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خبرها

رییس سازمان چای کشور:

تمام مطالبات چایکاران
گیالن و مازندران
پرداخت شد

گیالن امروز -رییس سازمان چای کشور گفت:
کلیه مطالبات سال  ۹۷چایکاران گیالن و مازندران
متشکل از قدرالسهم دولت و کارخانجات فرآوری
چای به کشاورزان چایکار شمالی پرداخت و حساب
آنان تسویه شد.
حبیب جهانساز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در
رشت اظهار داشت :کلیه مطالبات معوقه چایکاران
شمالی متشکل از قدرالسهم دولت و کارخانجات
فرآوری چای به مبلغ  220میلیارد و  310میلیون
تومان به کشاورزان چایکار شمالی پرداخت و به این
ترتیب حساب آنان در سال  97تسویه شد.
رئیس سازمان چای کشور در مورد نوع برگ سبز
تحویل داده شده کشاورزان شمالی به کارخانجات
چایسازی نیز عنوان کرد :تا تاریخ  30مهر امسال
حدود  39هزار و  983تن برگ سبز درجه یک و
 72هزار و  753تن نیز برگ سبز درجه دو توسط
کشاورزان به کارخانجات چایسازی تحویل داده شد.
جهانساز با بیان این مطلب که  35درصد از چای
برداشت شده امسال درجه یک و  65درصد آن نیز
درجه دو بوده است ابراز داشت :کشاورزان گیالن و
مازندران تا تاریخ  30مهر  97مجموعاً  112هزار و
 736تن برگ سبز چای را از باغات خود استحصال
کرده و به کارخانجات تحویل دادند.
وی با بیان اینکه  55هزار خانوار شمالی دو استان
گیالن و مازندران در صنعت چای فعالیت میکنند
تصریح کرد :وجود  200هزار بهرهبردار و  200هزار
شغلی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در گیالن
و مازندران ایجاد شده است از اهمیت قابل توجه
صنعت چای کشور حکایت دارد.
رئیس سازمان چای کشور میزان چای خشک تولید
شده امسال کارخانجات چایسازی شمال را نیز
برشمرد و گفت :کارخانجات چایسازی و فرآوری
برگ سبز چای و واحدهای فعال چایسازی گیالن و
مازندران امسال توانستند حدود  25هزار و  600تن
چای خشک را تولید و روانه بازار مصرف کنند.
جهانساز با بیان اینکه  90درصد چای کشور در گیالن
و  10درصد آن در مازندران تولید میشود خاطرنشان
کرد :با حدود  25هزار تن چای خشک باکیفیتی که
در واحدهای چایسازی و کارخانجات استان گیالن
تولید میشود قادر هستیم ساالنه نیاز تقریباً 20
میلیون ایرانی را برطرف کنیم.
رئیس سازمان چای کشور چای تولیدشده داخلی
را محصولی ارگانیک و فاقد هرگونه سموم شیمیایی
اعالم کرد و افزود :در حال حاضر چای باکیفیت و
مرغوب ایرانی به  32کشور جهان صادر میشود که
سود و ارزآوری بسیار خوبی را نصیب کشورمان کرده
است.

جوابیه حفاظت محیط
زیست استان گیالن
به یک خبر

گیالن امروز -مدیرکل محترم سازمان حفاظت
محیط زیست استان گیالن در پاسخ به خبری در
گیالن امروز ،جوابیهای منتشر کرد .متن این جوابیه
به شرح زیر است:
با سالم و احترام
پیرو درج مصاحبه مدیرکل محترم سازمان حفاظت
محیط زیست استان گیالن مبنی بر اینکه « ...مدیران
وقت شرکت آبفای استان گیالن نیز بهعلت عدم
اجرای تکالیفشان برای کاهش آالیندههای ورودی
به رودخانههای رشت به دستگاه قضایی معرفی شدند
 »...در روزنامه گیالن امروز مورخ  19دی ماه ،1397
خواهشمند است براساس قانون مطبوعات نسبت
به درج توضیحات ذیل در صفحات مربوطه اقدام
فرمایید.
درخصوص درج خبر فوق الزم به ذکر است که
متاسفانه در بعضی از شهرهای استان ،سازمان فوق
اقدام به طرح شکایت علیه مدیران این شرکت در
دادگاه نموده که تاکنون در کلیه موارد منجر به صدور
حکم تبرئه این عزیزان شده است و این خود نشانگر
عدم وجاهت طرح شکایات مذکور میباشد.
مضافا اینکه مدیران شرکت آب و فاضالب استان
گیالن براساس وظیفه قانونی خود و اعتبارات مصوب
و تخصیص داده شده نسبت به ایجاد تاسیسات
فاضالب در شهرهایی که دارای موافقتنامه و کد
اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور میباشند
اقدام و در تمام این مدت به وظایف قانونی خود عمل
نمودهاند.
زیرا اعتبار مصوب که در پیوست قانون بودجه کل
کشور در سالهای ماضی به پروژه فاضالب شهرهای
مختلف استان اختصاص یافته ،به مراتب کمتر از کل
مبلغ موردنیاز برای اتمام این پروژهها بوده است که
مراتب قبال به اطالع ریاست محترم سازمان حفاظت
محیط زیست و همچنین مسوولین عالی رتبه اداری
و قضایی استان نیز رسانده شده است و در صورت
تامین بودجههای موردنیاز ،این شرکت در راستای
تکالیف قانونی خویش نسبت به تکمیل پروژههای
مربوطه اقدام خواهد نمود.
لذا عنوان اینکه این مدیران به وظایف قانونی خود
عمل نکردهاند فاقد وجاهت حقوقی بوده و صحیح
نمیباشد.

{گیالن زمین}
نماینده مجلس خبرگان در گیالن:

انقالب ما انقالبی قرآنی و اسالم محور بود

گیالن امروز -حجت االسالم احمد پروایی ،نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری
دیروز درهمایش تجلیل از ماندگاران قرآنی استان گیالن در رشت اظهار داشت :انقالب ما
منتسب به والیت ،امامت و حضرت زهرا (سالم اهلل علیه) است.
وی در ادامه با بیان اینکه انقالب ما یک انقالب قرآنی و اسالم محور است ،گفت :قرآن کریم،
کتاب هدایت و انسان سازی است و باید بیشتر از این کتاب الهی در زندگی فردی و اجتماعی
بهره برد .پروایی تاکید کرد :اگر زندگی خودمان را با قرآن تراز کنیم در دنیا و آخرت عاقبت
به خیر خواهیم شد .وی اظهار داشت :مشکل ما این است که اخالق و رفتار خود را با قرآن
تراز نمیکنیم و شکست میخوریم.
نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان ساخت :اگر تمسک به قرآن و
عترت بین ما ،مردم ،مسئوالن و جامعه اتفاق بیافتد جامعه به رستگاری میرسد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت :همه ما مدیون انقالب هستیم و برای شکر نعمت
انقالب و به نشانه قدرشناسی باید به مردم خدمت کنیم.
پروایی خدمت به مردم را بزرگترین عبادت خواند و گفت :اجر و پاداش خدمت به مردم در

درگاه الهی بسیار باالست .حجت االسالم علیزاده ،مدیرکل اوقاف گیالن نیز در این مراسم با
تاکید بر بیان دستاوردهای انقالب به مردم گفت :در چهلمین سالگرد پیروی انقالب اسالمی
باید نگاهی به گذشته و امید به آینده داشت.
وی اعالم کرد :انقالب ما یک حرکت برجسته و متاثر از آموزه های فاطمی بود.
علیزاده اذعان داشت :درسی که از نهضت حضرت فاطمه (سالم اهلل علیها) می توان گرفت،
لزوم دفاع از والیت برای سعادتمندی جامعه است.
وی با اشاره به اینکه امروزه دنیا تشنه معارف اهل بیت و فاطمی است ،گفت :انقالب اسالمی
ایران زمینه ساز صدور معارف اهل بیت به تمام دنیا شد.
مدیرکل اوقاف گیالن ،ترس دشمنان اسالم از انقالب اسالمی را به علت صدور آموزهای
اسالمی و ظلم ستیزانه اسالم دانست و گفت :حرکتی که انقالب اسالمی ایران آغاز کرده ،به
برکت قرآن کریم متوقف نخواهد شد.
گفتنی است در پایان این مراسم از  75نفر از نخبگان قرآنی دارای رتبه در مسابقات کشوری
اوقاف و بین المللی جهان اسالم و اساتید دارای سابقه باالی آموزش قرآن تقدیر شد.

با حضور شاهدان عینی برگزار شد

نشست «روزهای انقالب» در رشت

گیالن امروز -نشست «روزهای انقالب» با حضور چهار شاهد عینی به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با محوریت واگویی خاطرات پیشکسوتان انقالب اسالمی
استان در سالن المپیک رشت برگزار شد.
سردار نادر امیرگل ،از پیشکسوتان گیالنی دوران انقالب در نشست «روزهای انقالب»
که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با محوریت واگویی خاطرات
پیشکسوتان انقالب اسالمی استان در سالن المپیک رشت برگزار شد ،با بیان اینکه امام
خمینی(ره) با توکل بر خدا و همت مردم انقالب را شروع کرد ،هدایت کرد و پیروز کرد،
گفت :در آن زمان با شعارنویسی و تظاهرات خیابانی ابهت رژیم شاه را شکستیم.
وی با اشاره به توزیع اعالمیههای امام در سطح شهر ،افزود :حتی از مادرم برای توزیع
اعالمیهها کمک گرفتم و آخرین کوکتل مولوتوفم را در ساختمان ساواک رشت انداختم.
امیرگل پایین کشیدن مجسمه های خاندان سلطنتی را از جمله اقدامات انقالبیون در
رشت دانست و متذکر شد :از اولین روز بعد از پیروزی انقالب مسلح شدم و با شکلگیری
کمیته مرکزی ،در کمیته رشت خدمت کردم و بعد از رفتن به پادگان نیروی دریایی با
اسناد ساواک مواجه شدم.
بهزاد قرهیاضی ،یکی دیگر از پیشکسوتان انقالب در رشت ،نیز با اشاره به نقش غیر قابل
انکار جنبش دانشجویی در جریان پیروزی انقالب اسالمی در رشت ،خاطرنشان کرد :من
در دوران انقالب یک قطره در دریای بیکران مردمی بودم که خروشیدند و کهنترین نظام
پادشاهی تاریخ معاصر را زیر و رو کردند.
وی دانشگاه گیالن را تنها دانشگاه استان در آن دوران دانست که یکصد دانشجو داشت و
گفت :در آن زمان اساتید ایرانی نداشتیم و باید زبان آلمانی یاد میگرفتیم لذا در سال ۵۶
اولین حرکت دانشجویی را بر پایه بیگانهستیزی در محوطه دانشگاه گیالن آغاز کردیم .در
واقع بیگانهستیزی یکی از ویژگیهای جنبش دانشجویی در سالهای قبل از انقالب بود.
قرهیاضی واقعه  ۱۶آذر را یک حرکت دانشجویی صد درصد ضد آمریکایی دانست و
تصریح کرد :تدین دومین ویژگی جنبش دانشجویی در سال  ۵۶بود .دانشجویان در آن
دوران با وجود آزادی مطلق ،عالقه ویژهای نسبت به مذهب داشتند و تجلی این عالقه در
نمازهای جماعت پیدا بود.
وی با بیان اینکه تفرقه جناحی و مذهبی بین دانشجویان وجود نداشت ،عنوان کرد:

همه با وحدت کلمه حول رهبری امام فعالیت میکردیم و لذا انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه گیالن در آن زمان شکل گرفت و کاری جز مبارزه نداشتیم .اعضای این انجمن
همچنان حامی انقالب و رهبری هستند.
این دانشجوی انقالبی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقالب تنها دو بانوی محجبه در
دانشگاه داشتیم ،یادآور شد :به محض پیروزی انقالب همه دانشجویان داوطلبانه حجاب
کامل را برگزیدند ،در حالی که هنوز قانون حجاب نداشتیم.
هرمز ربانی ،سومین پیشکسوت دوران انقالب در رشت نیز در ادامه این نشست ،با بیان
اینکه برخی به ساخته شدن انقالب اعتقاد دارند ،متذکر شد :برخی میگویند انقالب فرا
میرسد لذا انقالب اسالمی فرا رسید و اگر جوانان امروز نیز در آن زمان بودند ،انقالب را
به پیروزی میرساندند .اگر فضای دوران انقالب را به درستی ترسیم کنیم ،بی تردید نسل
جوان امروز انقالبیون دیروز میشوند.
وی با اشاره به مولفههای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شکلگیری انقالب،
گفت :با توجه به افزایش قیمت نفت در آن روزها ،وضعیت اقتصاد و معیشت مردم بهبود
یافته بود ،اما به توسعه سیاسی و آزادی جامعه توجه نمیشد .در واقع فضا به قدری بسته
و ترسناک بود که احساس امنیتی وجود نداشت.
ربانی فضای استبدادی و دیکتاتوری سال  ۵۷را منجر به زایش انقالب دانست و تاکید
کرد :در اواخر سال  ۵۶و بعد از قم ،تهران و تبریز گروه جوانان مبارز گیالن را تشکیل
دادیم و به صورت جدی مبارزات انقالبی را شروع کردیم.
اسماعیل ملکاخالق ،از دیگر پیشکسوتان دوران انقالب نیز با بیان اینکه جریان
انقالبیگری در رشت از سال  ۵۶به صورت جدی آغاز شد ،عنوان کرد :ما در آن زمان
به دنبال شکلگیری جریان مبارزاتی مخفی بودیم و تظاهرات خیابانی و سخنرانیهای
مسجد را قبول نداشتیم.
وی مساجد سوخته تکیه ،کاسهفروشان و الکانی را از جمله مساجد تاثیرگذار رشت در
جریان انقالب دانست و گفت :چهار جریان مساجد ،محالت ،دانشگاه و مدارس نقش
مهمی در پیروزی انقالب داشتند .چهرههای مذهبی ،علمی و ورزشی در محالت نقش
کلیدی داشتند و دانشجویان بسیار فعال بودند ،اما با وجود گرایشات چپ و ملی ،جریان
مذهبی همواره غالب بود.
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انتقاد عضو مجلس خبرگان رهبری
از شرایط نامساعد اقتصادی

گیالن امروز -نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری با ابراز
گلهمندی از شرایط نامساعد اقتصادی گفت :حقوقهای نجومی و
اختالسها اگرچه کم اما برای جامعه اسالمی زیاد است؛ باید حرمت
خون شهدا را حفظ کنیم و فقط به فکر منافع ملی باشیم.
آیتاهلل رضا رمضانی شامگاه سه شنبه در مسجد خمیران زاهدان
رشت با تسلیت ایام فاطمیه(س) اظهار داشت :بحث بیتاالحزان
و گریستن حضرت فاطمه(س) در رحلت پیامبر(ص) نکات زیادی
به همراه دارد .نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری
خاطرنشان کرد :پیامبر(ص) رابطه میان خالق و خلق بود و پیام وحی
را یک بار به صورت کامل و بار دیگر طی  23سال به صورت تدریجی
دریافت کرد .وی با اشاره به سختیهایی که پیامبر(ص) در این مسیر
کشید گفت :گاهی اوقات به قدری شرایط برای پیامبر(ص) سخت
میشد که حضرت خدیجه(س) از ایشان میخواست که مردم را
نفرین کنند؛ کار به جایی رسید که آیهای در رابطه با حفظ حرمت
پیامبر(ص) نازل شد.
آیتاهلل رمضانی به مراحل تربیتی مردم توسط پیامبر(ص) اشاره
کرد و افزود :آداب بندگی در برابر خداوند ،آداب چگونگی برخورد
با انسانهای دیگر و تربیت نفس از جمله این مراحل بود؛ اما بعد از
رحلت پیامبر(ص) جامعه از این ارزشها فاصله گرفت.
وی با اشاره به آداب دعا کردن خاطرنشان کرد :امام سجاد(ع) در
دعای بیست عمر طوالنی را دارای شروط میدانند؛ اگر عمر در مسیر
طاعت خداوند بود آن را از خدا بخواهیم و اال به درد ما نخواهد خورد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :گریه حضرت فاطمه(س)
باعث بیداری ،آگاهیبخشی و تنبه ما است؛ انحراف در فهم دین و
پیشبینی آینده بشر مبنی بر افتادن دین به دست افراد ناالیق یکی
از علتهای گریه حضرت فاطمه(س) است.
آیتاهلل رمضانی با بیان اینکه پیامبر(ص) نمونه ایثار و کرامت اخالقی
بود افزود :اخالق خوب بر همه موجودات از جمله جمادات و نباتات
تاثیرگذار است؛ در کل جنگهای پیامبر(ص) فقط حدود  4هزار نفر
کشته شدند در حالی که امروزه میلیونها انسان بیگناه در سراسر
دنیا کشته میشوند .وی با اشاره به لحظات آخر عمر پیامبر(ص)
تصریح کرد :رحلت کسی که جامعه بشری را نجات داد و در مکتب
او امسال بالل ،ابوذر و سلمان که بدون درخواست هیچ معجزهای به
ایشان ایمان آوردند رشد کردند ،بسیار جانگداز است.
نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نحوه
تربیت شاگردان پیامبر(ص) گفت :آنها در خواب نیز درس
میآموختند؛ یکی از شاگردان ایشان در خواب به مرحل ه یقین رسیده
بود و میتوانست بهشتیان و جهنمیان را تشخیص دهد.
آیتاهلل رمضانی خاطرنشان کرد :از بین رفتن عدالت ،امنیت ،صفا و
صمیمیت بعد از رحلت پیامبر(ص) و انحطاط اخالقی جامعه از علل
بیتابی زیاد حضرت فاطمه(س) بود؛ ایشان عالوه بر غم فراق پدر
نگران مردم و جامعه بود .وی با اشاره به مظلومیت امام علی(ع) بعد
از رحلت پیامبر(ص) بیان کرد :هنوز کفن ایشان خشک نشده بود که
به گردن امام علی(ع) ریسمان بستند؛ مظلومیت امام علی(ع) با وجود
عظمت شخصیتی ایشان یکی از دالیل گریه حضرت زهرا(س) بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جواب حضرت زهرا(س)
مبنی بر سکوت امام علی(ع) گفت :مثل امام مثل کعبه است ،مردم
جامعه باید برای نجات یافتن به سمت او بروند؛ یکی از آفات جامعه
بعد از رحلت پیامبر(ص) بیتفاوتی مردم به ارزشهای دینی بود.
آیتاهلل رمضانی با ابراز گلهمندی از شرایط نامساعد اقتصادی افزود:
حقوقهای نجومی و اختالسها اگرچه کم اما برای جامعه اسالمی
زیاد است؛ باید حرمت خون شهدا را حفظ کنیم و فقط به فکر منافع
ملی باشیم.

نماینده لنگرود:

نظام شفافسازی مالیات در پزشکان مستلزم نصب کارتخوان در مطبها است
گیالن امروز -عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به
وجود فرار مالیاتی در قشر نخبه پزشکان کشور گفت :خصوصی کارها در جهت رفع سوءظنها
و ابهامات در مطبهای خود کارتخوان نصب کنند.
نظام شفافسازی مالیات در پزشکان مستلزم نصب کارتخوان در مطبها است
مهرداد بائوج الهوتی در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به وجود هزاران میلیارد
تومان فرار مالیاتی در کشور اظهار کرد :علیرغم اینکه سازمان امور مالیاتی کشور از تمامی
صنوف مالیات دریافت میکند اما برخی از ذینفعان در صنوف مختلف هستند که مالیات
پرداخت نمیکنند .وی در پاسخ به اینکه طبق گزارش تهیهشده از سوی مرکز پژوهشهای
مجلس ،پزشکان ساالنه باید هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند درحالیکه تنها
 ۱۵۰میلیارد تومان از سوی پزشکان مالیات پرداخت میشود تصریح کرد :اینکه گزارشی تهیه
شود مبنی بر اینکه پزشکان باید یکمیزان مشخص مالیات پرداخت کنند اما میزان دریافت
مالیات از طرف پزشکان تنها  ۱۵۰میلیارد تومان طی یک سال باشد را قبول ندارم و رد نیز
نمیکنم چون محاسبه درآمد پزشکان نامشخص است.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اذعان به این نکته که
میزان درآمد پزشکان عمومی در کشور بسیار پایین است بهطوریکه بسیاری از مردم مایل
نیستند برای درمان خود به آنها مراجعه کنند گفت :علیرغم اینکه بسیاری از مردم برای

درمان خود به پزشکان عمومی مراجعه نمیکنند تعداد آنها نیز در کشور بسیار زیاد است
درحالیکه درآمدشان نیز قابلتوجه نیست.
الهوتی در پاسخ به اینکه چرا بسیاری از پزشکان در مطبهای خود حاضر نیستند دستگاه
کارتخوان نصب کنند درحالیکه با نصب دستگاه کارتخوان میتوان میزان درآمد پزشکان
را محاسبه و ارزیابی کرد افزود :نصب کارتخوان در مطبهای خصوصی تمامی ابهامات را
از بین میبرد درنتیجه نظام شفافسازی مالیات در پزشکان مستلزم نصب کارتخوان در
مطبها است .نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی پزشکان را قشر نخبه و
فرهیخته جامعه برشمرد و بیان کرد :پزشکان باید در جهت رفع سوءظنها و شفافسازی
نظام مالیاتی کشور هرچه سریعتر دستگاههای کارتخوان را در مطبهای خود نصب و
راهاندازی کنند .الهوتی با بیان اینکه متأسفانه همچنان سیستم نظام مالیاتی کشور سیستم
سنتی است و هوشمند کامل نشده گفت :متأسفانه همچنان در کشور نظام پرداخت مالیات
مبتنی بر خوداظهاری است و این ساختار سنتی موجب میشود فرار مالیاتی در هر صنف و
قشری ایجاد شود .وی با تأکید بر اینکه قشر عظیمی از جامعه پزشکی برحسب درآمد خود
بهصورت منظم مالیات پرداخت میکنند گفت :تنها قشر در کشور که بهصورت  ۱۰۰درصدی
مالیات بر حقوق دستمزد آنها وضع میشود کارمندان هستند درحالیکه بسیاری از پزشکان
کشور نیز برحسب درآمد خود مالیات منظم پرداخت میکنند.

در جلسه کمیسیون برنام ه و بودجه شورای رشت بیان شد

مخالفت با افزایش هزینه پارکینگ شهر شادی رشت

گیالن امروز -در جلسه کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر رشت با الیحه پیشنهادی
افزایش هزینه پارکینگ شهر شادی در سال  ۹۸مخالفت شد.
مخالفت با افزایش هزینه پارکینگ شهر شادی رشت
نائب رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای رشت ظهر دیروز در هفتاد و پنجمین جلسه
این کمیسیون در ساختمان میرزا خلیل رفیع با اشاره به الیحه افزایش نرخ برخی از وسایل
بازی و تفریحی شهر شادی رشت در سال  ۹۸اظهار کرد :با افزایش مبلغ در بندهایی ازجمله
پارکینگ و ورودی در شهر شادی رشت مخالف هستم و معتقدم پارکینگ باید بهعنوان یک
امتیاز در اختیار مشتری باشد .فرهام زاهد که در غیاب حجت جذب ریاست جلسه امروز
کمیسیون برنامهوبودجه شورای رشت را بر عهده داشت افزود :در برخی از فروشگاههای سطح
شهر ازجمله نجم و غیره پارکینگ بهعنوان یک امتیاز برای فروشندگان محسوب میشود.
افزایش  38درصدی هزینههای شهربازی در الیحه پیشنهادی سال ۹۸
عضو کمیسیون برنامهوبودجه شورای رشت نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در یک حساب
سرانگشتی خانوادهای که دارای دو فرزند است باید هزینهای حدود هفتاد هزار تومان برای یک
روز بهرهمندی از فضا و وسایل بازی شهر شادی هزینه کند اظهار کرد :در بسیاری از پارکهای
کشور بخشهایی بهطور رایگان وجود دارد اما شهر شادی رشت فاقد این مزیت بوده و ارقام
اعالمشده در الیحه پیشنهادی سال  ۹۸نسبت به سالهای گذشته حدود  ۳۸درصد افزایش

داشته است .اسماعیل حاجی پور با انتقاد از نحوه برخورد متصدیان شهر شادی با افرادی که با
در دست داشتن کارتهای مخصوص اهدایی به این مجموعه مراجعه میکنند افزود :متأسفانه
نحوه برخورد با این افراد تحقیرآمیز بوده که این توهینی آشکار است.
مخالفت با افزایش هزینه ورودی به شهر شادی در سال ۹۸
عضو دیگر کمیسیون برنامهوبودجه شورای رشت نیز با اشاره به اینکه این الیحه در
کمیسیونهای تخصصی شورا بررسیشده است اظهار کرد :در کمیسیون بهداشت شورای
رشت با افزایش هزینه ورودی به شهر شادی در سال  ۹۸مخالفت شد.
محمدحسن عاقل منش به هزینههای سرمایه گذاری در مجموعه شهر شادی رشت
اشاره کرد و گفت :با توجه به هزینههایی که پیرامون حقوق پرسنل ،حق بیمه و غیره برای
سرمایهگذار مطرح است میانگین افزایش  20درصدی را دراینباره پیشنهاد میکنم.
تعلق  10درصد از عوارض فروش بلیت شهر شادی به شهرداری رشت
جواد حرفت خواه مدیر درآمد شهرداری رشت نیز با اشاره به اینکه یکی از بندهای عوارضی
شهرداری فروش بلیت در اماکن تفریحی ازجمله شهر شادی است اظهار کرد 10 :درصد از
عوارض فروش بلیت شهر شادی به شهرداری رشت تعلق میگیرد.
در این جلسه با افزایش هزینه ورودی و حق پارکینگ برای شهر شادی رشت در سال ۹۸
مخالفت شد.

آگهی فقدان سند مالکیت وسیله نقلیه

سند مالکیت خودرو نیسان ماکسیما (دنده اتوماتیک) مدل  ،1383به رنگ مشکی متالیک به شماره پالک
 851 – 46ج  95و شماره موتور  VQ30591913Bو شماره شاسی  308472به نام عادل بختیاری مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جوالن سالح غیرمجاز برای
شکار بز و پلنگ رودبار

گیالن امروز -رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار
گفت :در فصل شکار امسال متاسفانه برخی از متخلفان سودجو با در
دست گرفتن سالح های قاچاق اقدام به شکار غیر مجاز میکنند.
رامین حسین زاده در جلسه محیط زیست رودبار گفت :یگان
حفاظت محیط زیست رودبار طی چند ماه اخیر در گشت و کنترلها
و پیگیری گزارشات خود تاکنون  10قبضه سالح شکاری غیر مجاز از
متخلفین کشف و ضبط کرده است .وی افزود :در فصل شکار امسال
متاسفانه برخی از متخلفان سودجو با در دست گرفتن سالح های
قاچاق اقدام به شکار غیرمجاز میکنند .در همین راستا ،طی گشت
و کنترل و پیگیری دقیق گزارشات واصله ،تعداد  10قبضه سالح
شکاری قاچاق که فاقد پروانه حمل سالح بوده اند ،کشف و ضبط
شد .وی خاطرنشان کرد :مامورین یگان حفاظت این اداره روز قبل
با دریافت گزارش مبنی بر تکرار اقدام مجرمانه توسط یک شکارچی
غیر مجاز ،با دریافت حکم قضایی اقدام به تفتیش از منزل مسکونی
وی کردند که در پی آن یک قبضه سالح شکاری قاچاق از منزل
مسکونی وی کشف و ضبط شد.
حسین زاده تصریح کرد:در این ایام عالوه برکشفیات فوق ،موارد
بسیار حائز اهمیت دیگری نیز از قبیل دستگیری شکارچیان  2راس
کل و بز و یک قالده پلنگ نیز صورت گرفته که پرونده آنان در
محاکم قضایی شهرستان رودبار در حال رسیدگی است.

نظارت بر واحدهای تولیدکننده
ماهی قرمز در گیالن

گیالن امروز -رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان
گیالن ،گفت:استان گیالن به عنوان دارنده رتبه اول تولید ماهی قرمز
در کشور است .منصف گفت :استان گیالن به عنوان دارنده رتبه اول
تولید ماهی قرمز در کشور است و با فرارسیدن ماههای پایانی سال،
اداره کل دامپزشکی استان گیالن نظارت بر واحدهای تولید کننده
ماهی قرمز که مبادرت به ارسال ماهی به خارج از استان می کنند ،را
آغاز کرده است .وی افزود :بر این اساس ماهیان قرمز تولید شده در
این واحدها بازدید و از نظر سالمت مورد کنترل و بررسی قرار خواهند
گرفت و برای واحدهای مورد تایید از نظر بهداشتی گواهی سالمت
و گواهی حمل بهداشتی صادر خواهد شد .شبکههای دامپزشکی
استان سالی  2بار به ویژه در ایام پایانی سال از مراکز تولید و تکثیر،
توزیع و عرضه و نگهداری ماهیان قرمز بازدید میکنند.
این کارشناسان در بازدید از استخرهای پرورش ماهیان قرمز ،نمونه
برداری از آب و خوراک ماهی ،فاکتورهای فیزیکی ،شیمیایی و دمای
آب ،کیفیت غذا و همچنین سالمت ماهی از نظر ابتال به انواع بیماری
های ویروسی و انگلی را پایش میکنند .به گفته کارشناسان شیالت
ماهی قرمز از گونههای آبزیان حوزه آب های شرق آسیا و سیبری
است و از  80سال قبل ،همراه کاالهای تجار به ایران آورده شد.
ماهیهای زینتی که تولید و تکثیرش ،به خاطر طرفدارانی که داشت
هر سال افزایش یافت و حاال با گذشت سالها ،بیشتر از همه ،از
استخرهای پرورش ماهی گیالن ،سر از تنگهای بلور ایرانیها در
آورده و سر سفره هفت سین شان خودنمایی میکند.

