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خبر

اجرای طرح مهر تحصیلی از سوی 
اوقاف در گیالن

گیالن امروز- مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن گفت: ۷۳۴ بسته 
تحصیلی بین دانش آموزان کم بضاعت گیالنی توزیع می شود.

امور خیریه گیالن  اوقاف و  حجت االسالم ستار علیزاده، مدیرکل 
گفت: همزمان با بازگشایی مدارس در قالب طرح مهر تحصیلی ۷۳۴ 
بسته تحصیلی بین دانش آموزان کم بضاعت گیالنی توزیع می شود.

او افزود: یکی از این طرح های اجتماعی سازمان اوقاف، اجرای امینانه 
دانش آموزان  تحصیلی  هزینه  کمک  تامین  برای  موقوفات  نیات 
بی بضاعت در قالب تهیه لوازم التحریر با عنوان طرح مهر تحصیلی 

است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن گفت: طرح مهر تحصیلی هر ساله 
در آستانه بازگشایی مدارس و با شناسایی دانش آموزان کم بضاعت از 

طریق مراجع ذیصالح مانند آموزش و پرورش اجرا می شود.
اجرای مهر تحصیلی در  راستای  افزود: در  حجت االسالم علیزاده 
سال ۱۴۰۰، ۷۳۴ بسته لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی تهیه 

شده و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
او گفت: ۴۸۰ بسته متعلق به دانش آموزان مقطع ابتدایی و ۲۵۴ 

بسته متعلق به دانش آموزان دوره متوسطه است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن افزود: ارزش بسته های اهدایی 
درآمد  محل  از  بسته ها  این  گفت:  وی  است.   ریال  میلیون   ۶۳۰
چهار  در  بضاعت  بی  دانش آموزان  به  کمک  با  منطبق  موقوفات 
تهیه  رودسر  و  سرا  صومعه  اشرفیه،  آستانه  رشت،  شهرستان 
آقا سید جنید  شده است. حجت االسالم علیزاده گفت: موقوفات 
سیاهکوچه، موقوفه سید جالل الدین اشرف )س( آستانه اشرفیه، رضا 
اسماعیل پور لرزجان و حاج رضا سلیمانی شوئیل رودسر، ناصرقلی 
خان امجدالدوله فومن، حاج صالح نویدی و آقا سید ابراهیم گوراب 
زرمیخ صومعه سرا، حاج میرزا موسی تاگین الهیجان و عبدالعلی 
لنکرانی و میرزا امان اله حکیم ربانی رشت از جمله موقوفاتی هستند 

که نیات مرتبط با کمک به دانش آموزان بی بضاعت دارند.
هدیه های  این طرح  در  مشارکت  برای  می توانند  افزود: خیرین  او 
نقدی خود را به شماره حساب ۰۲۲۲۰۴۰۲۰۷۰۰۸ به نام اداره کل 

اوقاف و امور خیریه گیالن واریز نمایند.

۶ میلیارد ریال اعتبار برای 
مبارزه با گیاه سنبل آبی جذب شد

گیالن امروز- مدیرکل محیط زیست گیالن از جذب ۶۰۰ میلیون 
تومان اعتبار توسط محیط زیست گیالن برای مبارزه با گیاه مهاجم 
سنبل آبی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ هکتار در گیالن از 

وجود گیاه سنبل آبی پاکسازی شده است.
تعریف  طبق  داشت:  اظهار  خبری  گفت وگوی  در  کفایی  ساسان 
آبگیرهای  و  شالیزارها  بندان ها،  آب  از  بسیاری  رامسر  کنوانسیون 
استان گیالن حتی نواحی ساحلی آن در حیطه تاالب قرار می گیرند.

مدیرکل محیط زیست گیالن با بیان اینکه مجموعا ۲۴ هزار هکتار 
تاالب بین المللی در استان وجود دارد عنوان کرد: وجود سه تاالب 
بین المللی انزلی با مساحت ۱9 هزار و ۴۸۵ هکتار، تاالب امیرکالیه 
با مساحت هزار و ۲۳۰ هکتار و تاالب پارک ملی بوجاق با مساحت 
حدود سه هزار و ۴۳۳ هکتار در گیالن جایگاه باالیی را برای استان 

به ارمغان آورده است.
با  را ۳۲ هزار هکتار  تاالب های گیالن  میزان مساحت کل  کفایی 
احتساب هشت هزار هکتار مساحت آب بندان ها تخمین زد و تصریح 
کرد: تاالب انزلی نگینی یک تاالب ساحلی - دریایی در شمال ایران 
است و ارزش و اعتبار آن برای سازمان حفاظت محیط زیست اگر از 

دریاچه ارومیه بیشتر نباشد قطعا کمتر هم نیست.
وی از ثبت بیش از ۵۰ گونه ماهی در تاالب انزلی سخن گفت و با 
اشاره به اینکه با در نظر گرفتن ماهیان مهاجر شمار این گونه های 
مشاهده شده به ۷۰ نوع هم می رسد اذعان کرد: بیش از ۲۶۰ گونه 
پرنده در تاالب انزلی دیده شده و بیش از هشت گونه از پرندگان در 
تاالب وجود دارند که بیش از یک درصد جمعیت جهانی خودشان 
را اختصاص می دهند.  مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن عوامل 
انسانی را در سالیان اخیر مهم ترین تهدید برای تاالب ها خواند و با 
بیان اینکه میزان عمق تاالب انزلی به سطح آب دریا وابسته است 
افزود: آن چیزی که هم اکنون تاالب بین المللی انزلی را بیش از همه 
آزار می دهد، ورود بی رویه انواع فاضالب ها به داخل آن است که 

سبب رشد گیاهانی مانند سنبل آبی می شود.
کفایی ورود رسوبات از حوزه های آبخیز را هم در روند کاهشی آب 
ابراز داشت: بر اساس آخرین برآوردها  انزلی مؤثر دانست و  تاالب 
چیزی حدود ۶۸ هکتار از عرصه نیزاری اراضی حاشیه ای تاالب انزلی 
اخیرا دچار آتش سوزی شد و متاسفانه برخی افراد سودجو درصدد 
تصرف اراضی ساحلی بوده و چنین آتش سوزی هایی را راه می اندازند.

و  بندرانزلی  قاطع دادستانی  و  به موقع  اقدام  با  اینکه  بیان  با  وی 
نیروی انتظامی این افراد سودجو شناسایی و دستگیر شدند اضافه 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  شبانه روزی  مداوم  پایش های  کرد: 
گیالن امری است که ما به جد در دستور کار قرار دادیم و تالش 
می کنیم در صورت کشف تصرفات بالفاصله پرونده قضایی آن ایجاد 

و ضمن معرفی افراد به دادگاه رفع تصرف انجام گیرد.

مدیرکل بیمه سالمت گیالن:

۵۰ درصد جمعیت گیالن بیمه 
سالمت دارند

گیالن امروز- مدیرکل بیمه سالمت گیالن، با بیان اینکه در حال 
حاضر ۵۰ درصد جمعیت استان گیالن تحت پوشش بیمه سالمت 
بیمه سالمت  و  بیمه شدگان صندوق های روستایی  هستند، گفت: 
بیمه  اعتبار  شهریور  پایان  تا  اداره کل  این  پوشش  تحت  همگانی 
تمدید کنند.  جمشید محمدی در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان 
اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت استان گیالن تحت پوشش 
بیمه سالمت هستند، اظهار کرد: بیمه شدگان در پنج صندوق بیمه 
سایر  بیمه  دولت،  کارکنان  بیمه  همگانی،  بیمه سالمت  روستای، 

اقشار و بیمه ایرانیان تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت هستند.
نسخه نویسی  جایگزینی  برنامه  اجرای  به  توجه  با  افزود:  وی 
برای  و  سالمت  بیمه  دفترچه  کاغذی  نسخه  جای  به  الکترونیک 
تسهیل ارائه خدمات به بیمه شدگان، سامانه سرویس های شهروندی 
بیمه سالمت با قابلیت هایی اعم از احراز هویت بیمه شده براساس 
و  هویتی  اطالعات  مشاهده  امکان  موبایل،  شماره  و  ملی  شماره 
امکان مشاهده  بیمه،  اعتبار  امکان تغییر عکس و تمدید  بیمه ای، 
کلیه نسخ و ریزنسخه ها شامل تجویزی و خدمات ارائه شده و قابلیت 

مشاهده اعضای خانوار راه اندازی شده است. 
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مسئول بسیج ادارات و کارکنان سپاه قدس گیالن مطرح کرد:

تالش سپاه برای پیشرفت واکسیناسیون  اقشار مختلف حتی به صورت شبانه روزی
گیالن امروز، سعید سیمیاری -  مسئول بسیج ادارات و کارکنان سپاه 
قدس گیالن در حاشیه واکسیناسیون کارگران شرکت های پخش گیالن 
شدن  واکسینه  مجوز  گیالن  پخش  صنعت  انجمن  های  پیگیری  با  که 
داشتن  با  سپاه   : گفت  بود  شده  دریافت  دارویی  و  غذایی  مواد  کارگران 
یک ظرفیت مردمی مثل بسیج در همه صحنه های اجتماعی و مواقع ای 
که نیاز به کمک به جامعه و عبور از مشکالت و بحران و یا تسهیل و گره 
با  امکانات سازمانی و مردمی که دارد  با همه  باشد  گشایی در کار مردم 

تالش حتی شبانه روزی برای خدمت به مردم زمان و مکان نمی شناسد.
سرهنگ پاسدار رضا رنجبر در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما در سالن 
ادارات و  از کارمندان  بانک صادرات رشت که کارکنان و جمعی  ورزشی 
زدن  واکسن  در حال  دارویی  و  غذایی  مواد  کارگران شرکت های پخش 
بودند به بخشی از اقدامات سپاه و بسیج ادارات در حوزه سالمت پس از 

شیوع ویروس کووید ۱9 پرداخت و گفت :
با ظرفیتی که در بسیج ادارات در سطح ۷۰ اداره کل استان از جمله در 
مرکز استان در رشت وجود داشت برای انجام واکسیناسیون ۱۶۰ پایگاه در 
سطح شهرستان ها ایجاد شد و برای برنامه ریزی هر چه بهتر هم ۱۶ حوزه 
در شهرستان و یک حوزه در سطح ادارات کل ایجاد شد که به عبارتی ۱۷ 
واکسیناسیون  و ساماندهی  برنامه مدیریتی  استان  اداری در سطح  حوزه 

کارکنان ادارات را دنبال کردیم.
وی در این رابطه به ورود و تالش سپاه در واکسیناسیون اشاره کرد و با 
بیان اینکه از دو ماه قبل با دستور اکید سردار عبداهلل پور فرمانده سپاه 
قدس گیالن ، سپاه برای کمک به حوزه درمان و بهداشت استان در زمینه 
واکسن ورود کرد و در این رابطه با همکاری مستمری که از همان ابتدای 
کووید سپاه با دانشگاه علوم پزشکی گیالن داشت قرار شد از ظرفیت های 
این نهاد انقالبی و بسیج مردمی  برای امر واکسیناسیون مردم استفاده شود 
افزود : در همین رابطه در یک جلسه مشترک با حضور سردار عبداهلل پور 
و همکاری دکتر صادقی مسئول بهداشت و سالمت سپاه قدس گیالن و 
مدیر شعب بانک صادرات گیالن در محل سالن ورزشی بانک صادرات واقع 
در خیابان سعدی مقرر شد تا با همکاری بانک صادرات گیالن این مکان 

با همه امکانات و تجهیزات در اختیار بسیج ادارات برای واکسینه کردن 
کارمندان قرار گیرد.

سرهنگ رنجبر به ماموریت بسیج ادارات در امر واکسینه کردن کارمندان 

تا تمامی کارمندان  اقدامات موجب شد  این  اینکه  با اشاره به  پرداخت و 
بانک ها دوز اول واکسن خود را دریافت کنند تصریح کرد : تا کنون ۷۰ 
انجام  مکان  این  در  نیز  ها  بانک  کارمندان  دوم  دوز  واکسناسیون  درصد 

شده است.
به گفته این مقام مسئول در سپاه قدس گیالن رویکرد مشارکتی بسج ادارات 

موجب شده است تا ۷ هزار واکسن دوز دوم مردم هم از همین ظرفیت 
این مکان واکسن کارمندان  انجام شود و چند روزی است در  امکانات  و 
ادارات هم آغاز شده است.  وی با اشاره به اینکه انجام واکسیناسیون ادارات 
از  برخی  کاری  و حساسیت  اهمیت  لحاظ  به  البته  که  دولت  کارکنان  و 
کارگران بخش های خصوصی با مشارکت انجمن صنعت پخش گیالن کار 
واکسیناسیون کارگران شرکت های پخش هم انجام شده است یادآور شد 
: بسیج  ادارات این آمادگی و ظرفیت را دارد تا بصورت شیانه روزی برای 

تضمین سالمت مردم گام بر دارد .
به اذعان وی کار واکسیناسیون کارمندان ادارات هم به صورت نوبتی در 
این مرکز انجام می شود و با افزایش واکسن هایی که وارد کشور شده است 
جای نگرانی وجود ندارد و صرفا از مردم تقاضا داریم در مقابل این ویروس 

منحوس حتما واکسینه شوند .
مسئول بسیج ادارات و کارمندان سپاه قدس گیالن به بخشی از ماموریت 
ها و فعالیت های سپاه در دو سال اخیر در گیالن برای کمک به اقشار 
آسیب پذیر پرداخت و در این رابطه به منویات رهبر معظم انقالب در رابطه 
با رزمایش و کمک مومنانه اشاره کرد و ادامه داد : از همان ابتدا ۱۲ هزا 
سبد کاالیی که ارزش ریالی هر سبد حدودا ۳۵۰ هزار تومان بوده است در 
بین افراد نیازمند جامعه توزیع شده است و در بخش های دیگر با انجام 
ضد عفونی کردن ادارات و بانک ها توسط نیروهای بسیجی و در بخشی 
دیگر با مشارکت و فعالیت بیش از ۴۰ هزار بسیجی در بیمارستان ها و 
توزیع ۳ هزار مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده  در بین اقشار نیازمند 
و تحویل ۴ هزار گونی آرد از طرف نانوایان ، مغازه داران و غله به موکب 
ها برای پخت نان و اهدای خون از سوی بیش از ۴۵۰ نفر از بسیجی ها 
بیمارستان های استان  به  لیتری اکسیژن  و اهدای ۵۰ عدد کپسول ۴۰ 
بخشی از تالش ها و اقدامات خیر خواهانه و نیکوکارانه بسیج و سپاه برای 

کمک به هموطنان عزیزمان در استان بوده است.
سرهنگ رنجبر بسیج را یک تشکل مردمی و در راستای تحقق آرمان های 
در همه صحنه های  بسیج  نشان کرد:  و خاطر  دانست  رهبری  و  انقالب 

انقالب در کنار و حامی  سالمت مردم است .

گیالن امروز- از همان روزهای بهمن 9۸ که نسیم کرونا به سمت ایران 
شروع به وزیدن  کرد و سرعت این نسیم با گذر روزها و هفته ها سرعت 

بیشتری پیدا کرد و تا ایجاد پیک های اول ، دوم 
به بعد به طوفانی از شیوع کووید ۱9 تبدیل شد 
، بر اساس مستندات واقعی و میدانی و چشمی 
تنها قشری که در همه لحظات توانستند با تالش 
در  روانی  و  روحی  امنیت  خود  ناپذیر  خستگی 
جامعه ایجاد کنند و طعم و ذائقه مردم را همچنان 
با انتقال کاال از کارخانه تا فروشگاه حفظ کنند و 
از سویی با تامین دارو و غذا بتوانند هم مشکالت 
دارویی بیماران و بیمارستان ها را تامین کنند و 
هم با فراوانی اقالم غذایی در فروشگاه ها مردم را 
خانه نشین کنند ، تالش های شرکت های پخش 
مواد غذایی و شرکت های دارویی و نقش بی بدیل 
کارکنان خستگی ناپذیر این شرکت ها بوده است.

اهمیت و جایگاه شرکت های پخش مواد غذایی 
و دارویی امروزه به حدی دارای ویژگی است که 
از آن به عنوان صنعت پخش نام برده می شود . 
این شرکت ها کلیه کاالهای مواد غذایی ، دارویی 
تا  کارخانه  از  منفک  صورت  به  را  بهداشتی  و 
فروشگاه بر عهده دارند که بعضا این حلقه اتصال 
مهم نیازمند سرمایه گذاری بسیار باالیی است .  

های  شرکت  کارکنان  واکسیناسیون  با  همزمان 
پخش گیالن که با همت و پیگیری انجمن صنعت 
پخش گیالن و تالش مهندس سامان نظری که 
مسئولیت ریاست این انجمن در گیالن را عهده 
دار است ، که البته تالش های دکتر علی نیا نایب 

رییس انجمن و بابک صفایی دبیر انجمن که حتما در به ثمر رسیدن این 
اقدام مهم موثر بوده است  ، گفتگویی را با مهندس نظری ترتیب دادیم.

در این رابطه رییس انجمن صنعت پخش گیالن به اطالعاتی از وضعیت این 
شرکت ها در گیالن اشاره کرد و گفت : بالغ بر ۱۵۰ شرکت عضو انجمن در 
گیالن فعال هستند  که ۴۲ شرکت دارویی و ۱۱۸ شرکت غیر دارویی می 
باشند که با فعالیت این شرکت ها حدود ۱۰ هزار نفر در شرکت های پخش 
گیالن مشغول به کار هستند و این مهم ناشی از پتانسیل و اهمیت شرکت 
های پخش در امنیت ، سالمت ، توزیع اقالم غذایی و دارویی و اشتغال استان 

می باشد.
مهندس سامان نظری با بیان این مطلب که از زمان شیوع ویروس کرونا تا 
امروز در تمامی لحظه هایی که بدترین شرایط همه گیری ویروس در استان 
وجود داشت این شرکت ها کوچکترین تعلل یا تعطیلی لحظه ای در کار خود 
نداشته  تا افکار عمومی دچار تشویش یا نگرانی نگردند  و یا شاهد هجوم در 

مغازه که در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی شاهد آن بودیم نشده 
ایم و این تالش ارزشمند مرهون حضور در صحنه همین شرکت ها و پرسنل 

آنان بوده است.  رییس انجمن صنعت پخش گیالن که عنوان نایب رییسی 
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گیالن را نیز عهده دار است و 
در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در یکی از این جلسات 
ابراز گالیه خود را از روند اولویت ها از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن مطرح و در جلسات ستاد تنظیم بازار و دیگر جلسات ستادی 
دغدغه و نگرانی خود را نسبت به تامین سالمت کارکنان شرکت های پخش 
عنوان کرده بود از روند اولویت واکسیناسیون در مرکز استان ابراز گله مندی 
کرد و گفت : در تمام دنیا اولویت ها کادر درمان و افراد سالمند تعیین شده 
بود و سپس سایر اقشار مردم بوده اند اما در گیالن مهم ترین سوالی که برای 
ما مطرح است این است که الویت غیر از دو بخش عنوان شده بر اساس چه 
معیار و مطالعه ای صورت گرفته است و آیا روند واکسیناسیون استان بر 

اساس منطق و توجه به سالمت افراد پرخطر بوده است؟
مدیر عامل شرکت پخش مهراس گیل پاک با تاکید  بر اینکه شرکت های 

پخش به سه بخش دارویی ، غذایی و آرایشی بهداشتی تقسیم می شوند 
واکسینه  را  آنان  کارکنان  غذایی  و  دارویی  دو بخش  برای  بخواهیم  اگر  و 
کنیم آیا می توانیم برای این دو بخش اولویتی در نظر 
بگیریم و بگوییم غذا مهم تر از دارو است و یا دارو 
مهم تر از غذا ؟ کسی که این اولویت را تعیین می 
کند بر اساس چه مطالعه و منطقی این اولویت را به 

زبان می آورد؟
وی روند واکسیناسیون برخی از استان ها را شتابان 
تر و دارای سهمیه بیشتر از گیالن اذعان کرد و از 
شهرستان  در  واکسن  دوزهای  تعداد  بودن  پایین 
برخی   : کرد  نشان  و  خاطر  مندی  گله  ابراز  رشت 
رشت  به  نسبت  بیشتری  سهمیه  ها  شهرستان  از 
داشته اند که متاسفانه این نابرابری و ضعف مدیریت 
در مرکز استان کامال مشهود بوده است و این ضعف 
موجب شده است تا گروه هایی که در خطر ویروس 
کرونا از جمله کارگران شرکت های پخش که به طور 
بوده  ارتباط  در  مردم  با  و  آمد  و  رفت  در  مستقیم 
اند پس از یک انتظار طوالنی واکسیناسیون دوز اول 
و  گیالن  استانداری  از  دارد  جا  که  انجام شود  آنان 
اقتصادی  ادارات  از  برخی  و  اقتصادی  های  معاونت 
استان که صدای درد ما را شنیده اند قدردانی کنم 
و حتی از سپاه قدس استان و بسیج ادارات به با یک 
مدیریت هنرمندانه و با شایستگی هر چه بیشتر در 
یک فضای منظم ، بسیار بهداشتی  و بی خطر عهده 
پخش  صنعت  کارکنان  مجموعه  واکسیناسیون  دار 
استان شده اند از پیگیری و تالش های دلسوزانه این 

عزیزان قدردانی کنم .
 ، اداری  های  هزینه  بودن  باال  به  دیگر  بخش  در  نظری  سامان  مهندس 
لجستیکی ، باال بودن تعدد نیروی انسانی ، نرم افزاری و دیگر هزینه های 
شرکت های پخش پرداخت و عنوان کرد : استان گیالن بیشترین نیروهای 
انسانی فعال را در توزیع و پخش دارد و با باال بودن هزینه ها در بخش های 
انفورماتیک ، شبکه ، حوزه صنایع ، برنامه ریزی و بازرگانی و حمل و نقل و 
هزینه های ۳۰ درصدی ترانسفری از کل هزینه های شرکت ها از این آمار 
باالی تمام شده به عنوان یک هشدار برای آینده شرکت های پخش نام برد 
و گفت : شرکت های پخش دارای یک چارت بسیار بزرگ و بعضا برخی 
از شرکت ها در حد یک وزارت خانه اند که نیازمند پشتوانه دولتی است 
، بنابراین در گیالن شرکت های بسیار معظمی در حال فعالیت هستند که 
تعدادی از آنان در شهرستان ها هم هستند که می توان به مجموعه هایی 
مثل نادی و نادری که هم تولید کننده و هم دارای شرکت های پخش بزرگ 

و سراسری هستند نام برد.

رئیس مجمع نمایندگان گیالن: 

مسئوالن متهم ممنوع الخروج شوند  
اینکه  بیان  با  گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس  امروز-  گیالن 
دارد  قرار  و دستگاه قضایی  زیر ذره بین مجلس  عملکرد مسئوالن 
و تمام عملکردها رصد می شود گفت: طبق مصوبه قانونی مجلس، 

مسئوالن متهم باید ممنوع الخروج شوند.
اظهار داشت:   ، با شبستان  محمد صفری ملک میان در گفت وگو 
مجلس سال گذشته مصوبه ای نسبت به مسئوالن داشت مبنی بر 
پایان می رسد حتما  به  در دستگاهی  کارش  مسئولی  وقتی  اینکه 
قوه قضائیه باید رصدهای الزم را انجام دهد که این افراد در دوران 

مسئولیت خود چقدر درست رفتار کرده و چقدر به خطا رفته اند.
رئیس مجمع نمایندگان گیالن با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس، 
عملکردشان  به  نسبت  باید  خود  کاری  دوره  پایان  در  مسئوالن 
توسط  مسئوالن  عملکرد  دقیق  پایش  و  رصد  از  باشند  پاسخگو 
مصوبه  این  کرد:  عنوان  و  گفت  سخن  قضایی  دستگاه  و  مجلس 
خیلی به قوه قضائیه کمک می کند و دست دستگاه قضایی را برای 
ممنوع الخروج کردن برخی از مسئوالن که در ردیف متهمان قرار 

دارند باز می گذارد.
صفری ملک میان احقاق حق مردم توسط دستگاه قضایی و با تمهیدات 
قانونی خوبی که توسط مجلس انقالبی اندیشیده شد را مورد تاکید قرار 

داد و تصریح کرد: اگر مسئولی در دوره مدیریتی خود خطا کرده 
آزادی  احساس  و  شود  ایجاد  او  برای  امنی  حاشیه  هیچ  نباید 
که  دیگرانی  برای  باشد  عبرتی  درس  باید  بلکه  کند  راحتی  و 

می آیند و مسئولیتی را قبول می کنند.
نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس با بیان 
اینکه یک مسئول باید به هر نحو ممکن در ایفای درست نقش 
خود بکوشد و در این راه هم الزامات الزم تعریف و عملی شود 
قانونی خود و  برای تحقق مصوبات  انقالبی  اضافه کرد: مجلس 
برای حمایت از حقوق ملت و بیت المال از هیچ کوششی دریغ 

نمی کند و مقابل خطاکاران می ایستد.
متهم،  ممنوع الخروج کردن مسئوالن  لزوم  بر  تاکید  وی ضمن 
خدمت  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  و  منویات  تحقق 
امری الزم و ضروری  را  از سوی هر مسئولی  به مردم  صادقانه 
دانست و خاطرنشان کرد: از آنجا که قانون فصل الخطاب است 
بنابراین طبق مصوبه قانونی مجلس، مسئوالن هم باید در برابر 

عملکردشان پاسخگو باشند.

با پیگیری انجمن صنعت پخش گیالن محقق شد

واکسینه شدن کارکنان شرکت های پخش دارویی و غذایی و آرایشی بهداشتی گیالن


