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رئیس کل دادگستری گیالن:

سخت ترین برخوردها با تغییر 
کاربری های غیرمجاز صورت می گیرد

گیالن امروز- رئیس کل دادگستری گیالن با بیان اینکه در سال 
های اخیر با تغییر کاربری های غیر مجاز سخت ترین برخورد ها 
صورت گرفته است، گفت: شعبه های ویژه ای برای رسیدگی به 
پرونده های مربوط به محیط زیست و سایر آسیب های اجتماعی 
در نظر گرفته شده است. حجت االسالم والمسلمین حمزه خلیلی 
استان گیالن،  نهاد  در دومین نشست مدیران سازمان های مردم 
با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در کاهش 
باید  ها  سازمان  این  گزارشات  کرد:  اظهار  اجتماعی  های  آسیب 
جامع و کامل بوده و قبل از ارسال به دستگاه قضایی، چارچوب 
های حقوقی آن بررسی شود. وی با بیان اینکه در سال های اخیر با 
تغییر کاربری های غیر مجاز سخت ترین برخورد ها صورت گرفته 
است گفت: برای مدیران متخلف نیز مجازات های سختی در نظر 
گرفته شده تا از این پس شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و 
زراعی نباشیم. رئیس کل دادگستری گیالن با تاکید بر مقابله با 
کشور  مسئوالن  و  مدیران  عزم  کرد:  ابراز  مختلف  ابعاد  در  فساد 
مبارزه با فساد است و اگر مواردی در سازمان ها و ادارات مشاهده 
شود به معنای زیر سوال بردن کل سیستم نبوده و باید اصالح شود.

حجت االسالم خلیلی همچنین خاطرنشان کرد: شعبه های ویژه ای 
برای رسیدگی به پرونده های مربوط به محیط زیست و سایر آسیب 
های اجتماعی در نظر گرفته شده و قضات به صورت تخصصی به 

چنین پرونده هایی رسیدگی می کنند.

ثبت ملی ۱۶ اثر ناملموس گیالن 
ابالغ شد

گیالن امروز- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گیالن اعالم کرد: ثبت ملی ۱۶ اثر ناملموس استان طی نامه ای از 
سوی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 

استاندار ابالغ شد.
ولی جهانی در گفت و گو با ایرنا افزود: این آثار شامل آئین برداشت 
در  کشاورزی  یاوری  آئین  چینی-کژچینی(،  ابریشم)کچ  تر  پیله 
گیالن، شیوه تهیه سنتی شیرینی کاکا)کویی کاکا(، آیین سنتی 
َعلَم جوش)َعلَم جوَشه، َعلَم پََره( آستارا و باورهای مربوط به آن، 
پخت  سنتی  مهارت  گیری(،  ِمراب  میراب)سنت  انتخاب  مراسم 
مهارت  آن،  به  مربوط  باورهای  و  آستارا  پلو(  )بورانَیه  پلو  بورانی 
سنتی پخت مویَه لََونگی)ماهی لونگی( آستارا و باورهای مربوط به 

آن، پیراهن زنان و مردان تالشی)َشی، َشی ای، شای، ِشی( است.
طرحدار  چهارگوش  روسری  همچنین،  داشت:  اظهار  وی 
تالشی)َکلَغی، کلغه، کلغی ای، دویَغ( ، دامن زنان تالشی و شلوار 
عرقچین  یا  حجاب  روسری  ُشالر(،  شوار،  تالشی)شالو،  مردان 
زنانه  و  مردانه  جوراب  توکا(،  چانگول  چامَبه،  تالشی)چمَبه، 
باسترَمه  پخت  سنتی  مهارت  پوپو(،  گوَرِو،  گواَِف،  تالشی)گواَِو، 
لونگی)باسترما پلو( آستارا و باورهای مربوط به آن، مهارت سنتی 
پخت ِزَریَنه نون )نان ِزَرن، ِزَرنگ، َزرین( تالشی و باورهای مربوط به 
آن، مهارت سنتی فرآوری چای)دس چای(، مهارت دوخت لباس 
محلی تالشی از دیگر آثار ثبت شده گیالن در فهرست آثار ناملموس 
کشور است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گیالن گفت:با اعالم ثبت ۱۶ اثر معنوی یادشده تعداد ثبت آثار 

معنوی استان در این فهرست به ۱۱۲ اثر افزایش یافت.
تنها  نه   intangible heritage یا  معنوی  فرهنگی  میراث 
بلکه فرهنگ  از گذشته است،  ارث رسیده  به  نمایانگر سنت های 
روستا و شهر دوران معاصر و گروه های مختلف فرهنگی هم در آن 
شرکت می کنند؛موضوعی است که از چندین سال پیش در بخش 
فرهنگی یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی ـ معنوی تمام 
ملت ها، تعریف شده و از آن پس برایش برنامه ریزی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن:

۷۵ درصد مصرف گاز گیالن 
در بخش خانگی است

درصد   ۷۵ تا   ۷۰ گیالن،  گاز  شرکت  مدیرعامل  امروز-  گیالن 
مصارف گاز در کل استان را در بخش خانگی و تجاری عادی و 
غیر عمده دانست و گفت: هم استانی ها در پیک سرمای پیش 
رو بیشترین مدیریت مصرف را داشته باشند تا گاز صنایع و سایر 
صنوف را مانند خانه ها پایدار نگه داریم. عیسی جمال نیکویی، با 
بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۲۲ میلیون و ۸۵۰ هزار مترمکعب 
میزان  این  کرد:  اظهار  است،  شده  مصرف  گیالن  استان  در  گاز 
مصرف نسبت به دو روز قبل یک دهم درصد افزایش داشته است.

وی از پیش بینی کاهش دما و برودت هوا طی روزهای آتی خبر 
داد و گفت: احتمال افزایش مصارف گاز در بخش خانگی تا ۱۹ 
میلیون مترمکعب وجود دارد لذا هم استانی ها در این پیک سرما 
نیز بیشترین مدیریت مصرف را داشته باشند تا گاز صنایع و سایر 

صنوف را مانند خانه ها پایدار نگه داریم.
مدیرعامل شرکت گاز گیالن در گفت وگوی ویژه خبری، ۷۰ تا ۷۵ 
درصد مصارف گاز در کل استان را در بخش خانگی و تجاری عادی 
و غیر عمده دانست و عنوان کرد: مصرف کنندگان گاز طبیعی می 
توانند با مدیریت مصرف گاز خود، استفاده از لباس مناسب در خانه 
ها و رعایت دمای آسایش ۲۱ درجه ضمن کاهش هزینه ها، شرکت 

گاز را در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر یاری کنند.
موتورخانه  سازی  بهینه  و  اصالح  طرح  درخصوص  جمال نیکویی 
ها نیز یادآور شد: در این طرح که توسط شرکت ملی گاز ایران 
های  موتورخانه  سازی  بهینه  است،  جریان  در  کشور  سراسر  در 
مشترکین خانگی، تجاری، اداری و مدارس با هزینه شرکت ملی 

گاز و به صورت رایگان توسط مجریان ذیصالح انجام می شود.
شامل  ها  موتورخانه  سازی  بهینه  و  اصالح  طرح  داد:  ادامه  وی 
سه بخش عایق کاری کلیه لوله های آب گرم، مخازن و کویل ها، 
تنظیم و سرویس مشعل و نصب ضدرسوب الکترونیکی می باشد 
که تاکنون مبلغی بالغ بر هفت میلیارد ریال در این خصوص در 

گیالن هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز گیالن با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح مذکور 
در استان تاکنون بهینه سازی الزم بر روی ۱۵۰ موتورخانه اجرایی 
شده است، خاطرنشان کرد: با بررسی روند مصرف موتورخانه های 
بهینه شده، انتظار می رود به میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد مصرف گاز در 

دوره مشابه صرفه جویی شود. 

زنگ هشدار برای گیالن با کاهش ۵۰ درصدی ذخیره آب سفیدرود 
)ادامه از صفحه 1(

طی سال زراعی گذشته که برای فصل کشت و برداشت برنج از فروردین 
تا شهریور ماه مدام نگرانی برای تامین آب شالیزارهای گیالن دامنگیر 
کشاورز بود، کارشناسان کشاورزی پیشنهاد کردند که شالیکاران ۵۵ هزار 
هکتار از اراضی شالیزاری را که محتمل تر بود آب به آن ها نرسد و بر 
اثر خشکسالی از بین بروند را از کشت منع کنند و توسط بیمه خسارت 

آن ها جبران شود.
گیالن  استاندار  عباسی  اسداله  اما 
چاره ای دیگر اندیشید و با تشکیل 
آب  مدیریت  جهادی  قرارگاه 
دستگاهها  تمامی  استان  کشاورزی 
تامین آب  برای  به کمک  را موظف 

کشاورزی کرد.
در  گیالن  استاندار  ایرنا،  گزارش  به 
آن برهه اعالم کرد که هیچ کشاورزی 
شالیزارها  آب  تامین  برای  نباید 
ناگزیر  دستگاه ها  اگر  و  باشد  نگران 
به  باید  را  آب  سطل  با  حتی  شوند 
از  جلوگیری  برای  برسانند.  مزارع 
این  کشاورزان  زحمات  رفت  هدر 
فراتر  هم  این  از  مسئولیت  احساس 
مکلف  را  مرتبط  مسئوالن  و  رفت 
در  آب  هنوز  که  صورتی  در  کرد 
کانال های آبیاری موجود باشد بعد 
از پایان آب گذاری هم به کشاورزان 

جامانده آبرسانی کنند.
زراعی  سال  در  خشکسالی  اگرچه 
که گذشت، بیش از پیش خودنمایی 
اقدامات  وجود  با  هم  وامسال  کرد 
بازهم  متعدد مسئوالن ممکن است 
به دلیل عقب ماندن از تقویم زراعی 

جهاد کشاورزی خشک شدن محصول را تجربه کنیم.
رود  سفید  سد  کنونی  وضعیت  اما  نشده  آغاز  هنوز  جدید  زراعی  سال 
در حالی که گیالن در حال حاضر کاهش بیش از ۳۰ درصدی بارش را 
تجربه می کند و در حوزه سفیدرود از کردستان تا سد سفیدرود بارش 
های داخل شبکه کاهش بیش از ۴۰ درصدی را نشان می دهد، زنگ 
خطری جدی است و اگر با توجه به کاهش ذخیره حدود ۵۰ درصدی 
روند  این  بهار  اوایل  و  زمستان  پایان  تا  گذشته  سال  به  نسبت  امسال 
کاهشی بارشها ادامه یابد، آیا امسال با بحران در کشاورزی روبرو خواهیم 
بود؟ محمد دادرس مدیرکل هواشناسی گیالن بیش از ۱۵روز قبل در 
شاهد  پاییز  در  توجهی  قابل  برف  پوشش  اینکه  بیان  با  ارتباط  همین 
نبودیم، گفت:با این شرایط به لحاظ خشکسالی ۶۲ درصد مساحت گیالن 

دچار خشکسالی است.
بارش  هواشناسی  موجود  های  نقشه  براساس  که  کرد  بینی  پیش  وی 
ها در دی ماه ۱۰ تا ۲۰ درصد بیش از حد نرمال خواهد بود اما میزان 

بارندگی در بهمن ماه در گیالن در حد نرمال برآورد می شود.
بحران، یک کارشناس حوزه  زمان  اهمیت مدیریت آب در  با  رابطه  در 
آمیز  موفقیت  گذشته  سال  طی  را  استان  در  آب  مدیریت  کشاورزی، 
دانست و گفت: با وجود خشکسالی و کاهش چشمگیر آب سد سفید رود 
با مدیریت خوبی که در استان انجام شد نه تنها کشاورزان توانستند آب 
مورد نیاز شالیزارهای خود را تامین کنند بلکه در کنار این امر با شرایط 
آب و هوایی مناسبی که ایجاد شد، ۲۰ درصد هم تولید محصول برنج در 

مقایسه با سال گذشته افزایش یافت.
مواردی  از  یکی  ها  رودخانه  الیروبی  اینکه  به  اشاره  با  رضاپور  طاهره 
است که می تواند در آبرسانی به مزارع تاثیر بسزایی داشته باشد، اظهار 
کرد: الیروبی مزارع در گذشته توسط خود کشاورزان انجام می شد اما 

متاسفانه امروز نگاه  آن ها فقط به مسئوالن است.

کاهش  جهت  در  اقدامات  جمله  از  نیز  را  زمستانی  سطحی  شخم  وی 
زمستانه  افزود: شخم سطحی  و  دانست  از خشکسالی  ناشی  پیامدهای 
که از حدود بهمن ماه شروع می شود موجب از بین رفتن آفات زمستان 
گذران، علف های هرز و استفاده بهینه از آب های سطحی به جامانده 

از باران می شود.
این کارشناس ادامه داد: همچنین شخم زمستانه باعث شخم راحت تر 

در زمان نشاء کاری می شود که این موارد عالوه بر تاثیرگذاری در نیاز 
به  تولید  را در  برنج  بهتر  به مصرف کمتر آب در موقع کشت، کیفیت 

همراه خواهد داشت.
در  کشاورزی  آب  تامین  منابع  دقیق  مدیریت  به  نیاز  بر  همچنین  وی 
زمانی که آب مورد نیاز بیش از موجودی منابع باشد، تاکید کرد و گفت: 
سال گذشته با توجه به کاهش بارش و ذخیره منابع آبی استان، مدیریت 
از شالیزارها  بسیاری  و درحالی که تصور می شد  بود  بسیار موفق  آب 
به دلیل بجران کمبود آب خشک شوند اما شاهد کشت بیشتر مزارع برنج 
بودیم و امسال نیز باید برای اینکه خسارت های ناشی از خشکسالی به 

حداقل ممکن برسد، برنامه ریزی دقیق شود.
توجه  ضرورت  بر  تاکید  تیزبا  گیالن  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
با  زراعی  تقویم  تنظیم  در  کرد:  خاطرنشان  زراعی  تقویم  به  شالیکاران 
از جمله فرهنگ منطقه،  به سایر عوامل  باید  آبیاری  اولویت های  وجود 
بیشترین  تا  کرد  دقت  هوایی  و  آب  شرایط  و  ماشین آالت  وضعیت 

صرفه جویی در مصرف آب فراهم شود.
صالح محمدی با تاکید بر ضرورت اهتمام کشاورزان برای شخم زمستانه 
شخم  برای  بارندگی ها  فرصت  از  تا  خواست  شالیکاران  از  استان  در 

زمستانه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ درصد از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار گیالن زیر 
شخم زمستانه رفته است، اضافه کرد: شالیکاران با توجه به اهمیت شخم 

زمستانه می توانند با توجه به بارندگی نسبت به آن اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با بیان اینکه میزان ذخیره پشت 
سد سفید رود در حال زمان حاضر حدود یکصد میلیون متر مکعب است، 
گفت: در حال حاضر ۱۴۹ میلیون متر مکعب آب در پشت سد سفید 
رودذخیره شده که در مقایسه با سال گذشته این میزان تقریبا به نصف 
رسیده است و این آمار بیانگر کاهش حدود ۵۰ درصدی ذخیره پشت 

سد است.
فصل  از  ماه   ۲ بودن  رو  پیش  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  خرمی  وحید 
در  آب  بحران  با  بگوییم  که  است  زود  اکنون  از  بهار  فصل  و  زمستان 
کشاورزی استان روبرو هستیم، افزود: اما با توجه به کاهش کنونی حدود 
تمهیدات در  و  باید مقدمات  اکنون  از هم  رود  ۵۰ درصدی سد سفید 

بهینه سازی مصرف و مدیریت آب را انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه در زمان حاضر 
مقدمات  کردن  فراهم  حال  در 
برای الیروبی انهار هستیم، یادآور 
شد: ساالنه حدود ۵۰۰ کیلومتر از 
منطقه  آب  شرکت  سوی  از  انهار 
اما  شود  می  الیروبی  گیالن  ای 
با  گذشت  که  زراعی  سال  در 
تشکیل  بر  مبنی  استاندار  دستور 
تامین  جهادی  مدیریت  گاه  قرار 
برای  که  استان  کشاورزی  آب 
نخستین بار اجرا شد، دستگاههای 
دیگر نیز به آب منطقه ای در این 
ارتباط کمک موثری کردند که در 
از  همین راستا یک هزار کیلومتر 

انهار کشاورزی الیروبی شد.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
راستای  در  اینکه  بیان  با  گیالن 
تمامی  از  آب  بهینه  استفاده 
ظرفیت ها در استان استفاده می 
ایستگاه  کرد: ۴۵۴  تصریح  کنیم، 
استان  در  پمپ   ۹۰۵ با  پمپاژ 
باید  آن ها  تمامی  که  دارد  وجود 
و  آماده  کشاورزی  فصل  زمان  در 
 ۲۵۷ اینکه  ضمن  باشند؛  روشن 
چاه عمیق موجود برای تامین آب 

کشاورزی باید در مدار باشند.
بین  الیروبی  داشت:  اظهار  مزارع  بین  الیروبی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
مکعب  متر  میلیون  یکصد  از  بیش  ساالنه  جویی  صرفه  موجب  مزارع 
برای  باید  کشاورزان  و  نیست  کم  رقم  این  که  می شود  کشاورزی  آب 
این موضوع برنامه ریزی کنند و همراه با شرکت آب منطقه ای گیالن 

الیروبی مزارع شان را انجام دهند.
اینکه کشاورزان از  با تاکید بر  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
هم اکنون برای تامین ابزار و امکانات مورد نیاز آب کشاورزی اقدام کنند، 
کشاورزان  گفت:  و  دانست  ضروری  را  مسئوالن  های  توصیه  به  توجه 
از سوی جهاد  که  زراعی  تقویم  با  و  بگیرند  را جدی  ها  توصیه  تمامی 
کشاورزی ارائه می شود، حرکت کنند. وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی 
به  توجه  و  زراعی  تقویم  رعایت  ذخیره آب پشت سد سفیدرود، گفت: 

توصیه ها توسط کشاورزان به پیشبرد کار کمک می کند.
یخبندان  و  دلیل سرما  به  اخیر  بارندگی های  که  معتقدند  کارشناسان 
تاثیری در ورودی آب به سدهای استان در شرایط کنونی نخواهند داشت 
و در صورتی بارش ها تاثیر خود را در ذخیره سد نشان خواهد داد که 
این  با  اما  به سمت سد سرازیر شود  به صورت روان آب  در فصل گرم 
وجود هنوز بیش از ۲ ماه دیگر به نیاز جدی کشاورزان به آب برای شروع 
کشت مانده و هنوز مشخص نیست که بارندگی ها چقدر در کاهش یا 
تشدید خشکسالی تا آن  زمان تاثیر گذار خواهد بود ولی آمادگی با برنامه 
ریزی دقیق واجرای آن می تواند آسیب های ناشی از خشکسالی را به 

حداقل برساند.
با کیفیت برنج در کشور به  ارقام بومی و  گیالن بزرگترین تولیدکننده 
کشور  اول  رتبه  شالیزاری  اراضی  هکتار  هزار   ۲۳۸ با  که  می آید  شمار 
را از لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص 

داده است.

نقی هدایتی*
مسئولیت  ایفای  راستای  در 
یادداشت  تاکنون  ام  اجتماعی 
های متعددی در باره مشکالت 
و  نگاشته  شمال  ایحاگستر 
یک  طبق  و  ام  کرده  منتشر 
عادت مالوف همه آن ها را در 
شبکه های اجتماعی توزیع می 
کنم. در این مدت پیامک های 
زیادی دریافت کرده ام که هم 
باعث  بودند و گاه هم  مشوقم 

سوء تفاهماتی شده است.
من در حد اطالعاتی که داشته و دارم به همه سواالت پاسخ می دهم اما آن 
چه که وادارم کرد این یادداشت را  بنویسم ،گفت و گویی بود که با یکی 
از همکاران قدیمی داشتم . ایشان که نامش محفوظ است موضوعاتی را در 
خصوص مالک ایحاگستر مطرح کرد که  البته پاسخش را دادم و گفتم که 
بر اساس یک ذهنیت پیش ساخته قضاوت نکند و حتی پیشنهاد کردم به 
میزبانی من ، نشست مشترکی بین شما و اقای حقی بگذارم و چون می دانم 
ادم متدینی هستید این مسایل را در حضور وی طرح کنید تا مرتکب گناه و 
تهمت و غیبت و حق الناس نشوید! اما پیشنهادم را نپذیرفت و الباقی قضایا  
به عنوان یک دانش آموخته رشته مدیریت نظرم را به اختصار در باره سوء 
مدیریت می گویم: هرچقدر سطح مدیریتی یک شخص در یک شرکت و 
یا سازمانی باالتر می رود تاثیر گسترده تر و پایدارتری از خود به جای می 
گذارد. یک کارمند و کارگر سطح پایین اگر ناتوان باشد نهایتاٌ باعث آسیب 
های کوچکی نظیر آسیب به ماشین آالت، افزایش توقف و کاهش تولید 
موقتی خواهد شد که همگی قابل جبران بوده و یا بیشتر آنها با آموزش 
قابل رفع هستند. اما مدیر بد و سوء مدیریت کل شرکت و سازمان را به 
رقابتی  قدرت  اعتبار شرکت،    ، زمان  دادن  از دست  باعث  و  برده  بیراهه 
،انگیزه کارکنان و پرسنل توانایی می شود که شاید نمی شود هرگز موفق 

به جبران آنها شد.
اما یکی از اتهامات وارده به موسس و مالک و مدیرعامل ایحاگستر شمال، 
سومدیریت است که این روزها مجددا زمزمه های آن از مجاری مشخصی 
شنیده می شود. کسی که به انگ زنی هدفمندانه روی می آورد؛ در واقع، 
منطقی برای ارائه ندارد و ناگزیر است مسیر تخریب را انتخاب کند. آقای 

حقی بنیانگذار مجتمع صنایع بسته بندی و چاپ است. مجموعه ای متنوع 
در صنعت بسته بندی و چاپ از بخش های انواع تولید، انواع پیش از چاپ، 
انواع چاپ و انواع پس از چاپ، با تکنولوزی روز دنیا به عنوان واحدی فوق 
مدرن و دارای استانداردهای اروپا و برخوردار از مزایای رقابتی و عملکرد 
جهانی، طبق نظر کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی درآسیا بی نظیر 
و در دنیا کم نظیر می باشد و از مجامع داخلی و خارجی گواهی ها و نشان 
های مختلفی نیز دریافت کرده است، هیچ آدم منصفی به چنین کارآفرین 
خالق و مدیر و مدبری،  اتهام سوءمدیریت نمی زند  مگر این که کسی بیاید 

فهم خود را از سومدیریت و مدیریت را توضیح دهد و …
۱- مدیریت شرکت ایحا گستر شمال در ۴ سال مداوم موفق به کسب مقام 
برتر کشوری در بخش چاپ لفاف توسط یک کمیته ۲۰ نفره متشکل از 
استادان دانشگاه ، فعاالن صنعت چاپ، صاحبان صنایع ، کارشناسان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شده است. این موفقیت احتماال از مسیر سومدیریت 

بدست نیامده است!.
۲- مدیریت این شرکت برای اولین بار در تاریخ چاپ ایران ، به عنوان تنها 
کارآفرین نمونه در صنعت چاپ کشور به دلیل رعایت استانداردها و یکسان 
سازی کیفیت رقابتی انتخاب شده است و قبل و پس از این ، هیچ کسی به 
این افتخار نایل نشده است. کسب چنین موفقیتی به زعم شایعه سازان، بر 

اثر سوءمدیریت حاصل نشده است! .
۳-مدیریت این شرکت از سوی کمیته ۳۶ نفره کیفیت برتر کشور در سه 
سال مداوم مقام برتر مدیریت ارشد کشور را کسب کرده است . این موفقیت 

مدیریت شرکت تحت شرایط رانت و سوءمدیریت بدست نیامده است .
۴- مدیریت این شرکت یک سال در فهرست ۲۰ نفره منتخبین ملی که 
آقایان مهندس نعمت زاده وزیر وقت صنعت ، معدن و تجارت و پروفسور 
سمیعی نیز جزء آن بوده اند ، قرار داشته است .این موفقیت تحت تاثیر رابطه 

و سوءمدیریت نبوده است .
۵- مدیریت این شرکت ۸ افتخار استانی به عنوان تولید محصوالت با کیفیت 
و استاندارد و کیفیت مدیریت و خالقیت مدیریت ، ۱۳ جایزه ملی ، ۷ جایزه 
بین المللی و ۶ گواهی نامه ایزو از Qs سوییس اخذ کرده است . به رغم 
اندیشه مخرب برچسب زنان، این همه موفقیت براثر سوءمدیریت حاصل 

شده است؟
۵- مجمع کسب و کار اروپا زیر مجموعه مجمع تجاری اروپا می باشد. این 
مجمع سالی یک بار از طریق رقبا، جامعه اقتصادی مرتبط و تحقیق و بررسی 
میدانی ، مقام برتر دنیا را در حوزه های مرتبط انتخاب می نماید . در سال 

۲۰۱۱ معاون رییس جمهور آمریکا و در سال ۲۰۱۲ معاون رییس جمهور 
سوییس به عنوان مقام برتر اجرایی دنیا معرفی شدند و در سال ۲۰۱۳ در 
موضوع کیفیت مدیریت ، محمد علی حقی مدیرعامل شرکت ایحا گستر 
شمال از قاره اسیا در بخش صنعت تنها مقام برتر جهانی را کسب کرده است 
، به گمان ، این موفقیت بین المللی به دلیل سوءمدیریت کسب شده است !.
حیدری  دکتر  آقای   ۱۳۹۰/۱۱/۲ مورخ  شماره ۴۴۰۳۲/۱۰۷  نامه  در   -۶
مدیرعامل وقت بانک ملی خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اشاره شده است : مدیریت شرکت با کاربردی نمودن 
سیستم های مدیریت نوین در مدیریت کارخانه موفق به اخذ جوایز متعددی 
در سطح داخلی و بین المللی گردیده که از آن جمله می توان به جایزه بین 
المللی عقاب طالیی کیفیت و اعتبار اروپا در سال ۲۰۱۰ به دلیل کارآمدی 
مدیریت و هم چنین کار آفرین برتر سال ۱۳۹۰ در سطح داخلی نام برد. این 

نامه به سبب سوءمدیریت مدیریت شرکت نوشته شده است !
۷ – پروفسور جان نتینگ مدیرکل مجمع کسب و کار اروپا که صرفا برای 
سراوان  به  ایحاگستر  مدیریت  به  اروپا  کار  و  کسب  مجمع  جایزه  اهدای 
آمده بود طی سخنانی گفت : “هنگامی که قدم به سر زمین ایران گذاشتم 
ذهنیتی متفاوت از آن چه دیدم داشتم .هنگامی که در محیط این کارخانه 
قدم نهادم تصاویری از اروپای قرن ۲۱ در ذهن من نقش بست و این تصاویر 
از کیفیت در سطح مدرن و بین المللی حکایت داشت . هر آن چه دیدم همه 
موفقیت بود  و صادقانه عرض می کنم که اگر به هر کجای دنیا سفر کنم 
حتی به صورت نسبی هم نمی توانم شاهد چنین تصاویر موفقیت آمیزی 
باشم . موفقیت به دست آمده در زمینه سطح باالی کیفیت مرهون مدیریت 
الیق ، روشن و مطمئن است به خاطر این موفقیت تبریکات صمیمانه خود 
را به ایحا گستر شمال و مدیریت آن اعالم می کنم “. )جهان صنعت ۵ 
شهریور ۱۳۹۱ شماره ۲۳۱۷(. این سخنان یک مقام اروپایی نه در تمجید 
بلکه سو مدیریت مدیریت شرکت بوده است؟!.در پایان به شایعه سازان و 
شایعه پراکنان توصیه می کنم که کارنامه خود را برای اداره یک نانوایی 
منتشر کنند تا معنای سوء مدیریت و مدیریت برای افکار عمومی قابل فهم 
تر بشود!. کسی که معتقد است دلش برای مال و سرمایه و اعتبار دیگران ، 
بیش از صاحب سرمایه می سوزد حتما مشکلی دارد! . آنانی که برای تخریب 
شخصیت موسس و  مدیرعامل و کارآفرین ملی ایحاگستر شمال به هر شیوه 
ای روی می آورند بهتر است به دنبال گزینه های قابل باوری باشند و دین 

خود را به دنیای دیگری نفروشند.
* فعال رسانه ای

ایحا گستر؛ اتهام سوء مدیریت و اهداف شایعه سازان


