عید سعید غدیر خم را تبریک می گوییم

جعفرزاده ،نماینده مردم رشت:

حتی یک روستا در شهرستان رشت
آب شرب سالم ندارد
2

مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن خبر داد:

بدهی  110میلیارد تومانی
راه و شهرسازی گیالن به
بخش خصوصی
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اعدام خونسردترین
قاتل سریالی
6

نظرمحمدی  ،سرمربی سپیدرود:

سیاست ما بقای
سپیدرود
در لیگ یک است
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سرپرست استانداری گیالن در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد:

افزایش صادرات گیالن
به روسیه و آذربایجان

گیالن امروز
سعید سیمیاری همدم – در پنجاهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی گیالن که همزمان با جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر
نفتی برگزار شد سرپرست استانداری گیالن به عنوان رییس دو جلسه مذکور
همراه با معاون هماهنگی و امور اقتصادی  ،مدیران کل دستگاههای اقتصادی
و فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند .هادی تیزهوش تابان به عنوان دبیر
شورای گفتگو و فرهاد دلق پوش به عنوان دبیر کارگروه توسعه صادرات
غیرنفتی هرکدام دستورات خود را برای طرح در جلسه مطرح کردند.
بررسی مشکالت و مسایل مربوط به سرمایهگذاری در حوزه تولید انرژی از
پسماند ،طرح مشکالت فعاالن بخش خصوصی ناشی از بند  15ماده 157
سال  95و قانون بررسی تراکنشهای مالیاتی از سال  91تا  94و مشکالت
فعاالن صنعت آرد استان در زمینه مسایل مربوط به مالیات و مشکالت حوزه
بانکی به عنوان دستور شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح
و بررسی مشکالت صادرکنندگان حوزه کشاورزی در زمینه بخشنامههای
صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی و استاندارد به عنوان دستورجلسه
کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد.
سرپرست استانداری گیالن در این نشست در ابتدا رفع مشکالت حوزه
تجارت و فعالیتهای اقتصادی را مهم ارزیابی کرد و با بیان این مطلب که

گیالن براساس آمارهای دریافتی در زمینه صادرات با رشد مناسبی روبرو
است گفت :ما در سال جاری شاهد رشد و تنوع برخی از اقالم صادراتی از
گیالن بودیم .رشد و تنوع صادراتی و تنوع جدید اقالم وارداتی از جمله دام
زنده نشان دهنده ظرفیتهای جدید اقتصادی گیالن است.
دکتر زارع با بیان این مطلب که در شرایط تحریم رشد و تحرک اقتصادی
گیالن حاکی از پتانسیلهای مهم این استان است خاطرنشان کرد:
هدفگذاری حوزه صادرات گیالن در سال جاری به  500میلیون دالر
قطعا با تحقق صادراتی که در سال  97بالغ بر  470میلیون دالر بوده است
قابل دسترسی است ،بنابراین بیشترین حضور بازارهای صادراتی گیالن در
روسیه و سپس آذربایجان نشان میدهد ما میتوانیم از فرصت بازارهای این
کشورها استفاده مناسبتری ببریم .وی همچنین در زمینه طرح مشکالت
بنگاههای اقتصادی در حوزه بانکها ضمن بیان این مطلب که الزم است با
تشکیل کارگروهی متشکل از کلیه بانکها کسانی که فعالیتهای اقتصادی
و کشاورزی داشتهاند و امروز بدهکار بانکها هستند از اعمال بخشودگی بانک
مرکزی برخوردار شوند و این شرایط ویژه میباید با همکاری بانکها زمینهای
را ایجاد کند تا افرادی که به دالیل مختلف از جمله مشکالت اقتصادی و
تحریمها دچار مشکل شدهاند از مزایای بخشودگی طی زمان مشخص شده
استفاده کنند.
(ادامه در صفحه )2

ثبت بازار تاریخی «آسیابر دیلمان» در فهرست آثار ملی
شرکت شکوفه موتور گیالن

آگهي مزايده عمومي امالك

ش کرت توسعه منابع ارنژی توان

مزايده شماره 98- 74

(برادران پور رستگار)

تعمیراتکلیه

شركت توسعه منابع انرژي توان درنظر دارد ملک مازاد برنياز خود به شرح جدول زير را با وضعيت موجود از طريق مزايده عمومي به فروش برساند:
رديف

نوع ملک

كاربري

عرصه مترمربع

اعيان

1

زمين

قابل ساخت

430

100

نشاني ملک

مترمربع

)ريال)

استان گيالن ـ الهيجان ـ سياهكل ـ دهبنه جاده بيدرون بعد از انبارشركت

كودشيميايي دهبنه

محصوالت ایران خودرو

قيمت پايه مزايده

مرکز تخصصی هایما

860.000.000

ازمتقاضيان شركت در مزايده دعوت مي شود جهت دريافت اسناد شركت در مزايده و برنامه بازديد از امالك حداكثـر به مدت ده روز كاري ازتاريخ انتشار اين آگهي به نشاني تهران ـ

رشت  -روبهروی فرودگاه -نمایندگی ایران خودرو 1960

خيابان پاسداران ـ نرسيده به ميـدان نوبنياد ـ ابتداي بزرگراه شهيد بابائي ـ مديريت فروش شركت توسعه منابع انرژي توان مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي

22567606و 021- 22585961تماس حاصل نمايند.

تلفن33722300-5:
تلگرام 0935-400-1960 :

محل جدید دفتر روزنامه گیالن امروز

رشت  -خیابان آیت ا ...احسان بخش (صیقالن  -تختی) ساختمان توسکا  -طبقه  - 3واحد 2
کدپستی4173738033 :
تلگرام09113874125 :

تحریریه32268113 :

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)

شمار ه کارت کمک به آسایشگاه نزد بانک توسعه تعاون5029087000330715 :
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امور آگهی 32268115 :

فكس32268114:

