الهوتی در تذکر شفاهی:

انتقال آب دریای خزر
حرف بدون کارشناسی است
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جلوگیری سازمان منطقه آزاد انزلی
از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی

محمدغالمی ،مهاجم سپیدرود:

شیرزاد خبر داد:
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رونمایی از تمبر
یادبود روز رشت
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رابطه خوبی
با رحمتی دارم خوب هم
به او گل می زنم 7

انتقاد جعفرزاده به روحانی از انتقال آب خزر به سمنان:

آقای رئیسجمهور قلب مردم
گیالن را به درد آوردید

شما رئیس جمهور ایران هستید نه رئیس جمهور سمنان و زادگاه تان
گیالن امروز -نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی  ،گفت :آقای
رئیسجمهور شما که شعار حقوق شهروندی را میدهید و اعتقاد به رفراندوم
دارید چرا آب حدود  ۱۰میلیون نفر مردم شمال کشور را به نیم میلیون نفر
در زادگاهتان انتقال میدهید بدون اینکه از احدی نظری بپرسید.
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در نشست علنی دیروز (چهارشنبه  ۱۴آذر)
مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود گفت :در آستانه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب یاد می کنیم از امام راحل و قدردان رهنمودهای
مقام معظم رهبری و مرهون ایستادگی ملت غیور و مسلمان و وطن پرست
ایران هستیم و به کوری چشم دشمنان حدود  ۲ماه دیگر چهلمین سال
پیروزی انقالب را جشن گرفته و گرامیداشت های هر ساله تا تحویل انقالب
به صاحب اصلی اش ادامه دارد.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی ادامه داد :ترامپ پریشان احوال بداند
هر چه به مردم ایران فشار بیشتری وارد کند ،مردم متحدتر می شوند و اراده
در حاکمیت برای خدمت بیشتر به مردم تقویت خواهد شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :رأی امروز مجلس
درخصوص موضوع مهم الیحه  CFTپیروزی منطق ،عقالنیت ،گفت وگو،
خردورزی و غوغاساالری بود و جامعه امروز ایران مستحق حاکمیت اخالق

و منطق است .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات خطاب به رئیس
جمهور گفت :روحانی سه شنبه  ۱۳آذرماه امسال سفری به زادگاهشان
داشت که قلب مردم شمال کشور و علی الخصوص گیالنی های عزیز را به
درد آورد .اوالً جناب آقای روحانی بداند که ایشان رئیس جمهور کل ایران
است و نه رئیس جمهور سمنان ،نه رئیس جمهور زادگاهش.
وی ادامه داد :رئیس جمهور برای آبرسانی به سمنان و قلب کویر حاضر
شد قلب مردم شمال را جریحه دار کند .میلیاردها درخت هیرکانی به آتش
بکشد و دریاچه خزر که قلب تپنده و نگین محیط زیست ایران است را
بخشکاند و زیست بوم خزر را فدای زادگاهش کند.
جعفرزاده با انتقاد از رویه رئیس جمهور گفت :شما که شعار حقوق
شهروندی می دهید و اعتقاد به رفراندوم دارید چرا آب حدود  ۱۰میلیون
نفر مردم شمال کشور را به نیم میلیون نفر زاده زادگاهتان انتقال می دهید
بدون اینکه از آنها نظری بگیرید .آقای رئیس جمهور؛ شما که خودتان را
وکیل مردم و قانون معرفی می کنید و می دانید الیحه انتقال آب خزر به
کویر در برنامه ششم رأی نیاورده ،چرا نظر و وعده خالف قانون به مردم
زادگاهتان دادید؟ امیدوارم بدون فوت وقت نظرتان را اصالح و از مردم شمال
دلجویی کنید.
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استاندار گیالن در دیدار با امامان جمعه شهرستان رودبار:

نیروهای راهآهن شمال به صورت رقابتی
و با اولویت گیالنیان جذب میشوند
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جناب آقای
مهندس امین افقی
انتصاب شایسته شما به عنوان
عضو هیات مدیره سازمان
منطقه آزاد انزلی را به شما
تبریک میگوییم و برایتان
آرزوی موفقیت داریم.
محمدکاظم شکوهی راد
مجتبا پورمحسن ،سعید سیمیاری همدم
و حسین عنبری

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی
نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
فکس34422044 :
تلفن 2166 :و 34422177
وب سایتwww.parssimin.com :
پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

شرکت شکوفه موتور گیالن
(برادران پور رستگار)

تعمیرات کلیه محصوالت ایران خودرو
مرکز تخصصی هایما

رشت  -روبهروی فرودگاه -نمایندگی ایران خودرو 1960
تلفن 33722300-5 :تلگرام 0935-400-1960 :

