استاندار گیالن اظهار کرد:

دست به عصا راه رفتن و محتاطانه
عمل کردن زیبنده نیست
مدیرکل کتابخانههای عمومی گیالن:
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شهرداری رشت بزرگترین بدهکار
کتابخانههای عمومی است

سه شنبه  23آبان ماه  25 | 1396صفر  14/1439نوامبر 2017
سال هجدهم | شماره  8 | 4795صفحه | تكشماره  1000تومان

پیروزی سپیدرود

غافلگیری سارقان
مسلح در جایگاه
سوخت سراوان رشت

در دیداری تدارکاتی
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نمره ردی مسکنمهر در اولین آزمون

پروژه ۱۰ساله مسکن مهر

تابوت هایی برای ساکنانش شد
گیالن امروز -واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و
به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه ،سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایالم
و  ...تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران
هنوز  10ساله نشده است.
مسکن مهر در اولین امتحان نمره ردی خود را در کارنامه اش ثبت کرد.
تصاویری که از صبح دیروز از مسکن مهر شهرستان سرپل ذهاب منتشر
شده،تصاویر دلخراشی است.مسکن مهر که ساکنانش تمام پس اندازشان
را به امید خانه دار شدن و تحمل سختی ها صرف این پروژه کردند،حاال
نگرانی ها را درباره سرنوشت سایر واحدهای مسکونی این پروژه در سراسر
کشور افزایش داده است.
تخریب مسکن مهر در حالی اتفاق افتاده است که قائم مقام وزیر راه و
شهرسازی در طرح مسکن مهر اسفند ماه سال گذشته تاکید کرده بود که
 120هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر در کشور هزینه شده است.
اگر تا دیروز منتقدان مسکن مهر از تبعات اقتصادی اجرای این طرح
سخن می گفتند و مشکالت اجتماعی آتی را مورد استناد قرار میدادند ،متهم ردیف اول تورم
امروز امنیت اندک این واحدهای مسکونی و استاندارد نبودنشان تبعات هنوز سال  1393به پایان نرسیده بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی
دولت یازدهم تاکید کرد که مسکن مهر یکی از متهمان ردیف اول افزایش
جانی برای ساکنان را به رخ می کشد.
لجام گسیخته تورم در سالیان پیشین بوده است .تزریق پول پرقدرت بانک
مرکزی برای تامین منابع مورد نیاز یکی از دالیل این اتفاق است.
چند نفر در سر پل ذهاب ساکن مسکن مهر بودند؟
به گزارش خبرآنالین ،عکس های منتشر شده از تخریب گسترده مسکن
(ادامه در صفحه )2

مهر در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب نشان از عمق فاجعه دارد .این
پروژه مسکونی آنطور که پیش از این فاجعه،از سوی فرماندار سرپلذهاب
نقل شده،حکایت از آن دارد که در سال  1391آماری در خصوص تعداد
متقاضیان ارائه شده بود که پیرو آن ،تعداد نفرات ثبتنامی برای این پروژه
 7هزار و  325نفر اعالم شد .بنا به گفته فرماندار سرپل ذهاب« واجدین
شرایط  2هزار و  600نفر بودند که تعداد  597نفر از آنها انصراف دادند».
به گفته وی کل واحدهای در حال ساخت هزار و  77مورد بوده است .او
تاکید کرده بود که مجموع سهم آورده برای این واحدها  3میلیارد و 400
میلیون تومان بوده است و میزان نیروی مشغول بهکار در اتحادیه 420
نفر بوده است.
از سوی دیگر جلیل کرم مدیرکل تعاون استان کرمانشاه نیز در سال
 1389اعالم کرده بود که بالغ بر  8هکتار زمین برای تعاونی های مسکن
مهر اختصاص داده شده است.

غرب ایران غرق در ماتم

آخرین آمار کشتهشدگان زلزله؛  ۴۰۷نفر

آگهی مزایده
شرکت کویر تایر درنظر دارد یک باب مغازه به مساحت  212مترمربع
واقع در شهرستان رشت – خیابان بیستون – خیابان معلم – کوچه
انوشیروان – ساختمان قصر سبز طبقه همکف را از طریق مزایده
به فروش برساند.
از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از بازدید محل و دریافت
اسناد مزایده پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط ذکر شده در
اسناد فوق الذکر حداکثر تا تاریخ  96/9/4به آدرس تهران – خیابان
سهروردی شمالی – خیابان توپچی – پالک  – 12شرکت کویر تایر
آقای درویش تحویل نمایند.
تلفن هماهنگی تهران 41353320 :آقای درویش

خودروهای فرسوده سبک و سنگین شما را
نقدا خریداریم

مرکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده کد 3411
شرکت شکوفه موتور گیالن (برادران پوررستگار)

رشت :خمام – چوکام

تلفن مستقیم013 – 34496903 :
09119306685

«آیندهای روشن با خانواده ی کتابخوان»
هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار
بر شما کتابداران – کتابخوانان و کتابدوستان
گرامی باد.
بخشداری لوندویل
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