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عدم پیگیری وضعیت 
ناظران چای علیرغم دستور 

معاون اول رئیس جمهور

بررسی ارزش تیم های 
یک هشتم 

لیگ قهرمانان آسیا
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ضرورت آشکارکردن 
پنهان یارانه های 

تائید صالحیت ۱۸داوطلب 
شرکت در انتخابات 

میان دوره ای آستانه اشرفیه  

همه چیز درباره چهار 
واکسن کرونایی که در 
ایران تزریق می شوند

ژان میشل فرودون در الیوی اینستاگرامی 
مطرح کرد:

را  کیارستمی عکس هایش 
از بُعد سینما می دید

3

استاندار گیالن تاکید کرد:

برنامه ریزی جامع نگر برای تامین 
مایحتاج مردم

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2166 و 34422177       فکس: 34422044

آدرس: رشت - الکان بلوار پروفسور سمیعی، نرسیده 
به تقاطع راه آهن تلفن: 33403448-50 - 013

پوررستگار کد 4463

قابل توجه همشهریان عزیز
افتتاح مرکز معاینه فنی 

خودروهای سبك

هفت منطقۀ آزاد جدید؛ آبی برای مردمان یا نانی برای مدیران 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن:

گیالن حادثه خیز نیازمند افزایش 
تجهیزات و امکانات امداد و نجات است

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی  
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

پول تبلیغات بالی جان روشنایی کشور
گیالن امروز- در شرایطی که مسووالن برقی هشدار 
در مورد تامین برق را از هم اکنون شروع کرده اند و 
شاهد تعدیل روشنایی در مسیرهای شهری هستیم، 
بیلبوردهای بزرگ و کوچک تبلیغاتی با پروژکتورهای 

چشم نواز به جان روشنایی کشور افتاده اند.
به گزارش ایسنا، با شروع 
برق  صنعت  گرما  فصل 
مصرف  مدیریت  برای 
اقدام به تعدیل روشنایی 
معابر و مسیرهای شهری 
این  که  هرچند  کرد، 
انتقادهای  با  موضوع 
اما  شد  روبرو  فراوانی 
در  مسیرها  روشنایی 
روز  شبانه  از  ساعاتی 
جای خود را به روشنایی 
داد.  روز  کل  در  کشور 
شرایطی  در  این  البته 

است که بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری در تمام شهر 
با پروژکتورهای بزرگ و کوچک رخ نمایی می کنند.

به عنوان نمونه اگر به تازگی مسیرتان در تاریکی شب 
به اتوبان حکیم خورده باشد مشاهده می کنید که در 
با  تبلیغاتی  بیلبوردهای  تعداد  هشدار  شرایط  همین 
سایزهای غول پیکر و پرژکتورهای بزرگتر اضافه شده 
را مصرف  زیادی  نور  ها  آن  از  که بی شک هر کدام 
می کنند، آن هم در شرایطی که تهران به طور جدی 

نیازمند مدیریت مصرف و توجه به این مهم است.
پول  شهرداری  که  رسد  می  نظر  به  اینطور  ظاهرا 
تبلیغات را بر روشنایی ترجیح داده اما باید این نهاد 
منفعت  بر  را  شهر  منفعت  کمی  دولتی  غیر  عمومی 
از مردم  اولویت بدهد  و همانطور که  اقتصادی خود 
انتظار همراهی می رود، دستگاه های اجرایی دیگر نیز 
بدون  را  تابستان  بتوانیم  تا  باشند  برق  همراه صنعت 

مشکل سپری کنیم.
مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق در 
رابطه با اقداماتی که برای مقابله با استفاده بیش از حد 
از برق در این موارد صورت می گیرد، به ایسنا گفت: 

برای گذر موفق و بدون خاموشی از پیک بار، تعدیل 
روشنایی بزرگراه ها را اجرایی کردیم و برای این مساله 
نیز تدابیر زیادی در نظر گرفته شده است و هدف این 
بتوانیم میزان مصرف برق را در ساعاتی که  بوده که 

میزان تردد کمتر است مدیریت کنیم.
وی با اشاره به بیلبوردهای 
تبلیغاتی موجود در اتوبان 
ها و بزرگراه های تهران و 
مصرف باالی برق آن ها، 
بیلبوردهای  کرد:   اظهار 
که  صورتی  در  تبلیغاتی 
کم  فوق  های  چراغ  از 
بگیرند،  بهره  مصرف  
مانعی  آنها  ماندن  روشن 
اگر  اما  داشت  نخواهد 
این روشنایی ها خارج از 
متعارف  مصرف  کیفیت 
باشد و یا استفاده از المپ 
هایی که مصرف باالیی دارند، تذکرات داده و برخورد 

الزم صورت می گیرد.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه  براساس هماهنگی 
صورت گرفته، بازدیدهای دوره ای از وضعیت روشنایی 
بیلبوردهای تبلیغاتی انجام خواهد شد، اظهار کرد: در 
این موارد با شهرداری همکاری خواهیم داشت تا این 

موضوع مدیریت شود.
این صحبت ها در شرایطی است که حسین صبوری-  
بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
به  توجه  با  جاری  سال  در  که  کرد  اعالم  تازگی  به 
بارندگی های اندک و گرمای زودرس هوا و همچنین 
تغییر معادالت ناشی از شیوع بیماری کرونا پیش بینی 
خود  به  افزایشی  شیب  برق،  مصرف  میزان  می کنیم 
بگیرد که این مسئله با توجه به ایجاد محدودیت تولید 
در نیروگاه های برق آبی، نگران کننده است. به همین 
دلیل از سال گذشته، طرح های مدیریت بار این شرکت 
آغاز شده  با شدتی دو چندان  در بخش های مختلف 
و در این زمینه، تفاهم نامه های همکاری با مشترکان 

بزرگ اداری، صنعتی و تجاری نیز امضا شده است.

چرا خبری از واریز بخش دوم سود سهام عدالت نیست
سال ۱۳۹۸  عدالت  سهام  سود  واریز  امروز-  گیالن 
درحالی دو مرحله ای شد که با گذشت حدود دو ماه از 
پرداخت مرحله نخست، هنوز خبری از واریز بخش دوم 
این سود نیست. به گزارش ایسنا، سود سهام عدالت سال 
های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب 
مشموالن سهام عدالت واریز شد اما قرار شد سود سهام 
به حساب سهام  مرحله  دو  عدالت سال ۱۳۹۸، طی 
داران واریز شود. بر این اساس، مرحله نخست در ۲۸ 
اسفندماه سال ۱۳۹۹ صورت گرفت و افراد ۵۰ درصد 
سود سهام خود را دریافت کردند. البته هر فرد به میزان 
سهامی که داشت سود دریافت کرد. برای مثال سود 
تعلق گرفته به مشمولی که ارزش اولیه سهام عدالتش 
۴۵۲ هزار تومان است، حدود ۱۶۸ هزار تومان بود که 

نیمی از این مبلغ را در اسفند ماه دریافت کرد.

در این راستا، قرار شد مرحله دوم سود در سال جدید 
واریز شود و حتی وعده داده شده بود این اتفاق قبل از 
ماه مبارک رمضان رخ دهد. اما مبلغ باقی مانده واریز 
شرکت  مدیرعامل  فهیمی،  حسین  که  آنطور  و  نشد 
سپرده گذاری مرکزی در اواخر فروردین ماه توضیح داده 
بود، این شرکت در انتظار دریافت سود از سوی شرکت 
ها بود. البته فهیمی، تقریبا یک ماه بعد از صحبت مذکور 
اعالم کرد که احتماال نام پنج شرکتی که تا کنون سود 
سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی 

واریز نکرده اند، اعالم خواهد شد.
حال، با گذشت حدود یک هفته از وعده مذکور، هنوز نه 
بخش دوم سود سهام عدالت به حساب مشموالن واریز 
شده و نه نام شرکت هایی که در پرداخت سود بدقولی 

کرده اند، اعالم شده است.


