رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد:

اختصاص  400میلیارد تومان اعتبار برای
تکمیل پروژه های زیربنایی گیالن
نماینده رودبار:
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قاتالن
مادر و دختر املشی
دستگیر شدند

گیالن در مقایسه با سایر استانها نسبت به
برنامههای بهداشتی و درمانی عقبتر است
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سریال بی پایان
باخت های
سه گله سپیدرود
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سعید جلیلی در رشت:

ایران اسالمی برای چهلمین بار
ذلت را به آمریکا فهماند

گیالن امروز -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران اسالمی برای
چهلمین بار ذلت را به آمریکا فهماند گفت :ملت ایران ملت ارادهها است و امروز برای
چهلمین بار است که بینی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا را به خاک مالید.
سعید جلیلی صبح دیروز در جشن  ۴۰سالگی انقالب اسالمی مردم رشت و در جمع
راهپیمایی هزاران نفری مردم دیار میرزا کوچک جنگلی در میدان شهدای ذهاب این
شهر با اشاره به حرکت عظیم ملت ایران در خلق حماسه  ۲۲بهمن امسال اظهار کرد:
فشارها و گستاخیهای زیادی علیه ملت ایران واردشده اما همچنان مردم ایران پای
آرمانهای خود ایستادهاند .وی با اشاره به قراردادهای ننگین علیه ایران درگذشته و
تالش استکبار برای تعیین سرنوشت ملت ایران افزود :امروز آمریکا در تالش است تا
برای ملتها ازجمله ایران اسالمی تصمیم بگیرد درحالیکه منطقی در ایران اسالمی
شکلگرفته و فشارها را تحمل نمیکند .عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران
با بیان اینکه ایران امروز در برابر همه قدرتهای استکباری ایستاده تصریح کرد :ملت
ایران ملتی است که اسالم در آن نهادینهشده و با یک فتوا در برابر تنباکو میایستد
و در برابر قدرتهای زور و زر با یک میرزا کوچک خان قد علم میکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ملت ایران با هدف برپایی اسالم در
برابر قدرتها ایستاد و شاه را فراری داد خاطرنشان کرد :ملت ایران ملت ارادهها است
و با اراده عظیم در سال  ۵۷در برابر جهان ایستاد و مخالفت خود را با شاه اعالم کرد
و موفق شد .نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در شورای عالی امنیت ملی با اشاره
به دشمنی استکبار جهانی علیه ملت ایران گفت :استکبار جهانی در جنگ هشتساله
تمامی تجهیزات و ملزومات را برای پیروزی در اختیار رژیم بعث گذاشت و ما را از
سیمخاردار محروم کرد و این در حالی بود که ایران ایستاد و با مقاومت پیروز شد.
جلیلی با بیان اینکه ملت ایران نهتنها متوقف نشده بلکه پیشرفت کرده افزود:
جمهوری اسالمی ایران امروزه در جهان تکثیرشده و دنیا در حال تماشا است که

رئیسجمهور آمریکا شبانه به عراق سفر میکند و مخفیانه از آن فرار میکند و این
بیانگر قدرت جمهوری اسالمی ایران در جهان است .وی با اشاره به اینکه استکبار
جهانی در جنگ هشتساله شهدای جبهه را میدید اما اکنون تقدیم شهدای مدافع
حرم را در حال تماشا و غبطه خوردن است بیان کرد :دنیا اکنون دریافته که آمریکا
به پشتوانه ملت غیور ایران اسالمی هیچ غلطی نمیتواند بکند چون ایران نهتنها در
داخل بلکه در خارج از مرزها از آرمانهای خود دفاع میکند .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن در تالش بود تا جشن  ۴۰سالگی انقالب ایران را
نبیند افزود :ملت ایران ملتی است که در زیر بارانهای سیلآسا حضور پیدا میکند
و مشت محکمی را بر دهان دشمن زده و حماسهای جدید را خلق میکند .نماینده
رهبر معظم انقالب اسالمی در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران اسالمی
برای چهلمین بار ذلت را به آمریکا فهماند گفت :ایران اسالمی امروز چهلمین بار
است که بینی استکبار جهانی به سردمداری آمریکا را به خاک مالیده و حیات
طیبی را در جهان در حال شکل دادن است .جلیلی با اشاره به قدرت ایران و
پیشرفتهای روزافزون آن بیان کرد :ایران اسالمی امروزه قدرت دفاعی بسیار باال در
کنار قدرتهای علمو فناوری در جهان را کسب کرده و قدرت نفوذ بسیار باالیی در
جهان کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه ایران هر جا بخواهد میتواند موفق شود افزود :جمهوری اسالمی
که در بسیاری از بخشها ازجمله دفاعی ،نظامی و علم و فناوری موفق شده آیا
نمیتواند در معضالت اقتصادی موفق شود؟
نماینده رهبر معظم انقالب اسالمی در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه
حماسههای بزرگ در انتظار ملت ایران است گفت :ملت ایران گرچه پیشرفتهای
زیادی را طی  ۴۰سال خلق کرده و یقیناً پیشرفتهای مضاعف نیز در حال رقم
خوردن است تا پرچم جمهوری اسالمی ایران به صاحب اصلیاش تحویل داده شود.

راهپیمایی  22بهمن در گیالن

حضور پرشور مردم گیالن در نمایش  40سال وحدت در دفاع از انقالب
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با حضور مسووالن شهرستان الهیجان انجام شد:

جشن بازگشایی استخر جزیره الهیجان
دکتر کاظمی شهردار الهیجان:

سال آینده الهیجان تبدیل به شهر جشنوارهها خواهد شد
گیالن امروز :علیرضا خانی
همه آمده بودند از کودک و نوجوان ،جوان و میانسال گرفته تا بزرگان شهر
و همه کسانی که  22سال زحمت کشیدند تا بهترین نقطه عروس شهرهای
ایران را به دست شهروندانی بسپارند که شهرشان را عاشقانه دوست دارند و
بهخاطر آن حاضرند جانشان را بدهند .بله منظورمان جزیرهای است که در
استخر الهیجان سالهای گذشته در واقع  22سال گذشته در اثر تصمیم اشتباه
مسووالن مردم را سالها از دیدن و لذت بردن از آن محروم کرده بودند .قرار
شهرداری و شورای شهر برای بازگشایی استخر جزیره با شهروندان ساعت 5/5
عصر بود اما مردم از ساعتها قبل بهصورت انبوه و فشرده در درب ورودی آن
طوری هیجان زده بودند که اغلب مسافران و گردشگران گیج و مبهوت مانده
بودند که در وسط استخر چه اتفاقی افتاده است که همه نگاهها به آنجا دوخته
است .ما نیز که در وسط جمعیت گیر کرده بودیم چارهای جز انتظار نداشتیم.
باالخره سر ساعت  5/5عصر وقتی با دستور حراست شهرداری درب استخر
باز شد جمعیت هوراکشان به سمت جزیره دویدند و هرکسی سعی داشت
از دیگری سبقت بگیرد .آنقدر روی پل استخر جمعیت بود که انگار االن پل
فرو میریزد اما بدون هیچگونه مشکلی همه در صندلیهایی که از قبل برای
میهمانان آماده کرده بودند آرام گرفتند اما آنقدر آمده بودند که تقریبا به همان
تعداد سرپا مانده بودند و جایی برای نشستن نداشتند.
برنامه با تالوت قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسالمی توسط گروه
موزیک شهرداری شروع شد .بعد از پخش سرود همه هورا میکشیدند و کف
میزدند قبل از سخنرانی شهردار کلیپی از دیدنیهای شهر الهیجان برای
حاضرین پخش شد .چقدر زیبا بود البته منظورم شهر الهیجان است .تصویر از
باالی شهر آنقدر زیبا شهر را نشان میداد که در واقع یکی از زیباترین شهرهای
اروپایی به ذهن مجسم میشد .مجریان مراسم که با لباس محلی وارد سالن
شدند سعی کردند تا دقایقی مردم را سرگرم کنند .گروه هنرمندان سریال جایزه
 3با اجرای نمایشی مردم را خیلی خنداندند ،واقعا نمایش دلپذیری اجرا کردند.
جلوی صف مسووالنی همچون دکتر نیکفر ،نماینده الهیجان و سیاهکل در
مجلس شورای اسالمی ،دکتر میرغضنفری فرماندار الهیجان ،حجتاالسالم
صدیق امام جمعه الهیجان ،دکتر کاظمی شهردار الهیجان ،اعضای شورای
شهر ،مهندس حمیدی شهردار سابق و تعدادی از اعضای شوراهای سابق
همچون خدایگانی با هم گفتگو و عدهای هم به یکدیگر تبریک میگفتند.
پس از اینکه کمی بین مردم شیرینی و شکالت پخش شد با دعوت مجری
برنامه دکتر کاظمی ،شهردار الهیجان باالی سکو رفت و سخنرانی خود را با
عذرخواهی از شهروندان بهدلیل سرپا ماندن تعداد زیادی از آنان شروع کرد.
کاظمی ضمن تبریک دههي فجر و چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
گفت :عزیزان در شبی در کنار شما حضور داریم که با چهلمین سالروز پیروزی
انقالب همزمان بعد از  22سال بازگشایی استخر جزیره به شما هدیه داده
میشود .شهردار الهیجان در ادامه گفت :این جزیره مصداق آن پیامی است
که دیگران کاشتند و ما درو کردیم و ما باید کاری کنیم که در آینده دیگران
از آن بهرهمند شوند .دکتر کاظمی همدلی ،همکاری ،مساعدت مسووالن و
تالش و کوشش جمعی اعضای شورای تامین ،دستگاههای نظارتی ،قوه قضائیه،
فرمانداری ،اعضای شوراهای سابق و شهرداران را عاملی دانست که باالخره
موفق شد این استخر را به صاحبان واقعی آن یعنی شهروندان بسپارد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت :انشااهلل سال آینده الهیجان را تبدیل به شهر
جشنوارهها خواهیم کرد تا این فرصت بتواند جهشی در پویایی اقتصادی شهر
داشته باشد و سطح کیفی زندگی شهروندان را افزایش دهد.
دکتر کاظمی در پایان از همه پرسنل شهرداری بهخصوص رفتگران و پاکبانان
شهر در آمادهسازی این مراسم تقدیر کرد و گفت :افتخار بنده نیز این است که
من هم یک پاکبان و خادم شهر شما هستم .در ادامه جواد تمیزکار ،سخنگوی
شورای شهر با دعوت مجری پشت تریبون قرار گرفت و با شعر:
بیا ساقی اسباب می ساز کن سرخُ م بهنام خدا باز کن
سخنان خود را آغاز کرد .وی در ادامه حضور این جمعیت باشکوه را نتیجه
جانفشانیهای شهدای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ارزیابی کرد که همه
مردم در کمال آرامش در کنار هم زندگی میکنند.
سخنگوی شورای شهر در ادامه با ابراز خرسندی از بازگشایی استخر جزیره که
مردم الهیجان در انتظاری دور از ادوار گذشته به دیدنش آمده بودند از تالش
همه ادوار شورای اول تا شورای پنجم و از همه مسووالن شهر از دستگاه قضایی
شهرستان و استان و همه مسووالن ارشد شهرستان و استان و در راس آنان
استاندار گیالن در کمک به بازگشایی این جزیره تقدیر و قدردانی کرد.
سخنگوی شورای شهر در ادامه افزود :استخر جزیره الهیجان که به میانپشته
معروف بود توسط شهرداران و شوراها ساخته شد تا الهیجان را به دنیا معرفی
کند اما بعد از سپردن آن به بخش خصوصی انتظارات شهروندان و اعضای شورا
برآورده نشد و از دور اول شورا بهخصوص دورهی چهارم اقام ه دعوی در دادگاه
حقوقی را شروع کردیم و بنا به قولی که در اوایل دورهی پنجم بهخصوص

شخص شهردار به شهروندان داده بود امروز این جزیره در اختیار شما شهروندان
قرار گرفته است.
تمیزکار خاطرنشان ساخت :واقعا در بازپسگیری استخر جزیره همه اعضای
شورا و مسووالن شهرستان با تمام وجودشان تالش کردند تا رضایت مردم جلب
شود .وی در پایان از همه کارکنان و پرسنل زحمتکش شهرداری در برپایی این
جشن تشکر و قدردانی کرد.

توجه

*اکازیون واقعی*

توجه

شرکت گروه صنعتی نمونه منصور گیالن درنظر دارد یک دستگاه آپارتمان فوق لوکس  17واحدی خود
را به واجدین شرایط جهت استفاده اداری ،مسکونی و یا هتل آپارتمان بهصورت یکجا بهفروش برساند.
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