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یک پژوهشگر تاریخ:

کتاب های درسی 
ایرانی نیستند!

عجیب  خواهی  زیاده 
جیب  پرکردن  برای 

پزشکان برخی 

با دستگیری 2 متهم لو رفت

جنایت  راز 
آموزشی! مرکز  در 

بازار موبایل  ۴۰ درصد 
۳۰ نفر است در اختیار  

نماینده الهیجان در مجلس:

دولت در محاسبه دهک افراد 
با نگاه باز تصمیم بگیرد

مدیرکل بنیاد مسکن گیالن:

عدم پرداخت تسهیالت مهم ترین 
مشکل مسکن روستایی گیالن است
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در  اجتماعی  تامین  بازنشستگان سازمان  عالی  کانون  رئیس  امروز-  گیالن 
نامه ای به رئیس جمهور، خواستار توجه به مسائل و مشکالت بازنشستگان و 
مستمری بگیران شده است. علی اصغر بیات ، به جزئیات این نامه اشاره کرد 
و گفت: در این نامه، ضرورت توجه جدی به مسائل بازنشستگان و مستمری 
بگیرانی است که به تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری آئینه تمام نمای شاغالن 

هستند، مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که بازنشستگان و مستمری بگیران در 
دوران اشتغال نقشی غیر قابل انکار در سرفرازی و آبادانی این مرز و بوم ایفا 
کرده اند و امروز در معرض دیدگان و قضاوت همگان قرار دارند، افزود: زیبنده 
نیست هر روز شاهد فریاد عدالت خواهی آنها و بی توجهی به امور بدیهی و اولیه 

از سوی مسئوالن باشیم.
افزایش  از تصویب  نامه عنوان داشته است: چند صباحی  این  ادامه  بیات در 
سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مطابق با اصول 
عالی کار گذشته  از جمله مصوبات شورای  قانونی مشخص و مصرح  و مواد 
است. اعتراض، ناخرسندی و نگرانی بر حق تشکالت و کانون های بازنشستگی 
سراسر کشور که جمعیتی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر را نمایندگی می کنند، از گوشه 
کنار به گوش می رسد. سایه بی اعتمادی و خطر کاهش بیش از پیش سرمایه 
اجتماعی و جنب و جوش فرصت طلبان داخلی و خارجی روز به روز بیشتر 
می شود و وعده های گاه بی گاه مسئوالن و بیان عذرهای بدتر از گناه روح و 
روان بازنشستگان و مستمری بگیران را به بازی گرفته است. این در حالی است 
که بیش از ۶۰ درصد مستمری بگیران تأمین اجتماعی که حداقل بگیرند، در 
سال های پرمناقشه، پر فراز نشیب و بی ثبات اقتصادی، ناتوان، درمانده و دل 
نگران هستند. وی با مخاطب قرار دادن رئیس جمهور، گفت: حواشی تعلل و 
تأخیر در تصویب و ابالغ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 

اجتماعی توسط هیأت دولت متأسفانه اصل اقدام را به حاشیه رانده و تبعات 
منفی و روزافزونی را با خود به همراه آورده است.

بیات با طرح این سوال که آیا رسیدگی و اقدام به موقع دولتمردان و از بالتکلیفی 
خارج شدن بیش از یک ششم جمعیت کشور از اولویت کافی و الزم برخوردار 
نیست، گفت: توقع داریم مسئوالن امر، اقدام امیدوار کننده ای که پس از سال ها 
به لحاظ جبران بخشی از عقب ماندگی های افزایش حقوق و دستمزد و مستمری 
بازنشستگان با نرخ فزاینده تورم در سال جاری ایجاد شده است را با پایان خوش 
و امیدبخش همراه نمایند و اجازه ندهند بدخواهان و سوءاستفاده کنندگان از 
جریان اصیل مطالبه گری و حق جویی بازنشستگان و مستمری بگیران، بهره 
برداری کنند و اینگونه القا نمایند که کم توجهی به مطالبات حقه آنها توسط 

مسئوالن به رویه ای معمول بدل شده است.
وی افزود: ناگفته نماند در کنار تسریع تصویب و ابالغ افزایش حقوق بازنشستگان 
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی باید فکر و اقدامی عاجل، دوراندیشانه و پایدار 
به منظور تقویت بنیان های حمایتی و معیشتی برای جلوگیری از آسیب پذیری 
اقشار کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کرد. چرا که در 
رهگذر جراحی اقتصادی و اجرای طرح مردمی سازی رایانه ها تضمین حفظ و 

بهبود شرایط معیشتی مستمری بگیران از واجبات است.
بیات با بیان این مطلب که متأسفانه زمزمه های ناصوابی نیز از گوشه کنار به 
گوش می رسد مبنی بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
تورم زا است، گفت: بسترهای افزایش تورم را باید در عرصه های دیگر جستجو 

کرد نه افزایش منطقی دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان.
وی در ادامه از رئیس جمهور درخواست کرده است؛ موضوع تصویب و ابالغ 
افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را با قید 

فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد.

تعلل در افزایش مستمری 
بازنشستگان تأمین اجتماعی 

رئیس اتاق اصناف گیالن: 

بررسی فوری طرح »اصالح قانون نظام صنفی« 
مطالبه جدی اصناف از مجلس است

گیالن امروز- رئیس اتاق اصناف گیالن گفت: دغدغه اصناف، بررسی فوری 
طرح »اصالح قانون نظام صنفی« در مجلس شورای اسالمی است.

جالل الدین محمد شکریه در گفت وگو با تسنیم ، در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه اصالح نظام پرداخت یارانه کاالهای 
اساسی، تأمین نقدینگی اصناف را با چالش 
رو به رو می  کند یا خیر اظهار داشت: سیاست 
 ۱8 تسهیالت  ارائه  و  حمایت  اکنون  دولت 
تولیدی صنعتی  واحدهای  به  به ویژه  درصد 
مرغداری ها  و  دامپروری ها  دامداری ها،  نظیر 

است.
با  افزود:  کشور  اصناف  اتاق  رئیس  نایب 
رصدهایی که انجام می شود مواد اولیه تولید 
افزایش  قنادی ها  برای  آرد  و  روغن  نظیر 
می یابد و باید اطالعات و آمار دقیقی به دست 
بیاوریم تا اگر واحدهای تولیدی کمبود و یا 
دولت  از  باشند  داشته  بخش  این   در  نیازی 
بخواهیم تا تسهیالت سیستم بانکی را به این 

سمت نیز هدایت کند.
وی درباره افزایش چند برابری قیمت شکر و روغن و ناکافی بودن شکر و روغن 
ارائه شده از سوی دولت به صنف قنادان با بیان اینکه نرخ شکر و روغن آزاد 
بوده و دیگر چیزی به عنوان سهمیه روغن و شکر وجود ندارد گفت: دولت نباید 
فقط افزایش یارانه ها را مدنظر قرار دهد بلکه باید از سرمایه گذاری در شغل های 

مختلف حمایت کند تا قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد.
شکریه افزایش قدرت خرید مردم را در گرو تولیدی دانست که در بنگاه های 
خرد و یا بنگاه های اقتصادی بزرگ انجام می شود و ابراز داشت: در کشورهای 
پیشرفته اقتصادی روی بنگاه های اقتصادی  کوچک سرمایه گذاری می کنند 
چرا که معتقدند این بنگاه های کوچک اشتغال  آفرینی بیشتری داشته  و زودتر 

سرمایه را از قوه به فعل تبدیل می کند.
رییس اتاق اصناف گیالن تصریح کرد: از این رو برای رسیدن به این جایگاه باید 
برخی قوانین دست و پاگیر نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، 
بخشی از قانون نظام صنفی و قانون تجارت اصالح و به روز شود تا در سایه آن 
قدرت سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی و داخلی و قدرت خرید مردم و درآمد 

سرانه آنان افزایش یابد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به ضرورت حمایت دولت از بنگاه های 
اقتصادی کوچک خاطرنشان کرد: اگر این گونه باشد که تنها یارانه افزایش پیدا 
کند و دولت به دنبال سرمایه گذاری و حمایت از واحدها و بنگاه های اقتصادی 
خرد نرود ارزش پول ملی با توجه به روند رو به 

رشد تورم دوباره خدشه دار می شود.
وی با اشاره به اهمیت حمایت سرمایه گذاران 
داخلی از واحدهای خرد گفت: اگر پولی که 
بانکی  نظام  به  داخلی  سرمایه گذاران  توسط 
می رود و به عنوان سپرده بایگانی شده یا صرف 
خرید خانه، زمین، سکه، ارز و دالر می شود را 
به عرصه تولید به ویژه در بنگاه های اقتصادی 
طریق  این  از  می توان  کنیم  تزریق  کوچک 
به روان سازی اقتصاد، کاهش تورم و افزایش 

قدرت خرید مردم کمک کرد.
مقوله  از  بخشی  اینکه  بر  تأکید  با  شکریه 
افزایش قدرت خرید مردم در اشتغال آفرینی 
تعریف می شود افزود: فعاالن بخش اصناف در 
حال حاضر با دست خالی توانستند حدود 9 میلیون و نیم اشتغال را در سطح 
کشور ایجاد کنند و در ادامه نیازمند حمایت دولت هستند از طرفی اتاق اصناف 

نیز طرح های حمایتی خود را به دولت گذشته و دولت فعلی ارائه کرده است.
رییس اتاق اصناف استان گیالن با بیان اینکه اتاق اصناف آمادگی این را دارد که 
در فرآیند ایجاد اشتغال جدید، یاریگر دولت باشد گفت: باید شرایطی به وجود 
آید تا بنگاه های اقتصادی نیز امیدوار باشند که با ایجاد اشتغال   و سرمایه گذاری 
موانعی که در مسیر سرمایه گذاری وجود دارد با لغو قوانین بازدارنده و ایجاد 
قوانین جدید برطرف خواهد شد. وی تصریح کرد: مجلس و کمیسیون های 
اجتماعی، صنایع، اقتصادی، کشاورزی و سایر کمیسیون ها باید با توجه به 
شرایط حاکم بر کشور که دولت دست به جراحی بزرگ اقتصادی زده اولویت 
طرح های خود را عوض کنند، اگر بخواهیم این اصالحات جدید را روی همان 

پی قبلی بنا کنیم به سر منزل مقصود نمی رسد.
بودن طرح های  اولویت دار  بازنگری مجلس شورای اسالمی در  لزوم  شکریه 
موجود در کمیسیون ها را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: تمام طرح های 
مجلس شورای اسالمی باید با توجه به شرایط موجود بررسی شده و به سمت 

حمایت از این جراحی بزرگ اقتصادی دولت قرار گیرد.

رئیس سازمان صمت گیالن:

530 واحد تولیدی در گیالن 
غیرفعال 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

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار
همه روزه آماده خدمت رسانی

به مشتریان و همشهریان عزیز می باشد
1 – رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404

2 – رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن 
مرکز 4463

3 – خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 3401
4 – خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 5402

تلفن: 5-33722300 و 33403448-50

گیالن امروز - مادر عروسک های ایران به مناسبت های مختلف همراه 
کودکان مبتال به سرطان شده است و این بار نیز به واسطه یک اقدام 
عروسک گردان  و  کارگردان  برومند،  مرضیه  آمد.  به محک  نیکوکارانه 
شناخته شده کشورمان در جلسه هیأت مدیره محک حاضر شد و گفت: 
»چندی پیش در یک برنامه به همراه دوست عزیزم فاطمه معتمدآریا، 
سیمین سینمای ایران شرکت و هدیه آن را تقدیم محک کردیم. امروز 
به واسطه اهدای هدیه مان به محک آمدیم تا وظیفه خود را در قبال 

کودکان مبتال به سرطان به انجام برسانیم.«
وی افزود: »ما می توانیم از هر فرصتی برای انجام مسئولیت اجتماعی 
خود استفاده کنیم. این روزها که به خاطر کرونا امکان همراهی مستقیم 
در  دیگری  روش های  از  تا  می کنم  تالش  ندارم،  را  محک  کودکان  با 
کنارشان باشم. مثال چند وقت پیش یکی از دوستانم برای پروژه کلیله 
و دمنه استودیوی خود را در اختیار ما گذاشت و پولی از ما دریافت 

نکرد. از تهیه کننده خواستم تا چک را در وجه محک صادر کند. همه 
این اقدامات کوچک در کنار یکدیگر می تواند اتفاقی بزرگی که همان 

حمایت از کودکان مبتال به سرطان است را شکل دهد.«
بتوان  برنامه گفت: »شاید  این  در  نیز  بنیانگذار محک  سعیده قدس، 
نیکوکاران محک را به دو گروه تقسیم کرد، گروهی از افراد شناخته شده 
و هنرمندان که در این سی سال به محک پیوستند و به دنبال اقبال این 
افراد محک توانست جایگاه خود را در جامعه بدست آورد. گروه دیگر 
نیکوکاران نیک اندیشی هستند که با هوش و دقت بسیار همراه محک 
شدند؛ در همراهی این گروه نمی توان استقبال جامعه فرهنگی، هنری و 

ورزشی را نادیده گرفت.«
دست  ساخته  که  عروسکی  با  برومند  مرضیه  از  برنامه  این  پایان  در 
بود،  شده  رنگ آمیزی  آنها  توسط  که  گلدانی  و  بود  محک  کودکان 

قدردانی شد.

مرضیه برومند به محك آمد
قدردانی از مادر عروسک ها با عروسکی ساخته دست کودکان محک

ایجاد بازارچه خود اشتغالی مختص بانوان بی سرپرست و بدسرپرست در رشت
گیالن امروز- رئیس شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به لزوم ایجاد 
بازارچه خود اشتغالی مختص بانوان بی سرپرست و بدسرپرست در رشت 
گفت: برای ایجاد بازارچه های دیگر این چنینی نیازمند همراهی و حمایت 
دیگر دستگاه ها نیز هستیم. به گزارش فارس ، محمدحسین واثق کارگرنیا 
در بازدید از مجموعه خوداشتغالی بانوان بی سرپرست و بدسرپرست گیل 
بانو در بوستان کشاورز رشت با قدردانی از تالش های انجام شده در این 
تأمین  برای  خانواده  مردان  حتی  که  شرایطی  در  کرد:  اظهار  مجموعه 
معیشت با مشکالت فراوانی مواجه هستند، یقیناً تأمین هزینه های زندگی 

برای بانوان بسیار سخت تر است.
ادوار  نگاه شورای ششم رشت همچون شوراهای  اینکه  به  تأکید  با  وی 

گذشته، نگاه حمایتی نسبت به چنین اقداماتی است افزود: ما در تالشیم تا 
با برنامه ریزی های مناسب نسبت به ایجاد یک بازارچه خوداشتغالی دیگر با 
هدف ایجاد کسب وکار و درآمدزایی برای بانوان بد سرپرست و بی سرپرست 
به  اشاره  با  اسالمی شهر رشت  رئیس شورای  اقدام کنیم.  این شهر  در 
ناهنجاری ها می شود،  از  به برخی  اینکه وجود مشکالت معیشتی منجر 
تصریح کرد: برای ایجاد بازارچه های دیگر این چنینی نیازمند همراهی و 
حمایت دیگر دستگاه ها نیز هستیم و سازمان ها برای حمایت از بازارچه 
گیل بانو، می توانند برخی از ملزومات موردنیاز مجموعه شان را از نمایشگاه 
و فروشگاه تولیدات بانوان خالق شهر رشت تهیه و تأمین کنند و این اقدام 

باید در شورا و شهرداری رشت نیز موردتوجه و اجرایی شود.


