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فرماندار رشت:

رشد و تعالی جامعه در گرو تالش 
معلمان است

گیالن امروز- فرماندار رشت با بیان اینکه ارتقای آگاهی جامعه 
با زبان گویای معلمان فراهم می شود گفت: توسعه زیر ساخت 

آموزش و پرورش، رشد و تعالی کشور را فراهم می کند.
اللهی در مراسم ویژه روز معلم آموزش پرورش ناحیه  علی فتح 
معلم  روز  کرد:  اظهار  فرخنده  روز  این  تبریک  یک رشت ضمن 
یادآور شهادت شهید مرتضی مطهری و تالشگران عرصه علم و 

دانش است.
فرماندار رشت با بیان اینکه معموال در شهادت مراسم ویژه ایثار و 
شهادت و حزون و اندوه برگزار می شود گفت: اینکه شهادت این 
شهید فرزانه جشن گرفته شده و هفته ای به این مناسبت برای 
ارزشمندی  و  بزرگ  اتفاقات  آور  پیام  نام  گذاری شد،  فرهنگیان 

است.
فتح اللهی با اشاره به اینکه شخصیت بارز شهید مطهری اینگونه 
بعد از شهادتش ماندگار شد اذعان کرد: هفته معلم یکی از روزهای 

خاطره انگیز مشترک بین معلمان و دانش آموزان است.
وی به شخصیت بارز شهید مطهری اشاره کرد و افزود: لحظه لحظه 
آگاهی،  افزایش  مردم،  به  خدمت  در  بزرگوار  شهید  این  زندگی 
ایجاد فضای علم و ادب و پرورش انسان ها سپری شد. مرگ چنین 

انسان هایی نیز روشنفکری را برای بشریت بارور می کند.
فرماندار رشت به شهادت سردار سلیمانی پرداخت و تصریح کرد: 
مرگ و شهادت انسان های ارزشمند و تاثیرگذار در جامعه می 
تواند تولد دیگری باشد. شهادت سردار سلیمانی موج عظیمی از 

اندیشه ها، انرژی ها و اراده قوی را برای آحاد ملت ایجاد کرد.
در  یادگیری  اینکه  بیان  با  گیالن  مرکز  در  دولت  عالی  نماینده 
همیشه  گفت:  شده  نهادینه  وجودی اش  بطن  و  انسان  فطرت 
جهالت در انسان به عناوین و رویکردهای مختلف وجود دارد و 
آگاهی در انسان های جاهل بسیار سخت و طاقت فرساست بدین 
سبب معلمان در مدارس و دانشگاه ها وظیفه خطیری را عهده دار 
هستند. فتح اللهی مدرسه را کانون پرورش، آموزش و یادگیری 
فراگیری علم  به  بارها  قرآن  اینکه خداوند در  بیان  با  و  برشمرد 
در  دانش  و  علم  وجود  کرد:  تصریح  است  داشته  اشاره  دانش  و 
انسان بسیار ارزشمند است و افرادی می توانند به پرورش انسان 
ها بپردازند که توانایی اش را داشته و تفکرات و اندیشه هایشان در 

راستای اعتالی جامعه باشد.

۱۰ تخت ICU به بیمارستان تامین 
اجتماعی گیالن افزوده شد

گیالن امروز- مدیر درمان تامین اجتماعی گیالن از اضافه شدن 
۱۰ تخت ICU در بیمارستان رسول اکرم)ص( رشت خبر داد و 
به ۱۸  اکنون  بیمارستان  این  در   ICUتخت های مجموع  گفت: 
کووید سرویس  بیماران  به  کرونا  پایان  تا  و  یافته  افزایش  تخت 
می دهد. رضا قنبرپور مقدم در گفت وگو با فارس از توسعه بخش 
ICU در تنها بیمارستان تامین اجتماعی گیالن خبر داد و اظهار 
کرد: ۱۰ تخت ICU و ۱۵ تخت POST ICU در بیمارستان 

حضرت رسول اکرم )ص( رشت افزوده شده است.
وی با اشاره به جزئیات طرح توسعه بخش ICU بیمارستان رسول 
مانیتورینگ  امکانات  دارای   ICU این  افزود:  رشت،  )ص(  اکرم 
مرکزی و تجهیزات مدرن ICU بوده و از اول اردیبهشت ماه امسال 

آغاز به کار کرده است.
به  اشاره  با  گیالن  اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت  سرپرست 
کنترل  و  مدیریت  در  اجتماعی  دستگاه  این  مستمر  همکاری 
بیماری کرونا، گفت: علیرغم تصمیم ستاد مدیریت بحران استان 
مبنی بر خروج بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( از شمول مراکز 
ارجاع بیماران کرونایی، همواره یک بخش ۲۵ تخته ویژه بیماران 
کرونایی تخصیص پیدا کرده است.  قنبرپور با بیان اینکه تخت های 
ICU این بیمارستان نیز تماما در اختیار بیماران کووید۱۹ بوده، 
افزود: ۱۰۰ درصد تختهای ICU بیمارستان از زمان شروع بحران 
کرونا تاکنون در اختیار بیماران مبتال به این ویروس منحوس بوده 
در  کرونا  بحران  پایان  تا  مدیریت  این  اینکه  بیان  با  وی  است.  
تعداد  است، گفت:  کرونا  بیماری  مدیریت  و ستاد  مردم  خدمت 
تخت  های ICU در بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(رشت در 
حال حاضر به ۱۸ تخت رسیده و تا پایان بحران کرونا در خدمت 

بیماران کوویدی باقی خواهد ماند.

4۱5 زندانی جرائم غیرعمد گیالن 
چشم  به  راه خیران

استان گیالن  دیه  و عضو ستاد  نمایندگی  مدیر  امروز-  گیالن 
با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ زندانی جرائم غیر عمد 
آزاد شده اند، گفت: هم اکنون 4۱۵ زندانی جرائم غیر عمد گیالن 

چشم به راه خیران و نیکوکاران برای آزادی هستند.
 علیرضا یزدانی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه همه ساله جشن 
گل ریزان برای آزادی زندانیان با جرائم غیر عمد در استان برگزار 
می شد، اظهار کرد: همه ساله به مدد خیران و نیکوکاران در جشن 
گل ریزان زمینه آزادی تعداد زیادی از زندانیان با جرائم غیر عمد 
انجام  کرونا  شیوع  دلیل  به  مهم  این  اکنون  اما  می شد  فراهم 
نمی شود.  وی با بیان اینکه ۳۸۰ زندانی با جرائم غیر عمد سال 
گذشته به همت خیران آزاد و به آغوش خانواده خود برگشته اند، 
افزود: گرچه امسال کرونا شایع شده و نمی توانیم جشن گل ریزان 
نگاه  با جرائم غیر عمد منتظر  اما همچنان زندانیان  پا کنیم  به 

پرمهر خیران و نیکوکاران هستند.
مدیر نمایندگی و عضو ستاد دیه استان گیالن با اشاره به اقدامات 
ستاد دیه در جمع آوری کمک خیران و نیکوکاران تصریح کرد: 
برگزاری  عدم  و  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  جاری  سال  در 
دعوت نامه های  تهیه  با  استان  دیه  ستاد  گل ریزان،  همایش های 
برنامه  تهیه  همچنین  و  مجازی  فضای  در  دعوت  غیرحضوری، 
و  کمک  درخواست  زندانیان  آزادی  جهت  خیرین  از  تلویزیونی 

مشارکت کرده است.
یزدانی با اشاره به سخاوتمندی مردم در آزادی زندانیان غیر عمد 
در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مردم نوع دوست و 
خیراندیش استان گیالن باهمت و مشارکت خود زمینه آزادی ۱۸ 

زندانی جرائم غیر عمد را فراهم کرده اند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 4۱۵ زندانی جرائم غیر عمد نگاهشان 
به دستان خیران و نیکوکاران است، افزود: امیدواریم در این ماه پر 
خیروبرکت که ماه ضیافت الهی است بتوانیم گرهی از کار زندانیان 

با جرائم غیر عمد بازکرده و زمینه آزادی آن ها را فراهم کنیم.

فرماندار الهیجان:
حل مشکالت کارگری وظیفه 
و تکلیف همه مسئولین است

گیالن امروز- فرماندار الهیجان با اشاره به شرایط خاص 
اقتصادی کشور، حل مشکالت کارگری را وظیفه و تکلیف 

همه مسئولین عنوان کرد.
و  کار  عرصه  زحمتکشان  نشست  در  محمودی  یونس 
تولید، ضمن ارج نهادن به زحمات تالشگران عرصه جهاد 
اقتصادی کشور، فرا رسیدن هفته کار و کارگر و روز جهانی 
کارگر را به این زحمتکشان تبریک گفت و اظهارکرد: رفع 
مشکالت کارگران زمان و وقت نمی شناسد و باید همه در 

پی حل مشکالت این قشر آسیب پذیر باشند.
وی با بیان اینکه کارگران در عرصه تولید ستون فقرات 
و عامل دوام و بقای این کشور بوده اند افزود: اینکه بخش 
کارفرمایان را از جامعه کارگری جدا کنیم درست نیست 
در واقع آنان نیز خودشان بخشی از این مجموعه اند و اگر 
تصمیمی که در جامعه گرفته می شود کارگر و کارفرما را 
با هم نبینیم در غیر این صورت گام بعدی تصمیماتمان 
مواقع  از  بسیاری  افزود:  وی  می شود.  ایجاد  مشکالتی 
صداهایی بلند می شود که ما الزم به شنیدن آن هستیم 
و باید درد و دل های جامعه کارگری را شنید. وی تصریح 
کرد: شرایط اقتصادی کشور خاص است و صدمات آن در 
بخش کارگری بیش از سایر اقشار است لذا می طلبد ما به 

صورت فوری و جدی به مسائل آن ها بپردازیم.

بازدید مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از 
عملیات اجرایی مجتمع تجاری گوهررود

گیالن امروز- مهندس علی اوسط اکبری مقدم رییس 
اجرایی  عملیات  از  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
مجتمع تجاری گوهر رود منطقه بازدید کردند. در جریان 
این بازدید که تعدادی از معاونین و مدیران سازمان حضور 
داشتند، گزارشی از روند احداث مجتمع توسط سرمایه 
ارایه گردید. گفتنی است این مجتمع تجاری  در  گذار 
زیربنایی به مساحت ۱۲۷۰۰ متر مربع در 4 طبقه روی 
مجموعه  طبقه  یک  و  تجاری  واحد   4۸ شامل  همکف 
خدماتی، رستوران و شهربازی و یک طبقه زیر زمین جهت 
پارکینگ با میزان سرمایه گذاری یک هزار و ۷۰۰ میلیارد 

ریال احداث خواهد شد.

بیش از ۳۲ هزار گیالنی 
علیه بیماری کرونا واکسینه شدند

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  امروز-  گیالن 
گیالن با بیان اینکه تاکنون هشت مرحله واکسن ویروس 
کرونا به استان اختصاص یافته، گفت: تاکنون به ۳۲ هزار و 
۷۳4 تن از گروه های در معرض خطر واکسن تزریق  شده 
است. آبتین حیدرزاده با بیان اینکه از ابتدای شروع طرح 
واکسیناسیون علیه کرونا تاکنون هشت مرحله واکسن به 
استان اختصاص  یافته است، اظهار کرد: تزریق واکسن برای 
بهداشت،  از سوی وزارت  گروه های در معرض خطر که 
درمان و آموزش پزشکی کشور شناسایی شدند در نظر 
گرفته شده و تاکنون طی هشت مرحله ۳۲ هزار و ۷۳4 
تن علیه بیماری کووید ۱۹ در سطح استان واکسینه شدند.

افزود:  واکسن،  دریافت کننده  گروه های  به  اشاره  با  وی 
واکسن ها برای گروه سنی ۱۸ سال به باال شامل پرسنل 
بهداشت و درمان، بیماران خاص، پاکبانان، جانبازان باالی 
۵۰ درصد و شیمیایی، اعضای نظام پزشکی و سالمندان 

باالی ۸۰ سال تزریق شده و ادامه دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به 
نوع واکسن های تزریق شده به گروه های هدف، گفت: در 
و  وارداتی  یافته  اختصاص   واکسن های  تمام  حال حاضر 
ساخت کشورهای کره جنوبی، روسیه، چین و هند شامل 

اسپوتینک، سینوفارم، بهارات و آسترازنکا هستند.

پویش »معلم عزیز من« 
در گیالن برگزار می شود

گیالن امروز- مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن گفت: 
با هدف قدردانی از زحمات معلمان عزیز و گرامیداشت 
سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و آغاز هفته 
معلم، پویش استانی »معلم عزیز من« برگزار می شود. پریسا 
کرمی با بیان اینکه پویش مذکور به صورت ارسال فیلم های 
کوتاه سه دقیقه ای به منظور ارج نهادن به مقام معلمان 
پرتالش در شرایط همه گیری بیماری کرونا در گیالن برگزار 
می شود، تصریح کرد: در این پویش استانی که در دو سطح 
ویژه دانش آموزان و بخش عمومی با موضوع »یاد روزهای 
مدرسه« برگزار می شود، عالقمندان می توانند با تهیه ویدیو 
از پیام های محبت آمیز خطاب به معلمان دوران تحصیل 
محل  شهرستان  سن،  خانوادگی،  نام  و  نام  درج  و  خود 
سکونت و شماره همراه خود و ارسال ویدیو به دبیرخانه 
پویش، ضمن شرکت در این رویداد از جوایز ارزنده آن نیز 
بهره مند شوند. مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن، تهیه 
فیلم حداکثر به مدت سه دقیقه، ارسال ویدیو به صورت 
افقی و با کیفیت قابل قبول از طریق شبکه های اجتماعی 
به شماره همراه ۰۹۱۱۷۶۵۲۵۰۰ و انتشار ویدیو در فضای 
مجازی با هشتگ »معلم عزیز من« را از مهمترین محورهای 
این پویش استانی دانست.  کرمی مهلت شرکت در رویداد 
اردیبهشت  لغایت ۱۸  فرهنگی »معلم عزیز من« را ۱۱ 
دانست و خاطرنشان کرد: زمان اعالم نتایج و اسامی هفت 
برگزیده نهایی این پویش استانی با اهدای جوایز نقدی به 
هر یک از برگزیدگان، همزمان با عید سعید فطر خواهد بود.
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هشدار رییس کل دادگستری گیالن به مدیرعامل شهر صنعتی رشت

وضعیت نابسامان بزرگترین پهنه صنعتی شمال کشور 
گیالن امروز ، سعید سیمیاری - وضعیت نابسامان معابر کنده کاری شده  و رها کردن 
برخی معابر پس از انجام خدمات زیر سازی ، وضعیت بسیار نامناسب آسفالت و ایجاد 
هزینه های هنگفت برای خودروهای کارگران و کارفرمایان و خودروهای سرویس بر، 
کمبود روشنایی در شب ،نبود فضای سبز مناسب ، نداشتن نقشه جانمایی در ورودی شهر 

صنعتی رشت ،نداشتن ورودی 
مناسب ،عدم مسئولیت پذیری 
در مواقعی برای جابجایی زباله 
های کارخانجات و دهها مشکل 
رسانده  جایی  به  را  کار  دیگر 
است که زخم کهنه مهمترین 
شمال  در  کشور  صنعتی  پهنه 
ایران در رشت مورد بی توجهی  
و بی انگیزگی مجموعه مدیریت 

شهر صنعتی رشت قرار گیرد.
شهر  تنها  رشت  صنعتی  شهر 
صورت  به  و  گیالن   صنعتی 
امنا  هیات  دارای  و  سهامداری 
پهنه  مابقی  و  شود  می  اداره 
های صنعتی زیر هدایت شرکت 
گیالن  صنعتی  های  شهرک 
اداره می شود که به باور برخی 
آن  سهام  واگذاری  کارشناسان 
قطعا  صنعتی  های  شهرک  به 
دنبال  به  را  امروز  مشکالت 
، چون سهامداران  داشت  نمی 
فاقد انگیزه برای اداره بهتر شهر 

صنعتی هستند و همان ها به صورت رابطه ای بر ادامه مدیریت فعلی اصرار دارند در حالی 
که می توان به واسطه برخی حمایت ها پاره ای از مشکالت آن را قبل از این که به بحران 
برسد ترمیم کرد.  حتی جاده کانال که محل تردد روزانه سرمایه گذاران ،کارآفرینان 
،کارگران و حتی مهمانان خارجی شرکت ها است و در طی یک دو سال اخیر تعریض 
شده است با شرایط بسیار نامناسب عدم ایمنی در این معبر روبرو است که متاسفانه با 
آن که در بیش از دو سال اخیر جاده کانال از آب منطقه ای به اداره کل راه و شهرسازی 
مالکیت و مسئولیت آن واگذار شده است همچنان با مشکالت ایمنی حتی وضعیت 
نامناسب آسفالت مواجه است که اگر چه خارج از محدوده داخل شهر صنعتی رشت است 
، اما مدیر شهر صنعتی رشت می توانست برای مسئولیت پذیری برای حفظ جان افرادی 
که اکثرا برای ورود به شهر صنعتی رشت وارد این جاده می شوند پیگیری های الزم جهت 
متناسب سازی این جاده به لحاظ ایمنی در ترافیک و حذف نقاط خطر آفرین را دنبال 
کند ، اگر هم این دلسوزی و پیگیری وجود داشته است بسیاری از صاحبان کارخانه و 
رسانه ها از آن بی اطالع هستند.  بنا به گزارش خبرنگار ما در سفر دی ماه سال گذشته  
آیت اهلل رییسی به گیالن که برخی از معاونین قوه قضاییه وی را در این سفر همراهی می 
کردند ، حجت االسالم درویش پور رییس سازمان بازرسی کل کشور  در بازدید خود از 
محل دپوی زباله در سراوان و بازدید از چند واحد صنعتی مستقر در شهر صنعتی رشت 
در هنگام عبور از معابر داخل شهر صنعتی فوق و زمانی که از شرکت پارس خزر بازدید 

کرد قبل از سوارشدن بر خودرو از همراهان خود سوال کرد که مسئولیت این شهر صنعتی 
با کیست و صراحتا  همراه با لحن دلسوزانه  گفت :» چنین وضعیتی زیبنده یک شهر 
صنعتی و سرمایه گذاری نیست و هر چه سریعتر اگر موانع و مشکلی برای خروج از این 
وضعیت وجود دارد رفع شود «.  وی حتی خطاب به مدیر عامل شهر صنعتی که دنبال 
روی هیات همراه بود و حضور 
داشت ، خواستار مکتوب کردن 
دالیل وضعیت موجود ، دالیل  
مشکالت و ارائه توضیح و راهکار 
برای رفع مشکالت به سازمان 

بازرسی کل گیالن شد. 
وقتی  هم  جاری  هفته  در 
گیالن  دادگستری  کل  رییس 
ستاد  جلسه  در  حضور  برای 
با  نزدیک  از   مقاومتی  اقتصاد 
وضعیت نابسامان شهر صنعتی 
رشت روبرو شد کار را به جایی 
شهر  عامل  مدیر  که  رساند 
صنعتی رشت تا کنون با چنین 
مقام  یک  از  تشری  و  دستور 
نشده  روبرو  قضایی  رتبه  عالی 
دادگستری  کل  ،رئیس  باشد 
اظهار  نشست   این  در  گیالن 
آسفالت  نابسامان  داشت:وضع 
بندی، روشنایی  راه ها، جدول 
معابر، فضای سبز و بسیاری از 
نواقصی که در شهرک صنعتی 
دیده می شود نتیجه سوء مدیریت این مجموعه است. به گزارش گیالن امروز به نقل 
از روابط عمومی دادگستری گیالن حجت االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل 
دادگستری استان گیالن در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در دستگاه قضا از وضعیت نابسامان مدیریت و نگهداری شهر صنعتی رشت انتقاد نمود.  
رئیس کل دادگستری استان گیالن با انتقاد شدید از نحوه مدیریت شهر صنعتی رشت 
و وضعیت نابسامان نگهداری شهر صنعتی گفت: وضع نابسامان آسفالت راه ها، جدول 
بندی، روشنایی معابر، فضای سبز و بسیاری از نواقصی که در شهرک صنعتی دیده می 
شود نتیجه سوء مدیریت این مجموعه بوده و الزم است متولیان امر در اسرع وقت برای 
رفع این معضالت اقدام نمایند.  رئیس شورای قضایی استان گیالن با بیان اینکه مشکالت 
شهر صنعتی رشت با تدبیر و عزمی جدی و مشارکت کارخانجات مستقر در آن قابل حل 
است، تصریح کرد: الزم است مدیریت شهر صنعتی برنامه زمان بندی شده برای رفع 
مشکالت موجود را به دادستانی ارایه و سریعا اقدام نمایند در غیر اینصورت به دلیل ترک 
فعل و اهمال در انجام وظایف، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. گفتنی  است 
رییس کل دادگستری گیالن از زمان ورود به گیالن در راستای حمایت از سرمایه گذاران 
و کارآفرینان عزم غیر قابل توصیفی دارد و همواره دلسوزانه پیگیر امور مربوط به صاحبان 
کار و سرمایه است ،عزم و اراده ایشان در بدنه دستگاه قضایی و حتی دادستان گیالن سید 

مهدی فالح میری هم دیده می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن:

دستمزد کارگران ایده آل نیست
تشکل   ۳۰4 وجود  از  گیالن  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  امروز-  گیالن 
به  پرداختی  افزایش  برای  دولت  گفت:  و  داد  خبر  گیالن  در  کارفرمایی  و  کارگری 
کارگران تاکنون اقدامات چشمگیری انجام داده است اما میزان دستمزد پرداختی به 

کارگران هنوز ایده آل نیست.
عباس علیزاده در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ضمن تبریک فرارسیدن روز جهانی 
کارگر با بیان اینکه 4۳۲ هزار نفر کارگر و کارفرما در استان مشغول فعالیت تولیدی و 
اقتصادی هستند عنوان کرد: از این تعداد حدود ۷۲ هزار نفر کارفرما و مابقی کارگران 

در بخش صنعت و صنوف مختلف مشغول ارائه خدمات هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن از وجود ۳۰4 تشکل کارگری و کارفرمایی 
در استان گیالن خبر داد و با تاکید بر اینکه این تشکل ها در زمینه مطالبات صنفی خود 
با دولت همراهی می کنند تصریح کرد: دولت در ادوار گذشته سعی کرده با تقدیم الیحه 
به مجلس قانون کار را اصالح کند و امنیت شغلی کارگران همواره یکی از دغدغه هایی 

بوده که وجود داشته است.
وی تامین امنیت شغلی کارگران را یکی از مطالبات جدی تشکل های مختلف کارگری 
از نمایندگان مجلس خواند و ابراز داشت: ما در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
در دیدار چهره به چهره ای که با نمایندگان مجلس داریم تالش می کنیم دغدغه ها و 

مطالبات به حق جامعه کارگری را به سمع و نظر نمایندگان مجلس برسانیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن همراهی دولت و مجلس برای رفع مشکالت 
روزهای  این  از مطالبات  اذعان کرد: یکی دیگر  و  را الزم و ضروری خواند  کارگران 
جامعه کارگری عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران با تورم و گرانی ها است که برای 
نخستین بار توسط دولت تدبیر و امید نسبت به افزایش پرداختی به کارگران اقدام شد.

علیزاده با تاکید بر اینکه در بحث پرداختی ها و حقوق و دستمزد کارگران هنوز به 
سطح ایده آل نرسیده ایم اضافه کرد: ما همواره شرمنده کارگران هستیم و از مشکالت 
آنان باخبریم از طرفی باید گفت اتفاقاتی که در طول سه سال گذشته در بحث افزایش 

حقوق و دستمزد کارگران اتفاق افتاد نظیرش در 4۰ سال اخیر قابل مشاهده نیست.
دیگر  از  را  سال ۱4۰۰  در  کارگران  به  پرداختی  دستمزد  درصدی  افزایش ۳۹  وی 
افزایش حق  اینکه وعده هایی در مورد  به  اشاره  با  و  اقدامات مثبت دولت ذکر کرد 
مسکن کارگران هم داده شده است یادآور شد: برای حل مشکل تاخیر در پرداخت 
دستمزد کارگران و حقوق های معوقه آنان نیز بازرسان کار را به حوزه های تولیدی و 

اقتصادی اعزام می کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن با تاکید بر اینکه تعداد بازرسی های انجام 
شده در سال ۹۸ از کارگاه های فعال استان به بیش از ۱4 هزار مورد رسید خاطرنشان 
کرد: در سال ۹۹ و با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا بازرسی های ما از کارگاه های 

گیالن بیش از هزار و ۵۰۰ مورد افزایش و به عدد ۱۵ هزار و ۲۶۵ فقره رسید.

مهر اصالت بر ۳۱  اثر صنایع دستی گیالن
گیالن امروز- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی گیالن بیان کرد : ۳۱ اثر صنایع دستی و هنرهای سنتی استان طی۱۰ سال مهر 
اصالت دریافت کرده اند و اینک فراخوان ششمین دوره داوری مهر اصالت ملی سال 
۱4۰۰ صادر شده است.  فرزاد رشیدی در گفت و گو با ایرنا افزود: صنایع بومی و دستی 
هر سرزمینی بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری است چرا که ریشه های 
عمیق و استواری در اعتقادات، آداب، عادات، رسوم، سنن و در مجموع فرهنگ معنوی 

جامعه دارد و نمایشگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده است.
و  فرهنگی  است  رویدادی  دستی،  صنایع  ملی  اصالت  مهر  برنامه  داشت:  اظهار  وی 
هنری که هر ۲ سال یک بار از سوی معاونت صنایع دستی و  هنرهای سنتی کشور و 
با همکاری تشکل های رسمی وتخصصی با نگاهی ملی و بر اساس تقویم معین و در 

فضای رقابتی برگزار می شود.
وی ادامه داد: گواهی مهر اصالت ملی، گواهینامه ای است که به محصوالت تولیدی 
صنایع دستی بومی هر استان متناسب با معیارهای تعیین شده در سطح ملی تعلق 
می گیرد و در مرحله نهایی منتخبی از محصوالت مذکور برای شرکت در برنامه »مهر 
اصالت بین المللی صنایع دستی« و سایر رویدادهای بین المللی برگزیده خواهند شد.

کیفی  بهبود  و  ارتقاء  به  کمک  را  فوق  فرهنگی  رویداد  برگزاری  اهداف  رشیدی، 
محصوالت  تولیدی، ایجاد رقابت سالم بین صنعتگران وهنرمندان کشور، تسهیل در 
شناسایی هنرمندان فعال، انتخاب ومعرفی آثار برگزیده، ایجاد انگیزه بروز استعدادها، 

نوآوری وخالقیت در تولید صنایع دستی عنوان کرد.
وی ادامه داد: استفاده از مواد مصرفی مرغوب در تولید، حفظ حقوق مالکیت معنوی 
در طراحی و تولید، توجه به کیفیت مطلوب اثر در فرآیند تولید و محصول نهایی و 
رعایت طراحی مناسب و اصولی ضوابط اولیه راهیابی آثار به ششمین دوره داوری مهر 

اصالت ملی است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی گیالن گفت: پذیرش و انتخاب آثار در دو مرحله 
مرحله  در  برنامه  تصمیم شورای سیاستگذاری  به  بنا  اول،  مرحله  پذیرد؛  انجام می 
نخست، داوری به صورت استانی برگزار خواهد شد؛ مرحله دوم، آثاری به داوری نهایی  

در وزارت خانه راه پیدا می کنند که امتیاز استانی را کسب کرده باشند.

رشیدی بیان کرد: معیارهای داوری  مرغوبیت، استفاده از مواد اولیه طبیعی، کیفیت 
مطلوب در ساخت، اجرا و پرداخت نهایی محصول، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی، 
توانایی  از محصول،  انتظار  مورد  کاربرد  با  در ساخت محصول  مواد مصرفی  تناسب 

محصول در تامین نیازهای مادی و معنوی استفاده کنندگان است.
وی ادامه داد: نوآوری، اصالت، معیارهای زیبایی شناسی فارغ از نسبت ها، تناسب،  
تقارن، وحدت، هماهنگی و سایر ویژگیهای بصری به عناصر دیگری چون هنرمند، اثر 
هنری، مخاطب و محیط نیز وابسته است و همه  اینها در قالب زیبایی شناسی بومی 
وملی، ذائقه جامعه، نیازها، گرایش ها و سرمایه های فرهنگی و خرده فرهنگی، پایبندی 
به حفظ اصالت و ماهیت فرهنگ و جهان بینی حاکم بر سازندٔە محصول و مخاطبان 
آن و نیز نیازهای حسی و روانی و فرهنگی یک جامعه وابسته است که همه موارد در 

هنرهای سنتی و صنایع دستی قابل مالحظه است.
رشیدی تصریح کرد: مهر اصالت ملی صنایع دستی تنها برای یک محصول یا سری 
تولید از همان محصول معتبر است و استفاده از اعتبار مهراصالت ملی در معرفی سایر 

محصوالت تولیدی آن کارگاه یا هنرمند مقدور نیست.
وی تاکید کرد: آخرین مهلت آثار ۳۱ تیرماه و داوری استانی مرداد ماه ۱4۰۰ انجام 
www. نشانی  به  توانند  می  تخصصی  اطالعات  کسب  برای  مخاطبان  و  شود  می 

gIlanChTO.Ir مراجعه کنند.
بالغ بر ۲4 هزار هنرمند صنایع دستی در بیش از ۸۰ رشته در گیالن فعالیت می کنند؛ 
دریافت مهر اصالت در گیالن از سال ۸۹ آغاز شد و مهر اصالت بین المللی به یک اثر 
چموش دوزی تعلق گرفت؛ سال ۹۰ مهر اصالت ملی به ۱۰ اثر معرق چوب، مرواربافی، 
بامبوبافی، بافتنی های سنتی، رشتی دوزی، خراطی، سوخته کاری روی چوب و ساز 
سنتی سه تار رسید و سال ۹۱ پنج اثر خراطی، رشتی دوزی، معرق چوب مهراصالت 

بین المللی دریافت کردند.
سال ۹۶ مهراصالت ملی به ۶ اثرنمدمالی، خراطی، نازک کاری، دوخت های سنتی، 
طراحی سنتی رسید و در سال ۹۷ یک اثر نمدمالی مهراصالت بین المللی دریافت کرد؛ 
سال ۹۸ مهراصالت ملی به هشت اثر به چادرشب بافی، نمدمالی، رشتی دوزی، منبت و 
مشبک چوب، زیورآالت سنتی، البسه ی محلی، گلیم بافی و رودوزیهای سنتی رسید.


