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خبر

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

وضع مالیات بر خردهفروشیها
بهترین بازدارنده در میزان مصرف
دخانیات کشور است

گیالن امروز -نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی ایران را آخرین کشور پرداختکننده مالیات بر
مصرف سیگار در بین  180کشور دنیا نام برد و گفت :وضع
مالیات بر خردهفروشیها بهترین بازدارنده در میزان مصرف
دخانیات کشور است .محمدحسین قربانی با اشاره به عضویت
ایران در کنوانسیون مبارزه با دخانیات جهان اظهار کرد :در
سال  85قانون مبارزه با مواد مخدر در کشور وضع شد و در
یک سال بعد آییننامه اجرایی آن توسط دولت به تصویب
رسید و ابالغ شد .وی تنها راه مبارزه با دخانیات را قوه قهریه
ندانست و افزود :بهترین راه مبارزه با دخانیات وضع مالیات بر
خردهفروشیها هست .نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه همه باید بپذیرند که
در پی مصرف دخانیات باید مالیات آن را نیز بپردازند ،گفت:
برخیها موافقاند که محدودیتهایی باید برای تولید ،تولید
مشترک یا برندها ایجاد کنند اما وضع مالیات بر خرد فروشیها
بهترین شیوه کنترل مصرف دخانیات است .نماینده مردم
آستانهاشرفیه در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه وضع
مالیات بر خردهفروشیهای دخانیات بهترین شیوه برای افزایش
سالمت اجتماعی است تصریح کرد :ما نمیتوانیم هزینه درمان
 55هزار نفر مرگومیر ناشی از مصرف دخانیات را بپردازیم.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن از موافقت خود با تولید مواد
دخانی خبر داد و افزود :موافق تولید داخل سیگار هستم چون
برخیها از خارج از کشور در ایران در حوزه سیگار سرمایهگذاری
کردهاند و ساالنه هشت هزار میلیارد تومان به جیب میزنند و
میبرند اما باید مالیات را باید در خورده فروشی گنجاند.
قربانی بابیان اینکه وضع مالیات بر خردهفروشیها بهترین بازدارنده
و کنترلکننده در میزان مصرف دخانیات است خاطرنشان کرد:
باید مالیات بر تولید داخل با یک قیمت مشخص ،مالیات بر تولید
مشترک بیشتر بر مالیات تولید در داخل و همچنین مالیات تولید
سیگار برند در کشور از همه بیشتر باشد .وی با اشاره به اینکه
در بین  180کشور دنیا ،ایران جز آخرین کشورهایی هست که
مالیات مصرف از دخانیات میپردازد گفت :نباید به این موضع
دامن زده شود چون دخانیات در کشور اشتغال ایجاد میکند ما
مالیات آن را حذف کنیم.
سید کاظم دلخوش:

نظارت بر عملکرد تعاونیها
ضرورت دارد

گیالن امروز -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
به حرکت روبهجلوی تعاونیها به سمت تولید اشاره کرد و گفت:
الزم است دولت بر عملکرد تعاونیهای نظارت بیشتری داشته
باشد .سید کاظم دلخوش اباتری شامگاه یکشنبه در گفتوگو
با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به نقش پررنگ تعاونیها در
پویایی اقتصاد اظهار کرد :تعاونیها در بخشهای مختلف کشور
کارکردهاند و موفقیتهایی نیز حاصلشده است.
وی از تغییر روند فعالیت تعاونیها از ابتدای انقالب اسالمی به بعد
اشاره کرد و افزود :در ابتدای انقالب کار تعاونیها توزیع کاالهای
اساسی برای مردم در روستاها بوده است .عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی گفت :شرکتها و اتحادیههای تعاونی در
ابتدای انقالب زحمت توزیع کاالها به مردم را بر عهده داشتند و
نیاز مردم نیز در آن زمان تأمین میشد .نماینده مردم صومعهسرا
در مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه امروزه رویکرد تعاونیها
عوضشده خاطرنشان کرد :تعاونیها به سمت تولید درحرکت
هستند و با رویه تولید محصول مشغول به کارشدهاند .دلخوش با
تاکید بر اینکه تعاونیها باید در عرصه اقتصاد بیشتر تالش کنند
افزود :مسئولین حاکمیت و نظام باید به تعاونیها اهمیت بیشتری
بدهند .وی از وجود قوانین مطلوب و مؤثر در حوزه تعاونیها در
کشور خبر داد و بیان کرد :تعاونیها امروزه در عرصه تولید هم
مردم مشارکت خوبی دارند و از ظرفیت باالیی برخوردار هستند.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس به لزوم نظارت بر عملکرد
تعاونیها تاکید کرد و گفت :باید نظارت تعاون و کار و رفاه
اجتماعی در حوزه تعاونیها بیشتر شود و دولت نیز باید فعالیت و
حمایت از تعاونیها را جدیتر در دستور کار خود قرار دهد .عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه ظرفیت
تعاونیها در پویای اقتصاد و تأمین خألهای آن مؤثر است تصریح
کرد :باید با فعال کردن تعاونیها نیازمندیهای مردم رفع شود تا
نیازمند به سایر بخشها و مناطق نباشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری گیالن خبر داد:

استقرار کارگروه اقتصاد مقاومتی
در منطقه آزاد بندرانزلی

گیالن امروز -معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری گیالن گفت :کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در
منطقه آزاد بندر انزلی  ۹۰۲۲زمینه اشتغال را فراهم آورده
است .احمد آقایی با اشاره به ابالغیه به رؤسا و دادستانهای
حوزههای قضایی درباره اقتصاد مقاومتی اظهار کرد :در این
زمینه کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در منطقه آزاد بندر
انزلی  ۹۰۲۲زمینه اشتغال را فراهم آورده است.
وی ادامه داد :در اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی معظم
له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ،در رابطه با رسیدگی به دعاوی
کیفری و مدنی مرتبط طبق دستورالعمل اقدام میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیالن در
پایان خاطرنشان کرد :کارگروه اقتصاد مقاومتی با برگزاری بیش
از  ۱۰جلسه اصلی و همچنین جلسات فرعی با حضور سرمایه
گذاران در راستای اقتصاد مقاومتی فعالیت می کند.

{گیالن زمین}
نماینده رشت:

استفاده از ظرفیت جوانان ،حرکت شتابان به سوی توسعه است
گیالن امروز -نماینده شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت
شناخت و استفاده از ظرفیت نسل جوان ،این مهم را حرکت شتابان به سوی توسعه
و پیشرفت عنوان کرد.
محمدصادق حسنی جوریابی با انتقاد از طرح
برخی مطالب در نقد غیرمنصفانه انتصاب
جوانان در مناصب مدیریتی استان تصریح
کرد :امروز استفاده از ظرفیت جوانان ،فقط یک
شعار نیست بلکه ،بعنوان یک ضرورت مطرح
است و باید مدنظر باشد.
وی با یادآوری انتصاب سه جوان به عنوان
بخشداران شهرستان های رشت ،تالش و
رودبار ،بر ضرورت ادامه این انتصاب ها و
همچنین شناسایی و استفاده از نیروهایی که
در بدنه کنونی دولت هستند ،تاکید و اضافه
کرد :این ،وظیفه نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی است که با شناخت درست و
اصولی از ظرفیت های جوانانی که فرزندان
برومند این سرزمین هستند ،مسیر را برای حضور آنها در بخش های مختلف و سطوح
عالی مدیریتی هموار کنند.
نماینده شهرستان رشت در خانه ملت ،خواستار یادآوری شعارهای نمایندگان در
گرماگرم رقابت های انتخاباتی شد و گفت :اینکه هم اکنون ،راهیافتگان به مجلس

شورای اسالمی ،استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های جوانان را در دستور کار قرار
داده و زمینه این مهم را فراهم کنند ،همان ضرورت عملی و از رسالت های نمایندگی
آنهاست.
حسنی جوریابی تاکید رئیس جمهوری و نص
قانون به لزوم بهره گیری از ظرفیت های جوانان
را فرصت مناسبی برای نقش پذیری این قشر
دانست و افزود :اینکه دولت ،نماینده عالی
خود در استان گیالن را از جوانان برگزیده؛
آشکارا بیانگر عزم جدی و وجود زمینه های
کام ً
ال قانونی برای استفاده از کسانی است که
جزو فرزندان این سرزمین بوده و در این آب و
خاک ،تحصیل کرده و اکنون ،هنگام ثمردهی
در جهت توسعه استان و خدمت به انقالب و
نظام اسالمی است که نمایندگان ملت نیز باید
در این مسیر حامی جوانان باشند.
وی افزایش اعتماد اجتماعی را زمینه ساز
ارتقاء مشارکت های عمومی خواند و گفت:
تجربه دوران پرافتخار دفاع مقدس و میدان داری جوانان در عرصه های مهم مدیریتی
آن زمان که با نتایج مثبت و تحسین بخشی هم همراه بوده ،چراغ راه اکنون و رفع
آسیب هایی است که ترمیم آنها ،جز از این روش ،ممکن است مدت زمان زیادی به
طول انجامد.

مدیرکل امور بانوان استانداری گیالن:

استفاده از ظرفیت های بانوان ،نیازمند تقدم شایسته ساالری بر مصلحت اندیشی است
گیالن امروز -مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیالن استفاده از ظرفیت های
بانوان را نیازمند تقدم شایسته ساالری بر مصلحت اندیشی و مباحث جنسیتی دانست و
گفت :باید سقف های شیشه ای که مانع پیشرفت می شوند ،برداشته شوند.
فاطمه رفیعی به ابالغ بخشنامه رئیس جمهوری در خصوص اعطای  30درصدی پست
های مدیریتی به بانوان تا پایان برنامه ششم توسعه و
ابالغیه استاندار گیالن برای ارتقاء مدیریتی جوانان و
بانوان اشاره و اضافه کرد :پیگیری های متعددی انجام
شده تا این سهم ،تحقق یابد و در حال حاضر بخشی از
این پست ها در سطح معاونت مدیران ،ریاست اداره ها و
موسسه های تحقیقی انجام شده و در تالش هستیم تا
در بخشداری ،معاونت فرمانداری و مدیرکلی نیز شاهد
این تحوالت باشیم.
وی ادامه داد :برای تحقق سیاست های کلی نظام و
دولت تدبیر و امید در حوزه بانوان ،الزم است پذیرش
شایستگی ،توانایی ،قدرت مدیریت و کارآیی بانوان در
فاعلیت های گوناگون به باور و اعتقاد بین مسئوالن و
سطوح مختلف جامعه تبدیل شود.
رفیعی با تاکید بر ضرورت تقویت خودباوری بانوان توانمند بیان داشت :برای استفاده از
ظرفیت های بانوان بایستی شایسته ساالری تقدم بر مصلحت اندیشی و مباحث جنسیتی
قرار گیرد و زمینه حضور فعال بانوان در حوزه های مختلف تسهیل و تسریع شود تا سقف
های شیشه ای که مانع پیشرفت می شوند ،برداشته شوند.
وی گفت :آنچه از آموزه های دینی و فرمایشات امام (ره) و رهبری به ما رسیده؛ حضور
زنان در تمامی عرصه های مدیریتی و فعالیت های اجتماعی  -اقتصادی و سیاسی با
حفظ بنیان خانواده بالاشکال است و حتی برای دستیابی به توسعه ،ضروری هم هست.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیالن یادآور شد :زنان ایرانی و گیالنی در طول
انقالب و دوران پرافتخار دفاع مقدس ،این مهم را به خوبی اثبات کرده اند و همراه با
آرمان های انقالب ،مدافع راستین برای نظام و پیشرفت کشور بوده و هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در گفت وگو با ایرنا ،با اعالم باالتر بودن نرخ مشارکت
اقتصادی بانوان گیالن از نرخ کشوری گفت :رتبه مشارکت بانوان گیالنی نسبت به کل
کشور  19و سه دهم و رتبه سوم بین استان ها در سال  93است که در مجموع ،نرخ
مشارکت اقتصادی بانوان همواره باالتر از کشور است .وی اضافه کرد :بانوان گیالن در
سال  93رتبه نخست و در سال  94رتبه دوم بیشترین سهم شاغالن با ساعت کار افزون
بر  50ساعت را دارا هستند که این امر ،نشانه پویایی و تالش قابل توجه بانوان استان
است .وی تصریح کرد :همچنین بانوان گیالنی در بخش کشاورزی در سال  94دارای
رتبه  9کشوری و در بخش صنعت ،رتبه  26کشوری را کسب کرده اند.
به گفته رفیعی ،مردان و زنان گیالن به ترتیب با  70و یک دهم درصد و  19و سه دهم

درصد رتبه های چهاردهم و سوم بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را در کشور دارا
هستند .وی ادامه داد :بر اساس ماده  23قانون برنامه پنجم توسعه ،دولت موظف شده
با همکاری دستگاه های اجرایی ازجمله معاونت امور زنان و خانواده ،با هدف تقویت نهاد
خانواده و جایگاه زن در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان
در همه زمینه ها  ،به تصویب برنامه جامع توسعه امور
زنان و خانواده بپردازد و تمامی سیاست هایی که در
حال حاضر نسبت به زنان در حال وقوع است ،پایه و
مبنایش این ماده قانونیست.
وی تحکیم بنیان خانواده  ،بازنگری قوانین و مقررات
مربوطه  ،پیشگیری از آسیب های اجتماعی  ،توسعه و
ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت مشاغل
خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست
و تامین اجتماعی را ازجمله محورهای ماده  23قانون
برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.
رفیعی افزود :همچنین اوقات فراغت پژوهش ،گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب ،ارتقای سالمت و توسعه توانایی
سازمان های مردم نهاد ،ارتقای توانمندی های زنان مدیر و نخبه ،توسعه تحوالت بین
المللی و تامین باورهای دینی و اصالح ساختارهای اداری و تشکیالتی زنان و خانواده از
دیگر محورهای ماده  23قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
وی خاطرنشان کرد :در استان گیالن نیز در راستای تحقق این محورها و تقویت نهاد خانواده
و جایگاه زن ،اقداماتی انجام و بررسی موارد اساسی و مهم در کارگروه تخصصی زنان و
خانواده و کمیته های کاری شش گانه در دفتر امور بانوان و خانواده تشکیل شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده این اداره کل از دولت یازدهم تاکنون ،توانمندسازی
زنان سرپرست خانوار با همکاری دستگاه های ذیربط  ،هماهنگی برای اجرای طرح
اشتغال پایدار با تاکید بر دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار و
همکاری در برگزاری همایش ملی کار آفرینی با رویکرد محیط زیست ،هماهنگی جامع
حمایتی زنان شاغل از جمله تقلیل ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص و
همچنین استفاده از مرخصی زایمان در اکثر دستگاه های اجرایی را گوشه ای از اقدامات
انجام شده دفتر بانوان و خانواده استانداری گیالن ذکر کرد.
وی بانوان گیالنی در بخش های مختلف ورزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی را حائز
رتبه در کشور دانست و گفت :بانوان گیالنی با تالش و حضور موثر خود در مجامع
مختلف هر ساله رشد و ارتقاء می یابند به طور مثال طی سال های  95و  96تعداد
ورزشکاران زن به بیش از  30درصد افزایش یافته یا تعداد قهرمانان آسیایی از سال 95
به  ، 96افزون بر  50درصد افزایش یافته است.
بر اساس سالنامه آماری سال  ، 95گیالن بیش از  2میلیون و  500هزار نفر جمعیت دارد
که از این تعداد ،افزون بر یک میلیون و  200هزار نفر زن هستند.

مدیرکل امور مالیاتی گیالن خبر داد:

در ده ماه سال جاری بیش از  8هزار میلیارد ریال مالیات دریافت کردیم
گیالن امروز -مدیرکل امور مالیاتی گیالن گفت :در  10ماهه امسال بیش از  8هزار
میلیارد ریال مالیات اعم از مستقیم و غیر مستقیم از مودیان مالیاتی دریافت شده است.
جواد انوری با اشاره به اینکه در  10ماهه امسال بیش از  8هزار میلیارد ریال مالیات
اعم از مستقیم و غیر مستقیم از مودیان مالیاتی دریافت شده است،گفت :جا دارد از
مودیان مالیاتی و کلیه همکاران که با تالش بی وقفه خود در امر وصول مالیات کمک
میکند،تشکر نمایم .وی با بیان اینکه از مبلغ مذکور دریافتی حدود نصف آن مربوط به
مالیات مستقیم و مابقی سهم مالیات بر ارزش افزوده است ،گفت:تاکنون در سالجاری
بیش از یک هزار و  530میلیارد ریال از عوارض ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها
اختصاص داده شده است.
این مقام مسئول،با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات تجمیع عوارض
شده است،گفت:از اول مهرماه سال  87تاکنون هفت مرحله فراخوان صورت گرفته است
که تاکنون بیش از  24هزار فعال اقتصادی در استان شناسایی شدهاند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیالن یادآور شد:امیدواریم تا پایان سال باز هم به این حوزه
مبالغی اختصاص یابد تا شاهد توسعه بیش از پیش شهرها و روستاهای کشورمان باشیم.
انوری ،با اشاره به اینکه کلیه خدمات و فعالیت های مالیات بر ارزش افزوده به صورت
مکانیزه و الکترونیکی انجام میشود ،اضافه کرد:امیدواریم با این کار بتوان گامی مهم به
سوی عدالت مالیاتی برداشت.
وی با عنوان اینکه طرح جامع مالیاتی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی است،تصریح
کرد:با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی،فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید و میتوانیم با
اجرای این طرح گامی به سوی عدالت مالیاتی برداریم.
مدیرکل امور مالیاتی استان گیالن،از مودیان مالیاتی خواست تا پیش از پایان سال جاری
با پرداخت مالیات خود از بخشودگی جرائم مالیاتی که از سوی رئیس کل سازمان به
مدیران کل تفویض شده ،نهایت استفاده را بنمایند و هر چه زودتر نسبت به پرداخت
مالیات قطعی شده خود اقدام کنند.

فرمانده سپاه قدس گیالن مطرح کرد:

گام بلند سپاه و جهاد کشاورزی در خودکفایی برنج
گیالن امروز -فرمانده سپاه قدس گیالن از گام بلند سپاه و جهاد کشاورزی در
خودکفایی برنج خبر داد و گفت 300 :مهندس کشاورزی بسیجی در  300روستای
گیالن در طرح مطلوب سازی برنج و افزایش سطح تولید آن مشارکت میکنند.
سردار محمد عبداهللپور ظهر دیروز در حاشیه رونمایی از مطلوب سازی تولید برنج با
راهبرد مدیریت تغذیه در گیاه برنج در جمع اصحاب رسانه استان گیالن در رشت بابیان
اینکه وظیفه سپاه پاسداران انقالب اسالمی حفاظت از انقالب و دستاوردهای آن است
اظهار کرد :حفظ امنیت مواد غذایی موضوعی جدی در حوزه دفاعی کشور است و برنج
از اساسیترین کاالی موردنیاز مردم در ایران است.
وی بابیان اینکه در همکاری با سازمان جهاد کشاورزی از ظرفیت بسیج جامعه مهندسان
کشاورزی در مطلوبسازی برنج استفادهشده افزود :در طرح مشترک سپاه و جهاد
کشاورزی  300مهندس کشاورزی بسیجی در  300روستای استان گیالن مشغول به
فعالیت هستند.

فرمانده سپاه قدس گیالن با اعالم اینکه در هر روستا  20کشاورز در فاز مطالعاتی طرح
مذکور قرارگرفتهاند گفت :با همکاری کشاورزان با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی انتظار
میرود افزایش تولید  25تا 30درصدی برنج در استان گیالن را شاهد باشیم.
عبداهلل پور با اشاره امیدواری از اینکه این طرح میتواند مسئله کمبود برنج در کشور را تا
حدودی رفع کند خاطرنشان کرد :افزایش سطح تولید برنج در گیالن با روش مشارکتی
و بهصورت پایلوت میتواند گام اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرح مطلوب سازی برنج بیش از یک سال مقدمه سازی
و مطالعات تحقیقاتی صورت گرفته افزود :در طرح مذکور هیچ هزینه مازادی بر دوش
کشاورز نیست و هزینههای پیشبینیشده با همکاری دولت و سپاه پرداخت میشود.
فرمانده سپاه قدس گیالن بابیان اینکه فرایند مقدمات طرح مطلوب سازی برنج تا پایان
سال جاری به اتمام میرسد گفت :در سال جدید طرح مطلوب سازی برنج بهصورت
پایلوت در روستاهای استان از رودسر تا آستارا اجرایی خواهد شد.
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نماینده مردم بندرانزلی مطرح کرد:

جای خالی سهم  25تا 50
درصدی تعاونیها در تولید کشور

گیالن امروز -نماینده مردم بندرانزلی در مجلس
شورای اسالمی به سهم  25تا  50درصدی تعاونیها
در تولید کشور اشاره کرد و گفت :الزم است ظرفیت
تعاونیها جدی گرفتهشده و از تعاونیها حمایت شود.
حسن خسته بند با اشاره به نقش تعاونیها در توسعه
اقتصاد اظهار کرد :در قانون اساسی نقش تعاونیها
بسیار پررنگ دیدهشده است.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر
بهکارگیری از همه ظرفیتهای تعاونیها در چرخه
تولید افزود :به فرموده رهبر معظم انقالب تعاونیها
در پایان برنامه پنجم باید حداقل 25درصد از سهم
موردنیاز در بخشهای مختلف را محقق کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت:
در بخش تعاون دولت هنوز نتوانسته لوایحی را به
مجلس تقدیم کند تا بتوانیم تقویت تعاونیها را که
در حال حاضر در بسیاری از کشورها انجام میشود
به ثمر برسانیم.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت و نقاط قوتی که در
بخش تعاونیها وجود دارد ،متأسفانه از بهکارگیری و
فعال کردن آنها در کشور عقب هستیم تصریح کرد:
چون دولت و بسیاری از ارکان نظام باوری نسبت به
ظرفیت تعاونیها ندارند سهم به سزایی از تعاونیها
که میتوانند  25تا  50درصد چرخه تولید را به خود
اختصاص دهند نادیده گرفتهشده است.
عضو مجمع نمایندگان استان گیالن با ابراز امیدواری
از فعال شدن تعاونیها در کشور و گرفتن دست تولید
و تقویت اقتصاد خاطرنشان کرد :تاکنون در کشور
فرهنگ تعاونی جا نیفتاده درحالیکه تعاونی میتواند
نقش مهمی را در تولید کشور به خود اختصاص دهد.
خسته بند با تاکید بر جدی گرفتن تعاونیها و حمایت
از فعاالن بخش تعاون گفت :نباید در حد شعار به
تعاونیها پرداخته شود بلکه باید قوانینی را که در
رابطه با تعاونیها وجود دارد و بر زمینمانده توسط
دولت به مرحله اجرا برسد.
این نماینده مجلس به فاصله زیاد تاکید قانون اساس
به تعاونی و اجرای آن در کشور اشاره کرد و گفت:
ضرورت دارد در آینده قوانین جدیدی با طرحهایی که
توسط مجلس و دولت به آن تاکید میشود ضمانت
اجرایی پیدا کندابتر نماند.

رئیس ستاد یادواره شهدای تخریب
استان گیالن خبر داد:

برگزاری چهاردهمین یادواره
شهدای تخریب استان گیالن
گیالن امروز -رئیس ستاد یادواره شهدای تخریب
استان گیالن گفت:چهاردهمین یادواره  111شهید
تخریب این استان  25بهمن ماه جاری در رشت
برگزار میشود.
علی اکبر فکوری ظهر دیروز در جمع خبرنگاران با
اشاره به حضور پرشور و تماشایی مردم سراسر کشور
در راهپیمایی یوم اهلل  22بهمن اظهار کرد:مردم بار
دیگر با شهدا و والیت فقیه تجدید پیمان کردند.
وی با بیان اینکه مردم بار دیگر اعالم کردند که
تا پای جان ایستادهاند و پشتیبان والیت فقیه
هستند،افزود:حضور تماشایی ملت در جشن بعثت و
چهل سالگی انقالب اسالمی سبب ناکامی و سردرگمی
دشمنان قسم خورده انقالب است.
رئیس ستاد یادواره شهدای تخریب استان گیالن
گفت:در چهلمین بهار آزادی،چهاردهمین یادواره
یکصد و یازده شهید تخریبچی استان گیالن روز
چهارشنبه  25بهمن ماه جاری و از ساعت  14و سی
دقیقه بعداز ظهر در مهدیه رشت با حضور همرزما
ن،ایثارگران،جوانان،خانوادههای معظم شاهد و اقشار
مختلف مردمی برگزار میشود .
فکوری با بیان اینکه سیدحسین نبوی مداح یادواره
مذکور است،تصریح کرد:استاد محمود لطفینیا از
قاریان بینالمللی در این مراسم قرائت قرآن نموده
و سردار کمیل کهنسال از فرماندهان دوران دفاع
مقدس سخنران اصلی چهاردهمین یادواره یکصد و
یازده شهید تخریبچی استان گیالن است .
وی خاطرنشان کرد:سردار میرصالحی از فرماندهان
دالور دوران دفاع مقدس و پیشکسوتان جهاد و
شهادت نیز در چهاردهمین یادواره شهدای تخریب
گیالن خاطرهگویی میکند.
رئیس ستاد یادواره شهدای تخریب استان گیالن
خاطرنشان کرد:این استان دارای یکصد و یازده شهید
تخریبچی است که بیشتر این شهدا در عملیات
کربالی پنج به شهادت رسیدهاند .

