
دليل  به  گلستانى  قاليباف   500 و  هزار  چهار 
نبودن ساز و كار مشخص در گذشته، از ليست تامين 

اجتماعى حذف شدند. 
به گزارش خبرنگار مهر، پنج سال پيش كه قانون 
بيمه قالى بافان در مجلس به تصويب رسيد بسيارى 
از كارشناسان به اين دليل كه بار مالى اين قانون براى 
دولت در سال زياد بود و مجلس هم رديفى كه براى 
اين  نداشت  بودجه خاصى  بود  گرفته  نظر  در  آن 
قانون را قانونى غير قابل اجرا دانستند. در آن زمان 
به دليل عدم نظارت بسيارى از كسانى كه قالى باف 
هم نبودند به اين بيمه ورود پيدا كردند و از مزاياى 
مسئوالن  گفته  به  حال  و  كردند  استفاده  بيمه  اين 
انحراف 40 درصدى در اجراى اين قانون رخ داده 
است و به همين دليل و هم به دليل اتمام بودجه 
بازرسان  است.  شده  منتفى  فعال  بيمه  اين  ساالنه 
تامين اجتماعى و اداره صنعت هم با بازرسى از بيمه 
شدگان در صدد راستى آزمايى هستند .قانون بيمه 
بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستى شناسه دار 
نيز در سال 88 از تصويب نمايندگان مجلس گذشت 
تا در راستاى اجراى اصل 23 قانون اساسى، پشتوانه 
باشد.  سرزمين  اين  هنرمندان  و  قاليبافان  براى  اى 
در اين قانون سهم حق بيمه پرداختى توسط گروه 
هدف يعنى قاليبافان هفت درصد و سهم دولت نيز 
20 درصد حداقل دستمزد قانون كار مشخص شد 
و مالك تحت پوشش قرار گرفتن بافندگان قالى، 

داشتن گواهى مهارت آموزى رسمى از سوى مراكز 
آموزش فنى و حرفه اى و اشتغال به كار تعيين شده 
و سازمان تامين اجتماعى نيز بر اساس مدارك فوق 

افراد را تحت پوشش بيمه قرار مى داد.
اين قانون هر چند به نوبه خود اميدى را در دل 
بافندگان فرش كشور ايجاد كرد كه بتوانند پس از سال 
ها رنج و مرارت قالى بافى از مزاياى اين بيمه استفاده 
كنند اما در نتيجه آن چه مشاهده شد چيزى ديگر بود.
از  برخوردارى  و  بيمه  حق  پايين  تعرفه 
خدمات درمان رايگان تامين اجتماعى، راه را براى 
سوءاستفاده برخى افراد جهت بهره مندى از مزاياى 
اين بيمه فراهم كرده است و باعث شده افرادى كه 
در رشته هاى ديگرى چون خياطى  مهارت دارند و 
مشغول كار هستند با تهيه گواهى مهارت در زمينه 
قاليبافى از آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى و اجاره 
بافته شده كه  با چند «رج»  دار هاى قالى نمايشى 
هنگام مراجعه بازرس آن را نشان مى دهند تحت 
پوشش بيمه قاليبافى قرار گيرند؛ اقدامى كه به گفته 
سرپرست مركز ملى فرش ايران باعث انحراف 40 
درصدى بيمه قاليبافان شده است و برخى بدون اين 

كه قاليباف باشند در رسته اين بيمه قرار گرفته اند.
اصلى  علت  اجتماعى  تامين  اعتبارت  كسرى 

حذف بيمه شدگان بود
رييس اداره فرش و گبه سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان گلستان در خصوص وضعيت بيمه 

قالى بافان و علل حذف برخى بيمه شونده ها گفت: 
در سال جارى به دليل كسرى اعتبارات سازمان تامين 
اجتماعى كه در پى بدهى هاى دولت به اين سازمان 
به وجود آمده است، سخت گيرى هايى در معرفى 
افراد جديد به بيمه صورت گرفت و از برج پنج سال 
جارى معرفى فرد جديد از قالى بافان به بيمه نداشته ايم.
اجتماعى  تامين  واقع  افزود: در  فياضى  محمد 
اعتباراتى كه دارد براى نصف اين گروه بيمه شدگان 
است و هم به اين دليل و هم به دليل بحث انحراف 
در اين بيمه، طى توافقنامه مشترك با سازمان صنعت 
بافى  قالى  خانگى  واحدهاى  از  تجارت  معدن  و 
بازرسى صورت مى گيرد و هر بيمه شده اى كه در 
منزلش دار قالى برپا نباشد و يا گره هايى كه در طول 
يك روز مى زند طبق قانون جديد مركز ملى فرش 

نباشد از مزيت بيمه محروم مى شود.
فياضى با بيان اين كه در حال حاضر در استان 14 
هزار قالى باف بيمه شده داريم گفت: از زمان ابتداى 
طرح ساماندهى بيمه قالى بافان سه هزار نفر در استان 

از زمره بيمه شدگان حذف شده اند .
حذف بيمه قالى بافان ظلم به فرش و هنرمند است
اين  در  كارآفرين فرش هم  و  يك  كارشناس 
رابطه گفت: اميد به بيمه تامين اجتماعى و اشتغال 
سبب شده تا بسيارى از هنرمندان فرش مجددا به 

سمت قالى بافى روى بياورند، درحاليكه برخى ها 
ادامه در همين صفحه

بعنوان  ساختمان  صنعت  ترديد  بي 
در  اشتغالزا  صنايع  بزرگترين  از  يكي 
كه  است  كشور  سطح  در  حاضر  حال 
سر پا نگهداشتن آن در سطح شهرستان 
قديمي  هاي  بافت  نوسازي  موجبات 
شهر و دگرگوني و زيبايي منظر سيماي 
شهري و افزايش رونق در سطح بازار و 
جامعه شهرستان  مختلف  اقشار  اشتغال 
و  بيكاري  از  جلوگيري  آن  تبع  به  و 
ناشي  بزهكاري  افزايش  از  جلوگيري 
رفتن  هدر  از  جلوگيري  و  بيكاري  از 
كاذب  بازارهاي  به سمت  مالي  سرمايه 
و افزايش ناگهاني قيمتها در زمينه هاي 

اين  لذا   . بود  خواهد   ، مسكن  از  اعم  مختلف 
واقعيت كه صنعت ساختمان بايد سرپا نگهداشته 
شود و براي محقق شدن اين امر نياز به بازنگري 
كلي رويكردها و ارايه تدابير ويژه اي متناسب با 
سازمانهاي  و  ادارات  كليه   جانب  از  دوران  اين 
ذيربط ، ميابشد .كه البته اين امر در سايه توجهات 
خاص نماينده شهرستان گنبد در مجلس شوراي 
فرماندار  و  استانداري  محترم  معاونت  و  اسالمي 
ويژه شهرستان و اعضاي محترم شوراي اسالمي 

شهر و شهردار محترم ، محقق خواهد شد .
با توجه به افزايش جمعيت سرمايه گذاران و 
فعاالن صنعت ساختمان در شهرستان و به منظور 
عزيزان  براي  شغلي  و  اي  حرفه  هويت  اهراز 
انجمن  تشكيل  به  نياز   ، صنعت  اين  در  فعاالن 
اجراي  مستلزم  و  الزم  امري  كارفرمايي  صنفي 
عاجل بوده كه با همكاري و همدلي كليه سرمايه 
گذاران در اين صنعت ، انجمن صنفي كارفرمايي 
صنعت ساختمان شهرستان گنبد كاووس ، مطابق 
العاده  فوق  عمومي  مجمع  اولين  نامه  دعوت  با 
مسكن  سازان  انبوه  كارفرمايي  صنفي  انجمن 
تغييرات  موضوع  با  كاووس  گنبد  شهرستان 
اساسنامه و انتخابات هيئت مديره در محل باشگاه 
اكثريت  حضور  با  و  گنبد  شهرستان  فرهنگيان 
اعضاي انجمن مذكور و با حضور نمايندگان اداره 
محترم كار ، رفاه و امور اجتماعي شهرستان گنبد 

برگزار گرديد.
جلسه با تالوت آياتى از كالم اهللا مجيد آغاز 
و در  ادامه اساسنامه پيشنهادي قرائت گرديد و با 
اكثريت آراي حاضرين مورد تاييد قرار گرفت و 

جهت انجام 

امور اداري مربوطه به اداره كار ، رفاه و امور 
پيشنهادي  اساسنامه  .در  گرديد  تسليم  اجتماعي 

مذكور اهداف انجمن به شرح زير اعالم شدند :
بستر  ايجاد  و  سازي  اي  حرفه  تشويق   -1
مناسب براي سرمايه گذاري وانبوه سازي مسكن.
غير  سازندگان  ورود  بر  كنترل  اعمال   -2
با  سازي  انبوه  هاي  فعاليت  زمينه  در  متخصص 
هدف ارتقاي كيفيت توليد مسكن و حفظ منافع 

ملي.
بهينه  3- ترويج سياست هاي ملي مسكن و 
سازي ، انبوه سازي ، ارزان سازي ، گسترش فن 
توليد  در  ساخت  كيفيت  افزايش  و  نوين  آوري 

مسكن.
طريق  از  سازان  انبوه  تجربيات  انتقال   -4

ارتباط اعضاي صنف با يكديگر.
5- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه 
ارائه  انبوه سازان و سرمايه گذاران مسكن و  اي 
مشكالت و نقطه نظرات انجمن صفني به دستگاه 
هاي اجرائي ذيربط و مشاركت در تدوين سياست 
با  مسكن  بخش  اجرائي  هاي  نامه  آئين  و  ها 

رعايت حقوق بهره برداران مسكن.
6- تشكيل بانك اطالعات ساختمان و مسكن 
و بررسي بازار مسكن كشور براي برنامه ريزي و 

هدايت توليد مسكن.
براي  تالش  و  مشاركت  و  همكاري   -7
الزم  اقدامات  انجام  و  مقررات  و  قوانين  اصالح 
براي تسهيل و امنيت فعاليت انبوه سازان و سرمايه 

گذاران مسكن.
8- گسترش و آموزش آخرين پديده هاي فن 
الگوهاي  رعايت  ترويج  و  اعضاء  بين  در  آوري 
و  برداران  بهره  منافع  حفظ  جهت  در  مناسب 

نگهداري واحدهاي مسكوني.
رشد  منظور  به  ريزي  برنامه   -9
گذاري  سرمايه  هاي  حرفه  واعتالي 
هاي  حرفه  و  مسكن  انبوه  توليد  و 

وابسته.
مناسب  راهكارهاي  ايجاد   -10
زير  هاي  حرفه  از  گيري  بهره  براي 

مجموعه انبوه سازي.
11- ايجاد ارتباط با انجمن هاي 
خارج  و  داخل  در  اي  حرفه  مرتبط 

از كشور.
همكاري  و  اعضاء  تشويق   -12
انبوه  تعاوني  شركت  تاسيس  در 

سازان و سرمايه گذاران مسكن.
كه  ضروري  و  الزم  مجوزات  كسب   -13
موجب تسهيل و تشويق سرمايه گذاري و جلب 
و جذب و دوام سرمايه در امر انبوه سازي مسكن 

مي شود.
14- كسب مجوزات الزم براي واردات و يا 
صادرات ابزار ، ماشين آالت و قطعات و كاالهاي 

مرتبط با انبوه سازي با كسب مجوزات رسمي.
فصل  انتشار  براي  الزم  مجوزات  –اخذ   15
نامه داخلي به منظور اطالع رساني از اخبار مرتبط 
صنعت  با  مرتبط  همكاران  ساير  و  اعضاء  به   ،

ساختمان .
از  تشكر  و  تقدير  ضمن  جلسه  ادامه  در 
رعايت  منظور  به  و  قبلي  مديره  هيئت  اعضاي 
تشريفات قانوني جلسه آقايان حاج حسين بابايي 
باقري  رحيم  –مهندس  احمدي  شهرام  –دكتر 
امير  مهندس   – افسري  اسماعيل  مهندس   – آذر 
حسين محبوبي – آقاي رضا شكورزاده – مرتضى 
و  انتخاب  جلسه  رئيسه  هيئت  بعنوان   ، خاكسار 
نظارت بر روند انتخابات را بعهده گرفتند .سپس 
ضمن معرفي كانديداهاي هيئت مديره و پس از 
دريافت آراي ريخته شده و شمارش آرا ، آقايان 
مهدي  مهندس   – محموديان  مهدي  مهندس   :
آقاي   – رزمجوفر  مسعود  مهندس   – شكورزاده 
– آخوندزاده  نادر  مهندس   – احمدي  رحمت 

محمد  ناصر  دكتر   - كاشاني  عليرضا  مهندس 
جعفري – مهندس سيد عقيل حسيني – مهندس 
هيئت  اعضاي  بعنوان   ، حسيني  امير  اصغر  علي 
انبوه  كارفرمايي  صنفي  انجمن  بازرسان  و  مديره 
سازان مسكن شهرستان گنبد ، انتخاب گرديدند .

دكتر سليمان عباسي نماينده  محترم 
مجلس  در  كاووس  گنبد  شهرستان 
شوراى اسالمى به همراه معاونت محترم 
با  شهرستان  ويژه  فرماندار  و  استاندار 
حضور در دفتر انجمن صنفي كارفرمايي 
انبوه سازان گنبد و مشكالت موجود در 
زمينه مسكن شهرستان را بررسى كردند.
دفتر  محل  در  كه  جلسه  اين  در 
مسكن  سازان  انبوه  صنفي  انجمن 
محترم  نماينده  باحضور  شهرستان 
شهرستان  اسالمي  شوراي  مجلس 

ويژه  فرماندار  و  استاندار  محترم  معاونت  و 
مذكور   انجمن  مديره  هيئت  اعضاي  و  شهرستان 
خوش  ضمن  شكورزاده  مهدي  گرديد.  برگزار 
ونيز  صنفي  انجمن  اهداف  معرفي  و  گويي  آمد 
معرفي اعضاي هيئت مديره به ميهمانان عاليقدر و 
با بيان حوزه وسيع اشتغالزايي و رسالت انجمن در 
جهت استاندارد سازي و اشاره به شرايط اقتصادي 
و  استاندارد  مسكن  ارايه  منظور  به  و  موجود 
متقاضي  جامعه  عمومي  خريد  توان  با  متناسب 
مسكن ، خواستار تدابير ويژه اي از جانب ادارات 
و سازمانهاي مرتبط به اين صنعت شد .در ادامه 
تشريح  به  مديره  هيئت  اعضاي  از  جلسه هريك 
مشكالت موجود در سر راه اين صنعت پرداختند 
دكتر   ، موجود  مسائل  تشريح  و  ارايه  از  پس   .
عباسي ضمن معرفي اقدامات انجام شده مرتبط با 
صنايع و صنعت ساختمان در سطح شهرستان و با 

بيان لزوم رعايت قانون و قانون مداري از سوي 
راهكارها  ارايه  با  ادارات و سازمانهاي شهرستان 
اين  مسير  سازي  هموار  جهت  ريزي  برنامه  و 
صنعت ، خواستار اقدامات الزم از سوي مسئولين 
معاونت   ، مهندس حميدي  ادامه  .در  شد  زيربط 
نيز  شهرستان  ويژه  فرماندار  و  استاندار  محترم 
منظر  از  موجود  قوانين  كارشناسي  تشريح  ضمن 
 ، قوانين  اين  لزوم رعايت  بر  تاكيد  شهرسازي و 
همانند گذشته ، آمادگي خود را جهت همكاري با 

اين صنعت ، اعالم داشتند.
از طرف هيت مديره انجمن صنفى كارفرمايى 
انبوه سازان شهرستان گنبد كاووس در اين جلسه 
عنايت  با   : مضمون  اين  با  شد  قرائت  اى  بيانيه 
به وضعيت موجود اقتصادي و توصيه هاي مقام 
معظم رهبري در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي 
و مديريت جهادي مبني برلزوم عزم ملي جهت  به 
حركت نگاهداشتن پايدار صنايع در سايه مديريت 

استراتژيهاي  و  تعامالت  بر  مبتني  و  ويژه 
خاص ،بديهي است برگزاري اين جلسات 
موجبات تقويت انگيزه در جهت استمرار 
اين  لذا   . اين صنعت خواهد شد  فعاليت 
انجمن خدا را شاكر است كه در مجموعه 
الهي  نعمات  از  كاووس  گنبد  شهرستان 
پتانسيلهاي  با  شهري  و  هستيم  برخوردار 
فراوان سوق الجيشي را داريم و همچنين 
موجب مباهات و تعلق خاطر است كه در 
سطح باالي مديريت شهرستان از نماينده 
فرهيخته و محبوب و پيگير در جهت تعالي 
شهرستان و همچنين فرمانداري ويژه با مديريت 
در  باالخص  صنايع  زمينه  در  متخصص  و  عالم 
زمينه صنعت ساختمان و شوراي اسالمي محترم 
فعال ، برخوردار هستيم .لذا از جناب آقاي دكتر 
شوراي  مجلس  در  شهرستان  نماينده  عباسي 
آقاي مهندس حميدي معاونت  اسالمي و جناب 
محترم استانداري و فرماندار ويژه شهرستان كه با 
وجود مشغله كاري و جلسات متعدد ، براي رفع 
قبول زحمت  مسكن  زمينه  در  موجود  مشكالت 
نموده و در اين جمع حضور بهم رسانيدند كمال 
متعال  خداوند  از  و  داريم  را  قدرداني  و  تشكر 
را  رساني  خدمت  وتداوم  افزون  روز  توفيقات 

مسئلت مي نماييم .
هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايي 

انبوه سازان شهرستان گنبد كاووس
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باالخره محله اسالم آباد امامزاده 
گنبدکاووس شناسنامه دار شد

از  يكى  آباد  اسالم    - صحرا  خبرنگار  آتاباى   آق  عبدالقيوم 
سكونت گاههاى غيررسمى شهرستان گنبد كاووس است. با توجه به 
اينكه اين سكونتگاه نه جزئى از شهر گنبد بوده و نه داراى كد روستايى 
مى باشد تا مردم آن بتوانند از خدمات شهردارى و يا خدمات دهيارى 
بهره مند شوند. و چون تشكيل نقطه جمعيتى در اين مكان غيرقانونى 
مكان  اين  به  است و خدمات دهى دستگاههاى خدمات رسان  بوده 
عمال امكان پذير نبوده است. چون منابعى براى خدمات رسانى به آنها 
تعريف نشده است. اسالم آباد نيز در كنار امامزاده با پذيرش مهاجران 
فراوان به يكى از مشكالت جنوب شرقى تبديل شد. پس از نشست 
هاى متعددى كه فرماندار گنبد و مسئولين ذيربط برگزار نمودند مقرر 
شد اين نقطه جمعيتى به روستاى قلندرآبادباال الحاق شود تا از طريق 

دهيارى قلندرآبادباال به اسالم آباد نيز خدمات ارائه گردد.
در اولين روز از ماه بهمن، حسين رضايى بخشدار مركزى شهرستان 
گنبد طى جلسه اى الحاق اسالم آباد گنبد را به قلندر آبادباال به طور 
به همكارى خوب  گنبد  مركزى  بخشدار بخش  و  كرد  اعالم  رسمى 
مسئولين  تمامى  كمك  و  مسكن  بنياد  مدير  و  شهرستان  فرماندارى 
زيربط اشاره نمود و گفت : با توجه به فراز و نشيب هاى بسيارى كه 
گذشت و همكارى و تعامل باالى مسئولين و همچنين كمك شوراى 
قلندرآبادباال مشكلى كه در شرايط عادى حل آن  اسالمى و دهيارى 
سالها طول مى كشيد، اما با همكارى و تعامل به نتيجه رسيد و الحاق 

اين نقطه جمعيتى را به قلندرآبادباال اعالم مى نمايم.
حسين رضايى در ادامه با تشكر از زحمات و همكارى هاى دهيار 
اين  امور  تمامى  كرد:  تاكيد  قلندرآبادباال  روستاى  اسالمى  شوراى  و 
انجام  قلندرآبادباال  روستاى  دهيار  آتاباى  كمال  توسط  نقطه جمعيتى 

خواهد گرفت.
و از دهيار محترم هم مى خواهم به مشكالت اين منطقه رسيدگى 
نمايد و به مشكالت عمرانى و بهداشتى اين منطقه سر و سامان دهد. 
و  داد  خبر  هادى  تهيه ى طرح  از  گنبد  مسكن شهرستان  بنياد  مدير 
گفت : طرح هادى براى اسالم آباد تدوين شده اما با اين وجود امكان 
گسترش اين سكونتگاه وجود نخواهد داشت. رضايى همچنين اعالم 
نيز مثل روستاهاى  از لحاظ ساخت و ساز  كرد هيچ مجوز جديدى 
ديگر خواهد بود. آورند رييس شوراى بخش مركزى نيز در اين جلسه 
ضمن تشكر از بخشدارى و بنياد مسكن و فرماندارى گفت : از تمامى 
مسئولين كه تالش مجدانه اى داشتند تا اين امر خير كه رضايتمندى 
اسالم آباد را بهمراه داشته است و خوشحاليم كه اين منطقه ساماندهى 

شد.
مسئولين  زحمات  از  تشكر  ضمن  قلندرآباد  دهيار  آتاباى  كمال 
اعالم كرد همانطور كه به روستاى قلندرآباد رسيدگى شد به مشكالت 
اين منطقه هم رسيدگى خواهد شد و در جهت آبادانى و عمران اين 

منطقه تالش خواهيم كرد.

تغييرات مديريتی در پارک ملی گلستان
سليمان قربان زاده به عنوان رئيس پارك ملى گلستان انتخاب و از 
زحمات جواد سليارى بعد از 13 ماه خدمت در يكى از مهم ترين كانون 

هاى تنوع زيتى در ايران تشكر و قدردانى شد. 
به گزارش خبرنگار مهر، پارك ملى گلستان با حدود 900 كيلومتر 
مربع مساحت منطقه حفاظت شده  اى در شرق استان گلستان و غرب 

استان خراسان شمالى است.
پارك ملى گلستان، قديمى ترين پارك ملى ثبت شده در كشور ايران 
و پناهگاهى كم نظير براى حيات وحش است كه 1350 گونه گياهى و 

302 گونه جانورى را در خود جاى داده است.
اين پارك زيبا به خاطر دارا بودن شرايط مطلوب از سوى سازمان هاى 

بين المللى به عنوان ذخيره گاه زيست كره به ثبت رسيده است.
از مشكالت  اى  پاره  دليل  به  كه  گلستان  ملى  پارك  سابق  رئيس 
خانوادگى و حضور در كنار خانواده استعفا داده بود، گفت: در مدت 
از سوى دستگاه  زيادى  ملى گلستان همكارى هاى  پارك  در  خدمتم 
منطقه  بومى  مردم  به خصوص  و  بانان  محيط  همكاران،  ادارى،  هاى 

وجود داشته است.
جواد سليارى در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه همه در پارك 
ملى با انگيزه كار مى كردند، افزود: امسال با توجه به كاهش بارندگى و 
افزايش دماى هوا آتش سوزى هاى زيادى در پارك ملى گلستان داشتيم 
و با قرارگاه عملياتى واكنش سريع پارك، 35 مورد حريق در بدو شروع 

خنثى شد و مانع از گسترش آن شديم.
سليارى با اشاره به اينكه آتش سوزى در پارك به يك بحران تبديل 
شده است، ادامه داد: 17 مورد آتش سوزى در 13 ماه فعاليت من در 
اين  اراضى  از  باعث شد 1345 هكتار  داد كه  پارك ملى گلستان رخ 

پارك از بين برود.
بدون شكايت  پارك  اين  اراضى  يد  ميزان خلع  اينكه  بيان  با  وى 
قضايى و به صورت تعامل بيش از دو هكتار بوده، افزود: در تالش بوديم 

امنيت و آرامش را هرچه بيشتر در منطقه ايجاد كنيم.
رئيس سابق پارك ملى گلستان افزود:  آمار و سرشمارى بهاره و 
پاييزه امسال ما نشان مى دهد تعداد قوچ و ميش، آهو، كل و بز نسبت به 

سال گذشته رشد چشمگيرى داشته است.
وى خاطرنشان كرد: از محيط بانان، مردم بومى منطقه، اعضاى شورا 
و دهياران بخش لوه و حوزه قضايى كه حفظ و حراست از پارك بدون 

همراهى و همكارى آنان ميسر نبود تشكر مى كنم.
از  گفت:  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  گلستان  ملى  پارك  رئيس 
تمام اعضاى شوراها و دهياران كمك مى خواهم تا بتوانيم با همكارى 

مشكالت پارك را به حداقل برسانيم.
سليمان قربان زاده در خصوص اهميت پارك ملى گلستان گفت: بر 
كسى پوشيده نيست كه پارك ملى گلستان از اهميت زيادى برخوردار 

است.
وى خاطر نشان كرد: تنوع گونه اى گياهى و جانورى زياد در پارك 
ملى گلستان باعث شده پارك ملى گلستان مورد توجه باشد و بايد براى 

مديريت آن تالش هاى بسيارى كرد.
سليمان زاده با بيان اينكه جوامع محلى نقش مهمى در كمك به ما در 
جهت حفظ و حمايت از پارك دارند، افزود: بايد سعى كنيم همه با هم 

ارزش اين پارك را بشناسانيم و در حفظ آن كمك كنيم.

طنز

وام
حوجه دردى كر
اين روز ها چرخ هاى چرخه پولى هم واليتى ها پنچر شده ، نه 
از دريا پول ميرسد و نه از خشكى!!! از يكطرف بازار دام خوابيده!!! 
و از طرف ديگر بازار ماهى چرت ميزند!! پولهاى گندم هم قبال خرج 
شده و لذا جيب هاخالى شده و داد زنان بلند !! حاال اى كاش مشكل 
داد زنان بود! چرا كه صداى تلفن بانك ها هم قوز باالقوز شده و آنها 

هم طلبشان را مى خواهند!
زنگ بانكها و داد زنان باعث شد تا هم واليتى ها به تكاپو بيفتند. 
اما به هر درى زدند فرجى حاصل نشد. لذا تصميم گرفتند جلسه اى 
اضطرارى با حضور همه گروه هاى وامدار برگزار كنند تا بلكه بتوانند 
اين  به  شده  دعوت  هاى  گروه  كنند.  پيدا  دست  مناسبى  راهكار  به 

جلسه عبارت بودند از:
الف: گروه شاخ شكسته ها كه شامل كسانى ميشد كه اول وام 
دامدارى گرفتند و بعد هم وام گاودارى و سپس وام علوغه گرفتن� 

اما حاال شير گاوشان خشك شده است.
وام  كه  است  هايى  واليتى  هم  شامل  سازان:  مسكن  گروه  ب: 

مسكن گرفتند. اما كفگيرشان به ته ديگ خورده است.
ج: گروه فراريها: كسانيكه هر چهار وام را گرفته اند منتهى رابطه 
شان با ضامن ها تبديل شده به رابطه جن و بسم اهللا! اين دسته باهم 

موش و گربه بازى ميكنند!!
د: گروه آتيه سازان: جوانان زبلى كه وام توليدى گرفتند اما سر 

از بقالى ها و آژانس ها در آوردند!
ه: گروه دامادها: دامادهايى كه وام ازدوج ماه عسلشان را كنسل 

كرد.
كارمندانى كه ضامن هم واليتى ها شدند منتها  و: دلسوختگان: 

حقوقشان بلوكه شده!!
ز: ورشكسته ها: كسانيكه با پول بانك ميخواستند پولساز شوند 

اما ورشكست شدند!
جلسه  اين  تشكيل  با  زمان  هم  كه  است  اين  جالب  نكته  حاال 
يك عده از افراد مخالف و تنگ نظر كه در بينشان دو نخاله معروف 
«كاكاجق» و «باباجق» هم ديده ميشد جلسه اى تشكيل داده و عليه 
بانك ها سخن پراكنى مى كنند!! بعضى از آنها ميگويند كه بانكها فقط 
برخى  و  ندارند.  مردم  از وضع  خبرى  و  ميكنند  فكر  درصدشان  به 
از آنها ميگويند بانكها درصد محورشده اند و درصدشان چنان زياد 
شده كه وامگيرنده نقره داغ ميشود. اما كاكاجق ميگويد من كارى به 
درصد  مرصد ندارم! فقط نميدانم اينها چه جورى ميخوان به پولشان 
برسند؟!! آخه يك عده كه مثل هم واليتى ها زورش را ندارن كه پس 
بدهند!!!يك عده هم كه ميلياردى گرفته اند زورشان مياد پس بدهند!!! 
كه  هم  عده  يك  بدن!!  پس  كه  مياد  زورشون  دارن  زور  چون  اينها 
ميلياردى گرفته اند در رفته اند خارج!! لذا حيرانم چگونه ميخواهند 

به پولشان برسند؟!
باباجق ميگويد: « معلومه جانم با صبرشان ميرسند. آخه صبرشان 
البته ما  با گارى هم ميشه خرگوش شكار كرد.»  زياده و ميدانند كه 
كارى به حرفهاى مخالفين نداريم چرا كه برخى از هم واليتى هاى 
روشن بين  و منورالفكر ميگويند كه بانكها وضع مردم را ميدانند و 
تلفنشان هم از روى خيرخواهى و از باب تذكر دوستانه ميباشد تا مبادا 
اين صورت  وامداران گرفتار جريمه جگرسوز ديركرد شوند كه در 
كارشان با كرام الكاتبين است و لذا با در نظر گرفتن موارد فوق جلسه 
هم واليتى ها هم در نهايت به پايان رسيد و قرار شد كه هريك از 
هم واليتى ها بار ديگر تقاضاى وام بكنند تا ان شاء اهللا اين رابطه تا 

وابستگى كامل! ببخشيد تا خودكفايى ادامه داشته باشد.

به دليل نبودن سازو كار مشخص؛
 ۴۵۰۰قاليباف گلستانی از ليست تامين اجتماعی حذف شدند

نشست صميمى نماينده گنبدكاووس به همراه معاونت استاندار و فرماندار ويژه اين شهرستان 
 با اعضاي هئيت مديره انجمن صنفي كارفرمايي صنعت ساختمان شهرستان گنبد

انتخابات انجمن صنفى كارفرمايى انبوه سازان مسكن شهرستان گنبد كاووس

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي
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 ۴۵۰۰قاليباف گلستانی ...
سعى دارند با وضع قوانين دست و پاگير باعث ريزش قاليبافان ودورى آنها از 

بافت و توليد شوند.
مهديه مومنى در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: چرا بايد با فندگانى كه بيش از 
30 سال فرش بافته و هشت سال است بيمه شده اند، به داليلى واهى از بيمه حذف 

كنيم، اين كار ظلم به فرش و هنرمندان فرش است .
وى اضافه كرد: بايد قوانينى وضع كنيم كه از اين به بعد جلوى بيمه شدن 
افراد غير مرتبط با فرش را بگيريم، نه اينكه بيمه شدگان قبلى را به بهانه  مختلف 
حذف كنيم .مدير كل تامين اجتماعى استان هم گفت: برابر ماده 26 قانون برنامه 5 
توسعه اقتصادى تحميل هر گونه بار اضافى به صندوق بازنشستگى و بيمه خالف 

مقررات است. 
به  بافان  قالى  براى  افزود:  مهر  با خبرنگار  نژاد در گفتگو  محمد حيدرى 
عنوان مشاغل خانگى اين كنترل از ابتدا صورت نگرفته است و افرادى خارج 
از چهارچوب به بيمه قالى بافى اقدام كرده اند و مازاد بر نياز صندوق بيمه تامين 
اجتماعى كشور هستند كه بايد راستى آزمايى شوند و در صورت اين كه ثابت شود 

قالى باف نيستند حذف مى شوند.
حذف 4500 بيمه شده تاكنون 

مدير كل تامين اجتماعى استان تصريح كرد: در سال جارى ما  بازرسان سازمان 
تامين اجتماعى و اداره صنعت مشغول بازرسى و پااليش بيمه شدگان هستند كه 
تاكنون با  15هزار بازرسى كه در اين خصوص انجام شده است، چهار هزار و 500 

نفر از بيمه شدگان از زمره بيمه شدگان خارج شدند.
حيدرى نژاد در پاسخ به اين سوال كه چرا ساز و كار مشخص براى اجراى 
اين طرح  از ابتدا وجود نداشته است و بعضى از اشخاص بدون اين كه قاليباف 
باشند خود را بيمه كرده اند، گفت: متاسفانه اين سازو كار درست تعريف نشده بود 
و معلوم نيست چند نفر از بيمه شدگان قاليبافى واجد شرايط بوده اند و شرايط آنها 
چگونه احراز شده است .اين مقام مسئول استانى تصريح كرد: از زمان ابالغ اين  
دستور العمل به ما تمام تاكيد براين است كه بازرسان در بازديد هاى خود نگذارند 
حقوق قالى بافان واقعى تضييع شود و به همين دليل كارشناسان فرش اداره صنعت 

هم بازرسان ما را طبق توافقنامه همراهى مى كنند. 
حيدرى نژاد با بيان اين كه طبق اعالم سازمان در حال حاضر هيچ بيمه شده 
جديدى را به دليل بار مالى كه براى سازمان ايجاد مى كند پذيرا نيستيم، گفت: 
بازرسان ما دوبار به درب منازل بيمه شده ها براى بازرسى و ديدن دار قالى ها 
مى روند و اگر دار قالى مشاهده نكردند و يا ساكن آن محل نبودند بيمه قالى باف 
حذف مى شود .در چنين شرايطى ضرورى است متوليان با بررسى هاى مجدد، 
مزاياى اين بيمه ها را به صاحبان اصلى آن باز گردانند و كام آنان و خانواده هايشان 

را شيرين كنند.


