استاندار گیالن:

داشته های ارزشمند را با بزرگنمایی
نارسایی ها زیر سوال نبریم
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اقدام دولت برای حذف تعرفه واردات
برنج یک تصمیم ضد تولیدی است
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پرستار خانگی
منکر قتل پیرمرد
بیمار در حمام شد
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خریدار سپیدرود
با علی کریمی
مذاکره می کند
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بعد از نه ماه طلسم رشت شکست

ناصر حاجمحمدی شهردار رشت شد
گیالن امروز -نه ماه است که شورا با چالش ها و حرف و حدیث های
بسیار افرادی را به عنوان شهردار برگزید و به وزارت کشور معرفی نمود.
اما هر یک از آن افراد به دالیلی از فیلتر وزارت کشور عبور نکردند .در این
میان دو نفر از اعضای شورای فعلی و یک نفر نیز خارج از شورا برگزیده و
معرفی شد .اما طلسم تایید افراد برگزیده همچنان بسته باقی مانده بود تا
اینکه حاال ناصر حاج محمدی به عنوان نفر چهارم از سوی شورای اسالمی
شهر رشت انتخاب و حکم ناصر حاج محمدی به امضای وزیر کشور رسیده
و بدین ترتیب طلسم انتخاب شهردار رشت شکست.
امیرحسین علوی رئیس شورای شهر رشت با اعالم خبر احراز صالحیت
شهردار منتخب رشت گفت :وزیر کشور حکم انتصاب ناصر حاج محمدی
شهردار رشت را امضا کرده است تا پس از مدتها مدیریت شهری رشت از

بالتکلیفی خارج شود .از مرداد ماه سال  ۹۷و پس از پذیرش استعفای
مسعود نصرتی قزوینی نژاد شهرداری رشت با سرپرستی علی بهارمست
اداره میشود .گفتنی است احتماال مراسم معارفه شهردار جدید ،صبح روز
شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
او در سال  ۸۶و با  ۷رأی موافق شورای شهر شاهرود به عنوان شهردار
جدید این شهر انتخاب شد .حاج محمدی ،اهل روستای ده مال از توابع
بخش مرکزی شهرستان شاهرود و دارای مدرک  PhDبرنامه ریزی
محیط زیست است.
او پیش از حضور در شهرداری محل تولدش سابقه شهرداری رامسر و
اسالمشهر را نیز در کارنامه داشته و در دوره ای نیز معاون عمران و توسعه
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده است.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن خبر داد:

ایجاد  25هزار شغل جدید در گیالن

گیالن امروز -رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن از جذب 1200
میلیارد تومان منابع در سال جاری برای واحدهای تولیدی در سطح استان و
ایجاد  25هزار شغل جدید در سال جاری خبر داد .فرهاد دلق پوش در گفت
و گو با ایسنا  ،اظهار کرد :از محل منابع رفع موانع و رونق تولید سال  97در
استان گیالن 1100 ،میلیارد تومان در اختیار سازمان قرار دارد که تاکنون 560
میلیارد تومان آن جذب شده است .وی با بیان اینکه این تسهیالت به واحدهای
تولیدی با اولویت سرمایه در گردش و طرح توسعه واحدها اختصاص یافته است،
ادامه داد :عالوه بر مبلغ جذب شده ،بالغ بر  450میلیارد تومان دیگر به بانک
ها معرفی شده اند که در صورت نهایی شدن ،رقم جذب شده به  1010میلیارد
تومان افزایش می یابد .وی افزود :سهم شهرستان آستارا از این رقم  29میلیارد
تومان است که این شهرستان تاکنون فقط  800میلیون تومان را جذب کرده

است .دلق پوش در بخش دیگر سخنان خود از اعتبارات سال جاری سخن گفت
و توضیح داد :سازمان صنعت ،معدن و تجارت گیالن برای سال جاری هم رقمی
معادل  1200میلیارد تومان را در اختیار خواهد داشت .وی اضافه کرد :از محل
بند الف تبصره  18قانون بودجه  1397در حوزه صنعت 373 ،میلیارد تومان
منابع در اختیار داریم که باید در اسرع وقت جذب شود .رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت گیالن در بخش دیگر سخنان خود ضمن تأکید بر اینکه در سال
رونق تولید نباید هیچ واحد تولیدی تعطیل شود ،خاطرنشان کرد :در کل استان
گیالن 3 ،هزار واحد تولیدی فعال و نیمه فعال وجود دارد که  85هزار نفر در آنها
به شکل مستقیم شاغل هستند .وی افزود :در صورت تکمیل واحدهای جدید و
فعال شدن همه بخش های واحدهای نیمه فعال 25 ،هزار شغل جدید در گیالن
ایجاد خواهد شد که سهم بسیار بزرگی از اشتغال استان است.

در اجالس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی حاشیه دریای کاسپین تاکید شد

تالش کشورهای حاشیه دریای کاسپین برای توسعه
همکاریهای اقتصادی و تجاری
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سپاسگزاری و قدردانی از خیرین محترم آسایشگاه

با سالم و احترام
عمل نیک انفاق و احسان به عزیزان موهبتی است که خداوند بزرگ نصیب هر کس نخواهد کرد.
آنان که با روح بلند و مناعت طبع دل پرمحبت و دستانی گشاده و بخشنده ،همنوعان خود را
چون خود دوست دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو دارند .اینان به
یقین در پیشگاه حق تعالی ،عزیز و گرامی اند و از بهترین پاداش ها برخوردارند.
بر خود فرض دانسته از حسن التفات عمل نیکوی شما سروران و بزرگان که محبت ها و
عنایت های خویش را در این راستا با تقبل کمک های نقدی و غیر نقدی به آسایشگاه معلولین و
سالمندان گیالن  -رشت انجام داده اید قدردانی نموده و از کریم دانا و بینا ،خیر دنیا و آخرت را
برای شما نیکوکاران ارجمند مسالت می نمایم.
انشاءا ...در روز جزا ماجور درگاه حضرت حق باشید.
در پایان از کارکنان خدوم آسایشگاه نیز که با دلسوزی و صداقت در پیشبرد اهداف این موسسه
تالش می کنند ،سپاسگزاری می نمایم.

سید علی حسینی

مدیرعامل آسایشگاه معلولین و سالمندان گیالن  -رشت
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تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی
نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177

فکس34422044 :

پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

