جانشین فرمانده ناجا در گیالن خبر داد:

اجرای طرحهای امنیت اخالقی در
مناطق گردشگری و سواحل

عروج فرمانده گیالنی

روزنامه

سردار حق بین
درگذشت
2

اولیایی:

مجلس عقبماندهترین
تصمیمات را برای
فوتبال میگیرد
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2
3

فرماندار رشت:

پنهان ماندن ساختوساز غیرمجاز از
چشم دهیاران قابلپذیرش نیست
2

شهردار رشت:

حل مشکالت سراوان
اولویت شهرداری است
5

گفتگو با محمد معتمدی:

من هم به بازنشستگی
فکر میکنم
4

روش های عجیب
جمع آوری اطالعات از
کاربران توسط شرکتها
6
عامل آزار و اذیت سریالی زنان مسافر در مشهد :

گریه های زنان را
نمی دیدم!
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سنگاندازی بانکها برای
پرداخت وام ازدواج

گیالن امروز« -وام ازدواج افزایش یافت»؛ این خبری بود که در آخرین ماههای
سال  ۹۹رسانهای شد و جرقه امید را در دل بسیاری از زوجین جوان روشن کرد .در
همین راستا نیز مجلس شورای اسالمی در نهایت با افزایش وام ازدواج جوانان از ۵۰
میلیون به  ۷۰میلیون تومان موافقت کرد.بر این اساس  ،وام ازدواج در سال ،۱۴۰۰
 ۷۰میلیون تومان شد و به کسانی که تاریخ عقد آنها پس از فروردین  ۱۳۹۷باشد،
تعلق خواهد گرفت.هرچند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و رشد بی سابقه
قیمتها در زمینه مسکن ،تهیه جهیزیه و غیره باز هم این رقم از وام ازدواج کافی
نیست اما با این حال میتواند برخی گرههای مسیر تشکیل خانواده را باز کند.به
عالوه به منظور تشویق جوانان به ازدواج ،وام پرداختی به دختران زیر  ۲۳و پسران
زیر  ۲۵سال به  ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت .حال که تقریباً یک ماه از شروع
سال جدید میگذرد ،بسیاری از زوجین جوان برای دریافت کمک هزینه ازدواج
اقدام کردهاند اما گویا جوانان باید برای دستیابی به این وام کفش آهنی داشته
باشند ،چراکه تاکنون موانع زیادی بر سر راه پرداخت وام قرار دارد.
یکی از آشکارترین موانع دریافت تسهیالت ازدواج ،داشتن ضامن و شرایط دشوار
بانکها برای پذیرش آن است.بر اساس شرایط درج شده در سایت مربوط به
پرداخت تسهیالت ازدواج ،بانکها موظف به پرداخت این وام با یک ضامن معتبر یا
در نظر گرفتن یارانه زوجین به عنوان ضامن هستند .این در حالی است که برخی
بانکها بدون در نظر گرفتن قوانین مربوطه ،وجود یک ضامن را برای پرداخت وام
کافی ندانسته و وجود سه ضامن را ضروری میدانند.
در خصوص در نظر گرفتن یارانه به جای ضامن نیز عم ً
ال بانکها این موضوع
را نمیپذیرند یا در ضمانت قرار دادن یارانه حداقل  ۳۰نفر را برای وام ضروری
میدانند این در حالی است که این امر خالف مقررات تعیین شده بوده و عم ً
ال

ممکن نیست .حال اینکه بانکها چگونه برخالف دستورالعمل اعالم شده در زمینه
ضامن ،با متقاضیان همکاری الزم را ندارند ابهامی است که این روزها جوانان را
سردرگم کرده است .با پیگیری از مسئولین مربوطه به این نتیجه رسیدیم که در
الیحه ابالغی به بانکها و در بخش مربوط به ضامن نقطه فراری برای بانکها
وجود دارد که منجر میشود بانک درخواست بیش از یک ضامن را کرده یا ضامن
بازنشسته را نپذیرند .در این بند آمده است که بانک با «اعتبارسنجی» اقدام به
پرداخت وام می کند .تصریح کلمه «اعتبارسنجی» در آیین نامه ابالغی به بانکها
برای پرداخت وام ازدواج ،راه فراری را برای بانکها فراهم کرده است .به همین دلیل
نیز بانکها با اتکا به اعتبارسنجی نسبت به تضامین متقاضیان اقدام به پرداخت وام
میکنند و به بهانه اعتبارسنجی و اطمینانیابی از تضامین ،وجود بیش از یک ضامن
را برای پرداخت وام درخواست میکنند.
موضوع دیگر آنکه در حال حاضر متقاضیان دریافت وام ازدواج باید مدت زمان
طوالنی را برای دریافت وام خود در انتظار باشند.بر اساس گزارشات میدانی ،زمان
پرداخت وام ازدواج به متقاضیان ،نسبت به سال گذشته افزایش یافته و جوانان پس
از ثبتنام مدت زمان طوالنی را در صف دریافت وام خواهند بود.
به طور کلی هرچند که افزایش وام ازدواج میتواند برای تشکیل زندگی راهگشا
باشد اما مشکالت و عدم همکاری بانکها در این مسیر نیز چالشهای فراوانی را
برای جوانان و متقاضیان وام ازدواج ایجاد کرده است .با این حال تاکنون نظارت
خاصی از سوی دستگاهها و مسئولین مربوطه نیز دیده نمیشود و دود آتش این
کم کاری نیز تنها به چشم جوانان میرود .به همین منظور الزم است دستگاههای
مربوطه و نظارتی نسبت به تخلفات در حال انجام نظارت کرده تا جوانان برای
دریافت این تسهیالت با این گونه مشکالت مواجه نشوند.

قاچاق ،کمبود یا افزایش هزینه ها

گرانی جوجه در هاله ای از ابهام

گیالن امروز -در حالی که به نظر می رسید بازار مرغ بعد از چندین
ماه نفس گیر باالخره روی آرامش را به خود دیده است و تولید و توزیع
در سال جدید منسجم تر شده ،اما افزایش قیمت جوجه یکروزه در یک
ماه اخیر آرامش کوتاه این بازار را بر هم زده و سبب نگرانی بسیاری از
تولیدکنندگان و دست اندرکاران صنعت طیور شده است.
به گزارش ایسنا
اواسط فروردین
ماه امسال بود که
براساس مصوبات
تنظیم
ستاد
بازار مقرر شد
فرآیندها
تمام
از جوجهریزی و
خوراک
تامین
گرفته تا عرضه و
توزیع مرغ در بازار
به وزارت کشاورزی
سپرده شود و
کمیته ای تخصصی
جهت ساماندهی
بازار مرغ و تخم
مرغ تشکیل شود.
در حقیقت قرار
شد این کمیته با
ریاست وزیر جهاد
کشاورزی و با عضویت قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور
بازرگانی و دیگر مسئوالن مربوطه تشکیل شود و با داشتن اختیارات کامل
از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامهریزی و تولید و توزیع مرغ ،از
طریق شرکتهای تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن
از ظرفیت مرغداریهای دیگر ،اقدامات الزم را انجام دهد.
تصمیم گیری ها در ستاد تنظیم بازار نهایتا منجر به تشکیل قرارگاه
ساماندهی مرغ در کشور شد و این قرارگاه نیز برای ساماندهی بازار مرغ و
ایجاد ثبات در آن نرخ مصوب مرغ را که از مدتها قبل تولیدکنندگان نسبت
به آن انتقاد داشتند ،افزایش داد؛ به طوری که قیمت مرغ منجمد در سرد
خانه کیلویی  ۱۸هزار و  ۸۰۰تومان ،قیمت مرغ منجمد برای مصرفکننده
کیلویی  ۱۹هزار و  ۸۰۰تومان ،قیمت مرغ زنده در کشتارگاه کیلویی ۱۷
هزار و  ۱۰۰تومان ،قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن تهران کیلویی
 ۲۳هزار و  ۳۰۰تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی
 ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان تعیین شد.
افزایش قیمت مصوب مرغ توانست تا حدی رضایت تولیدکنندگانی را که
از افزایش هزینه های تولید و پایین بودن نرخ مصوب گله داشتند ،جلب
کند و تمایل آنها را برای جوجه ریزی افزایش دهد .اگرچه در روی دیگر
این سکه یعنی برای مصرف کنندگان افزایش قیمت  ۴۵۰۰تومانی مرغ
اصال خوشایند نبود اما چون با باال رفتن نرخ مصوب عرضه مرغ دولتی هم
بیشتر شد به ناچار عطایش را به لقایش بخشیدند و امیدوار شدند که برای
خرید یک کیلو مرغ دیگر الزم به ایستادن در صف های طوالنی یا پرداخت
هزینه های گزاف نیست.

البته فراز و نشیب بازار مرغ تنها به اینجا ختم نشد و در حالی که به نظر
می رسید بازار مرغ روزهای آرامی را سپری می کند اما خبرها حاکی
از آن است که افزایش قیمت جوجه یکروزه در یک ماه اخیر و فروش
آن بیش از نرخ مصوب  ۴۲۰۰تومان تولیدکنندگان را نگران کرده است.
افزایش قیمتی که برخی از مسئوالن و تولیدکنندگان علت آن را خروج
جوجه های تولیدی توسط
واحدهای مرغ مادر به
صورت غیرقانونی از کشور
در سایه نبود نظارت می
دانند و معتقدند اگر در
 ۱۵تا  ۲۰روز آینده برای
این موضوع فکری نشود
بازار مرغ دچار التهاب
خواهد شد.
آنها همچنین از دستگاه
های نظارتی درخواست
کردند که به این موضوع
ورود کرده و جلوی قاچاق
جوجه که منجر به بحران
در تولید داخل می شود،
را بگیرند.
طرح موضوع قاچاق جوجه
یکروزه اما واکنش های
بسیاری را به همراه داشت؛
به طوری که چندی پیش
مدیر کل روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در واکنش به
قاچاق جوجه یکروزه از کشور اعالم کرد که متاسفانه این موضوع در بین
برخی مسئوالن در حوزه مدیریت موضوع وزارتخانه ها و نهادهای خودشان
پیش می آید ،باب شده است که مشکالت خود را به سمت قاچاق برده و
این موضوع را مطرح می کنند .در مورد جوجه ریزی ،بحث قاچاق جوجه
و مرغی که بخواهد در بازار تاثیرگذار باشد نداشتیم و نداریم .باید به
سراغ احتکار ،داللی ها و واسطه ها بروید و از آنها بپرسید .در دی ماه ،در
اصفهان  ۱۲میلیون قطعه جوجه ریزی شده و این رقم در فروردین ماه ،به
 ۶میلیون قطعه رسیده است .این کمبود جوجه ریزی ،چه ربطی به قاچاق
دارد؟ مرغدار باید بگوید.
مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی
وزارت جهاد کشاورزی نیز ضمن رد موضوع قاچاق جوجه یکروزه به ایسنا
گفت که بازار محصوالت کشاورزی در فصول مختلف تحت تاثیر عوامی
چون اقلیم ،بیماری ،تقاضا و  ...دچار نوسان می شود و این نوسانات در
همه جای دنیا نیز اتفاق می افتد .همچنین ممکن است با باال رفتن قیمت
مصوب مرغ ،تقاضا برای جوجه ریزی زیاد شده باشد و همین امر باعث
افزایش قیمت جوجه شده باشد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه نیز در واکنش به این موضوع به
ایسنا گفت که شاید به دلیل تفاوت نرخ ارز در آن طرف مرز تعداد کمی
قاچاق هم شده باشد و همین افراد با فروش جوجه با قیمت های گزاف
باعث التهاب بازار شده باشند اما دلیل اصلی افزایش قیمت جوجه باال رفتن
هزینه های تولید است.

شرکت شیر پاستوریزه

پگاه گیالن ( سهامی عام )

تولید گونه برنج مقاوم و پرمحصول با فناوری هسته ای

برنج گیالن با کیان قد میکشد

2

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن

شرکت شير پاستوريزه پگاه گيالن در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی از طريق برگزاری مناقصه
عمومی به صورت دو مرحله ای اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  1400/01/28لغایت 1400/02/ 07جهت دریافت شرایط مناقصه به واحد
تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.آخرین مهلت تحویل مدارک روز یکشنبه  1400/02/19می باشد.

سایر:

مبلغ 100/000/000ریال
 -1سپرده شرکت در مناقصه تامین نیروی انسانی :
(سپرده شرکت در مناقصه باید حاوی ضمانتنامه بانکی معتبر و بی قید و شرط با درج موضوع مناقصه وحداقل
سه ماه اعتبار و یا واریز بحساب شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن می باشد)
تاریخ بازگشایی مرحله اول:روز دوشنبه  1400/02/20ساعت  11/00صبح می باشد.تاریخ بازگشایی مرحله دوم:پس از ارزیابی شرکت کنندگان حداکثر طی  15روز کاری متعاقب ًا به شرکتکنندگان اعالم می گردد.
آدرس  :رشت – شهر صنعتي  -ورودي دوم  -شرکت شيرپاستوريزه پگاه گيالن .

تلفن 013- 33882340-2 :

نمابر01333882348 :

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن (سهامی عام )

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین
پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگهای ساختمانی
صنعتی و رنگهای پودری الکترواستاتیک

نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177

فکس34422044 :

پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

قابل توجه همشهریان عزیز
افتتاح مرکز معاینه فنی
خودروهای سبک

پوررستگار کد 4463

آدرس :رشت  -الکان بلوار پروفسور سمیعی ،نرسیده
به تقاطع راهآهن تلفن013 - 33403448-50 :

