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خشکسالی، بی نظمی 
و دولت هایی که کار  را 

خراب تر کرده اند

تعطیل شدن دامداری های 
گیالن در صورت بی توجهی 

به مشکالت دامداران

قتل زنی که 
طال ق نمی  خواست

ارشا اقدسی را 
شبانه کشتند!
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فرمانده سپاه قدس گیالن:

توانایی واکسیناسیون سریع 
کل جمعیت گیالن را داریم

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

نماینده الهیجان و سیاهکل در مجلس:

هزینه های گیالن ملی 
اما بودجه اش استانی است

ریاست  دوره ی  سیزدهمین  تنفیذ  مراسم  امروز-  گیالن 
جمهوری اسالمی ایران دیروز با حضور رهبر انقالب اسالمی 
و جمعی از مسئوالن و کارگزاران نظام در حسینیه ی امام 

خمینی )ره( برگزار شد.
رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ سیزدهمین انتخابات 
مبارک  برای  متعال  از خداوند  با مسألت  ریاست جمهوری 
گرداندن این روز پر امید برای مردم و کشور، حضور ملت 
نماد  و  معنا  پر  کاماًل  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
مردم ساالری دینی خواندند و با تشکر از »رئیس جمهور و 
دولت دوازدهم«، برای آقای رئیسی و همکاران دولت جدید 

نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند.
رسم  و  اساسی  قانون  بر  متکی  را  تنفیذ  مراسم  ایشان، 
و  برشمردند  امام خمینی)رض(  به دست  شده  بنیانگذاری 
بسیار مهم »جابجایی  این مراسم، مظهر موضوع  افزودند: 
عقالنی، آرام و متین« در قوه مجریه و در واقع در مدیریت 

کشور است.
رهبر انقالب، وجود تنوع سیاسی را از دیگر مضامین بسیار 
مهم مراسم تنفیذ خواندند و افزودند: گرایش های مختلف 
سیاسِی دولت ها، نشان دهنده تنوع سیاسی در کشور و این 

واقعیت نشانه آزادی و سالمت انتخابات است.
ایشان با اشاره به برگزاری انتخابات در سالمت و امنیت کامل، از همه دستگاههای 
برگزارکننده انتخابات و تأمین کننده نظم و امنیت و به طور ویژه از ملت عزیز ایران 
صمیمانه تشکر کردند و افزودند: از مدت ها پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل 
سیاست گذاری دشمنان طراحی و دنبال می شد و در داخل هم عده ای از روی غفلت 

و عده ای شاید از روی غرض همین خط را دنبال می کردند اما ملت پاسخ قاطع داد 
و با توجه به اوضاع و احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، جابجایی قدرت در قوه مجریه را امیدآفرین برشمردند 
و گفتند: حضور افراد جدید با اراده های تازه و ابتکارات نو، برای همه به خصوص 

جوانان امید می آفریند که این امیدواری بسیار مغتنم است.
ایشان افزودند: این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است 

که با دقت و تأمل، خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه 
حل ارائه دهند.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تکیه بر ارزش های انقالب در 
تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی تأکید کردند: این مسیر درست 
باید ادامه یابد چرا که ملت را به حقوق اساسی خود می رساند 
و ایران را در جایگاه شایسته قرار می دهد. ایشان در همین 
زمینه افزودند: ارزش های انقالب مفاهیم موهومی نیست بلکه 
در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن و مکرر بیان شده و باید 

همین سخنان مالک قرار گیرد و دنبال شود.
رهبر انقالب، ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل 
مشکالت خواندند و افزودند: پیگیری ارزش های انقالب موجب 
افزایش انگیزه های مردم و ورود آنان به میدان می شود که این 

حضور بی بدیل و بی جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل مردم را از یک جمع منفعل 
و پراکنده به مجموعه ای متحد، پرانگیزه، هدفدار و آرمانخواه، 
هنر اصلی انقالب و امام خواندند و افزودند: هر عامل و عنصری 
که بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را وارد 
ویژگی  این  انقالب  ارزش های  که  است  مغتنم  کند،  میدان 

تعیین کننده را دارد.
رهبر انقالب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر »مردمی بودن و 
از مردم شنیدن و در میان مردم بودن«، گفتند: مردمی بودن موضوع بسیار مهمی 
است و رییس جمهور محترم و همکارانشان باید تالش کنند این شعار در واقعیت 
محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی، 

)ادامه در صفحه 2(در میان همه مردم باشند.

دعوت به همکاری
شرکت تولیدی کسری جهت کادر فروش در غرفه ونوس )منطقه آزاد انزلی( نیاز به 

جذب نیروی خانم فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی دارد.
واجدین شرایط جهت همکاری می توانند رزومه کاری خود را به فاکس 34438681 – 013 یا 

ایمیل                                                           ارسال نمایند.

 دعوت به همکاري

شرکت تولیدي کسري جهت کادر فروش در غرفه ونوس (منطقه آزاد انزلی) نیاز به جذب 

 نیروي خانم فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی دارد.

 013 – 34438681توانند رزومه کاري خود را به فاکس واجدین شرایط جهت همکاري می

 یا ایمیل

 hosseina68@yahoo.com  
 ارسال نمایند.

 

حکم ریاست جمهوری ابراهیم رییسی توسط رهبر انقالب تنفیذ شد

آغاز ریاست جمهوری رئیسی

گیالن امروز- در حالی جریان همسان سازی حقوق بازنشسته ها تا مرحله 
تدوین الیحه ای برای تثبیت آن و ارائه از سوی دولت به مجلس پیش رفته که 
اکنون باید منتظر باشند نمایندگان که هنوز در این رابطه اقدام جدی نداشته اند، 
برای بررسی و تصویب آن ورود کنند. با این وجود رئیس سازمان برنامه و بودجه 
این اطمینان را به بازنشسته ها داده با اقداماتی که صورت گرفته، اکنون که 
الیحه هم تصویب نشده، همسان سازی حقوق آنها محدود به یکسال نیست و 

باید ادامه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طی سال ها حقوق بازنشسته ها بسیار جای نقد داشت و همواره 
در رابطه با عدم تناسب آن با حقوق شاغالن و البته تامین نیازهای زندگی و 
وضعیت اقتصادی گله داشتند تا این که در قانون ششم برنامه توسعه دولت 
مکلف به ایجاد شرایط مناسبی برای پرداخت ها در این بخش شد؛ به گونه ای که 
در ماده ۳۰ قانون دولت مکلف شد بررسی های الزم جهت برقراری عدالت در 
نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات 
شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف 
را انجام دهد. براین اساس، طی بررسی های صورت گرفته، ساالنه منابعی در 
بودجه به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و البته 
در ادامه تامین اجتماعی پیش بینی شد و این روند از پایان سال ۱۳۹۸ به 
صورت جدی تری پیش رفت؛ به طوری که دولت وعده همسان سازی حقوق 

بازنشسته ها تا ۹۰ درصد حقوق شاغالن همتراز را به بازنشسته ها داد.
صندوق های  آن  طی  که  گذراند  مصوبه ای  دولت  هیات  رابطه  همین  در 
بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف شدند 
عالوه بر امتیازات شغلی از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه 
بینی شده نسبت  گذاری های خود و همچنین منابعی که در بودجه پیش 
به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور 
بازنشستگی شاغالن هم طبق مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت از 
نیمه دوم سال اقدام کنند.  در ادامه و در چند ماه گذشته سازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرد که تصمیم دارد جهت تثبیت جریان همسان  سازی حقوق 

بازنشسته ها براساس درخواستی که از سوی این قشر وجود داشته و تدابیری 
که سازمان اندیشیده آن را به قانون تبدیل کند، بنابراین پیش نویس الیحه در 
سازمان برنامه و بودجه آماده شد و به دولت رفت و مدتی بعد در هیات وزیران 

به تصویب رسید و حدود یک ماه پیش از سوی دولت به مجلس ارائه شد.
اما در این فاصله هنوز مجلس برای تصویب الیحه اقدامی نکرده و آنچه در 
مواضع برخی نماینده ها دیده می شود انتقاد به الیحه و تاکید بر ایجاد بار مالی 

آن است.
با این حال اعالم نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - این موضوع را تائید 
نمی کند. او در تازه ترین اظهاراتش گفته که بار مالی متناسب حقوق بازنشسته ها 
حتما در دولت پیش بینی شده که الیحه را ارائه کرده است و این طور نیست که 

الیحه ای به مجلس برود که منابع آن پیش بینی نشده باشد.
معاون رئیس جمهور ضمن تاکید به اینکه الیحه اکنون در مجلس بوده و 
الیحه  ارائه  از  قبل  که  کرده  یادآوری  است  تصویب  و  ورود  برای  انتظارات 
نمایندگان اعالم آمادگی می کردند که با ورود آن، نسبت به تصویب اقدام کنند 
که اکنون زمان آن است. گرچه مجلس هنوز اقدام موثری در رابطه با تصویب 
الیحه همسان سازی حقوق بازنشسته ها انجام نداده است، ولی در همین شرایط 
هم رئیس سازمان برنامه و بودجه به بازنشسته ها اطمینان داده که حتی بدون 
تصویب قانون نیز این مجوز و تاکید از سوی سازمان برنامه و بودجه به مسئوالن 
مربوطه از جمله سازمان بازنشستگی وجود داشته که باید متناسب سازی حقوق 
بازنشسته ها محدود به یکسال نبوده و همواره براساس منابع پیش بینی شده 
اجرایی شود. در جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان و الیحه دائمی شدن 
آن، فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغالن همتراز به حداکثر ۱۰ درصد 

می رسد و دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.
حقوق  سازی  متناسب  جریان  که   ۱۳۹۸ سال  در  که  است  حالی  در  این 
بازنشستگان به طور جدی تری اجرایی شده تاکنون متوسط حقوق بازنشستگان 
و  تومان  به حدود ۷.2 میلیون  افزایش ۱2۰ درصدی  با  لشگری و کشوری 
پنج  به  با رشد ۱۳۸ درصدی  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  متوسط حقوق 

میلیون تومان رسیده است.

گیالن امروز- یک متخصص عفونی، با بیان اینکه زدن واکسن به معنی مبتال 
نشدن به کرونا نیست، اضافه کرد: افراد واکسن زده ابتالی سبک پیدا می کنند 
و کارشان به بستری نمی کشد. دکتر آیدین پورکاظمی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه متاسفانه آمار مبتالیان به کرونا به سرعت در حال افزایش است، اظهار 
کرد: این افزایش ابتال هم در بیماران سرپایی و هم در موارد بستری مشاهده 
می شود. وی با اشاره به تکرار موج های کرونایی برای پنجمین بار، افزود: مردم 
باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانیم به کمک هم این موج 
را پشت سر بگذاریم. این متخصص بیماری های عفونی، با بیان اینکه ویروس 
کرونا جهش های متفاوتی پیدا کرده است، گفت: به دنبال هر جهش تغییراتی 
در عالئم بیماری ایجاد می شود و لذا مردم تصور می کنند که با یک بیماری 
جدید مواجه هستند، اما همچنان با بیماری کووید۱۹ سر و کار داریم؛ البته در 
فرم جهش یافته برخی از عالئم پررنگ تر می شود. پورکاظمی، با اشاره به شیوع 
کرونای دلتا یا همان هندی در کشور، اضافه کرد: این جهش بیشتر با عالئم 
تنفسی فوقانی همچون سرماخوردگی شدید، آبریزش بینی و سوزش گلو همراه 

است و در برخی از موارد عالئم گوارشی و ریوی نیز دیده می شود.
وی با بیان اینکه مبتالیان به کرونای دلتا در برخی از موارد عدم حس بویایی و 
چشایی را تجربه می کنند، متذکر شد: باید توجه کنیم که عالوه بر کرونای دلتا، 
سویه های قبلی نیز در چرخش هستند و لذا احتمال ابتال به جهش های دیگر 

نیز وجود دارد و با تنوع عالئم مواجه هستیم.
این متخصص عفونی، از افراد خواست در صورت مشاهده هرگونه عالئم تنفسی و 
گوارشی خودشان را ایزوله کنند و یادآور شد: برخی از مبتالیان به کرونا در ابتدا 
با عالئم گوارشی مواجه می شوند و احساس می کنند دچار مسمومیت غذایی 

شدند و با بی توجهی، ویروس کرونا را منتشر می کنند.
وی با بیان اینکه هرگونه عالئم سرماخوردگی در فصل گرم احتماال کروناست، 
اظهار کرد: افراد گاهی کرونا ندارند، اما با بروز هرگونه عطسه و سوزش گلو به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند و تست کرونا و سی.تی اسکن انجام می دهند که 
این کار درست نیست، زیرا عالوه بر ایجاد بار مراجعه، با قرار گرفتن در فضای 

آلوده و پرازدحام بیمارستانی، احتماال به کرونا مبتال می شوند.
پورکاظمی، با تاکید بر لزوم توجه به عالئم تنفسی، اضافه کرد: اگر عالئم تنفسی 

و گوارشی تا ۴۸ ساعت تداوم پیدا کرد، افراد می توانند به مراکز درمانی مراجعه 
کنند لذا در این ۴۸ ساعت باید در خانه بمانند و خودشان را قرنطینه کنند تا 

مشخص شود این عالئم ویروسی است یا گذرا.
وی همراه شدن آبریزش بینی، گلودرد و سردرد با تب و بدن درد را نشانه بیماری 
ویروسی دانست و عنوان کرد: اگر این عالئم با سردرد شدید و عالئم گوارشی نیز 

همراه شود، بیماری جدی است و احتمال اول ما کروناست.
این متخصص عفونی، با تاکید بر لزوم رعایت فاصله گذاری یک و نیم تا دو متر 
حتی در فضای باز، تصریح کرد: حضور در فضای باز با رعایت فاصله گذاری 
مشکل ساز نیست، اما حضور در فضای باز دارای ازدحام عامل انتقال ویروس 
کروناست. بازارهای محلی که مردم زیادی برای خرید مواد غذایی به آن مراجعه 

می کنند و در کنار هم می ایستند، فضای مناسبی برای انتقال بیماری است.
وی خستگی را یکی از مهمترین دالیل کاهش رعایت مردم دانست و تاکید 
کرد: پاندمی کرونا به یک جنگ فرسایشی برای کادر درمان تبدیل شده و مردم 
مانند روزهای نخست پاندمی، دیگر محدودیت ها را رعایت نمی کنند؛ همچنین 
استفاده از ماسک در فصل تابستان بسیار سخت است، اما باید این فرهنگ در 
مردم نهادینه شود که در شرایط خاص باید اصول را رعایت کنند تا سالمت خود 
و دیگران را به خطر نیاندازند. پورکاظمی، با ابراز تاسف از باز بودن مراکز خرید و 
برگزاری مجالس شادی و غم و تردد خودروهای با پالک غیر بومی، خاطرنشان 
کرد: متاسفانه ۸۰ درصد مبتالیان به کرونا در دورهمی ها و مجالس شرکت 
کرده اند و لذا فقط با تعطیلی اصناف کمکی به کنترل بیماری نمی کنیم؛ بلکه 

مردم خودشان باید از انتشار بیماری جلوگیری کنند.
این متخصص عفونی، با اشاره به میزان ایمنی واکسن کرونا در مقابل بیماری، 
اظهار کرد: متاسفانه جهش های ویروسی موجب شده افرادی که قبال دو دوز 
واکسن را دریافت کرده اند و افرادی که در زمستان ۹۹ دچار کرونا شده اند، باز 
هم مبتال شوند، یعنی ویروس جدید سیستم ایمنی و واکسن را دور می زند و 

ابتال ایجاد می کند؛ البته ابتالی مجدد خفیف است.
وی با بیان اینکه زدن واکسن به معنی مبتال نشدن به کرونا نیست، اضافه کرد: 
افراد واکسن زده ابتالی سبک پیدا می کنند و کارشان به بستری نمی کشد؛ در 

صورت بستری شدن نیز مرگ و میر ندارد لذا باید واکسن بزنیم.

بازنشسته ها منتظرندواکسن زده ها چگونه کرونا می گیرند؟

گیالن امروز - سویه المبدا، یکی دیگر از نسخه های جهش یافته ویروس 
کرونا، آخرین موردی است که سازمان جهانی بهداشت )WHO( آن را در 
توجه  و  بررسی  مورد  باید  که  است  کرده  بندی  فهرست جهش هایی طبقه 
از سوی کارشناسان  از کروناویروس  این سویه  ایسنا،  به گزارش  قرار گیرد. 
ادامه  با  نیست.  کننده  نگران  هنوز  اما  گرفته می شود  نظر  زیر  سازمان  این 
جهش های ویروس کرونا، برخی از سویه های موجود مسری تر هستند و حتی 

منجر به بیماری  شدیدتری می شوند و بنابراین از بقیه نگران کننده تر هستند.
کووید-۱۹  بیماری  باعث  که  ویروسی  می کنند.  تغییر  همیشه  ویروس ها 
می شود تاکنون چندین هزار جهش داشته اما تنها چند مورد این جهش ها 
آلفا و دلتا مسری تر هستند و  ایجاد کرده است. سویه های  نگرانی بیشتری 
اولیه  به ویروس  بیماران نسبت  بیشتر  به بستری شدن  بالقوه منجر  به طور 
می شوند. آخرین سویه ای که از سوی سازمان جهانی بهداشت طبقه بندی 
شده است »المبدا« نام دارد که نخستین بار در دسامبر گذشته در کشور پرو 
شناسایی شد. نام علمی این سویه "ث.C( "۳۷.۳۷( است. این سویه پیش 
از این در برخی از ایالت های آمریکا و دست کم 2۹ کشور دیگر که اغلب در 

آمریکای التین هستند شناسایی شده است.
در حال حاضر نگران کننده ترین موضوع درباره المبدا، نام یا ویژگی های آن 
نیست )که البته تاکنون ثابت نشده خطرناک تر از دیگر سویه ها است( بلکه این 

واقعیت است که در حال حاضر گونه غالب در پرو »المبدا« است.
تاکنون ۱۹۰ هزار نفر در این کشور ۳2 میلیون نفری به دلیل کووید-۱۹ جان 

خود را از دست داده اند که بیش از شش دهم درصد جمعیت آن می شود. 
این رقم تقریبا سه برابر میزان سرانه مرگ و میر در مقایسه با ایاالت متحده 

آمریکا است.
با این حال طبق تخمین برخی از محققان، این میزان مرگ در پرو به تنهایی 
به ویروس جهش یافته المبدا مرتبط نیست و عوامل دیگری در گسترش کووید 
در این کشور نقش داشته اند از جمله مشکالت اقتصادی که باعث شده افراد 
بزرگسال ملزم به کار باشند و بازارهای شلوغ باعث شیوع باالی این بیماری 
انواع مختلف  با  شود. این کشور تا کنون حدود ۱۱ درصد جمعیت خود را 

واکسن های تولید شده برای مقابله با ویروس کرونا واکسینه کرده است.
المبدا در کدام کشورهای اروپایی شناسایی شده است؟

این سویه به سرعت در شیلی، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور و مکزیک در 
حال شیوع است. در اروپا نیز این گونه در کشورهای هلند، اسپانیا، فرانسه 
روی سویه المبدا، جهش های  اخیر  تحقیقات  است.  گزارش شده  پرتغال  و 
متعددی را در پروتئین اسپایک )سنبله( آن نشان می دهد؛ بخشی از ویروس 
که با سلول های انسانی در تماس است و به آن ها متصل شده و آن ها را آلوده 
بررسی کرده  را  گونه المبدا  میکروبیولوژیستی که  تسوکایاما،  پابلو  می کند. 
است به نیویورک تایمز گفت که »شکاف اطالعات«، نگرانی ها درباره المبدا را 
افزایش می دهد و ظرفیت محدود آمریکای التین برای نظارت و تحقیق درباره 

گونه های جدید باعث نگرانی می شود.
وی افزود: آنقدر کم می دانیم که ما را به حدس و گمان های زیادی می کشاند.

درباره »المبدا« چه می دانیم؟


