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باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«

vareshdaily

آگهی استخدام
 در مراکز استانهای سراسر کشور

یک شرکت معتبر برای مراکز استانهای سراسر کشور افراد واجد شرایط زیر را استخدام می کند:

توضیحات مهم: 
*امکان همکاری به صورت تمام وقت یا پاره وقت وجود دارد.

* به افرادی که بصورت تمام وقت در شرکت استخدام می شوند حقوق و مزایای قانونی ، بیمه و پورسانت مناسب تعلق 
می گیرد. به افرادی که به صورت پاره وقت استخدام می شوند نیز حق الزحمه متناسب با میزان فعالیت و پورسانت 

پرداخت می شود.  
مدارک الزم:

1-رزومه و شرح مختصری از سوابق کاری 2- یک قطعه عکس جدید 3- مدرک تحصیلی
روش و مهلت ارسال : متقاضیــان واجد شرایط مدارک الزم را به آدرس ایمیــل Vareshjob@gmail.com  ارسال 

نمایند. مهلت ارسال تقاضاها 1398/2/31 می باشد.

شرایط الزمجنسیتعنوان شغلیردیف

آقا / خانمکارمند اداری1

-روابط عمومی باال و برخورد مناسب

-دارابودن حداقل مدرک کارشناسی

-آشنا به اینترنت و فضای مجازی

-مسلط به فنون مذاکره و دارای فن بیان قوی، متقاعد کردن، نفوذ و 
اثرگذاری و توانایی مدیریت ارتباطات

-داشتن هوش هیجانی 

-داشتن مدیریت زمان
-قانونمند و مسئولیت پذیر 

-توانمند در برقراری ارتباط با سازمان ها و نهادها 

-مسلط به مکاتبات اداری
-فعال و با انگیزه برای پیشبرد اهداف 
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استاندار گلستان :
خانه های سیلزده بستر رودخانه های 

گلستان جابجا می شود
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سـایـت روزنامه  وارش
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نفس مستاجران به شماره افتاد
این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده ها با 
آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت ها در بازار اجاره است. 
مستاجرینی که از مدت ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار 
اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل 
جابجایی واحدهای مسکونی، برای تامین یک واحد مسکونی 
مناسب با مشکالت بسیاری مواجه شده اند. تا جایی که تعداد 
قابل توجهی از خانواده ها که امکان تامین هزینه اجاره بها در 
منطقه فعلی خود را ندارند، تصمیم به تغییر منطقه زندگی خود 
گرفته و حتی مشاهدات میدانی نشان از افزایش مهاجرت از 
شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی دارد.   * وزیر راه و شهرسازی: 
مشخص نیست دخالت دولت در بازار اجاره اثر مثبت داشته باشد

معموال در زمان افزایش نرخ اجاره بها یکی از مسائل مورد 
بحث، نقش دولت ها و ابزارهای آن ها در تنظیم بازار اجاره 
است.  در همین راستا دوشنبه 27 خردادماه  محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون دولت در بحث اجاره 
مداخله ای نداشته است، گفت: مشخص نیست دولت اگر هم 
بخواهد مداخله ای در این زمینه انجام بدهد که چقدر بتواند اثر 
مثبت بگذارد.  اسالمی اظهار داشت: برای ما مهمترین اقدام 
این است که عرضه مسکن برای قشر متوسط و پایین را تشدید 
کرده، حرکتش را تقویت و در این زمینه با سرعت اقدام کنیم 
و امیدواریم با جریان تولید مسکن که آغاز شده و ما به صورت 
گسترده آن را در سطح کشور گسترش می دهیم، عرضه شتاب 
بگیرد و مردم به جای اینکه مستاجر شوند بتوانند صاحب خانه 
شوند.  در این گزارش به این مسئله پرداخته شده است که آیا 
دولت ها ابزاری برای کنترل این بازار دارند یا خیر؟ آیا تعیین 
قیمت یا سقف افزایش اجاره بها و چنین راهکارهایی از نظر 
کارشناسی و اجرایی قابل پذیرش هست یا خیر؟  1- ابزارهای 
و  و عرضه مسکن  تولید  از  برای حمایت هوشمندانه  دولت 
صاحب خانه شدن مستاجران  در سال های اخیر میزان تولید 
مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری دارد. از سال 92 
به بعد صنعت تولید ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده 
تا حدی که مطابق آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده 

توسط شهرداری ها 50 درصد نسبت..

حوادث نفتکش ها و ناکارآمدی 
استراتژی فشار -مذاکره

طی روزها و هفته های اخیر حجم انتقادها و حمله ها به مهندس زنگنه وزیر 
نفت جمهوری اسالمی ایران از سوی طیف های مخالف شدت گرفته است.

این گمانه زنی ها تا جایی پیش رفت که برخی رسانه های مخالف دولت از باال 
گرفتن اختالف میان زنگنه با رئیس دولت آقای روحانی گزارش دادند و اینکه 
آقای دکتر روحانی از عملکرد وزارت نفت در شرایط تحریمی راضی نبوده 
است. این خبرها در حالی منتشرشده که در مجلس و به خصوص کمیسیون 
تخصصی انرژی نه تنها خبری از استعفای و استیضاح زنگنه در میان نیست. 
بلکه بهارستان نشینان متفق القول حامی تداوم وزارتی آقای زنگنه هستند و وی 

را ایده آل ترین گزینه برای عبور از بن بست تحریمی ترامپ می دانند.
ازاین جهت بنده به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی نه تنها خبرهای 
منتشرشده پیرامون احتمال برکناری زنگنه را کذب و شانتاژ خبری جبهه های 

معاند نظام اسالمی می دانم.
از مخالفان آقای زنگنه هم می پرسم که چه استراتژی و الترناتیوی را برای 
مدیریت شرایط خطیر کشور پیشنهاد دارند. انتقاد گرچه پسندیده است اما انتقاد 

یک طرفه و تند منجر به افزایش گره ها و بحران ها می شود.
زنگنه به عنوان وزیری که سابقه ای طوالنی در ساختمان وزارت نفت دارد و 
به نوعی با نفت و گاز زندگی کرده است؛ بیش از هر کس دیگری از جزئیات 
صنعت نفت، وضعیت سرمایه گذاری ها در این حوزه و آینده این صنعت با 
خبر است. از سوی دیگر زنگنه در حوزه صنعت نفت چهره ای شناخته شده و 

بین المللی است.
اتفاقاً مخالفان آقای زنگنه با عطف به این واقعیت ها و اینکه وزارت نفت 
عملکرد قابل قبولی در تأمین نیازهای بودجه ای و مالی دولت در شرایط دشوار 
کنونی داشته، به دنبال حذف زنگنه باهدف اصلی، تضعیف دولت روحانی 

هستند.

طبیعی است که هرگونه اخالل درروند فروش نفت و ارزآوری از این حوزه، 
صدمات جبران ناپذیری را به دولت در حوزه مالی می زند. نقطه تمرکز مخالفان 
دولت بر همین مسئله است تا با حاشیه قرار دادن زنگنه، دولت روحانی را با 

مشکالت عدیده اقتصادی مواجه سازند.
از سوی دیگر باید گفت که وزارت نفت به سبب مرکزیت مالی برای کلیت 
اساسًا  و  است  صرف  خانه  وزارت  یک  از  فراتر  اسالمی،  جمهوری  نظام 

تصمیم گیری ها در این وزارت خانه انگار تصمیم گیری کل نظام است.
ازاین رو اگر نقد و انتقادی هم به وزارت نفت وارد است باید این نقدها با در نظر 

گرفتن شرایط کلی تصمیم گیری کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
 وزارت نفت و شخص آقای زنگنه در طی این مدت تمام راهبردشان بر این 
بوده که تا جای ممکن از ظرفیت های بین المللی برای فروش بیشتر نفت جهت 
تأمین بودجه مالی کشور استفاده کنند. بنده طی سفر کاری که در سال 201۸ 

با آقای زنگنه به روسیه داشتم.
از نزدیک توانمندی و دانش مهندس زنگنه را در اجالس نفتی مسکو دیدم. 
وقتی نوبت سخنرانی آقای زنگنه رسید، سکوتی کامل در سالن حکم فرما شد 
و همه وزیران مهم نفتی جهان از روسیه تا خالد الفالح عربستان گوش به 

صحبت ها و مواضع نفتی آقای زنگنه کردند. 
مهندس زنگنه در این نشست به نحو هوشمندانه ای چالش های آینده این 
صنعت را تشریح و کشورهای تولیدکننده نفتی را از این موضوع آگاه کرد که 

نباید با عرضه زیاد، اهمیت و ارزش دالری نفت را پایین بیاورند.
مهندس زنگنه مثل یک شطرنج باز حرفه ای نه تنها کشورهای تولیدکننده نفتی 
را متوجه راهبرد جدید نفتی جمهوری اسالمی ایران کرد بلکه با انجام یک 

بازی حرفه ای تمام رقبا مثل عربستان را میخکوب کرد.
کورش کرم پور

هدف مخالفان زنگنه تضعیف دولت است

مهندس نظری مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران اعالم کرد :

نصب و راه اندازی  11 دستگاه 
شتابنگار جدید در استان 

دادستان عمومی و انقالب مازندران خبرداد:

دستگیری 17 نفر در ارتباط با 
ناهنجاری اجتماعی در لفور

مدیر عامل آبفار مازندران اعالم کرد:
»فرهنگسازی«  اصل اساسی هفته 

صرفه جویی در مصرف آب )1 الی 7 تیر(
اول الی هفتم تیر ماه هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی نامگذاری 
شده لذا در راستای صرفه جویی در مصر ف آب، عناوین این هفته با محوریت 
فرهنگسازی به عنوان اصل اساسی در مدیریت مصرف از سوی مدیر عامل آبفار 

مازندران بیان شده است.به گزارش اداره روابط عمومی و..

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران اعالم کرد:

کاهش قطعی مصرف برق غرب 
مازندران در دست اصناف منطقه است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با انتقاد از رعایت نکردن 
برخی اصناف در مصرف درست برق، گفت : یکی از راه های جلوگیری از 
خاموشی برق در فصل گرمای تابستان بهینه مصرف کردن در واحدهای 

صنفی است.کیوان فرح زاد در نشست شورای اداری شهرستان..

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبرداد:

آغاز پرداخت کمک 
بالعوض به کشاورزان 

سیل زده مازندران

در دیدار معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با استاندار مازندران 
عنوان شد:

تداوم پیگیـری ها بـرای ایجـاد 
نخستین پارک کسب و کارهای  

فضاپایه کشور در مازندران
در دیدار معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با استاندار مازندران تداوم پیگیری ها برای 
ایجاد نخستین پارک کسب و کارهای فضاپایه کشور در مازندران مطرح شد.مرتضی براری، 
معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران به اتفاق حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی 
ایران و وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با احمد حسین زادگان، 
استاندار مازندران در خصوص توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره گیری از هوا و فضا برای شکوفایی 
اقتصادی استان و انجام بحث و بررسی های الزم در مورد راه اندازی نخستین پارک کسب 
و کارهای فضاپایه کشور در مازندران دیدار و گفتگو کرد و پیش از این دیدار از نزدیک از 
روند احداث این پارک بازدید و مسایل مرتبط را پیگیری نمود.نخستین پارک کسب و کارهای 
فضاپایه کشور در مازندران به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در استان مازندران 
راه اندازی خواهد شد و چندی پیش نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از بهره برداری این 
پارک تا پایان سال جاری خبر داده بود.احمد حسین  زادگان، استاندار مازندران در این دیدار با 
تاکید بر قابلیت های مختلف استان بویژه ظرفیت های مهم اقتصادی و پروژه های گردشگری، 
کشاورزی و دامپروری و ضرورت بهره گیری از فناوری های دیجیتال و دانش فضاپایه برای 

کیفی سازی و توسعه آن ها، گفت: استانداری مازندران اهتمام جدی..

خانه نشینی فارغ التحصیالن 
به چه قیمتی؟

یک فعال حوزه کار با تاکید بر ضرورت شناسایی نیازهای امروز بازار کار گفت: نمی توانیم 
تنها به این دلیل که بعضی رشته ها بازار کار ندارند، فارغ التحصیالن را خانه نشین کنیم.فتح اله 
بیات  اظهار کرد: معتقدم وزارت علوم باید نیازهای روز بازار کار را شناسایی کند و بر اساس 
تخصص هایی که بازار به آنها نیاز دارد عمل کند ولی این حرف که چون بعضی رشته ها بازار 
کار ندارند یا بازار کارشان را از دست داده اند جوانان و فارغ التحصیالن را خانه نشین کنیم، قبول 
ندارم.وی ادامه داد: در بحث اشتغال فارغ التحصیالن آنچه که از دولت انتظار داریم این است که 
امید جوانان را ناامید نکند. هر جوانی که در این کشور تحصیل کرده و ادامه تحصیل می دهد و 

مدرک و تخصص می گیرد این توقع را دارد که برایش کار ایجاد شود و..


