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تجمع اعتراضی 
کارگران شفارود برای 
دریافت حقوق معوقه

برایتون راضی 
به جدایی 

جهانبخش نبود
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جایگاه و لزوم تحقیق در عمل معماری 

پژوهش کنید تا 
در کسب وکار معماری 

دوام آورید

ممنوعیت ورود 
خودروهای غیربومی 

به گیالن در تعطیالت پیش رو

همدستی 
دختر ۱۶ساله و مادرش 

در قتل پدر

اصالنی  امین 
کرد: مطرح  فیلمساز(  و  مترجم  )نویسنده، 

از عرفان  موالنا گاه 
رفته است فراتر  و فلسفه 

3

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور: 

افزایش تولید برنج نیازمند اقدامی 
جدی برای آموزش شالیکاران است 

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

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

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

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

مدیرکل بهزیستی گیالن:

40 هزار خانوار گیالنی 
مستمری بگیر بهزیستی هستند
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کریدور شمال - جنوب چشم انتظار 
آخرین ریل گذاری در گیالن

تعطیالت اضافه 
برای سفر یا قرنطینه 

گیالن امروز- بررسی آمارهای منتشر شده رسمی از مرکز مدیریت راه های 
کشور نشان می دهد که اعمال قرنطینه و ممنوعیت تردد بین استانی که از آذر 
ماه سال گذشته آغاز شد، نتوانست به ویژه در ایام تعطیل از سفرهای مردم 
از خیر مسافرت در آن گذشتند و  تنها تعطیالتی که مردم  جلوگیری کند. 
حتی متقاضی لغو بلیت های خود شدند، ایام نوروز سال گذشته بود که به نظر 

می رسید علت آن ترس مردم از ویروس کرونا و ناشناخته بودن آن بود.
در چنین شرایطی که از چهارشنبه هفته جاری یعنی سی ام تیر ماه به مناسبت 
عید قربان تعطیالت سه روزه ای شروع می شود و مردم مانند تعطیالت اخیر 
در سال جاری برنامه ریزی هایشان برای سفر را از ابتدای هفته انجام داده اند و 
گویا گوش شنوایی برای هشدارهای مسئوالن در بین مردم وجود ندارد. البته 
نگاهی به وضعیت ترددهای مردم در روزهای تعطیل گذشته نشان می دهد با 
وجود اعمال ممنوعیت تردد در این ایام از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مردم 
سفرهای خود را به روزهای قبل از این ممنوعیت و روزهای پس از آن موکول 
کرده اند چرا که همواره یکی دو روز قبل از آن ترافیک در جاده ها به ویژه در 
محورهای شمالی سنگین و فوق سنگین گزارش شده و دقیقا ساعات و روزهای 
پس از اعمال ممنوعیت همین محورها در مسیر برگشت با بار ترافیکی سنگینی 

مواجه شده است.
البته آمارهای تردد در ماه ها و هفته های گذشته نشان می دهد که به غیر از 
هفته قبل )یعنی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ تیر ماه(، متوسط تردد وسایل نقلیه 
مختلف به ویژه ماشین های سبک و وسایل نقلیه شخصی مردم در محورهای 
مواصالتی کشور روند افزایشی در سال جاری داشته است و تعداد پالک های 
غیر بومی مشاهده شده در استان های مختلف به ویژه شمال کشور نشان از بی 

توجهی مردم نسبت به پروتکل های بهداشتی و سفر دارد.

جالبتر اینکه این رویه نه تنها در دیگر ممنوعیت های اعالم شده در اردیبهشت 
و خرداد ماه نیز تکرار شد بلکه ترددهای بین استانی وسایل نقلیه در جاده های 
کشور هر هفته نسبت به هفته قبل و هفته مشابه سال قبل افزایش یافت.  
مردم هم به جای سفر در ایام ممنوعه در روزهای قبل و بعد از ممنوعیت به 
مسافرت رفتند! حاال نه تنها ممنوعیتی برای تعطیالت پیش رو اعالم نشده است 
که با توجه به سوابق گذشته بعید به نظر می رسد از این به بعد نیز ممنوعیتی 
برای روزهای پایانی هفته اعالم شود. اما نکته عجیب اینکه عبدالرضا رحمانی 
فضلی-وزیر کشور- در پایان جلسه قرارگاه ستاد مقابله با کرونا از اضافه شدن 
سه روز تعطیلی اضافه برای استان های تهران و البرز در راستای کنترل ویروس 

کرونا خبر داد.
به گزارش ایسنا وزیر کشور تاکید کرد: دستورالعمل های شیوع کرونا ویروس 
صادر و برای همه شهرهای قرمز ابالغ شده به این ترتیب سفر در این شهرها 
ممنوع است و عالوه بر جرایم دستور العمل ها هر کجا که با سفر مواجه باشیم 
ضمن عرض معذرت از خانواده ها، نیروی انتظامی آنها را عودت خواهد داد. بی 
تردید الزم است در این مقطع نظارت های سختگیرانه تری داشته باشیم لذا از 

همین جا تذکر می دهیم که مسافرت ها انجام نشود.
زبان آمار ثابت کرده که هر گاه تعطیلی افزایش یافته سفرهای مردم حتی با 
وجود ممنوعیت تردد افزایش یافته و تعطیل شدن کشور به معنای تسهیل سفر 
برای مردم است که مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز 
نگران همین وضعیت هستند چرا که اگر تعطیلی اضافه ای که آقای وزیر به 
آن اشاره می کند به روزهای تعطیل آتی اضافه شود مشخص نیست مردم برای 
مسافرت به شهرهای دورتر و سفرهای طوالنی تر چقدر مهیا می شوند و ویروس 

کرونا را تا چه نقاطی با خود جا به جا می کنند؟

تأمین 434 هزار تن روغن خوراکی کشور، با پهلوگیری 90 کشتی 
تانکر  در مجتمع بندری کاسپین

احتمال مواجهه بازار برنج با موجی از کمبود و گرانی
گیالن امروز-خشکسالی و کاهش تولید برنج موجب شد وزارت صمت رفع 
ممنوعیت واردات برنج در فصل کشت را مصوب کند، اما با مخالفت وزارت 
جهاد کشاورزی این ممنوعیت پا برجا ماند. این در حالی است که کارشناسان 

تولید  کاهش  به  توجه  با  معتقدند؛ 
داخلی و افت واردات، کمبود و گرانی 
ایلنا؛  گزارش   به  است.  محتمل  برنج 
هر ساله با هدف حمایت از کشاورزان 
برنج،  برداشت  فصل  در  داخلی 
که  می شود  اعمال  واردات  ممنوعیت 
به اصطالح به آن »ممنوعیت فصلی« 
گفته می شود. ممنوعیت فصلی معموال 
از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه اعمال 
می شود و در بازه زمانی ترخیص برنج 
نیز از گمرک ممنوع است. اما امسال 
سال متفاوتی برای کشاورزی کشور با 
بارندگی  توجه  قابل  کاهش  به  توجه 

است. کاهش بارندگی موجب کاهش  تولید بیشتر محصوالت کشاورزی از 
جمله برنج شده است. 

این موضوع مورد تائید وزارت جهادکشاورزی نیز قرار گرفته است. فرامک 
عزیز کریمی، مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی، پیش تر 
 در گفت وگو با ایلنا اعالم کرد: بدلیل کاهش بارندگی ها و وقوع خشکسالی 
در سالجاری پیش بینی می شود سطح کشت برنج و میزان تولید به جز دو 
استان گیالن و مازندران، در سایر استان ها به ترتیب حدود ۲۴ و ۲۲ درصد 

کاهش یابد. در این شرایط وزارت صمت رفع ممنوعیت واردات برنج در 
فصل کشت را مطرح و مصوب کرد، اما این مصوبه با مخالفت وزارت جهاد 
کشاورزی اجرایی نشد. کارشناسان معتقدند؛ با توجه به کاهش تولید داخلی 
و افت واردات، کمبود و گرانی برنج 

محتمل است.
انجمن  دبیر  کشاورز،  مسیح 
در  ایران،  برنج  واردکنندگان 
آخرین  درباره  ایلنا  با  گفت وگو 
وضعیت ذخایر برنج های وارداتی در 
شرایط کاهش تولید داخلی، اظهار 
گمرک،  گزارش  اساس  بر  کرد: 
گمرکات  از  برنج  ترخیص  میزان 
در سالجاری هم از نظر وزنی و هم 
ارزشی کاهش 69 درصدی داشته 
ابتدای  از  کرد:  تصریح  وی  است. 
میزان  تیرماه  نیمه  تا  سالجاری 
ترخیص برنج از گمرکات ۸6 هزار و 367 تن بوده است، در حالی در سال 

گذشته در همین بازه زمانی ۲77 هزار و 69۱ برنج ترخیص شده بود.
کشاورز با تاکید بر اینکه در حال حاضر برنج موجود در بنادر و گمرکات 
کشور فقط  37 هزار و ۱۴7 تن است، افزود: ۸0 هزار تن دیگر ثبت سفارش 

شده است که احتماال تا قبل از آغاز ممنوعیت امکان ترخیص ندارند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران پیش بینی کرد: کاهش تولید و افت 

واردات احتماال بازار برنج را با موجی از کمبود و گرانی مواجه کند.

گیالن امروز- معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با 
اشاره به رشد 3۵ درصدی تخلیه روغن خوراکی خام با تخلیه بیش از ۸۸ 

هزار تن روغن در مجتمع بندری 
کاسپین از ابتدای امسال تاکنون، 
که   97 سال  ماه  دی  گفت:از 
خوراکی  روغن  محموله  نخستین 
شد  کاسپین  بندری  مجتمع  وارد 
تانکر،  کشتی  فروند   90 تاکنون 
۴3۴ هزار تن روغن خوراکی جهت 
تولید  های  کارخانه  در  مصرف 
شده  وارد  کشور  خوراکی  روغن 

است.
 امین افقی با بیان اینکه در سال 
گذشته بنادر محدوده منطقه آزاد 
تخلیه  میزان  از  درصد   ۱۸ انزلی 
خود  به  را  کشور  کل  بنادر  روغن 
از  کرد:  اظهار  اند  داده  اختصاص 
تعداد ۱9  کنون  تا  امسال  ابتدای 

فروند کشتی تانکر، ۸۸ هزار تن روغن خام خوراکی در مجتمع بندری 
 3۵ رشد  بیانگر  آمارها  که  اند  کرده  تخلیه  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین 
درصدی تخلیه روغن در این مجتمع بندری نسبت به مدت مشابه در سال 
99 است.در همین مدت در مجتمع بندری انزلی نیز حدود 30 هزار تن 

روغن از کشور روسیه وارد گردیده است.
وی با اشاره به آمار اعالم شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مبنی 
بنادر کل کشوردر سال  برتخلیه یک میلیون و ۱۸۴ هزار تن روغن در 
گذشته افزود: بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، سال گذشته ۱9۱ 
هزار تن روغن در بندرکاسپین و ۲3 هزار تن روغن در بندرانزلی تخلیه 
شده بود که بر این اساس، بنادر منطقه آزاد انزلی ۱۸ درصد از میزان تخلیه 

روغن بنادر کل کشور را به خود اختصاص داده اند.
ادامه داد: سازمان  انزلی   عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 

نیاز 90  و  خوراکی  روغن  به  کشور  نیاز  به  عنایت  با  انزلی  آزاد  منطقه 
درصدی واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه، جهت فرآوری،تصفیه و 
بسته بندی، سازمان منطقه آزاد انزلی با 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام 
به ساخت و افزایش ظرفیت مخازن فله 
مایع در مجتمع بندری کاسپین نموده 

است.
 افقی تاکید کرد: افزایش ظرفیت مخازن 
روغن،بازاریابی و جذب کاال در مجتمع 
تخلیه  باالی  سرعت  و  کاسپین  بندری 
روغن نسبت به سایر بنادر خزر،موجب 
آن  تبع  به  و  کاال  میزان جذب  تا  شده 
تخلیه روغن خوراکی در مجتمع بندری 

کاسپین افزایش یابد.
وی یادآور شد: بر اساس آمارهای موجود 
۱3 هزار تن روغن در سال 97 در بندر 
کاسپین تخلیه شده بود که این آمار در 
سال 9۸ به عدد ۱۴۱ هزار تن رسید و 

به ۱9۱ هزار تن در سال 99 افزایش یافت.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی خاطر نشان کرد: 
در حال حاضر مجتمع بندری کاسپین حدود 6۵ هزار متر مکعب ظرفیت 
مخازن فله مایع دارد که هم اکنون روغن های موجود در آن مخازن در 

حال طی فرایندهای اداری و آزمایشات جهت ترخیص از بندر می باشد.
اوراسیا  و  شمال–جنوب  کریدور  تجاری  مبادالت  توسعه  کارگروه  دبیر 
منطقه آزاد انزلی با اشاره به استمرار ترخیص و ارسال روغن به  واحدهای 
با توجه به مزیت های  از مبدا بندرکاسپین تصریح کرد:  تولیدی کشور 
از  کاسپین  بندری  درمجتمع  شده  تخلیه  های  روغن   ، اوراسیا  اتحادیه 
کشور روسیه وارد شده و تجار و همچنین واحدهای تولیدی با استفاده از 
مزایای مناطق آزاد ، محصولی با هزینه تمام شده کمتری تولید و روانه 

بازارها می کنند.

گیالن امروز- مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیالن گفت: به منظور 
حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا؛ تاکنون افزون بر 3 هزار و ۵00 
میلیارد ریال تسهیالت کرونا به صاحبان مشاغل در استان پرداخت شده 

است.
عباس علیزاده روز دوشنبه در گفت و گو با  ایرنا اظهار داشت: تا پایان سال 
گذشته) سال 99(  سه هزار و ۵3۸  میلیارد ریال برای ۲7 هزار و 30۱  
فقره پرونده  با هدفگذاری تثبیت اشتغال 3۸ هزار و ۵۵0  نفر در استان 

تسهیالت کرونا پرداخت شده است.
وی با اشاره به تمدید و  امکان ثبت نام و پرداخت این تسهیالت در سال 
۱۴00 تصریح کرد:  از ابتدای سالجاری تا کنون نیز  ۲0 میلیارد ریال برای 
۸۸ پرونده جدید با هدفگذاری تثبیت اشتغال ۱0۱ نفر از این تسهیالت به 

صاحبان مشاغل در این استان تعلق گرفته است.
وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ابالغی سال۱۴00 بعضی زیر رسته 

های جدید کسب و کار نیز مشمول حمایتهای این قانون شد که از آن 
جمله می توان به نمایشگاههای تجاری، مراکز تفریحی و شهرهای بازی 
اشاره کرد.  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن گفت: مهلت ثبت 
نام تا پایان شهریورماه تعیین شده و بنابر این بنگاههایی که هنوز ثبت نام 
نکردند در صورت تمایل برای استفاده از این تسهیالت هرچه سریعتر با 

مراجعه به سامانه کارا  ثبت نام کنند .
وی پایان اعطای تسهیالت را تا پایان آبان ماه عنوان و تاکید کرد:  بانک 
های عامل نیز در بررسی پرونده های ارسالی متقاضیان سرعت بیشتری 

بدهند تا متقاضیان واجد شرایط بتوانند این تسهیالت را دریافت کنند.
علیزاده تصریح کرد: با توجه به تکمیل  سقف تسهیالتی اغلب بانکهای 
دولتی به غیر از بانک تجارت  متقاضیان برای انتخاب دریافت تسهیالت از  
بانکهای خصوصی نظیر بانک آینده، اقتصاد نوین،بانک کارآفرین، موسسه 

مالی کوثر، بانک گردشگری اقدام کنند.

پرداخت 3500میلیارد ریال تسهیالت کرونا به صاحبان مشاغل در گیالن


