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خبرها
نماینده مردم رودبار در مجلس:

مسئوالن در مقابل اروپاییها منافع
ت و نظام را در نظر بگیرند
مل 
گیالن امروز -نماینده مردم رودبار در مجلس با تأکید بر اینکه
در صورت ادامه برجام اروپاییها باید تضمینهای الزم را به ایران
ت و نظام را
بدهند گفت :مسئوالن در قبال اروپاییها منافع مل 
در نظر بگیرند.
منوچهر جمالی اظهار داشت :سیاست مسئوالن کشورمان در
قبال اروپاییها باید براساس قانون ،منافع ملت و نظام جمهوری
اسالمی تنظیم شود و برای ادامه راه ،تضمینهای الزامآوری را از
طرفهای اروپایی حاضر در برجام اخذ کنند.
نماینده مردم رودبار در مجلس خروج آمریکاییها از برجام را
مسئلهای قابل پیشبینی خواند و عنوان کرد :به اعتقاد بنده
آمریکاییها از خیلی وقت پیش با توجه به نوع عملکرد خود
در این چند مدت اخیر و عدم عمل به تعهدات بینالمللیشان از
توافقنامه برجام خارج شده بودند.
جمالی ،ملت ،قانون و نظام جمهوری اسالمی را بهترین مقیاس
جهت انتخاب نوع عکسالعمل نسبت به اروپاییها دانست و
تصریح کرد :مسئوالن کشورمان بهویژه در حوزه سیاست خارجی
باید تصمیمات خود را براساس این شاخصهای سهگانه تعریف و
منافع کشور را دنبال کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خروج ایران از برجام در
صورت دادن تضمینهای الزم را غیرضروری اعالم کرد و گفت:
خروج آمریکاییها از برجام نمیتواند مانعی برای ادامه آن ایجاد
کند اما اروپاییها باید تضمینهای عملی را برای اثبات وعدههای
خود به ایران بدهند.
وی به احتمال امتناع طرفهای اروپایی حاضر در برجام نسبت
به دادن تضمینهای اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت :در صورت
انجام چنین عملی از سوی اروپاییها جمهوری اسالمی ایران نیز
دیگر هیچ ضرورتی جهت ماندن و اجرای برجام در خود نمیبیند
و قطعاً از آن خارج خواهد شد.
نماینده مردم رودبار در مجلس مسیر صحیح حرکت در شرایط
کنونی را کام ً
الشفاف ارزیابی کرد و ابراز داشت :آنچه که باید در
داخل کشور بیش از پیش به آن توجه داشته باشیم لزوم حفظ
اتحاد ،همدلی ،انسجام ملی و دوری از هرگونه درگیری بر سر
مشکالت ایجاد شده است.
جمالی با تأکید بر اینکه اتحاد ملی موجب میشود تنها یک حرف
واحد از جمهوری اسالمی به دنیا مخابره شود افزود :امیدواریم با
ایجاد و تداوم چنین وضعیتی در کشور عالوه بر تأمین منافع ملی
در برابر اروپاییها زمینههای رشد و توسعه کشورمان در ابعاد
مختلف نیز بهخوبی تأمین شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به سیاستهای
اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت :پیشبر د اهداف
راهبردی اقتصاد مقاومتی در کشور که مورد تأکید مقام معظم
رهبری قرار دارد موضوعی است که از مدتها پیش باید برای آن
برنامهریزیهای الزم انجام میشد.
وی صرفهجویی در هزینهها و دقت در نحوه صرف اعتبارات برای
پروژهها را در شرایط کنونی بسیار مهم خواند و بیان داشت :با
توجه به شرایط کنونی کشور باید با اتخاذ سیاستهای الزم از
هزینههای بیجا و انجام دوباره کاری در پروژهها جلوگیری کرده
و مانع اسراف منابع و اعتبارات شویم.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس:

سیستم مالیاتی از دانه درشتهای
اقتصادی غافل است
گیالن امروز -نماینده مردم بندرانزلی در مجلس گفت :سیستم
مالیاتی کشور اخذ مالیات از قشرهای متوسط و ضعیف جامعه
را در اولویت قرار داده و از دانه درشتهای اقتصادی غافل مانده
است.
حسن خستهبند اظهار داشت :سیستم مالیاتی کشور در برقراری
عدالت و اخذ مالیات از قشرهای مختلف جامعه ناتوان است
بهطوری که بهجای دریافت مالیات از اقشار مرفه جامعه تنها به
قشر متوسط و ضعیف جامعه فشار وارد میکند.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس مالیات را عاملی مهم در توسعه
اقتصادی کشورها خواند و افزود :در جوامع توسعهیافته ،مالیات
نقشی حیاتی و بسیار اثرگذار در مناسبات اقتصادی آنها دارد
و در کنار این امر شیوه اخذ مالیاتها نیز از سیستمی شفاف و
مشخص پیروی میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس به بحرانهای ارزی اخیر کشور
و نقش مخرب برخی منفعتطلبان اشاره کرد و ابراز داشت:
این افراد از نابهسامانی اقتصادی کشور سوءاستفاده میکنند و
با احتکار کاالهای مختلف در انبار و فروش آن با چند برابر قیمت
به سودهای کالن و نجومی میرسند.
خستهبند تعیین قیمتهای جدید کاال با نرخ دالر آزاد و تحمیل
آن به مردم را سیاست این روزهای سودجویان دانست و گفت:
ایجاد تورم شدید در کشور و کسب سودهای کالن و ثروتهای
نجومی رهاورد تلخ آشفتگی بازار داخلی برای اقشار ضعیف و
آسیبپذیر جامعه است.
وی لزوم شناسایی این افراد و برخورد قاطع با آنان توسط
دستگاه قضایی را بسیار ضروری اعالم کرد و بیان داشت :عالوه بر
فعالیتهای غیرقانونی تجاری ،میزان فرار مالیاتی این سودجویان
نیز امری کام ً
ال بدیهی است که سیستم مالیاتی کشور از اعاده آن
ناتوان مانده است.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس اخذ مالیات از کارمندان و
صنوف ضعیف را مورد انتقاد جدی قرار داد و تصریح کرد :ادامه
چنین سیاستهای یک سویهای تنها به ایجاد و تشدید نارضایتی
در جامعه ختم میشود بنابراین باید برای اصالح سیستم مالیاتی
کشور اقدامی اساسی انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس به افزایش میزان مالیاتها اشاره
کرد و اظهار داشت :قانونگذار ،افزایش میزان مالیاتها برای قشر
ضعیف و متوسط جامعه را نپذیرفته است اما سیستم مالیاتی
کشورمان همانند بانکهای داخلی در ابتدا ،این بخش از جامعه را
مورد هدف قرار میدهد.
خستهبند با تأکید بر اینکه روند دریافت مالیاتها باید شفافسازی
شود گفت :امیدواریم اصالحات مورد نیاز در سیستم و نظام
مالیاتی کشور در راستای رفع نواقص و تبعیضهای موجود بهوقوع
بپیوندد و روندجدید بهصورت عادالنه برمبنای میزان درآمد هر
کدام از اقشار جامعه تدوین شود.

{گیالن زمین}

جام مارلیک در موزه گنجینه رشت رونمایی شد
گیالن امروز -مصطفی ساالری در حاشیه آیین رونمایی از جام مارلیک در مصاحبه با
خبرنگاران کشف اثر تاریخی با قدمت حدود سه هزار ساله در گیالن و انتقال آن بعد از
حدود  ۵۰سال به موزه رشت برای بازدید عموم را اقدام ارزشمندی دانست.
مصطفی ساالری در حاشیه آیین رونمایی
از جام مارلیک در مصاحبه با خبرنگاران
کشف اثر تاریخی با قدمت حدود سه هزار
ساله در گیالن و و انتقال آن بعد از حدود
 ۵۰سال به موزه رشت برای بازدید عموم
را اقدامی ارزشمندی دانست و افزود :با
وجود این آثار غنی تاریخی در گیالن باید
در جهت ایجاد موزه ای در خور شان آن
گام های جدی تری برداشته شود.
نماینده عالی دولت در گیالن آثار تاریخی
را نشان دهنده قدمت ،فرهنگ و تمدن
هر کشوری توصیف کرد و گفت :باید با
نمایش این گونه اشیاء تاریخی ،مردم را
از وجود پیشینه غنی و تمدن بیش از سه
هزار ساله گیالن آگاه کنیم.
استاندار گیالن بر ضرورت احیاء بناهای
تاریخی دراستان تاکید کرد و افزود:
بناهای تاریخی مکان مناسبی برای به نمایش گذاشتن تمدن بسیار غنی و ارزشمند
استان است.
ش این
وی تمامی آثار تاریخی را ارزشمند و غیر قابل تفکیک دانست و با بیان اینکه ارز 
ت و زیبایی آن از لحاظ منظر بصری است اظهار کرد :وجود نقش و نگارهها
آثار به قدم 
ی هنری بسیار ظریف در این آثار تاریخی با قدمت سه هزار ساله بسیار ارزشمند است.
گفتنی است  ۵۹قطعه از اشیا کشف شده مربوط به هزاره اول و دوم و عصر آهن در
کاوشهای باستان شناسی تپه مارلیک که پیش از این در موزه ملی ایران نگهداری می
شد ،به مناسبت هفته میراث فرهنگی به نمایش عموم درآمد.
جام مارلیک نیز به مدت  ۱۵روز همراه با دیگر اشیا چون درخت زندگی ،افسانه زندگی
بز کوهی ،عقاب و قوچ ،سر ببر زرین ،گردنبند زرین ،مهرههای آویز ،دکمه و سربند زرین

که در سال  ۱۳۴۲از پنج تپه باستانی پیله قلعه ،جازم کول ،دوره بیجار ،زینب بیجار و
چراغعلی تپه (مارلیک) در دره گوهررود رحمت آباد رودبار کشف شده ،در موزه رشت در
معرض دید عموم قرار می گیرد .الزم به ذکر است :برای نخستین بار است که مجموعه
آثار زرین ،سیمین و برجسته مارلیک
در استان گیالن به نمایش گذاشته
شد.
رسیدگی به تخلفات
آنی صورت گیرد
استاندار گیالن در جلسه تنظیم بازار
و تعزیرات حکومتی ،با تاکید بر اینکه
ضرورت دارد گشت های نظارتی
توسط اداره تعزیرات حکومتی فعال
شوند ،خاطرنشان کرد :رسیدگی به
تخلفات آنی صورت گیرد تا اثربخشی
بیشتری داشته باشد.
مصطفی ساالری ،استاندار گیالن
در جلسه تنظیم بازار و تعزیرات
حکومتی و در آستانه فرارسیدن ماه
مبارک رمضان که در محل سالن
اجتماعات استانداری برگزار شد ،اظهار داشت :اقالم الزم جهت گذراندن ایام مبارک ماه
رمضان توسط دولت تامین شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی با تاکید بر لزوم کنترل کیفیت و قیمت اقالم مصرفی در این ایام ،کمیسیون تنظیم
بازار شهرستان ها به ریاست فرمانداران سراسر استان را تنها مرجع ذی صالح در این امر
قلمداد کرد .استاندار گیالن با تاکید بر اینکه ضرورت دارد گشت های نظارتی توسط
اداره تعزیرات حکومتی فعال شوند ،خاطرنشان کرد :رسیدگی به تخلفات آنی صورت
گیرد تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.
ساالری در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت ایجاد شرایطی آرام و مطمئن برای مردم
در ایام مبارک ماه رمضان ،گفت :مردم انتظار بحق دارند و باید در این خصوص درست
عمل کنیم.

معاون وزیر ورزش در آیین افتتاح خانه جوان گیالن:

تسهیالت تا مرز  100میلیون تومانی به سمنهای متقاضی ارائه میشود
گیالن امروز -معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت :با هماهنگی صندوق
کارآفرینی و امید به سمنهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی فعال تسهیالت ریالی تا مرز
یکصد میلیون تومان پرداخت میشود.
محمدمهدی تندگویان عصر دیروز در مراسم افتتاح خانه جوان در مجموعه یادگار امام شهر
رشت اظهار کرد :امیدواریم به قول هوایی که درگذشته به جوانها دادهشده در وزارت ورزش
و جوانان دنبال و به نتیجه برسد.
وی با اشاره به اینکه وعدههای دادهشده به جوانان امیدبخش است افزود :جوانان هیچگاه از
برخورد مدیران ناامید نمیشوند و آیندهساز این کشور هستند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خانه جوان را از نیازهای اساسی استان
برشمرد و گفت :باید احداث خانه جوان درخور جوانان گیالن عالوه بر رشت در شهرستانهای
استان نیز احداث شود.
وی با اشاره به مطالبات حوزه اشتغال و کارآفرینی گفت :همایش کارآفرینان کل کشور در
گیالن در حال برگزاریست که نقاط قوت آن بیش از نقاط ضعف آن است.
تندگویان با بیان اینکه شبکههای کارآفرینی در کشور تقویت میشوند افزود :در حال حاضر
دو هزار سمن شبکهای در کشور ایجادشده که در حوزههای مختلف اشتغال و کارآفرینی
فعالیتمیکنند.
وی با تأکید بر اینکه حوزه جوانان وزارت ورزش باید از نابسامانی خارج شود افزود :سازمان
جوانان نیازمند ساختار منسجم و سیاستگذاری دقیق است تا جان بگیرد.
معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به آمادگی صندوق کارآفرینی امید برای ارائه تسهیالت
ریالی تا مرز یکصد میلیون تومان به سمنهای هنری فرهنگی و اقتصادی گفت :در گیالن

صندوق حمایت از سمنها آماده است و سمنها میتوانند به اداره کل مراجعه و از اعتبارات
آن بهرهمند شوند .تندگویان با اشاره به تشکیل ستاد ساماندهی جوانان در گیالن گفت:
برخی از دستگاهها در جهت تعالی فعالیتهای جوانان کارشکنی میکنند که با مشارکت
استاندار قابلحل است .وی با تأکید بر اینکه جوانان نباید عرصه خدمت را خالی کنند گفت:
با مقاومتهای صورت گرفته از سوی برخی دستگاهها جوانان خوب درخشیدهاند و منسجمانه
در حال فعالیت هستند .سرپرست اداره ورزش و جوانان استان گیالن نیز در ابتدای این مراسم
با اشاره به ظرفیت جوانان در گیالن اظهار کرد :خانه جوان برای تکتک جوانان مردم گیالن
است .وی با بیان اینکه خانه جوان باید تسهیل گر آمپر جوانان باشد افزود :همه جوانان و
خانوادههایشان میتوانند از مراکز مشاوره و فرهنگی این خانه بهرهمند شوند.
مریم بخشی با اشاره به رویکرد دولت در بهکارگیری از ظرفیت جوانان گفت :طی سال
گذشته تاکنون تالشهای برای توانمندسازی جوانان انجامشده و در تالشیم تا برای اشتغال و
کارآفرینی جوانان کام برداریم.
سرپرست اداره ورزش و جوانان استان گیالن با اشاره به برنامههای پیش رو ورزش و جوانان
تصریح کرد :گیالن برای نخستین بار در کشور میزبان کارآفرینان برتر در کشور است که فردا
اختتامیه آن در انزلی برگزار خواهد شد.
بخشی افزود :ستاد ساماندهی امور جوانان گیالن نیز فردا برای نخستین بار در کشور میشود
تا مشکالت جوانان استان را کاهش دهد.
خانههای جوان مراکزی برای مطرح کردن ایدههای نو جوانان ،مشکالت و بررسی آنها است
که در تالشاند تا با بهرهگیری از ظرفیت سمنها و دستگاههای اجرایی بین نیروهای جوان
همگرایی ایجاد کرده و در راستای حال دغدغههای جوانان فعالیت کند.

معاون اول رییسجمهور:

مدیران بیانگیزه و بیحوصله کنار گذاشته میشوند

(ادامه از صفحه )1
وی ادامه داد :آخرین مرحله هم عبور از تحریمها بود و امروز در شرایط جدیدی قرار گرفتهایم.
جهانگیری با بیان اینکه دولت یازدهم به ریاست آقای روحانی با شعار گفتوگو با دنیا سیاست
رفع مسائل را داشت که در نهایت منجر به امضا توافق برجام شد و بخشی از تحریمها در این
توافق متوقف شد و توانستیم اقداماتی را در این دوران انجام بدهیم.
وی با اشاره به تصمیمگیری اخیر دولت آمریکا مبنی بر خروج برجام گفت :این اقدام ترامپ
از جمله کارهای عجیب و غریب او است که قبل از خروج از برجام اقدام به انتقال سفارت به
بیت المقدس کرد.
جهانگیری افزود :ترامپ و دولت آمریکا در نهایت زشتی اتهاماتی بیپایه و اساس را به کشور
متمدنی مانند ایران وارد آورد کشوری که از نوادر دنیا از نظر تمدن تاریخی است.
وی ادامه داد :ترامپ پس از وارد آوردن انواع این اتهامات از برجام خارج و دستور برگشت
تحریمهای قبلی و اضافه شدن تحریمهای جدید را امضا کرد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از برجام یک بیآبرویی بزرگ برای
این کشور بود ادامه داد :کشور آمریکا پس از انجام  ۱۸ماه مذاکرات فشرده برای امضای توافق
برجام که در هر جلسه هیئت صد نفری از آمریکا حضور داشتند از برجام خارج شد و این
نشان میدهد که هیچ اعتمادی به این کشور وجود ندارد چرا که از توافقی که با حضور تمام
کشورهای قدرتمند و صاحب حق وتو امضا شده خارج شد.
وی تاکید کرد :با چنین رفتارهای دولت آمریکا چه دلیلی برای انجام مذاکرات بعدی وجود دارد
و چرا باید دیپلماسی ادامه پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهوری اظهار داشت :حال اروپاییها میگویند میخواهند برجام را حفظ
کنند اما جمهوری اسالمی ایران با رویه خود این موضوع را بررسی خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به اظهارات اخیر دولت آمریکا ادامه داد :حال آمریکا با پررویی میگوید
با ایران وارد مذاکرات جدیدی میتوانیم بشویم و مذاکرات بهتری داشته باشیم .برای ادامه
مذاکرات با کشوری که تعهد برجام را به هم میریزد چه اعتمادی وجود دارد .وی افزود :اینکه
با سایر کشورهای حاضر در توافق برجام به چه نتیجهای میرسیم را با روش و راه خود ادامه
خواهیم داد اما ملت ایران بدانند دولت کمزحمتترین راه را در این شرایط باز خواهد کرد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه به طور قطع آمریکاییها نسبت به توانمندیهای ایران و قدرت
مردم ایران آگاه نیستند و نمیدانند که این توانمندیها بسیار بیشتر از آنچه که فکر میکنند
است گفت :متاسفانه جوی در کشور پیش آمده و همه عادت کردهایم مشکالت را با بزرگنمایی
مطرح کنیم و در بیان توانمندیها کوچک نمایی داشته باشیم.
وی افزود :به محض اینکه درباره مشکالت کشور صحبت میکنیم وضعیت مردم را بسیار بد
عنوان میکنیم اما در هر دو حالت اغراق داریم هم در ارائه بیان مشکالت بزرگنمایی میکنیم
و هم در توانمندیها کوچکنمایی داریم .معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به توانمندیهای
ایران در صنایع مختلف و تحقق اهداف اقتصادی و جایگاه دانش و علم گفت :زمانی که وزیر
صنعت بودم به اتفاق آقای زنگنه اولین سکوی نفتی  ۱۵۰۰تنی را افتتاح کردیم و امروز ساخت
سکوی هفت هزار تنی یک موضوع عادی برای ما است.
وی تاکید کرد :توانایی ساخت از ابتدا تا انتهای تمام صنایع نفتی را داریم و میتوانیم در ساخت
و طراحی نیروگاهها از ابتدا تا انتها خودمان اقدام کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه امروز مهندسان و متخصصان ایرانی برنده مناقصات بین المللی در
طراحی و ساخت نیروگاهها هستند گفت :قدرت مهندسی باالیی در کشور شکل گرفته است

و در شرایط همکاری با کشورها اگر مصلحت بدانیم اقدام به ورود تجهیزات خارجی میکنیم
و اگر به مصلحت نباشد از تجهیزات و دانش مهندسان و متخصصان کشور خودمان استفاده
میکنیم .وی ادامه داد :امروز در بخش بایوتکنولوژی صحبت میکنیم درباره داروهای پیشرفته
در دنیا حرف برای گفتن داریم و در بخش سلولهای بنیادین این توانمندی در کشورمان شکل
گرفته است و اینکه گفته میشود در شرایط جدید توانمندیها تضعیف میشود نشان از عدم
آگاهی قدرت ایران است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به محاسبات اشتباه کشور آمریکا برای شرایط جدید ایران
اظهار داشت :ایران در همسایگی  ۱۵کشور قرار دارد مگر میتونند تمام مرزهای ایران را کنترل
کنند و محاسبات و گفتههای دولت آمریکا نشان از عدم آگاهی نسبت به توانمندی داخلی و
مزیتهای جغرافیایی ایران دارد.
جهانگیری با اشاره به ورود تجهیزات مدرن در دوران تحریم در بخش صنایع گفت :در ابتدای
دولت یازدهم از یک بخش صنعتی در استان اردبیل بازدیدی داشتم که در آن شاهد تجهیزات
بسیار مدرنی بودم وقتی از سرمایهگذار این شرکت که یک بخش خصوصی فعال بود پرسیدم
این تجهیزات چگونه و از چه راهی وارد کشور کردید پاسخ داد بخشی از این تجهیزات را با
قاطر از مرزهای این منطقه وارد کردیم.
وی تاکید کرد :به طور قطع مدیریت و مردم ایران میتوانند در شرایط جدید هم رشد و توسعه
کشور را ادامه دهند و یکی از موفقیتهای کشورمان افتتاح همین واحد در بخش دارویی است.
جهانگیری ادامه داد :دانشمند ایرانی در هر کجایی که باشد و در هر شرایطی که قرار بگیرد
برای پیشرفت کشورش فروگذار نمیشود و به هر دری میزند.
وی با تاکید بر اینکه کشور آمریکا و دشمنان نتوانستند عرق ایرانی را درک کنند گفت :حتی
در شرایط دوران جنگ تحمیلی هم مردم کمترین داراییهای خود را به جبهههای جنگ
ارسال میکردند بنابراین این اظهارات دولت آمریکا نشان میدهد از توانمندیهای بزرگ و
ظرفیتهای انسانی ،فیزیکی و مادی کشورمان آگاهی ندارد.
جهانگیری تاکید کرد :بنده به عنوان کسی که در طول دوران پس از انقالب آشنایی به
توانمندی ایران دارم میگویم در این شرایط هم هیچ آسیبی به توسعه کشور وارد نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه با وحدت و انسجام میتوانیم بیگانگان را به زانو در بیاوریم گفت :این یک
شعار نیست و باید سیاست تمام مدیران و مردم کشورمان باشد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز زمان یقهگیریهای جناحی نیست تاکید
کرد:تمام جریانها و جناحها باید یک صدایی را در مقابل دشمنانمان به نمایش بگذارند هر
چند اختالف سلیقههایی وجود دارد اما با یکدیگر دشمن نیستم و وقت آن رسیده که اختالف
سالیق را کنار بگذاریم.
جهانگیری در خطاب به نخبگان کشور گفت :امروز زمان آن رسیده که یک بار دیگر نخبگان
و دانشمندان کشورمان توانمندیهای خود را به تمام دنیا نشان دهند و برای ایجاد وحدت
راهکارهایی را در جهت پشت سر گذاشتن این دوره ارائه کنند.
وی با تایکد بر اینکه مدیران بیانگیزه باید کنار بروند گفت :اگر مدیری فکر میکند که باید
با احتساب ساعت کار کند باید بدانند که شرایطی پیش آمده که خود را بدون احتساب وقت
باید وقف ملت و مردم کند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مدیران در این دوره باید بیحالی و بیحوصلگی را
کنار بگذارند ،گفت :مدیران بیحوصله اگر نمیتوانند در این شرایط کار کنند کنار بروند و ما به
مدیرانی که تنها در شرایط خوب نامهها را امضا میکنند نیاز نداریم.
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خبر
دیوان محاسبات کشور اعالم کرد:

ممنوعیت تامین هزینه افطاری
توسط کلیه دستگاههای اجرایی

گیالن امروز -معاون فنی و حسابرسی امور عمومی
و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به
دستگاه های اجرایی تحت حسابرسی این معاونت،
تامین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرایی
مندرج در ماده( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری را
ممنوع اعالم کرد.
در نامه داودی آمده است:
بسمه تعالی
کلیه دستگاه های اجرایی
سال ٌم علیکم
احتراماً ،همانطوریکه مستحضرید به موجب مفاد بند
“و” تبصره ( )۲۰قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور:
«تامین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه های اجرائی
مندرج در ماده( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری ،از
هر محل از جمله بودجه کلکشور ،اعتبارات عمومی
و اختصاصی ،منابع داخلی ،اعتبارات خارج از شمول و
منابع حاصل در صرفهجویی ،به هر میزان و به هر نحو
مطلقاً ممنوع گردیده است».
در راستای اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور،
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت،
به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه
ابالغ گردد .با عنایت به لزوم کاهش هزینه های جاری
و تکلیف مقنن بر این ممنوعیت ،مراتب به عنوان یکی
از اولویت های حسابرسی ،در دستور کار هیات های
حسابرسی قرار گرفته است و بدیهی است هرگونه
انحراف از این حکم ،در راستای وظایف قانونی دیوان
محاسبات کشور ،جهت رسیدگی به مراجع ذی ربط
گزارش خواهد گردید.

فرماندار رشت:

 ۹۹طرح اشتغال پایدار
روستایی در شهرستان رشت
تصویب شد

گیالن امروز -فرماندار رشت گفت ۹۹ :طرح اشتغال
پایدار روستایی با اعتبار  ۵۱میلیارد و  ۱۸۷میلیون
تومان در کمیته فنی شهرستان رشت تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت ،سید محمد
احمدی عصر دیروز در ششمین جلسه کارگروه اشتغال
با بیان اینکه در پرداخت تسهیالت اشتغالزایی باید
اهدافی مشخص در نظر گرفته شود اظهار داشت :در
شهرستان رشت دستگاههایی چون بهزیستی و کمیته
امداد امام خمینی(ره) به صورت هدفمند در این حوزه
فعالیت میکنند.
فرماندار رشت با بیان اینکه شهرستان رشت با اقدامات
مطلوب باید به سهمیه خود در هدفگذاری دولت در
ت یابد تصریح کرد :افرادی که
حوزه ایجاد اشتغال دس 
قصد دریافت تسهیالت اشتغال را در شهرستان رشت
دارند باید توان بازپرداخت این تسهیالت را داشته باشند.
احمدی با بیان اینکه بانکها در پرداخت تسهیالت به
متقاضیان اشتغال باید از تمامی توان خود استفاده کنند
خاطرنشان کرد :تمامی دستگاهها در شهرستان رشت به
منظور تسهیل در روند پرداخت تسهیالت به متقاضیان
موظف به اقدامات اثرگذار هستند.
وی با اشاره به اینکه روند پرداخت تسهیالت باید در
شهرستان رشت افزایش یابد تصریح کرد :بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان رشت باید سرعت بیشتری به
اقدامات خود دهد و کمیته فتی شهرستان طرحها را به
صورت کارشناسانهتر بررسی کند.
نماینده عالی دولت در شهرستان رشت با بیان اینکه
عدم حضور شهرداران در جلسات کارگروه اشتغال
بیانگر این است که شهرداران شهرستان رشت
اعتقادی به تسهیالت اشتغالزایی ندارند افزود :حضور و
همکاری شهرداران میتواند در روند انجام این طرح ها
کمککننده باشد.
احمدی با تاکید بر اینکه روند اطالعرسانی پرداخت
تسهیالت خوداشتغالی در شهرستان رشت مطلوب
نیست و این حوزه نیازمند تالش ویژه است خاطرنشان
کرد :کارشناسان کمیته فنی باید با آسیبشناسی
طرحها از عدم موفقیت آنها جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه  99طرح اشتغال پایدار روستایی
و  30طرح اشتغال فراگیر تاکنون در کمیته فنی
شهرستان رشت به تصویب رسیده است گفت51 :
میلیارد و  187میلیون تومان اعتبارات  99طرح اشتغال
روستایی و  31میلیارد و  150میلیون تومان اعتبارات
اشتغال فراگیر در شهرستان رشت است.
نماینده عالی دولت در شهرستان رشت با بیان اینکه 79
طرح بومگردی در  64روستای شهرستان رشت جهت
اخذ پرونده ساختمانی در کمیته فنی شهرستان تصویب
شده است افزود :تالش است با اقدامات ویژه برای 292
روستای شهرستان رشت طرح بومگردی داشته باشیم.
فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اینکه وظایف
کارکنان دولت در شهرستان رشت در ماه مبارک
رمضان ویژه است تصریح کرد :این افراد نباید مشکالت
ناشی از روزهداری را در ایام ماه مبارک رمضان به ارباب
رجوع منتقل کنند.
وی با اشاره به اینکه به تمامی مدیران شهرستان رشت و
کارکنان تحت مجموعه شهرستان در ماه مبارک رمضان
به طور جدی و دقیق باید در راستای خدماترسانی
مطلوب به مردم اقدام کنند گفت :تعداد جلسات مربوط
به کارگروه اشتغال شهرستان رشت در ایام ماه مبارک
رمضان افزایش مییابد.

