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مناظره های تلویزیون
 6نامزد انتخابات
ریاست جمهوری در
دو مرحله جمعه هشتم
و پانزدهم اردیبهشت
ماه برگزار شد و
تبعات خواسته های
افکار عمومی با اظهار
نظرهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
دوازدهم موجب شد تا مردم با جدیت پیگیرانه
ای سطح مطالبه گری خود را افزایش دهند.
در این مناظره ها آنگونه که مردم خوب مان به
حق می خواهند ،شایسته بود که به غیر از دولت
کنونی که کابینه آن مشخص است  ،دیگر نامزد
ها برنامه های خود برای اداره کشور و به ویژه
اعضای کابینه آینده خود را اعالم و معرفی کنند.
با این رویه فاخر و مردمی بی تردید مجالی برای
اتهام زنی و برخی افشاگری ها ی غیر ضروری
که موجب آزردگی افکار عمومی شد و زمینه
برای خوراک برای فضای مجازی و رسانه های
بیگانه فراهم نمی شد.
در این مناظره ها به گفته بسیاری از مردم
کشور ،یکی از نامزدها شمشیر از رو بسته و وارد
فضای مناظره شد و موجب شد تا رئیس دولت و
معاون اول واکنش هایی که دلشان نمی خواست
نشان دهند و این نامزد را به دروغگویی متهم
کنند که نه آن اتهام ها و نه این نسبت شایسته
نبود !.مشخص نیست مشاوران برخی نامزدها
چه کسانی هستند و چه مشورت هایی می دهند
که یک فرد در ردای رئیس جمهوری آینده یک
سرزمین  80میلیون نفری با داشته های بی نظیر
به جای آنکه با ارامش  ،عقالنیت و دلسوزانه و
با برنامه به مردم سخن بگویند ،فضای گفت و
گو آن هم در این سطح را منحرف می سازد!.
ادامه مطلب صفحه 3

استاد روزنامه نگاری ،امور فرهنگی و روابط عمومی

استاد مجید محمـدپور

انتخاب مجدد جنابعالی برای سومین دوره پیاپی به عنوان استاد نمونه دانشگاه از سوی جهاد دانشگاهی گیالن موجب مسرت فراوان شد ،این

انتخاب شایسته را به حضرتعالی تبریک می گوییم و توفیقات روز افزون شما را از درگاه حق تعالی خواستاریم.

علوی زمیدانی  -کارگزار روابط عمومی و فعال اجتماعی
مهندس محمد بینا  -کارگزار روابط عمومی و مدرس دانشگاه
سید حسین ضیابری  -مدیر مسئول هفته نامه « هاتف » و مشاورکمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت
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عملکرد دولت

معاون رئیسجمهور :

دارایی دولت یازدهم  ۶۰درصد افزایش یافته است

معاون رئیسجمهور گفت :دارایی دولت از سال  ۹۲تا  ۹۶حدود  ۶۰درصد افزایش
داشتهکه با همین مقدار بنا بر نیازهای مردم ،متوسط درآمد کارکنان دولت را به بیش
از  ۲برابر تبدیل کردیم .دکتر محمدباقر نوبختدر جشنواره نشاط و امید در رشت ،با
تبریک بهمناسبت راهیابی تیم سپیدورد به لیگ برتر اظهار داشت :بهعنوان یک شهروند
گیالنی که عضو کابینه دولت یازدهم هستم پس از ارتقاء جایگاه این تیم مسئولیت
خود را نسبت به ترقی جوانان گیالن سنگینتر احساس میکنم .معاون رئیس جمهور
با بیان اینکه اختصاص بودجه تمامی ارگانها و سازمانهای دولتی با امضاء وی انجام

میشود گفت :دو تیم استقالل و پرسپولیس جزء تیمهای دولتی هستند که بر اساس
قانون پشتیبانی مالی آنها بر عهده دولت است .نوبخت درباره کمک به تیم سپیدرود
ابراز داشت :با وجود اینکه سپیدورد یک تیم غیردولتی است و ردیف اعتباری مشخصی

نماینده های دلسوز ،با تدبیر و آینده نگر انتخاب کنید
یادداشت مدیرمسئول

استاندار گیالن

بودجه دفاعی
کشور 145درصد
افزایش یافت

نشریه واکنش :استاندار گیالن در مراسم رژه مشترک
نیروهای مسلح به مناسبت بزرگداشت روز ارتش با
اشاره افزایش  145درصدی بودجه بخش دفاعی در
دولت یازدهم گفت  :دولت یازدهم بیشترین حمایت
ها را برای تقویت بنیه دفاعی کشور انجام داده است.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن  ، 24دکتر
محمد علی نجفی در این مراسم با گرامیداشت یاد
و خاطره شهدای واالمقام ارتش با بیان اینکه رهبر
معظم انقالب ،به عنوان مشوق اصلی ،برای رسیدن به
خودکفایی و پایداری در مسیر ،مقاومت و ایستادگی
هستند افزود  :دولت یازدهم بیشترین حمایتها را برای
تقویت بنیه دفاعی کشور انجام داده است.
وی از افزایش بودجه مربوط به نیروهای مسلح و
وزارت دفاع در سال  95در حدود  77درصد نسبت
به سال  92و در بخش بنیه دفاعی 145 ،درصد خبر
داد و افزود  :این در حالی است که سهم بخش دفاعی
از بودجه عمومی کشور ،تا سال  6 ،92درصد از کل
بودجه بوده و این رقم امروز به  9درصد افزایش
یافته است.
استاندار گیالن با بیان اینکه ظرفیت تولید
سازمانهای صنعتی و دفاعی 148 ،درصد و صادرات
بخش دفاعی  227درصد رشد داشته است افزود  :دولت
در حمایت از نیروهای مسلح در حد توان خود ،تالش
کرده است .
دکتر نجفی گفت  :با وجود فشارهای فراوان خارجی
سامانه پدافندی اس 300در دولت یازدهم در اختیار مردم
و نیروهای مسلح قرار گرفت و این افتخاری برای دولت
و کمکی به نیروهای مسلح کشور است .استاندار گیالن با
بیان اینکه بی تردید ارتقاء روزافزون آمادگی های دفاعی ،
تسلیحاتی و خودکفایی نسبت به پیشرفته ترین تجهیزات
در ارتش جمهوری اسالمی برکسی پوشیده نیست افزود

 :کشور ما قربانی تجاوز ناجوانمردانه شده است و
از هیچ کس برای تقویت نیروهای مسلح و ساخت
موشک و هواپیما اجازه نمی گیرد .

خبر

پزشک اتریشی
در ستاد دکتر
روحانی در
الهیجان

به ایران و ایرانیان بسیار عالقمندم
دکتر روحانی را دوست دارم
راه موفقیت و توسعه ایران انتخاب مجدد روحانی
است
تغییرات کامال مشهود بوده است

اعضای شورای شهر بتوانند در مقام اجرایی کشور
و نیز تشکل های نظارتی بر وضعیت شهر و روستا
تصمیم گیری می کنند.
بیش از  80میلیون نفر جمعیت ایران با تصمیم
های درست ،به موقع و دور اندیشانه نمایندگان در
شوراهای شهرو روستا در انتظار آینده ای درخشان
فارغ از مشکالت با خوداتکایی و ارامش جامعه
هستند.

مردم هم باید با تدبیر» عاقالنه» با دور اندیشی و
به دور از فریب ،خریده شدن ،فامیل بازی ،رانت
 ،دنبال روی کورکورانه و نگاه های سیاسی و
جریانی صرف وارد این کار و زار سرنوشت ساز
شوند.
مقصود ما مردود دانستن جریان های سیاسی
نیست بلکه در کشور ما حزب و جریان های
سیاسی هنوز نتوانسته اند خود را تعریف کنند و

جایگاه مستحکمی داشته باشند و لذا شایسته است تا
آن زمان افراد جامعه با تحقیق ،بررسی و جستجو از
طریق افراد آگاه نمایندگانی مناسب  ،مقتدر ،مستقل
آشنا به حقوق شهروندی انتخاب کنند.
اگر مردم چنین نکنند ،اوضاع اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی همان آش و همان کاسه خواهد بود و
لذا برای یکبار هم که شده با تحقیق و باور عمیق
انسانی و ایرانی و با شایستگی در عین حال وزانت
نمایندگانی انتخاب کنیم که وامدار این و آن نبوده ،
فقط در اندیشه جمع آوری مال و ثروت نباشند ،باند
بازی و فامیل بازی را به همه چیز ارجحیت ندهند ،نه
کالم که در معنا و عمل پیرو اسالم و والیت باشد و
اینکه بینی و بین اهلل نان به نرخ روز نخورند و هر روز
زیر پرچم یک نفر سینه نزنند.
کسانی انتخاب شوند که برای رفاه عمومی  ،عزت
ایران و اسالم و آینده کشور ،مطالعه کنند ،با برنامه و
دور اندیشی و تنها برای رفاه و ارامش مردم خوب مان
تصمیم بگیرند .انشاء اهلل
در این باره منتظر دیدگاه های شایسته شما عزیزان
هستیم .مشارکت را از همین جا و از مسیر رسانه ها «
هر ر سانه ای آغاز کنید .بسم اهلل .

سیمای گیالن درآئینه عملکرد دولت یازدهم

یادداشت مدیرمسئول
بزرگان و اندیشمندان همیشه زمان
توصیه داشته و دارند که دیگران را
قضاوت نکنید و اگر هم می خواهید
در باره کسی یا چیزی اظهار نظری
شود ،حتما «رعایت انصاف» بشود
و بینی و بین اهلل برای از میدان به در
کردن حریف و رقیب از صحنه در
یک رقابت سالم و جوانمردانه  ،از
روی واقعیت های عبور نکنیم .
بی تردید ،کسانی که به هر علت
و عللی و گاه فقط برای اثبات خود
و پیروزی در میدان رقابت چنین
کارهایی را انجام می دهند ،بیش از
هر کسی استرس و نگرانی داشته ،
دچار اشتباهات فاحش شده و ضمن
آنکه محبوبیت و جایگاه خود را « به
هر میزان که باشد» نزد مردم از دست
می دهند ،کارنامه آخرت شان را هم
مانند دنیایشان را سیاه می کنند!.
بدون آنکه قضاوتی در باره دولت
یازدهم داشته باشیم ،این دولت تا
حد زیادی هر جا اشکالی هر چند
اندک و نارسایی بوده ،تالش کرده
فضای گفتمان را باز نگه دارد و امکان
مطالبه گری به مردم و رسانه ها را
فراهم کند .تردیدی نیست که سیمای
عملکردی برخی از مسئوالن دولتی
و غیر دولتی خالی از اشکال نیست
و انتقادها یی بر عملکردهای برخی
وزیران و مسئوالن در تیم اقتصادی،
صنعتی ،فرهنگی و گردشگری ،
بهداشت و درمان  ،کار و کارگری
مثل همه دولت های قبلی وارد
است  ،اما خدایی اش رئیس دولت

و وزیران خودشان در این خصوص
پیشقدم بوده و هر جا مشکل و
انتقادی باشد ،با شفافیت بیان می
کنند و این نشانه قدرت یک دولت
واعضای هیات دولت است.هرگز
مردم ما نشنیده اند که رئیس دولت
یازدهم و وزیران اعالم کنند ما دولت
پاک  ،بی اشکال و بی انتقاد بوده و
مانند ما در طول تاریخ ایران و در
دوران انقالب دولتی نیامده است که
این عبارت نشان از خود شیفتگی
است و امکان پاسخگویی را از دولت
و نیز امکان پرسشگری و مطالبه گری
را از افکار عمومی سلب می کند.
به عنوان معلم دانشگاه با 18
سال سابقه و  35سال تجربه فعالیت
رسانه ای در همه رسانه های کشور
و افتخار خدمت در دستگاه قضایی
 ،ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
کشور و وزارت نفت معتقدم ،دولت
یازدهم الحق و االنصاف با وجود
همه کمبودها ،تحریم ها ،مشکالت
درونی و خارجی طبیعی یا تصنعی
شایسته خدمت کرده است .
چنانچه بخواهیم این عملکرد را
بهتر و بیشتر شکافته و تنویر کرده
و به آگاهی افکارعمومی برسانیم،
یکی از برجسته ترین راه های آن
مقایسه کارها و تالش های این
دولت با دولت های قبل به خصوص
دولت دهم است.همانگونه که رئیس
دولت یازدهم و معاون اول وی در
مناظره های تلویزیونی صادقانه و به
صراحت اعالم کردند :در حالی که در
دولت دهم با آن همه در آمد ناشی
از فروش نفت و نفت بشکه ای 110

حافظ آرای مردم
هستم

در قانون بودجه ندارد اما در نخستین جلسه با این تیم اقداماتی جهت پشتیبانی و رفع بدهیهای
آن انجام میدهیم .نوبخت با بیان اینکه دو چهره از اسالم به جهانیان معرفی شده است گفت :یک
چهره خشن و شرور از اسالم که توسط داعش معرفی شده است که بهدنبال کشتار مردم بیگناه
است و چهره دیگر اسالم رحمانی ،عاطفی و پیامبر مهربانیها است.

شورای های شهر و روستا ،

شماره معکوس برای برگزاری پنجمین دوره
انتخابات شوراهای شهر و روستا و دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 29
اردیبهشت ماه آغاز شده است.
هر قدر به آخرین روزهای اردیبهشت ماه نزدیک
تر می شویم ،توجهات افکار عمومی و تب و تاب
نامزدهای انتخابات باالتر می رود و تبلیغات میدانی،
رسانه ای و فضای مجازی گسترده تر می شود.
عده ای به شایستگی  ،دلسوزی ،تعهد به نظام
و والیت و مردم  ،صداقت در این عرصه ورود
کرده اند  ،اما عده ای با شعار ،فریب دادن افکار
عمومی با جیب های بزرگ و خالی وارد شده اند
تا این جیب ها به هر شیوه ی ممکن از بیت المال
پر کنند!.؟.
اینکه ما و شما در انتخابات مشارکت حداکثری
داشته یک اصل مهم و پذیرفتنی است ،چرا که
دوست و دشمن چشم به این انتخابات ها دارند
که در نوع خود یک نظرسنجی  ،حماسه حضور
و استقالل طلبی است ،اما شاید مهم تر از آن
انتخاب افرادی است که بعنوان رئیس دولت یا

استاندار گیالن در
لنگرود،

دالر تورم به  40درصد رسیده بود،
دولت یازدهم در کم تر از چهار سال
این میزان را با حجم بسیار کمتر و
نفت بشکه ای  40دالر به زیر 10
درصد کاهش داد .یا در شرایطی
که نرخ تورم ایران که در میان دیگر
کشورهای جهان مثال زدنی بود در
مدت سه سال آخر دولت دهم به
منهای حدود  7درصد رسید  ،دولت
یازدهم با برنامه ریزی و تالش و تدبیر
این میزان را به مثبت  7درصد رساند
« به عبارتی در مدت سه سال و اندی
حضور دولت تدبیر و امید نرخ تورم
ایران اسالمی 14درصد رشد یافت و
واقعا اگر دولت یازدهم در میان همه
خدمات و کارهای بزرگ فقط همین
یک کار را هم در این مدت معین
کرده باشد ،شایسته تجلیل است .
مردم خوب ایران زمین با درایت،
متانت و آگاهی نشان بدهند ،اجازه
می دهند دولت یازدهم امکان پیدا می
کند که برنامه ها و طرح ها و پروژه
ها نیمه تمام خود را در چهار سال
اینده به پایان برساند که این تصمیم
بزرگ به نفع خودشان  ،به سود
نظام و سرزمین و دین و دوستداران
انقالب اسالمی است.
برجام  ،توافقی خوب و اثر
گذار.....
هیچ ایرانی بی شک از خاطر
نخواهد برد در اواخر دولت دهم
 ،شرایط کشور چگونه بود  .همه از
حمله قریب الوقوع آمریکا و اسراییل
با کمک برخی کشورهای مرتجع
عرب سخن می گفتند و روزی نبود
که ایاالت متحده از گزینه روی میز
حمله نظامی سخن نگوید 6 ،قطعنامه
تعیین کننده علیه ایران در سازمان ملل
متحد وضع شد « قطعنامه های عملی
که برخی آن را کاغذ پاره خواندند!»
و تحریم های بی سابقه ای در طول
تاریخ تحریم علیه کشورها  ،بر علیه
نظام مستقل و مردمی ایران وضع شد.
در عین حال تردیدی نیست
همان گونه که رهبر معظم انقالب
تصریح کردند ،حضور مداوم مردم
در صحنه و اقتدار مردمی موجب
شد  ،دشمن جرائت حمله به ایران را
نداشته باشد ،اما این اقتدار مردمی به

وسیله نمایندگان منتخب مردم « دولت
یازدهم به خصوص رئیس دولت و
وزیرامور خارجه ایران» با نظارت و
موافقت رهبرانقالب انجام و میسر شد
و لذا دولت شایستگی خود را نشان داد
در شرایطی که اکثریت مقام های کشور
هم این توافق را تایید کردند.
اینکه طرف مقابل به تعهدات خویش
به درستی عمل نمی کند یا قلدر مآبانه
برخورد می کند ،نقش دولت یازدهم
کماکان پافشاری بر اجرای دقیق توافق
کامل برجام است و به پشتیبانی های
رهبری و مردم نیازمند است.
همه مردم ایران آگاهند که شرایط
صادرات نفت به چه وضعیتی رسیده
بود ،کشتی ها دیگر حاضر نبودند به
سمت اسکله های ایران حرکت کرده و
بیمه ها از بیمه کردن کاالهای واراتی و
مورد نیاز ایران طفره می رفتند و برجام
با برداشتن همه آن قطعنامه ها  ،شرایط
را برای صاردات نفت « که هم اکنون به
فراتر از  2میلیون بشکه در روز رسیده
است ،تردد کشتی ها با بیمه های بین
المللی و  ....را فراهم کرد.
کارهای ماندگار نماینده عالی
دولت در گیالن...
گیالن در سیما ی دولت یازدهم
شاید خیلی نیاز نباشد در عرصه
خدمات و اقدام های بزرگ دولت
تدبیر و امید سخن به درازا کشیده
شود ،به اصطالح خیلی راه دور
نرویم  ،چرا که برای تبیین این مهم
و کارهای شایسته دولت یازدهم و
تدبیر رئیس دولت  ،یک نگاه اجمالی
به برخی از کارکردها و عملکرد های
مسئوالن گیالن در این مدت نشانگر
نقش و جایگاه خدمت رسانی دولت
به کشور و مردم خوب ایران زمین
است.فعالیت هایی که با سند و مدرک
و به اعتبار آمارهای سازمان های معتبر
داخلی و خارجی مانند مرکز آمار ایران
و سازمان شفافیت جهانی و صندوق
بین المللی پول و  ....قابل اثبات است.
اکنون این شما مردم خوب سرزمین
مان در شهرها و روستا ها هستید که در
روز  29اردیبهشت ماه تصمیم خواهید
گرفت چه کسی را به سمت ساختمان
ریاست جمهوری در خیابان پاستور
رهنمون شوید.

نشریه واکنش و شبکه
خبری گیالن  :24استاندار
گیالن در مراسم روز
کارگردر لنگرود گفت :
بنده حافظ رای مردم استان
هستم وبرای مشارکت
حداکثری آنان تالش می
کنم  .به گزارش شبکه
تحلیلی خبری گیالن ، 24
به گزارش خبرنگار پایگاه
اطالع رسانی استانداری
گیالن  ،دکتر محمدعلی
نجفی با تبریک فرا رسیدن
روز کارگر و و روز شورا
،حیات یک ملت را مرهون
کار و تالش دانست و
افزود  :به برکت نظام
مقدس جمهوری اسالمی
مدیریت شهری و روستایی
در کشور به مردم سپرده
شده است  .وی با انتقاد
از اینکه چرا عده ای می
خواهند مردم را مایوس
کنند؟ افزود  :بنده حافظ
رای مردم استان هستم
و در جهت مشارکت
حداکثری مورد تاکید رهبر
معظم انقالب و برگزاری
انتخابات سالم از هیچ
تالش و کوششی فرو گذار
نیستم  .استاندار با اشاره
به جایگاه واال کار و تالش
در دین مبین اسالم اظهار
داشت  :پیامبر مکرم اسالم
(ص) و موال علی (ع) و
ائمه اطهار عنایت و عالقه
خاصی به کارگر داشتند و
بوسیدن دست کارگر در
معرفت دینی ما وجود دارد
 .استاندار گیالن با اشاره به
ارزش کار و کارگری در
احادیث و روایات تصریح
کرد  :در دین اسالم کسی
که کار و تالش کند نزد
خداوند محبوب تر و دعای
او مستجاب تر از فردی
است که تنها سجاده نشینی
را برگزیده و عمدا ً کار و
تالش نمی کند .
وی با پاسداشت تمامی
کسانی که در امر تولید و
اشتغال مشغول به خدمت
می باشند افزود  :در سالی
که بنا به فرمایش رهبر
معظم انقالب به نام اقتصاد
مقاومتی  ،تولید و اشتغال
مزین گردیده باید با تمام
توان در جهت تحقق این
مهم تالش کنیم .
وی با مقایسه وضعیت
استان در ابتدای دولت
یازدهم و وضع کنونی
اظهار داشت  :آمار و ارقام
ها گویای رشد شاخص
های توسعه ای و توفیقات
حاصل شده استان در دولت
یازدهم است  .وی با یاد
آوری روزهای نخست آغاز
به کار خود به عنوان استاندار
گیالن اظهار داشت  :در آن
روزها بنده تاکید کردم که
گیالن باید به استانی بهتر
و برتر تبدیل شود و در
تمام شاخص های توسعه
ای جزو  10استان بهتر و
با تالش و کوشش به 5
استان برتر کشور تبدیل
شود  .وی با بیان اینکه
خوشبختانه با تالش های
صورت گرفته نسبت به
سال  92پویایی خاصی را
در استان مشاهده می کنیم
افزود  :در شهرستان لنگرود
نیز در این راستا اقدامات
ویژه ای شکل گرفته است .

خبر

خواسته های
مردم ،گفته های
نامزدهای انتخابات
ادامه سرمقاله ...

آنچه مردم از نامزدها
می خواهند.....
در گفت و گوهایی که
با مردم در چند شهر انجام
شد ،اکثریت مردم فهیم
ایران با صراحت و گاه با
عصبانیت و تعصب ملی
و مذهبی اظهار می کنند،
از نامزدها می خواهیم که
درمناظره های با متانت ،
ارامش و درایت و تدبیر
برنامه های خود را اعالم
کنند.
بگویند برای حل
بیکاری که از دولتهای
قبلی هست  ،تورم هر
مقدار که هست ،هزینه
کردن پول نفت ،مدیریت
اقتصادی بر کشور ،برخورد
با قاچاق کاال ،دخالت های
سازمان ها در امور دولتی
 ،سیاست خارجی و به
خصوص موضوع برجام،
رابطه با کشورهای مسلمان
و همسایه  ،رسیدگی به
جوان ها  ،توجه بیشتر به
محرومان و  ....چه تدابیر
عملی « به دور از شعار
دادن ها» دارند.
مردم با شفافیت می
گویند ،نامزدها ی انتخاباتی
به دور از اتهام زنی و تبدیل
نشست مناظره به جلسه
دادگاه و بازخواست  ،اعالم
کنند  :وضعیت اقتصادی
نظام  ،اقتصاد مقاومتی ،
جلوگیری از واردات بی
رویه و استفاده از نیروهای
جوان و الیق در بدنه دولت
و بازنشسته کردن مدیران
قدیمی و بهره گیری از
وجودشان در حوزه مشاوره
و هدایت ،اصالح سیستم
بانکی  ،نجات پول ملی و
نظایر آن چه خواهند کرد.
افکار عمومی به صراحت
اعالم می دارند ،برای جلب
کاذب رای دهندگان و
احتماال جلب توجه نگاه
های خارجی مناظره را به
سمتی نبرید که نشنج ایجاد
کند..
ما هم امیدواریم در
مناظره بعدی و متینگ
های انتخاباتی و مصاحبه
ها و گفت و گو در میان
مردم نامزدهای انتخابات با
هوشمندی  ،تدبیر و برنامه
و دور اندیشی و به صالح
نظام و اسالم و مردم خوب
مان عمل کنند .نامزدهایی
که به هر علت و عللی فضا
را منحرف می کنند تا
از آن بهره برداری سیاسی
و انتخاباتی کنند،د آگاه
باشند ،چنانچه درصدی
هم به عنوان رئیس دولت
آینده برگزیده شوند ،چنین
فضایی برای آنها هم تدارک
دیده خواهد شد ،پس با
عقالنیت  ،دور اندیشی و
آینده نگری و برای حفظ
حرمت نظام اسالمی و ملت
بزرگ ایران زبان ها را به
افترا و تهمت و افشاگری
های غیر ضروری و مایوس
استاندار :نکنید.
کننده باز

وضعیت حال با
گذشته را مقایسه
کنید

استاندار گیالن در جمع
مردم دهستان دشت ویل
 :دروغها و اتهامات را به
دل نگیرید و به دور از
تأثیرپذیری از تبلیغات منفی
به وضع موجود روستا،
محله و شهر خود بنگرید و
با گذشته مقایسه کنید.

ن
ک
وا ش

معاون دادگستری استان :تخلفات در فضای مجازی گیالن مشهود است

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرایم دادگستری کل استان گیالن با اشاره به
اینکه در حال حاضر فضای استان به فضای انتخاباتی تبدیل شده است اظهار داشت:
با نزدیک شدن به رویداد بزرگ انتخابات ،شور و نشاط انتخاباتی در فضای عینی و
مجازی استان گیالن به وضوح مشهود است .معاون اجتماعی و پیشگیری از جرایم
دادگستری کل استان گیالن با بیان اینکه این امر نشان دهنده فهم و درک باالی مردم
استان گیالن است ابراز داشت :برخی بد اخالقیها و کجرفتاریها در فضای عینی و
مجازی انتخاباتی استان گیالن دیده میشود .آقایی با بیان اینکه برخی از رفتارهای

مذکور بهدلیل وجود رقابت طبیعی بوده اما شدت در رفتارهای ناپسند انتخاباتی قابل
سرزنش است خاطرنشان کرد :پیشرفت تکنولوژی عالوه بر ایجاد رفاه در جامعه گاه
در حوزههای مختلف با استفاده نادرست افراد ،تاثیرات منفی بر جامعه میگذارد .وی
با تاکید بر اینکه اگر افرادی در فضای مجازی و عینی دست به تخریب ،هتک حیثیت،
تهمت و افترا بزنند از سوی قانونگذار مجازات میشوند بیان داشت :در آیین نامه
قانون انتخابات شوراها  11اقدام خالف قانون اعالم شده و هتک حیثیت افراد در آن
بهصراحت بهعنوان جرم تلقی شده است.

کارنامه دولت یازدهم در استان،

گزارش اقـدامات دولت درگیـالن
ساماندهی وضعیت صنعت
بحران زده چای:

با توجه به سیاست های دولت در قبال حمایت از تولید داخلی
بخصوص در بخش تولیدات کشاورزی تحول مثبتی در صنعت چای و
تولید برگ سبز در استان گیالن به وقوع پیوست به نحوی که بیش از 3
هزار هکتار از باغات چای رها شده مجددا در چرخه تولید و بهره برداری
قرار گرفت و  100درصد قدر سهم دولت در خرید تضمینی برگ سبز
چای سال زراعی  94-95پرداخت گردیده است.
میزان تولید چای ،رشد چشمگیری در حد  60درصد سال زراعی قبل
داشته است و بیش از  85درصد چای تولیدی به فروش رسیده است.

حوزه سالمت:

استان گیالن در بیمه سالمت ،طرح پزشک خانواده رتبه اول کشور را حائز
گردید .هم اکنون از جمعیت  2.5میلیون نفری استان  1.5میلیون نفر تحت
پوشش بیمه سالمت هستند 254 .هزار نفر از جمعیت فاقد بیمه استان از
ابتدای طرح زیر پوشش بیمه سالمت همگانی قرار گرفتند .ضریب اشغال
تخت بیمارستان های دولتی از  63/51درصد در ابتدای دولت به 73/6
درصد و تختهای بیمارستانی از  2763به  3400تخت رسید  .بهره برداری
از بیمارستانهای  120تختخوابی کودکان 17شهریور رشت  32-تختخوابی
املش  ،سیاهکل  ،شفت و رضوانشهر 134 ،تختخوابی آستارا ،بیمارستان 180
تختخوابی پارس(بخش خصوصی) و بخش های جدید در بیمارستانهای موجود
جمع هزینه کرد بیمارستانهای دولتی مبلغ  3655میلیارد ریال می باشد.

رئیس ستاد دکتر روحانی در گیالن:

نشاط مطلوبی در ستادهای دکترروحانی وجود دارد
گذشته از کمند سقوط خارح شده
و به سوی توسعه در حرکت است.
وی توسعه سرمایه گذاری خارجی
را موجب توسعه اقتصاد ،اشتغال و
امنیت ملی عنوان و با بیان اینکه این
روند بهدرستی در کشور شکل گرفته
است ابراز داشت :در چهار سال آینده
با استمرار دولت روحانی این روند به
 10برابر افزایش مییابد .رئیس ستاد
انتخاباتی حسن روحانی در استان گیالن

آقای سید احمد حسینی ظهر با بیان
اینکه ساختار تشکیل ستاد انتخابات
روحانی بهطور کامل در سراسر استان
گیالن انجام شده است اظهار داشت:
با حضور گسترده قشر جوان ،نشاط
بسیار مطلوبی در مجموعه ستادهای
انتخاباتی روحانی در گیالن وجود
دارد .وی توافقنامه برجام را یک
بحث شفاف و روشن عنوان کرد و با
بیان اینکه برخی افراد توفیقات برجام
را انکار میکنند ،تصریح کرد :اگر
برجام نبود کشور امروز در سرازیری
سقوط قرار داشت و در عرصههای
علمی ،اقتصادی و امنیتی دچار بحران
بود .رئیس ستاد انتخاباتی حسن
روحانی در استان گیالن در نشست
خبری در دفتر خبرگزاری تسنیم در
رشت با اشاره به اینکه قبل از برجام
نفت ایران زیر پرچم کشوری بیگانه
از طریق کشتیهای کشورهای دیگر
صادر میشد گفت :برای عظمت و
اقتدار ایران اسالمی هیچ چیز ناگوارتر
از این نیست که کاالی خود را زیر

سایه پرچم کشورهای دیگر به فروش
برساند .حسینی با بیان اینکه در سایه
برجام ،درهای اقتصاد ایران به سوی
سرمایهگذاریهای خارجی باز شد
تاکید کرد :امروز با توجه به وضعیت
بحرانی کشورهای منطقه از برکت
توفیقات برجام ،روند سرمایهگذاری
خارجی در کشور یک روند رو به
رشدی را دنبال میکند.
رئیس ستاد انتخاباتی حسن
روحانی در استان گیالن با اشاره به
وعده افزایش یارانهها از سوی برخی
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
و با بیان اینکه افرادی که این وعدهها
را مطرح میکنند شناخت درستی از
اقتصاد کشور ندارند افزود :افرادی که
وعدههای پوچ میدهند مردم را نادان
تصور کرده و به عقل ،شعور و آگاهی
ملت ایران توهین میکنند.
حسینی با تاکید بر اینکه اقدامات
گستردهای در عرصههای اقتصادی
انجام شده است خاطرنشان کرد:
اقتصاد کشور ایران در چهار سال

با اشاره به پدیده حقوقهای نجومی و با
بیان اینکه سر منشاء این پدیده از دولتهای
پیشین بوده است تاکید کرد :حسن روحانی
با صراحت کامل در خصوص حقوقهای
نجومی از ملت ایران عذرخواهی کرد و
این روند در کشور متوقف شد.
حسینی با تاکید بر اینکه مسئله فساد
اقتصادی و حقوقهای نجومی در جامعه
امروز بزرگنمایی شده است بیان داشت:
چرا افرادی که امالک بزرگ شهر تهران
را با قیمت نزدیک صفر به نزدیکان
خود واگذار کردند از مردم عذرخواهی
نمیکنند .وی با بیان اینکه روند فساد در
دولت یازدهم به هیچ عنوان دولت یازدهم
بر این است که رتبه فساد کشور ایران

در چهار سال گذشته به پایینترین حد
ممکن تقلیق یافته است.
رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی
در استان گیالن با تاکید بر اینکه بدون
تردید با فساد در دولت روحانی
برخورد میشود و این روند به سیستم
اداری و کاری کشور باز نمیگردد
افزود :امروز افرادی که با بزرگنمایی
حقوقهای نجومی سردمدار پاکدستی
هستند دستشان تا آرنج در فساد فرو
رفته است.
حسینی با اشاره به بدعهدیهای

آمریکا در توافقنامه برجام و با بیان
اینکه بدعهدی طرفین در یک توافق نامه
یک امر طبیعی است و ممکن است در
هر قراردادی اتفاق بیفتد تصریح کرد:
دولت روحانی یک اراده قوی در توان
دیپلماسی دارد و بهوسیله آن میتواند
آمریکا را در عمل به تعهدات برجام
مجاب کند.
وی با بیان اینکه برخی با زیر پا
گذاشتن انصاف معتقدند که با برجام
منافع کشور زیر پا گذاشته شده است
تاکید کرد :رئیس جمهور آمریکا برجام
را یکی از بدترین توافقات آمریکا
میداند و این امر نشان دهنده حفظ
منافع کشور ایران در برجام است.
رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در
استان گیالن با تاکید بر اینکه ایران اسالمی
امروز در عرصه هستهای با یک امنیت ملی
پایدار به صادرات محصوالت هستهای
مشغول است و در باشگاه فعاالن هستهای
دنیا قرار گرفته است افزود :در  4سال آینده
ثمرات پژوهشها و فعالیتهای هستهای
به شیوه بهتری برای مردم ایران قابل درک
است .حسینی با انتقاد از رسانه ملی و با بیان
اینکه صدا و سیما با نادیده گرفتن عملکرد
روشن و واضح دولت خواسته یا ناخواسته
در حال ناکارآمد جلو دادن دولت است تاکید
کرد :ناکارآمد جلوه دادن دولت و جلوگیری
از بیان عملکرد شفاف و توفیقات گسترده
دولت موجب یاس و ناامیدی مردم میشود.

رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی
در استان گیالن با تاکید بر اینکه رای
مردم در جمهوری اسالمی آزادانه است
تصریح کرد :پاسخگویی شفاف یکی
از شاخصهای دولت یازدهم است و
تمامی دولتها همواره در مقابل مردم
باید پاسخگو باشند.

استاندار گیالن ،دولت با کاهش تورم ،فضای اشتغال را فراهم کرد
نشریه واکنش :استاندار گیالن در
آیین افتتاح فاز دوم طرح توسعهی
شرکت نوشین الهیجان گفت :دولت
یازدهم با کاهش تورم و تثبیت
وضعیت اقتصادی فضای بهتری
برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری
فراهم کرد .به گزارش شبکه تحلیلی
خبری گیالن  ، 24به گزارش پایگاه
اطالع رسانی استانداری گیالن دکتر
محمدعلی نجفی در این نشست با
تبریک ایام والدت حضرت امام حسین
(ع) و روز پاسدار گفت  :این روز
مبارک را به تمامی پاسداران و حافظان
امنیت کشور تبریک میگویم.
وی مردمان الهیجان را مردمانی
باهوش ،آگاه  ،با فرهنگ و عالقمند به
توسعه دانست و افزود  :بسیار خرسندم
که خداند متعال امروز توفیق حضور
در جمع مردمان خوب و صمیمی
الهیجان را نصیب بنده کرد.
استاندار گیالن با ابراز خرسندی از

شکل گیری فضای توسعهای خوب در
شهرستان الهیجان اظهار داشت  :باید با
درایت در حوزهی شهری ،زیباییهای
این شهر را در کنار طرحهای توسعهای
حفظ کرد.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان
اینکه کارآفرینان در هر نقطهای از این
دنیا که حضور یابند همواره احساس
خدمت به شهر ،استان و کشور خود
را دارند افزود  :باید همیشه قدردانی

این تفکر و اندیشهی کارآفرینی باشیم.
دکتر نجفی تثبیت شرایط اقتصادی
کشور را از جمله اساسی ترین
اقدامات دولت یازدهم برشمرد و افزود
 :چنانچه توازن ارزی و ریالی دچار
آسیب شود قطع ًا کارآفرینان ضربه
خواهند خورد .دکتر نجفی با بیان اینکه
تالش بر این است تا تثبیت نظام پولی
در اقتصاد کشور فراهم شود افزود :
قریب به  4سال از عمر دولت یازدهم

سپری شد اما نرخ رشد ارز کمتر از 10
تا  15درصد نوسان داشت و از جمله
توفیقات دولت بشمار میرود.
وی اظهار داشت  :تثبیت نظام اقتصاد
کشور موجب خواهد شد تا سرمایه گذار
بداند قیمت مواد اولیه افزایش نیافته و
با آرامش به تولید خود ادامه دهد.
وی به تورم  40درصدی کشور در
آغاز به کار دولت یازدهم اشاره کرد و
افزود  :در چنین شرایط تورمی نه تنها
سرمایهگذاری در کشور صورت نخواهد
گرفت بلکه سرمایهگذاری گذشته آسیب
می بیند .وی با اشاره به وجود بیش از
هزار واحد تولیدی راکد و نیمه راکد
در آغاز به کار دولت یازدهم در گیالن
اشاره کرد و افزود  :دولت تدبیر و امید با
چنین شرایط سختی  ،کشور را از دولت
گذشته تحویل گرفت.
دکتر نجفی تحریمهای ناجوانمردانه،
عدم مدیریت و تورم باال را از دالیل
بروز این مشکالت برشمرد.
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مستند مرکز پژوش های مجلس :

هر  ۵۰هزار تومان افزایش
یارانه  6/4درصد تورم ایجاد
می کند
مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی
اعالم کرده که در شرایط
فعلی اقتصاد ایران ،هر ۵۰
هزار تومان افزایش یارانه
برای هر ایرانی ،می تواند
در سال اول اثر تورمی معادل افزایش  ۶.۴درصد داشته
باشد .دولت ها به دلیل محدودیت منابع در اختیار،
در اجرای برنامههای مورد نظر خود دارای قید و بند
هستند؛ به نحوی که برخی دولت ها ممکن است
به دالیل مختلف اقتصادی اعم از افزایش تقاضای
کل و خروج از رکود یا اقتصاد سیاسی )انتخاباتی(
تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی
در دسترس ،مخارج خود را افزایش دهند و کسری
بودجه ایجاد کنند؛ اما کسری بودجه ای که در این
وضعیت ایجاد می شود ،معموالً از راههای مختلفی
تأمین میگردد .در این میان ،راه متداول ،ایجاد بدهی
است .در برخی کشورها ،شیوه های دیگری مانند
تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی ،تغییر نرخ ارز و
تغییر قیمت نهاده ها یا کاالهایی که تأمین کننده آن
دولت است )مانند سوخت و حاملهای انرژی( نیز
به این روشها اضافه می شود .البته عمده روشهای
مذکور ،به گونه ای پول پاشی ،از منابع دیگر برای
تأمین مخارج دولت به شمار می روند .اما به طور ویژه،
پول پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت ،به
طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد،
از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام توزیع
هلیکوپتری شمرده می شود.
بنا بر تعاریف فنی ،ایجاد کسری و تایمن منابع
آن از بانک مرکزی ،به گونه ای که عمال یا به دالیل
اقتصاد سیاسی ،امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع
شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن وجود نداشته
باشد ،از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می
شود .توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار
رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق بخشی
به اقتصاد ،استفاده یا پیشنهاد می شود و استفاده از
آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره باال ،با
خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی شود.

خبر

مطالبات  12ساله صیادان در
دولت یازدهم پرداخت شد

واکنش:
نشریه
استاندار گیالن در
آیین بهرهبرداری از
سد الستیکی دهنهسر
بخش کیاشهر آستانه
اشرفیه گفت :مطالبات
 12ساله صیادان در دولت یازدهم پرداخت شد
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن  ، 24به
گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن دکتر
محمدعلی نجفی در این آیین که با حضور مدیر
عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد
با تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک روز جهانی کارگر
اظهار داشت  :اگر چه به ظاهر روز جهانی کارگر در
 130تا  140سال پیش در پی حوادث روی داده در
غرب و آمریکا نام گرفته شده است اما پیش از آن در ظهور
اسالم  ،پیامبر اعظم (ص) به دست کارگر بوسه زدند و
حضرت امیر المومنین (ع) و ائمه اطهار همگی به کار و
تالش عشق میورزیدند که این نشان از اهمیت کارگر در
دین مبین اسالم است  .دکتر نجفی با گرامیداشت روز معلم
و شهادت دکتر مرتضی مطهری از برنامههای تدوین شده
در استان جهت پاسداشت این روز خبر داد  .وی با بیان

اینکه تصور از گیالن برای هر فرد و مقام کشوری
این است که گیالن باتوجه به بارندگیهای خوب،
هیچگاه با مشکل کم آبی مواجه نیست افزود  :اما
حقیقت به گونهای دیگر بوده به نحوی که در همان
ایامی که وضعیت استان از لحاظ بارش خوب توصیف
شده بود مسئولین استان تا پاسی از شب جهت ساماندهی و
توزیع مناسب آب کشاورزی در تالش بودند  .دکتر نجفی
در ادامه اظهار داشت  :درست است که بارشهای گیالن
هزار میلی متر باالتر از میانگین کشوری بوده و شکرگزار
این نعمت الهی هستیم اما متأسفانه بخش عمدهای از

این بارندگیها بدون استفاده وارد دریا میشود .وی
برنج گیالن را کیفیترین برنج ایران و دنیا دانست
و افزود  :بنده با مطالعه و بررسی میگویم که برنج
گیالن کیفیترین برنج ایران و جهان است.
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انتخابات در گیالن ،رئیس هیات نظارت از برخی سایتها انتقاد کرد

نشریه واکنش :رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی از انتشار
اسامی داوطلبان رد صالحیت شده انتخابات شورای اسالمی شهر رشت در برخی پایگاه
های خبری محلی انتقاد کرد.به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن  ، 24دکتر دلخوش
اباتری با اشاره به انتشار اسامی کاندیداهای رد صالحیت شده انتخابات شورای اسالمی
رشت ،از اهتمام این هیات برای پیگیری این موضوع از مراجع تاکید کرد .سید کاظم
دلخوش با بیان اینکه این کار خالف شرع  ،اخالق و قانون است و آن را محکوم می
کنم افزود  :بر اساس ماده  49قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی

کشور بررسی سوابق داوطلبان محرمانه است تا موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود.
وی با اشاره به اینکه انتشار اخبار خالف واقع و مخدوش که با سوگیری های نادرست و غیراخالقی در
فضای کنونی موجب تفرقه و دلسردی مردم در مشارکت حداکثری می شود ،مورد تایید هیات عالی نظارت
بر انتخابات شوراهای اسالمی در استان نخواهد بود گفت حق شکایت برای افرادی که اسامی آن ها در
رسانه های جمعی منتشر شده ،محفوظ است .رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی
دراستان بر نقش تاثیر گذار رسانه ها در انتخابات هم تاکید کرد و افزود  :نقش نظارتی رسانه ها ،اطالع
رسانی به هنگام ،صحیح و به دور از هرگونه جناح بندی سیاسی در کنار نهادهای نظارتی از اهمیت

وضعیت ابتدای دولت

1

نرخ بیکاری

15.6

11.3

2

بهبود شاخص فضای
کسب و کار

-

رتبه اول

3

حجم سرمایه گذاری
داخلی

 15000میلیارد ریال

 50000میلیارد ریال

4

حجم سرمایه گذاری
خارجی

0

 182میلیون دالر

 1400میلیارد ریال
(در سال )91

 7200میلیارد ریال
(جذب شده)

ردیف

عنوان شاخص

5

پرداخت تسهیالت تکلیفی رونق تولید

6

راه آهن قزوین-رشت

پیشرفت فیزیکی  95درصد
پیشرفت فیزیکی 78
زیرسازی از سال  92تا کنون
درصد زیرسازی
 7000میلیارد ریال اعتبار
تا سال  91مبلغ 6800
میلیارد ریال اعتبار پروژه به عالوه  4000میلیارد ریال
اوراق

نرخ بیکاری گیالن
از  ۱۵.۶در سال
 ۹۲به  ۱۱.۳درصد
کاهش یافت

ویژه ای برخوردار است.

گزیده ای از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در گیالن
وضعیت کنونی

استاندار گیالن ،

توضیحات
رتبه استان از  5باالترین نرخ بیکاری به رتبه  20بهبود یافت.
نرخ بیکاری استان برای اولین بار در سال  95به زیر رتبه
متوسط کشوری رسید.
بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی به طور میانگین از بهار  92تا بهار  95استان گیالن
رتبه نخست بهبود فضای کسب و کار را در کشور دارا بوده
است .

در سال  95تعداد  24شرکت سرمایه گذاری خارجی با حجم
 621میلیون دالر و  500میلیون یورو در استان حاضر شده
اند .ضمن ًا  350میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی نیز در
حال نهایی شدن برای ورود به استان است.
سهم استان در تسهیالت تکلیفی رفع موانع و رونق تولید
 4700میلیارد ریال بوده است که تاکنون حدود 5100
میلیارد ریال در بخش های صنعتی و کشاورزی جذب گردید
و استان رتبه سوم کشور را به لحاظ تعداد و مبلغ تسهیالت
جذب شده را دارا می باشد .ضمن ًا بالغ بر  2100میلیارد ریال
تسهیالت نیز از محل داخلی بانکها و خارج از طرح رونق
تولید به واحدهای تولیدی تسهیالت پرداخت شده است.
پیشرفت فیزیکی پروژه در بخش زیرسازی  95درصد و در
بخش روسازی  55درصد است .تاکنون  90کیلومتر از مسیر
ریل گذاری شده و  50کیلومتر آماده ریل گذاری است.
همچنین فاز بعدی پروژه ( راه آهن رشت – انزلی با پیشرفت
 12درصد ) در حال اجراست.

7

اجرا ی  11کیلومتر باقی
مانده آزاد راه رشت -قزوین

 0کیلومتر

 3.2کیلومتر

 3.2کیلومتر از این آزاد راه در پایان سال  95با هزینه ای بالغ
بر  1800میلیارد ریال به بهره برداری و زیر بار رفته است.

8

اجرای راه آهن آستارا -آستارا

0

 11کیلومتر

اجرای 8.5.کیلومتر در خاک آذربایجان به صورت کامل و 2.5
کیلومتر در خاک ایران و احداث باراندازها در حال اجراست

9

آسفالت راه روستایی

39.5درصد

51.32درصد

درابتدای دولت  858کیلومتر بوده که در دولت تدبیر و امید
به  1325کیلومتر رسیده است

10

گاز طبیعی روستایی

 63درصد

 95درصد

در ابتدای دولت  1062روستا از گاز طبیعی برخورداربودند
امروز  1870روستا گاز رسانی گردید
 9شهرستان استان شهرستان سبز اعالم شد

11

آب شرب بهداشتی روستایی

 64درصد

 76درصد

درابتدای دولت  1519روستا بوده که در دولت یازدهم به
 1776روستا رسیده است.

12

نسبت اجرای طرح هادی روستایی

 24درصد

 37درصد

 748روستا طی دوران دولت یازدهم دارای طرح هادی
گردیدند .تهیه طرح هادی در واقع سند توسعه پایدار و نحوه
گسترش و کاربری اراضی در یک افق 10ساله و همه جانبه در
روستاها می باشد

13

تعداد موسسات فناور مستقر
در پارک علم و فناوری

127

257

برنامه ریزی برای تشکیل  100واحد دانش بنیان قابل تجاری
سازی در استان صورت گرفته است .همچنین تجاری سازی
اختراعات ثبت شده نیز از  23درصد به  36درصد افزایش
یافته است .تعداد شرکتهای فناور مستقر در پارک به 52
شرکت رسیده است.

استاندار گیالن با اشاره
به ثبات امنیتی کشور گفت:
نرخ بیکاری استان از ۱۵.۶
در سال  ۹۲به  ۱۱.۳در
سال جاری تغییر پیدا کرده
است.
دکتر محمدعلی نجفی
در جشنواره امید و نشاط
در جشنواره نشاط و امید
در سالن یادگار امام (ره)
رشت با اشاره به ثبات
امنیتی کشور اظهار داشت:
امنیت کشور حاصل
دیپلماسی و گفتار منطقی
دولت است.
استاندار گیالن با بیان
اینکه ایران جزء امنترین
کشورهای منطقه است
ابراز داشت :این امنیت و
آرامش در استان گیالن با
وجود سخنرانیهای افراد
مختلف و اندیشههای
متفاوت برقرار است.
نماینده عالی دولت
در استان گیالن تصریح
کرد :تا پیش از دولت
تدبیر و امید فضایی برای
حضور بانوان در اعیاد
جشن وجود نداشت و یا
افرادی مانند دکتر نوبخت
که دارای مسئولیتهای
وزین کشوری بودند
نمیتوانستند در استان
سخنرانی کنند.
نجفی درباره اقتصاد و
تولید پویا گفت :میبایست
با همدلی و همزبانی
شرایطی ایجاد کنیم که به
اندیشه بلندی که مدنظر
مقام معظم رهبری است و
دولت به آن میبالد برسیم
که در نتیجه آن جوانان
امیدوارتر از قبل باشند.
وی به کاهش نرخ
بیکاری در گیالن اشاره
کرد و افزود :در دولت
یازدهم نرخ بیکاری استان
از  15.6در سال  92به
 11.3در سال  96تغییر
پیدا کرده است و باعث
افتخار است که دیگر هیچ
جوان بیکاری در منزل باقی
نماند.نماینده عالی دولت
در استان گیالن با اشاره به
موفقیتهای ورزشکاران
گیالنی گفت :باعث افتخار
است که ورزشکاران گیالن
بهویژه بانوان ،موفق به
کسب مقامهای برتر در
سطح کشور ،آسیا و جهانی
شدهاند.نجفی درباره صعود
تیم سپیدرود به لیگ برتر
بیان داشت :در نتیجه تالش
بازیکنان ،مربی و مدیریت
سپیدرود ،شاهد جشن
صعود این تیم به لیگ برتر
هستیم و امیدواریم سایر
تیمهای گیالنی نیز به چنین
موفقیتهایی دست پیدا
کنند.وی با اشاره به افزایش
فضای ورزشی گیالن
نسبت به کشور گفت :با
تالش مدیریت ورزش
و جوانان گیالن ،فضای
ورزشی استان گیالن باالتر
از میانگین کشوری است
و امیدواریم با مساعدت
معاون گیالنی رئیس
جمهور و سایر همراهان
دولت شاهد موفقیتهای
بیشتری در آینده برای
ورزش استان گیالن باشیم.

خبر

برجام فضای مثبت
برای تجارت
خارجی به وجود
آورد

نشریه واکنش :استاندار
گیالن در همایش اقتصاد
مقاومتی و توسعه روستایی
شهرستان رودبار گفت :
فضای مثبتی که برای مراوده
اقتصادی با جهان به وجود
آمد مرهون تالشهای تیم
هسته ای و از اثرات برجام
است.
به گزارش شبکه تحلیلی
خبری گیالن  ، 24دکتر
نجفی در این همایش با
حضور مدیران استانی و
شهرستانی در روستای
شیرکوه از توابع شهرستان
رودبار با تبریک اعیاد
شعبانیه و بیان اینکه
برگزاری این جلسه با
رویکرد بخش روستایی
برگزار شده است خاطر
نشان کرد  :مردان بزرگ
و سخت کوش این منطقه
الیق بهترینها هستند و ما
وظیفه داریم شرایط را برای
بهرهمندی آنان از کلیهی
امکانات الزم فراهم کنیم.
دکتر نجفی با بیان اینکه
دولت تدبیر و امید طی 2
سال اخیر توانست 629
هزار و  649هزار شغل در
کشور ایجاد کند ،تصریح
کرد  :یقین ًا ایجاد این مقدار
اشتغال بدون برنامهریزی
میسر نخواهد بود و اطمینان
داریم طبق همین روال در
سال  96اشتغال بیشتری
ایجاد شود.
وی با اشاره به اهمیت
گردشگری و سرمایهگذاری
گردشگری تأکید کرد :
کلیهی مدیران موظفند
شرایط را برای جذب
سرمایهگذار به خصوص در
حوزهی گردشگری فراهم
کنند.
استاندار گیالن با
ابراز خرسنی از فعالیت
کارآفرینان جوان تأکید کرد
 :حمایت از این قشر را با
جدیت ادامه خواهیم داد.
وی به صادرات 3
میلیون و  45هزار بشکهای
نفت آن هم برای اولین بار
در تاریخ کشور اشاره کرد
و گفت  :فضای خوبی
برای جذب سرمایهگذار و
مراودات اقتصادی با دنیا
فراهم شده است و بخش
بزرگی از این موفقیتها
مرهون تالش و کوشش تیم
مذاکره کننده هستهای کشور
و برجام بوده است.
رئیس شورای تأمین
استان گیالن ،با بیان اینکه
بخشهایی از تحریم که
مربوط به مسائل هستهای
بوده بطور کامل برداشته
شده است ،خاطر نشان
کرد  :چرا عدهای به دور
از انصاف و اخالق تهمت
میزنند؟! میگویند کار
نشده!
وی ادامه داد  :با کدام
بودجه و از کدام محل
مردم
به
میخواهند
وجوهاتی پرداخت کنند
که اساس ًا اجرایی کردن آن
بدور از منطق و واقعیت
است؟! چرا میخواهند به
مردم صدقه به دهند حال
اینکه اساس ًا این نظام متعلق
به مردم است و باید عاقبت
اندیشانه عمل کنیم.

با استقرار  120جایگاه مخصوص ،مکان های تبلیغات انتخابات در رشت مشخص شد

مدیرخدمات شهری شهرداری رشت از جانمایی 120جایگاه برای تبلیغات نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی در این شهر خبر داد.
به گزارش شبکه تحلیلی خبری گیالن  ، 24حسن هادی زاده با اشاره به اینکه این
جایگاه ها در  5منطقه و  15ناحیه شهری رشت جانمایی شده است گفت  :مسئوالن
شهرداری رشت تالش کردند جایگاههای تبلیغات انتخابات را در میدانها و معابر
عمومی و بخشهایی از شهر که دید عمومی مناسب دارند جانمایی کردند.وی با
بیان اینکه جایگاه های تبلیغ انتحابات در واقع ایجاد فرصت برابر  ،عادالنه و مطلوب

برای تبلیغات نامزدها است افزود  :انتظار میرود طرفداران نامزدها و فعاالن ستادهای
انتخاباتی از نصب پوستر بر روی دیوارها و اِلمان های شهری خودداری کنند .هادی
زاده در حالی این خبر را می دهد که در چند روز گذشته فوم های نصف شده در این
جا نمایی ها که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر باید بر روی آنها
تبلیغات کنند ،شبانه توسط افرادی به وسایل برنده  ،پاره شده است.
شهرداری رشت هر روز این فوم ها «را بازسازی و جایگزین می کند و باز هم صبح
فردا پاره تحویل می گیرد!!.
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عملکرد دولت

گزیده ای از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در گیالن
وضعیت ابتدای دولت

وضعیت کنونی

توضیحات

14

جمعیت بیمه شدگان فاقد بیمه تحت
پوشش بیمه سالمت همگانی

0

 254000نفر

استان گیالن در بیمه سالمت ،طرح پزشک خانواده رتبه اول
کشور را حائز گردید .هم اکنون از جمعیت  2.5میلیون نفری
استان  1.5میلیون نفر تحت پوشش بیمه سالمت هستند.

15

تعداد بیمارستان های دولتی و
خصوصی

28

33

بهره برداری از بیمارستانهای  120تختخوابی کودکان 17شهریور
رشت  32-تختخوابی املش  ،سیاهکل  ،شفت و رودبار رضوانشهر،
 134تختخوابی آستارا ،بیمارستان  180تختخوابی پارس(بخش
خصوصی) و بخش های جدید در بیمارستانهای موجود جمع هزینه
کرد بیمارستانهای دولتی مبلغ  3655میلیارد ریال می باشد

پروژه متوقف بوده
است

بالغ بر  10000میلیارد ریال
توسط منطقه آزاد انزلی و
بخش خصوصی برای اجرای
زیرساخت ها و اسکله ها
هزینه شده است

بندر کاسپین با  22پست اسکله با ظرفیت  15میلیون تن کاال
در حال احداث است 4( .پست اسکله و موج شکن با سرمایه
گذاری بالغ بر  10000میلیارد ریال از محل منابع سازمان و
سرمایه گذاری بخش خصوصی) .رشد  425درصدی سرمایه
گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد ظرف مدت  3سال

 640تن نصب قفس 500 +
تن مستقر در ساحل برای
نصب 500 +تن خریداری
قفس جدید جمع ًا  1640تن

تولید ساالنه  10هزار تن ماهی در قالب طرح ملی پرورش ماهی
در گیالن برنامه ریزی شده است .تاکنون برای  12متقاضی پروانه
تاسیس به ظرفیت  15340تن و برای  27طرح به ظرفیت 62750
تن همچنین موافقت اصولی صادر شده است و هم اکنون  8قفس
توسط بخش خصوصی به ظرفیت  640تن نصب و راه اندازی شده
است 500.تن دیگر هم اکنون در ساحل جفرود مستقر و آماده
نصب است 500 .تن نیز از کشور چک خریداری و در حال حمل
است که ظرفیت منصوبه را به  1640تن خواهد رساند .از محل
اعتبارات عمرانی برای زیر ساختها در پایان سال  95مبلغ 100
میلیادر ریال به اداره کل شیالت استان ابالغ گردیده است.

ردیف

16

17

18

عنوان شاخص

سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی
در بندر کاسپین

توسعه پرورش ماهی در قفس

0

مسکن مهر

 25000واحد

19

توسعه شبکه کابل فیبر نوری

20

افزایش پهنای باند ورودی

21
22
23

ضریب نفوذ تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن همراه در استان
تعداد کاربران اینترنت

24

تعداد روستاهای دارای
دسترسی به اینترنت

25

واگذاری طرحهای عمرانی
بخش خصوصی

26

ضریب جینی(شهری)

27

ضریب جینی(روستایی)

 632.51کیلومتر

 65000واحد

 888.23کیلومتر

24.38

130

39.79درصد

44.86درصد

 80.09درصد

 117.62درصد

467691

1033639

45

1356

0

23

0.32

0.33

0.31

0.32

تعداد  26پروژه پیشنهادی و قابل واگذاری نیز شناسایی
گردیده است

6
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عملکرد دولت

وزیر علوم :کسب رتبه سوم شتاب علمی جهان از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است

وزیر علوم گفت  :کسب رتبه سوم شتاب علمی جهان از دستاوردهای مهم دانشگاه
ها و مراکز پژوهشی در دولت یازدهم بوده و این ناشی از همت بلند روسای دانشگاه
ها و مراکز پژوهشی کشور است که بار سنگین مدیریت پژوهش ،علمی و فرهنگی دانشگاه
ها و به عبارتی ،بار مدیریت توسعه علمی کشور را عهدهدار هستند.
به گزارش ایسنا ،دکتر فرهادی در اجالس سراسری روسای دانشگاه ها  ،مراکز آموزش عالی و پژوهشگاه
های کشور که در پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران برگزار شد ،در سخنانی به دستاوردهای

وزارت علوم در ذیل دستاوردهای کلی دولت تدبیرو امیداشاره کرد و گفت :اصول اولیه

خبر

کارنامه بهداشت
و درمان دولت
یازدهم به
روایت آمار

بر اساس اعالم وزارت بهداشت تا کنون  ۶برنامه
در حوزه بهداشت کشور شامل؛ برنامه ارایه خدمات
نوین سالمت به روستاییان ،شهرهای زیر بیست هزار
نفر و عشایر ،برنامه ارایه خدمات نوین سالمت به
حاشیه نشینان شهرها  ،برنامه ارائه خدمات نوین
سالمت به جمعیت شهرهای زیر  ۵۰هزار نفر و
تداوم آن به سایر شهرها ارتقای سواد سالمت جامعه
با اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و
توانمندسازی مردم ،برنامه تقویت و نهادینه سازی
همکاریهای بین بخشی و برنامه بهداشت عمومی،
آب سالم ،غذای ایمن و رژیم غذایی سالم ،هوای پاک
اجرا شده است که اجرای این برنامه ها دستاوردهایی
را به همراه داشته است.
راه اندازی و تبدیل  ۳۶۶۴پایگاه سالمت
در برنامه تحول بهداشت در شهر و حاشیه  ،راه
اندازی و تبدیل  ۱۲۸۳مرکز خدمات جامع سالمت
در برنامه تحول بهداشت در شهر و حاشیه شهرها
و برخورداری بیش از ده میلیون نفر حاشیه نشین
برای اولین بار از خدمات جامع سالمت ،استقرار
پایگاههای اورژانس  ۱۱۵در مراکز بهداشتی درمانی
شبانه روزی شهری و روستایی ،راه اندازی ۵۰۰
پایگاه سالمت دهان و دندان سیار در مدارس ابتدایی
کشور و تکمیل و تجهیز ۱۰۰۰مرکز بهداشتی درمانی
برای ارائه خدمات سالمت دهان و دندان از جمله
دستاوردهای اجرای طرح تحول سالمت در حوزه
بهداشت بوده است .بر اساس اعالم وزارت بهداشت
در طول سه سال گذشته تعداد پایگاههای بهداشتی
مراقبت مرزی از  ۹۲پایگاه به  ۱۱۴پایگاه افزایش
یافته است و همچنین سامانه یکپارچه بهداشت و
پرونده الکترونیک سالمت استقرار یافته است.
بر اساس این گزارش اشتغالزایی بیش از ۹۰۰۰
نفر دانش آموخته پزشکی و پیراپزشکی و بکارگیری
 ۵۳۰۰نفر ماما ،احداث  ۱۹۹۰خانه بهداشت،
برخورداری بیش از ده میلیون نفر حاشیه نشین برای
اولین بار از خدمات جامع سالمت  ،ارائه خدمات
دارویی در  ۴۰۹۴واحد ارائه خدمات دارویی ،ارائه
خدمات آزمایشی در  ۲۷۰۹واحد ارائه خدمات
آزمایشگاهی از دیگر دستاوردهای طرح تحول در
حوزه بهداشت بوده است.
همچنین تعداد  ۱۶۸۰۰نیروی انسانی در مشاغل
مراقب سالمت ،پزشک عمومی ،دندانپزشک،
کارشناس سالمت روان ،کارشناس تغذیه ،کارشناس
بهداشت محیط /حرفه ای ،کاردان /کارشناس
آزمایشگاه در برنامه تحول بهداشت بکار گرفته شدند
و بالغ بر  ۴۳میلیون نفر تحت پوشش برنامه تحول
بهداشت در شهر و حاشیه قرار گرفتند .براساس این
گزارش اهم اقدامات دفتر بهبود تغذیه نیز به شرح زیر
اعالم شده است- :اجرای برنامه مشارکتی حمایتی
بهبود تغذیه کودکان در مناطق روستایی و حاشیه شهر
تجهیز و راهاندازی  ۹۵واحد مشاوره تغذیه درسطح کشور -اجرای برنامه تأمین و توزیع حدود ۴۲
مکمل آهنیاری برای دانش آموزان دختر دبیرستانی و
افزایش پوشش این برنامه برای دختران دوره دوم متوسطه
به  %۱۰۰و دختران دوره اول متوسطه به  %۵۰و اجرای
بیش از ده میلیون مکمل ویتامین - Dاجرای برنامه شیر
مدرسه ایران و توزیع شیر غنی شده با ویتامین  Dدر ۱۴
استان کشور که بیشترین شیوع کمبود ویتامین  Dرا داشتند.
توزیع  ۷۲۰هزار سبد غذایی رایگان برای  ۶۰۰۰۰مادرباردار و شیرده نیازمند در مناطق روستایی -توزیع رایگان
مکمل آهن ،اسید فولیک و مولتی ویتامین مینرال برای
مادران باردار تحت شبکه بهداشتی درمانی کشور -اجرای
پنجمین بررسی ملی برنامه کنترل و پیشگیری اختالالت
ناشی از کمبود ید»- »IDOتجهیز  ۲۳۰آزمایشگاه در
دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای اندارهگیری میزان
ید دانش آموزان  ۸-۱۰ساله -اجرای پروژه پایلوت
غنیسازی آرد با ویتامین - Dبرگزاری بسیج ملی اصالح
الگوی مصرف با تأکید بر کاهش مصرف قند ،نمک و
چربی -برگزاری بیش از  ۴۹۰۰کارگاه آموزشی در زمینه
آموزش تغذیه به کودکان زیر  ۵سال ،پیشگیری و کنترل
بیماریهای غیر واگیر -بهبود  ۵۰درصدی کودکان مبتال

به سوءتغذیه در خانوارهای نیازمند با همکاری کمیته
امداد امام خمینی-بهبود کیفیت روغنهای خوراکی
و کاهش اسید چرب ترانس و اشباع و بازنگری
استاندارهای مارگارین ،روغن پالم ،روغن نیمه جامد
مصرف خانوار و تدوین استاندارد شورتنینگها
(روغن صنف و صنعت) و کاهش واردات روغن
پالم به  %۳۰از طریق کارگروه تخصصی تغذیه و
امنیت غذایی شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

در دولت یازدهم ،همکاری و تعامل هر چه بیشتر بین قوای سهگانه ،کاهش تصدیگری دولت
در امور ،حضور همه گرایشها و سلیقهها در مدیریت کشور ،پذیرش نقدهای منصفانه و به دور از حب
و بغض ،گسترش روابط با کشورهای همسایه در جهت منافع ملی ،ایجاد ثبات در منطقه ،عزم جدی برای
ایجاد آرامش و ثبات سیاسی در داخل و تعامل سازنده با جهان است .وی افزود :به عنوان مثال توافق

بهبود زیـرساخت حمل و نقل کشور دردولت یازدهم
بر اساس گزارش شاخص های
کارآمدی سازمان برنامه و بودجه که
به تازگی منتشر شده  ،زیرساخت
های حمل و نقل کشور در سه
سال نخست مدیریت دولت یازدهم
توسعه چشمگیری پیدا کرده است
؛ بررسی های بانک جهانی نیز این
موضوع را تایید می کند .
بانک جهانی بهبود زیرساخت
حمل و نقل کشور در دولت یازدهم
را تایید کرد .بررسی های بانک
جهانی ،بهبود زیرساخت حمل
و نقل کشور و گزارش نهادهای
دولتی ایران را تایید می کند.بر
اساس رتبه بندی بانک جهانی به
لحاظ شاخص عملکرد لجیستیکی
یا ( )LPIرتبه ایران از  112در
سال  )1391-92( 2012به  96در
سال  )1395-96( 2016ارتقا یافته
است.این شاخص که یک معیار
پایه برای سنجش عملکرد کشورها
در فراهم کردن تدارکات تجارت
است ،متشکل از زیر شاخص های
گمرک ،زیرساخت های حمل و
نقل ،محموله های بین المللی،
صالحیت لجستیکی ،پیگیری و

دولت یازدهم 10
هزار میلیارد برای
احیای دریاچه
ارومیه هزینه کرد

هسته ای که در تیرماه  ۹۴بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای موسوم به  ۵+۱به
دست آمد ،دستاورهای غیر قابل انکاری در حوزه های مختلف و به خصوص در وزارت
علوم داشته است که افزایش دیپلماسی علم و فناوری از مهم ترین محورهای آن است.

بانک جهانی تأیید کرد :

ردیابی و به هنگام بودن است که
اندازه زیرشاخص زیرساخت های
حمل و نقل ایران از  2.42در سال
 2012به  2.67در سال 2016
افزایش پیدا کرده است.
بر اساس گزارش شاخص های
کارآمدی سازمان برنامه و بودجه ،
طول خطوط بزرگ راه های کشور
در سال  1395با  27درصد رشد
نسبت به سال  1392به  16هزار و
 460کیلومتر رسیده است.
در همین دوره ،طول خطوط راه
های اصلی کشور با  15درصد رشد
به  24هزار و  379کیلومتر و طول
خطوط ریلی کشور با  11درصد
رشد به  11هزار و  340کیلومتر
رسیده است .طول خطوط آزادراهی
کشور نیز در سال  1395به  2هزار و
 440کیلومتر رسیده است که نسبت
به سال  1392معادل  12درصد رشد
دارد .بنا به اعالم سازمان برنامه و
بودجه کشور ،توان جابجایی مسافر
فرودگاهی کشور از  65میلیون نفر
در سال  1392به حدود  94میلیون
نفر در سال  1395رسیده و رشدی
معادل  45درصد را ثبت کرده است.
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بنا به این گزارش ،در سال 1395
میزان جابجایی بار ریلی کشور 39
میلیون تن و ترانزیت کاال از طریق
ریل برابر  1.1میلیون تن بوده است.
در بخش حمل و نقل جاده ای
نیز  386میلیون تن کاالی داخلی
(با بارنامه) و  7.5میلیون تن کاالی
ترانزیت حمل شده است.
تحلیه و بارگیری کاال از بنادر
کشور در سال  1395معادل 144

میلیون تن بوده و  8.6میلیون تن بار
ترانزیتی از پهنه جغرافیایی کشور
عبور کرده است که  7.5میلیون تن
آن جاده ای و  1.1میلیون تن آن ریلی
است .جابجایی مسافر در سال 1395
از طریق حمل و نقل ریلی 203
میلیون نفر ،جاده ای  167میلیون نفر،
هوایی داخلی  22میلیون نفر و حمل
و نقل دریایی  9.4میلیون نفر بوده
است.

کاهش 13میلیارد دالری واردات درسال 1395
تهران -ایرنا -آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد ،ارزش واردات کشور در سال  1395درمقایسه با
سال (1391آخرین سال عملکرد دولت دهم)  13میلیارد و  60میلیون دالر کاهش یافته است.
کاهش 13میلیارد و 60میلیون دالری واردات درسال 1395
آمار گمرک نشان می دهد ،واردات کشور نیز در سال  1395به  33میلیون و  399هزار تن رسید و ارزش آن به 43
میلیارد و  84میلیون دالر بالغ شد .میزان واردات در سال ( 1391آخرین سال عملکرد دولت دهم) 39 ،میلیون و 391
هزار تن به ارزش  53میلیارد و  348میلیون دالر بود که در مقایسه با عملکرد  13 ،1395میلیارد و  60میلیون دالر
بیشتر بود.
براساس این گزارش ،از مجموع واردات  40میلیارد و  288میلیون دالری پارسال ،سهم ارزشی کاالی مصرفی  15درصد و مقدار وزنی آن هفت درصد بود .پارسال
 2میلیون و  213هزار تن کاالی مصرفی به ارزش  6میلیارد و  263میلیون دالر وارد کشور شد .در این میان  25میلیون و  994هزار تن کاالی واسطه ای به ارزش 25
میلیارد و  955میلیون دالر به کشور وارد شد که از نظر وزنی  86درصد و از لحاظ ارزشی  63درصد سهم این دوره را به خود اختصاص داد .پارسال واردات کاالی
سرمایه ای به رقم  774هزار تن و ارزش هشت میلیارد و  70میلیون دالر رسید که از لحاظ وزنی سهم  2.6درصدی و از نظر ارزشی  19.6درصد داشت.

وزیر نیرو گفت :دولت
تدبیر و امید بیش از 10
هزار میلیارد ریال برای
احیای دریاچه ارومیه هزینه
کرده که نشان دهنده عزم
جدی دولت برای احیای
این دریاچه است.
چیت چیان :دولت
یازدهم  10هزار میلیارد
ریال برای احیای دریاچه
ارومیه هزینه کرده است
حمید چیت چیان روز
یکشنبه در آئین افتتاح سد
مخزنی سیلوه پیرانشهر و
کانال انتقال آب جلدیان
افزود :با اراده و همت
دولت یازدهم در حال
حاضر منطقه شمال غرب
و غرب کشور به کارگاه
بزرگ مدیریت منابع آب
تبدیل شده و دریاچه ارومیه
نیز محور برنامه های دولت
در خصوص بهبود وضعیت
آب است.
به گفته وی از آذرماه سال
 93شمسی تاکنون افزون بر
 24هزار و  500میلیارد
ریال از منابع مالی صندوق
توسعه ملی و یکهزار و
 200میلیارد ریال نیز از
محل اعتبارهای عمومی
بخش آب در آذربایجان
غربی هزینه شده است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه
اجرای شبکه های آبیاری
و زهکشی مکمل انجام
فعالیت هایی نظیر سدسازی
است ،ادامه داد :بیش از 40
هزار هکتار شبکه آبیاری و
زهکشی در آذربایجان غربی
در دست اجراست که 70
درصد آن در حدود بیش
از  28هزار هکتار تا پایان
سال تکمیل می شود و 30
درصد باقیمانده شامل 12
هزار هکتار نیز در نیمه اول
سال آینده به اتمام می رسد.
چیت چیان افتتاح سد
سیلوه را امری تاثیرگذار
در اقتصاد مردم منطقه
عنوان کرد و گفت :با
اجرای این طرح 200
میلیون مترمکعب آب برای
شرب و کشاورزی منطقه و
استان اختصاص می یابد و
نیازهای آبی منطقه به خوبی
پوشش داده می شود .وی
با اشاره به اعتبار پنج هزار
میلیارد ریالی اجرای طرح
احداث سد سیلوه افزود:
این طرح بخشی از طرح
های دولت در توسعه منطقه
غرب و شمال غرب و به
ویژه آذربایجان غربی است
و اقدامات دولت در این
راستا همچنان ادامه دارد.به
گزارش ایرنا ،سد سیلوه در
پیرانشهر از جمله سدهای
بزرگ آذربایجان غربی با
حجم مخزن  203میلیون
مترمکعب است که با هدف
تامین بخشی از آب مورد نیاز
طرح احیای دریاچه ارومیه،
تامین آب بیش از چهار
هزار و  600هکتار از اراضی
کشاورزی پیرانشهر ،تامین
آب شرب شهرستان پیرانشهر
به میزان  17میلیون مترمکعب
در سال احداث شده است.
حجم آب دریاچه ارومیه با
تدبیر دولت روحانی از 500
میلیون مترمعکب در دوران
بحرانی و زمان آغاز به کار
دولت یازدهم به حدود 2.5
میلیارد مترمکعب در زمان

حاضر رسیده است.
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شکوفایی منطقه
آزاد انزلی

بندر کاسپین با  22پست
اسکله و ظرفیت نهایی 15
میلیون تن کاال در حال
احداث است که  2پست
آن با سرمایه گذاری بالغ
بر  10هزار میلیارد ریال
توسط رئیس محترم
جمهور در سفر اخیر به
استان افتتاح گردیده است.
(با سرمایه گذاری بالغ
بر  10هزار میلیارد ریال
از محل منابع سازمان
و سرمایه گذاری بخش
خصوصی حجم سرمایه
گذاری در منطقه آزاد انزلی
از  1451میلیارد ریال در
سال  91به  13909میلیارد
ریال در پایان سال  94و
بالغ بر  15000میلیارد
ریال تاکنون در سال 95
رسیده است).
(رشد  425درصدی
سرمایه گذاری بخش
خصوصی در منطقه آزاد
ظرف  3سال)
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پرداخت تسهیالت
تکلیفی رونق تولید

در
استان
سهم
تسهیالت تکلیفی رفع
موانع و رونق تولید 4700
میلیارد ریال بوده است
که تا پایان سال  95تعداد
 868طرح با مبلغ 5139
ميليارد ريال از تسهيالت
فوق بهره مند شده اند.
رتبه استان در استفاده
از تسهيالت ياد شده
به لحاظ تعداد و درصد
جذب ،سوم كشور مي
باشد و تا این تاریخ بیش
از  %109سهم استان از
تسهیالت یاد شده جذب
شده است.
در ابتدای دولت حجم
تسهیالت در صندوق
کارآفرینی نیز  199میلیارد
ریال بود که در پایان سال
 94به  693میلیارد ریال و
در سال  95بالغ بر 550
میلیارد ریال رسیده است.

معاون اول دستگاه قضایی  ،وزیران دولت یازدهم لیست اموال را اعالم کرده اند

نشریه ی واکنش :سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده های داغ
قضایی که این روزها به نظر می رسد در ارتباط کاملی با انتخابات ریاست جمهوری
تلقی شده ،توضیح داد.
حجتاالسالم محسنیاژهای در صدو دوازدهمین نشست خبری خود هفته وزارت
اطالعات را تبریک گفت و ضمن آرزوی توفیق برای سربازان گمنام امام زمان اظهار
کرد :درطول مدتی که مسئله انتخابات مطرح بود در سراسر دادگستریها ۱۹۶ ،پرونده
تا االن به دستگاه قضایی رسیده است که بیشترین آنها مربوط به شورای حل اختالف

است .از مجموعه  ۱۹۶پرونده سهم موضوعات مربوط به انتخابات شورا بیشتر است.
 ۸۰۰مورد تذکر به نامزدها و ستادهای انتخاباتی معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان
کرد :ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی نیز بیش از  ۸۰۰مورد تذکر به صورت تلفنی
یا حضوری به ستادها ،نامزدها و افراد متفرقه در مسئله انتخابات داده است .از جمله
به حدود  ۱۰۰مورد افرادی که در کانالهای تلگرامی فعالیت میکنند تذکر داده است
که از این  ۱۰۰مورد  ۵۷مورد مربوط به جریانات اصولگرا و مابقی مربوط به جریان
اصالحطلب است.
ادامه مطلب در ستون پایین سمت چپ همین صفحه

گزیده ای از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در گیالن
وضعیت ابتدای دولت

وضعیت کنونی

ردیف

عنوان شاخص

 3907میلیارد ریال

 10500میلیارد ریال

28

میزان سرمایه گذاری
صنعتی

 2.3میلیون تن

29

میزان فرآوری محصوالت
کشاورزی

 1.7میلیون تن

30

تجهیز و نوسازی اراضی

 61500هکتار

 77000هکتار

31

احداث شبکه های فرعی
آبیاری و زهکشی(هکتار)

 33850هکتار

 36000هکتار

 1413798تن

 1651057تن

 561342تن

32

تولیدات زراعی

33

تولیدات باغی

 492290تن

34

تولیدات شیالتی

 62283تن

 64000تن

 1145واحد

 1748واحد

17962

24204
( 233در سال )95
89

35

تعداد واحدهای اقامتی

36

تعداد تخت واحدهای اقامتی

37

تعداد واحد بهره برداری شده
اقامتی

( 47درسال )91

38

تعداد کارگاههای صنایع دستی

46

توضیحات

ن
ک
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عملکرد دولت

معاون اول دستگاه قضایی ،

وزیران دولت یازدهم لیست
اموال را اعالم کردند

ادامه مطلب ...
سخنگوی قوه
قضائیه افزود :در
 ۱۸مورد هم از آنها
دعوت حضوری به
عمل آمد و مطالبی
را به آنها یادآور
شدند که همه اینها در مرحله پیشگیری میباشد.
از این  ۱۸مورد  ۸مورد مربوط به اصولگرایان۲ ،
یا  ۳مورد مربوط به افراد متفرقه و باقی مربوط به
اصالحطلبان است.
صدور کیفرخواست برای  ۴۶متهم پرونده
ریختهگران
او در ادامه تاکید کرد :در پرونده ریختهگران هم
 ۴۶متهم کیفرخواست به آنها داده شد که باید در این
مورد از خود دفاع کنند.
تعیین تکلیف بیش از یک میلیون پرونده موسسه
ثامنالحجج
محسنیاژهای در توضیح آخرین وضعیت پرونده
موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج اعالم کرد :در
آخرین گزارشات مربوط به این پرونده یک میلیون و
 ۲۴۴هزار حساب تعیین تکلیف شد و رقمی بالغ بر
۹هزار و  ۳۰۰میلیارد پرداخت شده و  ۳۵۰۰میلیارد
تومان دیگر باقی مانده است.سخنگوی دستگاه قضایی
ادامه داد :کسانی که تا سقف  ۳۰۰میلیون تومان در نزد
این موسسه داشتهاند با توجه به اسنادی که به امضا
رساندهاند در مرحله اول  ۳۵میلیون تومان دریافت
کردند و مابقی آن طی روند قانونی پرداخت خواهد
شد که البته تمامی امالک شناسایی و فورا ً به مزایده
گذاشته شده است .او با اشاره به حجم مراجعات
مردمی به قوه قضائیه اعالم کرد :در فروردین ماه
امسال بیش از ۱۶هزار و  ۱۱۰مورد پرونده از طریق
سامانه گویا و سامانه وب به ما ارجاع داده شده است
که بیشترین آن مربوط به مهریه است.
توضیحات درباره پرونده البسه کشف شده در
منزل وزیر آموزش و پرورش
اژهای درباره پروند ه کشف البسه در منزل وزیر
آموزش و پرورش و جنجالهای رسانهای آنها اظهار
کرد :در مورد پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی
که مربوط به وزیر محترم آموزش و پرورش بوده
در هفته گذشته توضیحاتی داده شد .اصل ماجرا این
است که گزارشی از سوی نیروی انتظامی که به عنوان
ضابط قوه قضائیه شناخته میشود به مقام قضایی
حوزه مربوطه داده شده و موضوع آن وجود مقادیر
زیادی البسه در خانه وزیر محترم آموزش و پرورش
بوده است .پس از آن مقام قضایی دستور بررسی منزل
را صادر میکند و ضابطان پس از ورود به منزل با
محافظان وزیر روبرو میشوند و آنها اعالم میکنند
که تمامی اجناس مربوط به دختر وزیر مربوطه بوده و
تمامی آنها با اخذ مجوز قانونی وارد و در اینجا انبار
شده است .او ادامه داد :محل مربوطه پس از بازرسی
پلمپ میشود و گزارش به دلیل اینکه مربوط به جرائم
سازمان یافته نبوده و بحث قاچاق در آن مطرح بوده
به صورت ذاتی به تعزیرات ارجاع داده می شود .در
این بین چند روز تعطیالت رسمی وجود داشته که در
نهایت پرونده به تعزیرات منتقل شده و در تاریخ ۱۲
اردیبهشت ماه و بعد از  ۴۸ساعت بعد حکم مربوطه
صادر میشود .محسنیاژهای افزود :بنده در جلسه
گذشته هیچ گونه توضیحی در مورد صاحب این اقالم
ندادم و متاسفانه سخنان من توسط دولت مورد انتقاد
قرار گرفت و در نهایت آقای پورمحمدی به عنوان
وزیر دادگستری مصاحبهای در این خصوص انجام
داده و اعالم کردند که پرونده با فوت وقت به دست
ما رسیده است اما در نهایت شبعه  ۲۷تعزیرات رای
پرونده را صادر و اعالم میکند که کاالی مربوطه
قاچاق به حساب نمیآید .سخنگوی قوه قضائیه در
تشریح مشخصات شرکت مذکور اظهار کرد :این
شرکت با نام تجاری آمیتیس طراوت کودکی در سال
 ۹۳به ثبت رسیده است و مالکیت آن مربوط به وزیر محترم
آموزش و پرورش جناب آقای فخرالدین دانشآشتیانی و خانواده
ایشان میباشد .از تاریخ ثبت این شرکت جناب آقای آشتیانی به
عنوان رئیس هیات مدیره و دختر ایشان به عنوان مدیرعامل این
شرکت منصوب و تمامی صورتجلسات در این مدت به امضا
ایشان رسیده است .او افزود :حوزه فعالیت این شرکت مربوط
به نمایندگی یک شرکت ایتالیایی میباشد که اقدام به واردات و
صادرات منسوجات داشتند.
سخنگوی قوهقضاییه افزود :نکتهای که در مورد این پرونده

باید مورد اشاره قرار گیرد این است که تمامی اجناس مذکور
با کارت بازرگانی مربوط به شرکت تولیدی بازرگانی راتین

گستران طبرستان وارد شده که حوزه فعالیت این
شرکت فنی مهندسی بوده و در فریدون کنار واقع
شده است.

ن
ک
وا ش

مدیر عامل خبر داد ،منطقه آزاد انزلی آماده جذب سرمایه های بین المللی است

نشــریه ی واکنش :در جریان دیدار مدیر فروش کمپانی ایندیتکس اســپانیا با رییس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلیی  ،مهندس مســرور با اشاره به
ظرفیت ها ،مزیت های و زیرساخت های این منطقه برای جذب سرمایه گذاران صنعتی خارجی در این منطقه اعالم آمادگی کرد.
به گزارش شــبکه تحلیلی خبری گیالن  ، 24به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد انزلی ،پائولو رگوخو مدیر فروش کمپانی ایندیتکس در
این دیدار ،منطقه آزاد انزلی را مکان مناسبی برای سرمایه گذاری و عرضه برند های معتبر پوشاک اعالم کرد و افزود :پس از بررسی کارشناسان شرکت ،منطقه آزاد
انزلی را فضای مناسب برای سرمایه گذاری تولیدی برند زارا و برشکا انتخاب کردیم و فعالیت تولیدی در این منطقه برای ما بسیار جذاب است.

گیالن  ،مازندران  ،قزوین

 95درصد مطالب نشريه توليدي است

توسط دستگاههای اجرایی در سال
 ،95تعداد  46175مورد می باشد
که از این تعداد 24190 ،مورد در
سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است.
رتبه استان از  5باالترین نرخ
بیکاری به رتبه  20بهبود یافت .نرخ
بیکاری استان برای اولین بار در
سال  95به زیر رتبه متوسط کشوری
رسید.

نشريه سیاسی  ،اجتماعی ،اقتصادی
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همراه  09125036810 :صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
چاپ  :نوین

آدرس الکترونیکی هفته نامه واكنش :

صفحه آرايي :

مجيد محمد پور

سالمه شيرزادي

mohammadpour3650@yahoo.com

دفتر رشت :خيابان سعدي،بازار روز ،الين سوم

دفتر منطقه اي  :رشت  ،خ نامجو ،روبه روي سه راه منظريه ،ابتداي كوچه صالحكار ،ط سوم

خـــــبـرهای ویـژه

رتبه نخست بهبود فضای
کسب و کار در سه سال
متوالی :

کارنامه دولت یازدهم ،

پس از برجام :

 182میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی
در ابتدای دولت و در سال های  91و  92هیچ گونه مجوز سرمایه
گذاری خارجی در استان گیالن صادر نشده بود.
در حال حاضر و در سال  95تعداد  24شرکت سرمایه گذاری خارجی
با حجم  621میلیون دالر و  500میلیون یورو در استان حاضر شده و
 182میلیون دالر سرمایه گذاری در استان توسط وزارت اقتصاد و دارایی
به ثبت رسیده است .ضمن ًا  350میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی نیز
در حال نهایی شدن برای ورود به استان است.

گزارش اقدامات دولت در استان گیالن

کاهـش نرخ بیـکاری از
 15.6به  11.3درصد :

مهم ترین دغدغه کارگزاران
دولت در استان تالش در جهت رفع

معضل بیکاری در سال های اخیر
بوده است .نرخ بیکاری در ابتدای
دولت  15.6در صد و استان در رتبه
پنجم بیکارترین استان های کشور
بود .بر اساس آخرین آمار منتشر

شده مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری
استان در سال  95به  11.3درصد و
رتبه استان به رتبه دهم استان های
دارای کمترین نرخ بیکاری بهبود
یافت .اشتغال ایجاد شده در استان

افزایش میزان سرمایه گذاری داخلی

1500میلیارد تومان طی  3سال به 5000میلیارد تومان رسید
حجم سرمایه گذاری داخلی در
ابتدای دولت تدبیر و امید در استان
قریب 1500میلیارد تومان بوده
است که این میزان در پایان سال 95
به  5000میلیارد تومان بالغ گردید.
 1000میلیارد تومان از این سرمایه
گذاری ها در بخش صنعت استان
و طرحهای بزرگ در حوزه صنایع

فوالدی و سلولزی بوده که جایگاه
استان را در بحث سرمایه گذاری
صنعتی به رتبه  8کشور ارتقاء داده
است.
در جریان سفر اخیر رئیس
محترم جمهور به استان 25 ،هزار
میلیارد ریال پروژه در بخش
های زیرساختی ،صنایع سلولزی،

بیمارستانی و کشاورزی به بهره
برداری رسید که اشتغالی بالغ بر
 3600نفر ایجاد نموده است .افتتاح
سه طرح بزرگ در صنایع سلولزی
 MDFو  HDFبا ظرفیت تولید
 750هزار متر مکعب و حجم
سرمایه گذاری بالغ بر  10هزار
میلیارد ریال ،افزایش ظرفیت تولید

پیشکسـوت حـوزه نشـر،

تجارت بین المللی تدوین و در آینده نزدیک
به بازار عرضه خواهد شد.
** حضور در نمایشگاه کتاب با  6کتاب
جدید چاپ 96
گوهریان در ادامه از چاپ و انتشار  6عنوان
کتاب چاپ  96خبر داد و گفت :فنون مذاکره
در قراردادهای تجاری بین المللی ،اصول
تنظیم قراردادهای فروش بین المللی ،اصول
نامه نگاری تجارت جهانی ،نمونه قراردادهای
تجاری بین المللی دو جلدی و مدیریت
گردشگری از کتابهایی است که در این دوره
نمایشگاه عرضه شده است.
** ارزآوری کتاب با آموزش در
دانشگاهها و بنگاههای اقتصادی
مدیر عامل موسسه مطالعات و پژوهشهای
تجارت جهانی ادامه داد :براین باورم اوال این
کتابها با آموزش در دانشگاهها و استفاده در
بنگاههای اقتصادی سهم عمده ای در ارزآوری
برای کشور داشته است .ثانیا با توجه به ضعف
شرکت های وارداتی و صادراتی در تنظیم
قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین
مذاکرات تجاری و فروش بین المللی؛ کتابها
فوق منابع آموزشی خوبی خواهد بود.
وی به کتاب جدید خود زندگینامه مفاخر و
مشاهیر گیالن که در زمینه های علمی ،پزشکی،
ادبی ،هنری ،ورزشی و نیکوکار گیالن که

افتخارآفرین بودند اشاره و بیان کرد :این کتاب
در حکم دایرة المعارف گیالن در حوزه مفاخر
و مشاهیر است که موجب آشنایی مردم استان

به ویژه جوانان با بزرگان گیالنی می شود.
گوهریان با بیان اینکه باید همفکری و هم اندیشی
جای فعالیت های انفرادی و تکروی را بگیرد اذعان
کرد :باید نیروی انسانی الیق و شایسته جایگزین
نیروهای غیرمتخصص و منفعت طلب شود تا به
آبادنی و توسعه یافتگی کشور دست یابیم.

گوهریان با اشاره به اینکه فعالیت های

قابل توجه خيـرين بزرگوار و مردم عزيـز

انجمن تاالسمي استان گيالن با  1400بيمار ازبزرگترين نهادهاي غير دولتي استان است و براي كمك به بيماران دست ياري به
سوي شما عزيزان دراز كرده است تا بتواند بخشي از نيازهاي اعضاي تحت پوشش را تامين و برآورده سازد .
شماره هاي حساب انجمن  01002481087003بانك صادرات

 0100039455009بانك پارسيان

شماره تماس انجمن  013 - 33331300 :و  - 09111347477آقاي زاهدي مدير عامل

باسپاس فراوان

فوالد و محصوالت فوالدی استان به
 5میلیون تن در سال  ، 95راه اندازی

بزرگ ترین واحد میله و مفتول مسی
با ظرفیت تولید  37500تن در سال،
افتتاح اولین کارخانه تولید قوطی های
فلزی درب دار در خاور میانه با ظرفیت

تولید  15000تن در سال  ،از جمله
مهمترین این طرح ها بوده است.

خبر

مصاحبـه اختصاصی ایـرنا (خبرگزاری جمهـوری اسالمی ایـران)
با محقـق و پژوهشـگرگیـالنی
مدیر عامل موسسه مطالعات و
پژوهشهای تجارت جهانی گفت :اوایل
انقالب کتاب به زبان فارسی در زمینه صادرات
و تجارت جهانی وجود نداشت در این زمینه
تحقیق و پژوهش کردیم که حاصل آن انتشار
 70عنوان کتاب مرتبط بود.
محمد ابراهیم گوهریان در گفت و گو
با خبرنگار فرهنگی ایرنا مستقر در سی
امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،این
نمایشگاه را محل تبادل تجربه و دیدار اهالی
قلم و مردم کتابخوان عنوان کرد و گفت :این
نمایشگاه فرصت مغتنمی برای معرفی کتاب و
دستاوردهای حوزه قلم است.
این مولف و نویسنده پیشکسوت کشور با
اشاره به شعار این دوره نمایشگاه با عنوان ‹
یک کتاب بیشتر بخوانیم› به همگان به ویژه
قشر نوجوان و جوان توصیه کرد که همواره
نگاهشان به کتاب به عنوان یار مهربان باشد و با
آن انس بگیرند.گوهریان به والدین هم توصیه
کرد که کتاب را در سبد کاالی خانواده قرار داده
و به عنوان یک نیاز روزمره به آن بنگرند.
**  24عنوان کتاب در مرحله تدوین
و آماده سازی
مدیر عامل موسسه مطالعات و پژوهشهای
تجارت جهانی همچنین اظهار داشت24 :
عنوان کتاب تحت عنوان مجموعه کتابهای

بر اساس گزارش های فصلی
مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی ،به طور میانگین از بهار 92
تا تابستان  ،95استان گیالن رتبه
نخست در شاخص بهبود فضای
کسب و کار را در کشور دارا بوده
است.

فرهنگی و پژوهشی تحت مدیریت او از سال
 1360به مدت  36سال است که ادامه فعالیت دارد،
خاطرنشان کرد :تمامی هزینه های چاپ و انتشار
این کتابها با بودجه شخصی و بدون کمک از هیچ
سازمان دولتی منتشر شده است.
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با
شعار ‹ یک کتاب بیشتر بخوانیم› با حضور ناشران
داخلی و خارجی تا  23اردیبهشت ماه  96در شهر
آفتاب پذیرای بازدید کنندگان از این رویداد

بزرگ فرهنگی است.

جهانگیری :منتظر مناظره سوم باشید

تفاوت «عملگـرایی» و «وعده
گرایی» را مشخص می کنیم
« منتظر
مناظره سوم
باشید ،مناظره سوم
مناظره جذاب و
جدی خواهد بود؛
زیرا اقتصاد میدان
شعار نیست ،باید
برنامه داد ،باید کارنامه نشان داد و اثبات کنید
که به چه پشتوانهای میتوانید برنامهها را
اجرایی کنید ».این سخنان جان کالم اسحاق
جهانگیری نامزد دوازدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری است .او اقتصاد را با شعار
بیگانه میداند و با اشاره به سابقه حاکمیت چنین
رویکردی در اقتصاد ایران تاکید دارد آن تجربه برای
اقتصاد ایران بهایی گزاف داشته است .نوسانهای
باالی بازار ،هراس از کمبود و قحطی ،تورم پرشتاب
و نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ،بخش کوچکی از تاوان
پرداخته شده برای این رویکرد است .شاید به همین
واسطه بود که در دور قبل بهجای وعدههای رنگ به
رنگ از بازگشت ثبات سخن میگفتند.جهانگیری
میگوید :وعدهها و شعارهای طرح شده کنونی
محصول ثبات ایجادشده از سوی او و همکارانش
در دولت یازدهم است؛ زیرا اگر ثبات بر اقتصاد

حاکم نبود ،حرفهای غیرجدی کنونی نیز
بیان نمیشد.او از اولویتهای اقتصادی دولت
دوازدهم ،واکسینه کردن اقتصاد کشور در برابر
رویکردهای شعاری و ...نیز سخن میگوید
و تاکید دارد مسیر توسعه صبوری و حوصله
میخواهد.

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ،تعداد بیماران  2400نفر
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