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20میلیون کارگر و بازنشسته 
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500 هزار تن  برنج در گمرگ
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شرایط آن                         
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دیدگاه ها
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 مجلس یازدهم چهارشنبه هفتم خرداد با پیام مقام معظم رهبری کار خود را آغاز کرد. هیات  سنی شامل مسن ترین 
و جوان ترین بعنوان اولین هیات رئیسه در جایگاهی که تا دیروز علی الریجانی و همرزمانش جلوس کرده بودند، قرار 
گرفتند. پیام رهبر معظم انقالب توسط رئیس دفتر ایشان قرائت شد که درآن بر دو نکته اساسی » نظارت  و تدوین قوانین 

کارآمد و مترفی تاکید شد،  قوانین که به خصوص برای حل امور و مشکالت امروز جامعه کارآیی داشته باشد...

هزار   ۳۰۰ و  میلیون   ۳ گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  بازنشسته  کارگران  کانون  رئیس   
در  حقوق ها  حداقل  تکلیف  تا  هستند  منتظر  کارگر  میلیون   ۱۷ و  اجتماعی  تأمین  بازنشسته 

شورای عالی کار مشخص شود...

اخبار مجلس یازدهم حرکتش را آغاز کرد:

هر روز در رشت با 
بحران مواجه ام    

شهردار رشت :

مرکز آمار ایران:

فرماندار رودسر:
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مجلس پیش رو می تواند 
دیدنی باشد

روابط عمومی ها نیازمند 
ساماندهی هستند 

خبرخبرسرمقاهلسرمقاهل

علوم  دانشگاه  معاون 
پژشکی گیالن هشدار داد: بی 
دستورالعمل های  به  توجهی 
بهداشتی در گیالن خطر اوج 
در  را  کرونا  دوباره  گیری 
تشدید  استان  سفید  مناطق 
کرده است.  معاون بهداشتی 

پی  در   : گفت  امروز  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
افزایش مسافرت به استان و ازدحام  مردم در اماکن 
عمومی و از سوی دیگر بی توجهی به به دستورالعمل 
های بهداشتی به ویژه فاصله گذاری اجتماعی احتمال 
اوج گیری دوباره کرونا در مناطق سفید یا کم خطر را 

2چندان کرده است. 
دکتر آبتین حیدرزاده با اشاره به اینکه کرونا همچنان 
در کمین گیالنیان است افزود: اگر چه وضعیت ثبات 
خصوص  در  ها  نگرانی  اما  است  حاکم  استان  در 
افزایش ابتال به کرونا وجود دارد و مردم نباید خاطر 

جمع باشند. 
کرونا  به  ابتال  مورد  تا 4۰  روزانه ۳۰   : وی گفت 
در استان گزارش می شود که این به این معناست که 

هنوز خطر ابتالی به کووید ۱9 وجود دارد.
رعایت  همچنان  خواست  مردم  از  موکدا  وی   
دستورالعمل های بهداشتی را سرلوحه کار خود قرار 

دهند.  

خطر اوج گیری دوباره کرونا 
بیخ گوش گیالنی ها 

مدیر کل اعالم کرد:

یک مسئول سازنده وعده داد،

روسای قوا، وزرا و استانداران بخوانند... 

به قلم: مجید محمدپور - نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات

گیالن،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تومان  میلیارد   ۱۷ نیازمند  اینکه  بیان  با 
مرکزی  کتابخانه  پروژه  تکمیل  جهت 
کتابخانه  پروژه  گفت:  هستیم،  رشت 
هشت  زیربنای  با   رشت  شهر  مرکزی 
میلیارد   ۱۷۰ تامین  با  مترمربع   هزار  
ریال اعتبار تا پایان امسال تکمیل خواهد 

شد. 
انجمن  جلسه  در  پدرام  ماکان 
گیالن،  استان  عمومی  کتابخانه های 
کتابخانه  پروژه  اهمیت  به  اشاره  با 
مرکزی رشت، اظهار کرد: این پروژه که 
تا  بالغ بر ۸۰۰۰ مترمربع دارد  زیربنایی 

پایان امسال تکمیل خواهد شد.
پروژه  این  فیزیکی  پیشرفت  وی 
کرد:  عنوان  و  دانست  درصد   ۶4 را 
کرونا  بیماری  از شیوع  ناشی  تعطیالت 

گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
وقت  در  جویی  صرفه  برای  گفت: 
و همچنین کمک  ها  هزینه  کاهش  و 
تامین  به حفظ محیط زیست دفترچه 

اجتماعی در گیالن حذف می شود.
افزود:  اشکلک  نژاد  حسین  علی 
توانند  می  پس  این  از  شدگان  بیمه 

کارگاه  ماهه  دو  شدن  تعطیل  موجب 
پروژه شد، اما خردادماه امسال پیمانکار 
تعیین  تومانی  میلیارد   ۱۱ قرارداد  با  را 

خواهیم کرد.
گیالن،  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تومان  میلیارد   ۱۷ نیازمند  اینکه  بیان  با 
جهت تکمیل پروژه هستیم، یادآور شد: 
۷۰ هزار مترمربع سرامیک و نازک کاری 
انجام شده و تاسیسات مربوط به هواساز 

و محوطه سازی باقی مانده است.
و  ارتباطات  مدیرکل  توکلی،  فرزاد 
اشاره  با  نیز،  گیالن  اطالعات  فناوری 
به نیاز کتابخانه های عمومی به خدمات 
کرد:  اظهار  اطالعات،  شبکه  و  اینترنتی 
کتابخانه  داخلی  شبکه  طراحی  جهت 
کتابخانه های  اداره کل  با  رشت  مرکزی 

استان همکاری داریم.
داخلی  شبکه  مجدد  طراحی  از  وی 
این کتابخانه خبر داد و گفت: زیرساخت 
کتابخانه های  نیاز  مورد  نوری  فیبر 
شهرداری ها  همکاری  با  استان  عمومی 
ارتباطات  مدیرکل  شد.  خواهد  فراهم 
گیالن با بیان اینکه کتابخانه های عمومی 
می توانند از تخفیفات سرویس های داده 

اطالعات بیمه ای خود را از طریق کد 
یا  و  موبایلی  های  اپلیکیشن   ،ussd
نرم افزارهای تحت وب دریافت کنند. 
وی افزود: 49درصد از مردم گیالن 
تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و 
اجرای این طرح گامی موثر در کاهش 

هزینه ها دارد.

درصد  شش  شد:  متذکر  کنند،  استفاده 
شهرداری هاست  سهم  اپراتورها  درآمد 
اعتبار را  این  از  لذا می توانیم بخشی  و 
به کتابخانه ها جهت تامین سرویس های 
دکتر  دهیم.  ارائه  نیاز  مورد  اینترنتی 
در  هفته  همین  پایان  روز  سه  نوبخت 

گیالن  اجتماعی  تامین  مدیرکل   
الکترونیک  دولت  خدمات  اشاره  با 
قطع  مشکالت  بزودی  کرد:  تصریح 
اینترت مرتفع خواهد شد و داروخانه 
ای  نسخه  اطالعات  دریافت  برای  ها 

بیماران مشکلی نخواهند داشت.

رشت به سر می برد و بهترین موضعیت 
سازنده  و  فرهنگی  مسئوالن  تا  است 
نسبت به تامین اعتبار الزم برای تکمیل 

این پروژه تالش مضاعقی کنند.
 یا علی مدد

 دفترچه های کاغذی تامین اجتماعی بتدریج حذف می شود 

کتابخانه مرکزی رشت امسال تکمیل می شود

گیالنیها 135 میلیارد 
تومان سود سهام گرفتند 

بهره گیری از ظرفیت 
بانوان از شاخصه های 

توسعه است                                     

مدافعان سالمت شایسته 
تکریم و تجلیل«

و  ارتباطات  هفته  یا  روز 
روابط عمومی را هفته قبل مانند 
سالهای پیش تر در حالی پشت 
سر گذاشتیم که اگر نگوییم همه 
مدیران  از  بسیاری  اما  مسئوالن 
حتی  و  ارگانها  نهادها،   ، دولتی 
در  ها  عمومی  روابط  مدیران 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  های  بخش 
زیبایی  العاده  فوق  های  پیام  کشور  در سراسر  ورزشی 

نگاشتند .
پیام های مدیران کشور و عوامل روابط عمومی  که 
از منظر مفهومی در مواردی به هم شبیه بوده، فوق العاده 
حائز اهمیت و دلگرم کننده بود، اما این دلگرمی زمانی 
دوام خواهد داشت که عملیاتی شود و در صحنه اجرایی 

قابل لمس و مشاهده باشد. 
تردیدی نیست صرف سخنرانی ها و متن نویسی های 
زیبا بدون پشتوانه  لذتی لحظه ای و زودگذر است و اگر 
کسی با این جمله نویسنده مخالفتی دارد، آماده مناظره 

جدی درعرصه رسانه ای هستیم. 
بی تعارف پیام های زیبایی به ثبت رسید که در صحنه 
اجرا و عملی 99 درصدشان بر روی صفحات کاغذ و در 
تلفن های همراه و صفحات اینترنتی مدتی باقی خواهد 

ماند و البته که آثارشان بسیار زودگذر است.؟!
نباشد در این راستا  نیاز  از سوی دیگر شاید چندان 
مستندات متنوع و متعددی ارایه شود بلکه فقط یک نگاه 
گذرا به حوزه اطالع رسانی  و بررسی میدانی پرتالهای 
روابط عمومی ها سازمان های دولتی، نهادها و ارگان ها 
اقتصادی و دانشگاهی گواه  به خصوص دربخش های 

این ادعا است. 
در این راستا بخش اطالع رسانی دولت، به خصوص 
حوزه های علمی و  تحقیقاتی، اقتصادی و در استان ها 
انقالب  نهادهای  و  کل  های  اداره  و  ها  استانداری  در 
ساله   4۰ بزرگ  ضعف  این  بودن  آشکار   از  اسالمی 

حکایت دارد.
اینکه چه زمانی باید این معضل بزرگ حل شود و یا 
آنکه برای آن چاره اندیشی واقعی صورت گیرد  حداقل 
برای  نویسنده مشخص نیست ، اما به نظر می رسد به 
نسبت  در میان قوای سه گانه » خبرگزاری خانه ملت و 
روابط عمومی مجلس در این راستا بهتر از قوای دیگر 

ادامه مطلب صفحه 2عمل کرده است.

برادر بزرگوار، جناب آقای دکتر محمد دوستار
باسالم، ادب و احترام

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن که نشان از توانمندی، درایت و 
شایستگی شما دارد را صمیمانه تبریک عرض می کنم. امید است در سایه الطاف الهی و ظل توجهات امام عصر »عج« 

در دوران مدیریت شایسته شما، شاهد توسعه و تعالی بیشتر دانشگاه باشیم. با آرزوی توفیقات الهی

مجید محمدپور، نویسنده ، روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات - صاحب امتیار و مدیر مسئول نشریه ی منطقه ای واکنشمجید محمدپور، نویسنده ، روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات - صاحب امتیار و مدیر مسئول نشریه ی منطقه ای واکنش
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گوناگون

نشریه ی منطقه ای واکنش: رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در دیدار 
با پیمانکاران شرکتهای حجمی طرف قرارداد با این سازمان بر لزوم پرداخت به موقع حقوق 

کارگران تاکید کرد.
محمدباقر  رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
بشردانش با قدردانی از تالشهای این شرکتها و همراهی آنان با شهرداری رشت، گفت: اولویت 
و سیاست اصلی سازمان مدیریت پسماندها حراست از حقوق کارگران است چون قشر کارگری 
فعال در سازمان مدیریت پسماندها یکی از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند که در تمامی 
طول سال در حال خدمات رسانی به مردم هستند. وی افزود: کارگران سختکوش در سرما و 

گرما کار جمع آوری پسماندها و زباله های شهروندان را بر عهده دارند.
حقوق  موقع  به  پرداخت  بر  تاکید  با  رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت  سازمان  رئیس 
کارگران به وسیله شرکتهای حجمی گفت: انتظار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 

از نهادهای نظارتی و شورای شهر این است که تعهدات کارگران مغفول نماند.
بشردانش با اشاره به شرایط جغرافیایی و سبک زندگی مردم شهر رشت عنوان کرد: فرهنگ 
و سبک زندگی مردم شهر رشت به گونه ای است که تا پاسی از شب در خیابانها و رستورانها 
حضور می یابند و شکل خوراک و نوع زندگی آنها در مقایسه با دیگر شهرهای کشور متفاوت 

است و از این رو موضوع تولید زباله و میزان آن نیز با بسیاری از شهرها فرق می کند.

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت: حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنید

ادامه سر مقاله ... 
در  رسانی  اطالع   ، نماند  ناگفته 
و  اصالحات  نیازمند  هم  مجلس 
بازسازی در راستای همگامی با فعالیت 
های نمایندگان مردم در بهارستان بوده 
و برای حل این مشکل باید در سراسر 
فراخوانی  شود.  داده  فراخوان  کشور 
در  تنها  نه  نظران  صاحب  آن  در  که 
وارد  عمل  میدان  در  بلکه  نظر  دادن 
شده و برای این هدف بزرگ  هزینه 

شود.
اغلب طرح  ما  در کشور  متاسفانه« 
و  فکر  صاحبان  از  های  ایده  و  ها 
در  کسانی  اسم  به  و  دریافت  اندیشه 
درون سازمان و نهاد عملیاتی می شود 
و امتیازات برای کسانی است که  در 
خلق اندیشه و اثر فاقد نقش بوده اما 

در مصدر امور هستند.!
نظر به اینکه نویسنده هم اکنون در 
، خیلی وارد  اقامت دارد  ایران  شمال 
و  شرکتها   ، گانه  سه  قوای  کار  دامنه 
سازمان های وابسته به قوا در پایتخت 
وضعیت  ها  استان  در  اما  شود،  نمی 
اطالع رسانی و خبر به معنا و مفهوم 
واقعی خبر رسانی برای آگاهی افکار 
عمومی  تاسف بار است. در این راستا 
استانداری ها و اداره های کل فرهنگ 
و ارشاد باید آستین ها ی را باال زده و 
طرحی نو در اندازند و برای این طرح 

هم به معنای واقعی بهایی بدهند. 
نیز وقتی تحلیل و  استان ها  » د ر 
آید همه مسئوالن  میان می  به  سخنی 
را  شما  طرح  و  نظرات  و  دیدگاه 
صلواتی و فقط در راه خدا طلب می 

کنند.؟!.
بعنوان نمونه در استان های گیالن، 
قزوین و مازندران که حوزه و گستره 
 « واکنش   « هفتگی  نشریه ی  فعالیت 
به مدیریت نویسنده است ، در حالی 
حضور  و  وجود  علت  به  شرایط  که 
بلقوه   استعدادهای  و  خوب  نیروهای 
کشور  دیگر  های  استان  از  بهتر  باید 
نبوده  اینگونه  شرایط  هرگز  باشد، 
روز،  به  رسانی  اطالع  ها  ضعف  و 
نیازمند  و  بوده  محسوس  مفید  موثر، 
بازنگری است. یکی از بازنگری ها در 
روابط عمومی کشور و البته استانهای 
مدیران  نگاه  تغییر  نویسنده،  هدف 
بودجه  و  امکانات  زبده،  نیروهای  به 
براساس  که  است  ها  عمومی  روابط 
مدیران  درصد   9۰ میدانی  بررسیهای 
به این بخش اهمیتی نداده و بعضا در 
روز جهانی یا روز ملی روابط عمومی 

تنها به صدور پیام بسنده می کنند.!!
نیروهایی  از  بهره گیری   ، گام دوم 
و  ویژگی  و  شم  هرگز  که  است 
شخصیت فعالیت در روابط عمومی ها 

را  مدیریت  یا  واحد  این  و  ندارند  را 
اشتباه گرفته اند. در عین حال متاسفانه 
مدیران روابط عمومی اغلب سفارشی، 
به  ناآشنا   ، انرژی  کم  عملیاتی،  غیر 
علمی،  عمومی  روابط  یک  ویژگیهای 
با  که  آنجایی  از  و  بوده   و...  کارآمد 
این  وارد  باال  از  دستور  و  سفارش 
حرفه ی مهم شده اند، با هر عملکردی 
دارند.!؟  بقاء  برای  مقتدری  پشتوانه 
مجموعه  زیر  عوامل  و  مدیران  این 
مدیر  بازدید  از  اگر در روز یک خبر 
فرمانده  دانشگاه،  رئیس  سازمان،  کل 
یا یک  تولیدی  عامل شرکت  مدیر  یا 
پیام تبریک و تسلیت از باالترین مقام 
سازمان منتشر کنند، قانع بوده و تصور 
است  روابط عمومی همین  کنند«  می 
و بس.؟  این گروه از روابط عمومی 
ها گاهی برای مدیران زبان می ریزند  
و  تعریف  و  ثنا  در  اخباری  آنکه  یا 
تمجید مدیر با رانت و پرداخت هایی 
به رسانه ها سفارش در تبلیغ ناروای 
ضد  ها  این  همه  که  دهند  می  مدیر 
روابط عمومی و فاجعه است. فاجعه 
ای که هم اکنون در  درصد باالیی از 
روابط عمومی های کشور جریان دارد. 
برخی از روابط عمومی ها هم نداشتن 
نیروی کافی، امکانات، تجهیزات و .... 
را برای ناکارآمدی خود بهانه می کنند.
عملکرد  برای  عمومی  روابط  یک 
بخش،  امید  شفاف،  آگاهانه،  علمی، 
ارتباطی مناسب میان سازمان و افکار 
و  بودجه  امکانات،  به  البته  عمومی  
این  آنکه  بر  مشروط  دارد،  نیاز  نیرو 
امکانات را عادالنه و با تدبیر و تعقل 
به کار بگیرد. در چند سال اخیر بسیار 
عمومی  روابط  مثال   که  شده  شنیده 
یک شهرداری، یا سازمان یا مجموعه 
ی اقتصادی، یک واحد تولیدی بزرگ 
چند  سال  یک  در   ... و  خصولتی 
میلیارد تومان هزینه تبلیغات محیطی و 
اطالع رسانی رسانه ای کرده است که 
بخش عمده آن هم به دوستان و عالقه 
مندان شخصی مدیران روابط عمومی 
عمومی  روابط  یا   ، یافته  اختصاص 
یک سازمان اقتصادی در همین شمال 
ایران بودجه روابط عمومی را به چند 
انتقادهایی   که  مجوز  بدون  سایت 
حق  بخوانید   « داشته  عملکردها  به 
السکوت« پرداخته یا به دوستان، فامیل 
و هم حزبی ها توجه ویژه ای داشته 
مستنداتی  این خصوص  در  دارد!!.  و 
بودن  مهیا  دارد که در صورت  وجود 
زمینه انتشار آنها را منتشر خواهیم کرد. 
متخلفانه  امر  این  ساماندهی  برای 
و متقلبانه که موجب نومیدی فعالیت 
های رسانه ای در کشور و در شمال 
مسئوالن  و  مدیران  باید  شده  ایران 

برگزاری  و  بیندیشند  اساسی  چاره 
جلسات مشورتی و هم اندیشی ها با 
جلسه  حق  و  مشورت  حق  پرداخت 
راهگشا  خصوص  این  در  تواند  می 
باشد، اقداماتی که به آنها بها داده نمی 

شود. 
و  اجرایی  مدیران   ، است  شایسته 
در  کشور  گانه  سه  قوای  در  نهادها 
همان ابتدای انتصاب شان یک آشنایی 
و  نقش  و  عمومی  روابط  با  حداقلی 
واحد  این  و  باشند  داشته  آن  جایگاه 
آنکه  یا  نکنند  تلقی  ملک شخصی  را 
عبور  کنارش  از  آن  به  اهمیت  بی 
نکنند.  چندی پیش مدیر یک روابط 
عمومی در یک اداره کل پیامی فرستاد 
مبنی بر اینکه مدیر کل متبوعش هیچ 
روابط  جایگاه  از  درکی  و  شناخت 
، اساسا به  عمومی ندارد و می گوید 
روابط عمومی نیازی نیست و خودش 
اطالع رسانی می کند و او باید در دفتر 
بدهد.!  پاسخ  های  تلفن  به  کل  مدیر 
یا سال ۱۳9۷ در دیداری که با بخش 
انجام  استان  مسکن   بانک  ارتباطات 
شد، گفته شد براساس بخشنامه ای از 
استان  در  بانک  عمومی  روابط  تهران 
ها با بخش های دیگری ادغام شده و 
سطح و جایگاه روابط عمومی بعنوان 
یک مدیریت واحد، مستقل و موثر به 
راستی  به   « است.  یافته  تنزل  شدت 
ها  استان  و  کشور  در  مدیران  برخی 

چه می کنند.؟!
جالب آنکه مدیران همین بانک ها، 
موسسات، سازمان ها و وزارتخانه ها 
پیام  سایرین  تراز  مشروح  و  زودتر 
و  ارتباطات  جهانی  روز  تبریک  های 

روابط عمومی را صادر می کنند.!
یک  مدیر  که  است  این  واقعیت 
باید  نخست  گام  در  عمومی  روابط 
استعدادها،  ی  همه  از  الزم  آگاهی  با 
امکانات، نیروهای موجود در سازمان 
به  و  ای  حرفه   ، علمی  صورت  به 
درستی و با صداقت بهره گیری کرده 
و توازن و تناسبی بین رسانه ها برقرار 
و ارتباط  سازمان و اهداف مدیریت با 
افکار عمومی را در سطحی برجسته و 
فاخر برقرار سازد. بسیار مشاهده شده، 
دوستان روابط عمومی در کشور و در 
شمال ایران با همین نگاه به مسئولیت 
ارتقاء  تری  مهم  بسیار  و  باالتر  های 
جالب  دیگر  سوی  از  اند.  کرده  پیدا 
روابط  مدیران  از  برخی  بدانیم،  است 
دکتری  مدرک  دارای  ها   عمومی 

یا  حرفه  همین  با  مرتبط  های  دررشته 
رشته های نزدیک به حوزه ارتباطات و 
منطقه  در  و  کشور  در  عمومی   روابط 
شمال ایران به معنای واقعی کلمه  سواد 
دیپلمه  یک  اندازه  به  شان  کارآیی  و 
نیست.   هم  عمومی  روابط  حوزه   در 
شایسته است مدیران استانی و کشور به 
اعالم  تازگی  به  کنند.   توجه  امور  این 
دیگر  و  یونسکو  ازنظر  است،  شده 
به  سازمان های تحقیقات جهانی سواد 
زندگی  در  که  شود  می  گفته  آنچیزی 
فرد و اطرافیانش تغییر درست و موثری 

ایجاد کند. 
را  هایی  عمومی  روابط  اکنون  هم 
شناسم  می  ایران  شمال  و  تهران  در 
علوم  دکترای  یا  و  دکترا  دانشجوی  که 
تنها  حضورشان  با  اما   ، هستند  انسانی 
تغییری که درآن سازمان رخ داده است، 
از   کاستن  و  مردمی  ارتباط  در  ضعف 
مجموعه  خدمات  و  ها  فعالیت  بیان 
بر  همچنان  تمام  حیرت  با  و  است 
تکیه  عمومی  روابط  مدیریت  صندلی 
عمومی  روابط   « کتاب  در  اند.  زده 
نویسنده،  قلم  به  سازمان«  خیمه  ستون 
روابط عمومی  مدیران  برای  وظیفه   25
شرح داده شده که به نظر می رسد تنها 
از روابط عمومی ها نیمی  درصد کمی 
از این وظایف را انجام داده و اجرا می 
کنند و اینها همان افرادی هستند که به 
می  پیدا  مقام  و  جایگاه  ارتقاء  سرعت 
کنند یا با افتخار و شانیت در مقام خود 

ابقاء می شوند. 
و  موجودیت  باید  اینکه،  آخر  کالم 
وضعیت عملکردی روابط عمومی ها و 
مناسبات آنها با افکار عمومی، رسانه ها 
و آگاهی بخشی به جامعه تغییر اساسی 
بزرگ  هدف   این  تحقق  برای  کند. 
شایسته است ، دانشگاه های بزرگ در 
سازمان  ها،  استانداری   ، کشور  سراسر 
های  شرکت  اقتصادی،   بزرگ  های 
این  در   .... و  تعاونیها   ، عظیم  تولیدی 

راستا پیشگام باشند.
کشور  مسئوالن  دانم،  می  درستی  به 
چندانی  توجه  مسائل  این  به  استانی  و 
اما  کنند  می  را  خودشان  کار  و  ندارند 
به  دلسوز  نگار  روزنامه  یک  بعنوان 
شرایط کشور هر سال یکی دوبار دراین 
امیدی  به   ، باره تذکراتی داده می شود 
وزیر،  ای،  قوه  رئیس  یک  که  روزی 
به  استانداری  توجه خاص و عملیاتی 

این نظر و دیدگاه داشته باشد.
به امید آن روز............... 

خبرخبر

خبرخبر

20 میلیون کارگر 
و بازنشسته منتظر یک مصوبه 

500 هزار تن برنج 
در گمرگات در 

حال فاسد شدن است 

شبکه خبری گیالن 24: رئیس کانون کارگران بازنشسته 
هزار   ۳۰۰ و  میلیون   ۳ گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان 
منتظر  کارگر  میلیون   ۱۷ و  اجتماعی  تأمین  بازنشسته 
کار  عالی  شورای  در  حقوق ها  حداقل  تکلیف  تا  هستند 
مشخص شود.  علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان 
کارگری سازمان تأمین اجتماعی درباره سرانجام افزایش 
و همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار 
بود در روز چهارشنبه هفته گذشته شورای  قرار  داشت: 
عالی کار تشکیل شود و در خصوص موضوعات مربوط 
تصمیم گیری  بازنشستگان  و  کارگران  حقوق  افزایش  به 
الزم صورت گیرد که متأسفانه به دلیل عدم حضور وزیر 

صنعت، معدن و تجارت این جلسه لغو شد
نماینده های  که  شکایتی  به  توجه  با  شد:   یادآور  وی 
کارگری در شورای عالی کار انجام داده اند منجر به این 
کل کشور  بازرسی  سازمان  با  قضاییه  قوه  رئیس  که  شد 
دستور دهد گزارشی در این خصوص تهیه شود و مقرر 
و  شود  تشکیل  کار  عالی  شورای  مجدد  جلسه  که  شد 
مستندات را مجدداً بررسی کنند ولی متأسفانه این جلسه 

برگزار نشد.
تأمین  سازمان  کارگری  بازنشستگان  کانون  رئیس 
بازنشسته  هزار   ۳۰۰ و  میلیون   ۳ داشت:  بیان  اجتماعی 
تأمین اجتماعی و ۱۷ میلیون کارگر منتظر هستند تا تکلیف 
تعاون،  وزیر  نیز  اخیراًَ  شود.  مشخص  حقوق ها  حداقل 
کرده  مطرح  را  مسکن  حق  بحث  اجتماعی  رفاه  و  کار 
ولی موضوع ما این نیست و ما به دنبال افزایش حداقل 
حقوق ها هستیم و 2۰ میلیون کارگر و بازنشسته منتظرند 
جلسه شورای عالی کار این موضوع را تعیین تکلیف کند.
دهقان کیا گفت: ۸ سال است که همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را مطرح می کنند و قرار بود امسال طلسم این 
موضوع شکسته شود و سازمان تأمین اجتماعی این اقدام 
را انجام دهد اخیراً هم مطرح شده دولت ۱2 شرکت را 
بابت بدهی به تأمین اجتماعی واگذار کرده است. اگر این 
تأمین  به  را  شرکت ها ورشکسته و زیان ده است چرا آن 
اجتماعی دادند سازمان نیاز به ۱۷ میلیارد تومان پول برای 
وزیر  افزود:  دارد. وی  بازنشستگان  همسان سازی حقوق 
تعاون، کار و تأمین اجتماعی مدیرعامل تأمین اجتماعی و 
رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه باید این موضوع را 
تعیین تکلیف کنند و انتظار ما این است که افزایش حقوق 

همراه با همسان سازی اتفاق بیفتد.

شبکه خبری گیالن 24: رئیس انجمن وارد کنندگان برنج طی نامه ای به 
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به تبدیل ارز واردات این محصول از 
42۰۰ تومانی به نیمایی، از قطره چکانی بودن اختصاص همان ارز، رسوب 
با ورود  این محوله ها  تهدید فاسد شدن  برنج در گمرک و  5۰۰ هزار تن 
فصل گرما خبر داد.  عباس توکلی رئیس انجمن وارد کنندگان برنج ایران 
نامه ای خیلی فوری به همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره مشکالت 

اختصاص ارز به واردات این کاالی اساسی نوشت.
 42۰۰ از  محصول  این  واردات  ارز  که  است  شده  اشاره  نامه  این  در 
تومانی به نیمایی تغییر یافته است اما ارز نیمایی نیز به صورت قطره چکانی 
اختصاص می یابد و 5۰۰ هزار تن برنج از بهمن ماه سال گذشته در گمرک 
منجر  دموراژ،  انبارداری،  هزینه های  بر  امر عالوه  این  است.  کرده  رسوب 
به تهدید فساد و آسیب به سالمت محموله های برنج بر اثر گرما در بنادر 
شده است و این احتمال وجود دارد محموله های مانده در گمرک توسط 
فروشندگان خارجی پس گرفته شود. در این نامه همچنین اشاره شده است 
که بانک مرکزی در صورت عدم تامین ارز نیمایی برای واردات برنج با قید 

فوریت روش های اجرایی و امکان پذیر دیگری در دستور کار قرار دهد.
متن این نامه به شرح زیر است.

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر همتی/ ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با سالم
احترامًا، مستحضرید علی رغم اهمیت تأمین کسری برنج کشور از محل 
واردات برای مصرف شش دهک اقشار آسیب پذیر کشور و همچنین تأکید 
ادامه تأمین ارز 42۰۰ تومانی برای این مهم، متأسفانه  مراجع ذیربط برای 
تن  هزار   5۰۰ حدود  برای  ارز  تأمین  عدم  و  مرکزی  بانک  مقاومت  با 
کاالیی  گروه  تغییر   99 ماه  اردیبهشت  در   ،9۸ ماه  بهمن  از  رسوبی  کاالی 
برای رفع  بازار کشور  تنظیم  انجام شد. در جلسات کارگروه محترم  برنج 
نیمایی تأکید  الویت تخصیص ارز  بالتکلیفی محموله های برنج رسوبی بر 
گردید و واردکنندگان با توجه به تحمیل هزینه های انبار داری و دموراژ از 
فروشندگان خارجی خود دوباره مهلت گرفته تا تعهدات خود را از محل ارز 
نیمایی انجام دهند. متأسفانه بانک مرکزی با تخصیص ارز نیمایی به صورت 
قطره چکانی و توقف آن دوباره این صنعت را با چالش جدی مواجه نموده، 
سالمت  به  آسیب  و  فساد  تهدید  دموراژ،  انبارداری،  هزینه های  بر  عالوه 
محموله ها بر اثر گرما در بنادر و همچنین تهدید عودت محموله ها توسط 

فروشندگان خارجی به دغدغه های جدی تبدیل شده است.
حال آن که تنها مسئول و مرجع تصمیم گیری برای تخصیص ارز در 
کشور بانک مرکزی است ادامه بالتکلیفی و تهدید امنیت غذایی کشور و 
صنعت واردات برنج به عنوان دومین کاالی استراتژیک کشور، هیچ دفاع و 
بهانه ای را باقی نمی گذارد به نظر می رسد در صورت عدم تأمین منابع ارز 
نیمایی، بالفاصله سایر روش های اجرایی و امکان پذیر می بایست در دستور 
کار قرار گیرد. عدم تصمیم گیری و پاسخگویی به این صنعت که کارنامه 
قبل  اقشار ضعیف جامعه در سنوات  نیاز سبد غذایی  تأمین  درخشانی در 
داشته اند و سهم قابل توجهی در اشتغالزایی از مرحله ورود محموله ها به 
کشور تا توزیع آن را دارند امری ناصواب است که آثار زیان بار آن غیر قابل 
جبران خواهد بود و مسئولیت آن تنها متوجه آن مجموعه محترم  می باشد.

روسای قوا، وزرا و استانداران بخوانند ....

دیدگاهدیدگاه

خبرخبر

رئیس کانون کارگران بازنشسته سازمان 
تأمین اجتماعی ، 

نمایندگان جدید واکنشواکنش
در انتصاب ها 
دخالت نکنند

سهام عدالت از آخر 
آبان قابل فروش 

است 

رییس سازمان خصوصی 
سازی خبر داد، 

خبرنگار : پروین محمدپور

 آگهی فقدان سند
دفتر  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  کالردهی  دهشتی  گلبهار  خانم 
خانه 198 رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 4889 سنگ اصلی 
بنام خانم گلبهار دهشتی  12 بخش 4 رشت به شماره سریال 848199 ج/97 که 
تسلیم  و  صادر   139820318603004326 الکترونیک  امالک  دفتر  با  کالردهی 
، لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120  گردید بعلت جابجایی مفقود گردیده است 

آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشاراین 
آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی ، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت- از طرف 

تیال غالمی  - ر م الف / 372

 آگهی فقدان سند
خانه  گواهی شده دفتر  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  اکبر  بعقوب شهیدیان  اقای 
246 رشت مدعی گردیده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 33577 واقع درسنگ 
اصلی 77 بخش  4 رشت تحت شماره مسلسل 96100838/ب که به شماره دفتر 
صادرو  اکبر  شهیدیان  بعقوب  آقای  بنام   139720318603002328 الکترونیکی 
تسلیم گردید و برابر سند رهنی شماره 48985- 1396/12/12 دفتر خانه 151 
، تقاضای صدور  رشت در رهن بانک ملی است به علت اساب کشی مفقود گردیده 

سند مالکیت المثنی را نموده  لذا مراتب طبق تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
یا وجود سند  تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله  ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره 
اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی ، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت- از طرف 

تیال غالمی - ر م الف / 393 

 آگهی تبصره 5 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
اقای سید آرش ضیابری با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه 159 
رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک 19916 مجزی شده از 18256 
سنگ اصلی 12 بخش 4 رشت به شماره سریال بنام اقای سید آرش ضیابری صادرو 
ذیل   5 تبصره  طبق   مراتب  لذا  است  شده  پرس  مالک  توسط  بود،  گردیده  تسلیم 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 

انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز از 
انتشاراین آگهی به این اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
حسین اسالمی کجیدی ، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

ر م الف / 388

دوره  دهم مجلس شورای 
اسالمی با همه فراز و نشیب 
هایش به پایان رسید،الزم می 
دانم از همه نمایندگان محترم 
قدردانی  دوره  این  در  مردم 
کنم و ان شااهلل مجلس دوره 
یازدهم در آینده نزدیک آغاز 

خواهد شد.
این  از  حاکی  ها  شنیده 
منتخبین  از  بعضی  که  است 
مجلس  بازدهم  دوره  محترم 
دارند  قصد  اسالمی  شورای 
عزل  به  اقدامشان  اولین  در 
و نصب های مدیران اجرایی 

ورود کنند.
رسانه  فعال  یک  عنوان  به 
توصیه  حضرات  این  به  ای 

می کنم:
باقیمانده  سال  یک  در 
اندیشه  این  دوازدهم  دولت 
خیلی نتیجه نخواهد داد چرا 
جاری  سال  دوم  نیمه  از  که 
انتخابات  فضای  در  عمال 
قرار  جمهوری  ریاست 

خواهیم گرفت.
و  تحقیق  ماه  سه  حداقل 
مدیران  کارنامه  کنند  تفحص 
فعلی متناسب با وزانت وزیر 
سطحی  چه  در  شان  متبوع 
نظارتی  ابزارهای  و  است 
به  وزیر  ناحیه  از  را  خود 
شهرستانی  و  استانی  مدیران 

اعمال کنند نه بالعکس.
جمعه  محترم  ائمه  با 
تامین  شورای  اعضای  و  
و  کنند  مشورت  شهرستانها 
جداگانه  را  مدیران  کارنامه 
میانگین  اگر  و  اخذ  آنها  از 
این  نظر  با  مدیر  هر  کارنامه 
است،  کاهشی  بزرگواران 

تصمیم گیری کنند .
نظارت،  قوانین و  تقنین  با 
سه ماه یکبار به مردم گزارش 

دهند.

 :24 گیالن  خبری  شبکه 
خصوصی  سازمان  رییس 
سهامداران  گفت:  سازی 
عدالت ظرف ۶ ماه آینده می 
توانند تا 2۰ درصد سهام خود 

را بفروشند. 
در  امروز  صالح  علیرضا 
اصحاب  با  خبری  نشست 
رسانه درخصوص مهلت ۳۰ 
نحوه  برای  مشموالن  روزه 
صورت  به  سهام  آزادسازی 
مستقیم،  غیر  یا  مستقیم 
 ۳۰ مهلت  این  داد:  توضیح 
و  شده  گرفته  نظر  در  روز 
روز   24 ساعت  پایان  تا  تنها 
این  برای  مهلت  خرداد   ۸
آزاد  روش  )انتخاب  موضوع 
سازی( وجود خواهد داشت.

فروش  شیوه  باره  در  وی 
آزادسازی  داد:  توضیح  سهام 
گونه ای  به  عدالت  سهام 
سهامداران  که  بود  خواهد 
بتوانند  آینده  ماه   ۶ ظرف 
را  خود  سهام  درصد   2۰ تا 

بفروشند.

مدیر مسئول 

سید رضا علوی زمیدانی 
سید رضا علوی زمیدانی

روابط عمومی ها نیازمند 
ساماندهی هستند 

آگهــی های ثبتــیآگهــی های ثبتــی
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گوناگون

استان گیالن با فروش بالغ بر ۱۸ هزار نسخه کتاب با ارزش بیش از 552 میلیون تومان در 
طرح بهارانه کتاب کشور خوش درخشید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن، ۶۸5 کتاب فروشی از ۳۱ 
استان کشور کار خود را در طرح بهارانه کتاب 99، با فروش بیش از ۳۰4 هزار نسخه کتاب به 

مبلغ حدود ۱2 میلیارد تومان خاتمه دادند.
»بهارانه کتاب 99« مشارکت  کتابفروشی منتخب گیالن در طرح  فیروز فاضلی  گفت: 2۱ 
داشتند که از این تعداد ۱۳ کتابفروشی از مرکز استان و هشت کتابفروشی از سایر شهرستانها 

در این طرح شرکت داشتند.

مدیرکل ارشاد گیالن تصریح کرد: استان گیالن با داشتن سه درصد از کتابفروشی های عضو 
طرح موفق شد پنج درصد از کل فروش و شش درصد از تعداد کتاب ها را از آن خود کند.

وی ادامه داد: گیالن در سیزدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی ها با 
فروش ۱۸ هزار و ۱۸ نسخه کتاب به ارزش 5 میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و ۷۰۱ 
هزار و پانصد ریال، رتبه پنجم فروش بر اساس تعداد کتاب و رتبه هفتم فروش بر اساس مبلغ 

کتاب را در بین استان های کشور کسب کرد.
فاضلی افزود: کتابفروشی کتاب فرازمند رشت نیز توانست با فروش هفت هزار و 2۰۱ نسخه 
کتاب در صدر پرفروش ترین کتابفروشی طرح بهارانه کتاب 99 بر اساس تعداد کتاب قرار گیرد.

 یک کتاب فروشی رشت پرفروش ترین کشور شد

اعتبار کارت های بانکی 
یکسال رایگان تمدید می شود

واکنشواکنش

بانک  پرداخت  نظام های  اداره  مدیر 
مرکزی گفت: تمدید کارت های بانکی 
منقضی شده مشتریان نیازمند حضور در 
شعب بانک عامل و احراز هویت بوده 
که در راستای سهولت برای یک سال به 

صورت رایگان تمدید می شوند.
بانک و بیمه 

اداره  مدیر  محمدبیگی«  »داود 
نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره 
به نحوه تمدید کارت های بانکی گفت: 
جدید  دستورالعمل  و  قوانین  با  مطابق 
در  بانکی  کارت  تمدید  مرکزی،  بانک 
به  توجه  با  کشور  بانک های  تمامی 
ضرورت صرفه جویی و استفاده صحیح 
از منابع از جمله جسم کارت که هزینه 
دنبال  به  بانکی  شبکه  برای  را  باالیی 
دارد، تمدید کارت در شعب به صورت 
5 ساله و با کارمزد تعریف شده صورت 
می گیرد، به بانک ها اعالم شده مشتری 
فیزیک  سالمت  صورت  در  می تواند 
کارت  انقضا  تاریخ  به  کارت، یک سال 
بدون این که کارت نیاز به تغییر داشته 
طریق  از  رایگان  صورت  به  و  باشد 
کارت های  انقضا  تاریخ  بیفزاید؛  شعب 
بانکی بهمن و اسفند 9۸ و فروردین 99 
که تا پایان اردیبهشت تمدید شده بود، 
به اتمام رسیده و مشتریان باید از طریق 
شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود 

را تمدید کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
راستای  در  گذشته  سال  ماه  اسفند  در 

رعایت نکات بهداشتی به منظور مقابله 
با شیوع ویروس کرونا، به شبکه بانکی 
کشور اعالم کرد تا شهروندان با استفاده 
غیرحضوری  خدمات  ظرفیت  از 
خدمات  الکترونیک،  بانکداری  و 
دریافت  را  خود  نیاز  مورد  بانکداری 
کنند و برای سالمت خود و کارمندان 
به  غیرضرور  مراجعه  از  بانکی  سیستم 

شعب بانک خودداری کنند.
جمله  از  تمهیداتی  مرکزی  بانک 
کارت  وجه  انتقال  سقف  افزایش 
خودپرداز  ابزار  طریق  از  کارت  به 
به  تومان  میلیون   ۳ از  کیوسک  و 
روز،  شبانه  هر  در  تومان  میلیون   ۱۰
طریق  از  وجه  انتقال  سقف  افزایش 
اپلیکیشن پرداخت سازان از یک به سه 
برداشت  سقف  افزایش  تومان،  میلیون 
 5۰۰ به   2۰۰ از  خودپردازها  از  نقدی 
ناموفق  تالش  افزایش  تومان،  هزار 
تاریخ  تمدید  و  مرتبه   5 به  دوم  رمز 
نیاز  بدون  بانکی  کارت های  انقضای 
را  ماه  به مدت سه  مراجعه مشتری  به 
به شعب  مراجعه  کاهش  منظور  به  نیز 
بانکی و افزایش استفاده از سامانه های 
الکترونیکی در سامانه های نظام بانکی و 
پرداخت ایجاد کرد تا شهروندان بتوانند 
بانکداری  خدمات  از  بهره گیری  با 
الکترونیک در هر ساعت از 24 ساعت 
تمامی روزهای هفته،  شبانه روز و در 
دغدغه مراجعه به شعبه را نداشته باشند 
چشمگیر  کاهش  باعث  اقدام  همین  و 

مراجعه شهروندان به شعب شد.
در  مرکزی  بانک  دیگر،  سویی  از 
وجه  انتقال  مجاز  سقف  بخشنامه ای 
کارت های  تمدید  کارت،  به  کارت 
از  نقدی  برداشت  سقف  و  بانکی 
سال  ماه  اول خرداد  از  را  خودپردازها 
بر  و  بازگرداند  عادی  به حالت  جاری 
به  انتقال وجه  نیز سقف  اساس  همین 
شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید 
احراز  نیازمند  نیز  بانکی  کارت های 

هویت حضوری است.
 با توجه به تورم واقعی،

حقوق بازنشسته ها باید 41 درصد 
افزایش یابد

بازنشسته  کارگران  کانون  ئیس 
اینکه  بیان  با  اجتماعی  تأمین  سازمان 
بازنشستگان  حقوق  افزایش  بالتکلیفی 
ما  درخواست  گفت:  شد،  ماهه   ۳
براساس  حقوق  درصدی   4۱ افزایش 

نرخ تورم است.
 علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران 
اجتماعیدرباره  تأمین  بازنشسته سازمان 
افزایش حقوق بازنشستگان در سال 99 
بر اساس مصوبات اخیر  اظهار داشت: 
حداقل دستمزدبگیران شاغل 2۱ درصد 
حقوق  حداقل  و  است  یافته  افزایش 
تومان  هزار   4۰۰ و  میلیون   2 به  آنان 

رسیده است.

حقوق  افزایش  داشت:  بیان  وی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در 
ابهام قرار دارد و سازمان تأمین اجتماعی 
تأمین  قانون   9۶ ماده  اساس  بر  می تواند 
اجتماعی رسما نسبت به افزایش حقوق 
اقدام  تورم  نرخ  اساس  بر  بازنشستگان 

کند.
بر  حاضر  حال  در  افزود:  کیا  دهقان 
تورم  نرخ  مرکزی  بانک  اعالم  اساس 
درخواست  که  است  درصد   4۱ از  بیش 
حداقل  که  است  این  نیز  بازنشستگان 
هزار   ۸۰۰ و  میلیون   2 به  آنان  حقوق 

تومان برسد.
بازنشسته  کارگران  کانون  رئیس 
این  بر  تأکید  با  اجتماعی  تأمین  سازمان 
که تمامی خواسته های بازنشستگان تأمین 
اجتماعی قانونی است، اظهار داشت: سه 
متأسفانه  ولی  می گذرد   99 سال  از  ماه 
هیچ گونه افزایش حقوقی برای حدود ۳ 
گرفته  نظر  در  نفر  هزار   ۸۰۰ و  میلیون 
موضوع  این  همچنان  و  است  نشده 

بالتکلیف است.
در  نتوانیم  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
افزایش  خصوص  در  خرداد  اول  دهه 
کنیم،  گیری  تصمیم  بازنشستگان  حقوق 
و   9۸ سال  مانند  هم  ماه  خرداد  حقوق 

بدون افزایش پرداخت خواهد شد.

خبرخبر

اولویت ما بهبود 
مدیریتی مرز و 

دیپلماسی اقتصادی است 
استاندار  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
گیالن، با اشاره به ظرفیت همسایگان شمالی و کشورهای 
اوراسیا، گفت: بهبود مدیریتی مرز و دیپلماسی اقتصادی 

جزو برنامه های ماست. 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  در  زارع  ارسالن 
بیان  با  شد،  برگزار  گیالن  استانداری  در  که  خصوصی 
اسالمی  جمهوری  دولت  و  رهبری  معظم  مقام  اینکه 
نگاه ویژه ای به حمایت از تولید ملی دارند، اظهار کرد: 
و  توسعه  مولفه  مهمترین  تولیدی  واحدهای  از  حمایت 
و  تحریم  شرایط  در  اقتصادی  مشکالت  از  برون رفت 
فشارهای بین المللی است.وی با تاکید بر لزوم شناسایی 
همه ظرفیت های استانی در حوزه رونق و جهش تولید، 
و  وفاق  همراهی،  همکاری،  از  آکنده  فضایی  در  افزود: 
همدلی می توانیم به شعار »جهش تولید« به عنوان سیاست 

راهبردی نظام جامه عمل بپوشانیم.
استاندار گیالن، یکی از اصلی ترین مولفه های حمایت 
و  دانست  قضایی  و  قانونی  حمایت  را  ملی  تولید  از 
یادآور شد: دستگاه قضا می تواند نقش موثری در کاهش 
امیدآفرینی  ضمن  تا  کند  ایفا  سرمایه گذاری  ناامنی های 
برای سرمایه گذاران جهت ورود به گیالن، شاهد ارتقای 
شاخص های امنیت سرمایه گذاری در عرصه کسب و کار 

و تولید استان باشیم.
فعاالن  کلیه  و  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  زارع، 
کرد:  اضافه  و  دانست  فکری  امنیت  نیازمند  را  اقتصادی 
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
از  بسیاری  است،  برخوردار  قانون  کامل  حمایت  از  که 
موانع و مشکالت بر سر راه تولید را رفع می کند.وی با 
بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی 
استفاده  در  باید  استان  بانک های  و  خصوصی  بخش  و 
از ظرفیت های قانونی اسناد باالدستی تالش کنند، متذکر 
شد: اصناف و اتاق های تعاون و بازرگانی نیز می توانند از 

ظرفیت های قانونی بهره ببرند.
خوب  همکاری  از  قدرداری  ضمن  گیالن  استاندار 
عنوان  تولید،  از  حمایت  امر  در  استان  قضایی  دستگاه 
کرد: انتظار داریم همین نگاه حمایتی از فضای کسب و 
داشته  ادامه  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدی  واحدهای  و  کار 
باشد. البته بخشی از مشکالت به واسطه تعارض قوانین و 
بخشنامه های متناقض است که باید با همفکری مشاوران 
حقوقی بخش خصوصی احصا و رفع شود.زارع، با بیان 
و  سیاسی  خوب  ظرفیت های  دارای  گیالن  استان  اینکه 
جغرافیایی است، خاطرنشان کرد: گیالن هم مرز همسایگان 
شمالی و کشورهای اوراسیاست که بازار مصرف بزرگی 
دارند و می توانند تامین کننده کاالهای مورد نیاز وارداتی 
اقتصادی  دیپلماسی  و  مرز  مدیریتی  بهبود  لذا  باشند  ما 

جزو برنامه های ماست.

امروزی  شرکت های  و  سازمان ها  که  است  این  واقعیت 
به  قادر  اطالعاتی  ارتباطی-  مقتدر  سامانه های  وجود  بدون 
برقراری جریان اطالعات نیرومند، نمی توانند عناصر سازمانی 
خود را برای ایفای نقش های خود در راستای تحقق اهداف 
حول  سازمانی  سرآمدی  و  کنند؛  بسیج  سازمانی  سرآمدی 
محور جریان اطالعاتی و ارتباطات سازمانی معنا پیدا می کند. 
دست  نتواند  که  شرکتی  یا  سازمان  نهاد،  هر  امروزه،   
آوردها، وجوه تمایز و نقاط قوت خود را برای مخاطب به 
نحو احسن تبیین نماید به طورقطع موفق نخواهد بود و در 
بازارهای رقابتی پایگاه و جایگاهی نخواهد داشت و این به 
حرفه ای گری روابط عمومی در استفاده از فرصت ها ارتباط 
درواقع،  را  آن  می توان  که  ویژگی  بودن  دارا  و  می کند  پیدا 
شمار  به  )نوین سازی(  مدرنیته  پدیده های  از  گری  حرفه ای 
بتواند در این  می رود و روابط عمومی حرفه ای برای آن که 
دنیای رقابتی به وظایف خود به عنوان حلقه واسط ذی نفعان 
سازمان عمل کند و سازمان خود را به درستی معرفی نماید 
ویژه ای  رفتارهای  و  توانمندی ها  مهارت ها،  از  است  الزم 

برخوردار باشد.
باریک  نکات  درک  عمومی  روابط  گری  حرفه ای  معیار 
به  رسیدن  ابزار  به عنوان  ارتباطات  مختلف  زوایای  و 
عمومی  روابط  اگر  است.  پروژه ای  و  توسعه ای  اهداف 
نحوی  به  و  فرصت  به عنوان  ارتباطاتی  ابزارهای  از  بتواند 
هدف  گروه های  با  مؤثر  ارتباط  نماید،  بهره برداری  مطلوب 

پیشبرد  در  سازمان  شرایط  این  در  می شود.  برقرار 
به  رسیدن  پیام هایش،  انتشار  خود،  دستورالعمل های 
اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز ایجاد چهره ای مطلوب 
از خود توانمند عمل می کند. ترسیم چهره ای مطلوب از 
شمار  به  عمومی  روابط  ذاتی  وظایف  از  سازمان بخشی 
می رود. هر تشکیالت تجاری در این عصر رقابت آزاد به 
رشد، کامیابی و تسلط بر بازار میل دارد و شک نیست که 
امروز روابط عمومی بر فایده رفتار حرفه ای در مواجه با 
فرصت ها، محدودیت ها و تقاضاهای مطرح واقف است، 
راهبردهای  در  تعمق  مستلزم  خود  که  رفتاری  و  منش 

اتخاذی نسبت به ارتباطات درون و برون سازمانی است.
پویایی روابط عمومی در شرایط مختلف و به ویژه در 
کاربرد  و  اهمیت  بر  که  است  آن  به  بسته  بحران  زمان 
ارتباط  قبیل  از  آن ها  عمل  مختلف  شیوه های  و  ابزارها 
از فضای مجازی،  استفاده  تبلیغات،  انتشارات،  با رسانه، 
شبکه های اجتماعی و وب سایت ها... واقف باشد و بتواند 
با تمسک به این ابزارها ضمن برقراری ارتباط مؤثر بین 
مدیریت ارشد و کارکنان و سازمان و مشتریان به تحکیم 
حد  نشان دهنده  این  و  بپردازد  بنگاه  اجتماعی  موقعیت 
می بایست  عمومی  است.روابط  عمومی  روابط  نخبگی 
ابزارها  از  مکانی  و  زمانی  مقتضیات  به  توجه  با  همواره 
و وسایل ارتباط جمعی مناسب جهت آشنایی مشتریان با 
نماید، ضمن  استفاده  توانمندی ها و ظرفیت های سازمان 
آن که توجه کنیم که شرایط محیطی همواره یکسان و در 
شرایط  با  سازمان  است  ممکن  و  نیست  عادی  وضعیت 

غیرعادی و یا حتی بحران روبرو شود.
عمومی  روابط  نقش  و  سازمان  در  بحران  از  *عبور 

موقعیت شناس
اول آن که »بحران« زمانی به وجود می آید که ما برای 
باشیم  نداشته  واضح  و  روشن  پاسخی  حیاتی  موضوعی 
و ممکن است عوامل درون سازمانی داشته باشد و یا از 

بیرون بر سازمان تحمیل شود.
تغییر  منابع،  و  نیازها  بین  انطباق  عدم  »یعنی  »بحران 
نداشتن  و  غیرمنتظره و خطرناک  بروز حوادث  ناگهانی، 

اطمینان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل. درواقع، بحران 
با خود هزینه هایی را بر سازمان تحمیل می کند اما این که 
اهمیت  و تحمل کرد حائز  تعدیل  را  این هزینه ها  بتوان 
است و بخش قابل توجهی از این وظیفه به روابط عمومی 

برمی گردد.
در  سازمان  در  بحران  بروز  هنگام  به  عمومی  روابط 
سه مقطع زمانی )قبل، حین و بعد از بحران( ایفای نقش 

می کند.
اول این که بحران به دلیل ویژگی های ذاتی خود معموالً 
با شایعه سازی و بزرگ نمائی توأم می باشد. روابط عمومی 
و  اخبار  ارائه  از طریق  ابهامات  کردن  برطرف  با  کارآمد 
حفظ  به  و  می کاهد  بحران  شدت  از  شفاف  اطالعات 

آرامش کمک می کند.
در  شتاب زدگی  از  پرهیز  و  آرامش  به  دعوت 
تصمیم گیری ها، پرداختن به عناصر اصلی واقعه و پرهیز 
از حاشیه ها، تعامل مطلوب با رسانه ها، توجه به بازخورد 
ارائه اخبار و در نظر گرفتن عکس العمل مخاطبان و ارائه 
ایراد و اشکال اطالع رسانی،  اخبار تکمیلی به منظور رفع 
از نشر اخبار و اطالعات ضدونقیض در کلیه  پیشگیری 
سطوح سازمان، تهیه اخبار در حجم کم که حاوی مسائل 
منابع  با  اخبار  از  پرهیز  باشد،  اساسی موردنظر مخاطبان 
مبهم، توجه به بیان ارکان واقعه )نوع حادثه، علل وقوع 
از  و...(  بحران  وقوع  عامالن  خسارت،  میزان  حادثه، 
روابط  است.  موقعیت شناس  عمومی  روابط  ویژگی های 
عمومی موقعیت شناس از بازگو کردن مطالب و اطالعاتی 

که بحران را تشدید می کند خودداری می نماید.
بحران  بروز  مواقع  در  کارآمد  و  فعال  عمومی  روابط 
به عنوان مشاور امین رئیس دستگاه وارد عمل می شود و 
به  را  آسیب ها  بحران  خاص  قواعد  و  اصول  رعایت  با 
بحران  مسالمت آمیز  حل  برای  را  راه  می رساند،  حداقل 
همواره می کند، تهدیدها را به فرصت تبدیل می نماید و 
افکار عمومی را به همگرایی در جهت رفع بحران هدایت 

می کند.
بحران ها جنبه عمومی و حتی جهان شمول  برخی  اما 

دارد و کشورهای مختلف یا حتی تمامی بشریت را درگیر 
خود می کند و هزینه های سنگینی را بر اقتصاد جهان تحمیل 
آن  از   « »کرونا  نظیر  همه گیر  بیماری های  شیوع  می نماید. 
آن  برای  قاطعی  راه حل  تاکنون  که  مشکلی  است،  جمله 
یافت نشده است، هرچند با درایت می توان آن را با هزینه 
زمینه  این  در  می تواند  عمومی  روابط  گذاشت.  سر  پشت  کمتر 
به  کارکنان(  و  )مشتریان  ذی نفعان  تشویق  با  و  کند  نقش آفرینی 
ادامه همکاری فعال و مؤثر با سازمان از طریق فضای مجازی در 
تعدیل هزینه های انسانی و مالی به حداقل ممکن به شیوه ای مؤثر 

عمل کند.
بهترین  دورکاری  استراتژی  می رسد  نظر  به  حاضر  حال  در 
در  که  افرادی  است.  بنگاه ها  در  کارکنان  کار  ادامه  برای  راهکار 
به حساب  مجموعه  آن  سرمایه های  می کنند،  فعالیت  سازمان  هر 
می آیند و اگر بنگاه ها آنان را به هر طریقی از دست بدهند، تأمین 
و جایگزینی این نیروها مشکالت بسیاری را ایجاد می کند؛ بنابراین 
باید گفت، فارغ از بحث ارزش جان هر فرد و اهمیت حفظ آن، 
آن  برای  مهمی  بسیار  سرمایه  مجموعه  یک  داخل  افراد  سالمت 
بنگاه محسوب می شود؛ ضمن آن که تأکید بر فعالیت های دیجیتال 
از مهم ترین مواردی است که برای پیشگیری از گسترش بیماری 
و  فیزیکی  تماس  کاهش  می باشد.  مطرح  )جهان شمول(  پاندمیک 
به  دادن  میدان  و  الکترونیکی  تماس های  از  استفاده  با  حضوری 
با  بحران  از  عبور  امکان  حاضر  شرایط  در  دیجیتال  فعالیت های 
که  سازمانی  هر  و  می کند  فراهم  سازمان  برای  را  هزینه  حداقل 
کمتر  دوران  این  در  می تواند  دارد،  زمینه  این  در  بیشتری  توانایی 
آسیب ببیند و نسبت به بقیه رقبای خود عملکرد بهتری داشته باشد.
امروزی  شرکت های  و  سازمان ها  که  است  این  واقعیت 
قادر  اطالعاتی  ارتباطی-  مقتدر  سامانه های  وجود  بدون 
عناصر  نمی توانند  نیرومند،  اطالعات  جریان  برقراری  به 
راستای  در  خود  نقش های  ایفای  برای  را  خود  سازمانی 
سرآمدی  و  کنند؛  بسیج  سازمانی  سرآمدی  اهداف  تحقق 
سازمانی حول محور جریان اطالعاتی و ارتباطات سازمانی 
معنا پیدا می کند و بدون آن نمی توان انتظار داشت سازمان 
بتواند جایگاه خود را در محیط پرتالطم رقابت و یا بحران 

حفظ کند. امری که به روابط عمومی کارآمد نیاز دارد
منبع: شارا

روابط عمومی موقعیت شناس 

به علت شیوع کرونا، 

استاندار گیالن تصریح کرد، 

خبرخبر

 :24 گیالن  خبری  شبکه 
کرد:  اعالم  رشت  شهردار 
سبب  کرونا  ویروس  شیوع 
درآمد  درصدی   ۸۸ کاهش 

شهرداری شد. 
در  حاج  محمدی  ناصر 
دولت  گفت وگوی  شورای 
در  خصوصی  بخش  و 
استانداری گیالن  با بیان اینکه 
بخش عمومی نیز مانند بخش 
خصوصی  بخش  و  دولتی 
است،  مالی  تامین  نیازمند 
درآمد  درصد   25 کرد:  اظهار 
اسفندماه  در  رشت  شهرداری 
وی  می شود.  محقق  سال  هر 
شیوع بیماری کرونا را موجب 
درآمد  درصدی   ۸۸ کاهش 
دانست  رشت  شهرداری 
باید  شهرداری  افزود:  و 
پاسخگوی 4۰۰۰ هزار پرسنل 
لذا  باشد  سال  پایان  در  خود 
نیازمند مدیریت زنجیره تامین 

مالی شهرداری ها هستیم.
بر  تاکید  با  رشت،  شهردار 
تشویقی  بسته های  ارائه  لزوم 
بخش  مالی  تامین  جهت 
عمومی غیر دلتی، یادآور شد: 
نمی تواند  دیگر  شهرداری 
ساختمان  صنعت  به  وابسته 
باشد و از فروش شهر کسب 

درآمد کند.
بیان  با  حاج محمدی  دکتر 
شهرداری  مالی  تامین  اینکه 
باید به روش های جدید باشد، 
مالی  تامین  کرد:  خاطرنشان 
دولت از مردم صورت می گیرد 
و اکنون مردم به واسطه کرونا 
و  هستند  اقتصادی  فشار  در 
است.وی  کرده  افت  بازار 
دولت  فشار  کاهش  خواستار 
اضافه  و  شد  شهرداری ها  بر 
کرد: بخشی از بدهی دولت به 
شهرداری  بدهی  و  شهرداری 

به دولت تهاتر شود.
بیان  با  رشت،  شهردار 
شهرداری  درآمد  امروز  اینکه 
ماه  پایان  حقوق  از  کمتر  به 
گفت:  است،  رسیده  پرسنل 
نمی توان  شرایطی  چنین  در 
کارهای  انتظار  شهرداری  از 
داشت؛  خدماتی  و  عمرانی 
اگر  که  است  حالی  در  این 
شهری  زباله های  روز  یک 
جمع آوری نشود، مردم دچار 

بحران خواهند شد.  
جالل الدین محمد شکریه، 
گیالن  اصناف  اتاق  رئیس 
ماه  اینکه طی سه  بیان  با  نیز، 
تحت  صنفی  واحدهای  اخیر 
عنوان  گرفته اند،  قرار  فشار 
کرد: فشارهای اقتصادی ناشی 
و  داشت  وجود  تحریم  از 
اصناف  کرونایی  فشار  اکنون 
بحران  می دهد.وی  آزار  را 
کرونا را فرصتی برای تدوین 
جدید  اقتصادی  راهکارهای 
نیازمند  کرد:  اضافه  و  دانست 
همکاری بانک مرکزی در بازه 
زمانی یکساله هستیم تا رونق 

اقتصادی اتفاق بیفتد.
گیالن،  اصناف  اتاق  رئیس 
 ۸۷۰ نام  ثبت  به  اشاره  با 
وزارت  سامانه  در  نفر  هزار 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
کرونا،  اول  روز   ۱5 در 
در  صنوف  کرد:  خاطرنشان 
فعال،  دسته  سه  به  کرونا  ایام 
کامال  و  آسیب دیده  بخشی 
و  شدند  تقسیم  آسیب دیده 
از سه میلیون واحد صنفی در 
هزار   ۷۸۰ میلیون  یک  کشور 
 ۸۰۰ و  میلیون  پنج  با  واحد 

هزار کارگز آسیب دید.
این  در  شکریه  مهندس 
اجرای  خواستار  نشست 
برای  مالیاتی  معافیت های 

اصناف شد ..

در آمد شهرداری 
رشت 88 درصد 

کم شد 

روابط  مدیر  مدیرعامل،  مشاور  معادی  سعید  قلم:  به 
عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون

زهرا رضائی

اقدام کننده: پروین محمدپور

 معاون سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان 
اینکه مجموع صادرات و صادرات مجدد 
چهار  گذشته  سال  در  انزلی  آزاد  منطقه 
برابر واردات این منطقه بوده است، گفت: 

این منطقه در سال گذشته  تراز تجاری 
و  واردات  مابین  محسوسی  اختالف  با 
صادرات بالغ بر ۱۱۰ میلیون دالر، مثبت 

ارزیابی شده است. 
مهندس وحید طالب پور  اظهار کرد: 
و  گمرکی  امور  سامانه  آمار  براساس 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سفارش  ثبت 
صادرات  و  صادرات  عملکرد  مجموع 
در  منطقه  این  اقتصادی  فعاالن  مجدد 
دالر  میلیون   ۱5۰ بر  بالغ  گذشته  سال 

مجموع  برابر  چهار  میزان  این  که  بوده 
تجار،  دالری  میلیون   ۳۷ واردات 
منطقه  این  صنعتگران  و  سرمایه گذاران 

در سال گذشته است.
اقتصادی  فعاالن  واردات  اهم  وی 
منطقه آزاد انزلی را شامل واردات مواد 
واحدهای  و  صنایع  نیاز  مورد  اولیه 
که  دانست  منطقه  در  مستقر  تولیدی 
جملگی برای تولید استفاده شده و پس 
از ایجاد ارزش افروده و تولید محصول 

نهایی بخشی از آن نیز صادرات و یا در 
خود منطقه به فروش می رسد.

سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
سازمان منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: بخش 
دیگر با رعایت قوانین ارزش افزوده و با 
و  دولت  عوارض  و  حقوق  پرداخت 
مالیات ارزش افزوده وارد کشور می شود 
آزاد  منطقه  واردات  از  دیگری  بخش  و 
انزلی به پروژه های سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی منطقه بر می گردد.

صادرات سازمان منطقه آزاد انزلی 4 برابر رشد یافت
معاون اقتصادی منطقه خبر داد،
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گوناگون

به  افزیش ورود ی ۳۷درصدی خودرو ها  اعالم  با  استاندار گیالن  شبکه خبری گیالن 24: 
گیالن هشدار داد،مردم همچنان از سفر های غیرضرور به استان خودداری کنند.

استاندار گیالن امروز در نشست ستاد مقابله با کرونای گیالن با اعالم افزایش ۳۷درصدی 
ورود خودروها به گیالن در 2روز گذشته از مردم خواست برای حفظ سالمتی خود، خانواده و 

هموطنان همچنان از سفرهای غیرضروری به گیالن خودداری کنند.
ارسالن زارع با اشاره به برگزاری نماز عید سعید فطر در مساجد از نمازگراران هم خواست، 

رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی را جدی بگیرند.
در  مسئوالن  با  شان  همکاری خوب  برای  گیالن  فهیم  مردم  از  قدردانی  با  همچنین  وی   

مبارزه با کرونا گفت: با همکاری و همراهی خوب مردم و رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
آمار ورودی به بیمارستانها در 24ساعت گذشته به 2نفر رسید و وضعیت ۳شهر قرمز گیالن به  

وضعیت زرد و تعداد شهرهای سفید هم به ۶شهر افزایش یافت.  
استاندار گیالن در ادامه به برگشت ساعت کار، کارمندان به روال عادی از هفته آینده اشاره 
کرد و افزود: بر اساس مصوب امروز جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، از دهم خرداد، حضور همه 
کارمندان در محل کارشان به روال قبل یعنی از ساعت ۷و۳۰ دقیقه تا ۱4و۳۰ دقیقه برمی گردد.

ارسالن زارع اعالم کرد: مکانهای تاریخی و موزه  ها هم از فردا با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی بازگشایی می شود.

بازنشستگی سخت و زیان آور 
و شرایط آن 

استاندار خواستار شد، لطفا به گیالن سفر نکنید

 
پایگاه های خبری ، تحلیلی واکنش 
اقتصادی و گیالن 24: مشاغل سخت 
زمان  تواند  می  شغل  آوریک  زیان  و 
فرد  یک  استراحت  و  بازنشستگی 
دلیل  به  ای  عده  اما  ترکند،  آسان  را 
زیان  و  سخت  شرایط  از  اطالع  عدم 
آوربودن شغل خود با مشکالتی روبرو 

می شوند. 
سخت  مشاغل  جزء  شما  شغل  گر 
و زیان آور باشد، می توانید با 2۰ سال 
یا 25 سال سابقه  سابقه کار متوالی و 
کار متناوب در کار سخت و زیان آور 
بازنشسته شوید و در دوره بازنشستگی 
با وجود 2۰ سال کار، حقوق شما کامل 
محاسبه می شود. اما چند سوال همواره 

برای کارگران مطرح است.
سخت  مشاغل  جزء  مشاغلی  چه 

هستند؟
تعریف مشاغل سخت و زیان آور: 
کارهایی  آور  زیان  و  سخت  کارهای 
فیزیکی،  عوامل  آنها  در  که  است 
بیولوژیکی  و  مکانیکی  شیمیایی، 
در  که  بوده  استاندارد  غیر  کار  محیط 
اثر اشتغال کارگر )بیمه شده( تنشی به 
طبیعی  های  ظرفیت  از  باالتر  مراتب 
)جسمی و روانی ( در وی ایجاد می 
و  شغلی  بیماری  آن  نتیجه  که  گردد 

عوارض ناشی از آن می باشد.
لیست مشاغل سخت و زیان آور 

چگونه تهیه می شود؟ 
بودن  آور  زیان  و  سخت  تعیین 
کارگر،  درخواست  حسب  بر  مشاغل 
بهداشت  وزارت  ها،  تشکل  کارفرما، 
وزارت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  و 
تعاون-کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی 
سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط 
کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه 

ای وزارت بهداشت-درمان و آموزش 
پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون-
کار و رفاه اجتماعی و با تایید توسط 
کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی 
موضوع این آیین نامه انجام می گیرد.
شغل  یک  اینکه  تعیین  برای  بنابراین 
جزء مشاغل است یا خیر نیاز به رای 

کمیته ذکر شده است.
 کار در معادن اعم از تحت االرضی 
یا سطح االرضی که ایجاب می نماید 
کارگران در تونل ها و راهروهای سر 

پوشیده به استخراج بپردازند.
کردن  جدا  شامل  استخراج  کار   
کار،  سطح  از  مواد  ساختن  منفجر  یا 
انفجار،  به  حمل مواد عملیات مربوط 
داخل  در  برق  و  آب  تأسیسات  اداره 
معدن و به طور کلی هر گونه مباشرت 
در  کارگر  نماید  ایجاب  که  نظارتی  و 
معدن  های  میله  یا  راهروها  ها،  تونل 

انجام وظیفه نماید، می باشد.
فاضالب  و  ها  چاه  و  قنوات  حفر 
در  کار  و  زمینی  زیر  های  تونل  و  ها 

مخازن سر بسته.
از کوره  تخلیه و حمل مواد مذاب 
در  کار مستمر  و  کار  به  های مشغول 
نحوی  به  ذوب  های  کوره  مجاورت 
که کارگر در معرض مستقیم حرارت 
یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره 

باشد.
مستمراً  و  که  مستقیمًا  کارگرانی 
دباغی،  های  درکارگاه  امرتولید  در 
ساالمبورسازی و روده پاک کنی اشتغال 
دارند و کار مستمر در گندابروها، جمع 

آوری، حمل و دفن زباله شهری.
امر  به  مستمراً  که  کارگرانی  کار   
جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود 
اصطبل، سالن  مستمر طویله،  )نظافت 
واحدهای  در  طیور(  پرورش  های 

دامداری و طیور اشتغال دارند.
 کار مستمر و مداوم در فضای باز 

و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح 
های  اتاقک  دکلها،  روی  بر  زمین 

متحرک، داربست ها و اسکلت ها.
و  خطوط  برروی  مداوم  کار   
و  فشار شصت  با  برق  انتقال  پستهای 

سه کیلوولت و باالتر.
آسفالت  پخت  پاشی،  شن  مشاغل 

دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی.
داخل  در  جوشکاری  عملیات 

مخازن.
موجبات  آنها  استمرار  که  کارهایی 
اشعه  از  حاصل  ها  بیماری  به  ابتال 
مواد  با  کار  نظیر  آورد،  می  فراهم  را 
معرض  در  گرفتن  قرار  و  رادیواکتیو 
مراجع  تشخیص  به  یونساز  پرتوهای 
ذی صالح و به استناد قانون حفاظت 
مورخ  جلسه  مصوب  اشعه  برابر  در 
بیستم فروردین ماه ۶۸ مجلس شورای 

اسالمی.
محیط  فشار  با  های  محل  در  کار   

بیش از حد مجاز از قبیل غواصی.
با  که  هایی  محیط  در  مستمر  کار 
و  حفاظتی  مقررات  رعایت  وجود 
ایمنی موجبات بیماری های گوشی و 

یا کری کارگر را فراهم سازد.
و  باغات  سمپاشی  امور  در  کار   
اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و 
آشیانه های مرغداری در  طویله ها و 

زمان سمپاشی.
امر  در  مستقیمًا  که  کارگرانی  کار   
تولید و ترکیب سموم و حشره کش ها 

اشتغال دارند در زمان انجام کار.
ارتعاش  دارای  وسایل  با  کار   
درحدی که برای سالمتی کارگر زیان 

نامه  آیین   ۱۱ ماده  به  مستند  باشد.  آور 
 ۷۶ ماده  الحاقی   )2( تبصره  اجرایی 
قانون تامین اجتماعی، موضوع تصویب 
شغل   ،۸۶ سال  در  وزیران  هیات  نامه 
مشاغل  عنوان  به  صراحتًا  خبرنگاری 
سخت و زیان آور عنوان شده است و 
مصادیق آن طی مصوبات هیات وزیران 

در سال ۸۳ تصریح شده است.
شورای  مجلس  اصالحیه  طبق 
و  بار  نقل  و  حمل  رانندگان  اسالمی، 
راهداران  شهری،  بین  و  درون  مسافر 
و رانندگان وزارت راه و شهرسازی در 
جاده های کشور مشمول مشاغل سخت 
و زیان آور می شوند. طبق این مصوبه، 
و  حمل  رانندگان  اجتماعی  بیمه  قانون 
مصوب  شهری  بین  مسافر  و  بار  نقل 
که  شود  توجه  گردید.  اصالح   ۱۳۷9
مشموالن این قانون مکلف به پرداخت 
صورت  به  کارفرما  سهم  درصد  چهار 

نقد و اقساط هستند.
جزء  کارگر  شغل  صورتیکه  در 
شرایط  چه  باشد،  سخت  مشاغل 

دیگری باید احراز شود؟
شرط ذیل به منظور ارائه درخواست 
مشاغل  در  بازنشستگی  جهت  متقاضی 

سخت و زیان آور الزامی است:
سال   2۰ حداقل  که  شدگانی  بیمه 
کار  سابقه  سال  یا25  متوالی  کار  سابقه 
متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای 
سخت و زیان آور را دارا باشند، بدون 
درخواست  توانند  می  سنی  شرط 
اجتماعی  تامین  سازمان  از  بازنشستگی 

کنند.

انتظامی  فرمانده  رودسر- 
مرغ  تخم  تن   2 گفت:  رودسر 
فاقد مجوز حمل و بهداشت در 
نیسان  دستگاه  یک  از  بازرسی 

در رودسر کشف و ضبط شد.
جالل الدین  سید  سرهنگ 
راستای  در  گفت:  جوانمردی 
قاچاق و  با کاالی  مبارزه  طرح 
و  ایست  انتظامی  مأموران  ارز، 
کنترل  حین  چابکسر  بازرسی 
محور  در  عبوری  خودروهای 
دستگاه  یک  به  مواصالتی 
مشکوک  نیسان  باری  خودرو 

شده و آن را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی 
تخم مرغ  تن   2 خودرو  این  از 
بهداشت  و  حمل  مجوز  فاقد 
برابر دستور  افزود:  کشف شد، 
قضائی راننده 24 ساله به همراه 
برای  شده  کشف  تخم مرغ های 
قرنطینه  به  قانونی  مراحل  سیر 

دامی چابکسر ارجاع داده شد.
هم  رودسر  انتظامی  فرمانده 
 4۰ کشف  به  اشاره  با  چنین  
مجوز  بدون  گوسفند  رأس 
در شهرستان  بهداشت  و  حمل 
مأموران  کرد:  اظهار  رودسر، 
حین  چابکسر  بخش  انتظامی 
دستگاه  دو  به  زنی  گشت 
نیسان  و  وانت  پیکان  خودرو 
بررسی  برای  و  شده  مشکوک 
بیشتر آنها را متوقف کردند.وی 
این  از  اینکه در بررسی  بیان  با 
گوسفند  رأس   4۰ خودرو  دو 
بهداشت  و  حمل  مجوز  فاقد 
کشف شد، افزود: دو متهم ۳۱ 
و ۳5 ساله در این رابطه دستگیر 
کشف  دام های  ارزش  شدند.  
شده یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 

ریال برآورد شده است.

خبرخبر

2 تن تخم مرغ واکنشواکنش
بدون مجوز حمل 

در رودسر کشف 
شد

زهرا رضائی

مدیر مسئول  مجید محمدپور - مدیر مسئول

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد، به شرح زیر ابالغ می گردد.

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: عباسعلی سعیدی

میالد جوادی راد: حسابرس ارشد مالیاتی واحد 551622 شهرستان بندر انزلی

خبرخبر

مجلس پیش رو 
می تواند دیدنی باشد

شبکه خبری گیالن 24 و نشریه ی منطقه ای واکنش: مجلس 
پیام مقام معظم رهبری  با  امروز چهارشنبه هفتم خرداد  یازدهم 

کار خود را آغاز کرد.
هیات  سنی شامل مسن ترین و جوان ترین بعنوان اولین هیات 
همرزمانش  و  الریجانی  علی  دیروز  تا  که  جایگاهی  در  رئیسه 
جلوس کرده بودند، قرار گرفتند. پیام رهبر معظم انقالب توسط 
 « اساسی  نکته  دو  بر  درآن  که  شد  قرائت  ایشان  دفتر  رئیس 
نظارت  و تدوین قوانین کارآمد و مترفی تاکید شد،  قوانین که به 
خصوص برای حل امور و مشکالت امروز جامعه کارآیی داشته 
باشد. رئیس جمهور در این جلسه طی سخنانی ، وظیفه دولت و 
مجلس را در شرایط سخت و ویژه کنونی، تالش مشترک برای 
حل مشکالت فراوان مردم بویژه در حوزه اقتصادی برشمرد و 
خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کرد : امید مردم، حل 
مشکالتشان از سوی دولت و مجلس است و ما باید در کنار هم 

و با همکاری و یاری یکدیگر، این امید را محقق کنیم.
به نظر می رسید که در این میان همه حواس های به روزهای 
آینده و انتخاب هیات  رئیسه مجلس جدید است که چند نام در 
این بین برای ریاست مجلس و جایگزین شدن الریجانی و هم 

تیم های وی بیشترمطرح است.
محمد باقر قالیباف که یک نشست با اکثریت اعضای مجلس 
جدید داشت و از قبل هم گفته شد، بخت اصلی ریاست است با 
قدرت و پیگیری تمام وارد کارزار انتخاب هیات رئیسه شد.  هم 
چنین حاجی بابایی نماینده مردم همدان که شش دوره نماینده 
مجلس و یک دوره وزیر آموزش و پرورش بوده و از نامزدها 
کرسی ریاست است نیز با بیش از یک سوم نماینده ها نشستی 
برگزار کرد که هر دو این خبرها از فضای رسانه ای مطرح شده 

و بر صحت و سقم آن تاکیدی نداریم.
دولت  شهرسازی  و  مسکن  وزیر  نیکزاد  علی  که  شده  گفته 
دولت  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  عباسی   و  دهم  و  نهم  های 
دهم  از دیگر افرادی هستند که نامشان در میان نامزدهای ریاست 
مطرح است. به نظر نویسنده در مجموع آنچه فضای مجلس نشان 
می دهد، کارآمدی قالیباف در مدیریت های قبلی اش و اکنون 
در مجلسی که بیشتری ساکنان آن از اصولگرایان هستند، وی در 
قانون  مرکز  سکان  و  بود  خواهد  مجلس  رئیس  آینده  روزهای 

گذاری کشور را در دست می گیرد.
باید دید که سه  با این فضای بسیار ویژه  در شرایط کشور 
رقیب انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل یعنی سه نفری که 
بر سه قوه ی کشور » اجرایی ، قضایی و مقننه« تکیه زده و می 
زنند، شرایط کشور به کدام سو می رود و از گمان می رود این 

مجلس بسیار دیدنی باشد.
نفع مردم و رفاه حال  به  اهلل  انشاء  بیقتد،  اتفاق  آنچه که  هر 
تولید  برای  همدلی  و  محرومان  به  رسیدگی  آمد،  در  کم  افشار 
بیشتر و عدم  وابستگی باشد. تردیدی نخواهد بود ،در این راستا 
مردم ، تشکل ها، احزاب و به خصوص رسان های بسیار تعیین 

کننده هستند و می توانند نقش آفرینی کنند.

مجلس یازدهم حرکتش 
را آغاز کرد:

خبرخبر

خبرخبر

بانک  بیمه  خدمات  معاون 
کشاورزی گیالن گفت: مهلت 
چای  برنج،  محصوالت  بیمه 
خرداد  پایان  تا  مرکبات  و 
معمارزاده   پیمان  شد.  تمدید 
بیمه  برای  کشاورزان  گفت: 
دفاتر  به  خود  محصوالت 
خدمات بیمه ای یا شعب بانک 

کشاورزی مراجعه کنند.
توصیه  کشاورزان  به  وی 
کرد: کشاورزان از این فرصت 
باغهای  و  مزارع  بیمه  برای 

خود نهایت استفاده را بکنند.
بانک  بیمه  خدمات  معاون 
اینکه  بیان  با  کشاورزی گیالن 
کشاورزان  از  ۶9نفر  تاکنون 
محصوالت خود را بیمه کرده 
اند گفت: ۱۸هزار و ۸۰۰نفر از 
این افراد چایکار و 4۰هزار و 

۶۰۰نفر نیز شالیکار هستند.

نوبخت  محمدباقر  دکتر 
معاون رییس جمهور در رشت 
می کند  تالش  دولت  گفت: 
ساخت خط آهن رشت – انزلی 
را تا پایان امسال به بهره برداری 
درصدی   ۳۱ پیشرفت  برساند. 
انزلیمعاون   – رشت  آهن  خط 
رییس جمهور و رئیس سازمان 
عصر  کشور  ی  بودجه  و  برنامه 
از  بازدید  ی  حاشیه  در  امروز 
رشت   آهن  خط  احداث  طرح 
کند  می  تالش  دولت  گفت:  انزلی 
به  را  طرح  این  امسال  پایان  تا 
اتمام رسانده و خط آهن قزوین 

- رشت را به خزر برساند.

  بیمه کشاورزی در 
  گیالن تمدید شد

خط آهن رشت 
- انزلی 31 درصد 

پیشرفت دارد

خبرخبر

آگهی ابالغ مالیاتی
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گوناگون

بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت عالوه بر اینکه پیش ثبت نام برای خرید خودرو 
در طرح ویژه فروش عید سعید فطر تا ۱4 خردادماه 99 ادامه دارد، خودروسازان حق دریافت 

هیچگونه وجهی را جهت حضور در قرعه کشی از متقاضیان نخواهند داشت.
خودرو متقاضیان فروش فوق العاده ایران خودرو و سایپا بخوانند

با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت نام 
متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱4 خرداد 99 ادامه 
دارد.عالوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در 
دستگاه  هزار  فروش 25  زمان بندی  برنامه  در  تغییر  اساس  بر  داشت.   نخواهند  را  قرعه کشی 

خودرو،  کمیته  سوی  از  شده  تعیین  ضوابط  اساس  بر  و  ثبت نام  مهلت  اتمام  از  بعد  خودرو، 
نمایندگان رسانه های جمعی،  در حضور  و  نظارتی  و  امنیتی  نظارت دستگاههای  با  قرعه کشی 
صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه 
خودرو خواهند بود. لذا در هیچ یک از مراحل ثبت نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت 
وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت 

که بر اساس قرعه کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
یادآور می شود شرط نداشتن پالک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط 

اصلی ده گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه کشی مذکور است.

واکنشواکنش متقاضیان فروش فوق العاده ایران خودرو و سایپا بخوانند
خبرخبر

خبرخبر

بهای آب 7 
درصد افزایش 

یافت

رئیس دفتر 
روحانی خواستار 

عدم دخالت مجلس یازدهم 
در کار دولت شد 

مقام  قائم  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
از  آب  تعرفه  گفت:  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
دهم اردیبهشت ماه 99 بر اساس مجوز های شورای اقتصاد 

هفت درصد افزایش یافته است.
  محمدرضا احمد نسب، با بیان اینکه بر اساس مصوبه 
شورای اقتصاد هر سال باید قیمت آب هفت درصد افزایش 
یابد، اظهار کرد: امسال نیز قیمت آب همچون سال گذشته 

تنها هفت درصد افزایش یافته است.
باره  این  در  نیرو  وزیر   ، اردکانیان  رضا  پیش  چندی 
تاکید  و  توصیه  با  وزیران  هیئت  پیش،  سال  دو  از  گفت: 
رئیس جمهور، وزارت نیرو را درخصوص افزایش سالیانه 
کرد  محدود  درصد  هفت  رقم  به  برق  و  آب  تعرفه های 
و بیش از این مقدار افزایش تعرفه نخواهیم داشت، حتی 
کسانی که در الگوی مصرف، مصرف کمتری داشته باشند، 
سال  در  کرد:  اضافه  وی  کرد.  خواهند  دریافت  پاداش 
خوبی  همراهی  که  بزرگ  صنایع  برق،  حوزه  در  گذشته 
در تعجیل ساعت استفاده از برق برای کمک به خاموشی 
صفر در تابستان داشتند، بیش از 2۰۰ میلیارد تومان پاداش 
گرفتند و همچنین به بخش خانگی نیز ۱۰۶ میلیارد تومان 

پاداش به اشکال مختلف تعلق گرفت.
 به گفته وزیر نیرو، متقابال برای کسانی که به هر دلیلی 
مصارف باالتری از الگوی مصرف داشتند، بر اساس مصوبه 
افزایش اعمال  از دو سال پیش، ۱۶ درصد  هیئت وزیران 
نبوده  درآمد  تامین  هدف  با  افزایش  این  البته  که  می شود 
این  مصرفی  خوش  سمت  به  تشویق  و  هدایت  هدف  و 

مصرف کنندگان بوده است.
در  یا  مشترکان  درصد   ۷۰ از  بیش  حاضر  حال  در   
و  هستند  مصرف  الگوی  زیر  یا  مصرف  الگوی  محدوده 
افزایش قیمت تعرفه ها نیز خارج از موارد ذکر شده به هیچ 
وجه اعمال نخواهد شد. اگر مستندی در این زمینه مشاهده 
شد اطالع رسانی با شماره مستقیم وزارت نیرو انجام شود 

تا بنده شخصا موضوع را پیگیری کنم.
نگاه مدیر مسئول:

نظر به اینکه کشور ما یک سرزمین کم آبی است ، یکی 
از روش های اعمال صرفه جویی افزایش قیمت آب بهاء 
است. به نظر نمی رسد در کوران گرانی ها و تورم ۳۰ تا 
4۰ درصدی موجود سایر اقالم مورد نیاز  جامعه ، افزایش 

هفت درصدی میزان قابل توجیه و پذیرش باشد.
انسان  برای زندگی  وقتی آب که یک ضرورت حیاتی 
است و بسیاری تصفیه شده آن را به خصوص در منازل و 
بخش صنعت  هدر می دهند، باید بهای آن هم به تناسب 
در کشور  نرخ آب  افزایش  امسال  برای  گران شود.  تورم 
2۰ درصد معبار مناسبی بود اما اینکه مدیران وزارت نیرو 
درصدی  هفت  افزایش  نتیجه  به  آب  بخش  مسئوالن  و 
جای  و  نیست  مشخص  نگارنده  برای  حداقل  رسیدند، 
سئوال دارد/؟ اینکه حاال  عده ای که آب را بیش از حد 
مصرف کرده یا آن را هدر می دهند ، خودشان را جر بدهند 
خدمات  بیشتر  گرانی  از  یکی  چرا  ها  گرانی  میان  در  که 
دولت سخن می گوید به هیچ وجه مهم نیست. مهم این 
است که با فرهنگ سازی در مصرف ، اعمال روش های 
باید  برق  بهای  و  بها  آب  مناسب  افزایش  گیرانه،  سخت 
به جامعه این پیام را داد که مصرف درست و بهینه داشته 
باشید تا همیشه حتی در قلب تابستان آب و برق مطمئن 

داشته باشید.

احمدی نژاد  دولت  دیگر  چهره  سه  نیکزاد،  بر  عالوه 
یعنی محمد مهدی زاهدی، عبدالرضا مصری و محمدرضا 
کاندیدا  مجلس  رئیسی  نایب  برای  هم  میرتاج الدینی 
ریاست  برای  که  بابایی  حاجی  حمیدرضا  می شوند. 
وزیر  احمدی نژاد  دولت  در  نیز  شده  کاندیدا  مجلس 

آموزش وپرورش بود.
حضور پر رنگ این گروه برای رسیدن به مناصب مهم 
مجلس در رسانه های داخل ایران به عنوان »تحرک طیف 

احمدی نژاد« توصیف شده است.
و  احمدی نژاد  دولت  وزیران  از  ترکیبی  که  گروه  این 
برخی اعضای جبهه پایداری هستند، منتقد این نام گذاری 
هستند و می گویند به عنوان طیف اصولگرا و انقالبی در 

مجلس فعال هستند.
به موازات این تالش ها محمدباقر قالیباف که طیفی با 
تصاحب  برای  می کند،  رهبری  را  »نواصولگرایان«  عنوان 
انجام  را  گسترده ای  تالش های  یازدهم  مجلس  ریاست 
سه شنبه  روز  تالش ها  همین  راستای  در  او  است.  داده 
ششم خرداد در جلسه ای با حضور راه یافتگان به مجلس 

سخنرانی کرد. 

خبرخبر

و   24 گیالن  خبری  شبکه 
گیالن  استاندار  واکنش:  نشریه 
با تأکید بر لزوم پرهیز هموطنان 
از سفرهای غیرضروری گفت: 
همچنان به رعایت توصیه های 
شهروندان  توسط  بهداشتی 
دهنده  ارائه  واحدهای  همه  و 
در  و  داریم  تأکید  خدمات 
صورت رعایت نشدن این امر 
مهم، واحدهای متخلف پلمب 

می شوند.
ارسالن زارع در جلسه ستاد 
استانی مدیریت کرونا با اشاره 
به اینکه امروز بر اساس اعالم 
و  مبارزه  روند  در  ملی  ستاد 
کشور  در  ویروس  این  مهار 
عبور  مرحله  سه  از  تقریبا 
اعالم  داشت:  اظهار  ایم،  کرده 
کشور  بسیج  و  بیماری  دقیق 
از  عبور   ، آن  با  مقابله  برای 
حالت خطرناک و کنترل شیوع 
فاصله  طرح  اجرای  با  بیماری 
فاصله  و  اجتماعی  گذاری 
و  اجتماعی  هوشمند  گذاری 
تدریجی  های  بازگشایی  نیز 
از  کارها  و  کسب  پلکانی  و 
عبور  آن  از  که  بود  مراحلی 

کردیم.
به  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
تدریج وارد مرحله چهارم می 
شویم ، ادامه داد: در این مرحله 
تشخیص  بخش  و  ها  نظارت 
در  شتاب  هدف  با  بیماری 
و  مبتالیان  شناسایی  روند 
می  تشدید  آنان،  جداسازی 
داریم  تأکید  همچنان  اما  شود 
که دستور العمل ها و پروتکل 
رعایت  باید  بهداشتی  های 

شوند.
اساس  بر  کرد:  بیان  زارع 
مدیریت  ملی  ستاد  تصمیم 
رئیس  اعالم  طبق  و  کرونا 
جمهوری در جلسه امروز این 
اماکن و صحن حرم ها  ستاد؛ 
رعایت  با  ها  رواق  از  غیر  به  
بهداشتی   های  پروتکل  کامل 
می  گشایش  فطر  عید  از  پس 
در  دولت  عالی  نماینده  یابند. 
مساجد  بازگشایی  از  گیالن 
به  جماعت  نماز  برگزاری  و 
رعایت  با  و  محدود  صورت 
در  بهداشتی  های  پروتکل 
وضعیت  که  هایی  شهرستان 
سفید دارند، خبر داد و افزود: 
همه  بازگشایی  خصوص  در 
محدودیت  پایان  و  مساجد 
برای فعالیت پاساژها، در جلسه 
بعدی ستاد ملی مدیریت کرونا 
تصمیم گیری می شود. زارع به 
عادی  روال  بازگشت  موضوع 
حضور کارمندان در سر کار به 
مصوبات  از  دیگر  یکی  عنوان 
امروز ستاد ملی مدیریت کرونا 
اشاره و خاطرنشان کرد: از ۱۰ 
خردادماه، همه کارمندان اداری 
دستورالعمل  تمامی  رعایت  با 
ها  از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا 
۱4 و ۳۰  دقیقه در محل کار 

خود حضور می یابند.
ها  موزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و مکان های تاریخی نیز از فردا ) 
های  پروتکل  رعایت  با  یکشنبه( 
 ، شوند  می  بازگشایی  بهداشتی، 
بازگشایی  اینکه  به  توجه  با  افزود: 
فعالیت  گیری  سر  از  و  اماکن  این 
و  مراودات  افزایش  زمینه  مشاغل، 
می  فراهم  را  بیماری  شیوع  امکان 
کند؛ رعایت پروتکل های بهداشتی 
در جهت  ها  نظارت  تشدید  نیز  و 
تاکید  مورد  تجمعات  از  پیشگیری 
جریان  در  شد:  یادآور  است.وی 
های صورت  نظارت  و  ها  ابالغیه 
گرفته و مستمر از سوی اداره کل 
و  گردشگری   ، فرهنگی  میراث 
بازرسان  و همچنین  دستی  صنایع 
مرکز بهداشت ، تعزیرات و اماکن؛ 
پروتکل  تمامی  شده  تاکید 
های بهداشتی برای میزبانی از 
در  و  شود  رعایت  گردشگران 
واحد  رعایت،  عدم  صورت 

متخلف پلمب می شود .

واحدهای 
خدماتی متخلف 
تعطیل می شوند

هر روز در رشت با بحران 
مواجه شده ام! 

ی  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
و  مدیریتی  ثباتی  بی   واکنش:  ای  منطقه 
های  آسیب  از  مدیران  مداوم  تغییرات 
تاکنون  و  است  شهری  مدیریت  جدی 
رشت خسارت های بسیاری از این عدم 

ثبات دیده است. 
با  ناصر حاج  محمدی در دیدار  دکتر 
گیالن  استان  های  خبرگزاری  سرپرستان 
با  ماه   ۱۱ رشت  گفت:  کارش  دفتر  در 
آن  از  پس  و  است  اداره شده  سرپرست 
بسیاری  گرفتم  تحویل  را  کار  من  زمانی 
از پروژه ها خاتمه پیمان به اصطالح ماده 
سنگین  های  و خسارت  بودند  شده   4۸
افزود:  وی  بود.  شده  وارد  شهرداری  به 
تومانی  میلیارد   ۸۰۰ بدهی  وارث  من 
شهرداری شدم و از روزی که شروع به 
کار کردم تقریبًا همیشه با بحران در رشت 

رو به  رو شدم.
شهردار رشت با اشاره به اینکه دوست 
در  بیشتر  گروهی  رسانه های  با  دارد 
ارتباط باشد گفت: اما متاسفانه فشارهای 
بحران سازی  را تحمل می کنم و  بسیاری 
بسیاری  و  فرصت  کمبود  کار،  تنوع  ها، 
و  فرصت  این  دست  این  از  موضوعات 
با شما  بیشتر  نداده که  تا کنون  امکان را 

دیدار و گفت و گو داشته باشم.
کرد:  نشان  خاطر  محمدی  حاج 
 9۸ سال  از  رشت  شهرداری  مجموعه ی 

و  گوناگون  اتفاقات  با  مداوم  طور  به 
عجیب و غریب دست و پنجه نرم کرده 
بررسی  را  رشت  مسائل  آمدیم  تا  است. 
سال   ۳5 که  شدیم  مصیبتی  گرفتار  کنیم 
دامنگیر رشت بوده و لندفیل سراوان که 
یکی از بزرگترین مرکز دفن زباله کشور 
به  را  ما  ذهن  و  فکر  می شود  محسوب 
شهردار  من  وقتی  و  کرد  معطوف  خود 
شده  نصب  شماری  روز  تابلوی  شدم 
بود که حدود ۱۰۰ و اندی روز را نشان 
این  در  بایستی  می  که  معنا  بدین  می داد 
با  خواست  خدا  و  شود  حل  باید  مدت 
اتفاقات  مداوم  سرکشی  و  ریزی  برنامه 
خانه ای  تصفیه   و  خورد  رقم  هم  خوبی 
که از سال ۱۳95 قراردادش منعقد شده و 
تا تیرماه 9۸ کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشت اکنون بیش از 9۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
افزایش  موضوع  را  دیگر  مسئله  وی 
قیمت بنزین و تبعات پس از آن دانست 
متاثر  را  رشت  شهرداری  شدت  به  که 
کاهش  سبب  قیمت  افزایش  این  و  کرد 
درآمدها و افزایش هزینه ها در شهرداری 

شود.
دکتر حاج محمدی در ادامه اظهار کرد: 
در ادامه با بحران برف رو به  رو شدیم و 
شهرداری و همکارانمان با جدیت تمام و 
پنج شبانه  روز درگیر  توان خود  در حد 

شدند و زیرساخت معابر شهری و فضای 
آن  دنبال  به  و  دیدند  جدی  آسیب  سبز 
کرونا  منحوس  ویروس  شیوع  موضوع 
رعایت  به  مجبور  و شهرداری  آمد  پیش 
نسبت  و  گردید  بهداشتی  های  پروتکل 
به کاهش حضور کارمندان اقدام نمود و 
یافت  کاهش  شدت  به  شهرداری  درآمد 
یک چهارم  که  اسفندماه  که  ای  گونه  به 
بودجه شهرداری را تامین می کرد کاهش 
بر  سنگینی  بسیار  فشار  و  داشت  شدید 
مدیریت شهری وارد نمود.شهردار رشت 
تمام  گفت: موضوع مصائب کرونا هنوز 
بنام  جدیدی  چالش  با  که  است  نشده 

طرح سوال از شهردار مواجه شدم.
کار  به من گفته بودند که  این  از  پیش 
کلیه شهرهای  از  شهردار در شهر رشت 
هرگز  اما  است  تر  سخت  کشور  دیگر 

تصور چنین وضعی را نداشتم.
دادن  توجه  ضمن  حاج محمدی  دکتر 
گیالن  استان  های  خبرگزاری  نمایندگان 
به مجموعه فعالیت هایی که در شهرداری 
انجام  وی  تصدی  زمان  طول  در  رشت 
انجام  اقدامات  تشریح  به  است،  شده 
رشت  در  حضورش  ابتدای  از  شده 
قابل  اقداماتی  را  آن  و  پرداخت  تاکنون 
به  شهردار  گزارش  کرد.  توصیف  دفاع 

در  حاضر  گروهی  رسانه های  نمایندگان 
در  انجام شده  اقدامات  این نشست شامل 
لندفیل سراوان، اجرای تصفیه خانه زباله ها، 
پروژه  های توسعه کارخانه کود آلی، پروژه  
فیبرنوری،  جمله  از  سرمایه گذاری  های 
پروژه  بزرگترین  که  لند  گیل  آبی  پارک 
و  است  رشت  شهر  تاریخ  سرمایه گذاری 
است  رسیده  امضا  به  آن  قرارداد  هم اکنون 
سازندگی  قرارگاه  با  تفاهمنامه  تنظیم   ،
خاتم االنبیا ، پیگیری اجرای طرح تراموای 
سبز،  فضای  توسعه  و  اصالح   ، شهری 
پروژه های عمرانی از جمله نهضت آسفالت 

و...بوده است.
از  یکی  مهم  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
گیالن  استان  های  خبرگزاری  سرپرستان 
و  عزل  در  موجود  های  دخالت  بر  مبنی 
شورا  طرف  از  شهردار  بر  فشار  و  نصب 
رشت  شهر  در  موضوع  این  تقریبا  گفت: 
از  قدرت  ابزار  عنوان  به  و  بوده  مرسوم 
باعث  این موضوع  و  استفاده می شده  آن 
ابتکار  رفتن  بین  از  و  مدیریت  ثباتی  بی 
باعث  و  شده  شهرداری  در  نوآوری  و 
انگیزگی  بین  در  انگیزگی  بی  روزمرگی و 

مدیران گردیده بود

شهردار رشت در جمع مدیران خبرگزاریها، 

زهرا رضائی

ی  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
جهانی  ثبت  لوح  واکنش:  ای  منطقه 
مناسب  به   گیالن  در  هیرکانی  جنگل های 
میراث فرهنگی  روز جهانی موزه و هفته 
موزه  همایش های  سالن  در  نشستی  طی 

میراث روستایی گیالن رونمایی شد. 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش   

و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
به مناسبت  گیالن،  استان  صنایع دستی 
روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی 
از لوح ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 
مدیر  حالج  پور  شد.مسعود  رونمایی 
و  میراث فرهنگی،گردشگری  کل 
صنایع دستی در این نشست گفت: ثبت 
بخش  که  هیرکانی  جنگل های  جهانی 
دارد، در  قرار  از آن در گیالن  عمده ای 
اجالس  چهلمین  در   9۸ سال  تیرماه 
باکو  در  یونسکو  جهانی  میراث  کمیته 
پایتخت جمهوری آذربایجان اعالم شد. 
جنگل های هیرکانی از بقایای جنگل 

هستند  شناسی  زمین  سوم  دوران  های 
و به لحاظ پایداری و قدمت از اهمیت 
میلیون  دو  حدود  برخوردارند؛  بسزایی 
بویژه  ایران  در  جنگل ها  این  از  هکتار 
شمال کشور قرار دارد و ثبت جهانی این 
ارزشمند در فهرست میراث جهانی  اثر 
اقدامی مناسب برای حفظ زیست بوم و 

گردشگری طبیعی است. 
از  سایت  سه  افزود:  حالج پور 
تالش،  لیسار  جنگل های هیرکانی شامل 
گشت رودخان فومن و سیاه رود رودبار 
مناطق  این  و  است  گیالن  به  مربوط 
هیچ  و  تلقی  حفاظتی  مناطق  عنوان  به 

گونه دخالت انسانی در آن انجام نخواهد 
شد و به عنوان جاذبه های طبیعی گیالن 
محسوب خواهند شد. او افزود: همچنین 
بهمن ماه  در  رودسر  قاسم آباد  روستای 
چادرشب بافی  محوریت  با  گذشته  سال 
 ( دستی  صنایع  جهانی  شورای  سوی  از 
ثبت  به   )World Crafts Council
اثر  نخستین  روستا  این  رسید؛  جهانی 
در  مستقل  بصورت  که  است  گیالن  از 

فهرست ثبت جهانی قرار گرفته است.

پیش بینی آینده جهان از زبان مدیر عامل شرکت بنز، »دیتر زیچه«!

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 

خبرنگار: پروین محمدپور

شرکت  عامل  مدیر  زیچه  دیتر 
اخیری  سخنرانی  در  بنز  خودروسازی 
و  رفت  درصد   ۸۰ کرد،  اعالم  داشت  که 
خواهد  حذف  آینده  در  شهری  آمدهای 
شد...-رقیبان ما شرکت های تولید خودرو 
اپل, گوگل و  بلکه شرکتهایی مثل  نیستند 

سیسکو هستند.
و  افزار  نرم  آینده  سال  ده  تا  پنج  -در 

اطالعات همه صنایع را خواهد بلعید.
که   UBER اوبر  خدماتی  -شرکت 
است  تاکسیرانی  شرکت  بزرگترین  اآلن 
صاحب یک ماشین هم نیست و فقط یک 
نرم افزار است! -هم اکنون شرکت ایرباس 
است  جهان  هتلداری  شرکت  بزرگترین 

بدون داشتن حتی یک هتل ملکی!
افزار  نرم  ارایه  با   Watson -شرکت 
به  صد  در  صد  دقت  با  خود،  تشخیصی 
انواع سرطان  کمک پزشکان در تشخیص 

خواهد آمد. 
 DNA نرم افزارهای شبیه ساز ساختار-
 IVF شانس موفقیت در لقاح مصنوعی یا ،

را به 99 درصد خواهند رساند.
-تا ۸۰ درصد از رفت و آمدهای شهری 
حذف خواهند شد و سیستمهای اطالعاتی 
بنابراین   ... گرفت  خواهند  را  آنها  جای 
حداقل  به  تصادف  نداریم،  هوا  آلودگی 
خواهد رسید و وقت بیشتری برای تفریح 

خواهیم داشت.
لبه  به  بیمه  شرکت های  دلیل  دو  -به 
بخاطر  اول  رسید،  خواهند  ورشکستگی 
در  بخصوص  فیزیکی  فعالیتهای  کاهش 
حمل و نقل و دوم پیش بینی بسیار دقیق 
نیاز  آینده،  از  مصنوعی  سیستمهای هوش 

ما به بیمه را کمتر خواهد کرد.

بر  مبتنی  و  خاک  بدون  -کشاورزی 
در  درصدی   99 وری  بهره  با  اطالعات 
را  سنتی  کشاورزی  جای   ، آب  مصرف 

خواهد گرفت.
-پول جای خود را به اطالعات یا پول 
نقش  دیجیتالی  پول   ، میدهد  دیجیتالی 
پشتوانه ارز را در جهان بازی خواهد کرد.

کار  و  کسب  تنها  گفت  بتوان  -شاید 
 ، کرد  خواهد  رشد  آینده  در  که  فیزیکی 

گردشگری است.
-انسانها کارهای خود را به سیستم های 
اطالعاتی واگذار خواهند کرد و تفریح را 

برای خود نگه خواهند داشت. 
دیگه  جوان  وکالی  برای  آمریکا  -در 
با  و  راحتی  به  چون  شود  نمی  پیدا  کار 
بادقت  میتوانید  شما   IBM شرکت  کمک 

نود درصد راهنمایی حقوقی بشوید.
آینده  سال های  در  را  صنایع  مورد  این 

دچار مشکل خواهد کرد.
گرفتن  به  نیازی  دیگر  ما  -فرزند ان 
و  داشت  نخواهند  رانندگی  گواهینامه 
بی  پارکینگها  وجود  دیگر  همینطور 

معناست.
تغیرات  این  با  آینده  شهرهای  -چهره 
وحشتناک  اخبار  و  شد  خواهد  عوض 

رانندگی را دیگرنخواهیم داشت.

ورشکسته  خودروسازی  -صنایع 
خواهند شد .

بزرگی  ضربه  هم  بیمه  -شرکت های 
خواهند خورد و بازار امالک و مستغالت 

ماهیت خود را از دست خواهند داد.
-شهر ها آلودگی صوتی کمتری خواهند 
داشت. برق با کمک روشهای نوین تولید 
ارزان خوهد شد. مشکل آب حل خواهد 
شد چون عمدتا به مصرف خوردن خواهد 
و  ارزان  افراد  سالمت  -بررسی  رسید. 

میتواند از طریق موبایل بررسی شود.
سرعت  با  و  بزودی  بعدی  سه  -چاپ 
خواهد  صنتعی  طراحان  خدمت  به  تمام 

آمد و به سادگی از طریق موبایل.
کشور چین در این مورد کار را شروع 

کرده است.
جدید  دنیای  وارد  میخواهید  -اگر 
ارتباط  موبایل  با  باید  شما  ایده ی  شوید 
آنرا  باید  اینصورت  غیر  در  باشد  داشته 
قرن  برای  که  هایی  -ایده  کنید.  فراموش 
بیست .طراحی شدند در قرن 2۱ محکوم 

به شکست خواهند بود.
-هفتاد تا هشتاد درصد شغلها تا بیست 

سال آینده دیگر وجود نخواهند داشت.
-شغلهای جدید به وجود خواهند آمد 
ولی معلوم نیست در این مدت کوتاه مقدار 

آنها کافی باشد.
-گوشت تهیه شده که جایگزین گوشت 
گاو و گوساله میشود نیاز جامعه را به گرانی 
 ۳۰ همینطور  و  میبرد  بین  از  گوشت  تولید 
تامین  برای  که  کشاورزی  زمین های  درصد 
شد  خواهد  آزاد  میشود  مصرف  دام  غذای 
ودر کنار آن شرکتهای دانش بنیان حشراتی 
را به بازار خواهند آورد که پروتئین بیشتری 
را دارا خواهند بود که البته خیلی از مردم انرا 

دوست ندارند.
مودیز  بنام  اپلیکیشن  یک  اکنون  -هم 
وجود دارد که احساس شما را نشان میدهد.
دیگری  اپلیکیشنهای   2۰2۰ سال  -در 
آنالیز حالت های  قادر خواهند بود از طریق 
صورت بگویند که کالم گفته شده دروغ یا 
برای  اتفاقی  چه  کنید  تصور  است!  راست 

سیاستمداران خواهد افتاد!!
که  است  دیجیتال  پول  یک  کوین  -بیت 
میتواند نقش پشتوانه ارز را در جهان را بازی 
کند. -طول عمر در حال افزایش است و به 

باالی صد سال خواهد رسید.
-در زمینه تحصیالت تا سال 2۰2۰ هفتاد 
و  بود  خواهند  موبایل  دارای  مردم  درصد 
اموزش  به  دسترسی  که  معناست  بدان  این 
جهانی خواهند داشت و می توانند از موسسه 
Khan academy استفاده کنند،دسترسی 
رایگان به آموزش مجانی برای همه کودکان 
در  تحصیل  همینطور  شد  خواهد  قرار  بر 

کشورهای پیشرفته.
-میتوان با در دسترس قرار دادن اپلیکیشن
آموزش زبان انگلیسی بصورت مجانی به 
کودکان در آفریقا و سایر نقاط جهان آنها را 
قادر به تکلم به زبان انگلیسی در حد عالی 

در عرض شش ماه کرد.

مدیر مسئول 

استاندار گیالن ،

  لوح ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی گیالن رونمایی شد



دل به شوق آمده و باز تو را می خواهد
از همین لحظه ی آغاز تو را می خواهد

واژه واژه سخنم تا غزلی ناب شود
ای غزل خوان غزل ساز تو را می خواهد

مثل خورشید سحرگاه بهاری با شوق
گل به  رقص آمده طناز تو را می خواهد

در نوا آمده با شوق تو سنتور دلم

بس کن این قّصه که ای کاش شوی جای کسی
نه به عزلت خوشی ای دل، نه پذیرای کسی

سربلندی ز وفا داشتم امروز، اگر
سر به زانوی غمم بود ز سودای کسی

جور یاری نکشیدم به مکافات عمل

وقت نماز، خلوت دل از خدا پُر است 
این خانه از تبلور دست دعا پُر است

ای آفتاب، بگذر و بگذارمان به خویش 
اینجا ز گرمی نََفس آشنا پُر است 

در پنج نوبتی که مجال عـروج ماست 

بانوی باران های چشمم، دختر عشق
می خفت او با دل شبی در بستر عشق

در برکه ی چشم من آن شب میهمان بود
شیدای آب، آبی ترین نیلوفر عشق

شب بود و مهتاب و من و دل جملگی مست

صبح آمد 
با نگاه ممتد محبوبه های شب

با دستمالی ترانه
به ایوان آفتاب

این چشم های خسته را باید ببندم 
بر صداهای مزاحم

ـ در مسیِر دلکش دیدار ـ
عطر نگاهت را اگر نشناسم 

تا خیاالت شب ات موی رها بافته است
نیست تردید که زنجیر مرا بافته است 

سر این رشته دراز است... غمش می گویند
نیست معلوم چه کس تا به کجا بافته است

پشت این پنجره پاییز نمی داند که
عشق را قصه ی بی چون و چرا بافته است

شور افکنده به شهناز تو را می خواهد
شور عشق است که از حنجره ی ثانیه ها 
هر دم این صاحب آواز تو را می خواهد

واژه در واژه ی احساس نگاه حافظ
بیت بیت غزل  سعدی شیراز تو را می خواهد
من خرابم ز شرابی که ز چشمان تو ریخت

عشق، این خانه برانداز، تو را می خواهد

نفسی می کشم اکنون به تمنّای کسی
قطره ای مانده به مردابم و دردی ست سکون

آتشم می زند اندیشه ی دریای کسی
عالم آیینه، شب و روز در آن محو و پدید

اندرین آینه ام محو تماشای کسی

هر گوشه ای ز سایه بال هما پُر است
تا قبله گاه سینه، مصالی عشق اوست 

از ما همیشه مسجد آدینه ها پُر است
ما چشم دل به سمت تجلی گشوده ایم 

اینجا تمام پنجره ها از صفا پُر است

من مست او، او مست بود از ساغِر عشق
در لیله القدری چنین بانوی باران

می خواند صد شعر و غزل از دفتر عشق
او با غزل، دل با جنون، من نیز با اشک 

افروختیم آتش شب از خاکستر عشق

و من در آشفتگی خیال شب
صندوقچة عطری

در پای باغچه بودم
و صبح

ـ از این خلسه ی نزدیک ـ
بر بادم!

می آیم و می بویم و آرام می خوانم؛
ـ »هرجا دِل من نورباران شد،

در سکوتی که به مستِی لبت، دل تن داد
بیت بیت غزل مهر و وفا بافته است

شاعر چشم تو منهای همه شاعرها ست
شعر با تار صدا ، پود نوا بافته است

تو همان منظره ی قالی پاییز غزل
که به احساس دلش دست خدا بافته است

آسمان است نگاه تو که در پهنه ی آن
یک نفر عاشق پرواز تو را می خواهد

ای که مضمون تو هر بیت غزل کرده ردیف
شاعری قافیه پرداز تو را می خواهد

ظلمات است و نگین سحری مطلب ما
چه شب است این که کسی نشنود آوای کسی

مرغ اندیشه ی ُدرتاجم و راهی و رها
نتوانم نفسی شد قفس آرای کسی

وقتی بالل مأذنه ها، بانگ می زند 
یعنی تمام هستی ما از خدا پُر است

یارب دل شکسته ما را قبول کن 
هر چند کوچک است ولی از صفا پُر است

من شاعر دیرینه ی اندوهم، اما
امشب که می خواند غزل؟ چشم تر عشق

در بیشه های خوشبختی شاپرک ها
با لبخند آویشن ها

منتشر می شدم 

حرم آن جاست!«

خنده ات جنس حریر ست، و من می خواهم
از خدا تافته ای را که جدا بافته است

» عاشق پرواز «

» نگین سحری «

» از چشم تر عشق «

» آهو... باران «

دکتر مظاهر زمانی-رودسر

کبری قاسم نیا ـ رودسر

آذر سیفی پور ـ لنگرود

کریم رجب زاده - لنگرود

عباس رسولی املشی

عباس مهری آتیه - رودسر

مجید مبلغ ناصری - الهیجان

عبدالرضا رضایی نیا - صومعه سرا

دکتر نصرت اله صادقلو - گرگان

حسین ُدرتاج ـ لنگرود

غالمرضا مرادی ـ صومعه سرا
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اشعار

واکنش اقتصادی: هرچند روند نزولی تورم سالیانه در اردیبهشت ماه نیز ادامه یافته 
است اما روند تورم ماهیانه آهنک صعودی در پیش گرفته است. 

اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد، روند نزولی تورم سالیانه 
در اردیبهشت ماه نیز ادامه یافته است. در این ماه تورم سالیانه به 29.۸ درصد رسیده 
که نسبت به فروردین ماه 2.4 درصد کاهش نشان می دهد.البته تورم ماهیانه در این ماه 
افزایش یافته است که یک زنگ خطر جدی برای بازگشت انتظارات تورمی می باشد. 

در روزهای اخیر شاهد هشدار سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی در خصوص از 
اثر گیری رشد تورم و لزوم اجرای فوری عملیات بازار باز بودیم.

نکته قابل توجه اینکه نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست انقباضی 
پولی کاهش یافته است. هر چند کارشناسان معتقدند به دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی 
نرخ سود سپرده ها نیز کاهش یافته است اما با توجه به وضعیت کرونایی اقتصاد الزم بود 

تا تدبیر جدی در خصوص اخذ سیاست انقباضی پولی در این شرایط لحاظ می شد.

مرکز آمار ایران: زنگ خطر تورم به صدا درآمد 

شعرشعر

شعرشعر

» سعدی، آموزگار 
بزرگ اخالق و 

عشق و دوستی

» دفتری از بهار «

نوشتن از شیخ اجل جناب مستطاب سعدی که 
می خواهم او را با صفت عزیز و گرامی بستایم، با 
همه حساسیت و دشواری اش، همین که کاری از 
سر ذوق و شوق و ارادت است، ستوده و بهنگام 

و شدنی است .
سعدی آموزگار بزرگ اخالق و آرمان و عشق 
و دوستی است که به جای آن که در شیراز مجلس 
درس خود را برپا  کند، با انبانی کوچک نان خشک 
تا  از شیراز  تر  از شعر  دریایی  بزرگ و  دلی  با  و 
بغداد و شام و حجاز را پیمود و در کنار درس هایی 
که آموخت، بسیار کسان را هم آموزش داد و عشق 
و اخالق ایرانی آن هم با طعم و شکل شیرازی اش 

را به آنان هدیه کرد.
در میان شاعران نامدار ایرانی، سعدی تنها کسی 
را  پاکیزگی  و  اخالق  جانب  عشق  در  که  است 
چاشنی  با  هم  را  اخالق  و  نگاه داشته است  خوب 

عشق و دوستی بیان کرده است.
برای  نیاز  مورد  عناصر  موفق شده است  سعدی 
به  را  فارسی  عاشقانه  غزل  روان ترین  ساخت 
دست آورد و پس از سرودن حدود هفتصد غزل، 
برای همیشه رمز و راز آن را نزد خویش نگه دارد 

و این شیوه را به نام خود ختم کند.
را  او  سخن  صرفا  سعدی  زبان شیرین 
بلکه  نساخته است،  دلپذیر  و  دوست داشتنی 
هم  فارسی  زبان  پاسداشت  برای  دست مایه ای 
هست؛ به مدد خوانش آثار سعدی به ویژه گلستان 
ایرانی  نوپای  او در مکتب خانه ها، نسل  بوستان  و 
پس از حمله مغول، از آویختن و حتی آلوده شدن 
معنی  به  این  و  برد  در  به  جان  بیگانه  واژگان  به 
شیخ  سخن  به  پارسی زبانان  همه  بودن  وامدار 
شیراز است؛ کسی که ذوق و هنر و ادب و عرفان 
آویزه های ارزشمندی برای شیخوخیت اوست که 
دروازه  از  نمی توانست  شیخ  نشان  و  نام  آنها  بی 

شیراز هم بیرون برود. 
فارسی  زبان  شمردن  عزیز  سعدی؛  به  احترام 
این  و  است  و عشق  اخالق  نفیس  و  گنجینه های 
بر عهده هر فارسی زبانی است که حتی یک بیت 

سعدی را در خاطر ندارد!

دیده ام فصل بهاران، در گل و بستان تو
دوست دارم با تو باشم مثل تابستان تو

با لباس اندکی توی حیاط و پای حوض
من نگاهم همچنان بر رخت آویزان تو

آسمان با تو طراوت را به ساحل می کشد 
بوی شبنم می تراود از سر انگشتان تو

قهوه ام؛ تلخی گز و سرما به  جان، بر روی میز
گرم خواهم شد دوباره در دل فنجان تو

من زمینم: باغچه؛ تو آسمانی؛ مهربان
پس بباران هر چه داری؛ این تو، این بستان تو

رودسر، یعنی دو رود ِجاری از چشمان شهر
چایکارم بعد از این در دشت الهیجان تو

از کوچه سبز یار می آیم من
از دورترین دیار می آیم من

دستان من از ترانه ها لبریز است
با دفتری از بهار می آیم من

شعرشعر

شعرشعر

شعرشعر

واکنشواکنش

 » همسایه گل «

شهرستان  تردید  بدون 
لنگرود با وجود شاعران توانا 
پاینده  چون:  آشنایی  نام  و 
لنگرودی،  شهدی  لنگرودی، 
لنگرودی،  زاده  رجب  کریم 
دریایی  پور«  بابایی  محمد 
درتاج  حسین  لنگرودی«، 
لنگرودی، مهدی پیشنماززاده 
لنگرودی، شکیبایی لنگرودی، 
ضیاء الدین خالقی، نادر زکی 
اخوان  مهدی  لنگرودی،  پور 
لنگرودی، مرتضی نوربخش، 
لیله  زاده  حسن  محسن 
عبدالرضایی،  علی  کوهی، 
محمد محمدی بندری، احمد 
خویشتن دار لنگرودی و ...از 
فرهنگی  و  ادبی  های  قطب 
گیالن  استان  و  کشور 

محسوب می شود.
که  شاعرانی  از  یکی  اما 
بسیار  کشور  در  اشعارش 
خاص  و  عام  استقبال  مورد 
شاعر  است،  گرفته  قرار 
معاصر  برجسته  و  فرهیخته 
استاد شمس لنگرودی است. 
رسولی  عباس  اینجانب 
املشی از این شاعر، نویسنده، 
توانای  پژوهشگر  و  بازیگر 
تا  کردم  درخواست  معاصر 
از  را  شان  سروده  زیباترین 
ارسال  برایم  خودشان  نگاه 
 « ادبی  صفحه  در  تا  کنند 
همسفر شعر » نشریه واکنش 

به نمایش بگذارم.
این  خواندن  به  را  شما 
لنگرودی  شمس  زیبای  شعر 

دعوت می نمایم:
آرام  من،  عزیز  باش  آرام 

باش
حکایت دریاست زندگی

آفتاب،  درخشش  گاهی 
ترشح  نمک،  بوی  و  برق 

شادمانی
می رویم،  فرو  هم  گاهی 
می بندیم،  را  مان  چشم های 

همه جا تاریکی است
آرام باش عزیز من

آرام باش
بیرون  آب  از  سر  دوباره 

می آوریم
و تاللو آفتاب را می بینیم

زیر بوته ای از برف
که این دفعه

تو  که  جایی  از  درست 
دوست داری، طالع می شود

قرار بعدی 
تاالر مردگان 

که  ای  پنجشنبه  اولین 
نیستم 

نه گل 
نه گالب 

نه خیرات 
تو را می خواهم 

که پای هیچ یک از قرارها 
نیامدی

باران  ریای  بی  همصحبت 
باشیم

گلدان  رفیق  گل،  همسایه 
باشیم

روی  و  سر  به  دستی 
طبیعت بکشیم

دشت  و  کوه  و  جنگل  با 
انسان باشیم

تیر میدان بال، هر سینه را آماج نیست
درخورِ فهم پلنگان، باورِ دّراج نیست

میوه داران را نمی آید که گردن برکشند
کاج  و  سرو  سهم  رو  این  از  ها  زیری  به  سر 

نیست
گر خیال تازه جویان نوبهارِ زندگی ست

مشرِب صافی ضمیران را تِب مّواج نیست
باوری باید بهاری تا کند درک چمن

ورنه پاییزی نگر را تحفه جز تاراج نیست
هیچ کس ناحق نمی گوید، دقیق ار بنگری

هر اناالحق گو در این جا معنِی حاّلج نیست
گر چه » باراباس« دارد در درونش طرح نو

غیر عیسای کلیسا، هیچ تن بر خاج نیست
آن که ارزان می فروشد، کی گرانی می کند

فیل شطرنج به بازی، ترجمان عاج نیست
نشناخته  که خود  هر کس  کند،  گم  را  بخردی 

ست

خودشناسان خرد را چشِم هاج و واج نیست
سایه عمرت به پیش و می روی دنبال آن

از برایت » فاخته« جز چاره سوج و ساج نیست 

دکتر عبدالرضا مدرس زاده - کاشان

احمد ارض پیما لشکاجانی » فاخته » ـ 
رودسر

زیر نظر:عباس رسولی املشی

باور بهاری

» مجال عروج «

» خیاالت شب «

» رود جاری «
شعرشعر

دمی با استاد محمد 
شمس لنگرودی

شاعر برجسته معاصر

» قرار« » لبخند آویشن«
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ویژه رودسر،املش،رامسر

شبکه خبری گیالن 24: رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر گفت: شکار بی رویه از تهدیدهای 
جدی برای زندگی کبک های این شهرستان محسوب می شود و با متخلفین در این زمینه برخورد جدی 
صورت می گیرد. علی محمدپور گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر مستقر در  
پاسگاه سرمحیط بانی اشکورات، در حین ماموریت گشت و کنترل و جلوگیری از تخلفات شکار موفق 
شدند یک صیاد سابقه دار کبک را به همراه پنجاه دستگاه تله مخصوص صید کبک شناسایی و دستگیر 
کنند. وی با اشاره به ممنوعیت شکار و صید در منطقه شکار ممنوع اشکورات گفت: این متخلف سابقه دار 

با استفاده از تله های زنده گیری کبک )بره( در این منطقه نسبت به صید غیرقانونی کبک اقدام می کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودسر تصریح کرد: این متخلف که در گذشته نیز به همراه ادوات 
غیرمجاز  صیادی و الشه تعداد زیادی کبک دستگیر و در دادگاه محکوم شده بود، مجددا به دلیل اقدام به 

صید غیرقانونی به مرجع قضایی معرفی شد. محمدپور گفت: شهرستان رودسر به دلیل مراتع خوبی که دارد، 
از زیستگاه های مهم کبک های استان محسوب می شود و به شدت با شکار غیرمجاز این گونه از پرنده در 
این شهرستان برخورد می شود. وی افزود: در حال حاضر جمعیت کبک های این شهرستان مطلوب است و 
شکار غیر مجاز تهدیدی جدی برای کبک های رودسر محسوب می شود. محمدپور ادامه داد: کبک ها نقش 
مهمی در از بین بردن آفتات باغات و محصوالت کشاورزی دارند و کاهش جمعیت آنها تاثیری مستقیم 
بر محیط زیست منطقه می گذارد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه کبک ها توسط شکارچیان برای خوراک 
مصرفی و یا فروش به صورت غیرمجاز در برخی از بازارهای استان و یا بازار استان های همجوار شکار 

می شوند. در صورت مشاهده برخورد جدی با متخلفین صورت خواهد گرفت.

واکنشواکنش شکارچیان کبک در رودسر رصد می شوند 
خبرخبر

خبرخبر

800 خانوار 
چابکسری از 

طرح مواسات بهره مند شدند

رشد و توسعه 
اقتصادی کشور 

مرهون تالش های کارگران 
است

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری گیالن 24: 
امام جمعه اعالم کرد: درراستای اجرای طرح مواسات، 
اخیر حدود  ماه  مؤمنانه، طی دو  طرح همدلی و کمک 
۸۰۰خانوار  وبین  آوری  جمع  کمک  تومان  ۸۰میلیون 

بخش این منطقه توزیع شد.. 
تصریح  نوری  ابراهیمی  والمسلمین  االسالم  حجت 
کرد: دراین راستا هر چابکسری ۱۰هزار تومان جهت به 
اجرای بهتر طرح کمک کردند.وی افزود: هم چنین برای 
رفع مشکل مستأجرین نیازمند ، پویش مواسات تاکنون 
)ع(بخش  رضا  امام  خیریه  صندوق  درقالب  مبالغی 
مستأجرین  به  نزدیک  آینده  در  و  آوری  چابکسرجمع 

نیازمند پرداخت می شود.
امام جمعه چابکسر،از تجلیل خادمان حوزه سالمت 
چابکسری که درسراسر کشور درحال خدمت به مردم 
رعایت  وبا  شرایط  بامناسب شدن  کرد:  اظهار   ، هستند 
شیوه های بهداشتی دراجتماعات بزرگ ،درقالب »همایش 
تجلیل از خادمان حوزه سالمت چابکسری «در تابستان 
خبرداد ..  به گفته امام جمعه چابکسر ،عالوه بر حرکت 
های در خصوص مجمع خیرین ، ازدیگراقدامات در این 
راستا، برنامه »گروه جهادی فرهنگی « در یکی ازمدارس 
متوسطه اول بخش چابکسر درقاسم آباد، درقالب ۳گروه 
۱2نفری شکل گرفته که بدلیل ویروس کرونا هنوز وارد 

فازعملیاتی نشده است..
درحوزه  رودسر  درشهرستان  متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
فرهنگی نگاه کلی و کالنی وجود ندارد و همه جزئی و 
منطقه ای است. بارها درخواست جلسه مشترک جهت 
رفع مشکالت مشترک شهرستان شده است، اما ما متولیان 
فرهنگ درشهرستان رودسر حتی جلسه مشترک نداریم 

و بخش چابکسر در این زمینه محروم مانده است..
کارها  متأسفانه  کرد:  تصریح  چابکسر  جمعه  امام 
خصوصأ درحوزه فرهنگی به جای محتوا بیشتر شکلی 
عکس  وفقط  شده  داده  زینت  کار  شکل  فقط  و  است 
وفیلم گرفته می شود و کسی از ما سوأل نمی کند این 
به  مافقط  است.  بوده  مؤثر  درجامعه  هاچقدر  برنامه 
فکرشکل کارهستیم که درست انجام شود و این از بدی 

ما درشهرستان رودسراست.. 
درشهرستان  پسند  جوان  های  برنامه  خواستار  وی 
خودرا  بعد  نسل  باید  هرنسلی  وافزود:  شد  رودسر 
کنیم  نگاه  باید  را  بعد خود  ۱۰سال  ما  و  دهد  پرورش 
و من دراین زمینه احساس خوبی ندارم. پرورش نسل 
البته باید هم اکنون  آینده بدست نسل امروزی است و 
ساز وکار خوبی باشد تا بتوانیم نسل خوبی پرورش داده 

و به نسل بعد تحویل دهیم

در  را  کارگران  نقش  شهرداری  کالچای   شهردار 
تولید و اقتصاد کشور انکار ناپذیر دانست و گفت : بی 
تردید رشد و توسعه اقتصادی کشور مرهون تالش ها و 
مجاهدت های کارگران است و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی با تمام وجود به آنها افتخار می کند.
،  رفع دغدغه  ماچیانی  اثنی عشری  ابراهیم  مهندس 
های شغلی و بهبود شرایط معیشتی آنها را به عنوان دو 
موضوع مهم  مورد تاکید قرار داد و افزود : معتقدم اگر 
بهبود  کارگران  معیشتی   شرایط  و  شغلی  های  تضمین 
یابد مطمئنا شرایط بهتر از این  از سوی کارگران در روند 

تولید و اقتصاد شاهد خواهیم بود.
به گفته وی ، توسعه اقتصادی هر کشور با تولید تحقق 
می یابد و این کارگران هستند که به عنوان نیروی محرکه 

تولید ، اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند .
شهردار کالچای اضافه کرد : در سالی که مزین به  نام 
نامگذاری  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  تولید«  »جهش 
جهشی  روند  کشور  اقتصاد  و  تولید  استشرایط  شده  
این راه  امر مستلزم آن است که همه در  این  داشته که 

مسئوالنه و متعهدانه عمل کنیم.
از  دیگری  بخش  در  ماچیانی  عشری  اثنی  مهندس 
با  قدر دانی  از تالش های شبانه روزی  سخنان خود 
خدمات  ارائه  در  کالچای   شهرداری  خدوم  پرسنل 
میزان  کنید  تالش  باید   : کرد  بیان  مردم  به  شایسته 
رضایتمندی مردم را به نحو مطلوبی افزایش دهید ، هر 
چند  وضع موجود راضی کننده است اما می توان بهتر 

از این عمل کرد.

مردم  منتخب   :24 گیالن  خبری  شبکه 
مجلس  در  وعباس آباد  تنکابن  رامسر، 
برنامه ریزی  ودهم  نهم  دولت های  گفت: در 
ظرفیت  از  البرز  کوه  از  عبور  با  تا  کردیم 
توسعه  برای  زنجان  و  قزوین  استان های 
زمان  آن  و  کنیم  استفاده  کشور  شمال 
فوالد  فروش  محل  از  تومان  میلیارد   5۰۰

خوزستان به این پروژه اختصاص یافت.  
اظهار  حسینی  سیدشمس الدین   
استان  و  مازندران  استان  داشت: توسعه 
گیالن مقید به زیرساخت ها شده است.ما در 
گردشگر  نفر  میلیون   ۶ سالی  رامسر  همین 
را میزبانی می کنیم وزیرساخت ها باید اینجا 
چالوس  تا  رامسر  مسیر  در  یابد.  توسعه 
گاهی 5 ساعت زمان می برد تا مردم جابجا 
شوند و این برای مردم سخت است که باید 
وزارت راه وشهرسازی به این مسئله توجه 

کند.
تنکابن وعباس آباد  منتخب مردم رامسر، 

شرکت  داشت:  اظهار  مجلس  در 
ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها 
ضرورت دارد برای تکمیل باند و تجهیز 
ناوبری و توسعه ترمینال فرودگاه رامسر 

تالش مضاعفی داشته باشد.
دارد  ضرورت  افزود: همچنین  حسینی 
ساخت  برای  شهرسازی  و  راه  وزارت 
ویژه ای  اهتمام  آن  تکمیل  و  کمربندی 

داشته باشد.
غرب  توسعه  برای  زمانی  گفت:  وی 
دهم  و  نهم  دولت های  در  مازندران 
این  اندیشه ها  از  یکی  و  می کردیم  فکر 
توسعه  برای  مازندران  دریای  از  که  بود 
کشورهای  به  کشاورزی  و  گردشگری 

CIS استفاده کنیم.
و  تنکابن  رامسر،  مردم  منتخب 
افزود, همچنین  مجلس  در  عباس آباد 
و  کنیم  عبور  البرز  کوه  از  می خواستیم 
استان های  نظیر  البرز  پشت  ظرفیت  از 
زمان  آن  کنیم.  استفاده  قزوین  و  زنجان 
5۰۰ میلیارد تومان از محل فروش فوالد 
یافت  اختصاص  پروژه  این  به  خوزستان 
این پول شنیده ام پروژه  با تمام شدن  اما 
اهتمامی  امید است دولت  رکود دارد که 
با  متناسب  تا  باشد  داشته  زمینه  این  در 

بهره مند  امر  این  از  گردشگری  پتانسیل 
شویم.

حسینی تاکید کرد: رفاه ساکنان رامسر، 
اصل  ما  برای  مازندران  استان  و  تنکابن، 
ظرفیت  توسعه  با  امیدواریم  و  است 
ناوبری و آمدن شرکت های هواپیمایی از 
استفاده  بیشتر  منطقه  گردشگری  ظرفیت 

شود تا در نهایت به رفاه مردم بیانجامد.
دیدگاه رسانه:

در کنار همه اظهارات و مواضع دقیق و 
درست اقای حسینی باید توجه مردم این 
نواحی را به این نکته مهم جلب کنیم که 
ایشان از تیم سه نفری بودند که دردوره 
وزارت خواستار تاسیس استان ساحلی به 
اکنون  بودند.   تنکابن  یا  رامسر  مرکزیت 
بار  اند  زده  تکیه  مجلس  کرسی  بر  که 
دیگر از آقای حسینی می خواهیم تاسیس 
استان ساحلی به مرکزیت تنکابن، رامسر 
یا رودسر را پیگیرانه در دستور کار قرار 

دهند. 
های  استان  فاصل  حد  ساحلی  استان 
مسئوالن  چه  اگر   « گیالن  و  مازندران 
به   ، نیستند«  آن  ایجاد  موافق  استان  دو 
استعداد شهرستان های نوشهر، چالوس، 
تنکابن، رامسر، رودسر،املش و لنگرود با 

حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت و دارا بودن 
شکل  هم  پوشش  واحد،  گویش  یا  زبان 
زیبایی  کوهستانی،  مناطق  در  به خصوص 
منطقه با نگاه گسترده به جلب گردشگران 
و  نظیر  بی  تولیدات   ، خارجی  و  داخلی 
ایجاد صنایع بسته بندی این تولیدات زراعی 
و ..... می تواند برای توسعه اقتصادی این 

منطقه بسیار مثبت و موثر باشد.
اکنون به علت آنکه شهرستان های فوق 
شوند،  می  محسوب  استان  دو  های  دنباله 
مردم این نواحی با خرده مالکی در شرایط 
نمی  سر  به  مناسبی  معیشتی  و  اقتصادی 
برند. برای مثال وجود ۱۰ هزار خانواده در 
کمیته  پوشش  تحت  که  رودسر  شهرستان 
امداد قرار دارند یکی از مستندات وضعیت 
بد اقتصادی و فقر خانواده هاست که باید 
به سرعت برای حل این معضل و مشکل 
در  ما  عقیده  به  راهها  از  یکی  کرد.  کاری 
 24 گیالن  خبری  شبکه  و  واکنش  نشریه 
همانا تاسیس استان ساحلی است. در این 
باره در آینده بسیار خواهیم نوشت و از همه 
صاحب نظران و مسئوالن منطقه می خواهیم 
کنند.  ارسال  ما  برای  را  دیدگاه های خود 
@mohammadpour3650 ایمیل 

yahoo.com

» از چشم تر عشق «

» آهو... باران «

امام جمعه چابکسر؛

شهردار کالچای : 

ضرورت ایجاد زیر ساخت ها، 

خبرخبر

خبرخبر

گیالن  خبری  شبکه 
ای  منطقه  ی  نشریه  و   24
واکنش: مدیر جهادکشاورزی 
کرد:  اعالم  املش  شهرستان 
همایش کشوری  زنبور داری 
نوین با حضور بیش از ۱5۰ 
سراسر  زنبورداران  از  نفر 
از  روز   2 مدت  به  کشور 
تاریخ ۱2 الی ۱۳ دیماه 9۸ در 
شهرستان املش برگزار شد. 

صفری  مهدی  محمد 
افزود: این همایش با حضور 
و  کشوری  برجسته  اساتید 
انتقال  اهداف  با  المللی  بین 
مدیریت  در  جدید  یافته های 
زنبورستانها، اپی تراپی ) زنبور 
بیماری های  کنترل   ،) درمانی 
ملکه  پرورش  زنبورعسل، 

و… تشکیل شد.
کشاورزی  جهاد  مدیر 
کرد:  عنوان  املش  شهرستان 
سرشماری  نتایج  براساس 
 ،9۸ سال  در  زنبورستان ها 
 24۳ دارای  املش  شهرستان 
فروند   ۸۸۶9 زنبوردار، 
که  بوده  زنبورعسل  کندوی 
عسل  تن   9۶ از  بیش  ساالنه 
تولید  جانبی  فرآورده های  و 
و روانه بازارهای مصرف می 

کنند.
منبع: رانکوه نیور

رامسر  شهرستان  فرماندار 
گفت :براساس ابالغیه مورخه 
رحمانی  ۱۷/2/99دکتر 
کشوردر  محترم  وزیر  فضلی 
مرزی  نقاط  تعیین  خصوص 
که طی نامه ایی از سوی مدیر 
سیاسی،انتخابات  محترم  کل 
استانداری  تقسیمات  و 
رامسر  شهرستان  مازندران، 
محسوب  مرزی  مناطق  جزو 

شد.
 به گزارش روابط عمومی 
وی  رامسر  فرمانداری 
دودهستان  فقط  افزود:قبال 
از  شهید  چهل  و  سر  سخت 
این مزایا برخوردار بودند که 
کتالم  شهر  گذشته  سال  در 
شد  شامل  را  شهر  وسادات 
و هم اکنون شهرستان رامسر 
می  برخوردار  مزایا  ازاین 

شود.
دسته  آن  مرزی  نقاط   
تقسیماتی  سطوح  از 
و  )دهستان،بخش،شهرستان 
استان (هستند که مرز مشترک 
دارند.   همسایه  کشورهای  با 
مرزی  نوار  حق  برقراری 
قابل  مبلغ  افزایش  موجب 
دریافتی  حقوق  در  توجهی 
کارکنان ادارات و سازمانها و 

نهادها می شود.

برقراری حق نوار 
مرزی ادارات 

شهرستان رامسر

م، محمدپور- مدیر مسئول 

رودسر، سمیه محمدی

بهره گیری از ظرفیت بانوان از 
شاخصه های توسعه است

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه 
خبری گیالن 24: بهره گرفتن از توان و 
ظرفیت بانوان در حوزه های مدیریتی 
نقش بسیار مهمی در ارتقای شاخص 
های توسعه ای و آبادانی ایفاء می کند
به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان رودسر ؛ صبح امروز حسین 
اسمعیل پور فرماندار رودسر در نشست 
اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرکل  با 
استان گیالن سالمت ، تخصص را از 

دانست  مدیران  انتخاب  های  اولویت 
کشور  پیشرفت  و  توسعه   : گفت  و 
و  بوده  جدید  نسل  به  اعتماد  درگرو 
باید تالش کنیم در شرایط موجود از 
ظرفیت بانوان و جوانان در اداره امور 
کشور بهتر بهره گیری کنیم. وی خاطر 
نشان کرد : پرداختن به نقش و جایگاه 
آنان در  به کارگیری  زنان و  اجتماعی 
از  بی شک   مدیریتی  مختلف  سطوح 
مهم ترین ارکانی است که در موفقیت 

دولت و مسئوالن تاثیر بسزایی خواهد 
رودسر  شهرستان  فرماندار   . داشت 
و  توان  از  گرفتن  بهره   : داد  ادامه 
ظرفیت بانوان در حوزه های مدیریتی  
نقش بسیار مهمی در ارتقای شاخص 

های توسعه ای و آبادانی ایفاء می کند 
به  پور  صادق  خانم  نشست  این  در   .
عنوان رئیس شعبه تامین اجتماعی بخش 

کالچای معرفی شد .

فرماندار شهرستان رودسر :

شبکه  و  واکنش  ای  منطقه  ی  نشریه 
خبری گیالن 24:  شهردار کالچای  اعالم 
به   ۱۳9۸ سال  در  شهرداری  بودجه  کرد: 
تدوینی  های  برنامه  طبق  کامل  صورت 
این  در  و  شد  مدیریت شهری جذب  در 

راستا بودجه امسال شهرداری ۱۰ درصد 
اثنی  ابراهیم  یافت.مهندس  افزایش 
شهرداری  بودجه  کرد:  تصریح  عشری 
بود که شش  میلیارد تومان  قبل ۶  سال 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد نقدی 

و غیرنقدی داشته ایم.
تاکید  با  کالچای  تالش  پر  شهردار 
اختصاص  و  امسال  بودجه  افزایش  بر 
این شرایط  یاد آور شد: در  قیر رایگان 
مناسب روند اجرای پروژه های عمرانی 

شهر سرعت بیشتری خواهد گرفت.
شهردار کالچای گفت: خوشبختانه با 
شدیم  موفق  گرفته  صورت  تالش های 
9۰ درصد طرح جامع شهر کالچای را 
طراحی  نیازهای  و  مطالبات  اساس  بر 

در  این  برسانیم،  تصویب  به  شهری 
شرایطی است که طی یک دهه گذشته 
مهندس  نبود.  دست  در  طرحی  چنین 
اثنی عشری با اشاره به  وجود کمربندی 
 ، دارد  را  خود  خاص  های  مزیت  که 
دشوار   را  شهر  به  دسترس  مشکل  اما 
کرده است، عنوان کرد: با احداث جاده 
کنارگذر در مجاورت جاده کمربندی با 
کاربری ترکیبی و ایجاد فرصت اقتصادی 
و اشتغال می توانیم در راستای شکوفایی 
زیبای  شهر  شهردار  برداریم.  گام  شهر 
کالچای یکی از اولویت های رونق شهر 
گردشگری  حوزه  توسعه  را  کالچای 
دانست  و افزود: برنامه ریزی الزم در این 
راستا  انجام شده است.از نظر مدیریت 

نشریه ی منطقه ای واکنش و شبکه خبری 
گیالن که از اهالی همین منطقه است، از 
زمان حضور مهندس اثنی عشری ماچیانی 
در شهرداری کالچای ، این شهر ساحلی 
توسعه  های  حرکت  و  تحوالت  شاهد 
دارا  با  گردشگری   ، اجتماعی   ، عمرانی 
شدن طرح جامع شهری بوده  و بی تردید 
با کمک  و همراهی بیش از پیش شورا، 
این  ها  تشکل  و  منطقه  مردم   ، اصناف 
گیرد.  می  بیشتری  شتاب  توسعه  و  رشد 
تشکل  چند  دارای  اکنون  هم  کالچای 
.... است که  اجتماعی، زیست محیطی و 
می  ها  مجموعه  این  در  حاضر  جوانان 
کمک  توسعه  در  شهر  مدیران  به  توانند 

شایانی داشته باشند. انشاء اهلل

بودجه شهرداری کالچای صد در صد جذب شد
مهندس اثنی عشری شهردار کالچای:

وزیر  اقتصادی  معاون  پرست  دین 

واحد  این  بازگشایی  درمراسم  کشور 
نیز  امر  گفت:مسئولین  تعاونی  تولیدی 
رفع  برای  مضاعف  تالش  ضمن  باید 
امر  این  تولیدی،  واحدهای  مشکالت 
کاری  های   برنامه  اولویت   در  را  مهم 
فرماندار  رنجبر  محمد  دهند.  قرار  خود 
از  بازدید  حاشیه  در  املش  شهرستان 
کارخانه تولید فرآورده های لبنی شرکت 

 : گفت  گویه  کهنه  روستای  آب  سفید 
میزان سرمایه گذاری کل  این شرکت با 
ظرفیت تولید 2۶۰۰ تن بصورت سالیانه 
با  وی  است.  تومان  میلیارد   ۷/5 مبلغ   ،
بیان اینکه متاسفانه این شرکت طی سالها 
بود  شده  رکود  دچار  مختلف  دالیل  به 
و  جدید  عامل  مدیر  تالش  و  همت  به 
مساعدت های مدیران دولتی  به چرخه 

اشتغال   میزان  بازگردانده شد. وی   تولید 
 : افزود  و  عنوان  2۰نفر  را  تولیدی   واحد  این 
هدف از درخواست تسهیالت به مبلغ 4 میلیارد 
تومان از سوی  مدیر عامل شرکت، اجرای طرح 
بندی  بسته  و  لبنی  مواد  تولید   ( تولیدی  توسعه 
 ۳۰ برای  اینصورت   در  که  است،   ) آب شرب 
نفر بصورت مستقیم و بیش از ۷۰ نفر بصورت  

غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

فرآورده  لبنی سفیدآب رانکوه املش به چرخه تولید بازگشت

همایش زنبورداری 
نوین در املش

» خیاالت شب «

» قرار«

رامسر ساالنه پذیرای 6 میلیون گردشگر است

دستگاه نابود کننده ویروس کرونا در رودسر ساخته شد
گیالن هم که حدود ۳ هفته دستگاه ضدعفونی کننده 
 : گوید  می  است  کرده  آزمایش  را  سطوح  و  هوا 
تکنولوژی بکار رفته در این دستگاه از نوع پالسمای 
کردن  اکسید  و  اکسیژن  اتم  تولید  با  که  است  سرد 
محیط  در  آن  دمیدن  و  هوا  های  میکروب  یا  پاتوژن 
، هوا و سطوح آلوده به ویروس کرونا را ضد عفونی 

می کند. منبع: رودسری ها

بنیان تولید و درمکان های مختلف گیالن از جمله 
بیمارستان ، آزمایشگاه ، مسجد ، پایانه مسافر بری 
، باشگاه ورزشی ، آمبوالنس و مدرسه نصب شده 
است . وی گفت : این دستگاه ثبت بین المللی شده 
و گواهی ce اروپا، ایزو 9۰۰۱ و تاییدیه آزمایشگاه 
مرجع ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

را نیز دارد. 
 دانشیار ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 

با شیوع ویروس کرونا آزمایش هایی که روی  اما 
این دستگاه انجام شده نشان داد که این دستگاه قادر 
است ویروس کرونا را در مدت 2 ساعت در هوا و 
سطوح از بین ببرد.  عادل رنجی با اشاره به اینکه 
کرونا  ویروس  سطوح  و  هوا  عفونی  ضد  دستگاه 
کنندگی  استریل  برابر حجم   2 و  ندارد  بویی  هیچ 
اش بو زدایی نیز دارد افزود : تاکنون ۱۰۰ دستگاه 
دانش  شرکت  این  در  سطوح  و  هوا  عفونی  ضد 

شبکه خبری گیالن 24: یک شرکت دانش بنیان 
در رودسر دستگاه ضدعفونی کننده هوا و سطوح 

که ویروس کرونا را از بین می برد ساخته است.
 رییس پارک علم و فناوری رودسر امروز با اشاره 
به اینکه این دستگاه نتیجه 2 سال تحقیقات محققان 
رودسری است گفت : اگرچه دستگاه ضد عفونی 
هوا و سطوح درابتدا برای از بین بردن میکروب ها 
ویروس ها ، باکتری ها و قارچ ها ساخته شده است 

» لبخند آویشن«
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" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنشواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

نشریه واکنش  هر هفته بیش از 50 هزار بیننده در فضای مجازی دارد

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
حــــوزه  برای  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  از  کتاب 

رسانـه های کشـور و روابط عمــومی ها
نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 

ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 
تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران ، کتاب مرجع در حوزه اطالع رسانی برای رسانه ها و روابط عمومی ها

        

به زودی چاپ پنجم به 

بازار نشر می آید

بیش از 600 عمل پیوند عضو در 
گیالن انجام شد 

نشریه واکنش:  شبکه خبری گیالن 24 و 
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از انجام 
۶۰5 اهدای عضو در گیالن در ۱2سال اخیر 
این  در  کبد  پیوند  و  اهدا  صعودی  سیر  و 

استان خبر داد. 
دکتر ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه علوم 
اهدای  ملی  روز  با   همزمان  گیالن  پزشکی 
گوی  و  گفت  در  عضو)۳۱اردیبهشت(؛ 
اختصاصی، با اشاره به فرهنگ باالی گیالنیان 
گیالنیان  گفت:  انسان دوستانه   رفتارهای  در 
دوستانه  انسان  کارهای  تمامی   در  همواره 
ثابت قدم بوده  و  نمونه آن، اهدای اعضای 
پیوندی برای ادامه حیات هم نوعانشان است.
وی با بیان اینکه  زیرساخت های الزم برای 
پیوند اعضا اعم از تجهیزات پزشکی، نیروی 
فوق تخصص و ماهر در سطح دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن وجود دارد، ضرورت پرداختن 
به  ترویج فرهنگ اهدای عضو  را مورد تاکید 

قرار داد.
با  گیالن   پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اشاره به  فرایند ۱۰ ساله اهدا و پیوند عضو 
گیالن  استان  کرد:   خاطرنشان  گیالن  در 
پیوند  پیوندها همچون  از  برخی  در  توانسته 

کبد جزو استانهای برتر کشور باشد.
کردن  فراهم  شد:  یادآور  ساالری  دکتر 
شرایط الزم برای  انجام عمل های پانکراس، 
قلب و سایر اندام ها، در دستور کار دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن قرار دارد  و باید  طی 
ظرفیت ها،  همه  به کارگیری  با  آتی  سال های 

به آن دست یابد.
وی  اذعان داشت: خوشبختانه  با ترویج 
از  نیز  قلب  اهدای   عضو،   اهدای  فرهنگ 
سال گذشته در گیالن آغاز شد  و گیالنیان 
اهدا  نیازمندان  به  قلب  چهار  انسان دوست، 

کردند که برای پیوند به تهران ارسال شد.
عالی  شورای  رئیس  منفرد-   علی  دکتر 
گیالن   پزشکی  علوم  دانشگاه  اعضای  پیوند 
باالی  بافرهنگ  گیالنیان  اینکه   بیان  با  نیز 
فرهنگ  یک  به عنوان  را  عضو  پیوند  خود 

مدیر کل بیمه سالمت گیالن اعالم کرد : 
پایگاه اطالعات بر  از  طرح استحقاق سنجی 

انسانی  به عنوان یک وظیفه  آن  و  پذیرفته اند 
و  اعضا  اهداکنندگان  گفت:   می کنند،  تلقی 
و  پانکراس  قلب،  کبد،  که  افرادی  به  نسوج 
سایر اندام های حیاتی خود را ازدست داده اند، 
طریق  این  از  و  می بخشند  دوباره  حیاتی 
از  نیازمندان،  به  زندگی  اهدای  بر  عالوه 
تحمیل هزینه های گزاف درمان به خانواده ها 

و حتی دولت نیز جلوگیری می شود.
که   مطلب  این  به  اشاره  با  منفرد  دکتر  
و  در سوانح  سال  در طول  افراد  از  بسیاری 
حوادث گوناگون دچار مرگ مغزی می شوند، 
مؤثری  و  واقعی  حیات  افراد،  این  گفت:  
ازجمله  بدنشان  اعضای  درحالی که  ندارند. 
فعال است و می تواند در  قلب  کبد و  کلیه، 

بدن فرد دیگری ادامه حیات دهند.
رئیس شورای عالی پیوند اعضای دانشگاه 
با  کرد:   خاطرنشان  گیالن  پزشکی  علوم 
می توان  دارد  وجود  گیالن  در  که  امکاناتی 
 همچون پیوند کبد، در عمل پیوند قلب و مغز 
استخوان نیز فعال بود و راه اندازی این مراکز 
نزدیک  آینده  در  که  است  چشم اندازی  نیز 

قابل دست یافتنی خواهد بود.
ترویج  توجه  قابل  رشد  به  اشاره  با  وی 
پیوند عضو در گیالن، نقش  اهدا و  فرهنگ 
نماز جمعه، دانشگاه ها  تریبون های  رسانه ها، 
و حتی شبکه  های بهداشت و درمان را در 
روند  و   دانست  مؤثر  فرهنگ  این  ترویج 
اهدای عضو در استان را رو به افزایش عنوان 
از  پیوند اعضای بدن  کرد. پی نوشت: عمل 
یک شخص به دیگری در یک کشور بیانگر 
تکنولوژی و سطح علمی  باالی  توانایی های 
این  خوشبختانه  و  است  آن  پزشکی  کادر 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  اکثر  در  فرایند 
کشور نظیر دانشگاه علوم پزشکی گیالن که 
در حوزه های مختلف پیشرو و پیشگام است، 

انجام می شود.
اعضا،  عضو،  پیوند  و  اهدا  فرایند  در 
جوارح و نسوج افرادی که به هر علت دچار 
به  فرایندی  با گذراندن  مغزی شده اند  مرگ 

در  بیمه سالمت  سرپایی  شدگان  بیمه   خط 
راستای ارتقای نظام سالمت و تحقق دولت 
الکترونیک ، همزمان با سراسر کشور از ابتدای 
تیر ماه امسال در مراکز ارائه خدمات پزشکی 
داروخانه  نظیر  سرپایی  دارویی  و  درمانی   ،
دیالیز  مراکز   ، ها  مطب   ، ها  درمانگاه   ، ها 
می  اجرا  سرپایی  پزشکی  تصویربرداری   ،
اجرای  اهداف  محمدی  جمشید  دکتر  شود. 
و  الکترونیکی  نویسی  نسخه  نظیر  طرح  این 

نیازمند  بیماران  به  اخالقی  و  قانونی  لحاظ 
اهدا و پیوند زده می شوند.

گیالن  در   ۱۳۸۷ سال  از  عضو  اهدای 
پیوند عضو آغاز و  با یک  به صورت رسمی 
بنا بر دالیلی به مدت پنج سال متوقف شد. 
اما مجدداً در سال 92 با هشت پیوند عضو، 
از سر گرفته شد و تاکنون ۶۰5 اهدای عضو 
در استان انجام  شده که بیشترین اهدای عضو 
اهدای عضو  مورد  با ۱۸5  در سال 95   نیز 

بوده است.
سال های  در  اینکه  اهمیت  حائز  نکته 
گیالن،  در  عضو  اهدای  راه اندازی  نخست 
شیراز  در  تنها  کبد  همچون  اعضایی  پیوند 
انجام می شد. اما  در دوسال اخیر، عمل پیوند 
و  وقت  در  و  انجام شده  نیز  گیالن  در  کبد 

هزینه بیماران صرفه جویی می شود.
عدم پیوند پانکراس)لوزالمعده( در گیالن 
 همچنان یکی از خألها در حوزه این دستاورد 
پزشکی گیالن به حساب می آید و این مسئله 
حیاتی  این عضو  اهدای  در  می رسد  نظر  به 
گیالن  در  تنها  که  به گونه ای  بوده  مؤثر  نیز 
پانکراس  اهدای  سه  متمادی  سال های  طی 
به سال 95  مربوط  آن هم  که  گرفته  صورت 

بوده است.
اعضا  اهدای  از  نشان می دهد پس  آمارها 
باالترین  کبد  پیوند  گیالن،  در  نسوج  و 
فراوانی را در بین اهدای اعضای بدن به خود 
اختصاص می دهد. پیوند این عضو حیاتی در 
این  و  افزایش یافته  گیالن  در  اخیر  سال های 
استان را در ردیف استان های با باالترین اهدا 

و پیوند کبد قرار داده است.
*****

در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

حذف تدریجی دفترچه کاغذی بیمه ، افزایش 
مشاهده   ، نسخه  نوشتن  در  دقت  و  صحت 
اطالعات هویتی و اقالم دارویی تجویز شده 

قبلی برای بیمار اعالم کرد.
سنجی  استحقاق  طرح  در   : افزود  وی 
خود  ملی  شماره  اعالم  با  فقط  شده  بیمه   ،
را  خود  داروهای  تواند  می  داروخانه  در 

خریداری و از مزایای بیمه استفاده کند.
مدیر کل بیمه سالمت گیالن با بیان اینکه 

کاالهای  و  پزشکی  تجهیزات  توزیع  حاشیه 
جمع  در  گیالن  درمان  حوزه  سرمایه ای 
خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن  از کمبودهایی رنج می برد که سال ها 
قرار  سالمت  حوزه  اختیار  در  باید  پیش 
تجهیز  و  توسعه  اینکه  بیان  با  می گرفت.وی 
حق  درمان  و  بهداشت  زیرساخت های 
تالش  تمام  افزود:  است،  گیالنی  شهروندان 
زیرساخت های  شدن  فراهم  برای  را  خود 
حوزه بهداشت و درمان به کار خواهم گرفت 
و انتظار است همه مسئوالن و متولیان امر، در 
جهت توسعه شاخص های بهداشت و درمان، 
یاری گر دانشگاه علوم پزشکی گیالن باشند.
با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نهادهای  بی دریغ  حمایت های  از  تقدیر 
انقالبی، گروه های جهادی و خیِّران در جهت 
ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و حتی تأمین 
مساعدت  سالمت،  حوزه  نیازمندی های 
و  کمبودها  جبران  برای  سمن ها  و  خیّران 
خواستار   را   عرصه  این  عقب ماندگی های 

شد.
و  اقالم  ریالی  ارزش  ساالری،  دکتر 
از  اعم  توزیع شده  سرمایه ای  تجهیزات 
منابع دولتی و خیّران را بالغ  بر ۶ میلیارد و 
کرد و خاطرنشان  عنوان  تومان  میلیون   5۰۰
سرمایه ای  تجهیزات  و  اقالم  بر  عالوه  شد: 
اقالم  از  قلم   ۸۷ دولتی،  منابع  از  توزیع شده 
و تجهیزات سرمایه ای حوزه درمان از سوی 
شرکت فومن شیمی تهیه و در اختیار مراکز 
درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

قرار داده  شده است. 

خوردگی  مشکل خط   ، طرح  این  اجرای  با 
نسخه پزشک و یا مراجعه بیمه شده به مراکز 
برای  دولت  پیشخوان  دفاتر  و  سالمت  بیمه 
اضافه  رفت  خواهد  بین  از  دفترچه  تمدید 
کرد : در طرح استحقاق سنجی بیمه سالمت 
، عالوه بر حفظ منافع پزشکان و موسسات 
برطرف  دارو  سیاه  بازار  مشکل   ، درمانی 

خواهد شد.

درست ازابتدای اسفند سال قبل تا ابتدای 
خرداد ماه امسال ، سه ماه است که پر انرژی، 
انسان  احساساتی  با  و  شرافت  با  متعهدانه، 
بلند  با حمیت ، سرفرازی و همتی  دوستانه، 
برای کمک به همنوع و هموطن به شیوه ای 
دارند.  ماندگار  حضور  صحنه  در  ستودنی 
کنار  در  روز  شبانه  و  نداشته  مفهومی  و  معنا  برایشان  خستگی  مدت  این  در 
بیماران مبتال به ویروس کرونا در شرایطی فوق العاده سخت به دور از خانواده 

خدمتگذار مردم هستند و خم به ابرو نیاورده اند. 
هیچ ادعایی هم ندارند و تنها دغدغه شان بازگشت سالمت افراد بیمار است 
و بس. با لباسها و پوششهایی مخصوص، ماسک، دستکش به ویژه در این روزها 
در سراسر کشور حتی در شمال ایران و در شهری مانند رشت مرکز استان گیالن 
که دمای هوا به ۳4 درجه سانتی گراد  و در جنوب کشور به 45 درجه رسیده 
است، بدون هیچ منتی خدمت می کنند و واقعا »این ها شایسته تجلیل، تقدیر و 

سپاسگزاری هستند«. 
به راستی که مدافعان و ایثارگران سالمت به گواه مستندات غیر قابل انکار در 
عرصه خدمت به مردمشان  در سرزمین ایران فوق العاده خوش درخشیدند و با 
تقدیم شهدایی گرانقدر  به پرچم داران شهدای خدمت در کشور تبدیل شدند. 
تعداد  این  تقدیم  و  پرستاران  و  پزشکان  ایثارگرانه  و  فعاالنه، خالصانه  حضور 
گوناگون  های  در صحنه  پیشتاز  مردمانی  ایثارگری  تجلی  خدمت؛  شهدای  از 

انقالب است.
 آنها فرشتگانی هستند که با ثبت رکوردهای بی نظیر جهانی در حفظ سالمت 
جامعه در خط مقدم مبارزه و کنترل ویروس کرونا ایستاده اند تا بتوانند سالمت و 
آرامش را به جامعه بازگردانند؛ و حتما و  قطعا ملت ایران هیچگاه نام آنان که این 
روز ها جان خود را فدا کردند و در مسیر دفاع از سالمت ملت ایران به شهادت 
رسیدند را ، فراموش نخواهند کرد. برادر زاده عزیزم خانم دکتر محمدپور یکی 
از این مدافعان است که تمام این ماهها را در تهران در خدمت بیماران کرونایی  

با همه وجود و به شایستگی خدمت می کند.
تفاوتی ندارد این عزیزان سپید پوش  بزرگ منش در چه لباسی باشند، پزشک، 
مدیر بیمارستان، سرپرستار، پرستار، بهیار، کادر خدماتی و ....همه پای کار هستند 

تا  در مسیر مبارزه جانانه علیه ویروس کروناسالمت را به جامعه بازگردانند.
با  ارتباط  و  همجواری  علت  به  لباس  همین  در  هم  آنها  از  زیادی  ای  عده 
به کووید ۱9 مبتال شده و جانشان را فدای مردم و سالمت  بیماران خودشان 

بیمار کردند.
به راستی ، این همه خدمت و دفاع از سالمت جامعه چقدر می ارزد. شما 
مدیران حوزه پزشکی ، مسئوالن بودجه و مدیران اجرایی کشور با همه دلسوزی 
ها و دغدغه هایتان برای این همه خدمت صادقانه و بی منت چه بهایی تعریف 

کرده اید. اساسا حواستان به مدافعان سالمت جامعه هست.؟
در این اوضاع و احوال ویژه جهانی که کشورایران هم درگیر ویروس کرونا 
شده، شایسته نیست  به موازات این همه خدمت بی منت عده ای با بی انصافی 
این نقش آفرینی های بی بدیل و تاثیر گذار را فقط وظیفه آنها بشمارند در حالی 

که خودشان هرگز به وظایف شان در جامعه عمل نکرده و نمی کنند.
اکنون زمان آن فرا رسیده که دیگر حقوق و پاداش و اضافه کار و کارانه و 
امثال آنها متعلق به  این قشر همیشه در صحنه روی زمین بماند و حتی برخی 
شان برای حقوق عقب افتاده خود جلوی فالن دانشگاه علوم پزشکی یا در تهران 

تجمع کنند.
از نگاه نویسنده ، با همه مشکالت موجود ناشی از تحریم ها و کمبود بودجه ، 
شایسته تر آن است ، اگر شده -  دهها هزار مدیر دستگاههای دولتی که حقوقی 
باالتر از پنج  تا هفت میلیون تومان در ماه دریافت می کنند، درصد قابل توجهی 
از حقوق شان را برای مدتی به حساب خزانه بازگردانند یا آنکه در حسابی از 
وزارت بهداشت و درمان واریز کنند که این مدافعان عزیز بدون آنکه ذهن شان 

لحظه ای از بیمار و درمان دور شود، به خدمت صادقانه شان ادامه دهند
قاسم نعمتی شاعر کشورمان سروده ای  دارد......

با لباسی سپید می آیی
عاشقانه  کنار هر بیمار

می شوی با نگاه پُر مِهرت
لحظه سخت ؛ یار هر بیمار

***
ما به این صبر و استقامتتان
ای بزرگان عشق مدیونیم
باتمام وجود پیر و جوان
از شما عاشقانه ممنونیم

کالم آخر اینکه، همه مدیران و مسئوالن مرتبط  در این راستا بی منت همه 
همت و تالششان را بگذارند تا این سپید پوشان آسمانی که عاشقانه شبانه روز 
در کنار بیماران هستند، لحظه ای سخت تر از حضور در محیط مراکز درمانی 

نداشته باشند و همچنان همه دغدغه شان خدمت به سالمت جامعه باشد.
  انشاء اهلل

» مدافعان سالمت شایسته تکریم و 
تجلیل«          

دیدگاه،

توزیع چند میلیارد تومانی تجهیزات پزشکی، 

زهرا رضائی، جانشین نشریه واکنش

زهرا رضائی - جانشین مدیر مسئول 

مدیر مسئول 

واکنش:  نشریه  و   24 گیالن  خبری  شبکه 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گیالن 
اخیر  سال  چند  طی  استان  مردم  کرد:  اعالم 
۱۳5 میلیارد تومان سود سهام عدالت دریافت 

کرده اند. 
ام  سی  شنبه  سه  روز  قنبرپور  ابراهیم 
اردیبهشت ماه  با اشاره به اینکه سهام عدالت 
پیشنهاد دولت وقت و  به  تیرماه سال ۸5  در 
واگذار  مردم  به  انقالب  معظم  رهبر  موافقت 
شد، اظهار کرد: قرار بود این سهام طی مدت 
هر  باارزش  و  نفر  میلیون  پنجاه  به  ساله   ۱۰
ازای  به  تومان  میلیون  پنج  سقف  تا  خانوار 
واگذاری،  مقطع  در  تومان  میلیون   ۱ نفر  هر 
واگذار شود. وی با بیان اینکه در استان گیالن 
سهام  نفر   5۰۰ و  هزار   9۳۳ و  یک میلیون 
در  مهم  این  افزود:  کرده اند،  دریافت  عدالت 

و  است  انجام شده  تعاونی  شرکت   ۱۶ قالب 
جمعیت سهام دار گیالنی تاکنون ۱۳5 میلیارد 
کرده اند و  دریافت  تومان سود سهام عدالت 
یک میلیون و ۶49 هزار نفر نیز شماره حساب 
شبای خود را برای دریافت سود سهام عدالت 
ثبت کرده اند. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
استان گیالن در ساختمان مرکزی این شرکت 
با تأکید بر اینکه هر فرد مشمول سهام عدالت 
باید شماره حساب شبای خودش را ارائه کند، 
گفت: برخی از سرپرستان خانواده ها به اشتباه 
شماره شبای خود را برای تمامی افراد خانواده 

داده اند که باید این مورد اصالح شود.
قنبرپور با اشاره به اینکه ۱۶ شرکت تعاونی 
زیادی  زحمات  راستا  این  در  گیالن  استان 
متحمل شده اند بیان کرد: با تمام تالش هایی 
توسط  عدالت  سهام  توزیع  راستای  در  که 
این  متأسفانه  گرفت  صورت  شرکت ها  این 

شرکت های تعاونی امنیت شغلی ندارند.
 94 سال  در  بود  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
اخیراً  افزود:  شود،  آزادسازی  عدالت  سهام 
انجام  مهم  این  رهبری  معظم  مقام  دستور  با 
استان  سرمایه گذاری  شرکت  شد.مدیرعامل 
پیرامون  اخیر  مباحث  به  اشاره  با  گیالن 

وضعیت نگهداری سهام عدالت تصریح کرد: 
آزادسازی سهام عدالت به دو روش مستقیم 
روش  در  و  می شود  انجام  غیرمستقیم  و 
مستقیم مالکیت سهام عدالت به صورت خرد 
و در قالب ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت 
تمام  و  می گیرد  تعلق  مردم  به  بورسی  غیر 
مساوی  به صورت  روش  این  در  سهامداران 
می شوند.  مربوطه  شرکت های  سهام دار 
مستقیم  روش  در  اینکه  به  اشاره  با  قنبرپور 
نسبت  به  بورسی  شرکت   ۳۶ سهام  فقط 
مساوی بین سهامداران تقسیم می شوند، بیان 
کرد: در روش غیرمستقیم سهام خرد نمی شود 
و امکان فروش کلی سهام عدالت وجود دارد 
و سود آن نیز به طور کامل به حساب سهام دار 
شرکت  آن  امور  متولی  و  می شود  واگذار 
بر  تأکید  با  سهامی سرمایه گذاری است. وی 
اینکه در روش غیرمستقیم نیازی به مراجعه به 
سایت نیست، تصریح کرد: در روش مستقیم 
افراد باید با مراجعه به سایت روش موردنظر 
را انتخاب کنند و در روش غیرمستقیم نیازی 
و  نیست  سایت  در  ثبت نام  و  مراجعه  به 
شرکت سرمایه گذاری تمام مباحث مربوط به 

سهام را بررسی می کند.

استان  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
است  موظف  دولت  اینکه  بیان  با  گیالن 
به  را  هستند  سودده  که  استانی  طرح های 
شرکت های سرمایه گذاری استان ها واگذار کند، 
گفت: شرکت های سرمایه گذاری نیز با بررسی 
که  شرکت ها  از  تعداد  آن  موجود،  وضعیت 
خارج  عدالت  سهام  سبد  از  را  هستند  زیان ده 
.مدیرعامل  کند  جایگزین  خوب  سهم های  و 
اشاره  با  گیالن  استان  سرمایه گذاری  شرکت 
پیشنهاد  افزود:  متوفی  افراد  سهام  وضعیت  به 
می کنم بازماندگان این افراد بازده زمانی دوماهه 
تحمل کرده و بعد از آن با مشخص شدن قیمت 
سهام بتوانند نسبت به تعیین تکلیف سهام فرد 
اقدام  وراث  بین  در  آن  تقسیم  نحوه  و  متوفی 
کنند. قنبرپور با اشاره به وضعیت آن تعداد از 
تصریح  هستند،  عدالت  سهام  فاقد  که  افرادی 
در  سهام  ثبت نام  برگه  افراد  از  تعدادی  کرد: 
اختیار دارند اما هنوز برای آنان سهامی در نظر 
گرفته نشده است و تعدادی دیگر فاقد هرگونه 
در  امیدواریم  که  هستند  دراین باره  ثبت نامی 

آینده دولت دراین باره ورود کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان، 

خدمت بین دانا

از ابتدای تیرماه،

گیالنیها 135 میلیارد تومان سود سهام عدالت دریافت کرده اند 

طرح استحقاق سنجی بیمه سالمت در گیالن اجرا می شود 


