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چه بالیی بر سر 
بازار مرغ آمد؟

رونمایی از دستگاه 
شناور دروگر سنبل آبی 

در گیالن

زن همسرکش 
از قصاص 

نجات یافت

سیروس الوند مطرح کرد:

باید دید در جامعه ای که 
هفت تیرکشی کم دارد چرا 
آدم ها خالفکار می شوند؟
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85 درصد کشور قرمز شد

جزئیات تعطیلی مشاغل در 
شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی

تضاد  آزاد شدن تغییر کاربری 
اراضی با انقالب اقتصادی۱4۰۰ 

منطقه آزاد انزلی در چالش 
انتخاب مدیرعامل

گیالن امروز- با وجودیکه قبل از نوروز آمار مبتالیان و فوتی های کرونایی نوید 
کنترل نسبی شرایط و حتی روند کاهشی را می داد اما؛ صدور مجوز سفرهای 
نوروزی و هجوم هموطنان برای سفر به اقصی نقاط کشور در تعطیالت دو هفته 
ای عید تمام رشته ها را پنبه کرد و به یکباره آمار مبتالیان و فوتی های کرونا 
سرعتی بی سابقه به خود گرفت و 85 درصد کشور رنگ قرمز کرونایی شد تا 

برقراری محدودیت ها برای مشاغل اعمال شود.
و  قرمز  شهرهای  در  مشاغل  تعطیلی  جزئیات  هم  بهداشت  وزارت  معاون کل 
نارنجی را تشریح کرد. ایرج حریرچی با بیان این که 257 شهر کشور شامل تمام 
مراکز استان ها در وضعیت قرمز قرار گرفتند، اظهار داشت: مجموع شهرهای قرمز 
و نارنجی کشور به بیش از 85 درصد رسید و متأسفانه برخی محدودیت ها هنوز 

به طور مناسب در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال نشده است.
وی افزود: مشاغل گروه دو در شهرهای قرمز باید به مدت دو هفته از زمان اعالم 
وضعیت قرمز، تعطیل شوند. بوستان ها و مراکز تفریحی به طور کامل، پاساژهای 
سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای 
موقت شامل بازارهای محلی و روز، مراکز شماره گذاری اتومبیل، آرایشگاه های 
مردانه و زنانه، جزو گروه دو هستند. وی ادامه داد: مراکز فروش لوازم آرایشی 
و بهداشتی، مراکز فروش فرش و موکت و لوازم خانگی و تزئینات ساختمان، 
اسباب بازی، سرگرمی، لوازم التحریر، ظروف، کتاب، محصوالت فرهنگی، مراکز 
فروش انواع پوشاک، کیف، کفش، چرم، آتلیه عکاسی و آژانس های مشاور امالک 
باید تعطیل باشند و مراکز تهیه و توزیع و طبخ مواد غذایی نباید پذیرش مشتری 
داشته باشند. حریرچی گفت: رستوران ها، کافی شاپ ها، مراکز فروش لوستر، درب 
و پنجره، حوله، کادویی، ملزومات بدنسازی، واحدهای صنفی فروش طال، جواهر، 
نقره و کاالهای دست دوم و سمساری و آموزشگاه های رانندگی مشاغل گروه دو 

هستند که در شهرهای قرمز باید تعطیل باشند.

وی درباره مشاغل گروه سه که باید در شهرهای نارنجی تعطیل باشند، تصریح 
کرد: تاالرهای پذیرایی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی، چای خانه ها 
و قهوه خانه ها، آموزشگاه های موسیقی و زبان با حضور 10 نفر و موزه ها و تئاتر و 

مهدهای کودک باید در شهرهای نارنجی تعطیل شوند.
داریم  گله  ناظر  به عنوان دستگاه  ما  کرد:  بهداشت خاطرنشان  وزیر  معاون کل 
که در شهرهایی که از چند روز پیش قرمز اعالم شده اند به خصوص در مراکز 
استان ها و تهران، بسیاری از مشاغل باز هستند و از مردم می خواهیم توسط 
سامانه های موجود، موارد تخلف را به دستگاه های ناظر اعالم کنند تا اعمال قانون 
صورت بگیرد. نظارت بر این تعطیلی ها به عهده وزارت بهداشت است و دستگاه 
انجمن های صنفی مربوطه  اتحادیه ها و  مسئول اجرایی، وزارت صمت است و 
همکار ما در اعمال قانون هستند؛ مردم تخلفات را به وزارت صمت اطالع دهند.

۱۹۳ فوتی جدید کرونا در کشور 
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت 1۹۳ بیمار مبتال به کرونا در شبانه روز 
گذشته، گفت: با این حساب مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ۶۳ 
هزار و ۶۹۹ نفر رسید. دکتر سیماسادات الری، گفت: بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 20 هزار و ۹5۴ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی 
شد که دو هزار و ۳1۹ نفر از آنها بستری شدند. به گفته وی، مجموع بیماران 
کووید1۹ در کشور به یک میلیون و ۹8۴ هزار و ۳۴8 نفر رسید. وی افزود: 
متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 1۹۳ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۳ هزار و ۶۹۹ نفر رسید. الری 
تاکید کرد: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۶75 هزار و  8۹1 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. به گفته وی، چهار هزار و 177 
نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 

تحت مراقبت قرار دارند.

آدرس: رشت - الکان بلوار پروفسور سمیعی، نرسیده 
به تقاطع راه آهن تلفن: 33403448-50 - 013

پوررستگار کد 4463

قابل توجه همشهریان عزیز
افتتاح مرکز معاینه فنی 

خودروهای سبك

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2۱66 و 34422۱77       فکس: 34422۰44

رئیس کل دادگستری گیالن :

پرونده قضایی برای اخالل گران 
نظام تولید گیالن تشکیل شد
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گیالن امروز-  رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون معتقد است حمایت 
از مرزنشینان در شرایط اقتصادی حاضر ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در 

مناطق مرزی، موجب تنظیم بازار کاالهای اساسی می شود.
خود  جلسه  آخرین  در  دولت  هیأت  گذشته  سال  اواخر  ایسنا،  گزارش  به 
تصویب کرد که واردات کاالهای اساسی از جمله چای، برنج، نهاده های دامی،  
دانه های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله و 
همچنین میوه های گرمسیری از طریق تعاونی های مرزنشینان و پیله وران 
از محل ارز حاصل از صادرات سال های 1۳۹7 تا 1۳۹۹ آنها و بدون الزام به 
ارایه گواهی سایر دستگاهها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع 
کشور عرضه شود. بر اساس این تصمیم، واردات کاالهای اساسی مذکور توسط 
تعاونی های مرزنشین از محل صادرات یکدیگر در سالهای 1۳۹7، 1۳۹8 و 
1۳۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و واگذاری ارز حاصل از 
صادرات پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکتهای 
تعاونی مرزنشین عمال امکانپذیر نیست.  واردات مرزنشینان به استناد قانون 
ساماندهی مبادالت مرزی، در قبال انجام صادرات است و مشمول تخفیفات 
گمرکی می شود لذا این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کاالهای اساسی 
و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند 

مغایر با قانون ساماندهی مبادالت مرزی است.
یاسر فیضیـ  رییس کمیسیون مرزنشینان اناق تعاونـ  درباره این مصوبه می 
گوید: تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات کاالهای اساسی و ضروری 
توسط تعاونی های مرزنشینان از محل ارز حاصل از صادرات سالهای 1۳۹7 

تا 1۳۹۹، خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده و بر خالف فرمایش مقام 
معظم رهبری در نامگذاری سال جدید و مصداق مانع تراشی و نقطه مقابل 
پشتیبانی است. او با اشاره به رکود فعالیت تعاونی های مرزنشین می گوید: 
مصوبه اخیر هیات وزیران در اواخر اسفند 1۳۹۹ فرصت خوبی بود که جبران 
مافات شود و به رکود اقتصادی مرزنشینان پایان دهد ولی متاسفانه تفسیر 
گمرک از عبارت« خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده« عدم استفاده 
از معافیت های گمرکی مرزنشینان است و این موضوع کور سوی امید ایجاد 
شده برای رفع مشکالت موجود را به ناامیدی تبدیل کرده و موجب نارضایتی 

مرزنشینان شده است.
ساماندهی  قانون  استناد  به  مرزنشینان  واردات  گوید:  می  فیضی  که  آنطور 
مبادالت مرزی، در قبال انجام صادرات است و این واردات در قبال صادرات 
مشمول تخفیفات گمرکی می شود لذا این تفسیر که مرزنشینان برای واردات 
کاالهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی 

استفاده کنند، مغایر با قانون ساماندهی مبادالت مرزی است.
از ظرفیت  بهره گیری  بر  تاکید  با  تعاون  اتاق  رئیس کمیسیون مرزنشینان 
اجتماعی اقتصادی مغفول مانده مرزنشینان ابراز امیدواری کرده در چند ماه 
باقی مانده از عمر دولت، اصالح این مصوبه و حمایت از مجموعه 7 میلیون 

نفری مرزنشینان کشور در دستور کار قرار گیرد.
آنکه  مرزنشینان، ضمن  از  حمایت  فعلی  اقتصادی  شرایط  در  وی  گفته  به 
موجب تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی می شود به تنظیم بازار 

کاالهای اساسی و ضروری کشور در شرایط تحریمی کمک خواهد کرد.

به رکود اقتصادی مرزنشینان پایان دهید! کاالهای اساسی ویژه رمضان کجا توزیع می شود
گیالن امروز- طبق اعالم مسئوالن کاالهای مورد استفاده در ماه رمضان 
مرغ،  قرمز،  گوشت  شکر،  برنج،  مثل  است  گذاری  قیمت  مشمول  که 
زولبیا و بامیه، آش و هلیم که قیمت آن ها تا شنبه مشخص می شود در 
فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار توزیع خواهد شد و برای 
تنظیم بازار این ماه نیز اقالم اساسی در اختیار استان ها قرار می گیرد تا در 

صورت لزوم توزیع شود.
تیتر  برنامه  در  بازار،  تنظیم  دبیر ستاد  قبادی،  عباس  ایسنا،  گزارش  به 
امشب درباره برنامه ریزی برای ماه مبارک رمضان گفت: 1۳۶ هزار تن 
محصول خرما در انبارها و سردخانه ها موجود است و طرح توزیع آن ها 
داده شده است و هر استان بر اساس نیاز، سهمیه برنج، شکر و روغن نباتی 
دارد.  در مورد هلیم و آش نیز به کمیسیون های نظارت استان ها ابالغ شده 
که قیمت گذاری کنند و تا قبل از شروع ماه رمضان قیمت اعالم خواهد 
شد. سهمیه شکر و روغن نباتی صنوف هم مشخص شده و از فردا روغن 

صنوف تحویل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ماه های گذشته به جز مرغ، مشکلی در سایر کاالها 
وجود نداشت، تصریح کرد: در بخش میوه، آجیل  پوشاک و غیره فراوانی 

در کشور بود و در محصوالت لبنی هم مشکل خاصی وجود نداشت.  
این اظهارات در حالی مطرح می شود که گرانی اقالم مختلف به ویژه در 

آستانه شب عید انتقادات زیادی به همراه داشت.
به گفته این مقام مسئول برای تنظیم بازار ماه رمضان ۳0 هزار تُن برنج،  
۳0 هزار تُن شکر،  ۳000 تُن گوشت قرمز منجمد و حدود 180 هزار تُن 
روغن به عنوان سهمیه ویژه در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت تا در 

صورت لزوم توزیع شود.
دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین تصریح کرد: در حال حاض مرغ در بازار 

فراوان و بیش از تقاضا است. بر این اساس پیش بینی شده که شرکت 
پشتیبانی دام و طیور اقدام به خرید مرغ مازاد کند. همچنین میزان کشتار 

و عرضه دام در سال 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹8 افزایش داشت. 
در ادامه این برنامه قاسم نوده فرهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز اعالم 
کرد: کاالهایی که مشمول قیمت گذاری است مثل برنج، شکر، گوشت 
قرمز، مرغ، زولبیا و بامیه، آش و هلیم در فروشگاه های زنجیره ای و میادین 

میوه و تره بار توزیع می شود.  
به گفته وی برنج هندی 18 هزار و 500 تومان، برنج تایلندی 12 هزار و 
500 تومان، شکر 8 هزار و 700 تومان است و هیچ کس حق ندارد گران تر 

بفروشد. قیمت آش و هلیم هم شنبه اعالم می شود.  
وی با اشاره به توزیع 18 کاالی مشمول در همه فروشگاه ها تا پایان ماه 
رمضان به فروشندگان و اصناف توصیه کرد به مناسبت ماه مبارک رمضان 
کاالها را با حداقل سود ممکن عرضه کنند و از ثواب این ماه بهره ببرند.  

محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات نیز با اشاره به اجرای طرح 
و  یافته  افزایش  ماه رمضان، گفت: ظرفیت گشت ها  پایان  تا  نوروز  ویژه 
تخلفات رصد می شود. در مناطقی که کاالها، عمده توزیع و عرضه می شود 

به جای گشت سیار، واحِد مستقر خواهیم داشت.  
وی درباره برخورد با عرضه مرغ قطعه بندی شده هم گفت: تا مشخص 
شدن قیمت مرغ قطعه بندی و اعالم آن، عرضه مرغ قطعه بندی ممنوع 

است.  
سید جواد احمدی، معاون بازرسی سازمان حمایت هم با اشاره به ادامه 
هزار   20 متوسط  ماه  در  گفت:  مبارک  ماه  ایام  در  نوروز  نظارتی  طرح 
شکایت دریافت می کنیم که بیش از ۶0 درصد شکایت ها منجر به تشکیل 

پرونده و اعالم به تعزیرات می شود.

گیالن امروز- از امروز باید تمامی مالکان خانه اطالعات مربوط به امالک 
خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از 
نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. در این 
زمینه صاحبخانه ها باید با شرایط، شمولیت، معافیت و چگونگی محاسبه 

مالیات بر خانه های خالی آشنا شوند. 
به گزارش ایسنا، طبق ماده 5۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم واحدهای 
مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد 
سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان »واحد خالی« شناسایی شوند، از سال 
دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم )1.5( برابر مالیات متعلقه
خاالی  واحدهای  شناسایی  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  راستا،  این  در 
سامانه امالک و اسکان که اطالعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج 
می شود را از بهمن ماه 1۳۹8 رونمایی و مردادماه 1۳۹۹ اجرایی کرد و به 
این سامانه وظیفه  دیگری هم عالوه بر شناسایی خانه های خالی محول شد 
که شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون هر خانواری می تواند 
یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری 
غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی شوند 

اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می شود. 
همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند 

مشمول مالیات نخواهد شد. 
از آنجا که در سال گذشته سامانه های مرتبط برای اخذ مالیات از خانه های 
نخستین  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس  اعالم  طبق  شد،  آماده  خالی 
مالیات از خانه های خالی در مرداد امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره 

ماهانه آن دریافت خواهد شد. 
مالیات  اخذ  برای  واحد مسکونی  هزار  تاکنون ۳00  آمار  آخرین   طبق 
خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که براساس قانون 5۴ 
مکرر که بخشی از قانون مالیات های مستقیم است، همه خانوارها اعم از 
شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطالعات سکونتی خود 

را در سامانه امالک و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند.
در این زمینه، بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، تمامی مردم باید 
از روز پنجشنبه )1۹ فروردین 1۴00( نسبت به ثبت امالک تحت تملک 

خود در سامانه امالک و اسکان به نشانی aMlak.Mrud.ir اقدام کنند.
بنابراین، تمامی مالکان باید اطالعات مربوط به امالک خود را در سامانه 
امالک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای 
سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود؛ در این بین الزم است تا با 

جزئیات اخذ مالیات از خانه های خالی آشنا شوید.
بر اساس قانون مالیات های مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای باالی 
100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور، در هر سال 
مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان 

خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می شود.

جزئیات مالیات ستانی از خانه های خالی  

گیالن امروز - مدیرعامل شرکت توانیر گفت: طرح افزایش تعرفه پیک بحران 
برای مشترکان دیماندی و پرمصرف درنظر گرفته شده که پس از تصویت هیات 
دولت اجرایی خواهد شد. محمدحسن متولی زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره 
به تاثیر اجرای طرح برق امید، اظهار کرد: با اجرای این طرح بخش عمده ای از 
مشترکان نه تنها افزایش مصرف ندارند بلکه مشمول تخفیف صددرصد شدند، 
درواقع مشترکان به سه گروه تقسیم می شوند، یک گروه مشترکان کم مصرف 
که شامل تخفیف صد درصدی می شوند، گروه دیگر مشترکان خوش مصرف 

هستند که شامل افزایش هفت درصدی تعرفه ها شده اند.
وی افزود: گروه سوم را مشترکان پر مصرف تشکیل دادند که تعداد آن ها زیاد 
نیست اما اگر مصرف خود را کاهش ندهند  شامل افزایش 1۶ درصدی به عالوه 
آن هفت درصد تعرفه برق می شوند، البته این درحالی است که اگر پرمصرف 
ها تنها 10 درصد مصرف خود را کاهش دهند تا ۳0 درصد صورت حساب آن 

ها کاهش می یابد.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه هدف تشویق مشترکان برای کاهش مصرف 
برق است، گفت: تا کنون برای اینکه بتوانیم مدیریت بار در زمان پیک را داشته 

باشیم از سیاست های تشویقی استفاده کردیم یعنی به صنایع پیشنهاد می 
دادیم که اگر بار مصرفی خود را در ساعت اوج بار جابه جا کنند در مابقی ساعت 
تعرفه آن ها نیم بها  حساب می شود و یا اگر کشاورزان همکاری کنند نیز مشوق 
هایی را برای آن ها در نظر می گیریم که این سیاست ها همچون گذشته ادامه 

خواهد داشت.
متولی زاده ادامه داد: با وجود این طرح ها تعدادی از مشترکان هستند که به 
دالیل مختلف تمایل به همکاری ندارند و پیشنهادی را به هیات دولت ارائه 
کردیم این بوده که برای این دسته از مشترکان تعرفه پیک بحرانی تعریف شود 
که اگر تصویب شود اجرا خواهیم کرد و این طرح تنها در زمان پیک و در ساعاتی 

محدود اجرایی می شود.
وی با اشاره به پیشنهاد ارائه شده برای افزایش تعرفه پیک بحرانی، اظهار کرد: 
پیشنهاد شده در آن ساعات تعرفه معادل برق تجدید پذیرها محاسبه شود یا 
اینکه افراد اگر ضرورت مصرف دارند برای خودشان تجدیدپذیر نصب کنند و با 
اجرای این طرح درصدهای اعالم شده برای افزایش تعرفه حذف و این طرح 

جایگزین می شود.

ماجرای طرح افزایش تعرفه پیک بحران چیست؟


