کوچکی نژاد در صحن مجلس:

دولت برنامهای برای تأمین کاالهای
اساسی مردم با ارز دولتی ندارد
نماینده مردم صومعه سرا:
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اعتبار بیمه کشاورزی کفاف آینده
کشاورزان را نمیدهد

اهدای عضو تکواندوکار
نوجوان گیالنی به  ۳بیمار
زندگی دوباره بخشید
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روز متفاوت دو چهره
در بازی با سپیدرود
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باز هم شورای شهر ،باز هم البی

 ۱۴گزینه کاندیدای
شهرداری رشت
رشت همچنان شهردار ندارد
گیالن امروز -با اعالم ردصالحیت سومین شهردار منتخب رشت توسط
وزارت کشور روز دوشنبه  ۲۶فروردین قرار است شورای شهر رشت در مورد
انتخاب شهردار جدید تشکیل جلسه دهد تا شاید باالخره بتواند تایید یک
نفر را برای منصب مدیریت ارشد شهرداری توسط وزارت کشور اخذ کند.
آخرین گمانه زنی ها حاکی از آن است که  ۱۴نفر برای پست شهرداری
توسط شورانشینان برگزیده شدند که در این میان سه نفر شانس بیشتری
برای شهرداری دارند.
بهزاد افشار ،مدیر باسابقه و برکنارشده وزارت کشور
به گزارش گیل خبر ،بهزاد افشار دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی(در
حال دفاع) و کارشناس ارشد علوم سیاسی است .در سوابق وی مدیرکلی
دفتر امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور از سال  ۹۳تا انتهای سال
 ،۹۷معاونت دفتر امور شوراها و شهرداری های وزارت کشور از سال  ۸۸تا
 ۹۳و ریاست اداره شوراها و شهرداری های وزارت کشور از سال  ۸۱تا ۸۸
به چشم می خورد .افشار که سالها سابقه حضور در بخش مدیریتی وزارت

کشور را دارد اسفند ماه گذشته جای خود را در دفتر امور شوراهای شهر و
روستای وزارت کشور به محمدرضا صمیمی داد.
ناصر حاج محمدی ،شهردار مغضوب
حاج محمدی در سوابق تحصیلی خود فوق دکترای تخصصی مهندسی
محیط زیست و دکترای برنامه ریزی محیط زیست ،کارشناسی ارشد
شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای را در کارنامه خود
دارد .وی از سال  ۷۵سوابق مدیریتی خود را با مدیریت دفتر فنی حوزه
معاونت عمرانی شهرداری منطقه  ۷تهران شروع کرد .قائم مقامی و معاونت
در شهرداری اهواز( ۲سال و  ۱۰ماه) ،شهرداری رامسر( ۱۱ماه) ،شهرداری
شاهرود( ۳٫۵سال) و شهرداری اسالمشهر( ۱سال) از جمله سوابق وی به
عنوان شهردار محسوب می شود .وی از سال  ۸۱تا  ۸۵نیز به عنوان مدیرکل
دفتر هماهنگی خدمات شهری فعالیت داشت .وی بعد از عزل از شهرداری
شاهرود حدود  ۸سال از پست های مدیریتی دور شده است.
(ادامه در صفحه )2

مدیرکل اجتماعی استانداری گیالن:

مهاجرت از مرکز به سمت استانها در حال افزایش است
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شرکت شکوفه موتور گیالن
(برادران پور رستگار)

تعمیرات کلیه محصوالت ایران خودرو مرکز تخصصی هایما
رشت  -روبهروی فرودگاه -نمایندگی ایران خودرو  1960تلفن33722300-5 :

تلگرام 0935-400-1960 :

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 :

طرح حامی کارت

آسایشگاه معلولین و سالمندان
گیالن – رشت (خیریه)

نیکوکار محترم با مشارکت خود در طرح حامی کارت آسایشگاه
و تقبل کمکهای ثابت ماهیانه در قالب انتخاب یکی از کارتهای
سفید (ده هزار تومانی) ،کارت طوسی ( 30هزار تومانی) و کارت
طالیی ( 50هزار تومانی) میتوانید موجب تحقق اهداف زیر باشید:
 – 1ارائه خدمات پزشکی – درمانی و مراقبتی بیشتر و بهتر برای
مددجویان معلول ضایعه نخاعی و سالمند
 – 2ارائه امکانات رفاهی و آموزشی بیشتر
 – 3ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت مددجویان در فعالیتهای
اجتماعی – هنری و حرفهآموزی
 – 4ارتقای روحی ،روانی و اعتماد به نفس مددجویان ،رشد و شکوفایی
استعدادها و استقالل مالی این عزیزان
شماره تلفن013 – 33554648 :
آدرس :رشت – میدان انتظام
سلیمانداراب – آسایشگاه معلولین
و سالمندان گیالن -رشت (خیریه)

