
خبر

دفتر آستارا:013-44827770

صاحب امتياز و مدير مسوول: محمدكاظم شكوهي راد
سردبير: مجتبا پورمحسن

نشاني دفتر مركزي:رشت- چهارراه ميكائيل
 پشت بانك مسكن مركزي-پالك 105

تحريريه:33333566-33332552           فكس:33335552

ليتوگرافي و چاپ:شركت چاپ و نشر نوین         تلفن:33224727-33234076

Gilantoday@gmail.com:پست الكترونيك
www.gilan-today.com :سایت

كد پستی:4184973766

انهدام یک تیم تروریستی تکفیری 
در غرب کشور

تیم  انهدام یک  از  امنیتی وزیر کشور  بخش سیاسی- معاون 
تروریستی تکفیری توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( خبر داد.

امنیتی وزیر کشور صبح دیروز در جمع  حسین ذوالفقاری معاون 
خبرنگاران از انهدام یک تیم تروریستی تکفیری در مرزهای غربی 
کشور خبر داد. وی گفت: چند روز پیش خبری دریافت کردیم که 
یک تیم تروریستی 3 نفره از مرزهای غربی کشور با هدف انجام 

اقدامات خرابکارانه قصد ورود به کشور را دارند.
اطالعات  وزارت  دوستان  به  را  موضوع  این  ما  گفت:  ذوالفقاری 
منعکس کردیم که عصر روز گذشته اطالع دادند با اقدامات به موقع 
سربازان گمنام امام زمان )عج( این تیم تروریستی قبل از هر اقدام 

خرابکارانه ای متالشی شد.

در جلسه هیات نظارت بر اجرای برجام مطرح شد:
اجرایی شدن تمدید قانون ایسا 

نقض فاحش برجام است
اقدام  جامع  برنامه  اجرای  بر  نظارت  هیأت  سیاسی-  بخش 
االسالم  حجت  ریاست  به  چهارشنبه  روز  )برجام(  مشترک 
والمسلمین دکتر حسن روحانی  رییس جمهوری تشکیل جلسه داد.  

به گزارش ایسنا، در این جلسه، وزارت امور خارجه گزارشی از سیر 
مصوبه ضد ایرانی کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون آیسا را ارائه 
و اقدامات  دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها در اعتراض به 

رفتار آمریکا را تشریح کرد. 
و  مذاکرات  آخرین  از  گزارشی  اتمی،  انرژی  سازمان  همچنین 
توافق ها با گروه 1+5 در مسائل فّنی از جمله تأمین کیک زرد مورد 

 نیاز و نوسازی نیروگاه هسته ای اراک را ارائه داد. 
اعضای جلسه با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با 
تعهدات این کشور در برجام،  اجرایی شدن این قانون را نقض  فاحش 
اقدامات  به  پیشنهادهای مطرح شده در واکنش  برجام دانستند و 
آمریکا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند و با توجه به  سناریوهای 
محتمل در آینده، برای هرگونه اقدام تصمیمات الزم را اتخاذ کردند.  
براساس این تصمیمات، اقدام دولت آمریکا بطور دقیق رصد خواهد 
شد و براساس تدابیر متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل،  واکنش 
برای  نظارت،  هیأت  گردید.   خواهد  اجرایی  مصوبات  طبق  الزم 

پیگیری موضوع، هفته آینده نیز تشکیل جلسه خواهد داد. 
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عضویت رایگان 
در کتابخانه های 

عمومی گیالن

 پیشنهاد ازدواج 
رنگ خون گرفت

دکتر فیروز فاضلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن:

روابط عمومی خالق 
باید تنوع طلبی ایجاد کند

در نشست با نماینده شرکت مترو پل ترکیه عنوان شد:

تراموا وساماندهی رودخانه ها 
اولویت اول شهرداری رشت است
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روایت پدر الینا
 ۱۲ روز پس از 

به کما رفتن دخترش

شناسایی چهار نفر از عامالن 
انتشار اکاذیب در فضای 

مجازی در گیالن

استاندار گیالن:

روند بهبود آسیب های اجتماعی در کشور 
و استان رضایت بخش نیست

در جلسه شورای شهر مطرح شد

تاکید چند عضو شورا بر پرداخت به موقع 
حقوق پرسنل شهرداری
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کلینیک های حقوق شهروندی 
در سرای محالت رشت 

راه اندازی می شوند

داماش و کابوسی
 که تعبیر شد  

فرمانده نیروی دریایی سپاه در انزلی : 

دشمن در جستجوی راه  جدید 
برای مقابله با ایران است

ندیمی  نماینده الهیجان:
سوءاستفاده از آثار نویسندگان و ناشران 

باید جرم محسوب شود
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شركت شكوفه موتور گيالن –  برادران پور رستگار

جايگزينی خودروهای فرسوده
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در طرح سايپا با وام 18 درصد
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مدیرکل راه و شهرسازی گیالن:

بقعه خواهر امام رضا)ع( در 
رشت بازآفرینی می شود

مرگ نوعروس بعد از 
مراسم  شیرینی خوران 

خواهرشوهر

پیکر پاک دو شهید گمنام
 در لنگرود تشییع شد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن:

یکی از زیربناهای مهم توسعه کشور
 وجود تکنسین های ماهر است
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شركت شكوفه موتور گيالن –  برادران پور رستگار
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مهندس حسین الهوتی، شهردار کالچای در مراسم تقدیر از کارگران شهرداری:

با تالش های کارگران شهرداری کالچای یکی از تمیزترین 
و زیباترین شهرهای ساحلی است

جبار کوچکی نژاد:

استخدام معلمان را به گردن مجوز سازمان مدیریت 

انداختن، بازی نخ نماشده ای است

دستگیری عامل هک شهروند گیالنی 

در تلگرام
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سردار سلیمانی در رشت:

وجود هشت هزار شهيد در گيالن، حيرت انگيز است
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همزمان با سالروز تاسیس شوراها با حضور فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر:

خانه روستایی پارک ساحلی شهرداری آستانه
 مورد بهره برداری قرار گرفت

کوچکی نژاد و حسنی نماینده 
رشت شدند

مهندس جعفرزاده:

طرح رتبه بندی معلمان 
دچار مشکل است

با  روز  هر 
امروز  گیالن 

01333333566
01333332552
gilan-today.com
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گيالن امروز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن گفت: تاالر 
مرکزی گیالن که پس از افتتاح بزرگترین تاالر مرکزی شمال کشور 

خواهد بود، هم اکنون 88درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش ایسنا فیروز فاضلی دیروز در جلسه شورای برنامه ریزی 
استان که در سالن الغدیر استانداری گیالن برگزار شد، گفت:ماهیت 

اصلی رویکردها در هر نظامی مبتنی بر ماهیت فرهنگی آن است.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه مبحث گفتمان سازی در اقتصاد 
مقاومتی کارگروه در استان تشکیل شده است،افزود:رویکردهای این 
اداره کل بر دو مولفه ایرانی و اسالمی تاکید دارد و همواره فعالیت 
های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن انعکاسی از این دو 

مولفه بوده است.
)ادامه در صفحه 2(

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن:

تاالر مرکزی 88 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

گيالن امروز- رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت کنگره ملی 
8 هزار شهید استان گیالن پیامی صادر کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
کنگره ملی 8 هزار شهید استان گیالن پیامی صادر کردند.

متن پیام بدین شرح است:
بسم  اهلل  الّرحمن الّرحیم

به ارواح طّیبه ی شهیدان عالی مقام گیالن درود میفرستم و ارادت 
خود را به خانواده های عزیز آنان ابراز میدارم. لشکر قدس گیالن در 

شمار یگانهای نقش آفرین در دفاع مقّدس بود و اینجانب خاطره ی 
خوش آن صفا و صالبت و صداقت را از یاد نخواهم برد ان شاءاهلل. 
بزرگداشت آن فداکاران رشید، بزرگداشت رادمردی و ایمان صادقانه 
است. برای همه ی دست اندرکاران این مراسم پاداش الهی را مسئلت 

می کنم.

والّسالم عليكم ورحمه اهلل
سّيدعلی خامنه ای

پیام رهبر معظم انقالب به کنگره بزرگداشت شهدای گیالن

لشكر قدس گيالن در شمار يگان های نقش آفرين در دفاع مقدس بود

شركت توليدی و شيميايی پارس سيمين

توليدكننده انواع رنگ های صنعتی و ساختمانی
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پیش بینی درباره آینده ستاره ایرانی 

جهانبخش راهی منچستریونایتد 

می شود یا سلتیک؟

چاقوکشی نوعروس 
18 ساله در ماه عسل

ابوذر ندیمی:

خودسرها حق برهم زدن نشست 
تبلیغاتی کاندیداها را ندارند

استاندار گیالن:

ترویج فرهنگ مصرف کاالی داخلی 
2از مصادیق اقتصاد مقاومتی است

2

76

3

گيالن امـروز- رییس دانشـگاه علـوم پزشـکي و خدمات بهداشـتي 
درمانـي گیـالن بـا بیان اینکـه بیماري هاي غیـر واگیر روز بـه روز در 
حـال افزایـش اسـت، گفـت: پیشـگیري از ایـن بیمـاري هـا ضـروري 

اسـت که بایسـتي جـدي گرفته شـود.
ایرنـا، شـاهرخ یوسـف زاده چابـك روز سـه شـنبه در  بـه گـزارش 
سـالن  در  گیـالن  سـالمت  فعـاالن  از  تقدیـر  و  سـالمت  همایـش 
اجتماعـات معاونـت بهداشـتي اسـتان در رشـت افـزود: دغدغـه امروز 
مـا بیمـاري هـاي غیرواگیـر و افزایش روز افـزون این بیماري هاسـت.

وي اظهـار داشـت: طـول عمـر کوتـاه و محـدود بشـر در قـرن هـاي 
گذشـته و فعالیـت هایـي کـه داشـته ، اجـازه بـروز بیمـاري هـاي 

نمـي داد. را  غیرواگیـر 
وي بیـان کـرد: امـا امـروز بـا امکانـات و تسـهیالت بـه وجـود آمـده 
و نـوآوري هـاي جدیـد، سـبك زندگـي انسـان هـا تغییـر کـرده و بـا 
کاهـش فعالیـت بدنـي و تغذیـه نادرسـت، بیمـاري هـاي غیرواگیـر 

آشـکار شـده اسـت.
یوسـف زاده چابـك تصریـح کـرد: نـرم افزارهـا و فناوري هـاي جدید 
و فعالیـت هایـي کـه در فضـاي مجـازي انجـام مـي گیـرد، تحـرك و 
فعالیـت بدنـي را از فرزنـدان مـا گرفته و بسـیاري از کـودکان از بازي 

هـاي کودکانـه گذشـته، محروم هسـتند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکي و خدمـات بهداشـتي درمانـي گیـالن 
اظهـار کـرد: اگـر امـروز بیماري هـاي غیرواگیـر از جمله فشـار خون، 
دیابـت، بیمـاري هـاي مغـزي ، قلبي و عروقـي تهدید کننده سـالمت 

هسـتند، بـه دلیـل پذیـرش سـبك جدید زندگي اسـت.

وي بـا بیـان اینکـه معاونـت بهداشـتي دانشـگاه علـوم پزشـکي بـه 
تنهایـي نمـي توانـد بـر ایـن بیمـاري هـاي غیرواگیـر تهدیـد کننـده 
سـالمت بشـر غلبـه کنـد، خاطرنشـان کـرد: بـراي پیشـگیري از ایـن 
بیمـاري هـا بـه همـکاري بیـن بخشـي در داخـل گـروه هـاي حـوزه 

سـالمت و سـایر دسـتگاه هـا نیـاز اسـت.
وي بیـان داشـت: نـگاه سـالمت بایـد در کل فعالیـت هـاي دانشـگاه 
شـامل پژوهشـي، فرهنگـي و در همـه حـوزه ها جاري و سـاري شـود 
و ایـن نـگاه در سـازمان هـاي دیگـر همـکار شـامل محیـط زیسـت ، 

شـهرداري هـا، NGO هـا و ... مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
یوسـف زاده چابـك بیـان داشـت: اگـر بتوانیـم سـال هـاي عمـر از 
دسـت رفتـه مـردم را کاهش و کیفیـت زندگي آنهـا را در طول دوران 
عمرشـان ضمانـت کنیـم، در پیشـبرد اقتصـاد تولیـد کشـور نقـش 

بود. خواهیـم  آفریـن 
همایـش سـالمت و تقدیـر از فعاالن ایـن حوزه در گیالن به مناسـبت 
هفتـه سـالمت از سـوي معاونـت بهداشـتي دانشـگاه علوم پزشـکي و 

خدمـات بهداشـتي درماني اسـتان برگزار شـد.
در ایـن همایـش جمعـي از فعاالن حوزه سـالمت اسـتان گیالن تقدیر 
شـدند. اول تا هفتم اردیبهشـت هفته سـالمت نامگذاري شـده است. 
عـزم ملي بـراي تحقق اهداف سـند بیمـاري هاي غیرواگیر، بهداشـت 
عمومـي، فعالیـت بدنـي، ورزش و سـالمت، غلبـه بـر دیابت بـا تحرك 
و تغذیـه سـالم، سـالمت، نقـش غـذا و دارو، اقتصـاد مقاومتـي اقدام و 
عمل در حوزه سـالمت و آموزش، خود مراقبتي و سـالمت روز شـمار 

هفته سـالمت است.
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گیالن امروز، محمد غالمی پور- هنوز زمان زیادی از اعمال افزایش نرخ کرایه 
تاکسی سپری نشده بود که امروز ظهر خبری از زبان فرماندار رشت بر روی خروجی 
پایگاه های خبری قرار گرفت و تعجب همگان را موجب شد. سیدعیسی مهدوی 
فرماندار شهرستان رشت اعالم کرد که مصوبه افزایش نرخ تاکسی های رشت باطل 
شده و هرگونه دریافت کرایه با نرخ جدید خالف قانون است. این در حالی است 
که تنها بیست روز از اجرایی شدن مصوبه شورا می گذرد.  در تاریخ 19 اسفند سال 
گذشته بود که سرپرست سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری رشت از تصویب 
افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در صدوسی و سومین جلسه شورای اسالمی شهر رشت 
خبر داد و گفت:» نرخ کرایه تاکسی  27 تا 30 درصد در این شهر افزایش پیدا کرده و 
از 15 فروردین ماه جاری نرخ جدید به تاکسی داران ابالغ شده و قابلیت اجرا دارد«.

نرخ کرایه تاکسی ها باید به قیمت قبلی برگردد
افزایش 30  از اجرایی شدن مصوبه شورا مبنی بر  پس از گذشت تنها چند هفته 
درصدی نرخ کرایه تاکسی های رشت، یک بار دیگر این نرخ تغییر کرد.تازه مردم 
و تاکسی داران به نرخ جدید کرایه تاکسی ها عادت کرده بودند که فرماندار رشت 
خبر از غیر قانونی بودن این افزایش نرخ داد که با سردرگمی مسافران و تاکسی 
نامه ای به  داران همراه بود. سید عیسی مهدوی فرماندار شهرستان رشت  طی 
رئیس شورای اسالمی شهر رشت  از ابطال این مصوبه و الزم االجرا بودن آن خبر 
داد و تاکید کرد:» نرخ کرایه ها باید به قیمت اولیه برگردد و هرگونه افزایش قیمت 
کرایه ها طبق دستورالعمل معاون رئیس جمهور درکارگروه تخصصی  ستاد تنظیم 
بازار بررسی شود که نرخ حمل و نقل شهری نمی تواند بیش از ۶ درصد افزایش 

پیدا کند «.

هیچ شرطی در نامه فرمانداری به شورا ذکر نشده بود

معاون برنامه ریزی و حمل و نقل شهرداری رشت در خصوص فرایند تصویب نرخ 
کرایه تاکسی و ابطال این مصوبه از سوی فرمانداری، می گوید:الیحه ی افزایش 
نرخ کرایه تاکسی وقتی در شورای اسالمی شهر به تصویب رسید، به فرمانداری 
ارسال شد.فرمانداری نیز در یک پروسه ده روزه باید در رد یا تایید این مصوبه اقدام 
کرده و نظر خود را به شورا ابالغ کند.اگر پس از ده روز ایرادی از سوی فرمانداری 
گرفته نشود، این مصوبه خود به خود قابلیت اجرا دارد. ظاهراً در این مورد خاص 
اکنون فرمانداری مدعی است که  اما  بود  ارسال شده  از سوی فرمانداری  تائیدیه 
تائیدیه ارسال شده مشروط بوده و این مصوبه در شرایطی قابلیت اجرا خواهد داشت 
که در ستاد تنظیم بازار به تصویب برسد.اما در تائیدیه ای که از سوی فرمانداری 
ارسال شد، چنین شرط هایی قید نشده بود.تاکسیرانی هم پس از دریافت نامه تائیدیه 

از شورا، افزایش نرخ تاکسی ها را اجرایی کرد.
مهندس فرامرز جمشیدپور با اشاره به اینکه فردا در کمیسیون حمل و نقل شورا در 
این خصوص جلسه ای برگزار می شود، می افزاید:نامه فرمانداری در جلسه کمیسیون 
حمل و نقل شورا بررسی خواهد شد تا مشخص شود که مصوبه نرخ تاکسی ها به 

ستاد تنظیم بازار فرستاده شود یا اینکه به همین روال ادامه دهد.

نرخ تاکسی ها در سال گذشته واقعی نبود
وی در خصوص چگونگی افزایش 30 درصدی نرخ کرایه تاکسی، اظهار می دارد:در 
آن موقع مطالعات و کارشناسی های الزم توسط مشاورین ترافیکی و اقتصادی انجام 
گرفت و نتیجه بر این شد که نرخ تاکسی ها به دلیل هزینه های مضاعفی که به 
رانندگان تحمیل شده و اکثراً معتقدند که درآمدشان با هزینه هایشان همخوانی ندارد، 
افزایش یابد.ضمن اینکه سیاست های ما به سمتی است که تمایل مردم نسبت به 

حمل و نقل همگانی  و استفاده از اتوبوس افزایش پیدا کند.
)ادامه در صفحه 2(
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امـور  وزیـر  معـاون  خزایـی  محمـد  دکتـر  امـروز-  گيـالن 
اقتصـادی و دارایـی و رییـس کل سـازمان سـرمایه گـذاری و 
کمکهـای اقتصـادی و فنـی ایـران، در جلسـه شـورای معاونیـن 
و مدیـران ایـن سـازمان کـه بـه ریاسـت مهنـدس رضـا مسـرور 
رئیـس هیـأت مدیـره و مدیرعامـل برگـزار شـد، اظهـار داشـت: 
منطقـه آزاد انزلـی، صرفـاً یـك منطقـه آزاد بـا اهـداف اقتصادی 
معطـوف بـه داخـل کشـور نیسـت چراکـه ایـن منطقـه بعنـوان 
دریچـه ای بـرای توسـعه اقتصـادی کشـور اسـت کـه بـا تکمیل 
زیرسـاخت هـا به مرکز داد و سـتد با کشـورهای حاشـیه دریای 
خـزر و قفقـاز تبدیـل شـده و بـر معـادالت منطقـه ای ایـران در 

حـوزه خـزر اثرگـذار خواهـد بـود .
بـه گـزارش مدیریـت روابط عمومـی و امـور بین الملل سـازمان 
انزلـی مهنـدس مسـرور رییـس هیـأت مدیـره و  منطقـه آزاد 
مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد انزلـی در این نشسـت بـه ارائه 
گزارشـی از توانمندیهـا، طرح های توسـعه ای، اقدامـات و برنامه 
هـای ایـن سـازمان پرداخـت و بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون در 
مرحلـه تکمیـل زیرسـاختهای منطقـه قـرار داریـم کـه احـداث 
مجتمـع بنـدری کاسـپین مهمتریـن بخـش آن را تشـکیل مـی 
دهـد، افـزود: برنامـه اصلـی این سـازمان توسـعه کسـب و کار با 
کشـورهای حاشـیه دریـای خزر و قفقـاز و تبدیل شـدن به هاب 
اسـترتژیك مبـادالت اقتصـادی بـا این کشـورها به ویژه روسـیه 
اسـت کـه بـرای تبدیـل شـدن بـه ایـن محـور کسـب و کار نیاز 

بـه تکمیـل زیرسـاخت هـا داریـم و بعـد از تکمیـل زیر سـاخت 
هـا، نقـش منطقه آزاد انزلـی در اقتصادی ملـی تاثیرگذار خواهد 

 . بود
مسـرور با بیـان اینکه زمینه بسـیار خوبی برای توسـعه مبادالت 
تجاری با کشـور روسـیه وجـود دارد افـزود: برای دسـت یابی به 
محـور کسـب و کار دریـای خـزر، راهبـرد گسـترش ارتباطات با 
مناطـق آزاد حاشـیه دریـای خـزر را طراحی و پیگیـری نموده و 
بـا برخی کشـورها در خصوص تأمیـن نیازهای متقابـل به توافق 
هایـی رسـیده ایم کـه همین امر، بـه تنهایی در توسـعه صادرات 
محصوالت و فرآوردهای کشـاورزی و ایجاد اشـتغال در منطقه و 

اسـتان گیالن تأثیر بسـزایی خواهد داشـت.
مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد انزلی خواسـتار حمایت سـازمان 
سـرمایه گـذاری و کمکهـای اقتصـادی و فنـی ایـران از برنامـه 
هـای راهبـردی سـازمان متبـوع خود شـد و اثـرات اجـرای آنها 
را در جهـت توسـعه کشـور و منطقـه حائـز اهمیت اعـالم کرد و 
تصریـح کـرد: در گیـالن واحدهـای صنعتـی خوبی وجـود دارد، 
امـا بـه دلیـل محدودیـت هـای زیسـت محیطـی امـکان جـذب 
صنایـع سـنگین متعـدد در همـه اسـتان وجـود ندارد بـه همین 
دلیـل اسـتان گیـالن عـالوه بر صنعـت کشـاورزی بایـد درحوزه 
گردشـگری و تجـاری هـم فعـال شـود و مـا در مرحلـه تکمیـل 
زیـر سـاخت هـای گردشـگری بـه منظـور افزایـش مانـدگاری 

گردشـگران در منطقـه نیـز قـرار داریـم.  )ادامـه در صفحـه 2(

دکتر خزائی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در بازدید از  منطقه آزاد انزلی:
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اعالم جرم علیه معاون رئیس جمهور
بخش سیاسی- معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در امور 
اجتماعی و پیشگیری از جرم گفت: اعالم جرم دادگستری سیستان و بلوچستان 
علیه معاون رئیس جمهوری در دادسرای تهران اعالم وصول شد. محمدعلی 
حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دادگستری سیستان و بلوچستان 
در پی اظهار نظر خالف واقع معاون رئیس جمهوری، با تببین ماده ۶۹۸ قانون 
مجازات اسالمی در خصوص نشر اکاذیب و به سبب نشر اکاذیب و افترا به دستگاه 
قضایی، از سوی دادگستری سیستان و بلوچستان اعالم جرم صورت گرفت. وی 
افزود: به سبب بررسی بیشتر، این پرونده شکایت به دادسرا تهران انتقال و در یکی 
از شعب این شهرستان اعالم وصول شده است. معاون رئیس کل دادگستری 
سیستان و بلوچستان بیان کرد: برای بررسی بیشتر این پرونده یا اینجانب یا نماینده 
دادستان سیستان و بلوچستان به عنوان مسئول پیگیری حقوقی به دادسرا تهران 
معرفی شده و لحظه به لحظه پیشرفت پرونده نیز اطالع رسانی می شود. وی 
یادآور شد: همان طور که در گذشته نیز گفته شد، متاسفانه معاون رئیس جمهور، 
با فرافکنی مشکالت و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضالت استان، بخش 
اعظمی از مشکالت را به قوه قضائیه نسبت داده و مدعی شده روستایی را در 
سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان 
آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند که این مصداق فرافکنی است. به گزارش 
خبرنگار مهر، معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز زنان نهاد ریاست جمهوری، 
چندی پیش مدعی شد روستایی در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان 

آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنان، امروز قاچاقچی بالقوه هستند.

باهنر: مرحله دوم انتخابات بر رنگ و بوی 
مجلس دهم تاثیر بسزایی دارد

بخش سیاسی- اولین جلسه شورای مرکزی جامعه اسالمی مهندسین در سال 
۹٥ عصر روز یکشنبه پانزدهم فروردین ماه در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در جمع اعضای شورای مرکزی جامعه اسالمی 
مهندسین اظهار کرد: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی بسیار حائز 

اهمیت است و می تواند بر رنگ و بوی مجلس دهم تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی افزود: قائدتا سال ۹٥ سال سیاسی پردغدغه ای خواهد بود چرا که انتخابات 
مرحله دوم مجلس دهم و نهایتا تشکیل مجلس دهم و تعیین هیئت رئیسه 
و کمیسیونها در این سال خواهد بود. وی از برگزاری کنگره دوازدهم جامعه 
اسالمی مهندسین در شهریورماه خبر داد و افزود: از اواسط نیمه دوم سال نیز 
احتماال فضا به سمت انتخابات ریاست جمهوری و شوراها پیش خواهد رفت. 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در اولین نشست هفتگی شورای مرکزی 
این تشکل با اشاره به نامگذاری سال ۹٥ توسط مقام معظم رهبری افزود: اقتصاد 
مقاومتی تنها راه برون رفت ما از فشارهای اقتصادی است و در این خصوص در 
برخی حوزه ها باید تصمیمات انقالبی گرفته شود. وی اظهار داشت : متاسفانه 
هنوز کارگزاران کشور برداشت مشترکی از اقتصاد مقاومتی ندارند. اما ما البّد از 
بکارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستیم. البته موضع ما حمایت از دولت برای 

اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برون رفت از رکود است.
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آیت اهلل هاشمی رسما انتساب توئیت 
جنجالی به خود را تکذیب کرد

بخش سیاسی- رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
دیدار با دبیر و مدیران دبیرخانه این مجمع به صراحت از حساب 
توییتری منتسب به خود تبری جستند و انتساب آن را تکذیب 
کردند. به گزارش تابناک انتشار یک توئیت در حساب منتسب 
به آیت اهلل هاشمی که با تذکر جدی و علنی رهبر انقالب همراه 
شد، مطالبه افکارعمومی درباره موضع گیری شفاف و سریع رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال این نوشته کوتاه را در 
پی داشت؛ مطالبه ای که امروز با تکذیب رسمی شخص هاشمی 
رفسنجانی، پاسخ داده شد. »دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه 
دنیای موشک ها«؛ این توئیتی بود که حساب کاربری منتسب به 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در اوج چالش موشکی میان ایران و 
غرب منتشر کرده بود و اسباب ناراحتی دلسوزان انقالب و در رأس 
ایشان، رهبر انقالب اسالمی را در پی داشت و ایشان در اقدامی 

کم سابقه به صراحت در قبال این تعبیر، موضع گیری داشتند.
مقام معظم رهبری روز یازدهم فروردین در سخنرانی شان تأکید 
به   و  راحتی  به   وگرنه  است،  چیز  همه   روزگار  »روزگار،  کردند: 
صراحت حق ملت را خواهند خورد. اگر این حرف از روی ناآگاهی 
باشد  آگاهی  از روی  اگر  اما  است  باشد، یک مسأله  گفته شده 
خیانت است« و بدین ترتیب حساسیت ها نسبت به تعبیر عجیبی 
که در حساب توئیتر هاشمی به کار برده شده بود، دو چندان و 

پاسخ خواهی از هاشمی یک مطالبه عمومی شد.
در این میان، هرچند انتظار می رفت موضع هاشمی در قبال این 
توئیت پیش از واکنش رهبر انقالب مشخص شود اما در روزهای 
بعد از موضع گیری هاشمی نیز اطالعیه یا گفتار رسمی از هاشمی 
منتشر نشد و صرفاً رسانه های نزدیک به رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، موضع گیری های متناقضی در این رابطه داشتند 
که دامنه اش از عدم ارتباط این حساب توئیت با دفتر هاشمی و 
این حساب  اداره  تا  از دوستداران هاشمی  یکی  توسط  اداره اش 
توسط معاون سردبیر سایت هاشمی و بدون هماهنگی با هاشمیـ  

در خصوص متن های منتشرهـ  را شامل می شد.
سرانجام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار محسن رضایی و 
مدیران دبیرخانۀ مجمع به صراحت از این توییت تبری جست 
و انتساب آن را تکذیب کرد. آیت اهلل هاشمی در این دیدار گفت: 
»زمان جنگ حتی یک موشک هم نداشتیم؛ اما بعداً به لحاظ علمی 
به جایی رسیدیم که می توانستیم موشک قاره پیما هم بسازیم« و 

در ادامه بر لزوم حفظ و توسعه این ابزار مهم تأکید کردند.

بخش سیاسی- رییس جمهور با بیان اینکه برای حرکت به سمت 
توسعه کشور فضای الزم ایجاد شده است، گفت: برجام فضا را برای 
پیشرفت کشور ایجاد کرده است و برجام در واقع ایجاد تسهیالت الزم 

برابر موانع است. 
 به گزارش ایسنا حسن روحانی در نشست مدیران ارشد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات با بیان اینکه برجام فضایی را ایجاد می کند که از 
همه امکانات به نفع کشور و ملت استفاده کنیم، اظهار کرد: آنهایی 
که امروز در مورد برجام صحبت هایی می کنند گویا فراموش کرده اند 
که غرب به دنبال کاهش تأثیرگذاری توانمندی ایران در بحث انرژی 
بوده است و اگر برجام نبود امروز حتی یک بشکه نفت نمی توانستیم 

صادر کنیم. 
وی با اشاره به اینکه در آغاز کار دولت مصوباتی تصویب شده بود که 

صادرات نفت ایران را کاهش دهند تا به صفر برسانند، گفت: اگر دولت راه 
گذشته را ادامه می داد امروز صادارت نفت ایران به صفر می رسید و نفت ایران 

در صحنه انرژی از بین می رفت. 
رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه امروز در حوزه صادرات نفت خام 
و میعانات گازی به 2 میلیون بشکه رسیده ایم، خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل به 
نقطه ای خواهیم رسید که حق و سهم ما در بازار جهانی است؛ چرا که میزان 
قدرت و نقش ایران در بازار انرژی تأثیرات ملموسی بر زندگی مردم دارد. البته 

حرف من به این معنا نیست که کشور به نفت متکی باشد. 
روحانی با اشاره به اینکه در سال 94 برای اولین بار در تاریخ بعد از انقالب 
پیشی گرفت، خاطرنشان کرد: 42  واردات غیرنفتی  از  صادرات غیرنفتی 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و 41 میلیارد دالر واردات غیرنفتی در سال 

94 داشتیم. 
وی اضافه کرد: در سال 94، 8 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد و 
پیش بینی ها این است که برای خرید 10 میلیون تن گندم خود را آماده کنیم. 
همچنین دولت اعالم کرد صادرات و واردات در حوزه گوشت قرمز، گوشت 

سفید و تخم مرغ به تراز رسیده است. 
روحانی با بیان اینکه امروز فضای امید و تالش در کشور ایجاد شده است که 
نباید بگذاریم از دست برود، گفت: باید قدردان نعمت ها باشیم و اینکه عده ای 
توانستند گره کوری را باز کنند تا فضای مناسبی برای توسعه کشور به وجود 
آید را قدر بدانیم و طوری رفتار نکنیم که اگر به طور مثال مریض در حال 
مرگی از عمل جراحی سالم بیرون آمد بخواهیم از جای بخیه ایراد بگیریم. 

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید قدردان نعمت ها باشیم چرا که همه 

نعمت ها از ناحیه خداوند است، افزود: پیشرفت های به دست آمده در سایه 
حضور و حمایت مردم بوده است و همواره باید وحدت و اتحادمان را مورد 

توجه قرار دهیم. 
وی با اشاره به اینکه ما ادعا داریم که جهان را باید اصالح کنیم و صحبت 
از وحدت، عدل و انسجام جهانی می زنیم، تصریح کرد: در کشور خودمان 
مشغول  فکرمان  نباید  هستیم  والیت  پرچم  زیر  و  مسلمان  همه  که 

حاشیه سازی ها، جدایی و تفرقه باشد. 
روحانی تأکید کرد: نباید در فضای انتخاباتی بمانیم،بلکه باید در ایام انتخابات 
رقابت کنیم و بعد از آن آثار انتخابات نباید آنقدر ادامه پیدا کند تا به انتخابات 

بعدی برسد. 
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه حوزه IT و ICT می تواند در تحوالت 
صنعتی پیشران باشد و فناوری اطالعات و فاوا می تواند در این راستا تأثیرگذار 
باشد، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که هر دانشی اگر انحصاری باشد 
معضالتی به همراه خواهد داشت چه انحصار دولتی و چه غیردولتی و نمادین. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه پیشرفت در سایه رقابت سالم ایجاد می شود، 
خاطرنشان کرد: واگذاری امور به مردم به جز موارد حاکمیتی باید مورد توجه 

قرار گیرد چرا که رقابت را بیشتر می کند. 
روحانی با اشاره به اهمیت شکل گیری شبکه ملی اطالعات برای ارتباطات 
امن تر مردم، گفت: وزارت ارتباطات امین مردم است؛ چرا که مردم به شما 
اعتماد می کنند. البته در موارد استثناء مثل شبکه های بزرگ تروریستی و فساد 
در همه جای دنیا اقداماتی انجام می شود اما به طور کلی در فضای ارتباطات 
اساسی  قانون  و  اسالم  تأکید  مورد  موضوع  این  و  است  امنیت  بر  اصل 

کشورمان است و ما حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم. 

وی با بیان اینکه مهمترین اصل در حوزه ارتباطات امانت است و مردم 
باید به ما اعتماد کنند، تصریح کرد: نباید خدای نکرده طوری باشد که 
مردم به یک شبکه اجتماعی بیگانه بیشتر از شبکه اجتماعی داخلی 

اعتماد کنند و آن را امین تر بدانند. 
رئیس جمهور به ضرورت شکل گیری دولت الکترونیک و تأثیرات آن 
در زمینه مبارزه با فساد، افزود: فساد را باید از ریشه بخشکانیم و یکی از 

راه های مقابله با فساد باب شدن امور در فضای مجازی است. 
با  که  جدیدی  قراردادهای  در  فساد  با  مبارزه  راستای  در  افزود:  وی 
خارجی ها داریم تأکید کرده ایم یکی از بندهای همه قراردادها این باشد 
که هرگونه پرداخت پول به هر کسی و به هر نحوی به معنای باطل 
فناوری  اظهار کرد: در  امید  تدبیر و  باشد. رئیس دولت  قرارداد  شدن 
اطالعات به منظور توسعه کشور و رفاه مردم باید اخالق، فرهنگ، دین 
و هویت جامعه مدنظر باشد و در این راستا باید راه حل درست را پیش بینی 
کنیم و از هوشمندانه ترین راه ها و کم هزینه ترین راه ها برای پاالیش بهره 
بگیریم.  رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای توسعه کشور نیاز به فناوری 
اطالعات و ارتباطات داریم و این فناوری از پایه های توسعه کشور است، 
گفت: از زمانی که صنعت موتور بخار در جهان ایجاد شد فصل نوینی در 
زندگی بشر به وجود آورد و پس از آن تحوالت مختلفی رخ داد اما هیچ 
تحولی مثل فناوری ارتباطات نبوده و تأثیراتی که این فناوری داشته بر جای 
نگذاشته است. روحانی با بیان اینکه علم و دانش و فناوری و توسعه کشور 
همه برای ارتقاء کیفی زندگی بشر است، گفت: حتی دین هم برای باال بردن 
کیفیت زندگی مردم است؛ هم در زمینه معنوی و هم در حوزه مادی. پس 
هر کاری که انجام دهیم و نتیجه آن پایین آمدن کیفیت زندگی مردم باشد 

به هدفمان نرسیده ایم. 
رئیس دولت تدبیر و امید، گفت: اگر صنعت داشته باشیم اما محیط زیست 
ناسالم باشد و اگر همه چیز داشته باشیم ولی در اخالق پیشرفت نکنیم 

فایده ای ندارد. 
وی به نقش فوق العاده فناوری اطالعات در رفاه زندگی مردم اشاره کرد و 
گفت: متأسفانه همیشه بشر از ابزاری که در دست داشته سوء استفاده هایی 
کرده است اما نمی توان به خاطر اینکه در مواردی سوءاستفاده هایی رخ داده 
است موضوعی را تعطیل کنیم. پس باید توجه داشته باشیم که از ابزار به 
بهترین شکل استفاده کنیم و مانع سوءاستفاده شویم و اینطور نباشد که برخی 
افراد ابزاری دارند و آن نه گفتن به همه چیز است. بلکه باید از همه ابزار مفید 

برای بشر با برنامه ریزی صحیح بهره بگیریم.

رییس جمهور: 

بدون برجام نمی توانستيم نفت صادر كنيم

نوبت دوم

مرتضی شریفی: در تهران هم افزایش 6 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها اجرا نشده است 

مخالفت فرماندار رشت با افزایش کرایه  تاکسی ها
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هشدار رییس دانشگاه علوم پزشکي گیالن:

بيماري هاي غير واگير در حال افزايش است 

جناب آقای دكتر نوبخت
معاون محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و غفران و رحمت 
الهی برای آن عزیز از دست رفته و صبر و شکیبایی برای بازماندگان از پروردگار متعال مسالت می نماییم.

احمد سياوش پور
رييس كل دادگستری

و رييس شورای قضايی استان گيالن

با رودخانه های آلوده، هویت شهر رشت تحت الشعاع قرار می گیرد

رفع پسآب های بیمارستانی پیش نیاز هرگونه 
اقدام در راستای احیای رودخانه ها است

3

با  روز  هر 
امروز  گیالن 

01333333566
01333332552

gilan-today.com

نوبت اول

وزیر آموزش و پرورش در اجالسیه فرهنگیان نخستین کنگره ملی 8 هزار شهید گیالن: 

حضور دانش آموزان در دفاع مقدس موجب سربلندی کشور شد
گیالن امروز- وزیر آموزش و پرورش به وجود 41 
هزار شهید دانش آموز و فرهنگی در کشور اشاره کرد و 
گفت: حضور دانش آموزان و فرهنگیان در جبهه های 
دفاع مقدس سبب عزت و سربلندی کشور شده است.

به گزارش فارس علی اصغر فانی بعد از ظهر دیروز در 
اجالسیه فرهنگیان نخستین کنگره ملی 8 هزار شهید 
گیالن در میدان شهدای ذهاب این شهر با اشاره به 
اینکه مراسم امروز به منظور بزرگداشت شهدای معلم و 

دانش آموز برگزار شده است، اظهار کرد: در دوران دفاع 
مقدس 36 هزار نفر دانش آموز و پنج هزار نفر معلم، 

مربی و فرهنگی به شهادت رسیدند.
)ادامه در صفحه 3(

گيالن امروز- فرمانده نیروی قدس سپاه، دفاع مقدس را گنج بی همتایی دانست و گفت: این گنج 
باید کاوش شده و به جامعه معرفی شود، جای شهدای ما پر است و رزمندگان بسیاری آماده شهادت 

هستند که نمونه آن شهدای مدافع حرم است.
سردار قاسم سلیمانی در اجالسیه هشت هزار قهرمان نخستین کنگره ملی هشت هزار شهید گیالن 
در میدان شهدای ذهاب این شهر با درود به ارواح شهدای انقالب و دفاع مقدس و گیالن اظهار کرد: 

گیالن استان نمونه و شهیدپرور و مورد خاص الهی است.
وی با تسلیت شهادت امام موسی کاظم )ع(، افزود: خداوند به همه ما توفیق دهد تا از شیعیان این 

بزرگوار باشیم.
فرمانده نیروی قدس سپاه جلسه مذکور را کم نظیر خواند و ادامه داد: کنگره های زیادی دیدم، اما 
از این کنگره بوی عطر شهدا استشمام می شود و اداره جلسه توسط یادگاران شهید فضای جلسه را 

عطرآگین کرد.
او گیالن را بهشت الهی در ایران اسالمی خواند و تصریح کرد: گیالن قابلیت های زیادی دارد و مراجع 
بزرگی را در دامن خود پرورش داده و به عالم اسالم هدیه کرده و تمام ایران به تماشای قامت گیالن 

می نشینند و افتخار ایران است.
سردار سلیمانی وجود هشت هزار شهید گیالن را حیرت انگیز خواند و اضافه کرد: وجود 30 هزار 
ایثارگر و آزاده انسان را متحیر می کند و گیالن به تنهایی به اندازه چند استان در کشور ادای حق کرده 
است. وی خود را خدمتگزار نظام اسالمی دانست و تصریح کرد: دست تمام دست اندرکاران ارزشمند 
شهدا را که ایفای نقش کردند، می بوسم و اقدام شایسته و اجالس مذکور بالنده و در شأن شهداست.
فرمانده نیروی قدس سپاه تمام بحث خود را به دوران دفاع مقدس اختصاص داد و گفت: پس از 

گذشت 20 سال هنوز متأثر از آن دوران است.
او دفاع مقدس را گنج بی همتایی دانست و یادآور شد: این گنج باید کاوش شده و به جامعه معرفی 
شود، جای شهدای ما پر است و رزمندگان بسیاری آماده شهادت هستند و نمونه آن شهدای مدافع 

حرم است.
)ادامه در صفحه 2(

مدیریت شعب استان گیالن

مبعث 
رسول اکرم )ص( را 
به عموم هموطنان 
تبریک می گوییم.

مديريت شعب 

بانک قرض الحسنه 

مهر ايران 

استان گيالن

نماینده ولی فقیه در استان گیالن:

رشادت های مردم واليتمدار گيالن 
از تاريخ حذف شدنی نيست

2

مبعث رسول اكرم )ص( را 
تبريک می گوييم

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد:

5 هزار ميليارد از زنجانی گرفته شد
مرگ اوالدی براثر مصرف مواد مخدر و الکل بوده است

نود و ششمین نشست خبری خود  قوه قضائیه در  سخنگوی  بخش سياسی- 
قریشی  ستایش  زنجانی،  بابك  پرونده   وضعیت  آخرین  درباره  جدیدی  اطالعات 
و مهرداد اوالدی، معاون رئیس جمهور، حادثه سفارت عربستان و خودکشی در 

بیمارستان میالد در اختیار نمایندگان رسانه ها قرار داد.
حجت  قضاییه  قوه  سخنگوی  خبری  نشست  ششمین  و  نود  فارس،  گزارش  به 

االسالم محسنی اژه ای از ساعت 14:30 دیروز آغاز شد.
محسنی اژه ای اظهارداشت: در سال 94، تعداد 694 هزار پرونده در شورای حل 
اختالف منجر به صلح و سازش شد و پرونده ها مختومه شد. وی افزود: این کار 
پسندیده است و تا جایی که مردم ناگزیر نیستند با صلح و سازش کار را تمام کنند 
به نفع همه است و کار دستگاه قضایی هم کمتر می شود. وی ادامه داد: در خود 
دادگاه ها و دادسراها هم تعداد قابل توجهی رضایت دادند که امار آنها را اکنون ندارم.

رهایی از قصاص 370 نفر محكوم
اژه ای اظهارداشت: در سال 1394 اقدام خوبی از طرف مردم انجام شد و 370 نفر از 

محکومان به قصاص با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.
وی افزود: قصاص حق اولیای دم است و می توانند دیه بگیرند و مصالحه کنند اما 
این تعداد از مردم از حق قصاص صرف نظر کردند که برخی دیه گرفته و برخی 

هم نگرفته اند. 

تعيين تكليف 800 هزار صاحب حساب تعاونی اعتبار ثامن
محسنی اژه ای با اشاره به پرونده تعاونی اعتبار ثامن اظهارداشت: 1730 میلیارد 

تومان به سپرده گزاران تعاونی اعتبار ثامن پرداخت شده است.
وی افزود: بیش از 800 هزار صاحب حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند.

اژه ای با اشاره به طرح حدنگار سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: تا پایان سال 

94 تعداد یك میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری، 2 میلیون و 449 
هزار و 110 هکتار از زمین های مزروعی و روستایی و 18 میلیون و 134 هزار و 

969 هکتار از منابع طبیعی مشمول این طرح شده اند.
وی افزود: امیدواریم دولت و مجلس بودجه بیشتری اختصاص دهند تا نسبت به 
سرعت بخشی به زمین های شهری و روستایی گام های بلند تری برداشته شود تا از 
سوء استفاده های احتمالی نیز جلوگیری شود. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه 
در نیمه دوم سال 93 دادستان کل کشور )رئیسی( مسئولیت ستاد اصل 49 را به 
اینجانب سپرد، تصریح کرد: از ابتدا تا پایان سال 94 موفق شدیم از 6 استان بازرسی 
از نزدیك داشته باشیم. وی افزود: تدبیری اتخاذ شد در استان هایی مانند بوشهر و مازندران 

که تراکم پرونده ها وجود داشت در حد قابل توجهی پرونده ها به حد متعارف نزدیک شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر اصل 49 متمرکز بر تهران است، گفت: 1130 پرونده در 
تجدیدنظر موجود بود که عدد باالیی بود و اگر به صورت عادی رسیدگی می شد حدود 4 سال 

طول می کشید.
وی تصریح کرد: در این خصوص اقدام فوق العاده انجام شد و قضاتی قبول زحمت کردند و از 

1130 پرونده تجدید نظر این تعداد به روز شد و تا پایان سال 94 به 42 پرونده رسید.

اعطای مرخصی براساس قانون
محسنی اژه ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص آمار 
پرونده هایی که درخواست رسیدگی فوق العاده شده بود، گفت: حدود 249 پرونده ای که تا پایان 
سال 94 در دستور کار قرار گرفت و این تعداد به 72 پرونده کاهش یافت. وی افزود: این 72 

پرونده باقی مانده نیازمند استعالم و تحقیقات است که در نوبت قرار گرفته است.
اژه ای از کشف 5 هزار و 700 کیلو انواع مواد مخدر در اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: از 

این میزان مواد کشف شده بیش از 580 کیلو تنها ماده مخدر هروئین بوده است.
)ادامه در صفحه 8(
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موزیسین مشهور اهل رشت 

شهرداد روحانی 
رهبر ارکستر سمفونیک 

تهران شد
5

با  گيالن امروز- رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنان که 
انتظار سقوط آن را می کشند، نمی گوییم  برجام مخالفت می کنند و 

دلسوز نیستند، اما اشتباه می کنند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در بازدید 
از طرح های عمرانی منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: ایران از موقعیت ویژه ای 
برخوردار است و می تواند چون خورشیدی در منطقه بدرخشد، ایران امن 

است و دنیا به ما احتیاج دارد. 
وی خاطرنشان کرد : ما با تجربه ای که در دو سال نخست انقالب در 
مقابله با تروریسم حاد بدست آورده ایم، می توانیم به دیگران برای مقابله 

با تروریسم کمك کنیم. 
آیت اهلل هاشمی با بیان این که تنها راه موفقیت ، تقویت روابط با دنیاست، 
افزود: نمی گوییم مخالفان برجام، دلسوز نیستند، اما اشتباه می کنند و 

بدون توجه به ارقام و اعداد محاسبه کرده اند.
وی ادامه داد: برجامی که انجام شد، یك طرفه نیست و طرف مقابل، بیش 
از ما به این برجام احتیاج دارند چراکه می دانند در منطقه، کشوری مثل 
ایران وجود ندارد و ایران می تواند در منطقه تاثیرات اساسی بگذارد و با 

این دیدگاه باید روابط را پی گیری کرد.
آیت اهلل هاشمی یادآور شد: در حال حاضر منطقه بعنوان کانون خطری 
برای دنیا تبدیل شده، جریان تروریسم بعنوان یك جریان خطرآفرین است 

و دنیا به این زودی ها نمی تواند از شر آنها خالص شود . 
طریق  از  آنها  االن  کرد:  تصریح  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
فضای مجازی، مدیریت و سربازگیری می شوند و در هر جایی در حال 

سازماندهی هستند.

وی با اشاره به این که افغانستان به مدت 30 سال گرفتار جنگ است، 
افزود: تروریسم از افغانستان توسعه پیدا کرد و ناتو با همه توانش نتوانست 

کاری بکند. 
وی خاطرنشان کرد : مواد مخدر 10 برابر و تروریسم به قدری قوی شد که 
هر کاری بخواهد می کند و کشورهایی که برای امنیت خود اهمیت قائلند، 

از این بابت نگران هستند .
آیت اهلل هاشمی با تاکید بر اینکه موفقیت دولت روحانی در برقراری روابط 
با دنیا و کسب موفقیت در دستاورد هسته ای کار بزرگی بود، افزود: ما با 
داشته های خودمان و بدون حمایت دیگران در همه مراحل هسته ای می 

توانیم تاثیرگذار باشیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: باید از این موقعیت ها 
استفاده کنیم و دعواهای مربوط به برجام را که ثمری جز تفرقه افکنی 

ندارد، کنار بگذاریم .
با برجام  آیت اهلل هاشمی خاطرنشان کرد: مردم می فهمند کسانی که 

مخالفت می کنند، اشتباه می کنند و ما نمی گوییم سوء نیت دارند.
وی تاکید کرد: باید وحدتمان را حفظ کنیم و کشورمان را در دنیای پر 

آشوب، نگه داریم .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: اگر تنگ نظری های 

شعاریون را نداشتیم، تمام خطوط از ایران عبور می کرد .
وی اظهار کرد : با توجه به موقعیت خوب منطقه آزاد انزلی، می توانیم 
با فراهم کردن شرایط الزم آن را به کانون داد و ستد منطقه خزر تبدیل 

کنیم.
)ادامه در صفحه 2(

آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در بازدید از طرح های عمرانی منطقه آزاد انزلی

موفقيت دولت در برقراری روابط با دنيا، كار بزرگی بود
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نوار ناکامی های فوتبال گیالن پاره شد

صعود مقتدرانه سپيدرود رشت به ليگ دسته اول

گيالن امروز، رویا علی پور- در روزهای اخیر طرح اصالح قوانین شوراها 
در مجلس و همچنین  در برنامه ششم توسعه مطرح شد و واکنش های 
بسیاری در پی داشت. یکی از موضوعاتی که در طرح پیشنهادی مجلس 
مورد بررسی قرار گرفت موضوع انتخاب شهرداران بود که بر این اساس 
شهردار توسط هیئت حل اختالف به شورای شهر پیشنهاد شود. در حالی 
انتخاب شهردار در  که  دولت در الیحه مدیریت شهری، پیشنهاد داده 
شهرهای باالی دویست هزار نفر با رأی مستقیم مردم انجام شود. همچنین 
در برنامه ششم توسعه در بند مربوط به شهرداری ها موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده مطرح شده که قراراست این مالیات  به وجه دولتی تبدیل 
این  اعمال  با  شود.  داده  تخصیص  استانداری  توسط  آن  از  بعد  و  شود 
تغییرات دو مسئولیت مهم شوراها که یکی انتخاب شهردار و تدوین بودجه 
و دیگری نظارت بر آنهاست تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. هرچند به نظر 
می رسد که چنین تغییراتی در قوانین شوراها مغایرت قانونی داشته باشد 
و  شورا را از ماهیت خود که پررنگ کردن نقش مردم در امور جاری کشور 
است دور خواهد کرد اما باید دید توجیه دولت و مجلس از این تغییرات 

چیست و چه زمانی این تغییرات اعمال خواهد شد.

تغييرات پيش بينی شده در قوانين شوراها مغایرت قانونی دارد
سید رضا موسوی روزان با تاکید بر اینکه هر اقدامی که منجر به تضعیف 
به  متعلق  جایگاه  این  گفت:  نیست،  قبول  قابل  شود  شهری  پارلمان 

نمایندگان مردم است و مانند جایگاه نمایندگان در مجلس نباید به هیچ 
و  عزل  شهر  اسالمی  شورای  مهم  اختیارات  از  یکی  شود.  تضعیف  وجه 
نصب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداران است. هرچند باید اعتراف کرد 
که شورای اسالمی شهر رشت تاکنون در این زمینه عملکرد قابل دفاعی 
عملکرد  تصویب چنین طرح هایی همین  از دالیل  یکی  و شاید  نداشته 
ضعیف شوراها باشد. میانگین عمر شهرداران در کل کشور دو و نیم سال 
است در حالی که این آمار در شهر رشت شاید از یك فصل و نیم یا دو 
فصل تجاوز نکند. با وجود همه کاستی ها، پارلمان شهری زمانی می تواند 
را  اختیارات الزم  انجام دهد که  به درستی  را  نمایندگی خود  و  وظایف 
داشته باشد. همان طور که رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شود ولی 
هیئت دولت توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند؛ در غیر این صورت 

چگونه می تواند قدرت نظارت خود را اعمال کند.
عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست در پاسخ به این ادعا که البی گری 
در سطح شوراها در خصوص انتخاب شهردار از دالیل این امر برشمرده 
می شود، گفت: یکی از راه های نظارتی شورا، بحث طرح سؤال و استیضاح 
و عزل و نصب شهرداران است. اگر شورا دخالتی در انتخاب شهردار نداشته 
باشد باید دید چه چیزی جایگزین این اختیار خواهد شد. شاید معاونین 
حاکمه  هیئت  عنوان  به  سازمان ها  روسای  و  مناطق  شهردار، شهرداران 

شهرداری جایگزین شود تا از شورا رأی بگیرند. 
)ادامه در صفحه 3(

گزارش تحلیلی گیالن امروز درباره طرح اصالح قانون شوراها

محدوديت بيشتر شوراها يا افزايش اختيارات شهرداران؟
خطیبانی: شوراها بار اضافی به کشور تحمیل کرده اند                            موسوی روزان: این حرف توهـین به آرای مردم است

شركت شكوفه موتور گيالن –  برادران پور رستگار

جايگزينی خودروهای فرسوده

آدرس: رشت – جاده انزلی – روبه روی فرودگاه – تلفن 5 – 33722300

رشت - ميدان زرجوب - اول خيابان الهيجان - تلفن 33839050-8

خمام – چوكام – نمايندگی سايپا – تلفن 8 – 34497400

در طرح سایپا با وام

مهندس جعفرزاده:

حل مشکالت جوانان 
از اولـویت هـای 
مجلس دهم است

2

اعضای هيات مديره جديد مجتمع ونوس 
منطقه آزاد انزلی انتخاب شدند

در اجرای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده مالکین 

مسعود  میالد  جشن  با  همزمان   95/3/2 مورخ  یک شنبه  روز  که  ونوس  مجتمع 

حضرت ولی عصر )عج( در سالن همایش های هالل احمر بندرانزلی باحضور آقای 

علیرضا اشرفی ریاست مجمع تشکیل و برگزار شد اعضاء پس از بیان مشکالت و 

بحث و تبادل نظر اعضای هیات مدیره جدید مجتمع ونوس به تعداد 7 نفر برای 

مدت فعالیت یک دوره ی دو ساله و دو نفر بازرس برای مدت فعالیت یک دوره ی 

یک ساله، با رای اکثریت انتخاب شدند.

تعداد آرای ماخوذه  در این انتخابات تعداد 63 رای اعالم وصول شد که به ترتیب 

آقایان ولی ا... حسینی با 61 رای، حسن خوشحال 60 رای، محمدرضا صدیقی 57 

رای، فرید اعتمادی 55 رای، علی رضا صادقی منش با 54 رای،  حمید جم لویی 53 

رای و علی طالبی با 52 رای به استناد قانون برگزاری مجامع و انتخابات برای مدت 

زمان مشخص کرسی مدیریت هیات مدیره مجتمع ونوس را در اختیار گرفتند.

همچنین حمید فرهنگ با 57 رای و افشین خطابخش با 56 رای به عنوان بازرسین 

هیات مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند.

علی رضا اشرفی

رييس مجمع برگزاری انتخابات هيات مديره

مجتمع ونوس

آیات جنتی و یزدی عضو هیئت  مرکزی نظارت 
بر انتخابات ریاست جمهوری شدند

بخش سیاسی- هیئت مرکزی نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و میاندوره ای مجلس انتخاب شدند.

اعضای هیئت مرکزی نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
و میاندوره ای مجلس شورای اسالمی در جلسه دیروز )چهارشنبه 17 آذر( 

شورای نگهبان انتخاب شدند.
در این جلسه آیت اهلل احمد جنتي، آیت اهلل محمد یزدي، محمدرضا علیزاده، 
محسن اسماعیلي، عباسعلي کدخدایي، سیامک ره پیک و حجت االسالم 
ابراهیم رئیسي به عنوان اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین 

دوره ریاست جمهوری و میاندوره ای مجلس شورای اسالمی انتخاب شدند.
شورای نگهبان در جلسه ششم مرداد امسال این نهاد با پیشنهاد وزارت کشور 
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت  ماه سال آینده 
موافقت کرد. همچنین وزارت کشور بنا به تقارن ایام خردادماه با ماه مبارک 
رمضان به شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری 
زودتر از موعد مقرر برگزار شود که شورای نگهبان با این پیشنهاد موافقت 
کرد. براساس اصول یک  صد و هجدهم و نود و نهم قانون اساسی مسئولیت  
نظارت  بر انتخابات  ریاست  جمهوری  به عهده  شورای  نگهبان  است که این 
شورا نیز از طریق هیئت های نظارت بر انتخابات که قانون، سازوکارهای آن 

را مشخص کرده، بر این انتخابات نظارت می کند.

تاکید اوباما بر حفظ توافق هسته ای 
در دیدار با ترامپ

بخش سیاسی- وزیر امور خارجه آمریکا با بیان این که اوباما و ترامپ 
رایزنی های خوبی درباره توافق هسته ای داشته اند، تاکید کرد: توافق هسته ای 

دارای بخش های سازنده ای است که ارزش حفظ کردن را دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، جان کری، وزیر امور خارجه 
آمریکا در سخنرانی خود در نشست ناتو در بروکسل گفت: این را می دانم که 
رئیس جمهور اوباما گفت وگوی خوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب، 
درباره توافق هسته ای با ایران داشت. این منطق در گفت وگو حاکم بود که 
بدون نقض آن، بخش هایی از این توافق هستند که مثبت و سازنده اند و دارای 
ارزش هستند و باید حفظ شوند. از این رو، به نظر من اتالف زمان است و 
نباید روی چیزهایی که روی نداده اند و قرارهایی که صورت نگرفته اند، بیش 
از حد کار کنیم. کری ادامه داد: امید من این است که حقایق، علوم، عقل 
سلیم و منافع مشترک به خوبی مورد بررسی قرار گیرند و به شکلی اقدام شود 
که نتایج خوبی نه فقط برای کشور ما، بلکه برای اتحاد، مشارکت، دوستی و 
متحدان مان به دست آید و من باور دارم که این گونه خواهد بود. با این حال، 
گمان می کنم دست کم نشانه هایی وجود دارد که حوادثی روی می دهد که 
دولت فعلی، آن را دوست ندارد و ما با آنها موافق نیستیم. علت نیز این است 

که دولتی متفاوت روی کار است که رویکردی متفاوت دارد.
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آگهی فراخوان عمومی سرمايه گذاری و مشاركت شهرداری رشت
در پروژه شهربازی

شهرداری رشت در نظر دارد برای مشارکت در ساخت، تجهیز و نگهداری شهربازی از طریق فراخوان، شریک سرمایه گذار واجد شرایط را جهت مشارکت در این پروژه با یکی از روش های خانواده  BOT انتخاب نماید. 
لذا از عالقمندان به مشارکت که از توان مالی، اجرائی، فنی و مدیریتی با سوابق کار مشابه موفق برخوردارند، دعوت می شود طرح پیشنهادی خود را به همراه سوابق طراحی و اجرا مرتبط و فهرست امکانات و تجهیرات را در 
قالب فرم های الف و ب را تا 20روز پس از انتشار آگهی در پاکات سربسته و مهر و موم شده )مشخصات شرکت کننده و نام پروژه(  به شهرداری رشت واقع در رشت- خیابان سعدی- کوچه فرقان بین- ساختمان شهرداری 

رشت- دبیرخانه تحویل نمایند. بررسی طرح ها بر عهده کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری می باشد.
به سبب اهمیت موضوع شهرداری رشت دو عرصه را با مشخصات ذیل به این امر اختصاص داده است که در صورت انتخاب هر یک از آنها متناسب با شرایط اعالم شده ذیل، متقاضیان می توانند اطالعات تکمیلی را از سایت 
مدیریت سرمایه گذاری شهرداری www.invest.rasht.ir قسمت فراخوان دانلود نموده و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره33341819-013 تماس حاصل فرمایند و مستندات مورد نیاز را تا زمان مقرر ارائه نمایند.

2 -عرصه پيشنهادی دوم جهت احداث شهربازی 1- عرصه پيشنهادی اول جهت احداث شهربازی

منطقه 5 – جنب مسکن مهر
مساحت تقریبی: 100000مترمربع

دارای ایده و لکه گذاری اولیه 

منطقه 2 – خیابان حافظ-خیابان ملت جنب پارک شهر )شهربازی سابق(
مساحت تقریبی: 14000مترمربع بابت شهربازی+2500 متر عرصه جهت پارکینگ

* دارای مطالعات فنی و اقتصادی با رویکرد شهربازی
* دارای ایده و لکه گذاری اولیه با رویکرد فضای سبز و لکه های آموزشی و تفریحی

ایده و لكه گذاری اوليه

موقعيت عرصه در شهر

موقعيت عرصه در شهر        

با توجه به موقعیت مناسب این عرصه، دو رویکرد مجزا  در نظر گرفته شده است که پس از اخذ 
نظرات سرمایه گذاران تصمیم اتخاذ می گردد.

شرایط ورود در رویکرد اول )شهربازی(:
 روش مشارکتی BOLT به شرط اموال منقول

 طول دوران مشارکت در دو بازه 12+2 و یا 18+2 سال
 لحاظ کردن اجاره سالیانه، نرخ رشد سالیانه و همچنین نرخ رشد دوره ای 6 ساله

 بر اساس مطالعات اقتصادی مود تایید هیات عالی سرمایه گذاری و شورای اسالمی شهر
 زمان شروع بهره برداری حداکثر یک سال پس از انعقاد قرارداد

شرایط ورود در رویکرد دوم :
بر اساس ایده اولیه تهیه شده با روش BOLT و به دو صورت می توان همکاری نمود:

 طراحی، اجرا و سرمایه گذاری لکه ها به صورت یکپارچه
 اعالم آمادگی در یک یا چند لکه سرمایه گذاری

شرایط متقاضیان :
1- دارا بودن توانمندی مالی جهت انجام سرمایه گذاری 

2- داشتن حسن سابقه
از متقاضیان حائز شرایط دعوت می گردد تا حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ درج آگهی، ضمن اعالم آمادگی بصورت کتبی برای 
حضور در سرمایه گذاری پروژه صدرالذکر، نسبت به تحویل مستندات ذیل به آدرس : رشت- خیابان سعدی- کوچه فرقان بین- 

ساختمان شهرداری رشت- دبیرخانه 
  تصویر اساسنامه، آخرین روزنامه رسمی )برای اشخاص حقوقی(

  ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده طی 10سال گذشته
  ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت در تامین منابع مالی مورد نیاز

  ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های مشابه
  ارائه هر گونه مستندی که بیانگر توانایی سرمایه گذار برای حضور در طرح فوق االشاره باشد

  ارائه روش های مشارکت و سرمایه گذاری که متقاضی آمادگی مشارکت در قالب آنها را دارد )با قید اولویت روش های 
پیشنهادی برای سرمایه گذار(

توضیح 1 : در صورت تمایل به اعالم آمادگی برای سرمایه گذاری(، عالوه بر ارائه قرارداد مشارکت متقاضی با شرکای پیشنهادی، 
ارائه مستندات فوق برای تک تک اعضاء مشارکت ضروری است.

توضیح 2 : ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه 
گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت بعمل خواهد آمد. )بررسی مستندات ارائه 

شده توسط کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری می باشد.(
توضیح ۳ : کلیه هزینه های فراخوان و چاپ آگهی، بر عهده سرمایه گذار منتخب خواهد بود.

توضیح 4: مستندات می بایست در پاکت مهر و موم شده تحویل داده شود.
توضیح5: تکمیل فرم پیوست الف و ب به فراخوان و ارائه طرح پیشنهادی در آن قالب الزامیست و در غیر این صورت طرح قابل 

بررسی نمی باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با مدیریت سرمایه  گذاری شهرداری رشت به شماره تلفن ۳۳۳41819-01۳ تماس حاصل فرمایید.

سيد محمدعلی ثابت قدم - شهردار رشت

بخش سیاسی- سفیر انگلیس در ایران با تاکید بر اینکه دولت 
انگلیس و شرکای این کشور در اتحادیه اروپا از اجرای کامل توافق 
برجام حمایت می کنند، گفت: شرکت های انگلیسی به دنبال افزایش 

حضور در پروژه های اقتصادی ایران هستند.
امضای  مراسم  حاشیه  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  هاپتون  نیکالس 
اظهار  داچ شل،  رویال  ایران و شرکت  نفت  نامه شرکت ملی  تفام 
کرد: حضور من در این مراسم نشانه ای بر حمایت دولت انگلستان 
از اجرایی شدن کامل توافق برجام است و اگر بخواهیم این حضور را 
اینگونه تعبیر کنیم که موانع اجرایی شدن این توافق از جمله نتیجه 
ندارد،  تاثیر  برجام  اجرای  در  انگلستان  اراده  بر  آمریکا  در  انتخابات 

برداشت درستی است.
وی افزود: عالوه بر شرکت بزرگ نفتی شل، شرکت های دیگری نیز 
در حوزه نفت و گاز و سایر حوزه های اقتصادی از جمله حمل و نقل به 
دنبال افزایش حضور در ایران هستند که در این زمینه در هفته آینده 

تیم بزرگ اقتصادی از انگلستان به ایران سفر خواهد کرد.
نیکوالس هاپتون ادامه داد: تصور می کنم موضع انگلستان و سایر 
شرکای اروپایی ما مشخص است ما به طور کامل از برجام حمایت 
می کنیم و همه اقدامات الزم را برای اینکه تضمین کنیم این توافق 
به طور مناسب اجرا می شود را به کار خواهیم بست؛ چراکه این مسئله 
امنیت در  برای تضمین  راه  بهترین  ما  از نظر  و  نفع همه است  به 
منطقه خاورمیانه و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در ایران وهمچنین 

در اروپاست.
تا  هستم  اینجا  امروز  من  داد:  ادامه  وی 
و  برجام  از  را  خود  دولت  کامل  حمایت 
حمایت خود را از شرکت های انگلیسی از 
جمله رویال داچ شل اعالم کنم و می دانم 
همکاران من از سایر کشورهای اروپایی نیز 

به دنبال همین هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
همکاری های  برای  گسترده ای  زمینه های 
وجود   انگلستان  و  ایران  میان  اقتصادی 
دارد و نشانه های مثبتی نیز وجود دارد که 
پیشرفت مناسب در مذاکرات طرفین ایجاد 

شده است.
این که  بر  تاکید  با  انگلیس  سفیر 

»فرصت های بخش نفت و گاز ایران و سایر زمینه های اقتصادی در 
این کشور برای توسعه حضور شرکت های انگلیسی زیاد است«، ادامه 
داد: شرکت های انگلیسی می توانند با حمایت از شرکت های ایرانی 
همکاری های دوجانبه را گسترش دهند تا هر دو کشور از منافع این 
موضوع بهره مند شوند و توافق امروز که به امضای دوطرف رسید 
نشان دهنده جدیت طرف انگلیسی برای همکاری با ایران و توسعه 

ظرفیت های مغفول مانده است.

ایسنا  دیگر  سوال  به  پاسخ  در  وی 
مبنی بر این که »شرکت های بزرگ 
بریتیش  و  شل  همچون  انگلیسی 
را  ایران  در  خود  دفاتر  پترولیوم 
تصریح  کرد«،  خواهند  راه اندازی 
حال  در  انگلیسی  شرکت های  کرد: 
تنها  نه  هستند.  ایران  به  بازگشت 
فقط در بخش نفت و گاز که در سایر 
شرکت های  اقتصادی  زمینه های 
دفاتر  راه اندازی  دنبال  به  انگلیسی 
درماه های  هستند.  ایران  در  خود 
آینده بیش از پیش با شرکای ایرانی 

خود همکاری داشته باشند.
بسیار  این که »پتانسیل  بیان  با  وی 
دارد«  وجود  ایران  با  انگلیسی  شرکت های  همکاری  برای  باالیی 
گفت: من به عنوان سفیر انگلیسی در ایران تالش می کنم تا از این 
پتانسیل استفاده شود. که در این زمینه می توان به طیف گسترده ای از 
زمینه های همکاری از نفت و گاز تا حمل و نقل اشاره کرد که هفته 
آینده یک هیئت تجاری بزرگ در بخش های نفت و گاز، معدن و 
دیگر موضوعات همکاری با سفر به ایران به دنبال توسعه ظرفیت های 

همکاری هستند.

سفیر انگلیس در تهران:

كامال از برجام حمايت می كنيم

از  ملی  منافع  و  دیپلماسی  فراکسیون  رییس  سیاسی-  بخش 
حمایت این فراکسیون از تصمیم امروز شورای عالی امنیت ملی و 

کمیته نظارت بر برجام خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مصطفی کواکبیان در حاشیه جلسه علنی 
از  ما  در جمع خبرنگاران گفت:  با حضور  امروز)چهارشنبه( مجلس 
تصمیم امروز شورای عالی امنیت ملی در جهت مقابله با تحریم هایی 
آمریکا  از طرف  و  کرده  اتخاذ  ایران  دولت  علیه  آمریکا  کنگره  که 
نقض آشکار برجام است حمایت می کنیم و معتقدیم تصمیمات در 

شورای عالی امنیت ملی با توجه به رعایت تمام مصلحت ها و منافع 
ملی اتخاذ می شود.

او ادامه داد: بعضی از دوستان هم از برخی اظهارنظرهایی که مطرح 
و عنوان می شود برجام قرار است از طرف کل 1+5 نقض شود انتقاد 
داشتند؛ این در حالی است که  فقط آمریکا این کار ر ا کرده و ما هم 

نقض برجام  از طرف آمریکا را محکوم می کنیم.
کواکبیان تاکید کرد به کشورهای اروپایی توصیه می کنیم نگذارند 
با نقض عهد یک کشور کل برجام زیرسوال برود. تمدید تحریم ها 

با روح حاکم و قرارداد فی مابین مغایرت دارد.
نماینده اصالح طلب مردم تهران همچنین متذکر شد: ترامپ برخالف 
اوباما ممکن است بخواهد برجام را زیر سوال ببرد و لی راهکارهای 
قانونمندی ندارد. من خیلی قبل تر از آنکه ترامپ روی کار بیاید گفتم 

ایشان این توانایی را ندارد که بخواهد برجام را پاره کند.
او افزود: به ترامپ توصیه می کنیم اگر می خواهید بر جامعه جهانی 
اعتباری داشته باشیم پایبندی کامل و دقیق خود را در اجرای برجام 

نشان بدهید.

کواکبیان در جمع خبرنگاران:

ترامپ توانایی پاره کردن برجام را ندارد





 

 آگُی فشاخًان ػمًمی سشمایٍ گزاسی ي مشاسکت شُشداسی سشت

 شُشتاصیدس پشيطٌ 

ششیک سشمایٍ  ،اص طشیق فشاخًان تجُیض ي وگُذاسی شُشتاصی ،تشای مشاسکت دس ساخت دس وظش داسد سشتشُشداسی 

لزا اص ػالقمىذان  .ومایذاوتخاب  BOT  َای خاوًادٌ سيشیکی اص تا دس ایه پشيطٌ سا جُت مشاسکت گزاس ياجذ ششایط 

دػًت می شًد طشح  تشخًسداسوذ، تٍ مشاسکت کٍ اص تًان مالی، اجشائی، فىی ي مذیشیتی تا سًاتق کاس مشاتٍ مًفق

سا الف ي ب  سا دس قالة فشم َایپیشىُادی خًد سا تٍ َمشاٌ سًاتق طشاحی ي اجشا مشتثط ي فُشست امکاوات ي تجُیشات 

تٍ شُشداسی   (مشخصات ششکت کىىذٌ ي وام پشيطٌ) ي مُش ي مًم شذٌ دس پاکات سشتستٍ یپس اص اوتشاس آگٍ سيص20تا 

تشسسی  .ومایىذتحًیل  دتیشخاوٍ -ساختمان شُشداسی سشت -کًچٍ فشقان تیه -خیاتان سؼذی -سشت سشت ياقغ دس

 .طشح َا تش ػُذٌ کمیسیًن کاسشىاسی سشمایٍ گزاسی می تاشذ

کٍ دس صًست دي ػشصٍ سا تا مشخصات ریل تٍ ایه امش اختصاص دادٌ است شُشداسی سشت تٍ سثة اَمیت مًضًع 

مذیشیت سا اص سایت تکمیلی اطالػات  دمتقاضیان می تًاوه ،ریل اوتخاب َش یک اص آوُا متىاسة تا ششایط اػالم شذٌ

تشای کسة اطالػات تیشتش تا یا داولًد ومًدٌ ي فشاخًان  قسمت www.invest.rasht.ir سشمایٍ گزاسی شُشداسی

 .يسد ویاص سا تا صمان مقشس اسائٍ ومایىذمستىذات مد ي تماس حاصل فشمایه 013-33341819شماسٌ
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 ایسُ ٍ لىِ گصاضی اٍلیِ                                                                           هَلقیت فطصِ زض شْط                  

 

 هسىي هْط جٌة – 5هٌغمِ       

 هتطهطتـ100000: هساحت تمطیثی

  اٍلیِ ایسُ ٍ لىِ گصاضیزاضای 
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         هَلقیت فطصِ زض شْط                                         

                          

 .تصوین اتراش هی گطزز زض ًؾط گطفتِ شسُ است وِ پس اظ اذص ًؾطات سطهایِ گصاضاى تا تَجِ تِ هَلقیت هٌاسة ایي فطصِ، زٍ ضٍیىطز هجعا 

 (:شُشتاصی)ششایط يسيد دس سيیکشد ايل 

 تِ شطط اهَال هٌمَل BOLTضٍش هشاضوتی -

 سال 2+18ٍ یا  2+12عَل زٍضاى هشاضوت زض زٍ تاظُ -

 سالِ 6ٍ ّوچٌیي ًطخ ضشس زٍضُ ای  لحاػ وطزى اجاضُ سالیاًِ، ًطخ ضشس سالیاًِ-

 ٍ شَضای اسالهی شْط تط اساس هغالقات التصازی هَز تاییس ّیات فالی سطهایِ گصاضی-

 ضی حساوثط یه سال پس اظ اًقماز لطاضزازظهاى شطٍؿ تْطُ تطزا-

 :ششایط يسيد دس سيیکشد ديم 

 :ٍ تِ زٍ صَضت هی تَاى ّوىاضی ًوَز BOLTتا ضٍش  تط اساس ایسُ اٍلیِ تْیِ شسُ

 تِ صَضت یىپاضچِلىِ ّا  اجطا ٍ سطهایِ گصاضی ،عطاحی-

 افالم آهازگی زض یه یا چٌس لىِ سطهایِ گصاضی-

 

 

 

 

 (شْطتاظی ساتك) شْطذیاتاى هلت جٌة پاضن -ذیاتاى حافؼ – 2هٌغمِ 

 هتط فطصِ جْت پاضویٌگ 2500+تاتت شْطتاظی هتطهطتـ14000: هساحت تمطیثی

 تا ضٍیىطز شْطتاظیزاضای هغالقات فٌی ٍ التصازی *

 زاضای ایسُ ٍ لىِ گصاضی اٍلیِ تا ضٍیىطز فضای سثع ٍ لىِ ّای آهَظشی ٍ تفطیحی*

 

 



 

 :ششایط متقاضیان 

زاضا تَزى تَاًوٌسی هالی جْت اًجام سطهایِ گصاضی      -۱

زاشتي حسي ساتمِ     -۲

، ضوي افالم آهازگی تصَضت وتثی تطای آگْیضٍظ اظ تاضید زضج  20اظ هتماضیاى حائع شطایظ زفَت هی گطزز تا حساوثط ؽطف 

 -وَچِ فطلاى تیي -ذیاتاى سقسی -ضشت :تحَیل هستٌسات شیل تِ آزضس حضَض زض سطهایِ گصاضی پطٍغُ صسضالصوط، ًسثت تِ 

 زتیطذاًِ  -ساذتواى شْطزاضی ضشت

( حمَلی اشراص تطای) ضسوی ضٍظًاهِ آذطیي اساسٌاهِ، تصَیط         ·

 گصشتِ سال10 عی شسُ اًجام ّای گصاضی سطهایِ تِ هطتَط هستٌسات اضائِ         ·

هشاضوت زض تاهیي هٌاتـ هالی هَضز ًیاظ  اهىاى یا ٍ هالی تَاى تَزى زاضا تِ هطتَط هستٌسات اضائِ         ·

 هشاتِ ّای عطح زض گصاضی سطهایِ ٍ هشاضوت ًحَُ یا ٍ زستَضالقول اضائِ         ·

 تاشس االشاضُ فَق عطح زض حضَض تطای گصاض سطهایِ تَاًایی تیاًگط وِ هستٌسی گًَِ ّط اضائِ         ·

تا لیس اٍلَیت ضٍش ّای )هتماضی آهازگی هشاضوت زض لالة آًْا ضا زاضز  وِ گصاضی سطهایِ ٍ هشاضوت ّای ضٍش اضائِ         ·

( پیشٌْازی تطای سطهایِ گصاض

، فالٍُ تط اضائِ لطاضزاز هشاضوت هتماضی تا شطوای پیشٌْازی، (زض صَضت توایل تِ افالم آهازگی تطای سطهایِ گصاضی:  ۱تَضیح 

. اضائِ هستٌسات فَق تطای ته ته افضاء هشاضوت ضطٍضی است

اضائِ هستٌسات ّیچگًَِ حمی تطای اضائِ زٌّسُ ایجاز ًٌوَزُ ٍ پس اظ تطضسی هستٌسات، ًسثت تِ اًتراب سطهایِ :  ۲تَضیح 

تطضسی هستٌسات اضائِ ) .زگصاضاى ٍاجس شطایظ ٍ هٌاسة تطای سطهایِ گصاضی زض پطٍغُ فَق السام ٍ اظ ایشاى زفَت تقول ذَاّس آم

 .(شسُ تَسظ وویسیَى واضشٌاسی سطهایِ گصاضی هی تاشس

. ولیِ ّعیٌِ ّای فطاذَاى ٍ چاج آگْی، تط فْسُ سطهایِ گصاض هٌترة ذَاّس تَز:  ۳تَضیح 

 .هستٌسات هی تایست زض پاوت هْط ٍ هَم شسُ تحَیل زازُ شَز: 4تَضیح 

اذَاى ٍ اضائِ عطح پیشٌْازی زض آى لالة العاهیست ٍ زض غیط ایي صَضت عطح لاتل تِ فط الف ٍ ب تىویل فطم پیَست: 5تَضیح

 .تطضسی ًوی تاشس

  .تواس حاصل فطهاییس 013-33341819گصاضی شْطزاضی ضشت تِ شواضُ تلفي   سطهایِ هسیطیتجْت وسة اعالفات تیشتط تا 

 

 ساختمان شورای

 شهر



الف فشم  

 
( هطخػات ضشکت) هطخػات کلی سشهایِ گزاس   

...............................................(حقَقی)ًام ........................................           (:حقیقی)ًام   

□خػَغی                                 □غیش دٍلتی عوَهی                   □غیش دٍلتی                       □دٍلتی:    ساختاس حقَقی  

(:سشهایِ گزاس/ضشکت)فعالیت ّای فعلی  

 

.............................:............................................................................................................................ًطاًی  

.......................................آدسس پست الکتشًٍیکی .........................   دٍسًگاس  ...........      .............تلفي     

 

 

فقظ گضیٌِ هَسد ًظش سا عالهت صدُ ٍ دس غَستی کِ  ( 2ٍ یا 1) غَست اًتخاب یکی اص ایي عشغِ ّا سشهایِ گزاساى هحتشم دس: هشحلِ اٍل

آهادگی سشهایِ گزاسی دس ّش دٍ صهیي هی تاضیذ ّش دٍ گضیٌِ سا اًتخاب ًوَدُ ٍ هی تایست عشح ّای پیطٌْادی خَد سا تش سٍی ّش یک اص 

 . عشغِ ّا تِ غَست هجضا تحَیل ًواییذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عشح پیطٌْادی اعالعات تکویلی دس خػَظ . ، اعالعات ریل سا تکویل ًواییذهذًظشاًتخاب ّش یک اص صهیي ّا ٍ سٍیکشد پس اص : هشحلِ دٍم

.(تاضذ 20 سال پیطٌْادی ٍ حذاکثش 10حذاقل سال پیطٌْادی *). لحاػ گشددضوا   

 * سیال..........................................هثلغ  :(تشآٍسد تقشیثی)اٍلیِ  حجن سشهایِ گزاسی

هاُ:........................عَل دٍساى ساخت*  
.دس غَست اًتخاب ّش یک اص سٍش ّا، ضشط آى ًیض هطخع گشدد( سٍش اٍل ٍ یا سٍش دٍم) دس غَست اًتخاب پشٍطُ ضْشتاصیسٍش هطاسکت *  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    □هْشجٌة هسکي  -5ّکتاسی تِ آدسس هٌغقِ 10عشغِ    -1

(سٍیکشد فقظ ضْشتاصی ) 

□( ضْشتاصی پاسک قذس ساتق تخطی اص پاسک ضْش ٍاقع دس خیاتاى هلت) ّکتاسی1.4عشغِ   -2  

:سٍیکشد هذًظش، کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش هی تاضذ( ّکتاسی 1.4)دس غَست اًتخاب ایي عشغِ   

     □ضْشتاصی-2-1

□آهَصضی تِ غَست یکپاسچِ-ٍسصضیهجوَعِ فضای سثض تا لکِ ّای -2-2    

 

 

 

 

 

□ (اًتقال –تْشُ تشداسی -ساخت )  BOT  هطاسکت: اٍلسٍش  

BOT  ( ُتجْیضاتی تذٍى دسیافت ٍجْی تِ ضْشداسی ٍاگزاس هی گشدد هطاسکت ّوِ چیض اعن اص هٌقَل ٍ غیش هٌقَل ٍ کلیِدس پایاى دٍس )□   

 :..........................................سال پیطٌْادی

BOT  ( پایاى دٍسُ کلیِ تجْیضاتی کِ قاتل اًتقال ًوی تاضذ تذٍى دسیافت ٍجْی تِ ضْشداسی ٍاگزاس هی گشدددس )هٌقَلتِ ضشط اهَال□   

 :..........................................سال پیطٌْادی

BOT قَل کِ اص اتتذا هطخع ٍ قسوتی اص اهَال هيدس پایاى دٍسُ کلیِ تجْیضاتی کِ قاتل اًتقال ًوی تاضذ )تِ ضشط قسوتی اص اهَال هٌقَل

  □( تذٍى دسیافت ٍجْی تِ ضْشداسی ٍاگزاس هی گشدداست 

 :..........................................سال پیطٌْادی 



الف فشم  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

□عشحْای پیطٌْادی ضْشداسی تِ عَس کاهل هَسد قثَل هی تاضذ  

□سشهایِ گزاس داسای عشح پیطٌْادی تَدُ ٍ تغییشاتی دس عشح ضْشداسی لحاػ هی گشدد  

 

دس اختیاس سشهایِ گزاساى قشاس خَاّذ گشفت تا عشح ّای خَد سا دس آى پیادُ ساصی کشدُ ٍ دس هْلت  کذ  هغالعات، ایذُ ّای اٍلیِ ٍ ًقطِ  

ٍ هساحت هَسد ًیاص فضای سشپَضیذُ ٍ تاص   دستگاُ ّای تاصی تِ ّوشاُ تشآٍسد تقشیثی آًْادس ضوي لیست تجْیضات، ) .هقشس تحَیل دٌّذ

 .(عشح گشددضویوِ 

آهَصضی سا داسیذ تا اعالم عٌَاى آًْا، فشم ّا سا تکویل -ّکتاسی توایل تِ هطاسکت دس یک یا چٌذ لکِ ٍسصضی4/1دس غَستیکِ دس عشغِ 

 .ًواییذ

 □(اًتقال -اجاسُ -تْشُ تشداسی-ساخت) BOLT هطاسکت: دٍمسٍش 

BOLT ( دس پایاى دٍسُ کلیِ تجْیضاتی کِ قاتل اًتقال ًوی تاضذ تذٍى دسیافت ٍجْی تِ ضْشداسی ٍاگزاس هی گشدد)تِ ضشط اهَال هٌقَل□   

 ............................................................................یپیطٌْادسال  

 .(هذل هی تاضذیکی اص دٍ ضوا اًتخاب ) : ( L)اجاسُ  پیطٌْاد 

 

 

 

 

BOLT قسوتی اص اهَال هٌقَل کِ اص دس پایاى دٍسُ کلیِ تجْیضاتی کِ قاتل اًتقال ًوی تاضذ )تِ ضشط قسوتی اص اهَال هٌقَل ٍ

  □( تذٍى دسیافت ٍجْی تِ ضْشداسی ٍاگزاس هی گشدداتتذا هطخع است 

 :..........................................سال پیطٌْادی 

  .(اًتخاب ضوا یکی اص دٍ هذل هی تاضذ): ( L)پیطٌْاد  اجاسُ 

 

 

 :ًحَُ پشداخت اجاسُ

 □سالیانه                         □ضص هاِّ                       □سِ هاِّ                              □هاّیاًِ 

 

 

 

 

 

                   □  

...................:)       (               

                             □  

....................              

 

                            □  

             ....................  

 

                  □  

              (       ...................:)  



الف فشم  

 

 

:  ٍ پیطٌْادات تَضیحات  

 

 
 



  ب فرم

در قسمت مزبًطٍ يارد وماییذ  ي در ( در صًرت بزآيرد ي بزرسی قبلی)لطفا اطالعات مزبًط بٍ َز یک اس مًارد خًاستٍ شذٌ را 

. دگزددر قسمت پایاوی فزم درج  مًارد مًرد ویاسصًرت ویاس بٍ تًضیحات    

(مشخصات شزکت) مشخصات کلی سزمایٍ گذار   

(:اشخاص حقیقی/حقًقی)وام   

(:سزمایٍ گذار/شزکت)َای فعلیفعالیت   
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□خصًصی                                 □غیز ديلتی عمًمی                   □غیز ديلتی                       □ديلتی:    ساختار حقًقی  
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............................(-ب  

............................. (ج  

کاربزی َای مکمل مًرد ویاس -5  

َشیىٍ َای طزح -6  

َشیىٍ ثابت شامل1-6  
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ریال.............................مبلغ.......      .............................(ب  

ریال.............................مبلغ  ........................   .............(ج  

ریال.............................مبلغ  .......................   ...............(د  



  ب فرم

 

َشیىٍ متغیز 2-6  
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 ریال.......................مبلغ حقًق     ----------دتعذا.....   .......................عىًان

 ریال.......................مبلغ حقًق     ----------دتعذا....   ........................عىًان

 ریال.......................مبلغ حقًق     ----------دتعذا........   ....................عىًان

 (سالیاوٍ)َشیىٍ اوزصی (ب
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 ریال..... ..........................گاس

 ریال.... ...........................آب

 ریال.............................َشیىٍ ساالوٍ تعمیز ي وگُذاری   ( ج

 َشیىٍ َای تجُیش( د

ریال............................مبلغ ..................................................       1  

ریال.............................مبلغ...................................................      2  

 ریال.............................مبلغ..................................................      3

 سایز َشیىٍ َا( ٌ

ریال............................مبلغ        ..................................................1  

ریال.............................مبلغ.      ..................................................2  

 ریال.............................مبلغ      ..................................................3

پیش بیىی درآمذ-7  

 فزيض درآمذ

..........................(الف  

..........................(ب  

..........................(ج  

..........................(د  

ریال.......................... ماَیاوٍپیش بیىی درآمذ   

 پیش بیىی درآمذ فصلی

ریال             ...................................بُار  

ریال............................تابستان  

ریال.................................پاییش  

ریال............................سمستان  

ریال........................................سالیاوٍپیش بیىی درآمذ   
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