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روحانی در مهار تورم 
موفق بود یا رییسی؟

۴۰۰ واحد مسکن 
مددجویی در گیالن 

بهره برداری شد

مرگ 2 سارق هنگام فرار از دست پلیس

یکی با گلوله پلیس، دیگری 
در تصادف با خودرو

خرید تضمینی برنج هم دردی 
از شالیکاران دوا نکرد

دارو در وضعیت باخت باخت برای مردم

آخر و عاقبت طرح 
دارویار

2

دستاورد بانوی نخبه گیالنی 
کاربرد موفق فناوری رادیویی 

در آفت زدایی از برنج

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2۱66 و 34422۱77       فکس: 34422۰44

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می باشد
۱ – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 34۰4

2 – رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن 
مرکز 4463

3 – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 34۰۱
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 54۰2

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

در گفت وگو با فعاالن فرهنگی مطرح شد:

احداث آرامگاه سایه 
در سایه فراموشی

دکتر بهرام اریا منش شهردار املش خبر داد:

 با اعتبار بیش از 4۰ میلیارد ریال 
پروژه های شهرداری املش 

در دهه ی فجر به بهره برداری می رسد

گیالن امروز-  رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
از  این وضعیت طرح دارویار آسیب می بیند،  ایران می گوید: »با  انسانی 
از طرفی قرار شد تفاوت آن  ارز دارو را تک نرخی کردند و  یک طرف 
را به سازمان های بیمه گر پرداخت کنند تا آن ها بتوانند داروها را برای 
کنترل قیمت مصرف کننده تحت پوشش قرار دهند، اما با این وضعیت 

اگر بودجه تامین نشود طرح آسیب می بیند.«
دارو و وضعیت باخت باخت برای مردم، هم گران بخرند و هم با کمبود 
دارو مواجه شوند؛ شاید این خالصه شرایط دارو برای سال آینده باشد، 
اما  برسد،  به حداقل  مشکالت  دارویار  طرح  کمک  با  بود  قرار  که  سالی 
اختالل در دو وضعیت، یعنی تامین ارز شرکت های داروساز و از طرفی 
بودجه مورد نیاز شرکت های بیمه گر سبب شده نگرانی از روزهای سخت 
دارویی چندان دور از انتظار نباشد. طوری که علی فاطمی، نایب رئیس 
نتوانند  بیمه ها  »وقتی  می گوید:  خبرآنالین  به  ایران  داروسازان  انجمن 
پول داروخانه ها را پرداخت کنند، داروخانه ها هم به دلیل کمبود نقدینگی 
نمی توانند پول شرکت های پخش را فراهم کنند و شرکت های پخش هم 
پیدا  کاهش  دارو  تولید  لذا  بدهند،  کارخانه ها  به  که  ندارند  پولی  دیگر 

می کند.«

ارز مورد نیاز شرکت های تولید کننده  تامین نمی شود
شد  کشور  دارویی  وضعیت  میدان دار  زیادی  سروصدای  با  دارویار  وقتی 
و  کننده  تولید  از مشکالت  اعم  دارو،  می تواند مشکالت  گفتند  خیلی ها 
مصرف کننده را حل کند. قرار شد به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، شرکت های 
سازنده دارو با ارز نیمایی مواد اولیه خود را تامین کنند و در عوض برای 
جبران افزایش قیمت ها و برای این که هزینه های دارو به سمت جیب مردم 
نشان  شواهد  اما  شود.  بیشتر  بیمه  شرکت های  پوشش  نکند  سنگینی 
می دهد در هر دو بخش مشکالت زیادی وجود دارد. اوایل همین ماه بود 
که حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون 
اول رئیس جمهور در نامه ای به مخبر، معاون اول دولت سیزدهم نوشت: 
»علی رغم گزارش بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت سرمایه در گردش )برای جبران تغییر نرخ ارز صنعت از ۴۲۰۰ 
تومانی به نرخ نیمایی( صرفاً حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت جدید 
به این صنعت پرداخت شده و مابقی استمهال تسهیالت قبلی بوده است. 
لذا عماًل منابع موثر جدیدی به بخش پرداخت نشده است...افزایش قیمت 
ارز نیاز سرمایه در گردش شرکت های دارویی را که با کمبود نقدینگی نیز 

مواجه هستند، به طور تصاعدی افزایش داده است.«

کاظم شکوهی
انقالبی  مثال  خواهرم،  و  من  ما  خانواده  از 
بودیم، پدرم که حدود 8۰ سال داشت کامال 
شاه دوست بود، برادر بزرگتر هم که ارتشی 
بود طبعا طرفدار رژیم پهلوی بود، ولی مادر و 
برادر دیگرم بی تفاوت بودند. پدرم عصایی که 
در دست داشت مرتبا بلند می کرد و می گفت: 
آستینش  تو  چوب  بگه،  شاه  بدی  که  »هر 
می کنم!« یک بار هم در همین اوضاع احوال 
با من بحث کرد و من برای اینکه احساسات 
را  او  نبود(  جدی  هم  خیلی  )که  مذهبی 
تحریک کنم گفتم: شاه یک کشور اسالمی جلو دوربین، با کارگر رییس 
جمهور آمریکا، شراب می خورد! و فکر می کردم االن پدرم ناراحت میشه 
دیدم گفت: »شاه هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، به کسی چه ربطی 

داره! تازه او عرق که نخورده، شراب خورده و شراب مهم نیست!«
اصوال در منطقه ما که بخشی از شیراز بود بخش عمده مردم که کشاورز 
صاحب زمین شده بودند، به رژیم گذشته عالقه داشتند اما در این روزها 
دیگه ابراز نمی کردند، اصوال ترس و نگرانی داشتند که زمین و آب آنها که 
سال ۴۱ و ۴۲ در جریان اصالحات ارضی به آنها داده بودند، از آنها پس 

بگیرند.
پدرم درست یک ماه پس از انقالب سکته کد و به رحمت خدا رفت. در 
مراسم یادبود وی آقای انصاری الری روی منبر از مزایای حکومت اسالمی 
سخن گفت، از جمله اینکه دولت از این به بعد نه تنها از مردم عوارض و 
مالیات نمی گیرد، بلکه پول نفت هم هر ماه بین مردم تقسیم می کنه و فکر 

کنم مردم دیگه نیاز به کار کردن ندارند!!
وقتی از منبر پایین آمد من با او بحث کردم، که »حاج آقای این چه حرفی 
است که شما می زنید، مگه می شه پول نفت را کال بین مردم تقسیم کرد؟ 
کشور خرج داره. برق، آب، راه، ارتش، بهداشت و هزار خرج دیگه داره و 
توصیه کردم که این حرف ها را در منبر نزنه و توقعات بیجا ایجاد نکنه! یک 
نگاه مشکوک، عاقل اندرسفیه، یا غافل اندر فقیه به من کرد و چیزی نگفت. 
ولی به خواهرم گفته بود این برادر تو حتما ساواکی است، چون داره حکومت 
اسالمی را خراب می کنه مواظبش باش! خواهرم، به من جریان را گفت و 

گفت: تو چرا با این افراد بحث می کنی، خب بگذار هر چه می خواد بگه!!
این سومین بار بود که من متهم به ساواکی بودن می شدم. یکبار در دانشگاه 
که ذکرش رفت پس از اینکه به ساواک رفتم و تعهد دادم ولی بار دوم هم 
زمانی بود که فاجعه سینما رکس اتفاق افتاد. همان شب در رشت ما مهمان 
بودیم و در این مهمانی حدود ۲۰ نفر حضور داشتند و با اعالم خبر واقعه 
سینما رکس، برداشت قاطع جمع حاضر این بود که حکومت برای ترساندن 
مردم این عمل را انجام داده. اما من با دالیلی که مطرح کردم معتقد بودم 
کار رژیم نیست چون این کار افروختن و شعله ور کردن آتش اعتراضات است.

همین امر باعث شد دیدم پچ پچ و درگوشی مهمانان شروع شد که فالنی، 
چون در استانداری هم کار می کند، حتما ساواکی است، چرا که این برداشت 
مرا نوعی دفاع از حکومت ارزیابی کردند، در حالی که من اصال چنین قصدی 
نداشتم، بلکه برداشت خودم را از ماجرا منعکس می کردم، همین امر باعث 
شد وقتی به خانه آمدیم خانم دعوای مفصلی با من کرد، که چرا خودت را 

خراب می کنی و ...
بله شاید درست تر این بود که در این مواقع همرنگ جماعت می شدم و خودم 

را مثال خراب نمی کردم.                                  ادامه دارد...

من هم ساواکی بودم!

میلیون   ۳۴ ایران 
دارد گیمر 

اشتباهات سه گانه )بخش هفتم(
مختار جباری

اشتباهات به ما آسیب میزنند اما سطح 
آسیب زنندگی اشتباهات یکسان نیست. 
تصمیم  اشتباهات  زنندگی  آسیب  نوع 
سازی و تصمیم گیری را میتوان به سه 

دسته تقسیم کرد:
زائل  را  گذشته  که  اشتباهاتی   -۱ 

می کنند.
۲- اشتباهاتی که حال را ضایع می کنند 
٣- اشتباهاتی که آینده را قفل می کنند

ما وارث مادی و معنوی گذشته هستیم ، 
بسیاری از اشتباهات ، دارایی های مادی و معنوی گذشته ما را از ما دور  

می کنند و ما را شرمنده گذشتگان می کنند. شهر امروز ما را ببینید 
زیستی.  مطلوبیت  نه  دارد  اقتصادی  کارکرد  نه  دارد  بصری  زیبایی  نه 
روزی روزگاری این شهر هم مطلوبیت زیستی داشت هم کارکرد اقتصادی 

داشت هم زیبایی بصری. 
همان کوچه های مارپبچی تنگ و باریک رشت خیلی زیباتر و مطلوبیت 
زیستی بسیار بیشتری داشت تا شهرک های ساخته شده طبقه متوسط 
نشینی چون حمیدیان و یا ضعیف  نشینی چون جماران و قاسمیه  و 
حتی شهرک اعیان نشینی چون گلسار . گذشته را با تصمیمات غلط و 
منفعت طلبانه زائل کردند و حال را ضایع و بدتر از همه این که آینده را 
نیز قفل کرده اند. کوچ ایرانیان به خارج از کشور ناشی از این است که 
آینده را قفل شده می بینند. آقایان سه گانه اشتباهات ذکر شده را همه 

را با هم در اینجا پیاده کردند.

مردم کدام را انتخاب می کنند؛ یارانه نقدی یا کاالبرگ؟
اختالف  با  مردم  شده،  انجام  نظرسنجی های  اساس  بر  امروز-  گیالن 

پرداخت یارانه به شکل نقدی را به کاالبرگ الکترونیک ترجیح می دهند.
دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به منظور جبران قدرت معیشتی 
خانوار پرداخت یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد. با این حال مصوبه 

در  که  کرد  تاکید  مجلس 
ترجیحی،  ارز  حذف  صورت 
به  را  قیمت ها  باید  دولت 

شهریور ماه ۱۴۰۰ بازگرداند.
مجلس  گذشته  ماه های  در 
ارائه  لزوم  بر  ویژه  طور  به 
تأکید  الکترونیک  کاالبرگ 
در  شد  بنا  نهایت  در  و  کرد 
طرح  این  هرمزگان  استان 
 ۱۰ طرح  این  در  شود.  اجرا 
هدف  با  اساسی  کاالی  قلم 
اعالم اولویت های اقالم غذایی 
الکترونیکی  کاالبرگ  در طرح 
خانوارها  که  است  شده  ثبت 
می توانند بر اساس نیاز، مقدار 
کاالهای  از  بیشتری  یا  کمتر 

اساسی را به انتخاب خود و تا سقف میزان اعتبار خریداری کنند.
اجرای کاالبرگ مشروط به استقبال مردم

اجتماعی  رفاه  سیاستگذاری  کمیته  دبیر  شهیدی،  علی  زمینه  این  در 
الکترونیک، گفت: در گذشته  تاریخچه کاالبرگ  پایش درباره  برنامه  در 
سوئیچ سایه در بانک مرکزی طراحی شد. این سوئیچ در کنار شاپرک 
قرار می گرفت و تعدادی از پوزهایی که در فروشگاه ها وجود داشت از قبل 
مشخص می شدند و وقتی از این پوزها خرید انجام می شد، یک درصدی 
از پرداختی که توسط مشتری انجام می گرفت از یارانه شخص کسر و بقیه 
این سوئیچ  این بود که  از حساب خود شخص کم می شد. نکته  هزینه 

نمی توانست بر اساس تفکیک کاال عمل کند.
شهیدی افزود: به همین دلیل برای تشخیص کاال، یک سوئیچ جدیدی 
پوزهای  به  بارکدخوان  یک  سخت افزاری،  لحاظ  از  که  شد  طراحی 
فروشگاهی متصل می شود و این بارکدخوان مانند سامانه های فروشگاهی 

می تواند کاال را تفکیک کند و اگر آن کاال برای مثال مرغ است به آن یارانه 
تخصیص دهد که در هرمزگان تا حدی جلو رفته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم به کاالبرگ نگاه قوی ندارند، گفت: 
نگاه مردم به یک مساله روانشناختی بر می گردد و مردم ترجیح می دهند 
یارانه خود را نقد در اختیار بگیرند. 
قاعدتا  کنند،  استقبال  مردم  اگر 
طرح ادامه پیدا می کند اگر مردم 
استقبال نکنند طرح جلو نمی رود.

وی درباره استان هرمزگان گفت: 
مردم دوست دارند یارانه به صورت 
نقد به دستشان برسد و اولویت های 
زندگی خودشان را خریداری کنند 
یکسری  به  محدود  خریدشان  و 
استان  در  نشود.  مشخص  کاالی 
تجهیز  پوزها  از  بعضی  هرمزگان 
باگ های  همچنین  و  است  شده 
فنی وجود داشت که برطرف شد.

وی افزود: هر مقداراز کاالبرگ که 
مردم از آن در ماه استفاده نکردند 
ندادند،  انجام  خریدی  درواقع  و 
بر  یارانه پرداخت می شود، آن هزینه به حساب شان  بیستم ماه بعد که 
می گردد. بنابراین باید ببینیم مردم ترجیح شان چیست و دولت با توجه به 

پذیرش و استقبال مردم گام بعدی را بر می دارد.
پیشتازی عالقه به پرداخت یارانه نقدی در مقابل کاالبرگ

بر اساس این گزارش، در پایان این برنامه یک نظرسنجی با موضوع انتخاب 
میان کاالبرگ و یارانه نقدی انجام شد و در نهایت حدود 88 درصد مردم 

پرداخت یارانه به شیوه نقدی را ترجیح دادند.
البته پیش از این نیز مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
نشست خبری خود بر این نکته که مردم در نظرسنجی ها پرداخت یارانه 

به شیوه نقدی را ترجیح می دهند تأکید کرده بود.
با توجه به این شرایط و پیشتازی عالقه به پرداخت یارانه نقدی در مقابل 
الکترونیک  بر پرداخت کاالبرگ  آیا دولت  باید دید  الکترونیک  کاالبرگ 

اصرار می ورزد یا خیر.

)ادامه در صفحه 6(

گیالن امروز- مدیرکل هواشناسی گیالن از تقویت وزش باد گرم خبر داد و 
گفت: احتمال آسیب دیدن سازه های سست و شکستن درختان و گسترش 
آتش سوزی در جنگل ها تا اواخر وقت سه شنبه وجود دارد. محمد دادرس 
نقشه های هواشناسی را نشان دهنده استقرار جریانات جنوبی تا سه شنبه در 
منطقه دانست و از تقویت وزش باد گرم از ظهر فردا خبر داد و افزود: به تناوب 
وزش باد جنوبی شدید به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها و روند افزایش نسبی دما 

پیش بینی می شود.
نیز  اینکه در مناطق جلگه ای و ساحلی  بیان  با   مدیرکل هواشناسی گیالن 
مه آلود بودن هوا مورد انتظار است، تصریح کرد: گاهی با گذر امواج کم و بیش 

ناپایدار احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست. دادرس با اشاره به احتمال 
آسیب دیدن سازه های سست و شکستن درختان و گسترش آتش سوزی در 
جنگل ها تا اواخر وقت سه شنبه، ادامه داد: به تدریج از عصر و شب سه شنبه با 
شمالی شدن جریانات و نفوذ هوای سرد و بارشی، افزایش ابر و روند کاهش دما و 
بارندگی و وزش باد و بارش برف در ارتفاعات و دامنه ها تا پایان هفته پیش بینی 
می شود. وی با بیان اینکه از چهارشنبه بعد از ظهر با توجه به افت محسوس 
دما در نواحی مستعد جلگه ای مخلوط برف و باران یا بارش برف دور از انتظار 
نیست، گفت: از روز جمعه شاهد تضعیف تدریجی ناپایداری و روند کاهش ابر و 

یخبندان خواهیم بود.
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