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سردخـانه 2 هزار تنی طالب قلـی پور در شهـرک 
صنعتـی کشلی افتتاح شد 

دهه  مبارکه   ایام  بمناسبت 
قلی  »طالب  سردخانه  فجر 
کشلی  صنعتی  شهرک  پور«در 
ظرفیت  با  تالش  شهرستان  
و  میوه  )1500تن  تن  2هزار 
به  زمینی  در  بندی(  بسته  500تن 
ساختمانی  و  2254متر  مساحت 
بهره  به  مربع   زیربنای1275متر  با 

برداری رسید.
پورمدیرعامل  قلی  طالب  آقای 
و  امیر  گلبافت  شرکت  جوان  
تالش  منطقه  بومی  گذار  سرمایه 
که مدت بیش از 10سال در زمینه 
حال  در  کیوی  مبادله  و  کشت 
موفق  باشد،امروز  می  فعالیت 

و صندوق  کشاورزی  بانک  همکاری  با  شد 
توسعه ملی تنها در مدت زمان 5ماه سردخانه 
ی مذکور را به بهره برداری رسانده و برای 

10نفر بطور مستقیم شغل ایجاد نماید.
تجهیز  و  ساخت  برای  کلی  بطور   
سردخانه ی »طالب قلی پور« مبلغ دو میلیارد 

و 500میلیون تومان هزینه شده است.
 رییس جهاد کشاورزی تالش در مراسم 
29واحد  شد:  یادآور  خانه  سرد  این  افتتاح 
با  تالش  شهرستان  در  فعال  ی  سردخانه 
فعالیت  حال  در  و200تن  80هزار  ظرفیت 
از این تعداد 24واحد آن در  است است که 

رسیده  برداری  بهره  به  امید  و  تدبیر  دولت 
است و در حال حاضر نیز 12واحد جدید با 
ظرفیتی بالغ بر 29هزار تن در دست احداث 

می باشد. 
نیز  تالش  فرماندار  مهدوی  عیسی  سید 
قلی  سردخانه  افتتاحیه  مراسم  در  حضور  با 
گذاران  سرمایه  از  حمایت  اعالم  پور ضمن 
به  توجه  داشت:با  اذعان  خصوصی  بخش 
اداری  بروکراسی  ساختار  در  ما  که  موانعی 
به عرصه  قانونی کشور داریم ورود  و بعضا 
که  دارد  زیادی  موانع   و  تولید،مشکالت  ی 
نیاز مند ثبات قدم و صبوری شخص سرمایه 

تولید  اینکه بحث  به  با توجه  گذار است.لذا 
ملی  گذاری  هدف  نوعی  پایدار  اشتغال  و 
نیز محسوب می شود و دولت تدبیر و امید 
داشته  مهم  این  به  ای  ویژه  نگاه  نیز،همواره 
گذاران  سرمایه  از  افزون  روز  است،حمایت 
بسترهای  کردن  هموار  و  خصوصی  بخش 
مناسب برای فعالیت این عزیزان که با وجود 
مشکالت موجود همچنان در سنگر تولید و 

اشتغال فعال هستند امری ضروری است
200هزار  جمعیت  از  که  است  گفتنی   
نفری شهرستان تالش در حال حاضر حدود 
120هزار نفر ساکن روستاها می باشند که این 

بسزای  نقش  ی  دهنده  نشان  امر 
واشتغال  اقتصاد  بخش  در  روستا 
و  باغی  مستقیم  تولیدات  بویژه  و 

زراعی می باشد.
به گفته ی علی موسوی رییس 
جهاد کشاورزی تالش حدود 3هزار 
شهرستان  باغات  اراضی  از  هکتار 
کیوی  محصول  کشت  زیر  تالش  
می باشد که  توسط4500نفر بهره 
بردار ساماندهی می شود ودر آینده 

نیز در حال افزایش است. 
این رو در جهت ساماندهی  از 
مطلوب  ی  ادامه  و  باغات  این 
باغی  محصوالت  کشت  وضعیت 
امکانات  افزایش  فکر  به  بایستی 
این  های  نیازمندی  تامین  و  تجهیزات   و 
محصول بود که مهمترین آن وجود سردخانه 
های بومی و مجهز برای کاهش هزینه های 

کل است.
حضور  با  مراسم   این  اتمام  از  پس   
کشاورزی  جهاد  ورییس  تالش  فرماندار 
و  استانی  مِسولین  از  جمعی  و  شهرستان 

شهرستانی 
قلی  طالب  تنی  هزار   2 ی  سردخانه 
پوربطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و 

آماده ی خدمات رسانی است.
حمیده کرمی- تالش

به مناسبت ایام اهلل فجر ،

مصرف قلیـان 
قانـونی تر 

می شود!
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 گوناگون

مستقیم   ، مقدمه  بدون 
می  اشاره  مطلب  اصل  به 
در  اینکه  هم  آن  و  شود 
سراسرکشور و به خصوص 
به ویژه در  استان ها و  در 
معدود  از  غیر  به  گیالن 
رسانه ی مکتوب و مجازی، 
بی تعارف اکثر رسانه های 
حال حاضر خنثی ، نان به 
حرفه  غیر  خور،  روز  نرخ 
واقع  به  حضورشان  و  ای 

آفت افکار عمومی است.
است  حالی  در  این 
جهان  در  رسانه  نقش  که 
آموزش،   - امروز  پیشرفته 
و  عمومی  افکار  هدایت 
به  است.  سازی  شفاف 
جریان  در  نمونه  عنوان 
اعتراض های دی ماه امسال 
مرکز  رشت  آنکه  وجود  با 
بود  مناطقی  از  گیالن  استان 
ها جریان  ناارامی  آن  در  که 
داشت، اما رسانه ها » از صدا 
تا خبرگزاری  و سیما گرفته 
 ، خبری  های  سایت  ها، 
روزنامه ها و هفته نامه ها و 
.... به جزء تعداد اندک هیچ 
منفی  یا  مثبت   « واکنشی 
نسبت به موضوع نداشتند. 
خود  به  تکانی  که  آنهایی 
نخ  انعکاس  به  فقط  دادند 
اکتفا  ماجرا  کوتاه  و  نما 
کردند، بدون آن با استفاده 
صاحب  و  گران  تحلیل  از 
تحلیل،  ای  منطقه  نظران 
این  در  تولیدی  و  تفسیر 
راستا ارائه کنند.!! بی تردید 
میان  در  روند  این  ادامه 
دسته  این  کنندگان  اداره 
ازرسانه ها یک فاجعه است 
.باالخره رسانه  باید بگوید 
که اعتراض ها حق بود و یا 
نا حق و اگر حق بود ، مردم 
مقامات  از  ای  چه خواسته 
استانی و کشوری داشتند و 
واکنش  چرا  بود  ناحق  اگر 

مناسبی نشان ندادند.  
ما در همان زمان نوشتیم 
که اعتراض نه در سال 96 
ساله   39 عمر  طول  در  که 
مردم  حق  اسالمی  انقالب 
است و هر جا که نارسایی 
عرضگی  بی  و  کندی  و 
کردند  مشاهده  مدیری  از 
آن  درون  در  چه  باید   ،
یا  مجموعه  و  سازمان 
شدن  فراگیر  صورت  در 
ها  نابسامانی  و  اشکاالت 
از  مجوز  با  و  تر  عمومی 
خیابانی  مسئول  مجاری 
شود. یکی از مهم ترین علل 
این بی تفاوتی این است که 
افراد در جامعه  از  بسیاری 
رسانه ای ایران به ویژه در 
رسانه  متاسفانه  ها   استان 
و  اقتصادی  بنگاه  یک  را  
که  پندارند  می  درآمدی 
هم  شان  درصد   98 البته 
اند.  نرسیده  هدف  این  به 
نامه  رنگین  که  هم  آندسته 
هستند،  اقتصادی  بنگاه  و 
خود  موضع  ابتدا  همان  از 
بخش  اند.  کرده  روشن  را 
سیاست  این  اشکال  دیگر 
سوی  از  مجوز  اعطای  به 
وزارت ارشاد باز می گردد 
که  به صور گوناگون مجوز 

می دهد. 

سرمقاله

 واکنشی ها: یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات روزهای پایانی سال، 
 500 سقف  تا  مردم  نیاز  و  سال  پایانی  شرایط  به  توجه  با  برداشت  سقف  افزایش  گفت: 
هزارتومان بصورت داخلی در هر بانک امکان پذیر است. به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  
داوود محمد بیگی درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی برای دو ماه پایانی 
سال، اظهار داشت: قطعا در ماه های پایانی سال، بانک ها، شرکت های ارایه دهنده خدمات 
پرداخت و همچنین بانک مرکزی در حالت آماده باش قرار گرفته و شیفت های کاری نیز 
افزایش می یابد. وی افزود: در این دوماه توجه به حوزه های پرداخت و تراکنش ها بیشتر 

مورد رصد و بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز به ارتقا زیرساخت ها باشد، تغییرات الزم انجام 
خواهد شد. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت:با توجه به موارد سال 
قطعا چنین  امسال هم  و  دارد  تراکنش وجود  افزایش  تا 30 درصد   20 های گذشته، حدود 

شرایطی داریم و تمهیدات الزم اندیشیده شده است. 
  محمدبیگی همچنین درباره افزایش سقف برداشت در دو ماه پایانی سال، گفت: افزایش 
سقف برداشت با توجه به شرایط خاص پایانی سال و نیاز مردم به وجه نقد، تا سقف 500 

هزار تومان بصورت داخلی در هر بانک در دستور کار است
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آقای رئیس جمهـور ،

احتمال ایجاد جنگ داخلی در آمریکا وجود دارد،

همراه با نگاه رسانه:

مراسم  پایان  در  جمهوری  رئیس 
راهپیمایی 22 بهمن امسال در تهران 
در اجتماع  مردم سخنان مشروحی 

و متنوعی ایراد کرد.
 بی تردید بسیاری از مردم ایران و 
جهان این سخنرانی مهیج را شنیدند، 
از  که  نگار  روزنامه  یک  بعنوان  اما 
فعالیت  عرصه  این  در   1360 سال 
را  سخنان  این  از  بخشی  دارم،  

برگزیده و در باره آن نظر دارم.
این  در  دوازدهم  دولت  رئیس   
بار  چندمین  برای  بزرگ   همایش 
طی یک ماه اخیر بطور موکد مطالبی 
سخنان  عین  ابتدا  که   کرد  عنوان 
گزینشی آقای روحانی در ابن بخش 

را مطالعه و مرور کنیم.
مردم   اجتماع   در  جمهور  رییس 
در میدان آزادی ، ضرورت توجه به 
حساسیت ها در روند اطالع رسانی 
داد و  قرار  تاکید  مورد  را  ها  رسانه 
مرغی  آنفلوآنزای  که  وقتی  گفت: 
مرغ  قطعه  میلیون   25 ما  و  می آید 
می  معدوم  مردم  سالمت  بخاطر  را 
کنیم  ، به جای تشکر از دولت نیایند 
بگویند، تخم مرغ طالیی  در رسانه 
شده است و حقیقت - واقعیت را به 

مردم بگویند و بدانند این میزان مرغ 
شدند،  نابود  مردم  سالمت  بخاطر 
مهم  ما  برای  مردم  که سالمت  چرا 

است.
سال  اظهارداشت:  روحانی  دکتر 
انقالب  چهلم  سال  عنوان  به  آینده 
رسانه های  باشد.  وحدت  سال  باید 
پیش  را  اسالمی  خوش  اخالق  ما، 
بگیرند و به ملت امید و نشاط دهند. 
در  و  است   نشاط  سال  آینده  سال 
ورزشگاه ها ، دانشگاه ها ، سینماها و 

خیابان ها باید نشاط باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه »سال 
آینده، سال نشاط و امید برای ملت 
ایران است و باید دشمن را مأیوس 
کرد:ازاصولگرا،  تصریح  کنیم«، 
همه  اعتدالگرا،   ، اصالح طلب 
مردم  همه  و  تشکل ها  و  احزاب 
خواهش می کنم  بیایید با هم باشیم.
هزار دوست کم است و یک دشمن 
بسیار زیاد است، با هم دوستی کنیم 
بدانیم. کینه ها را  و قدر همدیگر را 
رها کنیم. چند سال کینه، چند سال 
سخن ناروا گفتن. ما برادریم و همه 
مشترک  منافع  و  مسلمانیم  و  ایرانی 
کنیم  رها  را  کوچک  مسایل  داریم. 
قرار  هم  کنار  در  و  شویم  متحد   ،

بگیریم
دکتر روحانی خطاب به » جوانان 
ما  گفت:  ایران«  مردم  و   عزیز 
نظام  و  انقالب  بتوانیم  اینکه  برای 

مشارکت  جز  راهی  کنیم،  حفظ  را 
مردم نداریم و  اگر انقالب ما امروز 
انتخابات هاست.  بخاطر  مانده،  باقی 
ریاست  و  مجلس  انتخابات  اگر 
امروز  بدانید  نداشتیم،  جمهوری 
انتخابات ها  و  نبود  کار  در  انقالبی 
نگه  پایدار  را  انقالب  این  که  است 

می دارد.
راه  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
از  باید سهل کنیم.  را  انتخاب مردم 
همه نهادها و ارگان ها و از دستگاه 
قانون گذاری مجلس، شورای نگهبان 
و از همه می خواهم که راه انتخابات 
را سهل کنند. اسالم گفته است اگر 
40 نفر شهادت دادند این فردی که 
از دنیا رفته آدم خوب است، اگر آدم 
بد باشد، در روایات ما آمده خدا از 
 400 وقتی  آیا   . می گذرد  گناهانش 
نفر شهادت می دهند این آدم خوب 
است، یک جناح شهادت می دهد که 
این آدم خوب است و میلیون ها نفر 
خوب  فرد  این  می دهند،  شهادت 

است، کافی نیست؟
دکتر روحانی با بیان اینکه باید به 
سهل  را  قانونی  راه  و  اعتماد  مردم 

و  صحت  احراز  اظهارداشت:  کنیم«، 
سالمت و شایستگی ها را سهل کنیم. 
مشارکت  احرازها  این  در  را  مردم 
دهیم و  اگر کمبود قانون داریم، قانون 
با  کنیم،  باز  را  راه  و  کنیم  اصالح  را 
مردم مدارا کنیم. بگذارید همه سلیقه ها 
پیدا  حضور  انتخابات  در  ها  جناح  و 
شوراها،  مجلس،  انتخابات  در  و  کنند 
خبرگان و ریاست جمهوری همه بیایند 
به  و  خودم  تجربه  با  کنند.  شرکت  و 
عنوان نماینده ملت ایران اعالم می کنم 
را  مردم  انتخاب  که  است  این  راه 
برای  اساس  مردم  انتخاب  کنیم.  آسان 

حراست از نظام ما است.
 رئیس جمهور همچنین رعایت قواعد 
و  برشمرد  مهم  عرصه  این  در  را  بازی 
ببریم  یاد  از  نباید  را  تعامل  قواعد  گفت: 
. موقع انتخابات اشکال ندارد ، صحبت و 
نقد کنیم و هر کسی از کاندیدای خودش 
حمایت کند هر چند که آن وقت هم باید 
باشد  معیار  اسالم  و  راستگویی  اخالق، 
اما انتخابات که تمام شد، رقابت تمام 
شد. خواهش می کنم از همه جناح ها، 
احزاب، جوان ها، فرهیختگان، هر کس 

انتخاب شد، آن منتخب مردم است.

یادداشت روز

چای  سازمان  رئیس  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
از  تومان  میلیارد   178 از  بیش  تاکنون  گفت:  کشور 
مطالبات امسال چایکاران پرداخت شده و 24.5 میلیارد 

تومان دیگر نیز بزودی پرداخت می شود.
فجر  مبارک  دهه  مناسبت  روزبهان«به  »محمدولی 
افزود: مجموع مبلغ خرید برگ سبز چای امسال 203 میلیارد 
تومان بود. وی افزود: امسال 108 هزارتن برگ سبز چای 
خریداری و تاکنون 89 درصد مطالبات چایکاران پرداخت 
مانده  باقی  مبلغ  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این  است.  شده 
محسوب  چای  کارخانه  سهم  قدر  چایکاران  مطالبات  از 
می شود و دولت تمام بدهی خود را به چایکاران پرداخت 
کرده است. وی افزود: دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات 
چایکاران اینکه کارخانه های چای 6 ماه تولید می کنند، 
اما محصول را در طول یک سال به فروش می رسانند. 

برگ  تولید  کرد:  اضافه  رییس سازمان چای کشور 
تولید  میزان  که   92 سال  به  نسبت  امسال  چای  سبز 
80 هزارتن بود، 35 درصد رشد داشته است. به گفته 
وی، امسال 24 هزار تن چای خشک در کشور تولید 
تامین  واردات  محل  از  باید  کشور  نیاز  بقیه  که  شد 
شود.روزبهان اضافه کرد: ضریب خودکفایی چای در 
داشته است. وی  پنج درصد رشد  چهار سال گذشته 
یادآورشد: امسال 6 میلیون تن چای در جهان به تولید 
رسید که 2 میلیون تن آن مربوط به چین بوده و این 

کشور رتبه نخست تولید این محصول را دارد.
نگاه رسانه:

بسیاری از رسانه ها و چایکاران عقیده دارند که 
زجر  کشاورزان  به  این صورت  به  پول  پرداخت 

کش کردن تولید کننده است .
عقیده  منتقد  های  رسانه  برخی  و  کشاورزان 
دارند که این شرایط  به علت ضعف دولت است 
مطالبات  نتوانسته   تعهدات  همه  وجود  با  که 

چایکاران را موقع پرداخت کند.
در همین راستا در دولت یازدهم به دستور محمد 
باقر نوبخت رئیس برنامه و بودجه کشور که اهل مرکز 
استان گیالن هم هست ، صندوق حمایت از چایکاران 
تشکیل شد تا مشکل پرداخت مطالبات چایکاران حل 
شود.به نظر نگارنده با توجه  به مشکالت بودجه ای 
کشور و تحریم های ، دولت توانسته است در این دو 
آخرین  و  کرده  پرداخت  تدریح  به  را  مطالبات  سال 
ماه  بهمن  های  نیمه  یا  روزها  این  در  را  های  طلب 
بپردازد که اتفاقا از نظر بعد زمانی  بسیار مناسب است.
به عبارتی بخشی از مطالبات کشاورزان سخت 
کوش نا خواسته  ذخیره شده و در این روزهای 
را  چای  های  باغ  که  شود  می  پرداخت  آنها  به 
برای سال آینده زراعی آماده سازی کنند.به عقیده 
نگارنده چه بسا اگر همه مطالبات یک جا پرداخت 
مشکالت  و  بدهی  علت  به  کشاورز  شد،   می 
این  و  کرد  می  خرج  را  نقدینگی  همه  زندگی 
باید به سراغ بدهی با سود باال می رفت.  روزها 
اکنون شرایط بهتر است و هم دولت فراغتی برای 
پرداخت دارد و هم کشاورز آخرین رقم مطالبات 
خود را هزینه باغداری و آماده سازی می کند.شما 
هم اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید. - بسم اهلل

مطالبات 
چایکاران 

به زودی پرداخت می شود

در شب عید: بـرداشت از عابـر بانکها تا 500 هزار تومان مجاز است

مدیر مسئول

 گیالن 24 و نشریه واکنش: مستند 
ساز سرشناس ایران اعتقاد دارد: دشمن 
می خواهد ما را دچار ضعف در باور 
کند و این در حالی است که متاسفانه 
عده ای انقالب اسالمی را باور ندارند.
در همایش  زاده  نادر طالب  دکتر    
دانشگاه  در  اسالمی  انقالب  و  رسانه 
های  شبکه  اهمیت  به  اشاره  با  گیالن 
مشکالت  و  مسائل  حل  در  استانی 
استانی  های  شبکه  گفت:  استان، 
دارند  فراوانی  قابلیت  جذابیت  برای 
فرد  یک  باید  استانی  شبکه  مسئول  و 

رسانه ای و نترس باشد. 
های  شبکه  تقویت  داد:  ادامه  وی   
بگیرد  قرار  امور  راس  در  باید  استانی 
از  استان  مسائل  حل  در  تحولی  تا 
طریق این رسانه ها ایجاد. مستند ساز 
اینکه  به  اشاره  با  رسانه  کارشناس  و 
جهانی  انقالب  یک  اسالمی  انقالب 
یک  ما  انقالب  کرد:  اظهار  است، 
رنسانس اسالمی بود که عکس العمل 
های به آن همه چیز را عوض کرد و با 
انقالب اسالمی میلیون ها جوان حزب 

نشریه واکنش و گیالن  24 : محسن 
سرشناسی  های  ازچهره  رفیقدوست 
انقالب که در ابتدای پیروزی انقالب 
انتقاد  با  اسالمی راننده امام »ره« بود 
از ریزش نیروهای توانمند در کشور 
با استعداد یک ماجرای  افراد  و زدن 

جالب را تشریح می کند. 
آن  در  گوید:  می  رفیقدوست 
اقای   »1350 دهه  اوایل  یعنی  زمان 
گلزارجوان 24 ساله ای بود که متوجه 
می شود شهر تهران با مشکل مسکن 
با دست خالی  مواجه  شده است و 
تصمیم می گیرد تا شهرک اکباتان را 

 اللهی پدید آمد. وی با اشاره به اینکه 
العمل  عکس  ای  گونه  به  نیز  ترامپ 
غرب در مقابل انقالب اسالمی است، 
گفت: نفوذ ایران در منطقه افزایش پیدا 
این موضوع غرب را ترسانده  کرده و 

است.   
النه  تسخیر  مورد  در  زاده  طالب 
جاسوسی آمریکا بعد از انقالب اسالمی 
با اشاره به اینکه در سال 1332 آمریکا 
در  توانست  خود  سفارت  وسیله  به 
ایران کودتا کند و ایران را پنجاه سال 
به عقب برگرداند، افزود: ایران مشروعا 

فکر  خوش  جوان  این  کند.  احداث 
با استعداد و فعال ، زمین را انتخاب 
می کند و از صاحب آن می پرسد که 
ملک شما متری چند و او گفته بود 

متری« 200 هزار تومان« . 
گلزار  به صاحب زمین می گوید، 
این  دیگر  سال  دو  من  موافقید  اگر 
به  تومان  هزار   400 متری  را  زمین 
شما پول می دهم و دو طرف موافقت 
بعد  شود.  می  انجام  معامله  و  کرده 
در  که  اولیه  طرح   ، زمین  خرید  از 
آپارتمان  و  کرده   کامل  فکرداشت  
مردم  کرد.  فروش  پیش  اعالم  را  ها 

و  پیشگیرانه  عمل  برای  داشت  حق 
سفارت  دوباره،  کودتای  از  جلوگیری 
ایران  حتی  و  بگیرد   را  آمریکا 
به لحاظ حقوق  را  آمریکا  می توانست 
بین الملل به دادگاه ببرد و توضیح این 
کار خود را به گوش جهانیان برساند. 
مستند ساز و کارشناس رسانه با تاکید 
بر اینکه تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
به حدی مهم بود که آمریکا به عمرش 
آن  داشت:  بیان  بود،  ندیده  را  آن 
موضوع یک انفجار خبری بود و ایده 
برای  ان  ان  سی  خبری  شبکه  تشکیل 

پول  حسابش  به  و  کردند  استقبال 
زمان  آن  شد.  واریز  زیادی  های 
آپارتمان در خیابان انقالب مترمربعی 

7 هزار و 500 تومان بود. 
این جوان در موعد مقرر فاز اول 
آپارتمان ها را ساخت و ارزان تر از 
خریداران  تحویل  تهران  جای  همه 

داد.
گوید،  می  رفیقدوست  محسن 
بتواند  که  دارید  آدم  نفر  چند  االن 
با دست  را  آپارتمان  واحد  هزار   15
 45 اکباتان  طرح  از  بسازند.  خالی 
حتی  مدت  این  در  و  گذشته  سال 

اولین بار از همین موضوع حاصل شد. 
به  اشاره  با  ادامه  در  زاده  طالب   
پالرمو، گفت: هنوز یک  امضای قرارداد 
عده  انقالب اسالمی را باور ندارند که 
این قرارداد را امضا کنند، در  میخواهند 
حالی که انقالب اسالمی در بحث تمدن 

سازی حرف برای گفتن دارد. 
 وی با اشاره به اینکه بعد از رحلت 
اتفاق  امام خمینی )ره( ریل گذاری جدیدی 
افتاد، خاطر نشان کرد: برخی خانه های صد 
تبدیل  متری  هزار  ده  به  باره  یک  را  متری 
الهی  حزب  که  را  سازندگی  جهاد  کردند. 
ترین نماد انقالب اسالمی بود به طور کلی 
به  و  بود  خیانت  واقع  به  که  کردن  منحل 
انقالب ضربه زدند.  طالب زاده در ادامه در 
مورد وضعیت داخلی آمریکا با اشاره به 
دعوای شدید حزبی در آن، گفت: احتمال 
ایجاد جنگ داخلی در آمریکا وجود دارد و 
خود،  بحران های  این  پوشاندن   برای  آنها 
.وی  زنند  می  بزرگ  و  گنده  مدام حرفهای 
دچار  را  ما  می خواهند  آنها  گفت:  پایان  در 
ضعف در باور کنند در حالی که به واقع این 
گونه نیست و اخبار منطقه نشان از قدرت 

ما می دهد. منبع : گیالن

یک نفر نتوانسته چنین فکر و اندیشه 
ای داشته باشد.وی تصریح می کند که 
هایی  آدم  اگر  کنید  می  تصور  شما   ،
باالیی  توان  و  هوش  و  استعداد  که 
دارند اگر بزنید کشور با یه مشت آدم 

معمولی راه می افتد. 
منبع : گیالن 24

مدیر مسئول
 مجید محمدپور 

مدیر مسئول نشریه واکنش 
نویسنده و استاد علوم ارتباطات  

و روابط عمومی 

دیدگاه رفیقدوست،

ادامه مطلب صفحه 3

ادامه مطلب صفحه 4

اشکال از خــودتان است



3
سه شنبه  24  بهمن  1396/ شماره 679

گوناگون به  باتوجه  ها:  واکنشی 
تسهیالت  سود  نرخ  اینکه 
در  خانه  خرید  برای 
شده  بازآفرینی  محله های 
است،  درصد  هشت 
رییس جمهور از رییس بانک 
این  که  خواست  مرکزی 
نرخ را برای خرید خانه در 
مناطق بازآفرینی شده توسط 
زوج های خانه اولی به شش 

درصد کاهش دهد.
مراسم  در  سیف  ولی اهلل 
بازآفرینی  ملی  طرح  آغاز 
حضور  با  که  شهری 
وزارت  در  رییس جمهور 
راه و شهرسازی برگزار شد، 
اخیر  ماه های  در  اینکه  بیان 
بخش مسکن تحرک ویژه ای 
به  مثبتی  عالئم  و  داشته 
کرد:  اظهار  می دهد،  اقتصاد 
رشد معامالت بخش مسکن 
نسبت به پارسال حدود 12.5 

درصد رشد داشته است. 
بانکی  نظام  گفت:  وی 
کشور منابع خود را هدفمند 
که  بخش هایی  سمت  به 
اقتصادی  رشد  تحقق  در 
هدایت  دارند  اثربخش 
و  مسکن  بخش  که  می کند 
یکی  بازآفرینی شهری  طرح 

از این بخش هاست. 
در  است  شده  پیش بینی 
اولین سال اجرای این طرح 
مسکونی  واحد  هزار   100
شغل  هزار   240 و  ساخته 
منابع  شود.  ایجاد  نیز  جدید 
پیش بینی شده نیز برای سال 
میلیارد   6800 بر  بالغ  آینده 

تومان است. 
همه  داد:  ادامه  سیف 
بانکی  نظام  کار  مقدمات 
این  اجرای  به  کمک  برای 
همزمان  و  است  آماده  طرح 
پروژه ها،  این  پیشرفت  با 
نظام بانکی تسهیالت الزم را 

ارائه می کند.

خبر
جزئیات وام مسکن 

با نرخ سود 6 درصد

مدیرعامل شرکت گاز گیالن گفت: 
انقالب  سال  چهلمین  با  همزمان 
واحد   87 و  روستا   50 ایران  اسالمی 

خود  علم  از  اگر  نوشته:  آمریکا  دانشگاهای  اساتید  اتاق  دیوار  روی 
ببخشید، به علم خویش افزوده اید.. 

در اتاق اساتید دانشگاه های اروپا نوشته: مزیت باسوادان بر بی سوادان 
همانند زندگان بر مردگان است.. 

بی  بر  باسوادان  تفاوت  نوشته:  مصر  االزهر  دانشگاه  اساتید  اتاق  در   

صنعتی از نعمت گاز بهره مند شدند.
کرد:برای  اظهار  اکبر  حسین 
 211 بر  بالغ  روستا   50 به  گازرسانی 

سوادان همان تفاوت ماه شب چهاردهم و شب اول است.)پیامبراکرم«ص«( 
و سر انجام در اتاق های اساتید دانشگاه های ما در ایران نوشته شده 

است:
 »از اساتید محترم خواهش میکنیم بعد از اتمام کالس ماژیک خود را 

تحویل دانشگاه بدهند...!!!

و  انجام  شبکه گزاری  عملیات  کیلومتر 
اعتباری معادل 120 میلیارد ریال هزینه 

شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن،از 
 500 و  هزار   2 از  بیش  بهره مندی 
خانوار روستایی از نعمت گاز خبر داد 
تعداد  این  بهره مندی  کرد:با  تصریح  و 
مبارک  دهه  در  گاز  نعمت  از  خانوار 
گاز  از  بهره مند  خانوارهای  فجر،تعداد 
هزار خانوار  به 831  در گیالن  طبیعی 
رسیده و درصد بهره مندی خانوارهای 
یافته  افزایش  درصد   97.6 به  گیالنی 
عملیات  داد:هم اکنون  ادامه  وی  است. 
گازرسانی به 57 روستای دیگر در حال 

اجراست که در صورت تامین بودجه در 
سال 97 به بهره برداری خواهد رسید.

مهندس اکبر از گازرسانی به 87 واحد 
صنعتی عمده در سطح استان با اعتباری 
بالغ بر 21 میلیارد ریال خبر داد و عنوان 
سبب  واحدها  این  به  کرد:گازرسانی 
صرفه جویی 12 میلیون لیتر فرآورده های 
عملیات  اجرای  از  است.وی   شده  نفتی 
گازرسانی به 62 واحد صنعتی عمده دیگر 
با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد ریال خبر داد 
و گفت:گازرسانی گسترده در استان زمینه 
و  کارگاه های کوچک  کار  و  رونق کسب 
محلی در روستاها و مناطق دوردست را 

فراهم ساخته است.

دانشـگاههای ما و دانشـگاههای دیگــران !!!

بهره مندی گیالن از گاز به 97.6 درصد رسید
 

واکنش

دکتر عباسی نماینده مدیرعامل شرکت گاز گیالن:
مردم رودسر، املش 

در  مجلس،

قلیان  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
خصوص  به  کشور  سراسر  در  سراها 
در تهران و شمال به سرعت و شتاب 
در حال افزایش است. بیشتر مشتریان 
خصوص  به  جوانها  هم  سراها  قلیان 

دانشجویان هستند.
امروز  اسالمی  شورای  مجلس   
قلیان  فعالیت  ماه  بهمن  یکشنبه هشتم 
تصویب  از  و  اعالم  قانونی  را  سراها 

اولیه گذراند. 
مجلس  به  خطاب  بهداشت  وزیر   
می گوید، برای مجلس ما اشتغال مهم 
خصوص  به  مردم  سالمتی  یا  است 
جوان ها که از این ماده مخدر استفاده 
باره  این  در  پزشک  یک  کنند.؟  می 
گفت: به جای توجه به سالمت مردم  
متمرکز  آفرینی  شغل  به  فقط  نباید 
شویم به خصوص آنکه در چند سال 
قلیان  اندرکاران  دست  برخی  اخیر 

مشتری  و جلب  برای جذابیت  سراها 
بیشتر » مزه دار کردن«  به قلیان انواع 
می  اضافه  مواد  دیگر  و  مفتامین  آمفی 
کنند.  وی تصریح کرد: این مواد برای 
سالمت افراد مصرف کننده بسیار مضر 

به خصوص آنکه سرطان زا است. 
در گیالن به خصوص شرق استان و 
بخشی هایی از شهرستان لنگرود ، شهر 
طول  تمام  در  و  استان   مرکز  ر شت 
سواحل خزر تاسیس قلیان سراها رو به 
افزایش است و بسیاری از کافی شاپ 
ها به جای ارائه آب میوه و نوشیدنی 

عرضه  قلیان  ها  جوان  به  مفید  های 
بهداشت و  کارشناس های  کنند.   می 
بار مصرف  اعتقاد دارند که هر  درمان 
برابری  نخ سیگار  با کشیدن 70  قلیان 
به خصوص  کشور  مسئوالن  کند،  می 
مجوز  دادن  جای  به  باید  ها  مجلسی 
فعالیت این مراکز ضد سالمت به فکر 

سالمت مردم باشند.
 یک نماینده گیالنی مجلس در این 
گفت:  مجلس  امروز  حاشیه  در  باره 
برای  است  خوب  سرا  قلیان  فعالیت 
آنکه کارگر و کشاورز بعد از کارروزانه 

ها عصری سری به قلیان سرا می زند و 
خستگی در می کند.!؟  نام این نماینده 
نظر  اظهار  گونه  این  اما   ، بریم  نمی  را 
باید به  برای یک نماینده خانه ملت که 

فکرملت باشد، فاجعه است. 
به هر روی بعنوان یک روزنامه نگار 
نظارتی  مسئوالن  دیگر  و  مجلس  به 
نشده  دیر  تا  داریم  توصیه  حاکمیتی  و 

جلوی این مصوبه گرفته شود. 
عده  شغل  فدای  مردم  سالمت  نباید 
ای جوان شود ، اگر چه با مصرف قلیان 
و سرطانی شدن جوان ها و دیگر اقشار 
به خصوص دختران و زنان که به تازگی 
بیمارستان  در  اند  این عرصه شده  وارد 
بیشتری  های  شغل  درمانی  مراکز  و  ها 
هم ایجاد خواهد شد. هم چنین شایسته 
است رسانه های فاخر و دلسوز در این 
اجازه  و  کرده  گیری  موضع  خصوص 
ندهند که در خانه ملت چنین مصوبه ی 

ضد سالمتی تصویب شود.

مجلس چه میکند ؟ مصرف قلیــان قانونی تر می شود!

  مدیرمسئول

خبر

فضای تولید در 
گیالن فراهم 

است
و  انقالبی،  عاشورایی،  جوانان  صمیمانه  نشست 
جمعی از فعاالن فرهنگی و سیاسی شهرستان املش با 
دکتر اسداهلل عباسی در مصلی امام خمینی )ره( املش 

برگزار شد.
در این نشست صمیمی حاضرین جلسه با پرسش 
و  امورات  با  مرتبط  موارد  خود  نماینده  از  سئواالتی 
اخیر  مصوبات  اخیر،  دوره  در  شده  انجام  کارهای 
مسائل  و  شهرستان  مشکالت  و   97 بودجه  مجلس، 
سیاسی، اجتماعی روز کشور را جویا شدند و نماینده 
ایشان در مجلس شورای اسالمی به تفصیل پاسخگوی 

سئواالتشان بود.
 دکتر اسداهلل عباسی نماینده مردم رودسر و املش 

در خانه ملت:
از شعار  باید  است  فراهم  استان  در  تولید  *فضای 
برکت سفر  آزادراه  و  آهن  راه  بیاییم *  بیرون  زدگی 
مسئولین   * است  هشتاد  دهه  در  رهبری  معظم  مقام 
گزارش دهند چه قدمی برای استان گیالن برداشته اند؟ 

* افتتاح سردخانه  2 منظوره رودسر در ایام فجر
معاون  املش،  و  رودسر  مردم شریف  نماینده  با حضور 
مدیرکل  محترم،  فرماندار  تجارت،  و  معدن  صنعت  وزیر 
صنعتی  شهرکهای  مدیرکل  گیالن،  تجارت  معدن  صنعت 

گیالن در رودسر و جمعی از مسئولین
اشتغال زایی  با  تنی   * سردخانه دومنظوره 5 هزار 
دسته  صنایع  شرکت  و  مستقیم  صورت  به  نفر   15
بندی و بسته بندی میوه و سبزیجات 15 هزار تنی با 

اشتغال زایی 50 نفر افتتاح شد.
* شبکه بهداشت و درمان املش افتتاح شد

با هفتمین روز از دهه فجر باحضور دکتر  همزمان 
اسداهلل عباسی، دکتر جان بابایی معاون وزیر بهداشت 
؛ دکتر یوسف زاده چابک، فرماندار املش و جمعی از 
فضایی  در  املش،  درمان  و  بهداشت  مسئولین،  شبکه 
 30 بر  بالغ  اعتباری  با  و  مربع  متر   3000 متراژ  به 
سالمت  تحول  طرح  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد 
بهره  مرحله  به  امروز  ظهر  سالمت  خیرین  مشارکت  با  و 
و  رانکوه  جات  ادویه  بندی  بسته  شرکت  رسید.  برداری 
سایت مخابراتی بی تی اس املش به بهره برداری رسید... 
فجر؛  مبارک  دهه  از  روز  هفتمین  با  همزمان   *
باحضور دکتراسداهلل عباسی، دکتر محمود نوایی معاون 
و  محترم  فرماندار  تجارت،  و  معدن  و  صنعت  وزیر 
جمعی از مسؤلین شهرستان املش- ابتدا ضمن بازدید 
از شهرک صنعتی لگموج املش؛ ازصنایع بسته بندی 
و  متر   412 بنای  زیر  با  رانکوه  سران  آسیاب  جات  ادویه 
در  تن   320 ظرفیت  و  اعتبار  تومان  میلیون   700 صرف 
افتتاح و به بهره برداری رسید و  با  سال و اشتغال 11 نفر 
هدف  با   )  BTS اس)  تی  بی  مخابراتی  سایت  همچنین، 
تقویت ارتباطات تلفن همراه اول با صرف 500 میلیون 

تومان اعتبار در کیاکالیه املش به بهره برداری رسید.

، پیش بینی کرده و به افکار عمومی اطالع رسانی کنید. به موازت 
اطالع رسانی ، پیشتر برای تامین آن کاال برنامه ریزی شود.

در سخنرانی امروز تعداد مرغ های تخم گذار معدوم شده بیمار 
افکار عمومی درست در جریان  اما   ، 25 میلیون قطعه اعالم شد 
قرار نمی گیرند و فقط گرانی را متوجه هستند و دچار نگرانی می 
از شخص وزیر و  » غیر  به راستی چه کسی مقصر است  شوند. 
مدیریت روابط عمومی آن وزارت و مدیران استانی و شهرستانی !« 
اقای دکتر روحانی چرا این نوع مسائل عادی را در کشور محرمانه 

و غیر منتشره تلقی می کنیم.؟
یا زمانی که مردم جلوی شعبه های موسسه های اعتبار از جمله 
موسسه ثامن در سراسر کشور تجمع های زیاد  ایجاد و علیه افراد 
مسئول و نظام شعار دادند، شما در آن نشست اعالم کردید که ، 
بحران  یک  به  ماجرا  این  آنکه  از  قبل  باید  مرکزی  بانک  مدیران 
تبدیل شود باید چاره اندیشی می کردند و اساسا به هر کسی مجوز 

تاسیس صندوق و موسسه مالی ، اعتباری ندهند.
به راستی در این مدت آیا  وزیر و مدیر بانک و مسئولی کناره 
گیری کرد ؟، روابط عمومی ها اطالع رسانی کردند؟، افکار عمومی  
از آنچه به وجود آمد، آگاه شدند  و اگر خود شما وارد نمی شدید 

، معلوم نبود ماجرابه کجا می انجامید.
آقای رئیس جمهوری به نظر می رسد همانطور که در اوایل دهه 
هشتاد در یک کارگاه آموزشی در سالن همایش صدا و سیما در 
تهران اعالم کردم ، ابتدا  وزیران و معاونان رئیس جمهوری و مقام 
های عالی در پایتخت و استاندارها و فرماندارها و مدیران کل و 
روسای سازمان های دولتی و شرکتهای وابسته  باید هر فصل یا 
شش ماه بکیار آخرین متدها و شیوه های اطالع رسانی در شرایط 
عادی و بحران ها را فرا بگیرند. در استان های شمالی ایران چند 
بار این موضوع را به مقام های استانی متذکر شده ام و همه در کالم 

و تعارف می پذیرند، اما اراده ای نیست که نیست. مردم در استان 
ها و شهرستان ها حتی اگر دهه فجر نباشد نمی دانند که چه طرح 
ها و پروژه هایی در محل زندگی شان افتتاح شده است، دولت چه 

خدمتی کرده است و چه کارهایی در دست اجرا و انجام است!.
بسیاری از روابط عمومی ها در طول سال به مردم گزارش نمی 
دهد که خدمات دولت چیست » هر دولتی و در گذشته هم چنین 
در  ها  سازمان  رسانی  اطالع  های  پرتال  از  بسیاری  است«،  بوده 
سراسر کشور گاه در ماه یک بار هم به روز نمی شوند – رسانه 
و مردم از کجا مطلع شوند که در آن سازمان و مجموعه چه خبر 
است. روابط عمومی های به جز تعداد اندک ، تقریبا هیچ متن و 
مطلب تولیدی از شرایط  وزارتخانه و نهاد و سازمان به مردم نمی 
دهند و در استان ها بسیاری از این مسایل مانند همان قضیه تخم 
مرغ یا موسسه های مالی ، اعتباری محرمانه تلقی می شود و وقتی 
که سرنخ از دست آقایان و خانم های مدیر در رفت ، تازه به فکر 

راه حل می گردند که ممکن نیست.
اعتقاد راسخ دارم که همه سازمان ها و ارگان ها به خصوص 
سازمان بازرسی کشور باید در مجموعه دولتی و غیر دولتی اتفاق  
درخشان یا منفی مانند اختالس و  امثال آن رخ می دهد، رسانه ای 

کنند تا عبرتی برای سایرین باشد که چنین نیست.!
در  عمومی  روابط  مدیران  از  بسیاری   که  حاکیست  شواهد 
پایتخت و در استان ها و شهرستان ها بنا به توصیه ای فالن نماینده 
مشغول   این سمت  در  نفوذ   با  فرد  دیگر  یا  جمعه  امام  مجلس، 
فعالیت است  که حتی تا اینجای کار شاید اشکال چندانی ندارد ، 
اما اشکال آنجا ظهور می کند که  اغلب  حرفه ای نبوده و در دوره 
های  آموزشی در حوزه اطالع رسانی حرفه ای شرکت نکرده اند 

و این مساله یک  بحران است .
 طبیعی است وقتی یک بخش ازسازمان که باید افکار عمومی را 
شفاف و آگاه سازد » روابط عمومی پیشانی سازمان  و پل ارتباط  
میان سازمان و افکار عمومی !!«،خود دچار بحران باشد ، نمی تواند 

رفع بحران کرده  و افکار عمومی را اقناع کند.

ادامه مظلب ...
و اما آقای رئیس جمهور،

در  همیشه  و  شریف  مردم  آگاهی  و  رسانی  اطالع  حوزه  در 
صحنه ایران از خدمات نظام و دولت و قوای دیگر بارها و بارها در 
رسانه های مکتوب و مجازی نوشته ام و این بار مستقیما به خود 
شما اعالم می کنم  : این اطالع رسانی و شفاف سازی خدمات 
دولت و نظام  باید از کجا شروع شود. چه کس یا کسانی باید این 
مهم را با دقت و وسواس انجام دهند. این همه کارشناس رسانه و 

مشاور دراطراف شما در نهاد چه می کنند.
با  را  دولت  مدیران  که  ای  جلسه  در  شما  سخنان  با  شخصا 
صراحت خطاب قرار دادید و خواستار پیش بینی ها ، برنامه ریزی 
و اطالع رسانی حتی روزانه به مردم خوب مان شدید، موافقم و از 

این مواضع شما حمایت می کنم.
اما مگر غیر این است که  وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و 
ارگان ها خودشان بانی این آگاهی بخشی باشند. مگر نباید شخص 
در  و  وزارتی   عمومی  روابط  کل  مدیران   ، معاونان وی  و  وزیر 
مدیران  و  بخشدارها  و  فرماندارها  و  استاندارها  خود  ها  استان 
اجرایی سازمان ها و ارگان ها  جریان اطالع رسانی و تنویر افکار 
مدیران چنین  بیشتر  که  مدعی هستم  بنده  کنند.  دنبال  را  عمومی 

ویژگی ندارند و اساسا با این فضا آشنایی هم ندارند.!
آقای رئیس جمهور خیلی شفاف از خودتان می پرسم، چرا این 
کار به درستی انجام نمی شود و هیچ کس در این عرصه حساسیتی 
که  وقتی  اقتصادی دولت  با مسئوالن  نشستی  در  ندارد. جنابعالی 
قیمت تخم مرغ از 400 تومان به 800 و 1000 تومان رسید، غیر 
مستقیم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اعالم کردید » وقتی 12 
میلیون مرغ تخم گذار به علت آنفلوآنزای حاد تنفسی برای سالمت 
مردم معدوم می شوند و امکان تولید تخم مرغ مورد نیا مردم نیست 

اساسی صورت  تحولی  عرصه  این  در  باید  جمهور،  رئیس  اقای 
گیرد و صرفا با تغییر این مدیر و آن مدیر یا آین روابط روابط عمومی 
و آن یکی بدون آموزش و مهارت ، اتفاق درخشانی در عرصه اطالع 

رسانی و آگاهی مردم رخ نخواهد داد. 
دیگر  یا  دولت  رئیس  بعنوان  شما  عملکرد  از  مردم  که  هم  آنگاه 
بخش های نظام  آگاه نباشند ، بنا بر نگاه، عقیده و خواست و حدس 
و گمان های خود می اندیشد، سخن می گوید و گاه فضا سازی می 
کند و این فضا سازی ها تا شبکه های اجتماعی خارج از مرزها انتقال 

می یابد.!
آقای دکتر روحانی ، اگر بخواهیم در جامعه وحدت را تقویت  یا  
به جوان ها بها بدهیم ، برای حفظ نظام تالش شود، دشمنی ها را 
رها کرده و در میان مردم نشاط  برقرار و با هم باشیم و اگر قصد مان 
این است که  رسانه ها اخالق را رعایت و احزاب و جناح ها با هم 
همدلی داشته باشند- حتما و قطعا باید  مدیران حوزه اجرایی کشور 
اطالع  حوزه  به  حتما  دارید،  عهده  بر  را  آنها  همه  ریاست  شما  که 
رسانی و آگاهی بخشی و روابط عمومی های حرفه ای و ماهر آشنایی 

الزم و کامل  داشته باشیم.
چنانچه بخواهیم به جای تاکید بر نقاط منفی ، کارهای مثبت و امید 
بخش را برجسته سازیم یا  برادرانه  منافع  مشترک را  پاس بداریم 
و مسایل کوچک را رها کنیم، باید زمینه این وفاق و دوستی  با فضا 

سازی دقیق ، عقالیی و آگاهانه فراهم شود.
  به نظر نگارنده هم اکنون چنین فضایی وجود ندارد یا حداقل 
بسیار کم رنگ شده است و ادامه این روند بحران آفرین خواهد بود. 
اگر مدیران زیر مجموعه قوای سه گانه به خصوص بخش اجرایی که  
گسترده تر از دو قوه دیگر است است  و روابط عمومی های بخش 
دولت چنین ویژگی برجسته ای نداشته باشند ، رسانه ها اعم از صدا 
و سیما، مطبوعات و خبرگزاری ها و سایت ها تغذیه نمی شوند ، به 
همین علت و علل هر رسانه ای آنگونه که صالح می داند عمل می 
کند و وحدت رویه در این عرصه شعاری بیش نیست.  آقای رئیس 
جمهوری برای تحقق این مهم باید برنامه ریزی جدی و عاجل شود.

اشکال از خــودتان است

آگهــی ثبتــی
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای یوسف آزاد بشمن و خانم عاطیه ساجدی قصابسرائی با ارائه دو برگ استشهادیه شهود که به 
تائید دفتر خانه 215 بندر انزلی رسیده است ، مدعی گردیده اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر یک باب خانه نیمه تمام به شماره 1078 فرعی مجزی شده از 649 به مساحت 582.50 
 7/102 دفتر   58 صفحه   11849 ثبت  ذیل  گیالن   7 بخش   13 اصلی  سنگ  بشم  در  واقع  مربع  متر 
برابر  سپس  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  بشمن  آزاد  یوسف  نام  به   633333 چاپی  سند  شماره  به 
از ششدانگ  دانگ مشاع  انزلی سه  بندر  دفترخانه 186  سند قطعی شماره 1048- 1389/10/16 
مورد ثبت به خانم عاطیه ساجدی قصابسرائی  انتقال یافت ضمنا در اجرای ماده 133 برابر رای شماره 

3870 – 1389/12/24 قسمتی از مورد ثبت به مساحت 159.85 متر مربع تحت پالک  2985  فرعی 
منجر گردیده است و سابقه رهن و بازداشت ندارد و حالیه سند مالکیت مذکور به علت جا بجایی مفقود 
گردیده است لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت این آگهی در یک نوبت منتشر می گردد تا 
چنانچه شخصی نسبت به پالک فوق مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک مثبته به این اداره مراجعه نماید در غیر 
اینصورت پس از انقضای مدت مذکور این اداره وفق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی پالک 

مذکور اقدام خواهد نمود.
حیدری – رییس ثبت اسناد و امالک بندر انزلی  - ر م الف /6871
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 گوناگون

پور  حاجی  اسماعیل  مهندس 
افزود: پنج دستگاه از این اتوبوس 
ها 18 متری وپنجاه و پنج دستگاه 

دیگر 12 متری است.
وی بیان کرد: اتوبوس های 18 
متری برای محالت پر جمعیت از 
جمله مسکن مهر و مابقی اتوبوس 
ها در محالت دیگر رشت استفاده 

می شود.
اعتبار  به  اشاره  با  پور  حاجی 
تصریح  ها  اتوبوس  خرید  ریالی 
های  اتوبوس  از  کدام  هر  کرد: 
و  تومان  میلیون   950 متری   18

میلیون   600 متری   12 اتوبوس 
تومان خریداری می شود.

نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
بیان  رشت  شورای  ترافیک  و 
برای خرید  نیاز  اعتبار مورد  کرد: 
شهر  بانک  از  اتوبوس  تعداد  این 
است  قرار  و  شود  می  دریافت 
را  آن  از  درصد   50 شهرداری 
نقد  درصد   10 نقدی،  غیر  بطور 
سال  چهار  مدت  را طی  مابقی  و 
اقشاط 18 درصدی  به صورت  و 

پرداخت کند.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز 

واکنشی ها: بخشنامه نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش )عیدی( 1397 به کارکنان اعم از هیات 
علمی و غیرهیات علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع 
تامین اجتماعی بوده  به کارکنانی که مشمول مقررات  ابالغ شد.براساس بخشنامه،  دانشگاه آزاد اسالمی 
و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کارمعین هستند، معادل 2 ماه حقوق و مزایای 
از مبلغ  اینکه  مستمر )بدون احتساب کمک هزینه های حق تأهل، حق مسکن و حق اوالد( مشروط بر 
620/598/18 ریال )هجده میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و ششصد و بیست ریال( کمتر و از مبلغ 
930/897/27 ریال )بیست و هفت میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار و نهصد و سی ریال( بیشتر 
نشود، بر اساس ماه های کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود. بر این اساس، کارکنانی که در سال جاری 
براساس مجوز صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به قرارداد کار معین تغییر وضعیت یافته اند، از تاریخ 

رشت  شهرداری  ترافیک  کنترل 
این مرکز 19 بهمن ماه در  گفت: 

انعقاد قرارداد مشمول دریافت پاداش )عیدی( می شوند. همچنین در این بخشنامه در خصوص میزان پاداش 
با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول کار  بازنشسته و یا خریدخدمتی که  )عیدی( کارکنان تمام وقت 
هستند، آمده است: در مقابل 12 ماه خدمت معادل 000/475/8 ریال )هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال( 
قابل پرداخت است. همچنین کارکنان ساعتی تمام وقت که از ابتدای سال 1396 تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال 
به کار داشته و در طول سال مذکور حداقل 2220 ساعت کارکرد داشته باشند، مشمول میزان عیدی کارکنان تمام وقت 
می شوند. براساس این بخشنامه کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع ساعات کارکرد ایشان 
کمتر از 2220 ساعت است، به نسبت کارکرد حداکثر تا مبلغ 620/598/18 ریال )هجده میلیون و پانصد و نود و هشت 
هزار و ششصد و بیست ریال( تعلق می گیرد. به کارکنان ساعتی در صورتی که جمع ساعات کارکرد ایشان 

در طول سال جاری )1396( از 370 ساعت کمتر باشد، پاداش )عیدی( تعلق نمی گیرد. 

با حضور  مبارک فجر  اهلل دهه  ایام 
مسئولین راه اندازی می شود.

عیـدی اساتیـد و کارکنان دانشـگاه آزاد اعـالم شد

خبر

خبر

صاحب نظران 
حوزه عمرانی 

برای طرح های 
شهری فراخـوان می شوند

خبر

خبر

خبر

دومین بازارچه 
خیریه گروه نارَون 
در الهیجان برگزار 
می شود

»لـوازم خانـگی« 
گران نمی شوند

مرکز جامع سالمت 
روستایی بی باالن 
کالچای  افتتاح شد واکنش

60 دستگاه اتوبوس جدید برای رشت خریداری می شود

نشریه  و   24 گیالن   
واکنش:دومین بازارچه خیریه 
همکاری  با  نارَون  گروه 
انجمن تاالسمی در شهرستان 
می شود.   برگزار  الهیجان 
»دومین بازارچه خیریه گروه 
بهمن   26 الی   24 از  نارَون« 
به  کمک  هدف  با  و   1396
و  سرطان  به  مبتال  کودکان 
تاالسمی شهرستان برپا می کند. 
سه  روز  از  خیریه  بازارچه  این 
ساختمان  در  بهمن   24 شنبه 
انقالب  خیابان  در  واقع  الماس 
شهرستان الهیجان )نبش کوچه 
صفاری(، کار خود را آغاز و تا 
روز پنج شنبه 26 بهمن ماه سال 
عواید  دارد.کلیه  ادامه  جاری 
به  بازارچه  این  از  حاصل 
و  سرطان  به  مبتال  کودکان 
الهیجان  شهرستان  تاالسمی 
همه  و  یابد  می  اختصاص 
گرامی  شهروندان  و  خیرین 
می توانند صبح ها از ساعت 10 
الی 13 و عصر ها 15 تا 21 به 
آدرس یاد شده مراجعه و از این 

بازارچه خیریه بازدید کنند.

اتحادیه  .رئیس  ها:  واکنشی 
لوازم خانگی گفت: قیمت لوازم 
خانگی تا آخر فروردین ماه 97 
افزایش نمی یابد و شرکت هایی 
افزایش  اقدام به  ایام  که در این 
قیمت  به  باید  کردند  قیمت 
غیر  در  برگردند،  گذشته  های 
برخورد  متخلفان  با  اینصورت 

می شود.
با  گفت:  طحانپور«  »محمد 
عمده  ارزهای  قیمت  افزایش 
در چند هفته اخیر نگرانی برای 
خانگی  لوازم  قیمت  افزایش 
دلیل  همین  به  و  داشت  وجود 
فروش  و  خرید  توقف  شاهد 
قیمت  افزایش  این  البته  بودیم 
باعث  گذشته  همچون  دالر 
خانگی  لوازم  بازار  در  شتابی 

ایجاد نشد.

سالمت  جامع  مرکز 
دهه  مناسبت  به  روستایی 
حضور  با  فجر  مبارک 
مسئولین استانی و شهرستانی 
باالن   بی  زیبای  روستای  در 
به  کالچای  بخش  توابع  از 

بهره برداری رسید.
سالمت  جامع  مرکز 
عباسی  حضور  با  روستایی 
شورای  مجلس  نماینده 
سرپرست  وارسته   ، اسالمی 
عباسی   ، رودسر  فرمانداری 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن ، ائمه جمعه و 
جماعات ، جمعی از مدیران 
خانواده  شهرستان،  ادارات 
معظم شهدا و اهالی منطقه در 
افتتاح شد.  بی باالن کالچای 
این مرکز در زمینی به مساحت 
 400 زیربنای  با  مترمربع   1000
متر در دوطبقه با اعتباری بالغ بر 
شده   ساخته  تومان  میلیون   800
و زمین آن توسط مرحوم حاج 
اهداء گردیده  آقا محمدی  علی 
است.اهالی دهستان بی باالن می 
بهداشتی  مرکز  این  از  توانند 
دریافت   خدمات  عصر   3 تا 
بدلیل  ساعت  این  از  پس  و 
مجاورت با کالچای از مرکز 
 24 بصورت  شهر  درمانی 

ساعته بهره مند شوند.

دکتر رسولی :

بیان  با  رشت   شهر  شورای  عمران  کمیسیون  رییس   
رویکرد مشاوره محور کمیسیون عمران با اشاره به الیحه 
پیشنهادی بودجه سال 97 که از سوی شهرداری به شورا 
تقدیم شده است، از همه کارشناسان و صاحبنظران در این 
حوزه جهت ارائه پیشنهادات و طرح های مورد نظر خود 

تا 10 روز آینده دعوت به عمل آورد.
منظر  به سیما و  لزوم توجه  بر  تاکید  با  ادامه   وی در 
شهر در حوزه عمرانی بهسازی نمای ساختمانها را اقدامی 
مؤثر در این راستا دانست و با ذکر این مورد که بهسازی 
باید منوط به یک طرح کارشناسی در ابعاد حقوقی،فنی و 
اجرایی باشد خواستار اتخاذ سیاستگذاری متمرکز در این 
باره از سوی سازمان منظر و فضای سبز شد و از تشکیل 
یک کارگروه تخصصی جهت بررسی این طرح متشکل از 
در  درگیر  های  رشته  نخبه  کارشناسان  و  سازمان  مدیران 

این حوزه خبر داد.
بودجه  به  اشاره  با  ادامه  در  عمران  کمیسیون  رییس   
سال آینده سازمان عمران با انتقاد از عملکرد شهرداری در 
مبحث آسفالت خیابانهای شهر در سالهای اخیر اقدامات 
غیرکارشناسی در این حوزه را که باعث تعدد تکرار اجرای 
باعث  است  شده  آن  کیفیت  عدم  و  خیابانها  در  آسفالت 
نارضایتی و بی اعتمادی شهروندان به شهرداری در حوزه 

آسفالت دانست.
رسولی با بیان این مورد که تاکنون تالشهای زیادی در 
نگاه  وجود  عدم  دلیل  به  لیکن  گرفته  زمینه صورت  این 
کارشناسی و نبود نظارتهای الزم دستاورد قابل قبولی برای 
آسفالت  فرآیند  انجام  نیست  موجود  شهروندان  رضایت 
از تهیه تا اجرا را امری کارشناسی دانست که با توجه به 
بودجه در نظر گرفته شده و نیروی انسانی مجرب موجود 
در بدنه شهرداری با تدوین یک نقشه راه و برنامه ریزی 

صحیح به بهترین شکل قابل اجرا دانست.
بحث  در  که  موضوع  این  ذکر  با  عاقلمنش  ادامه  در 
فضای سبز شهری نیز همچون مبحث سیما و منظر نیازمند 
با  هستیم  تشویقی  های  بسته  ارائه  با  مردمی  مشارکتهای 
شهر  باغ  یک  عنوان  به  رشت  شهرت  و  سبقه  به  اشاره 
خواستار ترغیب ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی 
پیرامونی  محیط  در  سبز  فضای  ایجاد  به  شهر  در  فعال 
برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  شد.وی  فعالیتهایشان  حوزه 
خیابانهای فرعی که در بحث بهسازی سیمای آنها اقدامی 
نشده خواستار بازنگری سازمان منظر و فضای سبز در این 
شد.  شهروندان  عمومی  نشاط  ایجاد  راستای  در  و  مورد 
این مورد که تصمیم گیری در  به  اشاره  با  نیز  رمضانپور 
حوزه سیما و منظر نیازمند همفکری با کارشناسان معماری 
به  حوزه  این  در  اقدامات  باید  و  بوده  شناسی  زیبایی  و 
صورت کارشناسی باشد با اشاره به قرابت زمانی به هفته 
 55 در  شهروندان  سازی  حساسیت  خواستار  درختکاری 
محله شهر در این باره و مشارکت در ایجاد فضای سبز در 
محدوده زندگی خود با استفاده از امکانات و بسته تشویقی 

سازمان سیما و منظر و فضای سبز شد. 

ادامه مطلب ... نماینده عالی دولت در شهرستان  با اشاره 
به  خصومت های   آشکار و پنهان  دشمنان انقالب اسالمی ، 
تالش برای  بزرگ  نمایی  کمبودها و ایجاد نا آرامی  در جامعه  
ایران  گفت: دشمن تمام  تالش  و سعی خود را  در ایجاد 
شکاف بین مردم و مسئوالن و بدنه نظام  بکار گرفته است و 
دولت تدبیر و امید در راستای کاهش مشکالت معیشتی مردم  
همه توان خودمان را بکار بسته است. وی  با توجه  به  اولویت  
بیکاری  باید  میزان  افزود:  بیکاری  درسطح  کشور   معضل  
جوانان را به حداقل برسانیم  لذا جوانان و جویندگان کار می 
توانند با مراجعه به سامانه کارا ،ضمن  بهره مندی از تسهیالت 
ارزان قیمت با سود 4 و 6 درصد ثبت نام و از این مزایا بهره 
مند شوند . با توجه به شرکت های فعال موجود در شهرستان  
در حوزه کارگری و  شرکت هایی  که با ظرفیت  پایین  مشغول  
تومان  میلیاردها  امید  و  تدبیر  دولت  توسط   هستند   کار  به 
اعتبار به آنان اختصاص داده  میشود  تا بتوانند به فعالیت خود 
این  نشست  ضمن   پور در  ادامه دهند.مهندس حسنی  بهتر  
پاسخگویی  به سواالت  خبرنگاران  در خصوص  مشکالت 
اخیر  کارخانه  چوکا ، شرکت  شفارود ، سد شفارود و همچنین  
چند  پروژه و طرح  نیمه کاره  در  شهرستان،  متذکرشد  با  
پیگیری  و توجه خاص  دولت  در چند ماه آینده ، توجه  به  
آسیب های  اجتماعی  و اتفاقات اخیر در شهرستان و ضمن  
پیشگیری  آن،  از تاسیس  اورژانس اجتماعی وابسته به سازمان 
آن   دنبال   به  افزود:  وی  داد.  خبر  رضوانشهر  در  بهزیستی  
متقاضیان می توانند  برای پیشگیری  از برخی   اتفاقات  ناگوار 
. فرماندار در  ارتباط  برقرار  کنند  با تلفن گویا 123  تماس  
پایان با قدردانی  از اصحاب رسانه  در شهرستان  که در تمامی 
عرصه های اجتماعی فعالیت دارند  با نقد منصفانه و پیشنهادات 
سازنده در زمینه پیشبرد اهداف حقوق شهروندی مردم ، همگام 

با اهداف نظام و دولت تدبیر و امید گام بردارند.

 61 پروژه عمرانی در رضوانشهر 
افتتاح شد

با هدف کمک به کودکان 
سرطانی و تاالسمی؛

ادامه مطلب ... 
همه  هم   او  که   « مجلس  نماینده 
فعالیت نشریه و سایت  و خبرگزاری 
اجرایی  مدیران   ، کند«  می  واگذار  را 
 ، هنرمندان   ، قضایی  های  مقام    ،
سیما  و  صدا  کارکنان   ، ورزشکاران 
و  ارتباطی  نوعی  به  که  کسی  هر  و 
نشریه و  ارشاد مجوز  از  دارد  روابطی 
سایت خبری دریافت می کنند. همین 
در  یارانه  دریافت  هنگام  به  هم  افراد 
صف جلو قرار دارند و باالترین یارانه 
ها را به گواه آمارها و جداول منتشره 

ارشاد دریافت می کنند.!! 
دو سال قبل وقتی معاون مطبوعاتی 
وزیر ارشاد به رشت سفر کرد ، برخی 
کردند  افشاگریهای  نگاران  روزنامه  از 
ها  روزنامه  و  ها  نامه  هفته  برخی  که 
یارانه  نشریات  دیگر  برابر  چندین 
کار  آنکه  بدون  اند  کرده  دریافت 
متفاوتی انجام داده باشند و معاون وزیر 

قول پیگیری داد، اما ..... 
شود  می  موجب  رفتارها  نوع  این 

ایران یک عرصه  ای  که عرصه رسانه 
حرفه ای ، موثر و آگاهی بخشی قابل 
رقابت نباشد و افکار عمومی هم برای 
روزنامه  و  خبرنگار  و  رسانه  مدیر 
نگاری که غیر حرفه ای کار می کند،  

تره خورد نکند.! 
وزارت  مطبوعاتی  معاونت  سیاست 
اهلل  عطاء  سیاست  همان  ارشاد 
که  است  ارشاد  اسبق  وزیر  مهاجرانی 
می گفت: آنقدر مجوز می دهیم و به 
می  ایجاد  رقابت  عرصه  خودش  قول 
کنیم تا آنهایی که توان ماندن دارند در 

این صحنه بمانند.
جز  به  که  است  سال  دو  االن   
هم  بقیه  یارانه  ها  رسانه  از  معدودی 
شود  می  گفته  و  است  شده  حذف 
این  در  امسال  ماه  بهمن  از  است  قرار 

خصوص اتفاقی بیفتد. 
دهه  دو  طی  نادرست  سیاست  این 
گذشته موجب شد که بسیاری از افراد 
حرفه ای در روزنامه نگاری عطای این 
حرفه را بعد از سالها تالش و آموزش 

به  و  گذاشته  کنار  شدن  ای  حرفه  و 
مشاغل دیگری روی آورند و آنچه در 
اند،  مانده  نگاری  روزنامه  فضای  در 
نان  درد  فقط  که  اغلب کسانی هستند 
 ، سازی  فرهنگ  به  هرگز  آنها  دارند. 
آموزش  و هدایت مردم و انجام وظیفه 
و رسالت خود نمی اندیشند ، زیرا یا 
یا اساسا آن را  با آن آشنایی ندارند و 

باور ندارند. 
است  شایسته  اینکه،   آخر  کالم 
برای جبران آنچه بر سر عرصه رسانه 
آمده  به خصوص رسانه های مکتوب 
است، مدیران حرفه ای حوزه روزنامه 
نگاری در کشور و استان ها و از جمله 
در گیالن ، قزوین و مازندران » گستره 
ی توزیع تشریه واکنش« با تشکیل یک 
 « اندیشی  هم  های  نشست  یا  کمپین 
البته اگر ارشاد هم دخالت کند که بهتر 
خواهد بود« ، برای این فضای مسموم 
و غیر حرفه ای و کاسب کارانه چاره 
با  باید رسانه قادر باشد  اندیشی کنند. 
از شرایط کشور، هجمه  درک درست 

دشمنان ، حضور فضای مجازی قوی در 
آن سوی آب های ایران با آن همه شبکه 
ها و سایت ها که علیه نظام و ارزش ها 
..... به رسالت خویش  تبلیغ می کنند و 
عمل کرده و در کنار مردم  و مسئوالن 
اعتالی  برای  دلسوز  و  پاکدست   ، آگاه 
امنیت  و  اقتدار  حفظ  و  اسالمی  ایران 

کشور تالش و همت کند.
  منتظر دیدگاه های مدیران رسانه ای 
که  کنند  اعالم  و  هستیم   راستا  این  در 
می  کجا  به  شیوه  این  با  ما  های  رسانه 

روند و چه باید کرد.؟ 

رسانـه های خنثـی، آفت افکار عمـومی

شهردار  کاظمی،  مسعود  مهندس   
الهیجان، در مراسم افتتاح خانه کشتی 
شهرداری در دهه مبارک فجر گفت:  به 
نماینده عالی دولت  بالیم که  خود می 
پایتخت  الهیجان،  زیبای  شهر  میهمان 
چای و شهر نمونه گردشگری طبیعی و 
تاریخی ایران هستند و در این روزهای 
ایران  انقالب اسالمی  انگیز که  خاطره 
به برکت خون شهدا و با رهبری مردی 
های  پروژه  رسید،  پیروزی  به  بزرگ 
با حمایت  عمرانی شهرداری الهیجان 
شورای  محترم  اعضای  پشتیبانی  و 
با  اسالمی و تالش کارکنان شهرداری 
دستان پربرکت استاندار معظم گیالن به 

بهره برداری می رسد.
عنوان  به  الهیجان  افزود:  کاظمی   
همه  پذیر  گردش  و  نمونه  شهری 

داخلی  مسافر  ها  میلیون  میزبان  ساله 
زیر  کردن  فراهم  و  است  خارجی  و 
ساخت های الزم برای رفاه شهروندان 
شهری  مدیریت  عهده  بر  مسافران  و 
آبادانی  و  عمران  کنار  در  و  باشد  می 
برای  رهبری  معظم  مقام  دغدغه  به 
نیز نگاه  به برنامه های فرهنگی  توجه 
افتخار  امسال  و  داریم  ای  ویژه  بسیار 

مبارک فجر  آستانه دهه  داشتیم که در 
با محفل انس با قرآن با حضور قاریان 
بین المللی این ایام را با کالم آسمانی 
استقبال جشن  به  و  نماییم  آغاز  قرآن 

پیروزی انقالب اسالمی برویم
استاد  روانشاد  از  یاد  ضمن  وی 
الهیجان،  ورزش  پدر  انصاری  جالل 
اسبق  رییس  و  اخالق  و  ادب  مرد 

تربیت بدنی الهیجان گفت: ورزش این 
است  بزرگ  مرد  این  مدیون  شهرستان 
مدیران  و  عزیزان  تمامی  زحمات  از  و 
که  ماضی  سالیان  در  شورایی  و  شهری 
قدردانی  گرفتند،  را  تصمیم  این  بنای 
عمومی  روابط  گزارش  به  نمایم.  می 
شهرداری الهیجان، شهردار افزود: مردم 
بهترینها  شایسته  الهیجان  شهر  فهیم 
هستند. امسال بودجه 84 میلیارد تومانی 
شهرداری را با 77 درصدافزایش تقدیم 

پارلمان محلی نمودم.
ولی  با  کرد:  تصریح  کاظمی  مهندس 
و  با تالش  بندیم  نعمتان خود عهد می 
عمران  و  توسعه  برای  فراوان  کوشش 
نماییم  حرکت  الهیجان  شهر  آبادانی  و 
را  بزرگ  و  تاریخی  این شهر  بتوانیم  تا 
همچون نام آن در تاریخ درخشان کنیم.

شهردار الهیجان در مراسم افتتاح خانه کشتی شهرداری:

مردم الهیـجان شایســته بهتریــن ها هستند

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
خواستار  گفت:  رشت  شهر  شورای 
شفافیت در تشریح علل افزایش بودجه 

در برخی از ردیف ها شد.
این  ذکر  با  زاهد  فرزام  مهندس 
قبیل  از  شهرداری  منابع  که  موضوع 
وضوح  به  باید  درآمدها  و  امالک 
مشخص باشد و علت فروش و محل 
هزینه کرد منابع و درآمدهای شهرداری 
از قبیل وام ها باید مشخص شود لزوم 
امری  را  بودجه  تخصیص  بر  نظارت 
کمیسیون  رییس  دانست.  مهم  بسیار 

شهروندان  مطالبه  بر  اشاره  با  بودجه 
در اتمام پروژه های نیمه تمام اولویت 
این  در  را  بودجه  تخصیص  درست 

حوزه دانست.
توجه  قابل  حجم  به  اشاره  با  زاهد 
بخش  پیمانکاران  به  شهرداری  دیون 
خصوصی الزمه اعتماد سازی فی مابین 
اجرای  جهت  پیمانکاران  و  شهرداری 
پرداخت  به  توجه  را  آتی  های  پروژه 
این دیون در تدوین بودجه سال آینده 

دانست.
کار  و  ساز  به  اشاره  با  نیز  عبدالهی 

تخصیص بودجه به مناطق علل برخی 
را  بندی  سهمیه  نوع  این  در  متغیرها 

نامشخص و ناعادالنه دانست.
با  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
بیان این موضوع که در مورد تخصیص 
و  عمرانی  های  هزینه  جهت  بودجه 
برخوردار  کم  مناطق  برخی  در  جاری 
به  عدالت  باید  مناطق  سایر  به  نسبت 
های  طرح  که  شود  رعایت  ای  گونه 
توسعه محور برای این مناطق ضعیف 
در  سطحی  کارهای  اجرای  جایگزین 
تخصیص  در  شهری  بهرمند  مناطق 

اعتبارات شود.وی با بیان این موضوع که 
مناطق چهار و پنج شهری مستعد جذب 
سرمایه گذار هستند، خواستار نگاه ویژه 

شهرداری به این مناطق شد.

پرداخت دیون پیمانکاران در بودجه آینده مورد توجه باشد
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر رشت:

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت،

زهرا رضائی
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واکنش:مدیر  نشریه  و   24 گیالن 
 : گفت  گیالن  احمر  هالل  عامل 
دارای 16  احمر گیالن  جمعیت هالل 
هزار و 603 عضو داوطلب و جوان می 
باشد که بنا به ساختار سازمانی در سه 
با  داوطلب  و  نجاتگر   ، جوان   ، گروه 
جمعیت هالل احمر همکاری می کنند 
جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  .به 

هالل احمر استان گیالن 
احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
احمر  هالل  جمعیت  افزود:  گیالن  
نهادی خیریه می باشد که با مشارکت 
بر  و  می شود  اداره  داوطلبان  و  اعضا 
با  مردمی   بزرگ  نهاد  این  اساس  این 
برنامه ریزی مناسب تالش می کند تا 
با جذب عالقه مندان از کودکی تا هر 
نهادینه  و   گسترش  ضمن  باال  سنین 
مشارکت  امدادی   آموزشهای  کردن 
مردم را نیز در این نهاد ارتقا دهد . وی 
جمعیت  این  جوانان  معاونت   : افزود 
 ، هالل  های  غنچه  کانون   558 دارای 
دانش آموزی ، دانشجویی ، طالب ، و 
روستایی دارای 10 هزار و 245 عضو 
می باشد که از سنین 5 تا 29 سال در 

فجر  دهه  فرارسیدن  با  همزمان 
برنامه  چندین  اسالمی  انقالب 
فرهنگی-هنری در سطح منطقه  برگزار 
پروژه  چندین  اجرایی  عملیات  و 

فرهنگی اجتماعی آغاز خواهد شد.
  به گزارش مدیریت روابط عمومی 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و 
»مدافعان  بزرگ  همایش  انزلی،اولین 
با  حرم  مدافع  رزمندگان  ویژه  عشق« 
و  معاونین  و  مسرور  مهندس  حضور 
مدیران سازمان در مرکز همایش های 
منطقه آزاد انزلی برگزار شد و همزمان 
با فرارسیدن12بهمن و آغاز دهه فجر، 
مهندس مسرور رییس هیات مدیره و 
معاونین  از  جمعي  بهمراه  مدیرعامل 
گلزار  در  با حضور  سازمان  مدیران  و 
اهداء  با  منطقه  روستاهای  شهداي 
احترام  اداي  شهدا  مقام  به  گل  شاخه 
انقالب  جشن  دیگر  سوی  از  کردند. 
برنامه متنوع فرهنگی و  بر  که مشتمل 
گسترده  استقبال  با  بود  متنوعی  هنری 
دانش آموزان مدارس منطقه آزاد انزلی، 

مناسبت  به  لنگرود  امداد  کمیته  مدیر 
مسکن  کرد:تهیه  فجر،اعالم  مبارک  دهه 
کمیته  های  برنامه  ازجمله  اشتغالزایی  و 
مددجویان  توانمندسازی  امداددرجهت 
است.در دهه مبارک فجر، 21 مددجوی 
کمیته امدادلنگرود صاحب خانه شدند. 

مهدی پنجی مدیرکمیته امداد لنگرود 
واحدمسکونی   21 افتتاح  حاشیه  در 
مددجویان کمیته امداد که همزمان بادهه 
درسال   : کرد  فجربرگزارشد،بیان  مبارک 
به  لنگرودمتعهد  امداد  کمیته  جاری 
نیازمندان  برای  واحدمسکن   67 ساخت 

این معاونت عضو شده و بنا به شرایط 
سنی آموزشهای امدادی را دریافت می 
کنند . وی بیان داشت : جوانان عضو 
عالوه بر دریافت آموزشهای امدادی ، 
هالل  دوستانه   بشر  های  فعالیت  در 
بر  نموده همچنین  مشارکت  نیز  احمر 
جمعیت   ساله   5 ریزی  برنامه  اساس 
اجتماعی  های  آسیب  کاهش  بر  مبنی 
تالش می شود تا بستر مناسبی جهت 
جهت  در  جوانان  آموزش  و  جذب 
جلوگیری از آسیب هایی مانند ایدز ، 

اعتیاد و طالق نیز جلوگیری شود . 
مهدی ولی پور عنوان کرد : در حال 
جمعیت  داوطلبان   معاونت  حاضر 
هالل احمر استان دارای 6 هزار و 538 
عضو و داوطلب می باشد که در  شامل  
افراد باالی 29 سال بوده و در 4 گروه 
حمایت ، مشارکت ، هدایت و مهارت 
می  همکاری  احمر  هالل  جمعیت  با 
کنند که به تفکیک این اعضا 3013 زن 

و 3375 نفر مرد می باشند . 
احمر  هالل  جمعیت  افزود:  وی 
و 500  هزار   2 دارای  در حال حاضر 
نجاتگر می باشد که در گروه سنی به 

ا... دهه فجر در مرکز  ایام  به مناسبت 
همایش های منطقه با حضور معاونین 

و مدیران سازمان برگزار شد.
 در حوزه فرهنگی 5 طرح فرهنگی 
دهه  در  ریال  میلیارد   3.7 اعتبار  با 
قرار  برداری  بهره  مورد  فجر  مبارک 
می گیرند که این طرح ها شامل آغاز 
مدارس  سازی  هوشمند  پروژه  اجرای 
نوین  فناوریهای  آموزش  مرکز  منطقه، 
رونمایی  هنر،  خانه  افتتاح  پیشرفته،  و 
از دو تندیس مفاخر استان و رونمایی 

شهرستان است. ازاین تعداد ،14 واحددر 
هفته دولت و 21  واحد در دهه مبارک 
فجرامسال ودر مجموع 35 واحد تحویل 
پایان سال جاری  تا  مابقی  مددجویان و 

ساخته وبه بهره برداری خواهدرسید. 
کل  افزود:  لنگرود  امداد  کمیته  مدیر 
سال  در  شهرستان  عمرانی  ات  اعتبار 
است. بخشی  تومان  میلیون  جاری 800 
از  واحدها  این  ساخت  های  هزینه  از 
مددجویان  خود  آورده  و  خیرین  طریق 
کرد:  خاطرنشان  است.پنجی  شده  تأمین 
 364 و  هزار   5 لنگرود  امداد  کمیته 

تفکیک  در دو گرو جوان و داوطلب 
آموزشهای  طی  و  باشند   می  ادغام 
نجاتگر  رده  در  تخصصی  و  مقدماتی 
این  نجات  و  امداد  معاونت  با  و  بوده 

جمعیت همکاری می کنند . 
 قریب به 27 هزار نفر از آموزهای 
بهره  احمر  هالل  تخصصی  و  عمومی 
جمعیت  عامل  مدیر   . شدند  مند  
ابتدای  از   : گفت  گیالن  احمر  ل  هال 
نفر   683 و  هزار   26 تاکنون  سال 
عمومی   ، تخصصی   آموزشهای  از 

اساطیری  پیکر  غول  عروسک  سه  از 
زیرساخت  بخش  است.در  استان 
زمین  منطقه  سطح  در  ورزشی  های 
دوچرخه  پیست  و  کنار  زیبا  ورزشی 
با  آباد  طالب  جنگلی  پارک  سواری 
افتتاح  ریال  میلیارد   1.2 هزینه  صرف 
این دو طرح،  بر  خواهد شد و عالوه 
سامانه بازاریابی الکترونیکی تاسیسات 
گردشگری بهمراه پایگاه امداد جاده ای 
رسانی  منظور خدمات  به  احمر  هالل 
احتمالی  دیدگان  آسیب  به  تر  سریع 

 8 شامل  داردکه  پوشش   تحت  خانوار 
برای  مسکن  است.تهیه  نفر   289 هزارو 
برنامه  از جمله  اشتغالزایی  مددجویان و 
های کمیته امداد در جهت توانمندسازی 

مددجویان است. 
کرد:  تصریح  امدادلنگرود  مدیرکمیته 
در حوزه اشتغال، 3 میلیارد و460 میلیون 
است.ازاین  یافته  تخصیص  اعتبار  تومان 
تومان  میلیون   890 و  میلیارد   2  ، اعتبار  میزان 
مابقی  و  شده  مصرف  نفر   188 اشتغال  جهت 
معرفی  با  جاری  سال  بهمن  پایان  تا  اعتبارات 
به بانک جذب خواهدشد. پنجی با بیان این 

این  از   : افزود  وی   . شدند  برخوردار 
از نجاتگران  در دوره  نفر  تعداد 2338 
های تخصصی و عمومی امداد و نجات و 
یافتند و 24 هزار و 625  بازآموزی حضور 
 8 همگانی  آموزشهای  های  دروره  در  نفر 
های  مهارت  و  اولیه  های  کمک   ، ساعته 
 1036  : افزود  .وی  کردند  داوطلبی شرکت 
دوره در این مدت برگزار شد که 7 دوره نیز 
عالوه بر آن جهت دوره های ضمن خدمت 
کارکنان جمعیت هالل احمر برگزار شد. 

منبع : گیالن 24

 3.8 اعتبار  با صرف  منطقه  محدوده  در 
آماده  رسمی  صورت  به  ریال  میلیارد 
دهه  در  شد.  خواهند  رسانی  خدمات 
آزاد  منطقه  سازمان   1396 فجر  مبارک 
انزلی 10 واحد مسکونی را با اعتبار 1.6 
میلیارد ریال افتتاح و به مددجوان منطقه 
آزاد انزلی واگذار می کند و 5 روستای 
ریال تحت  میلیون  اعتبار 550  با  منطقه 
و  گرفته  قرار  اجتماعی  تامین  پوشش 
مزایای  از  روستا   5 این  ساکنان  همه 
عملیات  شوند.  می  مند  بهره  طرح  این 
اجرایی پاسگاه پلیس راه منطقه با اعتبار 
سازمان  منابع  محل  از  ریال  میلیارد   2.5
جهت خدمات دهی در حوزه ترافیک منطقه 

در این ایام آغاز خواهد شد.
  در شب پیروزی انقالب اسالمی آسمان 
منطقه آزاد انزلی نورافشانی شده و ندای اهلل 
اکبر در سطح منطقه طنین انداز خواهد شد 
ساکنین  کنار  در  سازمان  این  پرسنل  و 
محدوده منطقه در جشن پیروزی انقالب 
در روز 22 بهمن حضور خواهند یافت.

مبارک  دهه  یافتن  تقارن  بدلیل  که  نکته 
جهیزیه  تهیه  ،برنامه  فاطمیه  ایام  با  فجر 
سال  اسفند   14 در  نیازمند  نوعروسان 

جاری برگزار خواهد شد. /

پست 63/20 
کیلوولت شهرک 
صنعتی سپیدرود 

افتتاح شد

بندر کاسپین »مرز 
رسمی و مجاز 

دریایی« تعیین شد

واکنش
خبر

خبر

خبر

خبر

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
پست  پروژه  اجرایی  عملیات 
با  سپیدرود  کیلوولت   20/63
و  مطمئن  برق  تامین  هدف 
صنعتی  شهرک  منطقه  پایدار 
سپیدرود و اطراف آن و افزایش 
در  شبکه  اطمینان  ضریب 

شرایط پیک بار آغاز شد.
آبادی   بلبل  عظیم  مهندس 
سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
در  گیالن  برق  ای  منطقه  بق 
بنایی  زیر  پروژه  این  خصوص 
پروژه  اجرائی  عملیات  گفت: 
شهرک  کیلوولت   20/63 پست 
 95 سال  در  سپیدرود   صنعتی 
اهلل  انشاء  و  است  شده  شروع 
با تالش شبانه روزی همکاران 
سختکوش  شرکت برق منطقه 
ای گیالن قبل از پیک بار سال 
97 برقدار و وارد مدار خواهد 
به عنوان  نیرو  مینا  شد. شرکت 
به  مشانیر  شرک  و  پیمانکار 
پروژه  این  در  مشاور  عنوان 

فعالیت دارند. 
سهامی  شرکت  عامل  مدیر   
در  گیالن  ای  منطقه  برق 
خصوص مشخصات فنی پروژه 
گفت: پروژه مذکور  با ظرفیت 
2 در 40 مگاولت آمپر ، دارای 
 ، کیلوولت   63 خط  فیدر  دو  
 ، دو فیدر ترانس 63 کیلوولت 
دو فیدرورودی 20 کیلو ولت و 
12 فیدر خروجی 20 کیلوولت 
باشد.  می  خازنی  فیدر    4 و 
پست  عایقی  سیستم  همچنین 
اس   . آی   . آ   « سیستم  نوع  از 

» می باشد. 
بیان  با  آبادی  بلبل  مهندس 
نقش  و  ضرورت  اهمیت، 
این  افزود:  پروژه  این  محوری 
پست در منطقه شهرک صنعتی 
واقع  رشت  کالنشهر  سپیدرود 
 135 یافته  تخصیص  اعتبار  و 

میلیارد ریال می باشد. 
عمومی  روابط  مدیریت 
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت 

گیالن  - منبع : گیالن 24

نشریه  و   24 گیالن   
وزیران  هیئت  واکنش: 
تصویب کرد که بندر کاسپین 
عنوان  به  گیالن  استان  در 
دریایی  مجاز  و  رسمی  مرز 
وزیران  هیئت  شود.  تعیین 
بهمن   17 نامه  تصویب  در 
ماه خطاب به وزارت کشور، 
و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
و  صنعتی   – تجاری  آزاد 
بندر کاسپین  اقتصادی،  ویژه 
به عنوان  استان گیالن را  در 
دریایی  مجاز  و  رسمی  مرز 

تعیین کرده است. 
  در این تصویب نامه آمده 

است: 
استناد  به  وزیران  هیئت   
قانون  ماده)103(  تبصره)1( 
مصوب   – گمرکی  امور 
بندر  کرد:  تصویب   1390
به  گیالن  استان  در  کاسپین 
مجاز  و  رسمی  مرز  عنوان 
گردد.    می  تعیین  دریایی 
این تصویب   نامه به امضای 
معاون  جهانگیری،  اسحاق 
رسیده  جمهور  رئیس  اول 

است. منبع : گیالن 24

در ایام دهه فجر انقالب اسالمی ؛

مدیـرعامل اعالم کرد:

مدیرکمیته امداد لنگرود ؛ به مناسبت دهه فجر

نمیکنم ودرس عبرتی  جمله ای که هرگز فراموش 
آن  به  را  زندگیش  منظر  باید  انسانی  هر  که  است 
معطوف کند از قدیم می گفتند دنیا دار مکافات است 
آن زمان که شهر کوچک بود واکثریت مردم کم وبیش 
همدیگر را میشناختند بر سر زبانها بود که فالنی کاری 
کرد که امروز مکافاتش را میکشد همیشه فکر میکردم 
که این کلمات چطور بوقوع می پیوندد مگه میشه همه 
رفتار وکردار انسان در این دنیای خاکی مورد ارزیابی 
داشتند  زبان  سر  بر  قدیمیها  که  ومکافاتی  گیرد  قرار 
در کدام پرده زندگی خودرا به نمایش میگذارد سالها 
شنیدم ولی ندیدم تا اینکه ماجرایی اتفاق افتاد که این 
جمله را حس کنم شاید درکش مشکل بود اما واقعیتی 
بود که پذیرا شدم این اتفاق مربوط به سالهای گذشته 
است روزی برای کاری باعجله فراوان بسمت خیابان 
الکانی  حرکت کردم بناچار خودرو خودرا در محلی 
بسمت  میدان  سبزه  پارک  وسط  از  بسرعت  و  پارک 
بشدت  که  دیدم  را  مردی  پیر  ناگاه  که  میرفتم  الکانی 
فقط  می گذشت  کنارش  از  که  عابری  هر  می گریست 
میکردند  اوعبور  گریه  به  توجه  وبدون  میکرد  نگاهی 
میشدند  او  گریه  متوجه  عبور  حین  در   افرادی  واگر 
سوال میکردند چه شده؟چون پاسخی از پیر مرد شنیده 
عبور  حین  اینکه  می دادندتا  ادامه  راهشان  به  نمیشد 
داشتم  کمی  فرصت  چون  ولی  شدم  کنجکاو  خودم 
بسرعت دور شده تا بتوانم بموقع کارم را باتمام برسانم 
ولی در مسیر راه گریه پیرمرد وچهره اش از من دور 
نمیشد پس از اینکه موفق شدم کارم را انجام دهم حس 
کنجکاوی وادارم کرد دوباره از آن مسیر برگردم تا ببینم 

آیا هنوز آنجاست؟ 
از دور متوجه شدم که روی همان نیمکت پارک نشسته 
است بطرفش رفتم ازش سوال کردم پدرجان  مشکلی برای 
یک  وبا  کرد  نگاه  بمن  خاصی  نگاهی  با  اومده  پیش  شما 
مریض  گفتم  بهش  دارم  مشکل  ست  سالها  گفت  جمله 
در  سر  مرد  پیر  حرفهای  از  مریضم  سالها  گفت  هستید 
نیاوردم باز کنجکاو شدم به او گفتم چرا در مان نمی کنی در 
پاسخ جواب داد هیچ پزشکی از بیماری ام سر در نمی آرد 
بله  از نوع خاص است گفت  بیماری شما  با تعجب گفتم 
باز از او سوال کردم کمکی میخواهی بشما بکنم در پاسخ 
گفت خودکرده را تدبیر نیست با این جمله فهمیدم مشکل 
عالقمند  وبشدت  نشستم  نزدش  آرام  است  روحی  ایشان 
شدم که حرفهایش رابشنوم انگار بمن اعتماد کرده بود 
زندگیم  سرگذشت  پسرم  وگفت  گشود  به سخن  لب 
بسیار تلخ است زمانی تاجر کوچک برنج بودم وهمیشه 
آرزو داشتم که سریع پولدار شوم آرزوی پولدار شدن 
اخالقی  مسیر  از  اینکه  تا  میداد  آزارم  وشب  روز  هر 
تجارتم خارج شدم و برنج از نوع مختلف وبا قیمت 
متفاوت میخریدم وبا مهارت زیادی که داشتم بنحوی 
میشد  اعمالم  متوجه  کسی  کمتر  که  میکردم  مخلوط 
بطوریکه ظرف چند سال صاحب زندگی مرفه ای شدم 
تعداد زیادی خونه خریدم وماشین بسیار زیبایی داشتم 
به هیچ چیز جز پول فکر  بودم  اندوزی  غرق در مال 
نمیکردم بطوریکه اینقدر ثروت داشتم که سالهای سال 
وزیاد  وطمع  آز  ولی  کنم  زندگی  راحت  توانستم  می 
فکر  به  حتی  کرد  دور  واقعی  زندگی  از  مرا  خواهی 
میکردم  فکر  وهمیشه  گذشت  سالها  نبودم  ام  خانواده 
اینکه...  تا  است  مرادم  وقف  روزگار  وفلک  که چرخ 
رفتار  به  توجه  جوانیش  اوایل  شد  بزرگ  پسرم  یگانه 
وکردارش نداشتم یک شب پس از شام احساس کردم 
که پسرم حالت طبیعی نداره وایستاده چرت میزند اول 
فکر کردم که بیش از حد خسته است اما این موضوع 
ادامه داشت ومنم به سنی رسیده بودم که توجه خاص 
هم  با  زیادی  وروزهای  میدادم  نشان  رفتارش  این  به 
تا  داشتم  رفتارش شک  به  کامال  داشتیم  بحث وجدل 
اینکه یک شب از خواب هراسان بلند شدم ودیدم در 
اتاقش نیست بسمت حیاط رفتم واز دور شعله ای کم 
نور به چشمم خورد محیط بیرون تاریک بود آرام آرام

بطرف نور رفتم صحنه ای دیدم که دنیایم فروریخت بله 
پسرم بود معتاد شده بود اعتیادش به مواد مخدر از حدش 
باال رفته بود دیگر یک معتاد واقعی شد روزها گذشت سالها 
تمام  کم  کم  کنم  را حل  مشکلش  نتوانستم  اما  شد  سپری 
چیزهایی که بدست آورده بودم بمرور از دست دادم تمام 
ثروتم را بخاطر اعتیادش و در نهایت  غصه فراوان همسرم 
با  بسیار سرد  در یک شب   باالخره  و  آورد  در  پا  از  اورا 
دیدن پسرش که دیگر یک معتاد بزرگ شده بود قلبش 
درد گرفت وپس از چند دقیقه عمر نازنینش تمام شد 
دیگر نفسش باال نمی آمد او مرده بود وقتی بر بالینش 
رسیدم همه چیز تمام شده بود حاال فردی آواره هستم 
وهمه چیزم را از دست دادم همسرم فرزندم وآبرویم 
زندگی  کردم  چه  خود  با  است  مکافات  دار  دنیا  را  
بی ریا تبدیل شد به عذاب دنیوی و.... به آرامی بلند 
شد وبا اشکی که در چشمانش جمع شده بود از من 
خداحافظی کرد ودر نهایت در تمام مسیر حرکتش با 

صدای بلند میگفت با خود چه کردم 

مالیاتی  معافیت  دولت،  هیئت  مصوبه  اساس  بر  صفر   نرخ  با  سال    10 تا   5 معافیت 
واحدهایی که از ابتدای سال 95 پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، با تغییراتی رو به رو 

شد.
مالیاتهای  قانون   132 ماده  اجرایی  نامه  آیین   14 ماده  وزیران  هیئت  مصوبه  اساس  بر   
مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با تغییراتی رو به رو شده است.

 بر این اساس واحدهای تولیدی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای 
سال 95برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده ولی تاریخ آغاز به کار یا بهره برداری انها 
قبل از سال 95 باشد، دوره برخورداری از معافیت  مالیاتی آنها از ابتدای سال 95 خواهد بود.

و  فعالیت های  تولیدی  از  ناشی  ابرازی  درآمد  شده،  تاکید  مذکور  قانون   132 ماده  در 
معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این 
ماده از طرف  وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج 
و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی 
گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها 
پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت 
به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات 

است.

شرایط جـدید معافیـت مالیـاتی اعـالم شد

16 هزار داوطلب در جمعیت هالل احمر گیالن

 21 طرح و  پروژه فرهنگی ،اجتماعی در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد

21 مددجـوی کمیته امداد لنـگرودی، صاحب خـانه شدند

خبر

با خـود چه کـردم ...
به قلم : علی خلخالی

زهرا رضائی

سمیه محمدی

زهرا رضائی

اصالحیه 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 169 مکرر

1396/8/17-41246955

1396/8/17 -41246955

1396/8/21 -41325644

95000000

70000000

20000000

1394

1395

1392

پیمانکاری برق

پیمانکاری برق

پیمانکاری برق

1

2

3

نوع اوراق عملکرد 
       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

سالمه شیرزادی
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 گوناگون

هر روز ارقام جدیدی از نماگر حجم نقدینگی در اقتصاد می بینیم و این روند نشان می دهد که این متغیر پیوسته 
در حال رشد است.حجم نقدینگی همان پول و شبه پول است و همانطور که می دانیم یکی از امکانات پول وسیله 
خرید بودنش می باشد، از این رو چون خلق پول امکانی برای خرید فراهم می آورد، در اقتصاد اعتقاد بر این است 
که بین حجم نقدینگی، کاال و خدمات باید نسبت عاقالنه و منطقی حاکم باشد. مثاًل تصور کنید پیوسته و بدون 

پشتوانه و بدون اینکه کاال و خدمات در اقتصاد رشد کند، اقدام به تولید انواع پول کنیم. 
در چنین حالتی چون حجم پول نسبت به کاالهای موجود در اقتصاد جهش یافته است، با تورم و افزایش قیمت 
کاالها روبه رو می شویم و نظام عرضه و تقاضا نیز گاهی بهم می خورد، مثاًل شاید بتوان برخی از بازارهای کاالیی 

را با واردات و قاچاق ارزان قیمت کنترل کرد.

 اما در بازاری همچون زمین و مسکن که مشخصه واردات ناپذیری دارد، شاهد جهش های شدید قیمت خواهیم 
بود. 

پول و شبه پول چیست؟  
در ادبیات اقتصادی، نقدینگ ی از دو جزء »پول« و »شبه پول« تشکیل می شود. »حجم پول« معادل سپرده های 
دیداری )انواع سپرده های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت است( و اسکناس و مسکوک است که 

طبق اطالعات منتهی به آذرماه 96 معادل 173هزار و 440میلیارد تومان است.
 از سوی دیگر، حجم شبه پول )سپرده های غیردیداری انواع سپرده های قرض الحسنه، پس انداز مسکن و سپرده های 

مدت دار یک تا چند ساله( بالغ بر هزار و 277 هزار و 570 میلیارد تومان است. 

سایـه »شبه پـول« بر سر اقتـصاد ایران

شورای  و  شهرداری 
  : ماکلوان  شهر  اسالمی 
برای  صرفا  پارکها  وجود 
رهایی خودمان و برای اینکه 
زندگی  زندگی  تر  سعادتمند 

کنیم ضروری هستند .
طبیعی  پارکهای  متن  در 
وجود  باشکوهی  فضاهای 
خود  آنها  در  بتوان  دارند 

با دهه مبارک فجر   همزمان 
شکوهمند  انقالب  پیروزی  و 
و  عمرانی  های  پروژه  اسالمی 
زیر بنایی شهرستان فومن افتتاح 

شد.
مردمی   ، توانمند  مدیریت 
برق  اداره  کوش  سخت  و 
خصوص  در  فومن  شهرستان 
فجر   دهه  در  که  هایی  پروژه 
رسید  برداری  بهره  به   96
پروژه های  : مجموع  داد  شرح 
 96 سال   ودولتی  عمومی 
از  کاره  نیمه  های  پروژه  و 
بالغ  اعتبای  تامین  با   95 سال 
بوده  ریال  بر57/605/919/360 
فجرامسال  دهه  در  و  است. 

،به  کرد  ،تعمق  یافت  باز  را 
،به رویا رفت  تفکر نشست  
ریخت،  ،برنامه  شد  ،امیدوار 
و  شد  ،سبک  کرد  استراحت 

تصمیم گرفت . 
 به مناسبت فرارسیدن سی 
شکوهمند  سالگرد  نهمین  و 
اسالمی  انقالب  پیروزی 
ودهه مبارک فجر پروژه های 

تومان  دومیلیارد  به  قریب 
پروژه درقالب رفع ضعف برق 
به  وشهری  روستایی  درمناطق 

بهره برداری رسید.
مدیریت  اداره برق شهرستان 
رفع  این  گفت:  ادامه  در  فومن 
خط  احداث  شامل  ها  ضعف 
ضعیف  وفشار  قوی  فشار 

وترانسفورماتور بوده است.
تک  برق  تامین  به  وی 
فاقد  روستایی  خوانوارهای 
شبکه  احداث  نیازمند  که  برق 
بعد   : افزود  و  کرد  اشاره  بوده 
از اصالح و تعویض سیم های 
برق فرسوده و جایگزینی کابل 
مشکالت  این  نگهدار  خود 

عمرانی و زیر بنایی شهرستان 
فرماندار  همت  به  فومن 
پرتالش و مسئولین واستقبال 
شد.در  افتتاح  مردمی  پرشور 
حضور  با  نیز  شهرماکلوان 
فرماندار  پور  اسماعیل  دکتر 
شهردار  یاسرصادقی  فومن، 
پرسنل  و  پرتالش  و  جوان 
شهرداری  کوش  سخت 
مسئولین  دیگر  و   ، ماکلوان 
مجتمع  یک  شهرستان 
تفریحی  و  هی  رفا  فرهنگی 

افتتاح گردید.
دو  زنی  کلنگ  همچنین 
شهر  بلوار  بر  مشتمل  طرح 
به  جنگلی  پارک  و  ماکلوان 
مجتمع  این  شد.  زده  زمین 
یحی  تفر ، هی فا ر ، هنگی فر
مربع  1500متر  زیربنای  با 
اقامتی  واحدهای  تعداد  با 
اقامتی  ظرفیت  با  15واحد، 
ظرفیت  و  تخت   80 مجتمع 
فرهنگی مجتمع 100متر مربع 
پروژه  اجرای  کتابخانه،هزینه 
5/4میلیارد و اشتغالزایی برای 
و  مستقیم  صورت  به  30نفر 

غیر مستقیم است. 
زنی  کلنگ  پرژوه  دومین 
پارک جنگلی ماکلوان بود که 
پارک  ایجاد  از  هدف 
طبیعت  از  :حفاظت  جنگلی 
زیستی،برآوردن  تنوع  و 
شهروندان  تفریحی  نیازهای 
همجوار  شهرهای  ساکنین  و 

مرتفع شد. همچنین وی از جای 
گزینی کابل خود نگهدار داخل 
شهر به طول 10کیلومترخبر داد 
وگفت:در روستاها این کابل به 
است.  رسیده  کیلومتر   30 طول 
تقویت  باره  در  اکبرشادپور 
وتعویض کابلهای فرسوده فشار 
طول  به  شهری  سطح  در  قوی 
جهت  در  متر   2000 تقریبی 
شهری  برق  تداوم  و  پاداری 
مناسب  بستر  ایجاد   : گفت 
و  وتابستان  بحران  مواقع  در 
از  معابر  روشنایی  و  زمستان 

دیگر اقدامات می باشد.
انجام  برای  اینکه  بابیان  وی 
اعتبارات  واخذ  ها  پروژه  این 

آموزشی  و  فرهنگی  ارتقا   ،
استفاده کنندگان از عرصه های 
اعم  گردشگران  طبیعی،جذب 
بعد  در  داخلی  گردشگران  از 
منطقه ای و ملی و اکوتوریسم 

های خارج از شهراست.
پروژه:  این  انجام  اثرات  از 
جلوگیری از تخریب و تجاوز 
به جنگل،جلوگیری از ساخت 
و سازهای غیراصولی در داخل 
طبیعی،حفظ،احیا  های  عرصه 
و  گیاهی  جوامع  توسعه  و 
پوشش  تحت  ژنتیکی  ذخایر 
زمینه  نمودن  طرح،فرهم 
بخش  گذاری  سرمایه  برای 
خصوصی  های  بخش  های 
رونق  و  عمومی  نهادهای  و 
اقتصادی،ایجاد اشتغال،درآمد و 
فراهم نمودن فرصتهای شغلی 
محلی،منطقه  جوامع  برای 

ای،ایجاد رفاه.
فعالیت  واگذاری  امکان 
بخش  به  گذاری  سرمایه  های 
مردم  خصوصی،آشنایی  های 
فرهنگ  وگسترش  طبیعت  با 

منابع طبیعی می باشد. 
صادقی  یاسر  از  پایان  در 
و  پرتوان  و  مردمی  شهردار 
پرسنل زحمت کش شهرداری 
که  سپاسگزاریم  ماکلوان 
همیشه برای ارائه خدمات بهتر 

پیشگام هستند. 

زیادی  جمعی  کوشش  و  تالش 
به  توجه  با   : گفت  بوده  الزم 
مشکالت عدیده تالش و همت 
برق  صنعت  مجموعه   مضاعف 
محترم  فرماندار  و  شهرستان 
فعال  بسیار  و  غیور  ونماینده 
بودکه  وشفت  فومن  شهرستان 
منجربه تخصیص اعتبارات برای 
شهرستان  برق  مشکالت   رفع 

گردید.
ازدهیاران  همچنین  وی 
شهرستان  اسالمی  وشوراهای 
و  پیگیری  جهت  به  فومن 
نمود. تشکر  هایشان  همکاری 

رییس اداره برق شهرستان فومن 
ویژه  مساعدت  و  نظر  حسن  از 
برق  توزیع  شرکت  محترم  مقام 
استان مهندس طالبی ومهندس میر 
نرگسی نیز درخصوصپشتیبانی و 
شهرستان  برای  اعتبار  تخصیص 
پایان  کرد.در  دانی  قدر  فومن 
و  برق  اداره  پرتوان  مدیریت  از 
شهرستان  کش  زحمت  پرسنل 
مجدانه  پیگیری  با  که  فومن 
وتامین اعتبار و تالش برای رفع 
نقاط  بردیگر  عالوه  برق  ضعف 
به  ،اقدام  روستایی  و  شهری 
دهستان گشت  در  ترانس  نصب 

نمودند سپاسگزاریم .

                            به مناسبت دهه فجر،

     اکبرشادپورمدیر اموربرق شهرستان فومن:

فجر96  دهه  های  برنامه 
در  گذشته   سالهای  همچون 
شهرشفت با حضور فرماندار 
گرم  استقبال  و  مسئولین  و 
برگزار  این شهر  مردم خوب 

شد . 
در ادامه افتتاح پروژه های 
این  در  بنایی  زیر  و  عمرانی 
نیز  شهرستان  برق  امور  شهر 

ضعف  مشکالت  حل  برای 
برق و یا تامین برق متقاضیان 
خدمات  روستایی  و  شهری 
به  که  داد  انجام  ایی  ارزنده 
نصب   : باشد  می  ذیل  شرح 
در  شبکه  احداث  و  ترانس 
 ، ، خرطوم  روستای خرفکل 
لیفکوه   ، چکوسر، پشت سرا 
نصب  و  گوراب  کهنه  و   ،

درسطح  معابر  چراغهای 
شهرستان اجراشد.

شبکه  تبدیل  همچنین 
هوایی  ضعیف  فشار  های 
در  نگهدار  خود  به  مسی 
و  بیجار  آسمان  خیابانهای 
آباد  مبارک  و  کوزان  ابهری 
کوچه  جنب  بازارمژدهه  و 
شفت  مژدهه  صداقت  شهید 

برق  امور  .مدیریت  شد  انجام 
البته  افزود:  شفت  شهرستان 
برنامه هایی هم در آینده برای 
اجرا  دست  در  مشکالت  رفع 

داریم .
مدیریت  از  پایان  در   
اداره  توانمند  و  کوش  سخت 
،فیض  شفت  شهرستان  برق 
پرسنل  همچنین  و  نجفی  اله 
که  اداره  پرتالش  و  فداکار 
همیشه ودرهر ساعت از شبانه 
روز و حتی در شرایط  سخت 
جوی  درراستای رفع مشکالت  
می  قدردانی  اند  کرده  خدمت 
و  عزیز  مردم  البته  و  نماییم. 
قیور نیز باید با صرفه جویی و 
استفاده درست از این نعمت و 
برق  قبوض  موقع  به  پرداخت 
بهتر  خدمات  ارائه  جهت  در 
یاریگر باشند.                                                         

پروژه های عمرانی امور برق شهرستان شفت 
یک مجتمع فرهنگی رفا هی و تفریحی در شهر در دهه مبارک فجربه بهره برداری رسید  

ماکلوان افتتاح شد

 برای حل مشکالت مردم با تمام قوا در خدمتیم

مرضیه قربانی

مرضیه قربانی

مرضیه قربانی

مرضیه قربانی

همزمان با ایام مبارک فجر 
زیر  و  عمرانی  های  پروژه 
بنایی شهرستان شفت باهمت 
ومسئولین  پرتالش  فرماندار 
رسید. برداری  بهره  شهربه 
رئیس  نوروزی  محمد 
در  شهرستان  این  بهزیستی 
اجرا  های  برنامه  خصوص 
شده در دهه فجر گفت : 12 
جویی  مدد  مسکونی  واحد 

تومان   میلیون   550 هزینه  با 
از  که  رسید  برداری  بهره  به 
از  میلیون   100 مقدار  این 
طریق کمک های  بالعوض 
بهزیستی و مبلغ  450 میلیون 
افراد  خود  آورده  از  تومان 

تامین شد.  
مسکونی  واحد  یک  البته 
 40 که  معلوله   2 خانوار  با 
آن  بابت  تومان  میلیون 

شکل  به  بود  شده  هزینه 
فرماندار  حضور  با  نمادین 
معاونت  و  ادارات  ومدیران 
سازمان   مردمی  مشارکتهای 

بهزیستی افتتاح شد. 
همچنین افتتاح 2 مرکز میان 
سبزگیل  یافتگان  راه   ( مدت 
افتتاح  و  نور(  پویان  ره  و 
در  اجتماعی  سالمت  پایگاه 
هدف  به  شفت  شهرستان 

برنامه  ازجمله  اعتیادنیز  ترک 
باشد  می  گرفته  انجام  های 
کرد:برگزاری  تصریح  وی   .
زنان  محوریت  در  نمایشگاه 
غذای  وبرگزاری جشنواره ی 
جامعه  افراد  طریق  از  محلی 
حضور  با  بهزیستی   هدف 
نوروزی  شد  برگزار  مسئولین 
افزود: البته برنامه هایی هم در 
دست انجام داریم و امیدواریم 
عزیزاین  مردم  برای  بتوانیم 
ایی  شایسته  خدمات  شهر 

انجام دهیم. 
محمد  از  دارد  جا  درپایان 
خوش  ریاست  نوروزی 
بهزیستی و  اخالق و پرتالش 
پرسنل زحمت کش شهرستان 
شفت  که همیشه درصدد رفع 
و  تقدیر  اند  بوده  مشکالت 

تشکر نماییم.

خدمت خالصانه را برای مردم سرلوحه کار 
خود قرارداده ایم

نوروزی  رئیس بهزیستی شهرستان شفت،

و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری  شهری  توسعه 
تهران از مطالعه این نهاد برای 
اجرای یک طرح »ضد احتکار 
مسکن« خبر داد. این طرح بر 

پایه تعیین کاربری قابل استفاده 
شکل  خالی  خانه های  برای 
مراحل  طی  از  پس  و  گرفته 
به  تصویب  و  بررسی  نهایی 
اجرا درمی آید. تعیین کاربری 

خالی  خانه های  برای  جدید 
به دو شکل »موقت« و »دائم« 
چه  در  ملک  اینکه  اساس  بر 
مالک  و  شده  واقع  منطقه ای 
دارد،  آن  برای  تصمیمی  چه 

تهران  گرفت.  خواهد  صورت 
490 هزار واحد خالی از سکنه 
دارد که تقریبا معادل 10درصد 
مسکن  کل  موجودی  نرخ  از 

این شهر است.

زنگ خطر برای »خانه های خالی« 

معرفی  قانون پذیر  و  فرهنگ دوست  را  گیالن  مردم  وی 
انجام  با شهروندان، پلیس را در  افزود: تعامل جدی  کرد و 

مسئولیت هایش یاری می کند. 
فرمانده انتظامی استان گیالن آمار صحیح و دقیق را مبنای 
آمار  ارائه  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  درست  ریزی  برنامه 

نادرست تهدیدی برای سرمایه اجتماعی پلیس است. 
سردار اسحاقی حضور به موقع در صحنه و حفظ صحنه 
جرم را مبنای احقاق حق مردم دانست و افزود: توسعه پایش 

تصویری می تواند ظرفیت های پلیس را در برخورد با جرایم 
افزایش بدهد. 

فرمانده نیروی انتظامی گیالن با اشاره به اینکه برنامه ریزی، 
کار  دستور  در  درگیری  و  تنش  از  پرهیز  و  بخشی  انضباط 
پلیس است، خاطرنشان کرد: نباید در برخورد با پدیده های 
اجتماعی بیش از حد سختگیرانه، آغراق آمیز و فراتر از قاتون 

عمل کنیم. 
وی با بیان اینکه هنر یک فرمانده، تبدیل کردن پدیده های 

 فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن با بیان اینکه ماموریت 
مدنظر  امنیت  گفت:  است،  فزونی  به  رو  دائما  پلیس  های 

نیروی انتظامی، امنیتی مردم پایه است.
سردار محمدرضا اسحاقی در همایش رئیسان کالنتری ها 
فرامین  از  تبعیت  اینکه  بیان  با  گیالن  استان  های  پاسگاه  و 
است،  دشوار  روزهای  در  پلیس  راه  چراغ  قوا  کل  فرمانده 
تصریح کرد: عقالنیت و منطق، پلیس را از تنش های هزینه بر 

دور کرده است. 

امنیتی به انتظامی و پدیده 
های انتظامی به اجتماعی 
همه  کرد:  تصریح  است، 
چنین  برای  باید  بسترها 

اتفاقی فراهم شوند. 
سردار اسحاقی با اشاره 
به اینکه آموزش تا زمانی 
به رفتار تبدیل نشود،  که 

امور  سرلوحه  افزایی  مهارت  داشت:  بیان  بود،  نخواهد  موثر 
پلیس است. 

فرمانده انتـظامی گیالن: امنیـت مدنظر ناجا، مــردم پایه است

سالمه شیرزادی
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 گوناگون

واکنش کارت  صدور  برای  غایب  مشموالن  جریمه  میزان  مجلس،  نمایندگان 
معافیت نظام وظیفه را به تفکیک مدارک تحصیلی مشخص کردند.

* زیر دیپلم: 10 میلیون تومان
* دیپلم: 15 میلیون تومان

* فوق دیپلم: 20 میلیون تومان

لیسانس: 25 میلیون تومان
فوق لیسانس: 30 میلیون تومان

دکتری عمومی علوم پزشکی: 35 میلیون تومان
دکتری تخصصی غیر علوم پزشکی: 40 میلیون تومان

دکتری تخصصی  رشته های علوم پزشکی و باالتر: 50 میلیون تومان

  جـریمه مشمـوالن غایـب برای صدور معافیـت مشخـص شد 

دیدگاه های مسئوالن و مردم،

همزمان با دهه مبارک فجر، بهره برداری از یک دهنه پل 
با حضور فرماندار رضوانشهر،  در شهرستان رضوانشهر 
و  اجرایی   ها  دستگاه  مدیران  دیگر  و  پره سر  بخشدار 
نهادهای انقالبی  با اعتباری بالغ بر 85 میلیون تومان در 

روستای  جنبه سرای  افتتاح  شد.
 از بودجه ساخت این پل ، مبلغ 60 میلیون تومان  به 
کمک  یکی از خیرین منطقه و مابقی توسط دهیاری و 
خودیاری  مردم تامین  و به مرحله بهره برداری  رسید. 

فردوس پورسبحانی دهیار به  اتفاق  داریوش یعقوبی 
، صداقت اسکندری  و حامد خاصی از اعضای  شورای  
روستای جنبه سرا   ضمن قدردانی  از تالشها ، همراهی  
و توجه  فرماندار شهرستان ، بخشدار ، همچنین  محمود 
شکری  نماینده  مردم  در مجلس  شورای  اسالمی  و 
دیگر مسئولین  برای  ساخت  و بهره مندی مردم  روستا  
از  این  پل ، در  بازدید  میدانی  به همراه  فرماندار و 
سایر  مدیران شهرستان  از  روستا  . دهیار و  اعضای 
اهالی   اولیه   نیازهای   از   به  ضرورت  برخی   شورا  

اشاره  داشتند . 
 الزم  به ذکر  است که این روستا  در فاصله 5 کیلومتری  

شهر  پره سر با  ضعف آنتن  و نبود  مخابرات  مواجه 
بوده  .نیازی  که اهالی  روستای جنبه سرا  از ارتباطات  

بروز  تلفن  و اینترنت  برخوردار  نیستند .
به   مسئولین   ویژه  توجه  خواستار  روستا  این  مردم   

اهمیت  این نیاز وبهره مندی  آن  برای  رفاه حال اهالی 
هستند و اینکه هر چه زودتر  از  سوی مسئولین  مربوطه 

اقدامات  الزم  در این خصوص صورت بگیرد.

یک دهنه پل راه روستایی در »پره سر « شهرستان رضوانشهرافتتاح شد

طرح توسعه و 
اصالح شبکه توزیع 

در دستور کار 
است

خبرخبر

واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
مدیرعامل   :24 گیالن  و 
هزار  گیالن:روزانه240  آبفای 
مترمکعب آب برای شهر رشت 
در سال 1405در طرح توسعه و 
بینی  پیش  توزیع  شبکه  اصالح 

شده است.
رئیس   سید محسن حسینی 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
با  خبری   نشستی  در  گیالن 
پروژه توسعه و اصالح  تشریح 
رشت  شهر  آب  توزیع  شبکه 
نرخ  براساس  داشت:  اظهار 
در  جمعیت  میزان  واقعی  رشد 
با  )سال 1405(  مقصد طرح  سال 
فرض  و  مصارف  کلیه  احتساب 
روز  در  لیتر   250 سرانه  متوسط 
حدود 240 هزار مترمکعب در روز 

برآورد شده است. 
 وی در ادامه افزود: به منظور 
ایجاد ذخیره کافی و تأمین فشار 
شهر،  شبکه  نیاز  مورد  آب 
دو  و  زمینی  مخزن   3 احداث 
مخزن هوایی پیش بینی شد که 
این مخازن شامل 2 مخزن 40 
 30 مخزن  یک  و  مترمکعبی  هزار 
هوایی  ودومخزن  مترمکعبی  هزار 
از  باشدو  می  مترمکعبی   2500
دو  آب  ذخیره  مخزن  سه  مجموع 
مخزن با حجم 40 هزار مترمکعب 
با  هریک  فشار  تأمین  های  برج  و 
حجم 2500مترمکعب اجرا شده و 

در مدار بهره برداری می باشد. 
روابط  دفتر  گزارش  به 
همگانی  آموزش  و  عمومی 
این  بر  عالوه  و  آب  شرکت 
از  رشت  شهر  آب   ، مخازن 
طریق دو سری خط لوله انتقال 
به اقطار 1250و700 میلیمتر از 
سراوان  مترمکعبی  هزار   50 مخزن 
خطوط  تکمیل  شودوبا  می  تأمین 
شبکه  اتصال  و  شهر  کمربندی  اصلی 
اعتبارات  توسط  اجرا شده  های جدید 
انتقال  و  خطوط  این  به  جهانی  بانک 
شبکه  از  خانگی  انشعابات  تدریجی 
های قدیمی به خطوط اجرا شده جدید، 
ضمن تأمین ذخیره کافی آب شرب 
فشار  تأمین  امکان  بهداشتی، 
به  مشترکین  کلیه  برای  مناسب 

وجود خواهد آمد. 

خبر

برترین های 
دانش آموزی 

علمی، فرهنگی و ورزشی 
تجلیل شدند

در مراسمی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان 
گیالن ، از83 دانش آموز برتر بخش خمام در مسابقات 

فرهنگی، ورزشی، علمی و کنکور 96 تجلیل شد.
اداره  اداره اطالع رسانی و روابط عمومی  به گزارش 
مراسم  این  در   ، گیالن  استان  پرورش  و  آموزش  کل 
ایام  تبریک  با  گیالن  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
چند  مبارزات  با  )ره(  خمینی  امام  گفت:  فجر،  دهه  ا... 
ساله خود جمهوری اسالمی، استقالل و آزادی را به مردم 

ایران هدیه دادند. 
بر  توکل  با  اسالمی  انقالب  کبیر  معمار  افزود:  وی 
خداوند متعال و تکیه بر مردم بر نظام سلطنتی شاهنشاهی 
از  دیگری  بخش  در  حاجتی  مهدی  کرد.  واژگون  را 
سخنانش با اشاره به نقش نوجوانان و جوانان در پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، گفت: نوجوانان و جوانان با 
اسالمی،  انقالب  و  )ره(  امام  راه  از  تحلیل درست خود 
آنان در  اند و  مبارزات حضور داشته  همواره در صحنه 
و   دادند که همراه  نشان  دفاع مقدس  جنگ هشت سال 

پیرو امام )ره( هستند. 
گفت:  خمام  منطقه  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
امروز  و  است  باالیی  بسیار  ظرفیت  دارای  بخش  این 
تنها گوشه ای از موفقیت های کسب شده توسط دانش 
آموزان منطقه مورد تجلیل قرار گرفته می شود. وی افزود 
: موفقیت بدست آمده حاصل برنامه ریزی و تالش های 
مدیران، معلمان، مشاوران و همه دلسوزان حوزه تعلیم و 

تربیت است.
کنکور  برگزیده  آموز  دانش  از83   مراسم  این  در 
سراسری، مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی در  سال 

1396 تجلیل شد.

و  در سی  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
 « اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  نهمین 
استان  هوشیار  مردم   »96 سال  بهمن   22
گیالن بار دیگر برای حمایت از انقالب و 

والیت به صحنه آمدند.
مردم \ دشمنان با این حضور  و حمایت 

از والیت هیچ غلطی نمی توانند بکنند. 
بوشهری،  حسینی  هاشم  سید  آیت اهلل   
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
در مراسم پایانی راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 
ضمن  رشت،  ذهاب  شهدای  میدان  در 
گیالن،  مردم  پرشور  حضور  از  قدردانی 
ملت  شما  بر  خداوند  درود  کرد:  اظهار 
همیشه  و  خستگی ناپذیر  قهرمان،  رشید، 
در صحنه انقالب اسالمی که از میان شما 

ستاره های علم و فضیلت برخاستند.  
شخصیتی  زادگاه  را  گیالن  استان  وی 
آیت اهلل  همچون  معنوی  و  علمی  بزرگ، 
بهجت)ه( دانست و افزود: 10 ها و صدها 
شهر  افتخارات  از  بزرگ  و  فرهیخته  عالم 

رشت و استان گیالن هستند. 
 مصطفی ساالری در حاشیه حضور در 
در جمع  بهمن شهر رشت   22 راهپیمایی 
خبرنگاران، بیان کرد: مردم امسال هم برای 
آرمان های واالی  با  پیمان  تجدید عهد و 

انقالب اسالمی به صحنه آمده اند.  
وی با بیان اینکه حضور اقشار مختلف 
بهمن   22 اهلل  یوم  راهپیمایی  در  مردم 
گذشته  های  سال  از  تر  پررنگ  امسال، 
است، ادامه داد: پیام این حضور هم واضح 
و آشکار است. استاندار گیالن با اشاره به 
شرایط زمانی کنونی تصریح کرد: مردم به 
خوبی این شرایط زمانی را فهمیده و درک 
کرده اند و در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن، 

حضور یافته اند. 
دکتر احمد رضی در حاشیه راهپیمایی 
22 بهمن با بیان اینکه نهال انقالب در دهه 

چهل غرس شد و با شعار استعمارستیزی 
و استبدادستیزی در سال 1357 به پبروزی 
رسید، اظهار کرد: این پیروزی مرهون اقشار 
خمینی  امام  رهبری  تحت  مردم  مختلف 
دانشگاهیان  اینکه  بیان  با  وی  بود.  )ره( 
به پای نهضت حرکت کردند و در  پا  نیز 
تعمیق بخشیدن مفاهیم انقالب نقش مهمی 
داشتند، افزود: اگر در منطقه ای دانشگاهی 
وجود داشت حرکت انقالبی در آن منطقه 

از شتاب بیشتری برخوردار بود.  
به نقش  اشاره  با  دانشگاه گیالن  رییس 
مهم دانشگاهیان در حفظ و تداوم انقالب 
توسط  آمریکا  سفارت  تسخیر  گفت: 
دانشجویان به شکلی انقالب را بیمه کرد. 
پیروزی  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  رضی 
علمی  پبشرفت  در  شگرفی  تاثیر  انقالب 
کشور داشت، به نحوی که ایران هم اکنون 
علمی  جهت  از  جهان  کشورهای  بین  در 
جایگاه بسیار خوبی دارد که این امر ناشی 
مراکز  و  عالی  آموزش  مراکز  گسترش  از 
پژوهشی و زمینه سازی برای تولید علم و 

فناوری در داخل کشور است. 
تجلیل  با  احمدی  سیدمحمد  مهندس   
از حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 
بهمن، اظهار کرد: دهه مبارکه فجر، طلوع 
خورشید پیروزی و سربلندی ملت خداجو 
استبداد  و  کفر  نظام  علیه  ایران  و مسلمان 
و نغمه های سرخ و جاودانی مردمی را به 
پایه  حکومت های فاسد و  یاد می آورد که 
ظالم در دنیا را تکان دادند، دیواره محکم 
حکومت شاهنشاهی را فرو ریختند و نظام 
بر  سیاست  و  اجتماع  عرصه  در  جدیدی 
آموزه های  و  توحیدی  معیارهای  اساس 

اسالمی درجامعه برپا کردند.  
اینکه  بیان  با  رشت  شهرستان  فرماندار 
پیروزی  روشن  پگاه  نویدبخش  فجر  دهه 
ما  امت  مبارزه  و  پیکار  افق  در  و  است 

بهمن   22 اهلل  یوم  افزود:  می درخشد، 
توحید،  پیام  که  است  انقالبی  سرآغاز 
آزادگی و استقالل را برای همه ملت های 
در  آورد،  ارمغان  به  ستمدیده  و  مظلوم 
این روز، ملت ایران زیر پرچم وحدت و 
اسارت  زنجیره های  فقیه،  ولی  از  اطاعت 
طاغوت را فرو ریخته و بیرق اسالم و قرآن 
را در سرزمین خویش به اهتزاز درآوردند 
تا مستکبران عالم بدانند این انقالب ریشه 

در قلب مردم این مرز و بوم دارد.  
احمدعلی شهیدی گفت: پس از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران مردم در همه صحنه 
توانسته  و  اند  داشته  انقالب حضور  های 
اند تمام توطئه های دشمنان را خنثی کننند. 
گسترده  حضور  با  ایران  ملت  افزود:  وی 
در راهپیمایی 22 بهمن مواضع خود را به 

جهانیان نشان دادند. 
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های 
کرد:  خاطرنشان  گیالن،  استان  صنعتی 
ماه  بهمن   22 راهپیمایی  در  مردم  حضور 
ملت  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
ایران با حضور گسترده خود در هر زمانی 
جمهوری  مقدس  نظام  و  انقالب  پشتیبان 

اسالمی ایران هستند.

فرا  مناسبت  به  تبریک  با  شیرزاد  فاطمه 
رسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران 
اظهار کرد: با گذشت سال ها از عمر پربرکت 
رهبری های  با  و  الهی  لطف  به  انقالب، 
هوشیارانه امام خامنه ای این شجره طیبه روز 
به  روز در تمامی دنیا در حال گسترش است.  
رشت  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
جهان  کشورهای  برداری  الگو  به  اشاره  با 
یمن  کشور  کرد:  تصریح  ایران  انقالب  از 
ظلم  حرکات  کشورها  از  دیگر  بسیاری  و 
ستیزی خود را برگرفته از انقالب ملت ایران 
برابر  در  سکوت  سال ها  از  پس  و  می دانند 

ظلم و فساد قد برافراشته اند.  
با اذعان به اینکه انقالب اسالمی  شیرزاد 
ایران بیمه دعای مادران شهداست، بیان کرد: 
و  واقعی عشق  مدافع حرم مصداق  شهدای 
ارادت نسل جوان به انقالب است که با نثار 

جان خود از حریم والیت دفاع کردند. 
گیالن:  جهادکشاورزی  سازمان  رییس   
در  خود  شکوه  با  حضور  با  کشاورزان 
22بهمن، برگ زرین دیگری در تاریخ گیالن 

ورق زدند. 

انقالب اسالمی با قدرت به پیش می رود

نمایشگاه دست ساخته های دانش 
گذاشتن  نمایش  به  بمنظور  آموزان 
،ایجاد  مهارت  ارتقای   ، توانمندی 
رشد  برای  مناسب  های  فرصت 

و  آموزان  دانش  خالقیت  و  استعداد 
تغییر نگرش جامعه به این عزیزان در 
مدرسه پیش حرفه ای عترت رشت با 
حضور مهدی بلوک اصلی رئیس اداره 

استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
با  اصلی  بلوک   . شد  افتتاح  گیالن 
تقدیر از مربیان سختکوش این دانش 
پیروزی  سالروز  تبریک  و  آموزان 

از  را  آموزی  مهارت  اسالمی،  انقالب 
آموزان  دانش  آموزش  اهداف  مهمترین 

استثنایی دانست.

فجر انقالب مبارک،

مدیر عامل آبفا گیالن،

با حضـور مدیـرکل 
آموزش و پرورش ،

نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان مدرسه پیش حرفه ای عترت رشت

خدمت بین دانا

خدمت بین دانا

لیال خالقی - رضوانشهر

لیال خالقی - رضوانشهر

خبر

 افتتاح دومین پاتوق نمایش 
فیلم در رضوانشهر

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رضوانشهر  
ضمن  همکاری  با انجمن سینمای جوانان دفتر تالش پیرو  
برپایی جشنواره سینمای فجر  در  تهران  رضوانشهر  نیز 
به سهم  خود ، به دنبال  برپایی  دومین  پاتوق  نمایش  
فیلم  در اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی  شهرستان  در یک 
فراخوان عمومی، با شرکت اساتید برجسته  هنر و ادبیات  
شهرستان  به نمایش و نقد و بررسی  فیلم  باحضور  خود  
کارگردان  پرداخت  اتفاق  خوبی که مورد  استقبال 

مخاطبین  این بخش در شهرستان قرار گرفت.

خبر

آیا قیمت 
طال دو برابر 

می شود؟
“بیر استرزنس”  سرمایه گذاری  موسسه  سابق  تحلیلگر 
دو  به زودی  طال  جهانی  قیمت  که  است  باور  این  بر 
موسسه  سابق  تحلیلگر  فلدر  شد.جسی  خواهد  برابر 
فعلی  شرایط  کرد:  تاکید  استرزنس”  “بئر  سرمایه گذاری 
بازار و قیمت طال نشان می دهد که این فلز گرانبها برای 
این  من  نظر  به  و  می شود  آماده  چشمگیر  صعود  یک 

احتمال وجود دارد که قیمت طال دو برابر شود.
کنونی  شرایط  در  من طال  نظر  به  کرد:  تصریح   وی 

جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران بین المللی دارد.
می دهد  نشان  تکنیکال  و  آماری  نمودارهای  بررسی 
و  داده  ادامه  صعودی  روند  به  می تواند  طال  قیمت  که 
شرایطی  در  یابد.این  افزایش  اونس  هر  در  دالر   1650 تا 
استریت  است که شاخص صنعتی دوجونز در بورس وال 
آمریکا طی روزهای اخیر با افت شدیدی روبرو شده است. 
این شاخص از ابتدای فوریه تاکنون 9 درصد کاهش داشته 
است.این تحلیلگر اقتصادی افزود: یک رابطه کامال معنادار 
طال  جهانی  قیمت  و  آمریکا  بورس  سهام  شاخص  بین 
می رسد  نظر  به  است.  داشته  وجود  گذشته  سال   6 در 
افت بیشتر شاخص سهام آمریکا در نهایت به نفع قیمت 

جهانی طال خواهد بود.

اینکه  بیان  با  ناجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
رفتار  عملکرد  از  مردم  رضایتمندی  میزان 
های  دوره  برگزاری  گفت:  باالست،  پلیس 
رفتاری  استانداردسازی  و  تعالی  آموزشی 
ریزی  برنامه  را  کشور  کالنتری   260 برای 

کرده ایم.
همایش  حاشیه  در  شرفی  محمد  سردار 
پاسگاه  و  ها  کالنتری  رئیسان  و  فرماندهان 
در  خبرنگاران  جمع  در  گیالن  استان  های 
مردم  به حق  مطالبات  از  یکی  افزود:  رشت 

ای  حرفه  رفتار  فرماندهی  مراتب  سلسله  و 
شهروندی  حقوق  واقع  در  که  است  پلیس 

رعایت شود.
وی اضافه کرد: برنامه ریزی کرده ایم برای 
بیش  معمول  بطور  که  هدف  کالنتری   260
از 53 درصد رفت و آمدهای مردمی در این 
تعداد کالنتری ها انجام می شود، در اولویت 
نخست دوره های تعالی رفتاری و استاندارد 

سازی رفتار برای کارکنان باشند.
سردار شرفی یکی دیگر از موضوعات را 

بحث فنآوری عنوان و بیان کرد: بیش از 30 
میلیون مراجعه کننده به کالنتری ها داریم که 
ها  کالنتری  کارهای  از  بعضی  بتوانیم،  اگر 
و  احضار  همچون  فنآوری  از  گیری  بهره  با 
سپاری  برون  پیامک  طریق  از  جلب  اخطار 

می شود.
وی به هدف برگزاری همایش فرماندهان 
استان  های  پاسگاه  و  ها  کالنتری  رئیسان  و 
کشور  در  ساالنه  کرد:  بیان  و  اشاره  گیالن 
و  پلیس  حوزه  در  را  ها  پاسگاه  عملکرد 

و  تجزیه  پیشگیری 
و  کنیم  می  تحلیل 
چند  در  شد  قرار 
تحوالتی  محور 

انجام بدهند.
شرفی  سردار 

خاطرنشان کرد: همچنین آخرین دستاوردهای 
به  را  ها  پاسگاه  و  کالنتری  حوزه  در  تحولی 
تا  کنیم  می  منتقل  این حوزه  اندرکاران  دست 

آنها منطبق با اهداف سازمانی باشند.

میزان رضایتمندی مردم از عملکرد رفتار پلیس باالست



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 24 بهمن  1396 ، 26 جمادی االول  1439 ، 13 فوریه 2018 ، شماره 679

دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

شهردار رضوانشهر اعالم کرد:  امسال  به پاس رشادتها و به  یاد  دلیر مردان  گمنام   
این  مرز و بوم  با  افتتاح  یادمان  شهدای گمنام  شهر  رضوانشهر  در پارک کوثر  

این شهر متبرک  شد..  
فرماندار شهرستان   با حضور  ارزشمند   و  معنوی  مکان  این   افتتاح   افزود:  وی 
شهر  جمعه  امام  عبدالهی  المسلمین  و  االسالم  حجت  فرماندار،  معاون  رضوانشهر، 
رضوانشهر ، اعضای شورای تأمین و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی و نهادهای 

انقالبی شهرستان  مورد بهره برداری قرار گرفت.
مازیار صفائی در آئین بهره برداری از این پروژه  ضمن  خیر مقدم و عرض  ارادت  
به روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی)ره( و شهدای انقالب اسالمی، شهدای 
گمنام و مدافعان  حرم  و تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر، همچنین  با   تشکر از 
پیگیریها  و  همکاریهای  الزم  فرماندار رضوانشهر  و دیگر مسئولین در حمایت از 
مجموعه شهرداری  افزود : ساماندهی این پروژه فرهنگی 650 میلیون  ریال  هزینه  
در برداشته  است.  وی  در  ادامه  عالوه بر این پروژه  به  بهره برداری از چند  پروژه 
عمرانی و خدماتی  دیگر  از جمله آسفالت و جدول گذاری معابر شهری، بازسازی 

بازار هفتگی  رضوانشهر و   پوشش نهر  در ایام اهلل دهه فجر  اشاره  کرد.
 صفایی  متذکر شد: برای اراِئه  این  خدمات  به شهروندان  و افتتاح آنها  از محل 

اعتبارات استانی و داخلی  مبلغ 3 میلیارد و یکصد میلیون ریال هزینه شده است. 
با  قدردانی  از مجموعه شهرداری ، شورا  شهردار رضوانشهر در جمع  مدیران 
و  مسئولین این شهر  افزود : تمام تالش خود را به اتفاق اعضای شورای اسالمی  
این  شهر جهت خدمات دهی  بهتر رفاه حال  شهروندان فهیم  رضوانشهری  بکار 

خواهیم گرفت..

افتتاح پروژه  برق  همزمان با گرامیداشت  دهه  مبارک فجر انقالب اسالمی 
رسانی  در شهرستان  رضوانشهر، در روستاهای  الکتاسرا و  کوتاهی  محله  با 
بوستانی  مهندس   ، رضوانشهر  شهرستان   فرماندار  پور  حسنی  مهندس  حضور 
معاون بهره برداری  شرکت  توانیر استان، مدیران دستگاه های اجرایی و نهادها 

افتتاح شد..
ناصر پورامینی  مدیر توزیع  امور برق  رضوانشهر در آیین افتتاح و بهره برداری  
از پروژه های  اصالح  و توسعه  تامین  برق در شهرستان  ضمن خیر مقدم و 
تبریک  ایام  دهه فجر گفت : از ابتدای  سال 96 تا پایان دی ماه ، امور  توزیع  برق  
رضوانشهر با  جذب  اعتباری بالغ بر 58 میلیارد ریال  توانست  نزدیک به  8847 
متر  خط  20 کیلو ولت ، احداث شبکه  فشار  ضعیف  به میزان  29833 متر ، 
احداث  29  کیلومتر  تبدیل  شبکه فشار  ضعیف به کابل  خود نگهدار، احداث 
37 دستگاه  پست هوایی  به ظرفیت  3475 کیلو ولت  امپر از محل اعتبارات 
استانی  و منابع  داخلی  به لطف  حمایتها و پیگیریهای  فرمانداری  شهرستان 

رضوانشهر  به  انجام برساند.

همه ی تالش شهرداری رضوانشهر  
ایجاد خدمات برای رفاه حال  

شهروندان است

افتتـاح 27 پـروژه اصالح توسـعه 
و تأمین برق در حوزه شهرستان 

رضوانشهر

افتتاح 27  پروژه  اصالح  توسعه و تأمین  برق در حوزه شهرستان رضوانشهر

شهردار رضوانشهر:

آغاز بهره برداری  از طرح ها و پروژه های  شهرستان  رضوانشهر  در 
دهه مبارک  فجر

 

61 پـروژه عمـرانی در رضوانشـهر افتتاح شد
مهندس عسگر حسنی پور فرماندار 
شهرستان  رضوانشهر در نشست خبری با 
اصحاب  رسانه  ضمن  تبریک  ایام اهلل دهه 
تقارن   مناسبت   به  مبارک فجر و تسلیت  
پروژه   61 افتتاح  از  فاطمیه   دهه   ایام  با 
عمرانی و خدماتی  در شهرستان رضوانشهر 
با صرف اعتباری  بالغ  بر 140 میلیارد ریال 

خبر داد.  
ضمن   آبادانی   راستای   در   ، فرماندار 
بهره مندی  از همه پتانسیلهای  موجود در 
شهرستان عنوان  کرد: در دهه فجر امسال  

مساحت  به  خانه   تصفیه  شامل  ها  پروژه 
صنعتی  شهرک  در   مکعب  متر   150
در  برق   توزیع   و  شبکه   اصالح  سکام، 
، طرح های  خودکفایی   اشغال  کنار طرح 
واحد   43 و  خمینی)ره(   امام  امداد  کمیته 
مسکن  مدد جویی  ضمن  راه اندازی واحد 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  دندانپزشکی 
روستای و تجهیز آزمایشگاه مرکز خدمات 
جامع سالمت، مرکز تکثیر ماهیان سردآبی و 
احداث شبکه های آبیاری و زهکشی کانال 
و  تولیدی  واحد  اشتغالزایی،  طرح   ، بتنی 

صنعتی، احداث پل و آسفالت راه روستایی  
جدول  کیلومتر،    45 طول  به  روستا    33
رو  پیاده   ، معابر  روشنایی   ، بندی،آسفالت 
سازی و پوشش نهر ، مرکز مشاوره ، روان 
شناختی و اورژانس اجتماعی 123 بهزیستی 
خدماتی است  که مراکز  با کمک  دولت  به 

بهره برداری  خواهد رساند.
فرماندار  شهرستان  رضوانشهر خطاب  
اهداف   تبیین  راستای  در  حاضرین   به 
فرهنگ  انقالب  یاد آور  شد : با گذشت  
و  فراز   ، انقالب  پیروزی  از  سال   40

فرودهای  بسیاری، از جمله  ویژگی های  
مبارزاتی  حضرت  امام، مقابله  مستقیم با 
ظلم و استکبار جهانی  بود، عدالت خواهی 
از ویژگی  بودن و خدا محوری   مردمی   ،
میشد،  محسوب  )ره(   امام  برجسته  های 
از  نشان   فرهنگ   به   امام   ویژه   توجه  
این  داشت که  مردم را هرگز به خشونت  
دعوت نکردند و در دنبال آن  مقام معظم 
رهبری نیز ادامه  دهنده  همین  راه  هستند.

راه  بافت  آسفالت  افتتاح   رضوانشهر،  
پره  بخش  در  حوریان   روستاهای   ، روستایی 

شهرام شهابی شهردار پره  سر در اولین 
نشست  خبری  خود  بر اهمیت  رسانه ، 
نظارت و کمک شهروندان    ، پیشنهادات 
به جهت  حمایت   مباحث تخصصی   در 

در توسعه  شهر پره سر  تاکید کرد.
ای   اندیشه  و  قلم  قداست   به   وی     
و  صفحه   روی  بر  نویسنده   توسط   که 
افکار عمومی نشر پیدا می کند ، خواست  
به سالمت   برای  کمک   تالشها  این  که 

جامعه  باشد.
 4 : طی  تصریح کرد  پره  سر   شهردار 
توسط   مختلف  پروژه   53 گذشته  ماهه 
به  اجرا در آمد  و  مجموعه شهرداری   
دیگر اقدامات بسیار گسترده  نیز در حال  
انجام  است . وی در پاسخ  به چگونگی  
فضای  ورودی شهر از رضوانشهر به پره  
انجام   حال   در  طرح  به   اشاره  با  و  سر 
فضای  و  بلوار  احداث   ، برگردان  دور 
 : از همان سو  گفت  سبز  ورودی  شهر 
در تالش  برای  احداث یکی از زیباترین  
استان   سطح   در  شهری   های   ورودی 
هستیم  که  ضمن  اهمیت به  مقام  مادر 
با  و مفهوم  زن در جامعه   تندیس مادر 
خیابان   در  منطقه  بومی  و  محلی  لباس 
مادر نصب خواهد شد. وی  با اشاره به راه 
اندازی طرح ساحلی سیمبرخاله  و  راکد 
ماندن  آن  طی سال های  گذشته  افزود 
: امیدواریم  با اقدامات بعمل آمده  شاهد 

ادامه مطلب ... پور امینی  ضمن  اشاره  به پروژه های  در مرحله  اجرا  افزود: به دنبال  تامین اعتبار و نیز  مناقصه  پیمانکار  ، از احداث 20 کیلو ولت  خط  هوایی  در حال  انجام نزدیک  
به 5200 متر ضمن  احداث  شبکه  فشار  ضعیف  به میزان  6300 متر و با احداث  28 دستگاه  پست هوایی  جهت  رفاه حال   شهروندان  برنامه هایی است  که در دست  اقدام  داریم.

روستای کوتاهی  محله : بدلیل نداشتن  کد روستایی ، از سال 85  بدنبال  تامین اعتبار تا نتیجه حاصله  بود، که  ضمن  پیگیری های  امور توزیع برق پره سر  و توجه ویژه مهندس  بوستانی  و مهندس 
حسنی پور فرماندار شهرستان رضوانشهر با  تامین اعتبار الزم و  افتتاح این  پروژه در دهه فجر امسال  در این  روستای  با  احداث  1520 متر  شبکه  20 کیلو ولت هوایی  با کابل  خود نگهدار، نصب  
یک دستگاه  ترانس  50 کیلوولت آمپر  و احداث  1425 متر شبکه  فشار ضعیف  با کابل  خود نگهدار ضمن  احداث 44 متر  کابل  فشار ضعیف زمینی  از محل تامین اعتبار منابع  توانیر با اعتباری بالغ  
بر  2209 میلیون ریال  12 خانوار از خدمات  بهینه  برق  بهره مند  شدند. فرماندار رضوانشهر در مراسم  بهره برداری از این پروژه ها با قدردانی از تالش های صورت گرفته از سوی مجموعه  اداره برق  
شهرستان با اشاره به اینکه تأمین برق و انرژی یکی از نیازهای ضروری مردم  به شمار می آید، اضافه  کرد: تمام تالش ما ارائه خدمات مستمر  و به هنگام به مردم شریف شهرستان است. مهندس حسنی پور به 
آموزش  درست  مصرف  بهینه   برق تاکید  کرد و با  اشاره به محدودیت امکانات در این حوزه  افزود: ضمن ارائه خدمات از  لحاظ شاخص جمعیت براساس اولویت ها  باید خود  را با نیازهای ضروری مردم هماهنگ  

و در این راستا از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد. برای این 27 پروژه مبلغ 11 میلیاردو 695 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و داخلی هزینه  شده است..

لطف   به  مرکزی   در بخش   و چنگریان   سر 
بنیاد  مسکن  شهرستان  رضوانشهر ، پیگیریهای  

بهره برداری و افتتاح بخش های مختلفی  
در این طرح  زیبا باشیم . شهردار با  تاکید 
به  موقعیت  طرح  سیمبرخاله  و اهمیت  آن 
برای  جذب  گردشگر در راستای درآمد 
زایی و تحول اقتصادی منطقه ،  همچنین  
در ارائه  خدمات  توسط  سرمایه گذاران  
متذکر شد: عموم  مردم و شهروندانی  که 
قصد ایجاد و احداث واحد های رفاهی و 
را  سیمبرخاله  ساحلی   طرح  در  خدماتی 
به شهرداری  با  مراجعه   میتوانند   دارند  
تهیه  های  طرح  رعایت  ضمن    سر  پره 
شده  اقدام  به همکاری  در توسعه  طرح  
داشته  باشند.  الزم بذکر است  اولویت  با  
شهروندان بومی  بوده  و همکاریها الزم  

با آنها  صورت خواهد گرفت.
به  اشاره  با  جمع   این  در  شهردار   
مشکالت موجود در زمینه بودجه  خاطر 
شهری   امور  اداره  برای   ، ساخت  نشان  
هستیم  مواجه  بودجه  کمبود  با  متاسفانه 
ولی تحت هیچ  شرایطی  کار ها  متوقف  
نمی شود  . در همین راستا به دنبال  فراهم  
نمودن  نشاط و شادابی شهروندان  برنامه 
های متنوع  فرهنگی را  همچنان در دستور 
کار خود داریم ، اما موضوع  سد معبر و 
مشکالت  پیرامون  آن  در شهر  از نکات  
مهمی است  که در بیشتر  شهرها  به چشم  
میخورد . باید  توجه  داشت دغدغه  و نیاز  
جامعه امروز  تامین  نان  برای خانواده و 

فرماندار و بخشداریها ، محمود شکری  نماینده  
تالشهای    ، اسالمی  شورای  مجلس   در  مردم 
با حضور  مدیران دستگاه  دهیاران دو روستا  
های اجرایی و نهادهای انقالبی  شهرستان بود..

از  شهرستان   فرماندار   پور  حسنی  عسگر 
روستایی  بافت  آسفالت  کیلومتر   45 افتتاح  
میلیارد   5۰ بر  بالغ  اعتباری  با  روستا   33 برای 
از  قدردانی  ضمن  وی   داد.  خبر   ریال  
مسکن   بنیاد  مدیرکل   ، انتخابیه  حوزه  نماینده 
 ، شهرستان  مسکن   بنیاد  رئیس  همچنین  و 
راستای  در  که  دهیاران   و  اسالمی  شوراهای 
آسفالت بافت روستایی این شهرستان همکاری 
افزود: وظیفه همه مسئولین  اند،  الزم را داشته 
نظام ارائه خدمات بیش از پیش به مردم فهیم و 

قدرشناس  است..

عدم بستر مناسب  شغلی و در آمد زایی  
است..  شده  آن   گرفتن   نادیده   سبب  
به   اعتراض   در  سر  پره  شهردار   پاسخ   
اجرای  نوع  طرح دور برگردان در ابتدای 
ورودی  شهر پره سر از  سمت  رضوانشهر  
چنین  عنوان شد: وجود شهرک شفارود 
از   بخش  آن  آسان  دسترسی  به  نیاز  و 
شهروندان  به مرکز شهر ناگزیر به اجرای 
این طرح شدیم . لذا توجه  به  رسانه ضمن  
کمکی  شهری   های   ضعف  انعکاس  
و  شهریست   مدیریت   روند  بهبود  برای 
در  کنیم.  می  استقبال  آن  از  اطمینان   با 
ویژه   قعیت   مو  به  اشاره  ضمن  ادامه 
صنعت  دربحث   سر  پره  ویسادار  آبشار 

میزان  آسفالت   این  اضافه کرد:  پور   حسنی 
بنیاد  توسط  رایگان   قیر  طریق  از  شده   انجام  
بخشداری  همکاری  با  اسالمی  انقالب  مسکن 
روستا  برای 33  اسالمی  دهیاران وشوراهای  ها، 
مورد بهره برداری قرارگرفته  که این  روند ادامه 
دارد.. آسفالت بافت راه روستایی  چنگریان  به 
طول 8/1 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 25۰ میلیون 
تومان  ضمن  تالشهای  بانو مهدیه  امانپور دهیار 
روستای   راه   آسفالت  همچنین  و  روستا  این  
حوریان با تالشهای  شعبان  اسماعیلی دهیار این 
روستا بطول  3/1 کیلومتر به مساحت  چهار هزار 
متر مربع  به ارزش مالی  15۰ میلیون تومان  از 
ماه    4 بود که  طی مدت   ستایی   رو  جمله 33 

انجام  و به بهره برداری  رسید.

، شهردار  گردشگری  و حفظ  محیط آن 
از  دعوت  با  هستیم  درصدد  کرد:  اظهار 
و  امکانات  ایجاد  به  نسبت  گذاران  سرمایه 
اقدام  الزم  صورت  گیرد  زیر ساخت ها 
محیط  زیبایی  و  حفظ  برای  کنون    تا  و 
تالش  همه  آبشار  این  محدوده  در  زیست 
خود را بکار بسته ایم.  تأمین مصالح برای 
و  ها  خیابان  ها،  باز سازی کوچه  و  مرمت 
مخلوط   و  ماسه  و  شن  تهیه   ، شهری  معابر 
بود   مهمی   موارد  جمله   از  ای   رودخانه 
که شهردار پره سر به  مشکالت  آن  اشاره  
دشواری   و  سخت  بسیار   کاری    ، داشت 
همه  حمایت  و  کمک   ، توجه  بدون  که  

جانبه مردم و مسئولین  امکانپذیر  نیست.

افتتاح آسفالت راه روستـایی در شهرسـتان رضوانشـهر

نشــر قلم برگرفته از انــدیشه خبــرنگار است
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