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یکشنبه  15مهر 1397

خبرها
استاندار گیالن تاکید کرد:

به حداقل رساندن خسارتهای
ناشی از سیل در گیالن

گیالن امروز -استاندار گیالن با تاکید بر لزوم آماده باش دستگاه
ش مستمر خسارتهای ناشی
های خدماتی اظهار کرد :باید با تال 
از این حادثه را به حداقل برسانیم .در ساعات اولیه بارش شدید
باران در برخی شهرستان های استان مصطفی ساالری با حضور در
الهیجان،لنگرود و رودسر ابعاد این رویداد را از نزدیک بررسی کرد.
وی در حاشیه این بازدید با تاکید بر لزوم آماده باش دستگاه های
ش مستمری خسارت های ناشی از
خدماتی اظهار کرد :باید با تال 
این حادثه را به حداقل برسانیم .نماینده عالی دولت در گیالن با
بیان اینکه رودخان ه های استان نیازمند ساماندهی هستند ،افزود:
در بستر رودخان ه ها انباشت مصالح اگرچه یک ثروت است اما
باعث طغیان ،سیالب و ایجاد خسارت به خانه و زیر ساختهای
موجود میشود.
وی بر ضرورت الیروبی آب بندان ها تاکید کرد و گفت :با ایجاد
دیواره برای آب بندان ها می توان به میزان مطلوبی از ایجاد
ت ها جلوگیری کرد.
خسارت به ابنیه ،تاسیسات و زیرساخ 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن:

محور پونل – خلخال
کامال مسدود است

گیالن امروز -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن
گفت :در حاصل حاضر به دلیل حجم بارندگی  34محور درگیر
داریم که غالبا محورهای فرعی و روستایی هستند.
مهندس نازک کار با اشاره به بارش شدید باران از ظهر روز گذشته
تاکنون ،اظهار کرد :در حاصل حاضر به دلیل حجم بارندگی 34
محور درگیر داریم که غلبا محورهای فرعی و روستایی هستند.
وی مسدود شدن محورها را ناشی از تخریب پل و آبگرفتگی
دانست و افزود :اکثر محورهایی درگیر در شهرستانهای تالش،
رضوانشهر ،صومعه سرا ،فومن ،شفت ،رودسر و لنگرود قرار دارد
که بیشترین بارش ها را داشتند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن ،از تخریب کامل
 3پل خبر داد و خاطرنشان کرد :پل  60متری لنگرود بر اثر جاری
شدن سیل خسارت شدید دیده است .این مقام مسئول ،با اشاره
به آخرین وضعیت تردد در محور پونل – خلخال ،یادآور شد :این
محور به دلیل ریزش کوه و نشست زمین در اثر بارش شدید کامال
مسدود است و عبور و مرور صورت نمی گیرد.

بهراد ذاکری:

فاطمه مقیمی بهترین گزینه
برای شهرداری رشت است

گیالن امروز -بهراد ذاکری در گفتگو با دیارمیرزا گفت :در هیچ
کدام از جلسات غیر علنی شورای شهر رشت شرکت نخواهم کرد
زیرا اعتقاد دارم هیچ چیز پنهانی در روند انتخاب شهردار وجود
ندارد .این عضو شورا با بیان اینکه باز هم در جلسه هیات رئیسه
شرکت نکرده است ،اظهار کرد :جلسات باید علنی برگزار گردد.
ذاکری در مورد حضور «فاطمه مقیمی» به عنوان یکی از گزینه
های تصدی گری شهرداری نیز گفت :این بانو از اول گزینه بنده
بوده اند و اکنون نیز اصالح طلبان بر این اجماع رسیدند که خانم
فاطمه مقیمی بهترین گزینه برای شهرداری رشت هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سایر اعضای اصالح طلب در
شورای شهر رشت نیز انتخابشان فاطمه مقیمی است ،گفت :بنده
از جانب خودم میتوانم بگویم که این گزینه بنده بوده و هست و
البته ایشان مورد قبول لیست امید نیز می باشد.

انصراف رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان گیالن
از کاندیداتوری شهرداری رشت

گیالن امروز -یکی از گزینه های تصدی گری شهرداری رشت از
کاندیداتوری شهرداری انصراف داد.
عبدالرضا قاسمیان لنگرودی طی نامه ای به رئیس شورای شهر
رشت انصراف خود را جهت ارائه برنامه های خود برای شهرداری
رشت اعالم کرد .قاسمیان اعالم کرده که در حال حاضر امکان
فعالیت در این حوزه را ندارد .این نامه بعد از اعالم نام وی در میان
 ۱۵نامزد تصدی گری شهرداری رشت ارسال شد.

معاون خدمات شهری شهرداری رشت:

آبگرفتگی در رشت خسارت
مالی و جانی در بر نداشت

گیالن امروز -معاون خدمات شهری شهرداری رشت گفت:
هیچگونه خسارت مالی و جانی در سطح شهر رشت شاهد نبودیم.
علی مقصودی اظهار کرد :با توجه به شدت بارشها که از روز
گذشته در شهر رشت آغاز شده هیچگونه خسارت جانی و مالی را
در سطح شهر رشت با اقدام به موقع دستگاههای خدمات رسان از
جمله پرسنل خدوم شهرداری رشت شاهد نبودیم.
وی ادامه داد :با توجه به آماده باش کامل نیروهای خدمات رسان
و نیروهای شهرداری رشت در ساعات اولیه بارش ها همه تالش
خود را انجام دادیم .تا شاهد کمترین آبگرفتگی در سطح شهر
باشیم هر چند که در برخی از مواقع شاهد آبگرفتگی مقطعی
برخی از مسیرها بودهایم که در کمتر از نیم ساعت مشکالت
آب گرفتگی برطرف شد .وی اضافه کرد :در منطقه قلی پور
مقابل بیمارستان پارس به دلیل اینکه پروژه روان آبهای سطحی
در سال  ۸۸در این منطقه انجام شده بود شبکه جوابگوی تمام
حجم آب سرریز نبوده و با کمک همکاران تالش کردیم تا مشکل
برطرف شود .مقصودی ،اضافه کرد :برای رفع مشکل در منطقه
بیمارستان پارس رشت پیمانکار مشخص شده است و به زودی
با اجرای مجدد این پروژه شاهد رفع مشکالت در بارش های
آتی خواهیم بود .وی خاطرنشان کرد :با توجه به پیش بینی
های انجام شده در خصوص وزش باد شدید و سقوط درختان
خوشبختانه تنها یک اصله درخت در بلوار شیون فومنی سقوط
کرده بود .مقصودی همچنین از تمامی عوامل ستادی و اجرایی
شهرداری رشت در  ۲۴ساعت گذشته که کمال همکاری را برای
ایجاد آرامش در شهر داشتند قدردانی کرد.

{گیالن زمین}
آیتاهلل فالحتی در بازدید از مدرسه علمیه نائبالصدر رشت:

وجود فقها در بورس و مراکز انرژی هستهای مهم است
گیالن امروز -نماینده ولی فقیه در گیالن گفت :در شهرها بهویژه مراکز استانها بهتر
است فقهایی باشند و قوانینی که شوراها مصوب میکنند ،را براساس دین و شرع تطبیق
دهند.
آیتاهلل رسول فالحتی دیروز در جمع استادان و طلبههای مدرسه علمیه نائبالصدر
رشت با اشاره به وابستگی عالمان به کسب دانش
اظهار کرد :عالمان دینی با علم آموزی زنده هستند.
وی ادامه داد :در روزگاران گذشته عالمان دینی با
توجه به اینکه مواجه با مسائل اجتماعی سیاسی
نبودند بیشتر کار سنتی انجام میدادند و تنها به
درس و بحث در حوزههای علمیه فکر میکردند.
امام جمعه رشت با بیان اینکه با شرایطی جدیدی
در دنیای امروز مواجه هستیم ،خاطرنشان کرد:
اگر عالمان دینی در گذشته با شرایط امروز مواجه
بودند برای تمام مسائل ریز جامعه برنامه داشتند.
آیتاهلل فالحتی ،شورای نگهبان را مرجع تطبیق
قوانین مجلس با موازین اسالمی دانست و بیان کرد:
اکنون در شوراهای شهر و روستا در نقاط مختلف
کشور قوانینی به تصویب میرسد اما افرادی که
بخواهند این قوانین را با قانون شرع تطبیق دهند ،وجود ندارد.
وی تصریح کرد :در شهرها بهویژه مراکز استانها بهتر است فقهایی باشند و قوانینی که
شوراها مصوب میکنند ،را براساس دین و شرع مطابقت دهند.
نماینده ولی فقیه در گیالن متذکر شد :مقام معظم رهبری معتقد هستند در شهرها
و حتی مرکز استانها باید فقهایی باشند و قوانینی که در شوراها مصوب میشود را با
اسالم ،شرع و دین تطبیق دهند.
آیتاهلل فالحتی با اشاره به استقرار نظام اسالمی در جامعه ،یادآور شد :امروز مسائل مردم
به دین گره خورده و در تمام عرصهها نیازمند فقهایی هستیم.
وی ،خواستار استقرار فقها در کنار فعالیتهای مختلف در جامعه شد و اظهار کرد :در
دنیای امروز وجود فقها در کنار مراکز دانشبنیان ،پارکهای علم و فناوری ،بورس و حتی
مراکز انرژی هستهای حائز اهمیت است.
امام جمعه رشت ،فعالیت طلبهها در دنیای امروز را بسیار سختتر از گذشته عنوان کرد
و افزود :امروز یک طلبه باید  ۱۵تا  ۲۰سال علمآموزی داشته باشد تا بتواند با اقتدار در

عرصههای اجتماعی ورود کند.
آیتاهلل فالحتی با تأکید براینکه طلبهها باید علم کالم ،فقه ،اصول و … را کسب کنند،
بیان کرد :علما برای کسب علوم دینی سختی بسیاری متحمل شدند و طبق روایتی از
امام علی(ع) جوهر انسان در دل سختیها بیرون میآید.
وی ،قوی شدن در علوم دینی را مبنایی برای
پاسخگویی ارجاع علوم دیگر به علمان دینی دانست
و تصریح کرد :علوم دینی با دانشهای دیگر قابل
مقایسه نیست بنابراین اگر به طور عاشقانه کسب
شود بسیار لذتبخش است.
نماینده ولی فقیه در گیالن با بیان اینکه طلبهها باید
به دانش روز مسلط باشند ،خاطرنشان کرد :اکنون
سریعخوانی و سریعنویسی یک هنر است ضمن
اینکه طلبهها باید در عرصههای محیط زیست،
جنگل ،دریا ،کوه ،زیباشناسی ،شناخت انسان و …
وارد شوند.
آیتاهلل فالحتی ،توجه به حوزههای علمیه گیالن را
اولویت برنامههای خود عنوان کرد و گفت :مدیران
و استادان حوزههای علمیه استان تالش بسیاری
کردند و این تالشها الزم بود اما کافی نیست ضمن اینکه در این زمینه طلبهها نقش
اصلی را ایفا میکنند.
وی بر ساماندهی حوزههای علمیه گیالن تأکید کرد و یادآور شد :الزم است حوزههای
علمیه در شهرستانها از همدیگر تفکیک شوند و این امر مشروط به ترمیم حوزههای
علمیه به صورت استانی است.
امام جمعه رشت از پذیرش تدریس درس خارج فقه در چهار استان کشور در حوزه
علمیه قم خبر داد و اظهار کرد :تدریس درس خارج فقه در بناب ،کرمان ،بوشهر و گیالن
پذیرفته شده است.
آیتاهلل فالحتی با اشاره به اینکه خروجی فراگیری درس خارج فقه در استانها باید
مانند حوزه علمیه قم باشد ،بیان کرد :برنامههایی در حال انجام است تا طلبههای فاضل
در گیالن تربیت شوند.
وی ،قبول مسؤولیت توسط علمای دینی را در راستای خدمت به مردم عنوان کرد و
گفت :دانشی که در اختیار علمان دینی قرار دارد باید نفع آن به جامعه برسد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تشریح کرد:

صفر تا  ۱۰۰روش دولت برای تامین کاالهای اساسی
گیالن امروز -عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی روش
کاالیی که دولت برای جبران گرانی ها در نظر دارد را تشریح کرد.
به گزارش خانه ملت،غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به سناریوی تامین کاالی
اساسی از سوی دولت برای جبران گرانی ها اظهار داشت :در این روش امکان رصد آخرین
مرحله مبادله به دولت این فرصت را داده است که از صحت یا عدم صحت مبادله اطمینان
یابد .می توان و باید برای کلیه کاالهای مورد حمایت این کار انجام شود .به همین منظور
جلسات مختلفی با فروشگاه ها و بانک مرکزی برگزار گردید و امکان آن برای کاالهایی
مانند برنج ،روغن ،شکر ،مرغ و گوشت قرمز مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد :در این فرآیند هدف آن است
که زنجیره تامین کاالهای اساسی از ابتدای فرایند تا توزیع و در نهایت عرضه به مصرف
کننده نهایی ردیابی و رهگیری شود .در این طرح تمامی کاالها دارای شناسه واحد و تک
شماری هستند که یک کاال را از دیگری متمایز می کند .هر کاال به یک مصرف کننده
واگذار شده و مالکیت آن به صورت سیستمی منتقل خواهد شد.
تشریح مراحل ارائه کاالهای اساسی برای جبران گرانی ها
نماینده مردم رشت فرآیند این روش را تشریح کرد :استحقاق سنجی و تخصیص اعتبار
صورت گیرد به این معنا که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از پایگاه اطالعات
رفاه ایرانیان استحقاق دریافت یارانه و میزان آن را با توجه به اطالعات در دسترس از
خانوارها تعیین می کند .همچنین میزان یارانه هر فرد به صورت اعتباری و غیرقابل
برداشت ،به حساب سرپرست خانوار که از پروژه هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت است
واریز می شود .وی ادامه داد :از سوی دیگر سرپرست خانوار می تواند میزان اعتبار را از
طریق یک کد  USSDیا مراجعه به یک وبسایت استعالم کند ،میزان اعتبار هر خانوار به
صورت آنالین یا آفالین (با دوره بروزرسانی ماهیانه) در اختیار سوئیچ رفاهی بانک مرکزی
قرار می گیرد تا در زمان انجام عملیات پرداخت ،اعتبار مذکور را ضمن استعالم ،پس از
فروش کاال مستهلک کند .این نماینده مجلس با اشاره به تولید شناسه اصالت کاال و
تخصیص به کاال در فرآیند توزیع کاالهای اساسی ،توضیح :تولید کننده مرغ شناسه اصالت
کاال را تولید و بر روی برچسب چاپ می کند ،شناسه اصالت کاال با شناسه گروه کاالیی
( )GS1ارتباط چند به یک دارد و متناظر است .یعنی با فراخوانی شناسه اصالت ،می توان
شناسه  GS1را فراخوانی کرد .جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه
ملت ،با اشاره به فرایند بسته بندی برچسب اصالت بر روی کاال الصاق بیان داشت :شناسه
های مذکور به صورت سیستمی برای سامانه کنترل اصالت سازمان غذا و دارو ارسال
می شود .همچنین سامانه کنترل اصالت سازمان غذا و دارو پس از بررسی استانداردهای
کدینگ ،شناسه مذکور را فعال می کند و تولید کننده می تواند برای هر تعداد بسته بندی
مثال هر  ۲۰عدد یک شناسه به عنوان شناسه والد اختصاص دهد .از این پس شناسه والد،
توان فراخوانی شناسه های زیرمجموعه خود را دارد.
وی گفت :تولید کننده با استفاده از شناسه های فرزند یا شناسه های والد کاال را
فروشگاههای محل عرضه کاال تحویل می دهد .از این پس مالکیت کلیه کاالهای موجود در
فروشگاه متعلق به فروشگاه است .این نماینده مجلس مرحله دریافت کاال توسط فروشگاه
را توضیح داد :در بخش فروشگاه محل عرضه پس از دریافت کاالها ،باید در سامانه اعالم

کند که کدام کاالها را با کدام شناسه ها دریافت کند .این فرآیند می تواند به این صورت
انجام پذیرد که در زمان دریافت کاال از توزیع کننده یا تولید کننده ،وی اعالم کند کدام
شناسه کاالها را به کدام فروشگاه ارائه می دهد .در این زمان ،فروشگاه صرفا می تواند
انتقال مالکیت مذکور را تایید کند .نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی در تشریح
بخش پرداخت هزینه کاالی اساسی در فروشگاه گفت :در زمان پرداخت در بخش صندوق
فروشگاه ،پس از صدور فاکتور توسط صندوقدار ،مصرف کننده کارتی که اعتبار به آن واریز
شده است را در دستگاه کارتخوان می کشد .در صورتی که در سامانه صندوق فروشگاهی
 GS1یک یا چند مورد از کاالهای مشمول ثبت شود ،در سامانه پیغام “شناسه اصالت کاال
را ثبت کنید ”.به کاربر صندوق نمایش داده می شود.
وی ادامه داد :پس از آن درخواست استعالم استحقاق و میزان اعتبار رفاهی فرد از طریق
سیستم شاپرک به بانک مرکزی ارسال می شود .چنانچه متقاضی مجاز به استفاده از اعتبار
رفاهی باشد ،بالفاصله در سیستم شاپرک دستور برداشت نقدی به شتاب و بانک می رود.
پس از استعالم از بانک ،اگر وی موجودی داشته و مجاز به خرید نقدی باشد ،خرید انجام
شده و پیغام تایید کاهش اعتبار رفاهی از شاپرک به سوئیچ رفاهی ارسال می شود .چنانچه
متقاضی موجودی الزم را در کارت نداشته باشد یا مجاز به انجام خرید نقدی نباشد ،دستور
بازگشت اعتبار رفاهی از شاپرک به سوئیچ رفاهی ارسال می شود.
نیازمندی های اجرای راهکار
جعفرزاده ایمن آبادی گفت :برای عملیاتی شدن روش کاالیی برای جبران خسارت
های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،فروشگاه های زنجیره ای ،سامان ها ی صندوق
فروشگاهی و سازمان غذا و دارو وظایفی را برعهده دارند.
وی با اشاره به وظایف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :تعیین میزان یارانه اعطایی
به هر خانوار و ارسال منظم اطالعات برای بانک مرکزی از مهم ترین وظیه این وزارتخانه
است و بانک مرکزی ایجاد زیرساخت تخصیص یارانه به هر خانوار به صورت اعتباری،
ایجاد امکان مصرف اعتبار تخصیص یافته از طریق دستگاههای کارتخوان موجود در
فروشگاههای زنجیره ای ،برقراری ارتباط میان شناسه کاال ( )GS1و تراکنش های مالی
و ارسال سیستمی اطالعات موجود در رسید دستگاه کارتخوان به سامانه های صندوق
فروشگاهی برعهده دارد .این نماینده مجلس گفت :فروشگاه های زنجیره ای باید ن کاال
به میزان موردنیاز مصرف کنندگان و با استانداردهای تعیین شده تامین کنند ،با بانک
مرکزی جهت ایجاد امکان هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته خانوارها همکار داشته باشند
و گزارش های هفتگی به وزارتخانه در خصوص تراکنش ها ،موجودی کاالها و میزان خرید
توسط خانوارها و مصرف کنندگان نهایی ارائه کند .جعفرزاده ایمن آبادی بیان داشت :از
سامانه های صندوق فروشگاهی انتظار اتصال به دستگاههای کارتخوان ،دریافت سیستمی
اطالعات موجود در رسید دستگاه خوان از بانک مرکزی و ارسال سیستمی اطالعات فاکتور
و رسید دستگاه کارتخوان به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی می رود.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس در پایان به سازمان غذا و دارو اشاره کرد و
گفت :ایجاد بستر اختصاص شناسه اصالت کاال به کاالهای مشمول طرح ،ارتباط سیستمی
با سامانه های صندوق فروشگاهی و ایجاد بستر استعالم سیستمی اصالت شناسه کاال برای
سامانه های صندوق فروشگاهی بر عده سازمان غذا و دارو است.

نماینده لنگرود:

پرداخت یارانه ،انگیزه سرمایه گذاران به سرمایهگذاری در گردشگری را افزایش میدهد

گیالن امروز -عضو هیات رییسه فراکسیون گردشگری در مجلس شورای اسالمی
درباره راهکارهای مناسب برای افزایش انگیزه سرمایهگذاران به منظور سرمایهگذاری در
صنعت گردشگری توضیحاتی ارائه کرد.
مهرداد بائوج الهوتی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تاثیر
معافیتهای مالیاتی در رونق صنعت گردشگری ،گفت :هتلداران از پرداخت  50درصد
از مالیات معاف شدهاند؛ قانونگذار با دو راهکار زمینه ترغیب سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری را فراهم کرد؛ از یک سو هتلداران از پرداخت مالیات معاف شدند و از سوی
دیگر طرحهای گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شدهاند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه به منظور تشویق
سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در صنعت گردشگری یارانه به فعاالن این حوزه پرداخت
میشود ،افزود :برای افزایش انگیزه سرمایهگذاران از یک سو تسهیالت با سود ارزان
قیمت پرداخت میشود و از سوی دیگر در صورتی که این سرمایهگذاران قراردادهایی
بدون استفاده از تسهیالت ارزان قمیت منعقد کنند سازمان میراث فرهنگی مکلف است
بین  4تا  8درصد یارانه سود مربوطه را به آنها بازگرداند.
سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی میتواند گردشگری را جایگزین نفت
کند براساس افق  1404جذب ساالنه  20میلیون گردشگر پیش بینی شده است درآمد
حاصله کشور از این تعداد گردشگر حدود  30میلیارد دالر است که معادل درآمد حاصله

از نفت است .وی با بیان اینکه در قانون صادرات غیرنفتی از پرداخت مالیات معاف است
و از آنجایی که گردشگری با ارزآوری از طریق گردشگر خارجی به نوعی صادرات معکوس
محسوب میشوند نیز برای تشویق سرمایهگذاران به سرمایه گذاری معافیتهایی برای
این صنعت در نظر گرفته شده است ،بیان کرد :متاسفانه دولت گردشگری را رها کرده
به همین دلیل تمامی فعاالن این حوزه گله مند هستند.
وی اظهار کرد :سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی میتواند گردشگری
را جایگزین نفت کند براساس افق  1404جذب ساالنه  20میلیون گردشگر پیش بینی
شده است درآمد حاصله کشور از این تعداد گردشگر حدود  30میلیارد دالر است که
معادل درآمد حاصله از نفت است.
وی با بیان اینکه مجلس به دنبال حل مشکالت حوزه گردشگری است ،خاطرنشان
کرد :تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه اقدامی مناسبی برای رونق گردشگری
است در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به هیچ ارگان
یا نهادی پاسخ نمیدهد و در صورتی که نمایندگان سوال یا تذکری داشته باشند
باید خطاب به رئیس جمهور مطرح کنند؛ در حالیکه پس از تشکیل وزارتخانه میراث
فرهنگی ،گردگشری و صنایع دستی از وزیر مربوطه سوال میشود.
عضو هیات رییسه فراکسیون میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :برای رونق گردشگری در ابتدا باید ساختار را اصالح کرد.
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خبرها

محمدباقر نوبخت:

بابت نوسانات قیمتها
از مردم عذر میخواهیم

گیالن امروز -محمدباقر نوبخت ضمن عذرخواهی
از مردم و تولیدکنندگان بابت نوسان قیمتها گفت:
ما بابت نوسانات قیمت در مدت اخیر شرمنده مردم
هستیم.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت – معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور –
طی سفر به قزوین در جمع خبرنگاران در پاسخ به
خبرنگار ایسنا ،اظهار کرد :با توجه به مشکالتی که
وجود دارد ،امروز توانایی آن را داریم تا از اعتبارات
ریالی تأمینشده برای ایجاد اشتغال و تولید استفاده
کنیم.
وی افزود :بهمنظور ارائه تسهیالت ارزانقیمت برای
واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند،
پیشبینی الزم صورت گرفته تا بتوانیم مواد اولیه
آنها را از طریق تسهیالت و وجوه اداره شده تأمین
کنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد :با موافقت شورای هماهنگی و
سران سه قوه برای برخی واحدهایی که فعال هستند
ولی نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید سبب ایجاد
مشکل برای آنها شده ،عالوه بر اعتبارات فعلی،
معادل یک میلیارد دالر اختصاص دادهایم.
رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور یادآور شد :از
تولیدکنندگان بابت شوکی که به بازار وارد شد و
برای برخی واحدها ایجاد مشکل کرد ،عذرخواهی
میکنیم و تالش خواهیم کرد تا بهسرعت مشکالت
برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه کشور ظرفیتهای زیادی دارد
که شهرک صنعتی کاسپین در قزوین یک نمونه از
آن است ،گفت :این ظرفیتها بیانگر توانمندی ایران
در تولید و صنعت است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد :با توجه به مشکالت
ایجادشده در کشور خوشبختانه فرصت برای
سرمایهگذاری خارجی مهیا شده است و ما نیز
حمایت میکنیم.
وی تأکید کرد :حضور سرمایهگذار فرانسوی در قزوین
مصداق شرایط خوب کشور برای خارجیهاست و ما
هم مصمم هستیم باسیاستگذاری اصولی و درست
بتوانیم بهسرعت همه مشکالت واحدهای تولیدی را
برطرف کنیم.
نوبخت تصریح کرد :تولیدکنندگان و مردم مطمئن
باشند که اجازه نخواهیم داد تا مشکالت تولید ادامه
پیدا کند و در این راستا با کمک وزرا برنامهریزیشده
تا از نزدیک با واحدهای تولیدی در ارتباط باشیم.
رئیس سازمان برنامهوبودجه در پایان گفت :هیات
دولت بدون تعطیلی و با کار میدانی در تالش است تا
مشکالت و موانع تولید را حل کند و بهزودی از این
مقطع عبور خواهیم کرد.
مدیر پروژه آبهای سطحی شهرداری رشت:

پروژه آب های سطحی
بلوار قلی پور تا پایان سال
به اتمام می رسد

گیالن امروز -در پی بارش شدید باران در شهر
رشت با وجود تالش مجموعه شهرداری رشت و
نیروهای خدمات شهر ،شاهد آبگرفتگی در برخی
معابر بودیم .در همین راستا با مهندس زارعی مدیر
پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی به گفتگو
پرداختیم .مهندس زارعی با اشاره به آبگرفتگی
شدید و البته کوتاه مدت امروز در مسیر بلوار قلیپور
رشت اظهار داشت :پروژه جمع آوری و هدایت آبهای
سطحی در این مسیر به اتمام نرسیده است و پیش
بینی می شود تا پایان سال به اتمام برسد .در شرایط
فعلی و با این حجم از بارندگی آبگرفتگی موقت و
کوتاه مدت طبیعی است.
مدیر پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
شهرداری رشت در گفتگو با حرف تازه ،تصریح کرد:
پیمانکار این پروژه مشخص است و شرکت گیل بام
پی تا پایان سال این پروژه را به اتمام می رساند.
وی افزود :این پروژه شامل دو قسمت است .بخش
اول از سه راه معلم-قلی پور به سمت شیرینی ویالنج
و بخش دوم مربوط به بلوار قلی پور که از باند کندرو
تا نزدیک رمپ تقاطع غیر همسطح ادامه دارد.
مهندس زارعی با بیان اینکه اجرای پروژه جمع آوری
و هدایت آبهای سطحی در این قسمت ضرورت دارد
توضیح داد :در صورت اجرای این پروژه آبگرفتگی
طرف مقابل هم برطرف می شود.
مدیر پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
شهرداری رشت اعالم کرد :پیمانکار این پروژه بعد از
اتمام لوله گذاری مسیر معلم ،لوله گذاری بلوار قلی
پور را اجرا خواهد کرد.
وی در پایان رفع مشکالت شهروندان را دغدغه
همیشگی شهرداری رشت دانست و گفت :مجموعه
شهرداری رشت با تمام توان خود در راستای خدمات
رسانی مطلوب تر به شهروندان در تالش است.

