دکتر هادی حق شناس:

حذف صفرها ،جراحی زیبایی است
نه راه حل اقتصادی
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رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

قتل مرموز زن و مرد
جوانی که جسدشان
در گونی رها شده بود

به رییس پارک علم و فناوری گیالن پیشنهاد داد:

واحدهای دانش بنیان از ظرفیت سرای تجاری
ایرانیان در آستراخان استفاده کنند

پنجشنبه  20دی ماه  3 | 1397جمادی االول  10 /1440ژانویه 2018
سال نوزدهم | شماره  8 | 5115صفحه | تك شماره  2000تومان

پیام صادقیان:
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بازی مقابل پرسپولیس
برای من خاص
و ویژه است
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حضرت آیت اهلل خامنهای در دیدار مردم قم:

مقابل توپ و تشر و یاوهگویی های
امریکا و اروپا پس نزنید

بخش سیاسی -رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :برخی از
روی نفهمی یا مسائل دیگر ،علت دشمنی مستکبران را سخنان امام یا
فالن مسئول علیه آمریکا میدانند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح دیروز (چهارشنبه) در سالروز قیام تاریخساز مردم قم در  ۱۹دی
 ۱۳۵۶در دیدار هزاران نفر از مردم قم ،با اشاره به ضرورت پرهیز از
سهلانگاری و سهلاندیشی درباره ریشه دشمنی امریکا و استکبار با
ایران اسالمی« ،ماهیت و حقیقت انقالب و شجاعت و وفاداری ملت و
نظام به اهداف و مبانی انقالب» را علت اصلی این خصومت عمیق و
مستمر خواندند و با بیان وظایف مهم «مسئوالن و مردم» در این مقطع
تأکید کردند :رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم بهویژه قشرهای
ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و مسئوالن باید
با هوشیاری ،تحریم های امریکا را همانند دوران دفاع مقدس به شکستی
بی سابقه برای شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تجلیل از قیام سرنوشتساز مردم قم در
 ۱۹دی سال  ۵۶بهعنوان نقطه عطف انقالب اسالمی ،قم را «شهر ،مرکز
و مادر انقالب» خواندند و افزودند :البته انگیزههایی برای تغییر فضای
انقالبی قم و کمرنگ کردن روحیه انقالبی و دینی در آن وجود دارد و
نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.

ایشان با تأکید بر هوشیاری در مقابل این انگیزهها ،تأکید کردند :قم
سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی انقالبی است که دنیا را متحول کرد،
بنابراین بزرگان و جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای خائن ،قم را از
مرکزیت انقالب ،خارج و این حرکت تحولی را در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند درس مهم و ماندگار از قیام ۱۹
دی پرداختند و خاطرنشان کردند :رئیسجمهور وقت آمریکا در  ۱۰دی
 ۵۶به تهران آمد و با تمجید اغراقآمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی،
ایران وابسته و
ایران را «جزیره ثبات» یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از
ِ
مسئوالن نوکرمآب آن ،خواند.
ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابسته و فاسد پهلوی در فاصله ای
کمتر از ده روز از این سخنان را نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتی
آمریکا و غرب دانستند و گفتند :کمتر از ده روز پس از سفر رئیسجمهور
آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات ،قیام عظیم مردم قم شکل گرفت
و به دنبال آن ،قیام مردم تبریز و طوفان انقالب اسالمی و نابودی رژیم
سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،استمرار ضعف دستگاه محاسباتی آمریکا تا
امروز را یک واقعیت برشمردند و افزودند :با وجود آنکه عدهای غربزده و
آمریکازده ،پُ ِز قدرت محاسباتی و آیندهنگری آمریکاییها را میدهند اما
آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.
(ادامه در صفحه )8

در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی گیالن با شورای شهر رشت مطرح شد:

آغاز ساخت یادمان دکتر حشمت
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آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن
(نوبت دوم)

در اجرای مواد  12و  13و تبصره  2ماده  15قانون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی جمهوری
ق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن،
ت نمایندگان اتا 
اسالمی ایران ،انتخابات نهمین دوره هیا 
از ساعت  8تا  18روز شنبه  11اسفندماه  1397در محل اتاق بازرگانی گیالن برگزار خواهد شد.
بدینوسیله از اعضای محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن اعم از اشخاص حقیقی
و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیات نمایندگان اتاق گیالن هستند،
درخواست میشود از ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ  1397/10/13تا پایان وقت اداری روز پنج
شنبه مورخ  1397/10/27جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویرکارت
عضویت معتبر به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی گیالن
مستقر در رشت ،بلوار ولیعصر ،شماره  674مراجعه فرمایند.
فرم ثبت نام باید به وسیله شخص داوطلب عضویت در هیات نمایندگان در محل دبیرخانه تکمیل و
به همراه مدارک به دبیرخانه مربوطه تسلیم و رسید دریافت شود.
داوطلبان موظفند به هنگام مراجعه برای ثبت نام مدارک زیر را ارائه کنند:
 .1تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)؛
 .2اصل صورت جلسه اعضای هیات مدیره حاکی از رعایت بند ب ذیل (برای اشخاص حقوقی)؛
 .3ارائه کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
شرایط داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان به استناد بند  5-7آیین نامه تشکیل و
نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان مصوب  1397/04/20شورای
عالی نظارت بر اتاق ایران به شرح ذیل است:
الف :برای اشخاص حقیقی ،داشتن کارت عضویت معتبر با حداقل سه سال سابقه.
ب :برای اشخاص حقوقی ،مشروط به داشتن سه سال سابقه یا بیشتر ،دارا بودن کارت عضویت ،از
طریق معرفی احدی از اعضای هیأت مدیره حقیقی و یا مدیر عامل خود (که دارای حداقل شش ماه
سابقه حضور در هیأت مدیره یا مدیرعاملی داشته باشند).
شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت
در هیأت نمایندگان میشود.
ج :تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران.
د :عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
ه :عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.
هیات نظارت بر انتخابات دوره نهم
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