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خبر
نماینده مردم لنگرود تاکید کرد:

لزوم تسریع دولت در راهاندازی
سامانه ثبت حقوق مقامات کشور
گیالن امروز -نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی
بر راهاندازی هر چه سریعتر سامانه ثبت حقوق مقامات کشور از
سوی دولت تاکید کرد.
مهرداد بائوج الهوتی با تاکید بر راهاندازی سامانه ثبت حقوق
مقامات کشور اظهار کرد :راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات
به عنوان یکی از قوانین برنامه ششم توسعه الزماالجرا است.
وی با بیان اینکه این قانون هنوز به مرحله اجرا درنیامده است
افزود :دولت باید در راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و
مسئوالن بلندپایه کشور اهتمام ویژهای داشته باشد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
پیگیری و اصرار مجلس بر راهاندازی سامانه ثبت حقوق
مسئوالن گفت :راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات در راستای
نظام شفافسازی کشور است و همه از آن استقبال میکنند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی با اشاره به رفع ابهامات و سوءظنها به اشخاص
بلندپایه حقوقی با راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات کشور
خاطرنشان کرد :راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات در
راستای نظام شفافسازی است و اصرار مجلس نیز در راستای
شفاف کردن حقوق همه مسئوالن است.
الهوتی با بیان اینکه راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات
زمانبر است تصریح کرد :ثبت همه دریافتیها و پرداختیهای
به مسئوالن و مقامات مستلزم ایجاد زیرساختها است و باید
نرمافزارهایی طراحی شود تا بتواند در کنار ایجاد امنیت تحمل
بارگزاری حجم وسیع اطالعات را داشته باشد.
نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه دولت در تالش است تا
این سامانه را راهاندازی کند گفت :مجلس تاکید دارد تا این
سامانه راهاندازی شود تا هر کس به خود اجازه ندهد در این
راستا اظهارنظر نسنجیده کند درحالیکه راهاندازی این سامانه
میتواند در جلب اعتماد عمومی بسیار تأثیرگذار باشد.

فرماندار الهیجان:

تکمیل مدارس نیمه تمام
به بخش خصوصی واگذار شود

گیالن امروز -فرماندار الهیجان ،با اشاره به سیاست دولت
مبنی بر واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی ،گفت:
می توان تکمیل مدارس نیمه تمام را به بخش خصوصی و
خیرین مدرسه ساز واگذار کرد.
امیر جانبازی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان
الهیجان ،از تالش دست اندرکاران آموزش و پرورش جهت
اسکان فرهنگیان در نوروز  97قدردانی کرد و افزود :فراهم
کردن امکانات رفاهی برای مسافران فرهنگی به نحو احسن
صورت گرفت و عملکرد آموزش و پرورش قابل دفاع بوده است.
وی افزود :یکی از موارد بسیار مهم در بحث گردشگری اقامت
مسافران میباشد که آمارها نشان میدهد نوروز امسال در
الهیجان بسیار متفاوت بوده است.
فرماندار الهیجان ،ضمن تاکید بر لزوم تجلیل با شکوه از
معلمان در هفته گرامیداشت معلم ،اظهار کرد :جایگاه واالی
معلمان بر کسی پوشیده نیست و همه ما دست پرورده این
عزیزان هستیم و اگر موفقیتی داریم ،نتیجه تالشهای این قشر
زحمتکش بوده است .جانبازی ،با اشاره به سیاست دولت مبنی
بر واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی ،گفت :می
توان تکمیل مدارس نیمه تمام را به بخش خصوصی و خیرین
مدرسه ساز واگذار کرد.
رئیس شورای آموزش و پرورش الهیجان خاطرنشان کرد:
اطالع رسانی صحیح و بهموقع در ایجاد آرامش جامعه موثر
است و میتواند از وقوع بسیاری مشکالت جلوگیری کند.
وی اضافه کرد :تمامی دستگاهها در حوزه اطالع رسانی و تبیین
عملکرد دولت با رسانه ها همکاری کنند تا اعتماد مردم نسبت
به نظام و دولت افزایش یابد.
معاون صنایع دستی میراث فرهنگی گیالن خبرداد:

درآمد بالغ بر  80میلیارد ریالی
فروش صنایع دستی در گیالن

گیالن امروز -معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیالن گفت:در نوروز
امسال میزان فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
گیالن از مرز  88میلیارد ریالگذشت  .سلمان شاه محمدی با
اشاره به برپایی هزارو  100غرفه در قالب  75نمایشگاه صنایع
دستی در سراسر استان،به رشد 45درصدی میزان فروش
این اقالم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار
کرد:درآمد حاصل از فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی
استان در نوروز امسال بالغ بر  88میلیارد ریال بوده است  .وی
هدف از برپایی نمایشگاههای متمرکز را معرفی هرچه بیشتر
صنایع دستی گیالن بعنوان میراثی ارزشمند از نیاکانمان
خواند و افزود :تالش برای اشاعه فرهنگ بومی محلی موجبات
آشنایی نسل کنونی و آینده را با فرهنگ و هنر گذشتگان فراهم
می آورد  .شاه محمدی فعالیت بیش از  20هزار هنرمند
صنایع دستی در گیالن را گواهی بر ارج نهادن گیالنیان به
میراث گذشتگان خود خواند و یادآور شد:در جهت صیانت
از این میراث کهن،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری گیالن در سالهای اخیر کارگاه های آموزشی
بسیاری برگزار کرده که زمینه اشتغال پایدار جوانان گیالنی در
حوزه صنایع دستی را فراهم کرده است .
رشتی دوزی،لباس محلی،چادرشب بافی،خراطی،چوب
تراشی،گره چینی،نازک کاری،منبت و معرق چوب ،حصیرب
افی،بامبوبافی،مرواربافی،سفالگری،کاشی معرق،مینای خانه
بندی،چلنگری،قلمزنی،گلیم بافی ،جاجیم بافی ،شال بافی،
نمدمالی،جوراب بافی،عروسک بافی ،قالب بافی و … برخی از
هنرهای سنتی و صنایع دستی گیالن است.

{گیالن زمین}
استاندار گیالن تاکید کرد:

فرآیندهای اشتغال زایی و رونق کسب و کار تسریع شود
گیالن امروز -استاندار گیالن در جلسه
کمیته اشتغال استان با تاکید بر اینکه باید
فرآیند های اشتغال زایی و رونق کسب و
کار را تسریع کنیم ،تصریح کرد :مجموع
عملکرد ما باید منجر به پویایی فضای کسب
و کار و تقویت اشتغال و معیشت خانوار
گردد؛ باید در این خصوص پاسخگوی افکار
عمومی باشیم چراکه هدف اصلی ما جلب
رضایت اجتماعی است.
دکتر مصطفی ساالری در این جلسه که
با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان و جمعی از مدیران ستادی و
استانی مرتبط با این کمیته در محل سالن
اجتماعات استانداری برگزار شد ،اظهار
داشت :سامانه کارا (طرحهای کسب و کار و اشتغال) می تواند محلی برای عرضه و تقاضای
نیروی انسانی باشد و باید به گونه ای عمل شود که این سامانه ،رقیب موسسه های کاریابی
نشده و به آنها لطمه ای نزند .وی با اشاره به لزوم فراهم سازی زمینه های الزم برای ایجاد
رضایتمندی و پاسخگویی به افکار عمومی تصریح کرد :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گیالن به عنوان متولی اشتغال در استان ،باید به صورت تخصصی اشتغالزایی را به شیوه
راهبری دنبال کرده و اولویت این اداره فراهم سازی شرایط اشتغال برای نیروهای بیکار
استان باشد .دکتر ساالری ادامه داد :باید بدانیم که بر اساس سرشماری انجام شده ،درصد
افراد بیکار و شاغل به چه اندازه است و با راستی آزمایی ،شمار افراد بیکار و شاغل به تفکیک
نوع اشتغال موجود در استان را در این سامانه جمع آوری کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت ارتباط سامانه کارا با موسسه های کاریابی برای جمع آوری آمار

واقعی بیکاران و شاغالن استان تصریح کرد :برای تامین اقتصاد خانوارها باید سیاست
گذاری و تصمیم گیری ها بر اساس آمار و اطالعات دقیق باشد و شمار افراد شاغل از بانک
اطالعاتی سازمان تامین اجتماعی و سایر شرکت های بیمه گر قابل دریافت است.
استاندار گیالن در ادامه ضمن اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری در خصوص رفع معضل
اشتغال در جامعه ،اضافه کرد :باید به میزان اشتغالی که ایجاد می کنیم به دنبال متقاضی
باشیم تا نارضایتی عمومی پیش نیاید؛ آمار صحیح از تعداد شاغلین و افراد بی کار می تواند
برای برنامه ریزی های آتی تسهیل کننده باشد.
دکتر مصطفی ساالری در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه باید فرآیند های اشتغال زایی
و رونق کسب و کار را تسریع کنیم ،تصریح کرد :مجموع عملکرد ما باید منجر به پویایی
فضای کسب و کار و تقویت اشتغال و معیشت خانوار گردد؛ باید در این خصوص پاسخگوی
افکار عمومی باشیم چراکه هدف اصلی ما جلب رضایت اجتماعی است.

نماینده مردم رشت:

دولت نباید اجازه واردات کاالی مشابه تولید داخلی را بدهد
گیالن امروز -نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به منع واردات
کاالی مشابه از سوی دولت گفت :طبق قانون دولت نباید اجازه واردات کاال و محصولی
را که در داخل تولید میشود را بدهد.
جبار کوچکی نژاد با اشاره به قوانین متعدد در مجلس در راستای حمایت از کاالی ایرانی
اظهار کرد :نباید قوانین مصوب در مجلس شورای اسالمی در حد توصیهنامه و یا قانون
باقی بماند.
وی بر لزوم تشدید نظارتها بر حسن اجرای قوانین تاکید کرد و افزود :مجلس باید
الزامات نظارت بر اجرای صحیح قانون را خودش به وجود بیاورد.
رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن در مجلس با اشاره به منع واردات کاالی مشابه از
سوی دولت گفت :طبق قانون دولت نباید اجازه واردات کاال و محصولی را که در داخل

تولید میشود را بدهد .نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه متأسفانه
در دولت طمعی به نام واردات کاال وجود دارد اظهار کرد :مجلس باید نظارت خود بر اجرای
قانون را دقیقتر و مستحکمتر در پیش بگیرد تا جلوی طمع واردات را بگیرد.
کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه میتوان روی واردات کاال به کشور تحقیق و تفحصی نیز
انجام داد خاطرنشان کرد :باید مشخص شود که چرا تعداد بیشماری واردات چی در
کشور فعال هستند و علیرغم تولید داخل واردات نیز انجام میدهند.
وی با بیان اینکه مجلس برای حمایت از کاالی داخلی باید حمایت خود را دوچندان
کند تصریح کرد :مجلس باید مقتدرانه و مستقل با طرح سؤال ،تذکر و استیضاح از
مسئوالن اجرای صحیح قوانین ازجمله اجرای قوانین مرتبط با کاالی ایرانی و حمایت
از آن را بخواهد.

نماینده آستانه اشرفیه درنشست علنی مجلس:

پسماند فاضالب برای گیالن فاجعه زیست محیطی ایجاد کرده است

گیالن امروز -محمد حسین قربانی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،
گفت :مالیات باید فرهنگ عمومی شود.
به گزارش خانه ملت ،محمد حسین قربانی درنشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی
درنطق میان دستور ،گفت :امروز منطقه خاورمیانه آبستن حوادث کم نظیر و کم سابقه
ای است ،باید کشورهای منطقه هوشیاری بیشتری داشته باشند؛  ۷سال پیش جنگ
تمام عیار با محوریت مستقیم آمریکا درسوریه آغاز شد ،متاسفانه حماقتی دیگر را دیروز
در جهان به اصطالح متمدن شاهد بودیم ،حمله موشکی مدعیان حقوق بشر آمریکا،
انگلیس و فرانسه به کشور مستقل سوریه خود گویای اجرای قانون جنگل در جهان است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسالمی ،افزود :باید سازمان های بین
المللی وظیفه انسان دوستانه خودرا انجام داده و باید جامعه جهانی مقدمات محاکمه
جنایتکاران جنگی را در دستورکار قرار دهد.
وی تاکید کرد :همه تالش کردند و با راهنمایی های مقام معظم رهبری درعرصه
بین المللی فضای خوبی ایجاد شد ،باالرفتن ضریب نفوذ جمهوری اسالمی ،اثرگذاری
درمنطقه و نوع گفتمان با دنیا و جلوگیری از هژمونی ایران هراسی از آثار آن است ،اما
با کمال تاسف امروز می بینیم آمریکا هیاهوی خروج از برجام را درسر دارد ،اما اعالم
می کنیم با تمام فراز و فرودهایی که بود این یک توافق بین المللی است اشتباه خروج
آمریکا از برجام هیچ هزینه ای برای آنها نخواهد داشت و ما براساس سیاست ایران یعنی
همکاری و احترام متقابل با دنیا گام خواهیم برداشت.

حمایت از تولید داخل با سود  ۲۰و  ۱۸درصد سیستم بانکی امکان پذیر نیست
قربانی تصریح کرد :شعار کنترل تورم را همگان سردادیم ،اما باورداریم شعار تحقق
پیدا نکرده است ،متاسفانه امروز شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم ،بارها از همین
تریبون اعالم کردیم که شاخصه تورم را جیب مردم تعیین می کند و فقر را سفره های
مردم ،متاسفانه این دو مقوله به هیچ وجه دیده نشده است ،شعار سال حمایت از تولید
داخل است؛ حمایت از تولید داخل با سود  ۲۰و  ۱۸درصد و با سیستم بانکی ربوی امکان
پذیر نیست ،تولیدکنندگان ما امکان رقابت با کاالهای خارجی را ندارند ،سیستم بانکی
هنوز نتوانسته خود را در خدمت تولید قرار دهد.
این نماینده مردم درمجلس دهم ،ادامه داد :با عدم شفافیت و نداشتن یک استراتژی
نظارت بر سیستم بانکی هرروز شاهد فسادی درگوشه و کنار سیستم بانکی هستیم،
نتیجه  ۲۵میلیارد دالر قاچاق ،تعطیلی بازار  ۳۰ ،درصد بنگاه های تولیدی ،بیکاری و باال
رفتن سن ازدواج و افزایش طالق می شود ،از طرف دیگر باید نظام مالیاتی کشور اصالح
شود ،نمی شود یک کارمند مالیات خود را به موقع بپردازد؛ولی فرار مالیاتی هنوز معضل

بزرگ کشور باشد ،مالیات ،باید حتی اگر حداقل فرهنگ عمومی شود.

نابه سامانی بازار ارز شوک بزرگی بر تولید و بازار بود
قربانی گفت :در چهارم بهمن از همین تریبون اعالم کردیم که سونامی دالر درپیش است؛
اما متاسفانه مدیران بانک مرکزی گوش شنوا نداشتند ،نابسمانی بازار ارز شوک بزرگی بر
تولید و بازار بود ،نرخ دالر تک نرخی اعالم شد؛به نظرخوب است اما مردم نباید برای گرفتن
آن سردرگم شود ،آقای سیف چگونه نتوانستیم پول های مجرمانه را مدیریت کنیم؛ چگونه
نتوانستیم پاساژ افشار و پاساژ سبزه میدان را مدیریت کنیم ،ظرفیت های کشوری کجا رفته
است ،چرا از ظرفیت سازمان های دیگر استفاده نشده است.
راه نجات اقتصاد کشور شفافیت اطالعات است
وی تاکید کرد :راه نجات اقتصاد کشور شفافیت اطالعات است ،جهت جلوگیری از رانت
های اقتصادی و واسطه گری باید شفافیت اطالعات اقتصادی و کوچک شدن دولت از
مسیر الکترونیکی را مدنظر قرار داد ،آیا امروز اطالعات اقتصادی بطور شفاف در اختیار
همگان است ،باجرات می توان گفت چنین چیزی نیست ،امسال هم متاسفانه بالغ بر
 ۳۰۰نفر در ایام تعطیالت درجاده ها کشته شدند ،آیا وقت آن نرسیده که وزارت صنعت
با رانت و مافیای خودروسازی مقابله کند؛ چرا هنوز تولید ماشین های غیراستاندارد
را به مردم تحویل می دهیم .قربانی افزود :در طول  ۲۵سال متاسفانه با تولید پراید
غیراستاندارد  ۲۳۰هزارنفر درجاده ها کشته شدند ،بسیاری از مدیران جهت اطالعات
و با یک شبکه و ثبت سفارش به میلیاردها تومان ثروت باد آورده دست یافته اند ،چه
کسانی شریک این رانت های میلیاردی هستند.
پسماند فاضالب برای گیالن فاجعه زیست محیطی ایجاد کرده است
وی تصریح کرد :از همه مردم خونگرم آستانه اشرفیه و بندکیاشهر که با سعه صدرپذیرای
حود  ۸.۵میلیون مسافرنوروزی شدند تشکر دارم براساس آمارها گیالن رتبه دوم
گردشگری کشور بود ،به دولت اعالم می کنم زیرساخت های گیالن به هیچ وجه مساعد
نیست ،پسماند فاضالب برای ما فاجعه زیست محیطی ایجاد کرده و زباله های سراوان
زندگی را برای مردم غیرقابل تحمل کرده و راه های اصلی و مسیرهای روستایی باید با
جدیت تعمیر و تعویض شود.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،گفت :امسال بحران آب جدی است،
عدم مدیریت بحران سبب رنجش کشاورزان شده است ،با جدیت اعالم می کنیم
مدیریت را شخص وزیرنیرو در دست بگیرد؛ مسبوق به سابقه نیست برنج خارجی دربازار
هم قیمت برنج داخلی باشد که ناشی از بی تدبیری تنظیم بازار است.

نماینده رودسر:

هیئت رئیسه مجلس با طرح سوال از رئیس جمهور موافق نیست

گیالن امروز -عضو هیئت رئیسه مجلس بااعالم اینکه هیئت رئیسه درصدد دعوت
رسمی از رئیس جمهور برای ارائه گزارش تیم اقتصادی است گفت :هیئت رئیسه مجلس
با طرح سئوال از رئیس جمهور موافق نیست.
اسداهلل عباسی اظهار داشت :هیئت رئیسه مجلس با هرگونه احضار رئیس جمهور به
ل از سوی نمایندگان موافق نیست و بیشتر روی دعوت
مجلس در قالب ارائه طرح سئوا 
رسمی از وی برای ارائه برنامههای تیم اقتصادی دولت تأکید دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :نمایندگان مجلس اعتقال دارند تیم اقتصادی دولت
تاکنون نتوانسته کارنامه مثبتی از خود در حوزههای مختلف ارائه دهد و این عملکرد
ضعیف آنها باعث ایجاد مشکالت عدیده بسیار زیادی برای مردم ،فعاالن اقتصادی و
سرمایهگذاران شده است.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :یکی از مهمترین
عوامل ایجاد تنش در جلسه اخیر مجلس که با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل
شد عدم توانایی وی در پاسخ به شبهات و سئواالت متعدد نمایندگان و ارائه گزارشی
قانع کننده از برنامههای انجام شده بود.
عباسی بیان داشت :اگرچه وی بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخگوی سئواالت

نمایندگان باشد اما از آنجا که وی اختیار تام ندارد بنابراین برخی نمایندگان اصرار دارند
که وی باید به اتفاق رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت جهت روشن شدن موضوع در
مجلس حضور پیدا کند.
وی تصریح کرد :عدم توانایی رئیس کل بانک مرکزی در قانع کردن نمایندگان موجب
شد موضوع طرح سئوال از رئیس جمهور و حضور وی در مجلس به همراه تیم اقتصادی
دولت برای پاسخگویی به سئواالت و ارائه گزارشی از وضعیت موجود اقتصادی کشور از
سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان داشت :نمایندگان تشکیل جلسهای با حضور رئیس
جمهور ،معاون اول وی و رئیس کل بانک مرکزی را ضروری میدانند و اعالم کردهاند اگر
گزارش اقتصادی در حضور خود رئیس جمهور ارائه نشود از اهرمهای قانونی خود مانند
ارائه طرح سئوال استفاده میکنند.
عباسی با اشاره به اینکه هیئت رئیسه مجلس مجلس موافق طرح سئوال از رئیس جمهور
نیست افزود :تأکید هیئت رئیسه مجلس بیشتر بر روی دعوت از رئیس جمهور و حضور
وی در صحن علنی و یا غیرعلنی مجلس است تا دولت ضمن ارائه گزارشات ،برنامههای
آینده خود در حوزه اقتصادی را تبیین کند.
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خبر
نظری اجمالی و گذرا درمورد ماشینهای
وانت نیسان مجهز به جرثقیل در شهرها

شکار پارکهای ممنوعه

علی وحدتی
در اکثر کشورهای پیشرفته وقتی خودروی
شهروندی درمکان غیرمجاز و ممنوعه پارک
میشود ،ماموران راهنمایی و رانندگی ،اقدام به
نصب قفلی روی چرخ جلوی سمت چپ آن
مینمایند ،زمانی که راننده خاطی میخواهد
سوار خودرواش گردد ،متوجه عمل خالف پارک
ممنوعه اش میشود .و لذا چون قادر به حرکت
دادن ماشین اش نیست ناچارا» باید برود به
دنبال تعیین تکلیف یا ترخیص آن .بدون اینکه
تبعات جانبی در خیابانهای شهر ایجاد گردد.
حاالبیائیم همین پروسه پارک شدن اتومبیلها در
شهرهای مختلف و در مکانهای ممنوعه درایران
خودمان را پیگیری نمائیم....
 -1قبل از هر چیز یک نفراز ماموران راهنمایی
و رانندگی با در دست داشتن یک دستگاه تلفن
همراه که بتواند از ماشینهایی که دراماکن
ممنوعه پارک نمودند عکس گرفته ،به همراه
راننده یک وانت نیسان که مجهز به جرثقیل
یا باالبر ماشینها است ،در خیابانهای شهر
باال و پائین میروند تا بتوانند شکار لحظه ها
درتردد
بکنند .بدیهی است حجم اتومبیلهای
ّ
با خیابانهای اکثرشهرهای مان به هیچ وجه
سنخّ یت ندارد و تعداد شان هم الحمدهلل روزبه
روز بیشتر و بیشتر میگردد ،ترد ّد م ّکرر و یا
متناوب این وانتهای مجهز به جرثقیلها خود
میتوانند مزید بر علّت بوده باشند.
 -2جابجایی خودروهای پارک شده دراماکن
ممنوعه توسط وانت نیسانهای جرثقیل دار،
قبل ازاینکه وانت مورد نظر خود را جهت انجام
عملّیات جاکن نمودن اینگونه خودروها آماده
نماید؛ تاآنرا به پارکینگ های از پیش تعیین
شده ببرند ،انبوهی ازجم ّعیت پیرامون صحنه
 ،آنهم با اظهارنظرات گوناگونشان تجمع می
نمایند ،که خود این تجم ّعات قبال»هم درانجام
عملّیات ماءموران و هم در روند رفت وآمد
درتردد درخیابانهای تنگ و باریک
خودروهای
ّ
اختالل بوجود می آورند.متاءسفانه مااکثرا»
شاهد اینگونه صحنه ها درمواقع بروز حوادث
غیر منتظره در کشور ازقبیل بعضی تصادفات یا
آتش سوزیها وغیره بوده و یا هستیم.
-3با باالو پائین بردن خودروی پارک شده و
به دنبال کشیده شدن آنها توسط وانت های
مربوطه ،در مسیر خیابانها ،تا مقصد نهایی که
همانا پارکینگ های مستقر درنقاط مختلف شهر
است ،خود قبال» مزید برعلّت بوده.،زیرا با آن
حجم عظیمی از ماشینها و خیابانهای محدود
وباریک ،مشکل نیز دوچندان می گردد ،بگذریم
ازاینکه صاحب خودروها درلحظات برگشت و
برداشتن ماشینشان ،وقتی با فقدان آنها مواجه
می شوند ؛ ناخودآگاه شوکی بر آنها وارد می
شود ,تا اینکه مغازه داران وساکنان آن منطقه
همه باهم ؛خبر بردن خودرواش ،توسط ماموران
را به او بدهند و فرد خاطی تازه می فهمد
الحمدهلل ماشینش به سرقت نرفته است.
 -۴آیا بهتر نیست مسئولین ذیربط کشورمان،
همان رویه ای که در کشورهای پیشرفته جاری
وساری است عمل نمایند؟ و با نصب قفلی برچرخ
صاحبان خاطی اینگونه خودروها هم ازاتالف
تجمعات افراد به هنگام عملیات
وقت ،هم از
ّ
جمع آوری این خودروها درخیابانها ،وهم ازاجاره
نمودن اماکن و گاراژهای عریض و طویل با
قیمتهای نجومی خودداری نمایند.
-۵آیا بهتر نیست بجای اینکه این مکانها را محل
دپو نمودن این خودروها نمایند؛ درعوض از آن ها
به عنوان پارکینگ شهری استفاده شود ومردم
به جای پارک نمودن خودروهایشان دراماکن
ممنوعه ،آنها را با خیالی آسوده در پارکینگ های
شهری پارک نمایند؟ البته نه بطور رایگان بلکه
در قبال پرداخت تعرفه ها ،حداقل هم خیال آنها
جمع می شود هم جلوی اینگونه شوهای خیابانی
گرفته خواهد شد.

