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جامعه ایران 
زنده است

افشین جعفری خواه
که  روزها  این  در 
به  اقتصادی  مشکالت 
طور ناگهانی و تصاعدی 
بر دوش مردم آوار شده 
نگرانی  ابراز  ای  عده 
جمله  از  کنند  می 
جامعه  و  متخصصین 
البته  و  عنوان یک شهروند  به  اما من  شناسان, 
یک رصد کننده حرفه ای که برای تاتر و نوشتن 
وکارگردانی الزم هست , کامال مخالفم و نگران 
نیستم.جامعه ایران زنده است حتی اگر سینمای 
افتخار آفرینش توقیف و تحریم می شود,جامعه 
مدنی جوان ایران بدون هیچ نام و نشانی و بدون 
هیچ تشکیالت عریض و طویلی دارد به زندگی 
خودش ادامه می دهد , حتی اگر هنوزمصرف آب 
عده ای بیش از حد استاندارد جهانی است, و یا 
هنوز تولید زباله و تفکیک آن فاجعه است. ایران و 
مردمش در طی تاریخ همواره تالطم داشته و باید 

گفت جامعه بدون چالش جامعه ی مرده است.
این هزینه  با  مردم  است چون هنوز  زنده  ایران 
می  موسیقی  کنسرت  روند  می   , سنگین  های 
بینند و یا جوانان و نوجوانان آموزش موسیقی می 
ایران زنده است  ایران,جامعه  برای فردای  بینند 
چون هنوز مردم مسافرت می روند و نسل جوان 
و تازه دارد یاد می گیرد که زندگی را نباید پس 
انداز کرد, انباشت زندگی , زندگی نمی سازد بلکه 
انباشت زندگی مرگ آور است.جامعه ایران زنده 
بازد و  است چون محافظه کاری دارد رنگ می 
جسارت و مواجه با زندگی و واقعیت دارد جایش 
را پر می کند, اگرچه تحریم های چند دهه باید 

منتهی به محافظه کاری افراطی می شد.
جامعه ایران زنده است حتی اگرتاتر غیر اقتصادی 
باشد اما عده ای هم می روند می بینند و هم تاتر 
کار می کنند و یا عده ای نقاشی می کشند و عده 
بماند که هستند  به تماشا می نشینند,  ای هم 
کسانی که با نگاه عاقل اندر سفیه به این جوانان 
می نگرند اما آنان تعلق به فردا ندارند و با معیار 
گذشته حتی امروز نمی شود زندگی کرد فردا که 

خیلی دیر است.
جامعه ایران زنده است چون می خواهد زندگی 
کند و از حرف های دهن پر کن و فریبنده بیزار 
است و به دنبال آرمان شهر خیالی نمی رود چون 
برقرار می  واقعیت نسبت  با  بیشتر دارد  هر روز 
کند و کسانی که نمی توانند در این مسیر همراه 
باشند را به سادگی پشت می گذارد.امید در این 
باور  مردم  از  نیمی  اگر  نیست حتی  کم  جامعه 
به  اقلیت  توسط  همواره  جهان  باشند,  نداشته 
چالش کشیده شد و تغییر کرد, اکثریت معموال 
دنباله رو هستند, و امید اینجاست که این اقلیت 
جوانانی هستند که فقط می خواهند زندگی کنند 
ورزند.این  می  عشق  رنگ,تناسب,  زیبایی,  به  و 
جوانان عاشق شدن را دوست دارند برای همین 
است که هنرمندش  همسرش را می بوسد تا دنیا 
بداند که ایرانی زنده است,  از عشق به دوچرخه 
سواری و یا پیاده روی گرفته تا گوش کردن به 
در  زیبا  های  صحنه  انتخاب  یا  و  صوتی  کتاب 

جنگ اوکراین.
جامعه ایران زنده است چون هنوز هستند کسانی 
که برای کودکان کار و یا فقرا , حتی شده یک 
وعده غذا تهیه می کنند با آنکه خودشان چندان 
درک  خوب  را  این  اما  ندارند  پایداری  وضعیت 
کردند زمانی یک جامعه به پایداری و بهروزی می 
رسد که شوربخت کمتری داشته باشد و ثروت 
اندوزی و خودخواهی و خودبینی هیچ جامعه ای 
را خوشبخت نکرده است,جامعه ایران زنده است 
و به این زندگی ادامه می دهد کما اینکه در طی 
تاریخ فراز و فرودهای زیادی را به جان خریده , 

اما نمرده است.
جامعه ایران زنده است چون هنوز ما فارسی حرف 
می زنیم و هنوز می توانیم فردوسی و حافظ و خیام 
را بخوانیم و بفهمیم, ما زنده ایم و تاریخ را هم زنده 
نگه داشتیم , این جامعه اگر زنده نبود از دیروزش 
ضعیف تر و فقیرتر و نادان تر بود.جامعه ایران زنده 
است حتی اگر در فضای مجازی هستند کسانی که 
فال می گیرند و رمل و اصطرالب می اندازند چون 
متکثر,جامعه  است,جامعه  این  کارشان  و  کسب 
چند بعدی همواره امید دارد و امید می بخشد و 
امید هم می دهد.جامعه ایران زنده است حتی اگر 
دروغ بیشتر از راستی در پهنه اجتماع حضور دارد, 
وقتی به سر را به عقب بر می گردانیم به وضوح می 
شود دید که در گذشته از دور تا نزدیک , دروغ 
بیشتر از راستی در جامعه حضور داشت همین که 
دروغ دارد کم رنگ تر می شود یعنی ما زنده ایم.
این جامعه با تمامی سختی هایش دارد با کیفیت 
بهتری زندگی می کند و البته به سختی هم هزینه 
ی آن را پرداخت می کند اما دست از پیشرفتن 

نکشیده  چون که زنده است.
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تخصیص یکهزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان از اعتبارات سفر رییس جمهور 

به گیالن 
 ۱۰۰ و  یکهزار  تاکنون  گفت:  گیالن  استاندار  امروز-   گیالن 
رییس  گذشته  سال  ماه  بهمن  سفر  اعتبارات  از  تومان  میلیارد 

جمهور به گیالن تخصیص داده شد.
به گزارش ایرنا اسداهلل عباسی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان 
تبلیغات اسالمی و هفته تبلیغ و اطالع رسانی در جمع طالیه داران 
این  داشت:  اظهار  رشت  در  گیالن  استانداری  در  تبلیغ  نهضت 
میزان از اعتبارات در بخش های مختلف از جمله آزاد راه، راه آهن و 

فاضالب هزینه می  شود.
روستایی  درباره آب شرب  به مشکالت مطرح شده  اشاره  با  وی 
افزود: با توجه به برخورداری از یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

در این بخش هیچ روستایی بدون آب شرب نخواهد بود.
اینکه هم اکنون اندکی از  با بیان  نماینده عالی دولت در گیالن 
شالیزارها مشکل کم آبی دارند، خاطر نشان کرد: قرارگاه جهادی 
در شهرستان های مختلف استان تشکیل شده ضمن اینکه الزم 
است تا مردم نیز در مدیریت آب همکاری های الزم را داشته باشند.

عباسی در ادامه سخنانش در جمع روحانیون اظهار داشت: زمانی 
که دولت را تحویل گرفتیم مشکالت زیادی داشتیم که در حال 
مرتفع  مدیریت جهادی مشکالت  با  آنها هستیم،  کردن  برطرف 

خواهد شد.
استاندار گیالن با اشاره به کووید ۱۹ و مشکالت ناشی از آن و فوت 
روزانه ۷۰۰ نفر در کشور ناشی از این بیماری افزود: با گسترش 
واکسیناسیون و اقدامات انجام شده اکنون وضعیت کرونا در کشور 

و استان رضایت بخش است.
وی به چالش پسماند گیالن و زباله های دفن شده در سایت سراوان 
رشت در نزدیک به ۴۰ سال اشاره کرد و اظهار داشت: در این حوزه 
نیز اقدامات موثری انجام گرفته و اکنون تمام شیرابه ها در محل 

دفن زباله در سراوان رشت تصفیه می شود.

۶۵۰ خدمت در ادارات گیالن 
الکترونیکی ارائه می شود

استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  امروز-   گیالن   
گیالن گفت: ۶۵۰ خدمت از حدود هزار و ۶۰۰ خدمتی که در کل 
ادارات استان گیالن احصا شده است به شکل الکترونیک و نیمه 

الکترونیک ارائه می شود.
 فرزاد توکلی در گفت و گوی خبری اظهار داشت: اتصال به سامانه 
برای  اجرایی  دستگاهای  بیشتر  تعامل  و  الکترونیک  دولت  ملی 
توسعه  برای  مسئوالن  کار  دستور  غیرحضوری  خدمات  افزایش 

دولت الکترونیک در گیالن است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گیالن در پاسخ به این 
پرسش که در حال حاضر چند نوع خدمت در ادارات گیالن به 
صورت الکترونیکی ارائه می شود افزود: در حال حاضر ۶۵۰ خدمت 
از حدود هزار و ۶۰۰ خدمتی که در کل ادارات استان گیالن احصا 

شده است به شکل الکترونیک و نیمه الکترونیک ارائه می شود.
توکلی با بیان اینکه دولت الکترونیک از طریق درگاه های دستگاهای 
اجرایی به مردم خدمات ارائه می گردد اضافه کرد: از ۶۵۰ خدمت 
الکترونیک تقریبا ۳۹۰ خدمت عالوه بر اینکه در درگاه های خود 
ادارات گیالن قابل ارائه است در دفاتر پیشخوان شهرها و روستاها 

هم قابلیت خدمت به مردم را دارد.
وی با تاکید بر اینکه تقریبا ۴۰ تا ۴۵ درصد از خدمات دستگاه های 
اجرایی گیالن الکترونیکی است تصریح کرد: البته اگر نگاه ما به 
انجام می گیرد  الکترونیکی  خدماتی باشد که صددرصد به شکل 

شاید این درصد بسیار پایین تر از درصد ارائه شده باشد.
کرد:  عنوان  گیالن  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
خدمات  کلیه  برنامه  پایان  تا  هستند  مکلف  اجرایی  دستگاهای 
پرترافیک خود را روی پنجره واحد خدمات به مردم ارائه کنند و 

مهلت این کار هم تا پایان شهریور اعالم شده است.
توکلی با بیان اینکه برای اجرای دولت الکترونیک مشکلی در حوزه 
زیرساخت ها وجود ندارد یادآور شد: آنچه که الزم است این است 
که دستگاه ها عزم خود را جزم کنند و خدمات خود را الکترونیکی 

کرده و در داخل پنجره واحد به مردم عرضه کنند.
همچنان  که  شهرداری ها  در  و  بانک ها  در  مشکل  وجود  از  وی 
دولت  بند  و  قید  در  و  کرده  درخواست  کاغذی  مدارک  مردم  از 
الکترونیک نیستند سخن گفت و خاطرنشان کرد: این موضوع یعنی 
سرویس بانکها باید در سطح ملی حل شود از طرفی درصددیم در 
کارگروه استانی مصوبه ای را ابالغ کنیم تا بانک ها و شهرداری  رشت 

دریافت فیزیکی مدارک را به حداقل برسانند.

استقرار ۱۴۰ ناجی غریق 
در طرح های سالم سازی انزلی 

فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  امروز-  گیالن 
در  دریا  طرح  مجموعه های  آماده سازی  اعالم  ضمن  بندرانزلی 
نقاط  در  شنا  از  گردشگران  اجتناب  لزوم  و  بندرانزلی  شهرستان 
و  آفرین  نقاط خطر  در  غریق  ناجی  استقرار ۱۴۰  از  خطرآفرین 

طرح های سالم سازی سواحل این شهرستان خبر داد. 
از  ایرنا اظهار داشت:  با  آبادی در گفت و گو  سجاد صالحی کرد 
امروز و همزمان با طرح های سراسر استان گیالن عالوه بر طرح 
در  قضایی  دستگاه  هماهنگی  با  شهرداری  به  متعلق  سالمسازی 
شهرستان از طرح دریا منطقه آزاد انزلی نیز بهره برداری می شود. 
فرهنگی  مجتمع  متین،  یاس  خصوصی  مجموعه های  هم چنین 
اجرای  برای  نیز  کارگران  رفاهی  و مجموعه  آهن،  تفریحی ذوب 
شناگاه های امن آماده شده اند.  وی اضافه کرد : هیات نجات غریق 
شهرستان بندرانزلی بیش از ۱۰۰ نقطه خطر آفرین را در طول نوار 
ساحلی شهرستان در مناطق شهری و روستایی شناسایی کرد که 

۱۴۰ ناجی غریق در این نقاط مستقر خواهند شد. 
بیان  با  بندرانزلی  فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
اینکه هزینه بکارگیری دستمزد ناجیان غریق در مناطق شهری 
برعهده شهرداری و پیمانکار مربوطه و در نقاط روستایی توسط 
بخشداری و دهیاری ها پرداخت خواهد شد از تمام گردشگردان، 
مسافران و شهروندان خواست از شنا در نقاط خطرآفرین و نقاطی 
که در آن تابلوی شنا ممنوع نصب شده به شدت اجتناب کنند تا با 
خاطره ای خوش بندرانزلی را به مقصد شهر و دیارشان ترک کنند. 
صالحی  افزود: با توجه به جلسات متعدد ستاد ساماندهی سواحل، 
از  امسال   ، ناجیان غریق  بر  مراقبین طرح دریا عالوه  بکارگیری 

بازرسین نیز بر حسن اجرای عوامل نظارت خواهند کرد. 
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مسیِر اصالح مستمری بازنشستگان؛ از هیات تطبیق تا هیات دولت

گیالن امروز- اجرای قانون ۹۶ هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان 
منابع کم می آورد باید اصالحات را جای دیگر به عمل بیاورد؛ ضمن اینکه امسال در 
بودجه، پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دیده شده؛ سهم دولت و افزایش 

آن مطابق با نرخ رشد دستمزدها، باید به سازمان پرداخت شود.
به گزارش ایلنا، »نمی توان حقوق یک گروه را مطابق با مصوبه  شورایعالی کار افزایش 
داد و حقوق گروه دیگر را براساس بودجه دولت«؛ این بخشی از انتقادات محمدحسن 
زدا )سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی( به مصوبه ی چهارم خردادماه دولت در 
ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان است. افزایش مستمری حداقل بگیران ۵۷.۴ 
درصد )براساس تصمیم شورایعالی کار و به تبع آن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی( 
و افزایش مستمری سایر سطوح ده درصد )براساس بودجه دولت برای افزایش حقوق 
خردادماه  پانزدهم  در  آن  از  که  بود  مصوبه ای  چکیده ی  صندوق ها(،  بازنشستگان 

به  را  انتقادات زیادی  رونمایی شد و 
دنبال داشت.

مصوبه،  این  اصلی  هدف  جامعه ی 
که  هستند  سایرسطوح  بازنشستگان 
حدود  تعدادشان  آمارها،  براساس 
است  نفر  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  یک 
مستمری  درصدی  ده  افزایش  اما 
میانه بگیران غیر از این گروه پرتعداد، 
به نوعی ناظر بر سرنوشت میلیون ها 
غیرحداقل بگیر  و  متخصص  کارگر 
فردای  در  که  کارگرانی  هست؛  نیز 
بازنشستگی، میانه بگیر و سایر سطوح 
از  نمی خواهند  و  می شوند  محسوب 
گذاشته  جدید  بدعتی  پایه ی  امروز 
شود: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی 
در  و  ساقط  انتفاع  حیز  از  کلی  به 

بایگانی های دولت خاک بخورد.
مصوبه ای که ابطال شد

انتقاد به افزایش ده درصدی، وجوه و 
ابعاد مختلف دارد؛ انتقاد بازنشستگان 

بدون تردید از بُعد معیشتی مطرح می شود؛ چرا وقتی تورم باالی ۵۰ درصد است و 
درحالیکه سی سال انباشته ی هر فرد باید ارزش افزوده ی درخور تولید کند، به ده 
درصد افزایش مستمری بسنده شود؛ اما کارشناسان به مساله ی مهم تری معترضند؛ به 
هم خوردن معادالت بیمه ای و اکچوئری؛ یا به عبارتی، به هم ریختگِی توازن پرداخت 
و دریافت. یک سازمان بیمه ای باید به نسبتی که از یک جامعه ی هم گروه دریافت 
می کند، به هم ترازان آن ها پرداخت کند و در عین حال بایستی نسبت سطوح مستمری 
با کف، همواره حفظ شود؛ فردی که زمان بازنشستگی ۲ برابر حداقل حقوق مستمری 

دارد، باید این نسبت ۲ برابری تا پایان زمان مستمری بگیری برقرار بماند.
محمدحسن زدا در این رابطه گفته است: »اگر دولت اصل را بر این گذاشته که سازمان 
را مایملک خود قرار بدهد پس یک ردیف اختصاصی هم در بودجه برای سازمان تامین 
اجتماعی ببیند و از محل درآمدهای عمومی به آن کمک کند. یعنی حق خود را به 
سازمان بدهد و یک ردیف در بودجه بگذارد. اگر قرار است بودجه اختصاصی ندهند 
تامین  است. سازمان  بیمه گری  این خالِف  کنند  مداخله  تصمیم گیری ها  در  فقط  و 

اجتماعی باید براساس اصول و قواعد بیمه گری اداره شود و نه حمایت.«
و مساله همین است؛ حتی بعد از ابطال مصوبه ی افزایش مستمری بازنشستگان در 
هیات تطبیق قوانین مجلس در سی خردادماه، بازهم مساله ی »بی التفاوتی دولت« یا 
به عبارت درست تر »دولت ها« به بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور، یکی از مهم ترین 
دغدغه ها در بحران بیمه ای امروز است؛ براساس به روز ترین محاسبات، دولت تا امروز 
بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و پرداخت این 
بدهی سنگین، می تواند بزرگ ترین کمک به سازمان باشد تا بتواند سر وقت و منطبق 
با قانون، به تعهدات خود در قبال جامعه ی بزرگ بیمه شدگان عمل کند. اما دولت 
می خواهد از یک طرف این بدهی را نپردازد و از سوی دیگر با محدود کردن افزایش 
مستمری ها، بحران منابع سازمان را مهار کند؛ به گفته ی علیرضا حیدری )کارشناس 
رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه ی کارگری(، دولت 
نمی تواند به سازمان حکم کند تعهداتت را انجام نده چون من بدهی خود را نمی پردازم!
مساله، عدم پرداخت بدهی ست که اگر پرداخت شود، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی و افزایش مستمری ها به اندازه ی هزینه های زندگی بدون مانع قابلیت اجرا 

خواهد داشت؛ حاال ابطال مصوبه ی غیرقانونی افزایش مستمری بازنشستگان توسط 
هیات تطبیق قوانین، برای دولت الزام آور است؛ مساله بازگشت به قانون است و دولت 
می تواند و باید، در مصوبه ای اصالح شده، تصمیمات مزدی شورایعالی کار و پیشنهاد 
این  مسیر  اما  کند؛  اجرایی  بازنشستگان  تمام  برای  به  را  اجتماعی  تامین  سازمان 

اصالحات چگونه خواهد بود و معنای این ابطال چیست؟
معنای این ابطال چیست؟

علیرضا حیدری در این رابطه می گوید: مرسوم است تمام دستورالعمل ها، آیین نامه ها و 
بخشنامه هایی که توسط وزارت وزیران )نه دستگاه های اجرایی( مصوب می شود، چون 
در حکم شبه قانون است از مسیر تطبیق قوانین عبور کند که اگر اشکال  یا ایرادی 
داشته باشد، به هیات وزیران برای اصالح عودت داده شود. این متوِن شبه قانون اگر 
با قانون مغایرات داشته باشد، کامل ابطال می شود همین اتفاقی که برای مستمری 

بازنشستگان رخ داد. اما باید دقت داشته باشیم که معنای »ابطال یک مصوبه«، تصویب 
قانون  با  انطباق  دلیل عدم  به  این معناست که صرفاً   به  بلکه  نیست؛  چیزی دیگر 
باطل شده و باید قانون اجرا شود. اما اینکه دولت دوباره چه  مصوبه ای بدهد، موضوع 

جداگانه ای است.
او ادامه می دهد: االن هیات تطبیق قوانین اعالم کرده مصوبه دولت به دلیل تغایر با 
ماده  اجرای  اجرای مصوبه ی شورایعالی کار، همان  نگفته  اما  ابطال شود  باید  قانون 
منتظر  باید  بنابراین  اینجاست؛  ماجرا  نکته ظریف  است.  اجتماعی  تامین  قانون   ۹۶
باشیم ببینیم دولت دوباره چه مصوبه ای صادر خواهد کرد. و نکته اینجاست که همه ی 
هیات  که  بوده  مواردی  است؛  شده  ابطال  بازنشستگان  مستمری  افزایش  مصوبه ی 
تطبیق قوانین، فقط یک بند یا یک جزء از آیین نامه یا مصوبه ی دولت را ابطال کرده اما 

در مورد مستمری بازنشستگان، کل مصوبه باطل شده است.
یک انتظار از دولت، احیای افزایش ۵۷.۵ درصدی برای حداقل بگیران و ۳۸ درصدی 
به اضافه ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح است؛ انتظار دیگر، پرداخت بدهی های دولت 
به سازمان است؛ دولت اگر قصد دارد از تعادل بیمه ای سازمان حفاظت کند، باید به 

پرداخت بدهی مندرج در قانون بودجه در عمل متعهد بماند.
سازمان  است؛  قانونی  تکلیف  یک  هرحال،  در   ۹۶ ماده  اجرای  می گوید:  حیدری 
براساس مصوبات  باید  دارد؛  منابع  افزایش  و  برای حفظ  بسیاری  قانونی  روش های 
شورایعالی کار از کارگاه ها حق بیمه وصول کند؛ باید از فرارهای بیمه ای جلوگیری 
کند، کارگران فاقد بیمه را زیر چتر بیاورد و در عین حال، حوزه های سرمایه گذاری 
خود را تقویت کند؛ اینها همه با هم یک پکیج یا بسته کاری را تشکیل می دهند. 
اجرای قانون ۹۶ هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان منابع کم می آورد 
باید اصالحات را جای دیگر به عمل بیاورد؛ ضمن اینکه امسال در بودجه، پرداخت 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دیده شده؛ سهم دولت و افزایش آن مطابق با 
برای  باید  به سازمان پرداخت شود؛ در مجموع سازمان  باید  نرخ رشد دستمزدها، 
انجام  اینکه بگوید چون نمی توانم بگیرم تعهداتم را  وصول مطالبات تالش کند نه 
نمی دهم. به هر حال حاال باید منتظر باشیم ببینیم مصوبه ی جدید دولت در زمینه ی 

اجرای ماده ۹۶ چه خواهد بود.

گیالن امروز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن گفت: جشنواره تولید مستند 
میراث ناملموس از این پس بصورت ساالنه برگزار می شود، زیرا تولید مستند مفاخر 

فرهنگی، ارزشی، هنری و ادبی استان یکی از اولویت ها است.
به گزارش ایرنا ، رضا ثقتی در آئین اختتامیه دومین جشنواره تولید مستند میراث 
ناملموس افزود: این جشنواره سبب شد تا توجه و اهتمام هنرمندان به سمت مفاخر و 

بزرگان این سرزمین جلب شود و آثار مانایی در این خصوص تولید شود.
وی با بیان اینکه هنر نمی تواند بی تفاوت باشد و ذات هنرمند به دور از بی تفاوتی 

است، اظهار داشت: مهجوریت از ذات هنر به دور  است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با بیان اینکه هنر ابزاری مانا و ماندگار برای 
انتقال پیام، ارزش و محتوای صحیح است، افزود: برپایی این جشنواره تولید مستند 
مفاخر، پیشکسوتان و جشنواره ملی عکس آسیب های اجتماعی نشان داد هنرمند نمی 

تواند نسبت به اتفاقات اطراف خویش بی تفاوت باشد.
ثقتی افزود: کارهای فرهنگی و هنری زیادی پیش رو است که باید با پیشرانی فرهنگ 

وهنر کارهای بر زمین مانده را یکی پس از دیگری به سرانجام برسانیم.
وی اظهار داشت: باورمان این است که گیالن را می توانیم از بن بست های فرهنگی و 

هنری بیرون آوریم و باورمان اینست که مجموعه دولت سیزدهم ومتولیان ارشد استان 
اتفاقات خوبی را در این زمینه، برای اهالی فرهنگ و هنر رقم خواهند زد.

دومین جشنواره فیلم مستند میراث ناملموس گیالن با همکاری موسسه چند منظوره 
فرهنگی هنری اکسون به ساخت مستند هایی از مفاخر گیالن چون »م.موید« شاعر 
پیشکسوت، حبیب پور سیفی پیشکسوت تئاتر، پدر شهید اتقیاء، خدیجه رزداری بانوی 
نی نواز گیالنی، »تیمور گورگین« شاعر و ترانه سرا، خانواده شهید ابوالحسن کریمی و 

خانواده شهید عشوری پرداخته است.
ابزار و اشیا، آثار هنری و مکان های  ناملموس رویه، نمادها، دانش و مهارت،  میراث 
مرتبط با آنها، جوامع و افراد است که متأسفانه به دلیل بی توجهی در سال های گذشته 
تعدادی از آنها نابود و یا در مسیر نابودی قرار دارند؛ لذا این اداره کل با همکاری موسسه 
یادشده در تالش است تا داشته های های هویتی و آئینی سرزمینشان را از نگاه هنر 

ماندگار کنند.
نخستین جشنواره مستند میراث ناملموس دو سال گذشته به همت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گیالن و موسسه چند منظوره اکسون با تاکید بر ِحَرف و مهارت ها 

برگزار شد.

گیالن امروز- آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله و فراگیری آموزش های 
الزم برای مقابله با بالیا ضرورتی غیرقابل انکار است که نباید مورد غفلت شهروندان 

قرار گیرد.
بسیاری از نقاط کشور ما از جمله گیالن در معرض خطر وقوع زلزله است، زمین لرزه 
یا زلزله به مفهوم جابه جایی ناگهانی زمین به علت آزاد شدن ناگهانی فشاری است که 
مدت های طوالنی در سنگ  های پوسته زمین تراکم پیدا کرده است که هیچ کس از 

وقوع آن مطلع نمی شود.
طی ماه جاری سه مورد زلزله به بزرگی چهار ریشتر در ماسوله فومن، ۴.۶ ریشتر در 
حوالی جیرنده رودبار و ۳.۵ ریشتر در شهرستان لنگرود استان گیالن که این آخری 
روز گذشت به وقوع پیوست که هر کدام از این زلزله ها می تواند آمادگی و نقش مهم 

آموزش در برابر زلزله را  یادآور شود.
کاهش ترس، اضطراب و خسارات ناشی از فواید دریافت آموزش های الزم برای مقابله 
با زلزله است در زمان حاضر، با دانش فعلی بشر زمان، مکان وقوع زلزله و بزرگی آن 
قابل پیش بینی نیست، اما با رعایت تمهیدات الزم برای آمادگی در برابر زلزله، میزان 
تلفات و خسارات ناشی از وقوع آن کاهش می یابد که تحقق این مهم از راه آموزش 

امکان پذیر است.

نقش مهم آموزش در مخاطرات
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن با اشاره به نقش مهم آموزش در کاهش 
مخاطرات زلزله گفت: گیالن از استان های زلزله خیز در کشور به شمار می رود بنابراین 

نباید از نقش آموزش برای مقابله با آن و کاهش خسارت غافل شویم.
با   ۶۹ سال  رودبار  زلزله  سالروز  مناسبت  به  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  غالمی  سیاوش 
گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان از دست رفته در این زلزله هولناک اظهار داشت: تنها 
راه مقابله با زلزله رعایت اصول ساختمان سازی و آشـنایی بـا نکـات ایمنـی و آمـادگی 
برای برخورد مناسب به هنگام رویارویی با آن است بنابراین نباید این ۲ اصل مهم مورد 
غفلت قرار گیرد.  وی ارایه آموزش های الزم به شهروندان در سطوح مختلف را یکی از 
برنامه های هالل احمر عنوان کرد و افزود: این جمعیت از پیشگامان آموزش همگانی در 

زمینه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح است.
برای کسب  عالقمندان  داشت:  اظهار  گیالن  استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
خادم   سایت  طریق  از  می توانند  زلزله  جمله  از  حوادث  با  مقابله  الزم  آموزش های 

https://khadem.ir اقدام کنند.
وی با بیان اینکه از طریق این سایت آموزش های الزم مقابله با زلزله و کمک های اولیه 

ارایه می شود، اضافه کرد: به فراگیران این آموزش ها گواهینامه ارایه می شود.

گیالن زلزله خیز و آموزش هایی که نباید غفلت شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن: 

تولید مستند مفاخر فرهنگی، ارزشی، هنری و ادبی گیالن در اولویت است


