نماینده تالش:

مجلساجازه افزایش قیمت هیچ
کاالیی را به دولت نداد
2
رییس سازمان صمت گیالن مطرح کرد:
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جلوگیری خروج مرغ از مبادی
غیرقانونی در گیالن
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قتل پیرمرد
برای تصاحب
چکهای سفیدامضا

بحران در انزلی

اوضاع ملوانان
پیچیده تر شد
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رییس مجمع نمایندگان گیالن خبر داد:

طرح استیضاح محمود حجتی
با  ۴۰امضا کلید خورد

گیالن امروز -رییس مجمع نمایندگان گیالن در مجلس شورای اسالمی
از آغاز طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با امضای  ۴۰تن از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در صحن خبر داد.
ولی داداشی با اشاره به افزایش قیمت کاالهای اساسی اظهار کرد :دولت باید
هرچه سریعتر نسبت به تأمین کاالی اساسی مردم ازجمله گوشت و مرغ
دستبهکار شود .وی با اشاره به افزایش روزافزون قیمت مرغ در کشور افزود:
مردم بههیچوجه نمیتوانند بیثباتی در بازار را تحمل کنند و باید دولت در
تثبیت بازار تمهیدات الزم را بیندیشد.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن در خانه ملت با بیان اینکه افزایش قیمت
مرغ در گیالن بههیچوجه پذیرفتنی نیست ،تصریح کرد :گیالن یکی از
استانهایی است که عالوه بر تولید و اندازه مازاد بر تولید ،مرغ اضاف ه تولید
شده خود را به استانهای دیگر صادر میکند و نباید شاهد افزایش روزمره
قیمت مرغ در استان باشیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تنها مرغ نیست
که دچار سردرگمی شده و دولت نسبت به آن هیچ اقدامی انجام نمیدهد،
گفت :موضوع آرد ،گوشت قرمز و محصوالت کشاورزی از عمده کاالهای
هستند که دولت در تأمین و توزیع آنجا مانده است.

داداشی با اشاره به موضوع آرد و عدم توزیع آن در نانواییهای کشور بیان
کرد :گرچه دولت اعالم کرده که شیوه توزیع آرد به روال گذشته برمیگردد
اما همچنان در این بخش مشکالتی وجود دارد که نیازمند حل فوری است.
وی از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در آینده نزدیک خبر داد و افزود :طرح
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از روز گذشته با  ۴۰امضا در صحن مجلس
آغاز شده است.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن با بیان اینکه حجتی نتوانسته نیاز کشور
به محصوالت کشاورزی از جمله گوشت قرمز و مرغ را تأمین کند ،گفت:
هرکسی که توفیق خدمت به مردم را ندارد باید صحنه را ترک کند و شخص
دیگری برای ادامه همکاری مدیریت بخش تأمین محصوالت کشاورزی را
در دست بگیرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه متأسفانه
در کشور هر محصولی که عرضه آن کم و یا گران میشود رغبت مردم برای
خرید آن بیشتر میشود ،تصریح کرد :در کشورهای پیشرفته مردم با افزایش
قیمت یک محصول هیچوقت حاضر به خرید محصول گران نمیشوند
درحالیکه رفتار برخیها کام ً
ال متفاوت است و این کار جدی سازمان
صداوسیما و رسانهها و جراید جهت آگاهی بخشی به مردم را میطلبد.

مخالفت شدید آیتاهلل اشکوری با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان

درست است كه دريای خزر حوض نيست اما بیپايان هم نيست
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جناب آقای دکتر هادی تیزهوش تابان
ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن

زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

طلیعه بهار دلانگیز که نشانهای از صنع بیبدیل الهی است
بار دیگر از راه میرسد تا غبار کهنگی را از چهره طبیعت
بزداید ،بهار از راه میرسد و صحنه جهان آئینه تمام نمای
قدرت خداوندی میگردد .ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به
همه مردم عزیز ایران اسالمی و همه همشهریان عزیز گیالنی،
سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه ایزد منان برای شما
عزیزان مسالت داریم.

مدیریت شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران
استان گیالن

شرکت شکوفه موتور گیالن
(برادران پور رستگار)

انتخاب مجدد حضرتعالی را با اکثریت آراء بهعنوان منتخب دور نهم هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی گیالن تبریک عرض
نموده امید است با تجارب ارزشمند و دانش وافر حضرتعالی و اعضای منتخب
هیات نمایندگان دور نهم که از منتخبین شایسته و توانمند عرصه تجارت
و بازرگانی استان هستند در دوره چهارساله جدید منشاء تحول و خدمات
ماندگار برای توسعه همه عرصههای اقتصادی استان عزیزمان گیالن باشید.
علی امیرمستوفیان
رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان شهرستان رشت

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 :

