نماینده مردم بندرانزلی در مجلس:

سیستم مالیاتی از دانه درشتهای
اقتصادی غافل است
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
در نشست با هیات اقتصادی ساراتوف روسیه:
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تجارت گیالن و روسیه
در آستانه جهش بلند اقتصادی
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کارگر ساختمانی که
دالرفروشی میکرد
قاتل از آب درآمد

آقایان تا یک ماه آینده جای مرا می گیرند

کیروش:
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کریمی و قلعهنویی
به من توهین میکنند
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معاون اول رییسجمهور:

مدیران بیانگیزه و بیحوصله
کنار گذاشته میشوند

گیالن امروز -معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه آمریکا از
توانمندیها و قدرت ملت ایران آگاهی ندارد ،گفت :در این شرایط
جدید زمان یقهگیری جناحی نیست و به طور قطع مدیران بیانگیزه و
بیحوصله کنار گذاشته میشوند.
به گزارش ایلنا ،اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح اولین کارخانه تولید
سلول انسانی در غرب آسیا با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا
نسبت به انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس گفت :در شرایط عجیبی
قرار گرفتیم و پس از  ۷۰سال اشغال فلسطین این سرزمین دچار فراز و
فرودهای متعددی شده است و متاسفانه روز گذشته آمریکا با نمایشی
اقدام به انتقال کنسولگری خود به بیت المقدس نموده و برای انجام این
اقدام خود خون  ۶۰انسان بیگناه را به زمین ریخت.
وی افزود :در این مقطع تاریخی این اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا
نفرت بزرگی در جهان اسالم ایجاد کرد و مسلمانان به این اقدام آمریکا و
اسرائیل کینه پیدا میکنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل برای اینکه این
نمایش را به پرده بگذارند چندین نفر را از گذشته تا امروز به شهادت
رساندند ادامه داد :در این دوران برخی از حکام اسالمی با بیعرضگی

تالش کردند که نشان دهند با اسرائیل هماهنگ هستند اما امروز این
نمایش هماهنگی با رژیم صهیونیستی قلب مسلمانان را به آتش کشیده
و باید از این اقدام خود خجالت بکشند.
جهانگیری گفت :در آستانه حلول ماه مبارک رمضان از خداوند میخواهیم
همه مسلمانان را از این شرایط و از شر رژیمهای صهیونیستی نجات دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به قرار گرفتن کشور در شرایط جدید
گفت :به هر حال کشورمان در یک شرایط جدیدی قرار گرفته است و
واقعیت این است که در دوران چهل سال گذشته جمهوری اسالمی ایران
انواع و اقسام دوران را از جمله دوران تحریم آمریکا  ،دوران تحریم اروپا،
دوران تحریم اروپا و آمریکا به طور همزمان و دوران تحریم و صدور
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را پشت سر گذاشته است.
وی افزود :از این دوران سختتر دوران جنگ تحمیلی بود که تمام
قدرتها و برخی از کشورهای عربی و همچنین آمریکا سعی داشتند
با کمک به عراق ایران را به زمین بزنند اما حتی در آن شرایط که در
سالهای اول انقالب بودیم توانستیم از همه این آزمایشها و شرایط
سخت پیروز بیرون بیاییم و با هر سختی با درایت عبور کنیم.
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جام مارلیک در موزه گنجینه رشت رونمایی شد
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آگهی مزایده کتبی (مرحله دوم)

شهرداری سنگر گیالن براساس مجوز شماره  51مورخ  1397/1/22شورای محترم اسالمی
شهر سنگر درنظر دارد یک باب مغازه به مساحت  35متری همراه با بالکن را بهصورت
اجاره دوساله از تاریخ  97/3/10به بخش خصوصی واگذار نماید .داوطلبین در صورت تمایل
میتوانند برگ آگهی مزایده را حداکثر تا تاریخ  1397/3/5به آدرس گیالن  -سنگر -
شهرداری سنگر دریافت نمایند.
مجید زادحسینی -شهردار سنگر

شرکت شکوفه موتور گیالن
(برادران پور رستگار)

تست کپسولهای گاز خودروهای دوگانهسوز
آزمایشگاه هیدرواستاتیک شرکت شکوفه موتور گیالن
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