نماینده مردم رشت:

قیمت پایین کاالی قاچاق توان
رقابت کاالی ایرانی را گرفته است
دکتر متقیطلب ،رییس پارک علم و فناوری گیالن خبر داد:

راه اندازی دهکده استارتاپی
در مجتمع فشتام رشت
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رییس پلیس فتا گیالن اعالم کرد:

نرمافزار موبایلی
«ماهواره جیبی» شگرد
جدید کالهبرداری
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دستنشان  ،سرمربی ملوان:
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بازیکنان بیانگیزه را
کنار میگذارم
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نامه مهم نمایندگان استان های شمالی به رهبر معظم انقالب:

درخواست برداشت از صندوق

توسعه ملی جهت مدیریت پسماند
گیالن امروز -نمایندگان استان های مازندران ،گلستان و گیالن
در نامه ای از مقام معظم رهبری درخواست کردند اجازه و اذن
برداشت از صندوق توسعه ملی برای مدیریت پسماند را صادر کنند.
در این نامه آمده است:
محضر مبارک ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل العظمی
خامنهای مدظلهالعالی
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران
سالم علیکم
احتراماً ،خدای را شاکریم که از تمامی امور کشور استحضار و
آگاهی و اشراف کامل دارید .مازندران ،گیالن ،گلستان عالوه بر
مشکالت عدیده کشاورزی ،دامی ،تولیدی ،صنعتی به بلیهای
بزرگ ابتالء یافته که پسماند و زباله است متأسفانه جنگل ،اراضی
کشاورزی ،کوهها و حتی ساحل دریای خزر و رودخانه مملو از
زباله شده که عالوه بر بیماریهای گوناگون آینده منطقه را نیز
جدا مورد تهدید قرار داده است.
دولت با درک این مطلب و توجه به اینکه بودجه ریالی پاسخگو

نیست تقاضای نجات  ۳استان ساحلی شمال از طریق صندوق
توسعه ملی را نمودند به خصوص شخص جناب آقای نوبخت ریاست
محترم سازمان برنامه و بودجه و محاسبات پیگیری از طریق مختلف
داشته است تا به محضر مبارک حضرتعالی انعکاس یابد.
امید و استدعای مردم شمال این است که با بذل توجه و بزرگواری
نسبت به اختصاص از محل صندوق اوامر مطاع صادر فرمایند.
واالمرالیکم والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
گفتنی است این نامه به امضای یوسفیان مال ،یوسف نژاد ،دامادی،
نجفی ،شریعت نژاد ،نیاز آذری ،احمدی الشکی ،اسماعیلی،
رضیان ،ادیانی ،شاعری ،نانواکناری ،هزارجریبی ،تربتی نژاد ،نورقلی
پور ،کوسه غراوی ،ابراهیمی ،طیار ،قره خانی ،افتخاری ،غالمعلی
جعفرزاده ،جبار کوچکی نژاد ،محمدصادق حسنی جویباری،
جمالی سوسفی ،خسته بند ،الهوتی ،شکری ،قربانی ،داداشی،
عباسی ،دلخوش و نیکفر نمایندگان استان های مازندران ،گلستان
و گیالن رسیده است.

با تایید شورای فنی میراث فرهنگی

عمارت میرزا خلیل رفیع به موزه مشروطه تبدیل میشود

جناب آقای دکتر علیرضا کریمزادحق
مدیرعامل محترم بیمارستان بینالمللی قائم (عج)

درگذشت والده گرامیتان موجب تالم خاطر شد ضمن ابراز همدردی و تسلیت به
جنابعالی از خداوند متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای بازماندگان
صبر و شکیبایی مسالت داریم.
روزنامه گیالن امروز

ﻣﻌـﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ،ﭘﺎداش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺴﺘﻮن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ ،ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮏ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺎب ،ﻃﺒﻘﻪ  ،۳واﺣﺪ ۴
ﺷﻤﺎره ﺗﻤـﺎس۰۹۹۰۲۷۹۰۶۸۹ :
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