کرد: 

زیست  های  دغدغه  رفع  پیرامون 
محیطی نیز گفت: عمده کالنشهرهای 
هستند  مواجه  هوا  آلودگی  با  بزرگ 
نیز  فردیس  و  کرج  شهرهای  که 
و  نیستند  وضعیت  این  از  دور 
باید  مسئله  این  از  رفت  برون  برای 
تصمیمات الزم را در بحث مدیریت 
بخشی  افزود:  کرد.وی  اتخاذ  شهری 
به  مربوط  هوا  آلودگی  معضل  از 
خودروها است و برنامه های کالنی 
که در حوزه آزاد راه و بزرگراه ها از 
قبیل آزاد راه تهران – شمال در دست 
اجرا قرار دارد، بخشی از دغدغه های 

موجود را خواهد کاست.
به  اشاره  با  همچنین  استاندارالبرز 
تکمیل پروژه همت نیز بیان کرد: گره 
است  شده  باز  همت  بزرگراه  طرح 
با جدیت در حال پیش رفتن  و کار 
است، به موازات این طرح، در حوزه 
راه آهن، قطار شهری تهران – کرج، 
کرج – گلشهر و گلشهر – هشتگرد 
موانعی وجود داشت که برطرف شده 
است و همگی این طرح ها به حذف 
شایان  کمک  کالنشهرها  آلودگی 

توجهی خواهد داشت.
در  ها  شهرداری  باش  *آماده 

بحران ها
با  دیگری  محور  در  دکترنجفی 
اشاره به ضرورت آماده باش دستگاه 

برای رسیدن به هدف تعیین شده بازار 1۰۰ هزار میلیاردی ICT باید در پهنه استانی 
یک سند برای تبیین و تدوین پتانسیل هر استان وجود داشته باشد. 

 وی با اشاره به نقش بخش های خصوصی و دولتی برای رسیدن به اهداف تعیین شده 
اقداماتی  اینکه بخش های خصوصی و دولتی چه  بیان کرد:  فناوری اطالعات  سازمان 
دولت  امروز خدمات  عملیاتی شود.  باید  که  است  اقداماتی  نیازمند  دهند،  انجام  باید 

الکترونیکی و توانمندسازی آن بسیار مورد توجه است.

حوادث  و  ها  بحران  با  درمواجه  ها 
گفت: البرز استان معین تهران است و 
باید همواره در آماده باش قرار داشته 
باشد.وی افزود: پیش بینی پد بالگرد 
اولویت  در  باید  نیاز  مورد  نقاط  در 

کار قرار گیرد.
به  شهری  مدیران  اشراف  لزوم   •

اصول دانش و مدیریت شهری 
استاندارالبرز در ادامه با بیان اینکه 
مدیران شهری باید بر اصول دانش و 
مدیریت اشراف داشته باشند، تصریح 
کرد: در نظام اداری نباید از اختیارات، 
گیرد،  صورت  الزم  استفاده  از  فراتر 
و  سالمت  جویی،پاکدستی،  صرفه 
از مولفه های مدیران شهری  قناعت 
شهری  مدیریت  این  بر  است؛عالوه 

باید نیروی متخصص و دانش و ابزار 
تا  باشد  داشته  اختیار  در  نیز  را  کار 
را  شهر  نیازهای  مطلوبی  بنحو  بتواند 
شهرداران  افزود:  سازد.وی  برطرف 
ابعاد  تمامی  در  الگوی مردم هستند و 

باید به این مهم توجه داشته باشند.
•  استعدادهای گردشگری مناطق در 

طرح جامع گردشگری دیده می شود
مهم خواندن  با  دکترنجفی همچنین 
شهری  مناطق  در  گردشگری  مسئله 
استان  گردشگری  جامع  طرح  گفت: 
نقشه  آن  در  و  است  تکمیل  حال  در 
خواهد  دیده  گردشگری  مناطق  راه 
شد، به ویژه شهرهای خاصی از استان 
های  جاذبه  در  را  فراتری  ظرفیت  که 

گردشگری دارند.

ایجـاد بازاری ۱۰۰ هزار میلیـاردی در ICT تا سال ۱4۰۰

صرفه جویی، پاکدستی، سالمت و قناعت ویژگی 
کلیـدداران شهر است

واکنش

خبر

خبر

اینکه  اعالم  با  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر  ها:  واکنشی 
صادر  کشور  به  مرغ  تخم  تن  هزار   2۰ ورود  مجوز 
شده است، گفت: شیوع آنفلوانزا باعث کمبود مرغ و 

تخم مرغ شد.
محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به برنامه ریزی 
در  مرغ  تخم  و  مرغ  کمبود  مشکل  برای حل  دولت 
کشور، گفت: شیوع آنفلوانزای مرغی باعث شد تا با 
اقداماتی که دراین  وجود ممنوعیت صادرات و همه 
زمینه انجام گرفت، شاهد کاهش عرضه مرغ و تخم 
اینکه مجوز ورود 2۰ هزار  با اعالم  باشیم. وی  مرغ 
تن تخم مرغ به کشور صادر شده است، گفت: بخشی 
از این میزان ثبت سفارش شده و بخشی دیگر وارد 
شده است و با واردات این میزان، کمبود تخم مرغ در 

کشور جبران می شود. 
بهرامی ارض اقدس ادامه داد: پرداخت خسارت به 
مرغداران و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری از 
اقداماتی بوده که دراین خصوص انجام گرفته است. 

دبیر ستاد تنظیم بازار در پایان گفت: با ورود تخم 
مصوب،  قیمت  به  آن  توزیع  و  وارداتی  های  مرغ 
پیدا می  کسری تخم مرغ جبران و قیمت ها کاهش 

کند.

واکنشی ها: گزارش مرکز آمار حاکی از آن است 
که در آذر ماه تورم نقطه به نقطه برای کل کشور 8.۹ 
درصد و تورم ساالنه در این ماه 8 درصد بوده است.

 اساس اطالعات مرکز آمار ایران، شاخص کل )بر 
کل  برای   13۹6 سال  ماه  آذر  در  مبنای1۰۰=13۹5( 
کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد 
11۰.4، 11۰.3و 111.۰ را نشان می دهد که نسبت به 
ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.7 درصد و 
برای مناطق روستایی 1.۰ درصد افزایش یافته است. 

 افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای کل کشور و مناطق شهری 
8.۹ درصد و برای مناطق روستایی ۹.۰ درصد است 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل برای کل کشور و 
مناطق شهری تغییری نداشته و برای مناطق روستایی 

۰.2 واحد درصد کاهش یافته است. 
 درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و 
خدمات مصرفی خانوار( در 12 ماه منتهی به آذر ماه 
سال 13۹6 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل 
کشور8.۰ درصد، مناطق شهری 7.8 درصد و مناطق 
روستایی ۹.2 درصد است که نسبت به همین اطالع 
در آبان ماه  13۹6، برای کل کشور و مناطق روستایی 
واحد درصد   ۰.3 مناطق شهری  و  واحد درصد   ۰.2

افزایش یافته است.
»خوراکی ها،  عمده  گروه  شاخص  همچنین   
آشامیدنی ها و دخانیات« در این ماه برای کل کشور، 
عدد  به  ترتیب  به  روستایی  مناطق  و  شهری  مناطق 
114.7، 114.۹ و 114.1 رسید که نسبت به ماه قبل، 
این اطالع برای کل کشور و مناطق شهری 2.4 درصد 
یافته  افزایش  درصد   2.3 روستایی  مناطق  برای  و 
آشامیدنی ها  است. شاخص گروه عمده »خوراکی ها، 
کل  برای  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  دخانیات«  و 
و  درصد   13.3 شهری  مناطق  درصد،   13.۰ کشور 
می دهد.  نشان  افزایش  درصد   11.۹ روستایی  مناطق 
به  منتهی  ماه  دوازده  در  گروه  این  تغییرات  درصد 
برای  قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت   13۹6 ماه  آذر 
کل کشور 12.4،  مناطق شهری 12.5 و برای مناطق 

روستایی  12.3 درصد است. 
  شاخص گروه اصلی »خوراکی ها« در ماه مورد 
روستایی  و  شهری  مناطق  کشور،  کل  برای  بررسی 
به ترتیب به عدد 115.۰، 115.1 و 114.5 رسید که 
و  شهری  مناطق  کشور،  کل  برای  قبل  ماه  به  نسبت 
می دهد.  نشان  افزایش  درصد   2.5 روستایی  مناطق 
شاخص گروه اصلی »خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه 
مناطق  و  شهری  مناطق  کشور،  کل  برای  قبل  سال 
روستایی به ترتیب 13.3، 13.6 و 12.2 درصد افزایش 

نشان می دهد.
کشور،  کل  برای  گروه  این  ماهه   12 تورم  نرخ   
مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 12.6، 12.7 

و 12.5 درصد است. 
 

واردات تخم 
مرغ برای 
تنظیم بازار

نرخ تورم آذر 
ماه به روایت 

مرکز آمار 
ایران

استانـدار البــرز:

واکنشی ها : رئیس سندیکای جایگاه 
درصد   ۹۰ گفت:  سوخت  داران 
مرز  به  کشور  سوخت  داران  جایگاه 
ورشکستگی رسیده اند.بیژن حاج محمد 
روزها  این  جایگاهداران  افزود:  رضا 
آنها  درصد   ۹۰ و  ندارند  خوشی  حال 
حتی هزینه های جاری خود را هم نمی 

توانند تامین کنند. 
آخرین  اساس  بر  داد:  ادامه  وی   
آمار در کل کشور حدود 7۰۰۰ جایگاه 
آنها  سوخت وجود دارد که ۹۰ درصد 
با مشکالت گوناگونی روبرو هستند و 
موجب  داران  جایگاه  نامناسب  وضع 
شده تا تعداد زیادی از جایگاه داران به 

طور کامل ورشکست شوند. 
حاج محمد رضا با بیان اینکه احداث 
شهری  بین  جایگاه  یک  تاسیسات  و 
میلیارد تومان و در  تا 4  بین 3  حداقل 
هزینه  تومان  میلیارد   3۰ حداقل  تهران 
دارد گفت: با وجود این سرمایه گذاری 
های سنگین برخی از جایگاه داران حتی 

ماهی سه میلیون هم سود نمی برند. وی 
مهمترین مسئله و مشکل جایگاهداران 
معموال  افزود:  و  کرد  عنوان  کارمزد  را 
ایران  در  حتی  و  کشورها  همه  در 
در  خدمات  بخش  برای  که  کارمزدی 
درصد   15 تا   1۰ بین  شده  گرفته  نظر 
جایگاه  برای  که  العملی  اما حق  است. 
پرداخت  و  شده  گرفته  نظر  در  داران 
حق  این  است.که  درصد   3.5 می شود 
مثل  مختلف  های  بهانه  به  نیز  العمل 

جریمه  با   ، سوخت  ازحد  بیش  تبخیر 
روبرو شده و پرداخت نمی شود. رئیس 
ادامه  سوخت  داران  جایگاه  سندیکای 
داد: مسئوالن شرکت نفت میزان کارمزد 
نبود  و  داده  پیوند  کشور  بودجه  به  را 

بودجه را عامل کمی کارمزد می دانند.
ما  دارد.  راهکار  مشکل  این  منتها   
بارها به شرکت نفت اعالم کرده ایم که 
می توانیم به صورت حق العمل کار کنیم 
و سود خود را از مردم دریافت کنیم تا 

بار مالی کارمزد روی بودجه کشور نباشد 
واگرچه ازسال ۹1 مصوبه این موضوع را 
گرفته ایم اما متاسفانه تاکنون این مصوبه 
اجرایی نشده است. وی با انتقاد شدید از طرح 
وزارت نفت برای عرضه بنزین برند که براساس 
آن سوخت تحت پوشش شرکت های برند در 
تمامی جایگاه های سوخت کشور توزیع خواهد 
ازاروپا  برداری شده  کپی  این نسخه  شد گفت: 
و آمریکاست که هیچ تناسبی با شرایط ما ندارد.

را  سوخت   ، داران  جایگاه  همه  ایران  در  زیرا 
می  دریافت  پخش  و  پاالیش  ملی  ازشرکت 
را  واحد  سوخت  این  توان  می  چگونه  و  کنند 
محمد  حاج  فروخت.  مختلف  برندهای  نام  به 
شرکت  سازی  برند  اسم  به  اینکه  بابیان  رضا 
که  شد  خواهد  تشکیل  کاغذی  و  های صوری 
نخواهند  ای  نتیجه  داللی  و  گری  واسطه  جز 
بایک شرکت  ما  که  اکنون  افزود:  داشت 
همه  این   ، ایم  مواجه  پخش  و  پاالیش 
به روزی که بخواهیم  مشکل داریم وای 
با هشتاد شرکت کارکنیم. آن هم شرکت 
هایی که قراراست واسطه بین ما و شرکت 

ملی پاالیش و پخش شوند.

90 درصد جایگاه داران سوخت در مرحله ورشکستگی

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.

نام ونام خانوادگی 

نام ونام خانوادگی 

اصل مالیات )ریال(

اصل مالیات 
)ریال(

نوع شغل

نوع شغل

ردیف 

ردیف 

ارتباط گستر روجان

شرکت پاکیزه کاران 
گیل و دیلم

ارتباط گستر روجان

فومن- خیابان شهدا

رشت- خ امام- نرسیده به 
میدان فرهنگ- جنب اداره 

کل امور مالیاتی

فومن- خیابان شهدا

رای هیات حل 
اختالف مالیاتی 

بدوی

دعوت به هیات 
تجدید نظر

42514308

رای هیات حل 
اختالف مالیاتی 

بدوی

 96/12/14
 ساعت 16 عصر

11000000 دوره اول
11000000 دوره دوم
5500000 دوره سوم

7700000 دوره چهارم

14000000

8700000 دوره اول
8700000 دوره دوم

40600000 دوره سوم
116000000 دوره چهارم

1390

1390

1391

شرکت   
  خــدماتـی

شرکت   
  خــدماتـی

شرکت   
  خــدماتـی

1

1

2

عملکرد 

عملکرد 
حقوق

نوع اوراق 

نوع اوراق 

تاریخ و ساعت هیات 
حل اختالف مالیاتی

تاریخ و ساعت هیات حل 
اختالف مالیاتی

       شماره برگ تشخیص - برگ قطعی  

شماره برگ دعوت هیات حل 
اخالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات حل
 اخالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: یاسر رفیعی حسابرس ارشد مالیات بر ارزش افزوده- واحد 551232            علی مومن نژاد - رییس اداره امور مالیاتی فومن

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: یاسر میرزایی
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 گوناگون

جلسه ی  در  امروز  عصر  استاندار 
استان  تولید  موانع  رفع  کارگروه 
مردم  ضرر  به  که  مسائلی  در  گفت: 

باشد مدارا نخواهم کرد.
این  در  ساالری  مصطفی  دکتر   
جلسه با بیان اینکه وضعیت استان از 
لحاظ امنیت سرمایه گذاری و فضای 
است،  نامطلوب  بسیار  کار  و  کسب 
اجرای  و  تقوا  رعایت  برخی  افزود: 
مردم  کردن  بدبخت  در  را  قانون 

می دانند. 
وی با اشاره به اینکه عملکرد برخی 
خلل  مدیران،  خدمتگذاری  روند  در 
باب  از  برخی  گفت:  کند  می  وارد 
این  بر  تالش  خود  مقدس  رسالت 
دارند تا فقر و بیکاری را نصیب مردم 
خدمت  برای  که  مدیرانی  ولی  کنند 
کار  حال  در  خدا  رضای  و  مردم  به 
این  در  اقدامی  هیچ  از  هستند  کردن 

استاندار  باشند.  نداشته  مسیر هراسی 
احساس  عده ای  اینکه  بیان  با  گیالن 
آبروی  ریختن  با  می توانند  می کنند 
تحصیل  آبرو  خود  برای  دیگران، 
در  اقدامات  این  داشت:  اظهار  کنند 
هیچ  وجدان  و  انسانیت  شریعت، 
به  قطعًا  خداوند  و  ندارد  جایگاهی 
چنین افرادی، آبرو و عزت نمی دهد.

تردید  بی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مردم  برای  که  کسانی  به  خداوند 
خواهد  عزت  کنند،  خدمت  صادقانه 
و  سالم  افراد  حیثیت  و  آبرو  و  داد 
صادق در نهایت به دست افرادی که 
بعضًا هم دچار غرور می شوند نیست، 
امنیت  که  وضعیتی  چنین  در  افزود: 
کار کردن وجود ندارد پذیرفته ایم که 
برای مردم صادقانه خدمت کنیم و در 
مسیر خدمت، به صورت مستحکم به 
راه خود ادامه می دهیم و اگر بترسیم 

آن  در  گفت:   و  داد  خبر  ثروتمند  اقشار  یارانه  امکان حذف  از  کار  وزیر  قائم مقام 
تومان  هزار   7۰۰ تا  می برند  سر  به  مطلق  فقر  در  که  افرادی  و  اقشار  یارانه  صورت 

افزایش می یابد.
بانک های  آیا  که  این سؤال  به  پاسخ  در  کار،  قائم مقام وزیر  فیروزآبادی  ابوالحسن 
اطالعاتی دولت برای حذف یارانه خانوار کفایت می کند یا خیر، اظهار داشت: برخی 
سایر  از  استفاده  با  می توان  و  است  دسترس  در  هم اکنون  که  اطالعاتی  بانک های 

لذا  کنیم  ترک  را  خود  صندلی  باید 
و  بدهیم  هزینه  با صالبت  و  نترسیم 

قضاوت نهایی با مردم است.
کردن  کار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در حوزه ی سرمایه گذاری و اشتغال 
زایی در گیالن همانند خط مقدم در 
دوران  در  جبهه  دوم  خط  با  مقایسه 
اظهار داشت: در  دفاع مقدس است، 

بانک های اطالعاتی دسترسی بیشتری برای شناسایی درامد افراد ایجاد کرد. وی ادامه 
داد: درصورتی که اجازه استفاده از بانک اطالعاتی مالیاتی و بانک های دیگر اطالعاتی 

داده شود، امکان شناسایی دقیق تر افراد غیرنیازمند وجود دارد. 
  فیروزآبادی درعین حال گفت: 5 دهک درآمدی در سال آینده یارانه خواهند گرفت 
و شامل افراد تحت پوشش خواهد شد، به طوری که اگر خانواری در فقر مطلق بوده و 

امکان کسب درآمد نداشته باشد یارانه شان تا 7۰۰ هزار تومان قابل افزایش است

بودند  مقدم  خط  در  که  افرادی  جبهه 
یا در گردان تخریب بودند به خطرات 
اشراف داشتند و در حال حاضر کسانی 
همانا  کنند،  می  کار  گیالن  در  که 
تخریب  گردان  مقدم،  در خط  حضور 
یا به عنوان غواص صف شکن هستند 

و لحظه به لحظه کارشان، خطر است.

شرط افزایـش یارانـه فقـــرا به ۷۰۰ هزار تـومان
خبر

یارانه 34 میلیون 
نفر حذف می شود واکنش

داد،  گزارش  دولت 
دهد  می  نشان  برآوردها 
حذف  از  حاصل  منبع 
در  یارانه  از  غیرنیازمندان 
هزار و 8۰۰  آینده 18  سال 
میلیارد تومان است و حدود 
دریافت  از  نفر  میلیون   34
که  مابقی  و  حذف  یارانه 
حدود 42 میلیون نفر هستند 

باقی می مانند.
رسانی  اطالع  پایگاه 
تغییر  داد،  گزارش  دولت 
های  یارانه  پرداخت  رویه 
یکی  کنونی  شیوه  به  نقدی 
از الزاماتی است که اکثریت 
اتفاق نظر  کارشناسان به آن 

دارند.
قانون  اساس  بر   
منابع  بود  قرار  هدفمندی 
قیمت  افزایش  از  حاصل 
سه  در  انرژی  های  حامل 
های  یارانه  پرداخت  بخش 
نقدی، تولید و رفاه اجتماعی 

هزینه شود. 
این در شرایطی است که 
ساله   6 کارنامه  به  نگاهی 
نشان  ها  یارانه  هدفمندی 
می دهد نه تنها این اهداف 
حال  در  بلکه  نشد،  محقق 
برای  حتی  دولت   حاضر 
یارانه  پرداخت  هزینه  تامین 
مشکالت  با  نیز  نقدی  های 
به  رو  منابع  کسری  و  زیاد 

رو است. 
 از سویی دیگر مبلغ فعلی 
که  است  نقدی  های  یارانه 
بسیاری  حال  کمک  اگرچه 
جامعه  پایین  های  دهک  از 
است با این وجود در زندگی 
اقشار مرفه تاثیرگذار نیست. 
به  و  عوامل  این  مجموع 
بیراهه رفتن طرح هدفمندی 
یارانه ها باعث شد تا دولت 
پرداخت  شیوه  در  بازنگری 
یارانه های نقدی داشته باشد 
و این مساله از دو سه سال 
گذشته با تکمیل پایگاه های 
در  دولت  توسط  اطالعاتی 
دستور کار قرار گرفته است. 
در  دولت  اساس  این  بر 
به  تصمیم   ۹7 سال  بوجه 
یارانه  از  تعدادی  حذف 
و  گرفته  غیرنیازمند  بگیران 
البته تالش دارد تا این مساله 
خطا  ضریب  کمترین  با 
موضوعی  شود؛  اجرایی 
در  کارشناسان  گفته  به  که 
الیحه  این  تایید  صورت 
توسط مجلس، اتفاقی مثبت 

در اقتصاد کشور است.
 آنها با بیان اینکه اصالح 
اقتصادی  های  زیرساخت 
یکی از ضرورت های اقتصاد 
بازنگری  از  است  کشورمان 
به  ها  یارانه  پرداخت  در 
یاد  اقتصادی  جراحی  عنوان 
اگرچه  معتقدند  و  کنند  می 
این مساله شاید برای عده ای 
اثرات  اما  باشد،  ناخوشایند 
آن در طوالنی مدت به نفع 
اقتصاد کشور و مردم است.

*  جهت صرفه جویی در مصرف گاز هنگام پخت و پز ، میزان  شعله را با اندازة ظرف روي آن هماهنگ نمائید.
*  جهت صرفه جویي در مصرف گاز، دماي آبگرمکن و شوفاژ را بین5۰- 6۰ درجه سانتیگراد قرار دهید.

*  براي جلوگیري از هدر رفت انرژي در صورت امکان از پنجره هاي دو جداره استفاده کنید.
*  یکي از موثرترین راههاي صرفه جویي ، خاموش نمودن بخاري یا مشعل شوفاژ هنگام مسافرت است.

*  درجه بخاري یا شوفاژ را آنقدر زیاد نکنید که از شدت گرما مجبور شوید پنجره ها را باز کنید. 
»روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن«

در مسائلی که به ضرر مردم باشد مدارا نخواهم کرد
استاندار گیالن:

همزمان با تغییر چند بخشدار،

طی  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
استاندار  سوی  از  ای  جداگانه  احکام 
گیالن سرپرست فرمانداری های رشت، 
منصوب  ماسال  و  رودسر  الهیجان، 
شدن.دکتر مصطفی ساالری طی احکام 
جداگانه ای سید محمد احمدی را به 
عنوان سرپرست فرمانداری رشت، امیر 
جانبازی به عنوان سرپرست فرمانداری 

از  مسئول  مقام  یک  ها:  واکنشی 
بر  مرغ  قطعه  میلیون   12 معدوم شدن 
اثر بیماری حاد تنفسی در کشور خبر 
قیمت تخم مرغ  میانگین  داد و گفت: 
هزار   6 از  بیش  به  مرغداری،  درب 

تومان رسیده است.
 ناصر نبی پور با بیان اینکه به دلیل 
در  تنفسی  دستگاه  حاد  بیماری  شیوع 
بیش  تاکنون،  مهر  اول  از  طیور،  میان 
شده  معدوم  مرغ  قطعه  میلیون   12 از 
از  بیماری  این  داشت:  اظهار  است، 
اما  اردیبهشت در کشور وجود داشته؛ 
یافته  آن شدت  آبان، شیوع  و  مهر  در 

است. 
وی افزود: استان های تهران، البرز، 
قزوین، آذربایجان شرقی و تا حدودی 

عنوان  به  وارسته  علی  الهیجان، 
فرمانداری رودسر و محمد  سرپرست 
سرپرست  عنوان  به  را  عامر  جواد 

فرمانداری ماسال منصوب کرد. 
ایرج  دیگری  احکام  در  استاندار   
برنامه ریزی  معاون  عنوان  به  را  شاهی 
و  تالش  فرمانداری  عمرانی  امور  و 
اکبر اولیائی به عنوان معاون فرمانداری 

نیز قم، درگیر این بیماری شده اند. 
مرغ  اتحادیه  مدیره  هیات  رئیس   
اینکه  بیان  با  تهران،  استان  گذار  تخم 
بازار  در  مرغ  تخم  گرانی  اصلی  علت 
معدوم  افزود:  است،  مساله  نیز  این 
شدن 12 میلیون قطعه مرغ، مساوی با 
6۰۰ تن تخم مرغ در روز است که رقم 
کمی نیست، متاسفانه دولت کمکی به 

به  پور  حسن  محمد  صومعه سرا، 
عنوان بخشدار خشکبیجار، سیدفرشاد 
مرکزی  بخشدار  عنوان  به  موسوی 
رودبار، احمد قدیمی به عنوان بخشدار 
عنوان  به  لطفی  محمدرضا  لوندویل، 
به  زرشکی  مانی  عمارلو،  بخشدار 
همچنین  و  کرگانرود  بخشدار  عنوان 
شراره کاوسی به عنوان مشاور استاندار 

تولیدکنندگان نمی کند، بیمه پول آنان 
را نمی دهد و در این میان، گرفتارتر از 
همه سازمان دامپزشکی است که هیچ 
کمکی به این سازمان برای مقابله با این 

مساله نمی شود. 
حاضر  حال  در  افزود:  پور  نبی 
درب  مرغ  تخم  قیمت  میانگین 
تومان  هزار   6 از  بیش  به  مرغداری، 

و دبیر ستاد هماهنگی طرح های توسعه 
راهبردی استان منصوب کرد. 

شهرهای  کرد:  اضافه  وی  است.  رسیده 
دیگر قرنطینه شده و اجازه خروج تخم 

مرغ از آنها، داده نمی شود. 
 نبی پور درباره احتمال واردات تخم 
پیش  شرایط  به  توجه  با  کشور  به  مرغ 
آمده، گفت: مجوز واردات صادر شده؛ 
از  کمتر  گیرد،  صورت  واردات  اگر  اما 
این برایشان تمام نمی شود؛ چرا که تمام 
هستند.  آلوده  نیز،  ما  اطراف  کشورهای 
وی، وضعیت بازار نهاده ها را به شدت 
نابسامان عنوان کرد و گفت: قیمت ذرت 
به بیش از 11۰۰ تومان رسیده؛ در حالی 
که دو ماه قبل، 65۰ تومان بوده؛ قیمت 
کنجاله سویا نیز به 185۰ تومان رسیده؛ 
در حالی که دو ماه پیش حداکثر 14۰۰ 

تومان بوده است.

فرمانداران 4 شهرستان گیالن تغییر کردند

  12 میلیــون قطعه مـرغ در کشور نابــود شد!

خبر

بیدار  خواب  از  صبح  که  گرفتم  تصمیم  امروز 
قبلم  روزهای  .مثل  کنم  زندگی  دیگه  جور  یه  شدم 
نباشه.یه جوری که احساس کنم انرژی وارد زندگیم 
ماشین  سوییچ  اینکه  وبدون  پوشیدم  شده.لباسهامو 

وموبایلمو بردارم به خیابون زدم.
به خودم  راه  قدم زدن.بین  به  اهسته شروع کردم 
همه  به  بزنم  لبخند  کردم  میدادم.سعی  مثبت  انرژی 
کنم.تو  منتقل  دیگران  به  رو  کنم وحس خوبم  سالم 
کرد.انگار  لباسم سنگینی  که گوشه  بودم  حال خودم 
بچه  دختر  کردم.دیدم  میکشید.نگاه  رو  لباسم  یکی 
6یا 7ساله کنارم ایستاده ومیگه اقا ادامس.تروخدا یه 
ادامس بخر و....نمی خواستم حال خوش رو از دست 
بدم از طرفی هم گفتم دل دختر بچه رو نشکنم.یک 

بسته ادامس خریدم وبه راه خودادامه دادم.
بشم  اتوبوس  سوار  گفتم  رسیدم  که  خیابون  سر 
به  بودن  رفته  هم  دل  تو  ومردم  نبود  نشتن  جای 
ادمای توی  دادم  کناری جا  یه گوشه  زور خودم رو 
ایستاده  سیخ  ظرفش  تو  دندون  خالله  مثله  اتوبوس 
بودن وحرکت نمیتونستن بکنن تو این اوضاع یه پسر 
بچه ریز نقش از البه الی مردم رد میشد وبا صدایی 
اقا،خانم،جوراب  نبودمیگفت  فهم  قابل  هم  زیاد  که 
بخریدو...تا  تومن.تروخدا  5هزار  3تا  جوراب  دارم 
گیر  تور  توی  که  ماهی  مثه  افتاد  نگاهش  به  نگاهم 
کرده باشه به سمته من اومدوشروع کرد به ناله زدن.
اقا ترو جونه عزیزت بخرو...اینقد پیله کرد که دلم به 
خریدم.به  ازش  جوراب  جفت  وسه  سوخت  حالش 
بین  از  مکافات  به هزار  فردوسی که رسیدم  ایستگاه 

دستو پای مردم خودم رو بیرون کشیدم.
لباسم رو مرتب کردم ووارد پیاده رو شدم  صدای 
دست فروشای خیابون فردوسی توجهه منو به خودش 

جلب کرد.همه چیز برای فروش داشتن!!
خود  داشتن  تر  ارزون  دوزار  برای  که  هم  مردم 
کشی میکردن.تو این حال وهوا بودم که دیدم جلوی 
بهتره  گفتم  خودم  رسیدم.با  ملی  جواهرات  موزه  در 
برم موزه تجربه خوبیه.یه بلیط گرفتم ومنتظر شدم.اخه 
باید تعداد به حد نصاب میرسید تا یه همراهی از موزه 

می امدومارو به داخل هدایت میکرد.
خالصه بعد از چند باربازدید بدنی وگرفتن موبایل 
محوطه  دادن.وارد  راه  داخل  به  رو  ما  فلزی  واشیای 
موزه که شدم از اون همه تاللو وجذابیت خشکم زد 
برق  میکردم  نگاه  هر طرف  وبه  میدرخشید  همه جا 
میگه  داره  موزه  راهنمای  دیدم  اومدم  خودم  میزدبه 
شوید.به  انها  کننده  تاللوخیره  محو  اینکه  از  قبل 
کنید  فکر  انها  اوری  جمع  وچگونگی  تاریخی  علل 
و  تاریخ  قضاوت  االبصار(  اولی  ومصداق)فاعتبرویا 
وجدان انسانهای اگاه وازاده را درمورد گرد اورندگان 
این جواهرات دریابید واهداف انها را از جمع اوری 
میکرد جواهرات  کار  بشناسید.تا چشم  این مجموعه 

واالت تزیینی دور تادور مارو پوشونده بود.
نمیدونستم باید از کجا شروع کنم از این جذابیت 
به  شروع  موزه  میشدم.راهنمای  مدهوش  داشتم 
توضیح دادن کرد شماره14گوی زرین  مینا مخصوص 
دم اسب غیر قابل قیمت گذاری.شماره 44 قاچ زین 
زرین گوهر نشان با مینا غیر قابل قیمت گذاری.شماره 
18 قوطی زرین اراسته به الماس هدیه امبرتو پادشاه 
ایتالیا به ناصر الدین شاه.شماره 2۹ کوزه قلیان نارگیلی 
حکاکی  ظریف  بسیار  که  مرغ  شتر  تخم  از  شکل 
الدوله مزین  شده.شماره 3 عصای تشریفات حاجب 
ابریشم  از  گذاری  تاج  جبه  زمرد.شماره6  سنگ  به 
محمد  گذاری  تاج  برای  شده  دوزی  وزر  دستبافت 
به  26733  مزین  نادری  پهلوی.شماره17تخت  رضا 
قطعه جواهر که در مراسم تاج گذاری استفاده میشد 
و...گوشهایم دیگر نمی شنید وچشم هایم دیگر نمی دید 
امروز خواستم به گونه ای دیگر زندگی کنم، ان را حس 
کنم.ببینم وبشنوم.نمیدانم از زرق وبرق موزه جواهرات ملی 
دستان  به  یا  کنم  بود دل خوش  برده  از چشمانم  برق  که 
دل  فروخت  می  ادامس  که  ای  بچه  دختر  وکوچک  سرد 
بسوزانم.به شکوه وعظمت وفتوحات به جا مانده از 
پادشاهان گذشته وتاریخ پر فراز ونشیب ایران افتخار 
به  فروش  جوراب  پسرک  مظلومانه  نگاه  به  یا  کنم 
عزت وعظمت تاریخ ایران وایرانی افتخار کنم ویا به 
مردم گرسنه ای که برا ی مبلغی ارزان تر با جان خود 
بازی می کردند افسوس بخورم.اری اینها همه سرمایه 
حفظ  برای  سال  سالیان  که  بودند  ما  مملکت  های 
ونگهداری انها خون دلها خورده شد وسهم مردم ما از 

این همه رنج فقط خون ودل بود.

پسرک جوراب 
فروش و 

عصای زمردین 
تشریفات حاجب الدوله

علی اصغر احمدیان

رئیس دانشگاه گیالن 4سال دیگر ابقا شد
 ضمن قدردانی و تشکر از خدمات 
ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 
دانشگاه ها  مدیریت  جامع  نامه  آیین 
و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی 
سال  چهار  مدت  برای  فناوری،  و 
منصوب  گیالن  دانشگاه  ریاست  به 

می شوید . 
اهتمام  و  سعی  با  امیدوارم   
و  اهداف  اساس  بر  و  عالی  جناب 
و  امید  و  تدبیر  دولت  سیاست های 
مجلس  به  شده  تقدیم  برنامه های 

شورای اسالمی و بهره مندی از  های 
کارشناسان  و  محققان  استادان،  مفید 
محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان 
فکری  هم  و  عزیز  دانشجویان  و 
برای  دانشگاهی  مسئوالن  سایر  با 
اعتالی نظام آموزش عالی کشور گام 

های موثری بردارید . 
منشور  رعایت  با  می رود  انتظار 
امید و حفظ  تدبیر و  اخالقی دولت 
بیت المال و اعمال سیاست های موثر 
از  پرهیز  هزینه ها،  در  جویی  صرفه 

دکتر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
احمد رضی رئیس دانشگاه گیالن، با 
حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
ابقا شد.دکتر منصور  در سمت خود 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی 
فناوری طی حکمی دکتر احمد رضی 
به  دیگر  سال  چهار  مدت  برای  را 
ریاست دانشگاه گیالن منصوب کرد. 

 در متن این حکم آمده است : 
 بسمه تعالی 

 جناب آقای دکتر احمد رضی 

انضباط  و  نظم  تقویت  گرایی،  تجمل 
و  فرهنگی  علمی،  ارتقای  و  قانونمندی  و 
اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند 
متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش 

سالمه شیرزادیرا به کار برید.
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 اخبار شرق گیالن

و  ویترین  شهرها  ورودی  مبادی 
سطح  در  شهرداری  عملکرد  از  نمونه 
آن  بصری  زیبایی  در  که  هستند  شهر 

تاثیر بسزایی دارند.
جذب  در  همواره  شهرها  ورودی   
همواره  دارد،  بسزایی  تاثیر  گردشگر 
بسیاری از شهرسازان و معماران شهری 
مهمترین نکته خود را در طراحی های 
شهری به ورودی های آن می پردازند 
و حتی در زندگی خودمان نیز با چنین 
 ، ایم  نموده  برخورد  بسیار  چیزهایی 
وارد  کاال  خرید  برای  مثال  عنوان  به 
فروشگاهی می شویم که زیبایی بصری 
 ، آن ما را مورد توجه خود قرار دهد 
المثلی  ضرب  نیز  خصوص  این  در 
ایرانی وجود دارد که می گوید” رنگ 

رخساره گواهی دهد از ِسر درون”.
ساحلی  شهر  وارد  وقتی   … اما  و 
کالچای می شوید مشاغل تعمیرگاهی 
خود  به  را  تان  چشمان  خودرویی  و 

صبح  دیروز دوشنبه در درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح در هنگ مرزی 
سراوان مقدار تقریبی 2 تن موادمخدر کشف، دو نفر از اشرار به هالکت رسیده 

و یکی از مرزبان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
اولیه  ساعات  در  که  درگیری  این  ناجا؛در  پایگاه خبری شهدای  گزارش  به 
درگیری  طی  نظر  مورد  محدوده  در  مستقر  ،مرزبانان  افتاد  اتفاق  امروز  بامداد 

انتقاد  مورد  که  اتفاقی   ، نوازد  می 
و  شهری  نظران  صاحب  از  بسیاری 
سالیان  در  کالچایی  شهروندان  حتی 
با  جهت  همین  به  است.  شده  اخیر 
یکی از صاحب نظران و اساتید رشته 
شهرسازی به گفتگو نشستیم و از وی 

راه حل این معضل را پرسش کردیم.
دانشگاه  استاد  زاده  رمضان  کمیل 
افزایش  از  مازندران   و  گیالن  های 
در  ومکانیکی  خدماتی  واحدهای 
باالخص شهر ساحلی  ورودی شهرها 
گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  کالچای 
و  واحدها  این  ساماندهی  برای 
دو  شهر  ورودی  بصری  زیباسازی 
یکی  گرفت  پیش  در  توان  می  را  راه 
امری  )که  شهر  خارج  به  آنها  انتقال 
اجتناب پذیرخواهد بود( و دیگری راه 
اندازی شهرک خودرویی است. وی با 
اندازی  از راه  اینکه تجربه خوبی  بیان 
وجود  کشور  در  خودرویی  شهرک 

مسلحانه دو نفر از اشرار و قاچاقچیان را به هالکت رسانده و همچنین موفق به 
کشف 2 تن مواد مخدر نیز گردیدند.

سراوان  سوخته  مک   12۹ تکاوری  یگان  جانشین  ضربتی  عملیات  این  در   
سرگرد رسول طالبی از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته که در حین 

انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهرک  این  در   : داشت  اظهار  دارد، 
های خودرویی می توان تمام امکانات 
با  مرتبط  صنوف  نیاز  مورد  رفاهی 
فراهم  سنگین  و  سبک  خودروهای 
کرد:  خاطرنشان  زاده  رمضان  شود. 
درسترسی به ابزار و امکانات الزم در 
جهت تعمیر خودروها موجب کاهش 
خدمات  قیمت  ساماندهی   ، هزینه 

مندی  رضایت  به  منتج  که  شد  خواهد 
شهروندان را فراهم می آورد. این استاد 
مبادی ورودی شهرها  رشته شهرسازی، 
را ویترین و نمونه از عملکرد شهرداری 
کرد:  تصریح  و  دانست  شهر  سطح  در 
و خاص  ویژه  توجه  نیازمند  اماکن  این 
اجرای  در  باید  ها  لذا شهرداری  هستند 

این پروژه اهتمام ویژه ای داشته باشند.

شـهادت یک مـرزبان و هالکت 2 قاچاقچــی 

ساماندهی مشاغل مزاحـم ورودی شهر کالچای

واکنش
خبر

خبر

خبر

اجتماعی  تامین  رئیس 
گیری  شکل  از  کالچای 
ارزشمند  و  مهم  اتفاق  دو 
راستای  در  شهر  این  در 
حمایت همه جانبه از مردم 
اجتماعی  تامین  حوزه  در 

خبر داد.
شکل  از  زمانی   ناصر 
و  مهم  اتفاق  دو  گیری 
در  شهر  این  در  ارزشمند 
راستای حمایت همه جانبه 
تامین  حوزه  در  مردم  از 
اجتماعی خبر داد و گفت: 
بهره مندی از پزشک معتمد 
دفتر  اندازی  راه  دیگری  و 
کالچای  در  صنفی  مجمع 
عملی  مهم  اقدامات  از 
بوده   شعبه   این  سوی  از 
خدمات  راستای  در  که 
رسانی بهتر و بهینه به مردم 

صورت گرفته است.
این  یادآوری  با  وی    
این،  از  پیش  که  مطلب 
ظرفیت  از  کالچای  شهر 
پزشک معتمد بی بهره بوده 
این  تحقق  با  کرد:  اظهار 
امر که از جمله ضروریات 
مردم  حق  به  مطالبات  و 
شدگان  بیمه  بوده،  منطقه 
این  بگیران  مستمری  و 
به  بود  خواهند  قادر  شعبه 
خدمات  از  استفاده  منظور 
پیش بینی شده در سازمان 
)تاییدیه استراحت پزشکی، 
پروتز  و  آروتز  های  هزینه 
در  معتمد  پزشک  به  و… 
شهر کالچای مراجعه کنند.

اجتماعی  تامین  رئیس 
 : کرد  خاطرنشان  کالچای 
شرایط پیش از این به گونه 
ای بود که مردم برای انجام 
شهرستان  به  کارها  این 
هزینه  متحمل  و  مراجعه 
که  شدند  می  گزافی  های 
تسهیل  و  تسریع  بر  عالوه 
در فرایند کار باعث کاهش 
های  هزینه  و  وقت  اتالف 

اضافی می شود.

شهردار املش از اجرای 
عملیات لکه گیری و ترمیم 
شهر  سطح  روهای  پیاده 

املش خبر داد.
اظهار  رنجبرنیاول  ناصر 
پیاده  از  قسمتهایی   : کرد 
به  معابر  از  برخی  روی 
مجاز  های  حفاری  دلیل 
حفاری  مواردی  در  و 
توسط  که  مجاز  غیر  های 
صورت  کسبه  و  ساکنین 
و  ترمیم  نیازمند  گرفته 

بهسازی می باشد.
منظور  به   : افزود  وی 
بهسازی  و  ایمنی  افزایش 
زیباسازی  نیز  و  معابر 
توسط   ، شهری  منظر 
شهرداری،  عمرانی  حوزه 
عملیات ترمیم و لکه گیری 
پیاده روها به صورت فرش 
در  آسفالت  و  موزاییک 

حال انجام است .

خبر

خبر

خبر

خبر

بهره مندی 
شهروندان کالچایی 

از پزشک معتمد

پیاده روهای 
سطح شهر املش 

ترمیم می شود

 شنیده ها حاکی از آن است شهردار سابق الهیجان 
دفع  طریق  از  عمومی  بهداشت  علیه  تهدید  جرم  به 
حبس  یکسال  به  زمین  تخریب  و  زباله  نامناسب 
محکوم شد. این در حالی است که بسیاری از شهرداران 
به صورت  ها  زباله   مدت  همان  در  گیالن   منطقه شرق 
دفع  و  دفن  یا جنگلی  مناطق ساخلی  در  و  دفع  نامناسب 
این شهرداران  که  دهد  می  نشان  های  بررسی  کردند.  می 
آنها  بعضا اخطار  هیچ گونه محکومیت نداشته و فقط به 
محیط زیستی داده شد. نشریه واکنش منتظر واکنش 
مسئوالن شرق گیالن ، دستگاه قضایی ، محیط زیست 
و تشکل های مرتبط در این خصوص است تا اخبار 

و گزارش ها را عینا منتشر کند.

چندروزی بود موضوع انتقال کمیته امداد کالچای 
به چابکسر در فضای مجازی موجب تشویش اذهان 
عمومی شهروندان این شهر شده  که این موضوع  با 
مدیرکل این نهاد درمیان گذاشته شد. علیرضا محمدی 
مدیرکل کمیته امداد امام )ره( گیالن اظهار داشت: از 
بدو تاسیس کمیته امداد 2تغییر ساختاری در این نهاد 
داشتیم که در گذشته 26 شاخه در استان وجود داشت 
که به ازای هر فرمانداری به 16 مدیریت تبدیل و باقی 

بصورت فرعی فعالیت می کردند.

ریاست  صادقی  دکترسعید  سوی  از  حکمی  طی   
بعنوان  پیام نور استان گیالن، »بالل نظریان«  دانشگاه 

رئیس جدید دانشگاه پیام نور کالچای معرفی شد.
نظریان که کار خود را از امروز آغاز کرد، کارشناس 
امور  این مدیر  از  ارشد مدیریت دولتی دارد و پیش 

اداری و مالی دانشگاه پیام نور املش بود.

شهردار شرق 
گیالنی محکوم 

به یکسال 
حبس شد

خبر انتقال کمیته 
امداد کالچای به 

چابکسر کذب است

رئیس دانشگاه 
پیام نور کالچای 

معرفی شد
بیان  با  املش  و  رودسر  نماینده   
و  مشکالتی  دانیم  می  همه  اینکه 
نارضایتی هایی در بخش کشاورزی 
قدردان  باید   : دارد،گفت  وجود 
و  جهادکشاورزی  وزیر  حضور 
لمس مشکالت کشاورزان استان از 

نزدیک باشیم. اسداهلل عباسی نماینده 
مجلس  در  املش  و  رودسر  مردم 
به  توجه  با  اسالمی  گفت:  شورای 
گیالن  استان  کشاورزی  مشکالت 
به  وزیرجهادکشاورزی  اینکه  از  و 
کشاورزان  مشکالت  بررسی  جهت 

به استان سفر نمی کند پس از رای 
اعتماد قول گرفتیم و  ایشان را برای 
بررسی و رفع مشکالت کشاورزی 

به گیالن دعوت کردیم.
وی ادامه داد: چهارشنبه  گذشته 
وزیر  حضور  موضوع  با  ای  جلسه 
در جهادکشاورزی استان برگزار شد 
به مسائل و مشکالت کشاورزان  و 
گیالنی همانند کاهش تولید ابریشم 
کاهش   ، تن  هزار  به  تن  7هزار  از 
تولید چای و عدم پرداخت مطالبات 
ناظرین  استخدام  عدم   ، چایکاران 
چای و مشکل کارخانجات چای که 
سازمان  به  شان  بدهی  تسویه  بابت 
چای و بانک ها مجبور هستند چای 
زیر  5۰درصد  با  را  بهار  و  تابستان 

قیمت عرضه کنند.
در  املش  و  رودسر  نماینده 

خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس 
کاهش  که  گیاه  و  کرد: صادرات گل 
داشته از دیگر موضوعاتی بود که قرار 
برخی  با  کشاورزی  وزیرجهاد  شد 

گلکاران دیدار کند.
کاران  مرکبات  کرد:  تصریح  وی 
وزیر  داشتند  انتظار  نیز  منطقه 
شان  صحبت  پای  جهادکشاورزی 
مرکبات  آنکه  به  باتوجه  و  بنشیند 
سرمازدگی  دلیل  به  گذشته  درسال 
دچار مشکل شده بود به وزیر جهاد 
مرکبات  واردات  از  را  شان  نگرانی 
از  ایشان  همین جهت  به  کنند  اعالم 
باغات پرتقال و صنایع تبدیلی که در 
منطقه سرمایه گذاری شده بازدید و از 

نزدیک مشکالت را بررسی کرد.

همه باید قدردان حضـور وزیرجـهاد باشیم
نماینده رودسر و املش:  

فرماندار املش:

مدیرکل کمیته امداد 
گیالن:

کار  جلسه  در  محمودی  دکتر   
گروه بررسی وضعیت گاز رسانی این 
شهرستان با حضور مهندس مسعودی 
و  استان  گاز  عامل  مدیر  معاون  نیا 
مسکن  بنیاد  کل  ادارات  نمایندگان 
در  طبیعی  منابع  و  فرهنگی  میراث   ٬
محل فرمانداری گفت : گاز واژه ای 
از  یکی  عنوان  به  میتواند  که  است 
دایم  اقامت  ایجاد  در  الهی  مواهب 
و جلوگیری  ها  در روستا  روستاییان 
از مهاجرت بی رویه انان به شهر ها 
باشد همچنین میتواند مرکز ثقلی برای 
توسعه و تقویت قطب گردشگری و 
گردد  تلقی  استان  در  گذاری  سرمایه 
سیاستهای  یمن  به  شاکریم  را  خدا 
مدبرانه دولت تدبیر و امید با موافقت 
از  اسالمی  شورای  مجلس  و  رهبر 
اغلب   ۹3 بودجه  قاف  بند  محل 

گاز  موهبت  از  شهرستان  روستاهای 
برخوردار شدند .  وی افزود : امسال 
بنیادین  و  مهم  طرح  یک  اجرای  با 
در نگاه وزارت نفت و زیر مجموعه 
بر  بالغ  اعتباری  با  گاز  امور  در  آن 
برای 8 روستای  تومان  میلیارد   5/12

مناطق باال دست گاز رسانی میشود و 
باالی 2۰ خانوار  تدریجا خانوارهای 
و زیر 1۰ خانوار ٬ کال 15 روستا را 
 3۰ حدود  اکنون  شد  خواهد  شامل 
لوله های گازی  اتصاالت  از  کیلومتر 
برقرار شده است و پیمانکاران فعالند 

سال  اواخر   ٬ سیاهکل  شهرستان  بجز 
ییالقی شهرستان  غالب روستاهای   ۹7
تحولی  خود  که  داشت  خواهند  گاز 
یعنی  است  اقتصادی  مبانی  تقویت  در 

اقتصاد درون زا و برونگر است.
فرماندار املش اظهار داشت : غالب 
روستاهای جلگه ای و کوهپایه ای پس 
برخی  اما  دارند  گاز  همه   ٬ ییالق  از 
دار  گاز  فنی  و  محیطی  عوامل  بدلیل 
گلستان   ٬ کشمش  روستاهای  نشدند 
سرا و بیلی لنگه و سایرروستا هایی از 
شده  انجام  شان  طراحی   ٬ دست  این 
دار  گاز   ۹7 پایان  تا  انشاهلل  که  است 
نمودن  مرتفع  تردید  بی  شد  خواهند 
 ٬ پروژه  روی  فرا  انسداد  و  موانع 
فی  تنگاتنگ  تعامل  و  تعاون  مستلزم 
مابین همه دستگاههای اجرایی در این 

امر مهم است.

  روستاهای ییالقی املش تا اواخر  97 گاز دار می شوند

رودسر بیشتر از تعهدات زکات جمع آوری کرد

شهردار املش :

تعهدات  از  بیشتر  رودسر  گذشته 
خود در جمع آوری زکات عمل کرده 
گزارش های  اساس  بر  افزود:  است، 
پایان  تا  می کنیم  پیش بینی  ارائه  شده 
از  بیش  جمع آوری شده  زکات  سال 

تعهدات شهرستان باشد. 
از  تقدیر  با  رودسر  فرماندار 
عملکرد شورای زکات این شهرستان 
محصوالتی  به  زکات  کرد:  تصریح 

تعلق می گیرد که طبیعت در آن نقش 
مهمی ایفا می کند و باید سهم خلقت 

پرداخت شود. 
وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای 
در  که  است  محصوالتی  زکات  از 
می شود،گفت:شورای  تولید  روستاها 
این  روستاهای  تمام  در  زکات 

شهرستان راه اندازی و فعال شود. 
به  هفته  اوایل  جانبازی  مهندس 

این  گفت:  رودسر  فرماندار 
از تعهدات خود در  بیشتر  شهرستان 

جمع آوری زکات عمل کرده است.
رودسری  جانبازی  امیر 
به  عنوان  زکات  الهی  گفت:فریضه 
یک عمل عبادی در بهبود و ضعیت 
جامعه  فقرزدایی   و  اقتصادی 

تأثیرگذار است .
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

الهیجان  فرمانداری  سرپرست  عنوان 
انتخاب شد.

درگیری مرزبانان با قاچاقچیان مواد مخدر ....

آگهــی ثبتی  

آگهــی ثبتی  

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کوچصفهان
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت عرشیا صعود کاسپین شرکت با مسوولیت محدود 
به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10980225844

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1396/9/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1-اعضای هیات مدیره برای پنج سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
فرهاد مسکینی جوبیجار کلی با کد ملی 0059389745 بسمت رییس 
معصومه  سیده  و  الشرکه  سهم  ریال   500000 دارنده  و  مدیره  هیات 
حسینی الله دشتی به کد ملی 2596031711 بسمت منشی و عضو هیات 
مدیره و دارنده 500000 ریال سهم الشرکه و سعید جوانمرد مداینی به 
کد ملی 0453337937 بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و دارنده 

1000000 ریال سهم الشرکه تعیین گردیدند.
برات و  و  نظیر چک  بانکی  و  و تعهدآور  بهادار  اوراق  و  2-کلیه اسناد 
سفته و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای متفق 
مدیر عامل و خانم سیده معصومه حسینی الله دشتی همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا، 
انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
سازمان  های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک 
ثبت قابل دسترس می  باشد.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن- 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کوچصفهان  -  ر م الف 5833

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی

تاریخ  در  داتیس  رایبد  تندکار  غیرتجاری  موسسه  تاسیس 
1396/10/04 به شماره ثبت 1356 به شناسه ملی 14007300906 
زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت 
حقوقی  مشاوره  خدمات  موسسه:  -موضوع  گردد.  می   آگهی  عموم  اطالع 
و داوری و حل و فصل دعاوی و وکالت با استفاده از وکالی دارای پروانه 
فعالیت معتبر- انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از 
اخذ مجوز از مراجع قانونی با ققید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. -مدت موسسه: نامحدود -مرکز اصلی 
موسسه: گیالن- شهرستان رشت- بخش مرکزی- شهر رشت- حمیدیان- 
مجتمع  پالک-  حمیدیان-  برادران شهید  بلوار  )ششم(-  شانزدهم  کوچه 

ترنج- طبقه پنجم- واحد 11- کد پستی41469649688
-سرمایه موسسه: مبلغ1000000 ریال می باشد.

تعیین  ذیل  قرار  به  نامحدود  مدت  برای  موسسه  مدیران  -اولین 
و  عامل  مدیر  سمت  به  باالجورشری  تندکار  هدیه  سیده  خانم  گردیدند: 
عضو هیات مدیره و به شماره ملی 2594924520 و دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه و خانم سیده حدیثه تندکار باالجورشری به سمت رییس 
هیات مدیره و به شماره ملی 2596050382 و دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه تعیین گردیدند.  -دارندگان حق امضا: همچنین امضای کلیه 
اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمی با امضای خانم سیده هدیه تندکار همراه با مهر موسسه معتبر 

می باشد. -اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
و  شرکتها  ثبت  اداره   - گیالن  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
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سالمه شیرزادی



واکنش 6
سه شنبه  5  دی  1396/ شماره 676

 گوناگون

با  قضا  دستگاه 
یلدا  شب  حرمت شکنان 

برخورد شدید کند
آذری  خواننده  آوردن   -
از کشور همسایه برای شب 
و  بی شرمانه  آستارا  در  یلدا 

افتضاح است
در  که  یک عده   -
ریاست جمهوری  انتخابات 
بودند  شده  ردصالحیت 
گم  را  کالف  سر  اکنون 
همه کاره  را  خود  و  کرده 
کشور می دانند - اگر جریان 
را  خود  حواس  انحرافی 
جریان  مانند  نکنند  جمع 
این ها هم توسط  بساط  فتنه 
و  والیی  انقالبی،  نیروهای 

حزب اهلل جمع می شود..

در  شهید  بنیاد  کل  مدیر 
مدرسه  آموزشی  کارگاه 
پردازی  ایده  و  خالقیت 
شاهد  آموزان  دانش  ویژه 
گیالن  استان  ایثارگر  و 
در  شهید  بنیاد  اینکه  بابیان 
آموزشی  برنامه های  اجرای 
کرد:  اظهار  است  پیش قدم 
که  در جلسه ای  قبل  ماه  دو 
خدمت دکتر اصفهانی بودیم 
دوره ای   چنین  برگزاری 
هم  ما  و  کردند  مطرح  را 
به  که  اهمیتی  به  توجه  با 
ایثارگر  خانواده های  رشد 
قائل هستیم در این موضوع 

پیش قدم شدیم.
گیالن،  ایثار  گزارش  به 
اینکه  به  اشاره  با  وی 
آموزشی  درزمینه  هرچقدر 
بازهم  کنیم  سرمایه گذاری 
هرچقدر  افزود:  دارد  جا 
مسیر  این  در  سرمایه گذاری 
شود برای آینده این مملکت 

و فرزندان خودمان است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان گیالن بابیان 
پژوهش  و  تحقیق  اینکه 
یک  رشد  شاخص های  از 
خاطرنشان  است  کشور 
از  یکی  توسعه یافتگی  کرد: 
شاخص های خیلی مهم یک 
جامعه  در  و  است  کشور 
امروز ما همواره دانشجویان 
و نخبگان و مراکز علمی باال 

به عنوان مرجع هستند.
اینکه  به  اشاره  با  پاکاری 
را  نخبگان  مردم  معموالً 
انتخاب  الگو  به عنوان 
علم  جایگاه  افزود:  می کنند 
و پژوهش و نخبگان جایگاه 
به  و  هست  باالیی  و  رفیع 
این  مسئولیت  اندازه  همان 
افراد نسبت به سایر گروه ها 

باالتر است.
دلیل  به  اشاره  با  وی 
این دوره آموزشی  برگزاری 
این دوره ای  با  تصریح کرد: 
است  اجرا  حال  در  که 
برای  فرصت  امیدواریم 
دانش آموزان ما فراهم شود 
تا استعداد خود را به بهترین 
آن  به  و  دهند  پرورش  نحو 

جایگاه برسیم.

خبر

خبر

انتقاد شدید امام 
جمعه آستارا

مردم نخبگان 
را به عنوان الگو 
انتخاب می کنند

نرده  کرد:  اعالم  رشت  شهردار    
های خط ویژه اتوبوسرانی جمع آوری 
و پیاده راه فرهنگی هم مناسب سازی 
می شود. به گزارش اداره اطالع رسانی 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
شهرداری رشت، شهردار این کالنشهر 
تلویزیونی  زنده  برنامه  در  باحضور 
اشاره  با  باران،  شبکه  از  شبان  مهتاب 
کرد:  اظهار  رشت  فرهنگی  شهرت  به 
درسطح  که  شهرهایی  درمجموع، 
هستند  فرهنگی  اصالت  دارای  کشور 
متمایز عمل می کنند و رشت نیز باید 
به  انتقال فرهنگ های دیرین خود  در 

جهان کوشا باشد. 
  شهردار رشت از اجرای برنامه روز 
رشت در دوازهم دی ماه خبر داد و با 
ارتقای  راهکارهای  از  یکی  اینکه  بیان 
مفاخر  جایگاه  به  پرداختن  فرهنگی، 
کرد:  نشان  خاطر  است  شهر  فرهنگی 

کاالهای  صادرات  میزان  ها:  واکنشی 
تولیدی منطقه آزاد انزلی از حدود 5۰۰ 
میلیون   55 به   ۹1 سال  در  دالر  هزار 
یافته است که  افزایش  دالر در سال ۹5 
اقتصادی  های  شاخص  رشد  بر  عالوه 
موجب جذب سرمایه گذار شده است.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
انزلی رئیس سازمان  آزاد  منطقه  سازمان 
با  گیالن  تجارت  و  معدن   ، صنعت 
مهندس رضا مسرور رییس هیات مدیره 
در  و  دیدار  سازمان  این  مدیرعامل  و 
تولیدی  محصوالت  صادرات  خصوص 
بهره  با  حاشیه خزر  کشورهای  به  ایران 
مندی از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی و  
مزیت های نسبی و رقابتی گیالن گفت 

و گو کرد.. 
اقدامات  بیان  مهندس مسرور ضمن   
انجام شده از سوی سازمان متبوع خود 
در راستای حمایت از واحد های تولیدی 
و صادراتی عنوان کرد : با انجام  تمرکز 
نسبی  و  رقابتی  های  مزیت  روی  بر 
راستای  در  صادرات  حوزه  در  گیالن 
بهبود  و  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
و  قوانین  اعمال  با  کار  و  کسب  فضای 

روز  برنامه  موضوع  ترین  شاخص 
رشت پرداختن به مفاخر فرهنگی شهر 
با  رشت  شهردار  است.  ویژه  طور  به 
اشاره به عبور روزانه 3۰۰ خودرو در 
پیاده راه افزود : این مسئله حتی نام پیاده 
راه را نیز زیر سوال برده و پیشنهاد این 
است که  این مسیر با مبلمان مناسب و 

تغییرات اندکی بازبینی شود . 
 *رشت شبهای زنده ای دارد 

شهر  عنوان  به  رشت  ثبت  نصرتی   
این  بارز  های  ویژگی  از  را  خالق 
رشت   : کرد  بیان  و  برشمرد  شهر 
از  است  بهتر  و  دارد  ای  زنده  شبهای 
خودروهای سیار درساعات ویژه ای از 
با  تا  استفاده  شود  راه  پیاده  شب در  
این  مسیر،  در  خوراک  ارائه  به  توجه 
زندگی شبانه ای در آنجا به وجود بیاید 
پیاده  طرح  با  موافقت  اعالم  با  وی   .
برای جلب  است  الزم  کرد:  تاکید  راه 

معافیت های مناسب از سوی این سازمان 
تولید  ، 55 واحد راکد مجدد به چرخه 
صادرات  میزان  و  بازگشته  صادرات  و 
 5۰۰ حدود  از  منطقه  تولیدی  کاالهای 
هزار دالر در سال ۹1 به 55 میلیون دالر 
در سال ۹5 افزایش یافته است که عالوه 
اقتصادی موجب  بر رشد شاخص های 
های  بخش  در  گذار  سرمایه  جذب 

مختلف شده است. 
وی در ادامه شناسایی بازارهای هدف 
صادراتی را بسیار حائز اهمیت دانست و 
افزود: با شناسایی درست بازاهای روسیه 

فعالیت  اجازه  شهرداری،  7۰۰میلیاردی  هی  گفت:بد  رشت  شهردار   :24 گیالن 
گسترده به شهرداری را نمی دهد.

مسعود نصرتی با حضور در صحن شورا از تالش های مدیریت شهری برای رفع 
مشکالت شهرداری خبر داد. 

  وی اظهار کرد:بخش عمده ای از مشکالت شهرداری به ساختار نامناسب گذشته 
ها و محکومیت های  که موجب شده شهرداری دچار خسارت  برمی گردد  حقوقی 

مالی عدیده گردد. 

کمترین  با  شهروندان،  رضایت  کامل 
این طرح  در  تغییرات الزم  اصالحات 

صورت گیرد.  
*نرده های مسیر خط ویژه اتوبوس 

باید جمع آوری شود 
برخی  به  توجه  با  همچنین  وی   
درشهرداری  ها  مصوبه  و  ها  پژوهش 

و کشورهای حاشیه خزر به عنوان بازار 
منطقه  و  گیالن  صادراتی،  هدف  های 
ها  کشور  پایگاه صادراتی  به  انزلی  آزاد 
تبدیل می شود و مجتمع بندری کاسپین 
به عنوان بزرگترین بندر ایران در دریای 
خزر با رویکرد صادراتی احداث شده و 
گذارای  سرمایه  با  نیز   حاضر  حال  در 
بخش خصوصی ساخت سیلو ، سردخانه 
حال  در  بندر  این  پسکرانه  در  انبار  و 

انجام است. 
عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رییس 
سازمان منطقه آزاد انزلی پسکرانه مجتمع 

 نصرتی افزود:با ابتکار عمل های صورت گرفته، حساب های مسدود شده شهرداری 
به  فعالیت گسترده  اجازه  بدهی 7۰۰میلیاردی شهرداری،  این حال  با  رفع شده است، 

شهرداری را نمی دهد. 
 در این جلسه همچنین اعضای شورا بر همدلی با شهردار رشت برای رفع مشکالت 
برای رفع معضالت  باره زمانی  تعیین  تاکید کردند و همچنین اعضای شورا خواستار 

مطرح شده و همچنین اولویت بندی پروژه های شهرداری شدند.
منبع : گیالن 24

درون  نقل  و  حمل  پیرامون  موضوع 
استفاده  به  موظف  شهر  این  کرد:  نشان  خاطر  شهری 
در  نیز  تندرو  اتوبوس  و  است  ویژه  اتوبوس  خط  از 
بازه زمانی 1۰ سال آینده مورد نیاز شهر نیست بنابراین 
نرده های مسیر خط ویژه اتوبوس باید جمع آوری شود 
با کاربری متفاوت مورد  و در جای دیگری 

استفاده قراربگیرند.

مناسب  ظرفیت  یک  را  کاسپین  بندری 
و  تولیدی  های  واحد  استقرار  جهت 
صنعتی بیان و خاطر نشان کرد: با استقرار 
صنایع در پسکرانه بندر کاسپین این بندر 
تبدیل می شود و  بندر نسل سوم  به یک 
ارزش  زنجیره  باید  مشترک  همکاری  با 
کاالهای  تا  شود  ایجاد  صنعت  بخش  در 
مختلف  کشورهای  به  استان  در  تولیدی 
صادر شوند و الزم است در حوزه صادرات 
تمرکز موضوعی داشته باشیم و در حوزه 
بنیان، کشاورزی،  دانش  صنایع های تک، 
مزیت  گیاه  و  گل  و  پوشاک  بندی،  بسته 
رقابتی در گیالن وجود دارد که باید از این 
نشست  این  ادمه  در  شود.  استفاده  مزیت 
مهندس دلق پوش رییس سازمان صنعت ، 
معدن و تجارت گیالن ، منطقه آزاد انزلی 
ویژه  موقعیت  و  مناسب  فرصت  یک  را 
کرد:  بیان  و  دانست  کشور  و  استان  برای 
دیدگاه منطقه آزاد انزلی در حوزه صنعت 
ارزشمند بوده و تالش های سازمان منطقه 
آزاد انزلی در راستای  فعالسازی واحدهای 
راکد و توسعه صادرات واحدهای تولیدی 

منطقه ارزشمند و قابل تقدیر است . 

نرده های خط ویژه اتوبوسرانی رشت جمع می شود

را   ۹6 دی   15 گیالن،  مالیاتی  امور  ارزش مدیرکل  بر  مالیات  اظهارنامه  ارائه  فرصت  آخرین 

افزوده فصل پاییز امسال دانست و گفت: فرصت 
جاری  سال  پایان  تا  مالیاتی  جرائم  بخشودگی 

وجود دارد. 
جواد انوری اظهار کرد:در راستای تحقق اقتصاد 
مقاومتی و در جهت تکریم ارباب رجوع و کمک 
حمایت  همچنین  و  کشور  اقتصادی  چرخه  به 
و  اقتصادی  بنگاه های  و  تولیدی  واحدهای  از 
صاحبان مشاغل،چنانچه تا پایان سال جاری نسبت 
حداکثر  کنند،از  اقدام  خود  مالیات  پرداخت  به 
بهره مندخواهند  بخشش  قابل  جرائم  بخشودگی 

شد.
در  افزود:  گیالن  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
به   136۹ سال  بودجه  قانون   5 تبصره  راستای 
دولت اجازه داده شده تا بدهی های قطعی خود به 
اشخاص حقیقی،حقوقی،تعاونی و خصوصی را که 

در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال ۹5 ایجاد 
اشخاص  از  دولت  قطعی  مطالبات  با  را  است  شده 
مزبور تا مبلغ 5۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی 

– خرجی تسویه کند.
وی ادامه داد:وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد 
اوراق تسویه خزانه صادر  با عنوان  را  تعهد خاصی 
بدهی  تسویه  منظور  به  صرفا  اسناد  این  که  می کند 
اشخاص یاد شده به دستگاه های اجرایی و شرکت ها 

و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.
این مقام مسئول یادآور شد:مودیان محترم و فعاالن 
اقتصادی با توجه به محدود بودن زمان فقط تا پایان 
سال جاری فرصت دارند به ادارات امور مالیاتی در 
بهره مند  از تسهیالت مذکور  استان مراجعه و  سطح 

شوند.

شهرداررشت، بدهی های شهـرداری اجازه فعالیـت نمی دهد

۱5 دی؛ آخرین فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز

مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران گیالن:

خبر

 وزیــر نیرو از آبفای گیالن 
تجلیل کرد

 وزیر نیرو طی لوحی از تالش ارزشمند همکاران 
اولیه  ساعات  در  رسانی  خدمات  جهت  شرکت  این 

رخداد زلزله کرمانشاه تقدیر نمود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  به گزارش 
اردکانیان  رضا  گیالن،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
و  مدیریت  همت  و  تالش  از  لوحی  طی  نیرو  وزیر 
مشکالت  رفع  جهت  گیالن  آبفای  شرکت  کارکنان 
خدمات رسانی در اولین ساعات حادثه زلزله کرمانشاه 
به  دستیابی  برای  ها  کوشش  افزود:  و  نمود  تقدیر 
گفتنی  دارد.  ادامه  همچنان  پایدار  و  عادی  وضعیت 
است ضمن حضور چند تن از همکاران آبفای گیالن 
 31۰ بر  بالغ  امدادرسانی  جهت  زده  زلزله  مناطق  در 
بسته  قالب  در  همکاران  نقدیر  کمکهای  ریال  میلیون 
های غذایی به زلزله زدگان اهداء شد . همچنین اعزام 
یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار ، چند باب اتاقک پیش 
ساخته ، 164 تخته پتو و 2۰۰ عدد آب آکاردئونی 1۰ 
لیتری از طرف کارکنان این شرکت به حادثه دیدگان 

خدمت بین دانازلزله کرمانشاه اهداء شد.

شهردار خبر داد،

مدیرکل امور مالیاتی گیالن خبر داد:

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با ۱4۰۰ 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 .
  شماره هاي حساب انجمن     ۰۱۰۰248۱۰8۷۰۰3 بانک صادرات       ۰۱۰۰۰39455۰۰9     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   3333۱3۰۰ - ۰۱3    و   ۰9۱۱۱34۷4۷۷   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 24۰۰ نفر

شماره حساب بانک ملی۰۱۰5392855۰۰5 و   شماره حساب  بانک صادرات۰۱۰25۰۷3۰8۰۰۰- 
شماره حساب بانک رفاه2222۰۰2۰۰- و شماره کارت  6۰63۷3۱۰2۱۷59۱22بانک مهر ایران

تلفن    ۰۱333363539        و         ۰۱33336389۰

خدمت بین دانا

آسایــشگاه معلولیــــن و سالمنــــدان رشت ) خیریه (
بیا تا بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.هموطن نیکوکار !

نیکوکاران گرامی می توانند کمک های نقدی و خیرخواهانه خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند.
آدرس : رشت .فلکه رازی . سلیمانداراب                      تلفن  33554648

بانک ملی شعبه رازی رشت :  ۰۱۰6۰۱8۰6۷۰۰۰

صادرات ازمنطقـه آزاد انــزلی 100 برابـر شد
زهرا رضائی

 خدمت بین دانا

زهرا رضائی

آگهــی ثبتی  

آگهــی ثبتی  

وراث مرحومه حلیمه پوردکانی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
شده دفتر خانه 23 رشت به شماره وارده 16263/96/109 مورخ 
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  شده  مدعی   11/09/1396
ثبتی به شماره 7B /537 واقع در بخش دو رشت ذیل ثبت 1470 و 
صفحه 589 دفتر 4-2 متمم شماره سند مالکیت گردیده که به علت 
را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای   ، است  شده  مفقود  جابجائی 
نموده است لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین  نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار 
این صورت  نماید در غیر  اداره اعالم و رسید دریافت  این  به  آگهی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد 
- رئیس ثبت اسنان و امالک ناحیه یک رشت رشد - محسن ابراهیم 

زاده  ر م الف / 5808

پرویز  به  بدینوسیله      9601411  : کالسه  اجرائیه  ابالغ  آگهی 
علی نژاد علی سرایی و محمد صادق علی پورعلی سرایی و یوسف علی 
پرونده کالسه فوق  علیپور بدهکار  تقی  پور علی سرایی ورثه محمد 
که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اند ابالغ می گردد که 
بین شما و خانم هاجر قاسم پورشکار سرائی مبلغ 924/572/381 
در  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال 
خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر 
 19/18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجراء  این  در  فوق  بکالسه  و 
تاریخ  از  گردد  می  ابالغ  بشما  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین 
یک  فقط  است  محسوب   اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار 
نوبت در روزنامه  درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
تعقیب خواهد شد./                                                               علیه شما  اجرائی طبق مقررات  دیگری عملیات 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت               ر م الف / 5797



رضایی  حاج  امیر 
فوتبال  مشهور  کارشناس 
در  شنبه  سه  روز  ایران  
گفتگویی کوتاه به خبرنگار 
در صورت   : گفت  واکنش 
کیروش  کارلوس  رفتن 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  از 
ترین  مناسب  و  بهترین   ،
جایگزین برای وی سرمربی 
بیان  با  وی  است.  خارجی 
مربیان  کیفی  سطح  اینکه 
داخلی  مربیان  از  خارجی 
است.اضافه  بهتر  بسیار 
تواند  کرد: سرمربی ای می 
تیم  در  کیروش  جایگزین 
ملی فوتبال ایران شود ، که 
از  بودن،  بر خارجی  عالوه 
او بهتر ، قوی تر ، با دانش 
تر و رزومه ی کاری موفقی 

داشته باشد.

شهردار  معارفه  آئین 
،با  رضوانشهر  شهر  جدید 
حضور مهندس حسنی پور 
فرماندار رضوانشهر، حجت 
االسالم و المسلمین عبدالهی 
امام جمعه شهرستان، جناب 
آقای شکری نماینده محترم 
شهرستانهای  شریف  مردم 
تالش ، رضوانشهر و ماسال 
در مجلس شورای اسالمی، 
 ، فرماندار  محترم  معاون 
شورای  محترم  اعضای 
معظم  خانواده   ، تأمین 
و  استانی  مدیران  و  شهداء 
و  معتمدین   ، شهرستانی 
رئیس  و  شهردار  همچنین 
محترم شورای شهر انزلی در 
سالن اجتماعات فرمانداری 

رضوانشهر برگزار شد.
رضوانشهر  فرماندار 
معارفه  و  تکریم  آیین  در 
اظهار  رضوانشهر  شهردار 
مراحل  سیر  از  پس  کرد: 
حکم  صدور  با  قانونی 
ساالری  دکتر  سوی  از 
استاندار گیالن جناب آقای 
رسما  اصلی  صفائی  مازیار 
شهر  شهردار  عنوان  به 

رضوانشهر معرفی شد.
پور  حسنی  مهندس 
گفت: طبق قانون شورا های 
اختیاراتی  دارای  اسالمی 
هستند که انتخاب مدیریت 
شهری و شهردار جز همین 
امور است و یکی از وظایف 
مدیریت شهری تولید شغل 
و فراهم نمودن بستر در این 

راستا است.
سابق  شهردار  از  وی  
جناب آقای مهندس عسکر 
آقای  همچنین  و  اسدی 
مهندس ممدوح که در این 
شهرداری  سرپرستی  مدت 
را عهددار بودند و اصحاب 
رسانه که همیشه پشتوانه ما 
بودند و هستن نیز تشکر و 

قدر دانی کردند.
رسانی  اطالع  پایگاه   

فرمانداری رضوانشهر 

سیدمحمدرضارشیدی

سیدمحمدرضارشیدی

حاج رضایی در گفتگو با 
واکنش :

تلفن    ۰۱333363539        و         ۰۱33336389۰

خبر

خبر

  بهترین جایگزین 
برای کیروش 

سرمربی خارجی 
است

شهردار جدید شهر 
رضوانشهرمعرفی شد

7
سه شنبه  5  دی  1396/ شماره 676

 شعر،هنر و ادبیات

انواع  قیمت  افزایش  روزهای  این 
به  و  قرمز  گوشت  مرغ،  لبنیات، 
خصوص تخم مرغ که در صدا و سیما 
روز  سخن  دارد،  وسیعی  بازتاب  هم 
مردم شهر و روستا است. مردم اظهار 
می دارند با توجه به میزان در آمدهای 
برای ۹۰ درصد جمعیت کشور دولت 
اجازه ندهد که قیمت ها بیش از اینها 
گران شود ، چرا که توان خرید  نیست 
کارمندان  و  کارگری  قشر  زندگی  و 
بیکاران  که   است  شده  دشوار  بسیار 
خود  جای  دیگر  درآمد  فاقد  افراد  و 

دارند.
ابتدای هفته قیمت هر  از روز شنبه 
درصد   1۰۰ حالی  در  مرغ  تخم  عدد 
انواع  قیمت  آن  از  پیش  که  شد  گران 
براساس  مرغ  دان  شامل  نهادها 
اظهارات مسئوالن این صنف 25 تا 3۰ 

درصد گرانی را به رخ کشید.!
که  درمناطقی  حتی  قرمز  گوشت 
تا   4۰ کیلویی  به  دارند  دام  پرورش 
در  و  است  رسیده  تومان  هزار   45
از  بزرگ  شهرهای  و  ها  استان  مرکز 
هم  باز  ها  نرخ  این  که  تهران  جمله 
بیشتر است. هم اکنون به قول یکی از 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
فقط آن چهار صدی ها که اغلب هم 
فامیل و دوست و هم کیش هستند می 
توانند با این قیمت ها به راحتی زندگی 
کنند. ۹6 درصد دیگر در سراسر کشور 
ثبات  خیر،  که  قیمت  کاهش  آرزوی 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت 
با  پایدار همزمان  اشتغال  ایجاد  با هدف 
شروع برنامه ششم توسعه اقدام به ایجاد 
به کارفرمایان و  برای کمک  طرح هایی 
بهبود  نتیجه  در  و  کار   جویای  جوانان 
طرح  است.این  نموده  اشتغال  وضعیت 
و  کارورزی  طرح  دو  قالب  در  که  ها 
حال  در  رسیده  تصویب  به  تکاپو  طرح 
اطالع  بدلیل  اما  اجراست  قابل  حاضر 
کارگران  از  بسیاری  محدود  رسانی 
بی  طرح  این  مزایای  از  کارفرمایان  و 
کارفرمایان  کارورزی  طرح  خبرند.در 
فارغ  و  جوان  کار  نیروی  توانند  می 
التحصیل دانشگاهی)فوق دیپلم و باالتر( 
اختیار  در  رایگان  بطور  6ماه  بمدت  را 
پرداخت  برای  تکلیفی  وهیچ  بگیرند 
در  دولت  ندارند.  کارورزان  به  حقوق 
این مدت هزینه آموزشی این کارورزان 
را که معادل یک سوم حداقل حقوق می 
این  از  پس  و  گیرد  می  برعهده  باشد  
از  افراد  این  جذب،  صورت  در  مدت 
معافیت بیمه ای سهم کارفرما برخوردار 
خواهند شد و بمدت 2سال این معافیت 
کرده  نیرو جذب  که  کارفرمایانی  شامل 
اند می شود.در واقع طرح کارورزی هم 

ادامه مطلب ... 
رسانه ها هم مرتب نوشتند اما کسی به 
آنها توجهی نکرد و تنها برخی  مسئوالن 
تذکراتی  خود  نمای  نخ  جلسات  در 

دادند. ! 
نظارتی  های  دستگاه  و  شهر  شورای 
هم دراین خصوص تذکردادند ، اما بیش 
از این کاری صورت نگرفت تا آنجا که 
دو تن از اعضای شورای شهر دررسانه 
صورت  به  شهردار  کردند،  اعالم  ها 
خودسرانه و بدون توجه به برنامه ها و 
نظرات شورای شهر عمل می کند. نتیجه 
آن اقدام ها این بود که  شهردار جدید در 
پایان اولین ماه حضور در نشست رسانه 
 « نرده های خط ویژه    ، اعالم کرد  ای 
جمع   « ویژه  خط  طرح  اصل  بخوانید 
فرهنگی  راه  درپیاده    - می شود  آوری 
میدان  تا  شد  خواهد  ایجاد  تغییراتی 
درآید   بست  بن  از  احتماال  شهرداری 
اظهار  به  بنا  طرح  دو  این  برای   ...... و 
شهرداری   کارکنان  برخی  و  شهروندان 
نزدیک به 3۰ میلیارد تومان از بیت المال 

مردم می گویند: هر   . دارند  را  قیمت 
صبح که بیدار می شوند، دغدغه گرانی 
به  رفتن  جرائت  بعضا  و  دارند  را  ها 
بازار ندارند . شهروندان در چند شهر 
بوشهر،   ، تهران  در  جمله  از  بزرگ 
تهران و البرز می گویند: با افزایش نرخ 
ارز ازیک سو، افزایش عوارض خروج 
واقعی  زمزمه  هم  حاال  و  کشور  از 
به  سوخت  های  حامل  قیمت  گرانی 
ویژه بنزین و گازوییل که موجب ترقی 
گرانی  آن  پیامد  و  نقل  و  هزینه حمل 
های بیشتر خواهد شد، شرایط را برای 
و  است  کرده  دشوارتر  زیست  ادامه 
و  عسر  در  بضاعت  بی  های  خانواده 
هرج شدید به سر می برند و کارشان 
تدبیری  که  است  مسئوالن  برای  دعا 
کاالهای  قیمت  شدن  تر  ارزان  برای 

اساسی بکنند.
انصاف  نظرها  اظهار  برخی   *

نیست
اگرچه قیمت کاالهای اساسی پیامد 
افزایش نرخ ارز و دیگر عوامل در آذر 
ماه افزایش یافته و این روند ادامه دارد 
و کسی نمی تواند منکر آن باشد ، اما 
میلیون   1۰ از  بیش  نابودی  با  انصاف 
کوتاه  مدتی  در  گذار  تخم  مرغ  قطعه 
دو  قیمت  افزایش  برای  توان  نمی   ،
برابری تخم مرغ درزمانی اندک کاری 
کرد و چاره اندیشی برای آن به زمان 
داشته  خاطر  به  چنین  هم  دارد.   نیاز 
برقرار و  باشیم که تحریم ها همچنان 
با  باید  لذا  و  است  فزونی  به  رو  بلکه 
درک درست از شرایط دولت را در این 

بنفع کارورز و هم بنفع کارفرمایانی است 
که شرایط جذب نیرو در ابتدای فعالیت 
های خود را ندارند.الزم به ذکر است این 
طرح از ابتدای سال جاری قابل اجراست 
و بمدت 5سال ادامه دارد.طرح بعدی که 
و  کسب  تکاپو)توسعه  طرح  عنوان  با 
کار و اشتغال پایدار( تصویب شده  در 
برای  را  منسجمی  برنامه ی  است  صدد 
تحرک در بخش تقاضای  نیروی کار با 
تکیه بر ظرفیت ها و رسته های مختلف 
در  و  درآورد  اجرا  به  استان  هر  شغلی 
کار  تعاون  وزارت  طرح  این  راستای 
کردن  فراهم  متضمن  اجتماعی  رفاه  و 
رسته  در  پایدار  54۰شغل  ایجاد  شرایط 
رحمانی  گفته  به  است..  مختلف  های 

و جیب مردم هزینه شده است و حرف 
بنا به اظهار  شهروندان  و حدیث هایی 
در نوع هزینه کرد و گزینش پیمانکاران و 
امثال آن مطرح است که چون سندی در 
اختیارنداریم ، وارد جزئیات نمی شویم.
دارند  اختیار  در  اگرسندی  شهروندان 

لطفا دراختیارمان بگذارند.
ثابت  که  کاربه جایی رسیده   اکنون   
نصرتی  به  خطاب  قبلی  شهردار  قدم 
دانه  از  بروید  گوید:  می  کنونی  شهردار 
درشت های بدهکار شهرداری طلب ها 
را بازپس و حقوق کارکنان و پاکبان ها را 
بدهید و دنبال حواشی نباشید. قرار بود 
که خودش اسامی این دانه درشت ها را 
اوایل سال 13۹5 رسانه ای کرده و طلب 

شهرداری را از آنها بگیرد. 
ما   مگر  که  آنکه  تر  انگیز  حیرت 
دستگاه نظارتی و قضایی نداریم  و اگر 
افرادی مثال 6۰۰ یا 7۰۰ میلیارد تومان به 
شهرداری بدهکارند نباید علیه آنها اقامه 
دعوا شده و حق مردم ستانده شود. چرا 
سختی  همه  با  باید  شهرداری  کارگران 

احواالت یاری دهیم. کشور در شرایط 
دشمنان  دارد،  قرار  اقتصادی  سخت 
انقالب  نابودی  برای  توان  همه  از 
تالش می کنند و البته ضعف مدیریت 
و  دولتی  های  بخش  از  بسیاری  در 
خصولتی فاجعه بار است. با این همه 
کمک  اقتصادی  تیم  و  دولت  به  باید 
و  بودجه   همین  با  را  کشور  تا   کرد 

فشارهای خارجی و داخلی اداره کند.

رییس اداره تعاون  کار و رفاه اجتماعی 
شامل  گیالن  استان  در  طرح  این  تالش 
و  گردشگری  های  زمینه  در  8رسته 
طبیعت گردی،خدمات فنی و کشاورزی 
آبزی   ، پوشاک  تولید   ، طیور  پرورش   ،
 ، بندی  بسته  و  غذایی  مواد   ، پروری 
می  اجرا  قابل  بازرگانی  و  صنایع دستی 
طریق  از  توانند  می  متقاضیان  که  باشد 
4اداره شیالت ، میراث فرهنگی ، جهاد 
تجارت  معدن   ، صنعت  و  کشاورزی 
کنند.  اقدام  تسهیالت  دریافت  برای 
سود  با  هایی  وام  شامل   تسهیالت  این 
18درصد می باشد که درصورت رعایت 
یارانه  3درصد  دولت  مذکور  شروط 
یارانه  6درصد  و  شهری  های  طرح  به 

ها و گرانی  هر چهار ماه یکبار حقوق 
پاسخگو  کسی  چه   – نگیرند.!  را  شان 
کرد:  اعالم  هم  جدید  شهردار  است.؟ 
با همین طرح ها چند صد  شهردارقبلی 
مجموعه  برای  بدهکاری  تومان  میلیارد 
در  و  گذاشته  ارث  به  شهری  مدیریت 
بزرگی  کارهای عمرانی  توان  نمی  عمل 

در شهررشت  انجام داد.؟!
که  اطالعاتی  با  مردم  پرسش  اکنون 
درسطح شهر دهان به دهان می شود از 
دستگاه  استان،  بازرسی  شهر،   شورای 
جمله  از  اجرایی  های  مقام  و  قضایی  
استاندار گیالن، فرماندار رشت و ... این 
به  باید  است که چه کسی و چه زمانی 

این مسائل رسیدگی کند. 
 اگر مردم منطقه متانت  و آرامش مثال 
زدنی خود را دارند و در برابر همه این 
با  مطالعه  بدون  اقدام های خودسرانه و 
آن همه مشاور و کارشناس که هر کدام 
دارند  دریافتی  تومان  میلیون  چندین 
رانت  بعضا  و  االمال  بیت  رفت  هدر  و 
بازی و واریز پولهای میلیونی به حساب 

متقاضیان  به  نیز  روستایی  های  طرح  به 
پرداخت خواهد کرد.

این  ازیارانه  برخورداری  شروط 
شدن  اجرایی  و  برداری  بهره  تسهیالت 
نیروی  شده،بکارگیری  ارایه  های  طرح 
و  آنها  نمودن  بیمه  و  جوان)15تا35سال( 
کارا  سامانه  در  متقاضیان  نام  ثبت  همچنین 

وزارت کارمی باشد. 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  رییس 
شهرستان  سهم  که  اینکه  به  اشاره  با  تالش 
تالش از این تسهیالت 46میلیارد و4۰۰میلیون 
های  داشت:سهم  اذعان  باشد  می  تومان 
نیست  ثابت  هرشهرستان  برای  شده  تعیین 
در  طرح  ارایه  و  فعالیت  میزان  نسبت  به  و 
شهرستان ها می تواند متغیر باشد و کم کاری 
هر شهرستان در برخورداری از این تسهیالت 
بمعنای واگذاری سهم موجود به بخش های 
طرح  که  است  تاکید  به  است.الزم  تر  فعال 
است  واحدهایی  به  تسهیالت  اعطای  تکاپو 
برداری رسانده  بهره  به  را  یا طرح خود  که 
واحدهای  تجهیز  و  تکمیل  نیازمند  یا  و  اند 
می  موثرتر  برداری  بهره  برای  تولیدی خود 
باشند در نتیجه صد در صد این تسهیالت 
در راستای اشتغال پایدار هزینه خواهد شد 

برخی رسانه های سراسری و شرکت های 
طرف قرار داد و امثال آن سکوت می کنند. 
معنایش آن نیست که شهروندان ببو گالبی 
هستند و از این مسائل  آگاه نبوده یا آنها را  
فراموش می کنند. مسئوالن به هوش باشند 
و کاری نکنند که حوصله افکار عمومی از 

حد و اندازه خارج شود.
ناگفته نماند که الحمداهلل در دوره جدید 
وجود  با  رشت   کالنشهر  شهر   شورای 
تنوع فوق العاده چهره های منتخبان مردم 
 ، نظارتی  جایگاه  این  برای  استان  مرکز 
خوبی  مدیریت  و  انسجام  نوعی  تاکنون 
هر  شورا   اعضای  و  شود  می  مشاهده 
یک در جایگاه خود برای خدمت به مردم 
متانت،  با  اهلل  انشاء  که  کنند  می  تالش 
تدبیر و عقالنیت این روند ادامه داشته و 
کامل صورت  نظارت  شهری  مدیریت  بر 
شورای  از  درگیری  و  زننده  گیرد..اخبار 
شنیده نمی شود ، رسانه ها تا حدی زیادی 
آرام گرفته اند و به قول گفننی » همه چیز 

آرام است«.

خبر

 موسیقی پاپ 
کشورمان 

شرایط خوبی ندارد

نگذارید قیـمت ها گرانتـر 
شـود !!

کارفرمایان گیالنی،کارگر رایگان نمی خواهند؟؟؟ 

پــول شهرونـدان را هدر دادند....!

در حالی که برخی رسانه های داخلی حقوق که خیر بلکه دریافتی نماینده های مجلس را 
میلیون  از ۹  تر  را کم  کنند، سخنگوی مجلس حقوق هرنماینده  اعالم می  ماه  میلیون در   32
نشان  که  از جدولی  است.  متفاوت  رقم ها  کنی؟  نمایندگی  کرد. چقدر می گیری  اعالم  تومان 
می دهد دریافتی نماینده حدود 32 میلیون است تا برخی نمایندگان که در پاسخ به خبرنگارما 
حتی می گویند نمی دانند رقم دقیق دریافتی شان چقدر است و تا محمود صادقی که می گوید کل 

دریافتی نماینده ها رقمی بین 17 تا 21 میلیون تومان است.
 ابهام به این ارقام خالصه نمی شود. حقوق بهروز نعمتی به گفته خودش هشت میلیون تومان 
و عبدالرضا هاشم زایی پنج میلیون و اندی است. دیروز در خبر ها آمده بود که کمیته ویژه بودجه 

مجلس حقوق نمایندگان را به 1۰ میلیون تومان رسانده؛ البته بدون مزایای نمایندگی مثل حق 
دفتر، خودرو و مسکن. کمیته بودجه نویسی مجلس جمع پنج نفره ای است که زیر نظر مستقیم 
ریاست مجلس امور مالی بهارستان را پیش می برد. خیلی از نمایندگان از جزئیات این افزایش 
حقوق بی خبرند. طیبه سیاوشی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس، می گوید »این قدر مجلس 
در  این خبر،  بر  کنیم«. عالوه  پیگیری  باید  و  نشنیدم  را  مسئله  این  اصال  که  بود  امروز شلوغ 

شبکه های اجتماعی جدولی دست به دست می شود. 
در این جدول آمده بود که نمایندگان برای برخی مسائل از راننده گرفته تا خودرو و مسکن 

و هزینه های دفتر نمایندگی و پرواز ها سرجمع 32 میلیون تومان می گیرند.

 سخنگـوی مجلس: حقــوق نماینده ها 9 میلیـــون است
واکنش

»حامد محضرنیا »گفت : موسیقی پاپ کشورمان در 
حال حاضر شرایط خوبی ندارد.

صدای  خوش  و  جوان  »خواننده  محضرنیا  »حامد 
کشورمان ، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار واکنش 
در  موسیقی  فضای   نامطلوب  شرایط  با  کرد:  اظهار 

کشورمان ، مثل سابق پرکار نیستم.
فردی  شرایطی  هر  تحت  وقتی   : کرد  اضافه  وی 
بتواند براحتی وارد موسیقی کشور شود ویک شبه به 
تا  داشت  توان  می  انتظاری  چه  دیگر  برسد،  شهرت 
. وی  باشیم  داشته  پیشرفتی  این عرصه  در  بتوانیم  ما 
است  افرادی  به  احترامی  بی  مسئله  این   : کرد  اضافه 
که سالهای سال زحمت کشیده اند تا جایگاهی را به 

دست آورند.
محضرنیا در ادامه با بیان اینکه مخاطبان باید کارهای 
خوب و قوی و سطح پایین  را از یکدیگر تشخیص 
دهند،تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از 
کارها ضعیف و قطعه هایی که به لحاظ موسیقی حرفی 
برای گفتن ندارد مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار 
می گیرد. وی افزود : در حال حاضر برای تبلیغ یک 
قطعه موسیقی  در کشورمان حدود 3۰۰ میلیون تومان 
کانالهای  را در  آنها  از  نمونه های  هزینه می شود که 
مشهور  افراد  بازدید  پر  های  پیج   ، تلگرام  پربازدید 
در اینستاگرام ، سریال های سینمای خانگی که بابت 
تبلیغات هزینه های بسیار زیادی دریافت میکنند ، می 
توان مشاهده  کرد. وی تصریح کرد : دست اندرکاران 
استانداردسازی  زمینه  در  کشورمان  موسیقی  حوزه 
قطعات  ساخت  برای  کارشناس  افراد  از  استفاده  و 
موسیقی برای فیلمها و سریالها ، نحوه صحیح توزیع 
و پخش آلبومهای تهیه شده در بازار و همچنین برنامه 
مناسب برگزاری  و اجرای کنسرت ها اقدامات خوب 

و موثری انجام نداده اند. 
خواننده موسیقی پاپ کشورمان سپس به اجراهای  
قوی خود برای ارگانها و سازمان های دولتی  اشاره 
کرد و افزود : ما در حال حاضر از این طریق  کسب 
برگزاری کنسرتی  برای  درآمد می کنیم و عالقه ای  
نداریم که متاسفانه به صورت کامال مافیایی و توسط 

یک عده از افراد خاص برگزار می شود.
گیالن  عاشق  اینکه  بیان  با  پایان  در  نیا  محضر 

ومردمانش هستم. 
بار به استان گیالن و منطقه  اضافه کرد؛ سالی  دو 
زیبا کنار سفر می کنم. و برای مردم دوست داشتنی و 
گزارش  به  روم.  می  روی صحنه  به  گیالن  محبت  با 
خبرنگار واکنش ؛ »حامد محضرنیا« خواننده موسیقی 
پاپ  متولد 1367 در اصفهان و اصالت مازندرانی دارد.
وی دو آلبوم رسمی بنام های »استثنایی« در سال ۹1 و 
»جذابه » در سال ۹4 روانه بازار کرد. که در این میان 
قطعاتی همچون ممنونم ،  شرمنده اتم ، قهرمان ایرانی 
، شب یلدا  مورد توجه و استقبال بی نظیر مخاطبان 
قرار گرفت.از وی همچنین  35 قطعه موسیقی تیتراژ 
صورت  به  آهنگ  تک  زیادی  تعداد  و  تلویزیونی 
در  اکنون  هم  است.محضرنیا  شده  پخش  اینترنتی 
حال آماده سازی قطعه » شب های دلتنگی« با اجرای 
مشترک »مهدی شکوهی« دیگر خواننده پاپ کشورمان 
و تنظیم »کوشان حداد« است که آن را به زودی وارد 

بازار موسیقی خواهد کرد.

محضرنیا در گفتگو با 
واکنش :

سخن روز مردم ؛

حمیده کرمی.تالش

یادداشت مدیرمسئول 

شنبه  روز  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیر 
اعالم کرد که هفته دوم دی ماه یک سبد 
پایین  برای دهک  قبل  از  تر  کاالی گسترده 
جامعه در نظر گرفته شده است که این سبد 
به دستور رئیس جمهوری تدارک دیده شده 
است.اگر نظری و پیشنهادی دارید ، آماده 

انتشار آن هستیم . ایمیل مدیر مسئول
@Mohammadpour3650@

yahoo.com

ادامه سرمقاله ؛

با حضور کارشناسان و آزمایندگان سنجش تخصصی:
خبر

کارگاه آمــوزشی آزمونهای 
تخصصی هوش برگزار شد

کارگاه آموزشی آزمونهای تخصصی هوش با حضور 
کارشناسان و آزمایندگان سنجش تخصصی هوش  در 
سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش استثنایی استان 
اصلی  بلوک  ابتدا  کارگاه  این  در  شد.  برگزار  گیالن 
استثنایی ضمن تشکراز  اداره آموزش وپرورش  رئیس 
برنامه  اجرای  در  استان  هوش  آزمایندگان  همکاری 
دبستانی  پیش  به دبستان و  بدو ورود  نوآموزان  سنجش 
سال جاری درخصوص اهمیت اجرای سنجش هوش و 
نقش آن در تشخیص و جایدهی دانش آموزان در مدارس 
متناسب با توانمندی های آموزشی آنها سخنرانی کردند.
در ادامه ابراهیم رستمی کارشناس مشاوره و آزمون های 
تشخیصی اداره و مسئول سنجش استان، گزارشی در 
خصوص ارزیابی های تخصصی هوش انجام شده در 

برنامه سنجش و جهش سال جاری ارایه کردند.
خدمت بین دانا



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  نوین         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور

نشریه سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی

سه شنبه 5 دی  1396 ، 7 ربیع الثانی  1439 ، 26 دسامبر 2017 ، شماره 676

 دفتر رشت:   بلوار شهید بهشتی, نرسیده به پل رازی, شهرک شهید مفتح, نبش ک هفتم

دفتر منطقه اي :  رشت ،  خ نامجو،  روبه روي سه راه منظریه، ابتداي کوچه صالحكار، ط سوم

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

شهرداری بندر آستارا در نظر دارد با کاهش بروکراسی اداری و تهیه پکیجی از پتانسیل ها وجاذبه های گردشگری این شهر 

زیبای بندری، از سرمایه گزاران بخش خصوصی که تمایل دارند ، در شهر مرزی آستارا سرمایه گزاری کنند قاطعانه حمایت کند.

حمایت قاطع شهرداری بندر آستارا از سرمایه گزاران بخش خصوصی

 

گزارشـی از عملکـرد ۱۰۰ روزه طرحـهای عمـرانی 
شهـرداری و شـورای اسالمی شهـر آستـارا

* ماهـهای »شهریــور لغایـت آذر« 
سال 96   :

۱ - عملیات آسفالت کاری معابر شهری به شرح زیر و 
مجموعا به مساحت ۳۱۰۰۰ متر مربع

- خیابان بنفشه در شهرک عباس آباد
- کوچه های وحدت2 ،4 و 6 درخیابان  وحدت شهرک 

عباس آباد 
- کوچه های دهم و هفدهم شهید رستمیان

- کوچه منظری در خیابان شهید مطهری
- کوچه لقمان نیا در خیابان شهید رستمیان

- بن بست ششم شالیزار
- کوچه های وثوقی و کریم زاده در خیابان شهید 

پورزاهدان
- کوچه دوم در ضلع جنوبی بلوار معاد

- بن بست دوم کوچه سیروس در خیابان امام
2 - احداث نهر بتنی با پوشش فلزی در کوچه های تابنده 

و انتهای شالیزار به طرف کوی نجاتی وکوچه هفتم شهید 
خدایی مجموعا به طول ۱۳۰۰ متر

۳ - اجرای فاز دوم احداث کانال هدایت آبهای سطحی 
غالم محله و بخشی از شهرک عباس آباد به طول ۱۳۰۰۰ متر
4 - احداث دو کانیوو در زمین های شیالت و کوچه های 

ضلع جنوبی بلوار معاد مجموعا به طول ۱۳۰۰۰ متر
۵ - ادامه عملیات احداث سن روباز در طرح سالم سازی 

سفیر امیدبا ظرفیت 4۰۰ نفر
6 - عملیات احداث پارک کودک در شهرک عباس آباد

7 - آغاز عملیات اجرایی فاز دوم بهسازی و زیبا سازی 
پیاده روهای خیابان شریعتی غربی

۸ - الیروبی رودخانه مرداب و انهار سطح شهر
۹ - ادامه عملیات احداث کانال بتنی با پوشش دال بتنی 

مسلح در خیابان شهید رجایی به طول ۳۵۰ متر
۱۰ - تکمیل پل عابر پیاده در کوی خلیل آباد 

۱۱ - تکمیل احداث پل تقاطع کشاورز و شالیزار
۱2 - ادامه دیواره سازی ساحل شریعتی

۱۳ - پیاده رو ساز ی در معابر سطح شهر
۱4 - آغاز عملیات اجرایی بهسازی و اصالح کانال 

راهروی اصلی بازار بزرگ ساحلی به طول ۱۵۰ متر
۱۵ - آغاز فاز اول عملیات آبیاری با هانتر فضای سبز 

ریفیوژ وسط بلوار بسیج و بلوار شهید حسین نژادی به طول 
۳ کیلومتر 

۱6 - بهسازی و ساماندهی حاشیه ی شرقی فضای سبز 
تاالب استیل

۱7 - احداث پارک محله ای در کوچه ی پانزدهم خیابان 
شهید رستمیان به مساحت ۱2۰۰ متر مربع 

۱۸ - نصب پایه های روشنایی در مسیر سالمت ساحل 
شریعتی به طول 6۰۰ متر

۱۹ - تملک و آزاد سازی امتداد خیابان حکیم نظامی 
غربی به سمت جاده کمربندی

2۰ - تملک و آزادسازی بخشی از حریم رودخانه مرداب 
ازسمت پل ولیعصر به طرف عباسیه جنوبی

2۱ - انجام عملیات خاکریز ی ،تسطیح و زیر سازی معابر 
سطح شهر به حجم ۱7۰۰۰ متر مکعب

* گزارشی از پروژه های در دست 
بررسی شهرداری آستارا  برای اجرا در 

آینده ی نزدیک  :

۱ - آغاز عملیات اجرایی پروژه کنترل سیالب شهر 
آستارا،شامل احداث 2 سردهنه و لوله گذاری در امتداد 

بلوار خرمشهر به طول ۱7۰۰ متر و اصالح مقاطع و بستر 
رودخانه

2 - جدول گذاری و احداث شبکه جمع آوری و 
هدایت آبهای سطحی خیابان اصلی شهرک عباس آباد
۳ - عملیات احداث کانال هدایت آبهای سطحی در 

هشت متری خیابان کشاورز کوچه نامجو
4 - عملیات احداث کانال هدایت آبهای سطحی 

دوطرف جدول در خیابان رسالت شهرک عباس آباد
۵ - آغاز مطالعه و طراحی در جهت تعریض و زیبا 
سازی پل مرداب به منظور روانسازی ترافیک شهر ی

6 - آغاز مطالعه و طراحی در جهت اصالح و  
زیباسازی پل فارابی

7 - آغاز مطالعه و طراحی در جهت تعریض و زیبا 
سازی پل ورودی شهر در راستای ایمن سازی تردد 

عابرین
۸ - احداث فاز اول پیاده راه خیابان ملت شرقی ) حد 

فاصل بانک صادرات تا پارکینگ بازار ساحلی (
۹ - پروژه مجتمع تجاری - فرهنگی میدان امام 

خمینی )ره( 
۱۰ - اصالح نیوجرسی های ورودی شهر بصورت 
ریفیوژ وسط با ایجاد فضای سبز و تامین روشنایی تا 

انتهای غالم محله
۱۱ - بررسی تعویض و بهسازی  ناوگان حمل و نقل 

درون شهری با خودرو های خارجی منطقه آزاد 
۱2 - ایجاد کلینیک تخصصی درمانی شهر  برای 

خدمات رسانی و همچنین اشتغالزایی برای شهروندان 
محترم. ۱۳ - تهیه پکیج کامل سرمایه گذاری بصورت 

آلبوم برای سرمایه گذاران
۱4 - تدوین سند چشم انداز راهبردی شهرو 

شهرداری برای ۸ سال آینده با استفاده از صاحبنظران ، 
کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف .

۱۵ - انتقال ترمینال به خارج از شهر واحداث ترمینال 
جدید و تجمیع سواریهای برون شهری و اتوبوس 

۱6 - گسترش و ایجاد زیرساختهای اقتصاد دریا 
محور با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی شامل 

دریا گردی و ...
۱7 - جمع آوری داربست های سطح شهر 

وساماندهی تبلیغات شهری با استفاده از الیت باکس و 
تابلوهای الکترونیکی

۱۸ - احداث شهر بازی سرپوشیده با مشارکت بخش 
خصوصی  ۱۹ - جمع آوری و ساماندهی فالفل فروشان 

بازار بزرگ ساحلی
 2۰ - جمع اوری و ساماندهی میوه فروشان سیار و 

رفع سد معبر در سطح شهر .
2۱ - تکمیل طرح سالمسازی سفیر امید 

22 - دعوت ازهنرمندان شهرستانی، استانی وکشوری 

واجرای برنامه های فرهنگی ومتنوع ومناسب با تقویم 
سال  2۳ - حمایت و تقدیر از نخبگان علمی و هنری و 

باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری.
24 - اقدامات اولیه برای اخد مجوز معدن برای 

کارهای عمرانی شهرداری
2۵ - زیبا سازی و نور پردازی در خیابانهای سطح 
شهر  26 - بازگشایی و تعریض معابر در  سطح شهر 

جهت روانسازی ترافیک شهری
27 - تعویض عکس های شهداوبرگزاری یادواره  

شهدا و دعوت از سخرانان و مداحان بنام کشوری
2۸ - تالش برای راه اندازی بانک شهر  )شهرداری (

2۹ - تشریک مساعی و استفاده از  صاحبنظران و 
همشهریان گرامی 

۳۰ - راه اندازی سامانه  ۱۳7 شهروندی برای تماس  
فوریت های خدماتی .

۳۱ - احداث پارک ساحلی جدید در صورت 
تحویل زمین جنب پل سفیر امید به شهرداری آستارا

۳2 - احداث مجتمع بزرگ تفریحی توریستی شامل 
واحد های تجاری، اقامتی، شهر بازی، سالن اجالس 

و.... با مشارکت بخش خصوصی  ،برای ایجاد درآمد 
پایدار شهرداری و اشتغالزایی برای شهروندان محترم.

۳۳ - برقراری ارتباط با شهرداری کشور همسایه برای 
ایجاد تعامل بیشتردر زمینه همگرایی ژئواکونومیکی .

۳4 - احداث چندین پل هوایی مدرن در نقاط 
مختلف سطح شهر  .

۳۵ - تغییر نام و استفاده از بازار میوه و تره بارفعلی 
بعنوان محل دائمی نمایشگاههای شهرستان واقع در 

بلوار خرمشهر ۳6 - نامگذاری معابر فاقد نام و بازسازی 
تابلو های فرسوده  ۳7 - رنگامیزی جداول و خط کشی 

ترافیکی معابر اصلی
* گزارشی از پروژه های در دست 

بررسی بلند مدت شهرداری آستارا :

۱ - دعوت از سرمایه گذارن برای مشارکت در بحث 
احداث کشتارگاه

2 - دعوت از سرمایه گذارن بخش خصوصی جهت 
مشارکت در پروژه ی توسعه پارک جنگلی بی بی یانلو
۳ - دعوت از سرمایه گذارن بخش خصوصی جهت 

مشارکت در تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری
4 - راه اندازیGIS شهری

۵ - بسترسازی و ایجاد زیرساخت های اجرایی شهر 
الکترونیک  6 - احداث استخر سرپوشیده

7 - تعرض خیابان حکیم نظامی شرقی با اعمال 
عقب نشینی بر ساختمان های بیمارستان سابق و شبکه 

بهداشت ودرمان


