کشت دوم برنج در بیش
از  ۹۹هزار هکتار از
شالیزارهای مازندران

خطر سیل برای انزلی
با پُرشدن حوضچه تاالب
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سال  ۱۴۱۰شروع بحران
سالمندی در ایران

ایجاد موزههای تخصصی و سایت
موزه در گیالن؛ وعده هایی که
از جلسات فراتر نمی رود
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گیالن امروز -سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان ،سال  ۱۴۱۰را شروع
بحران سالمندی در کشور خواند و گفت :در این سال جمعیت سالمندان ایران
بالغ بر  ۱۳.۵میلیون نفر خواهد شد که بالغ بر  ۱۴درصد جمعیت ایران میشود
و ایران رسما کشوری سالمند خواهد بود.
حسام الدین عالمه در گفت و گو با ایرنا افزود :جمعیت سالمند کشور در حال
حاضر  ۹میلیون و  ۲۰۰هزار نفر است  .بحث سالمندی در ایران از  ۳منظر
بسیار ویژه است ،اول آنکه تغییرات افزایش جمعیت سالمندی در بازه زمانی
سریع و شتاب سریع درحال اتفاق افتادن است .وی اضافه کرد :دوم آنکه همراه
با این تغییرات کمی بسیار سریع ،تغییرات کیفی سالمندی مانند زنانه شدن و
پدیده سالمندان در حال اتفاق افتادن است .سومین ویژگی سالمندی درایران
این است که پیشرفتهای حوزه سالمت و تغذیه باعث افزایش امید به زندگی
شده و در کنار آن با توجه به کاهش نرخ باروری به خاطر شرایط توسعهای
کشور ،زیرساخت های مواجهه با سالمندی در کشور فراهم نیست.
سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان تصریح کرد :نتوانستیم از فرصت
پنجره باز جمعیتی ایران که نیروهای مولد  ۱۴تا  ۶۵سال بیشتر از دو سوم
بوده و نیروهای تحت تکفل کمتر از دو سوم بود برای درست کردن وضعیت
اقتصادی و زیرساختهایی که برای مواجهه با سالمندی الزم است ،استفاده
کنیم بنابراین وقتی کشور با جمعیت سالمند مواجه می شود مشکالت
اقتصادی کشور دوچندان می شود.
عالمه خاطرنشان کرد :در سال  ۱۴۱۰که حدود  ۱۴درصد جمعیت ایران
سالمند می شود ایران رسما در فهرست کشورهای سالمند وارد می شود.
اکنون  ۱۶درصد جمعیت استان گیالن را سالمند تشکیل می دهد و استان

مزایده فروش ( )14واحد آپارتمان
به صورت تک واحدی

صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و
دریانوردی در نظر دارد تعداد  14واحد آپارتمان ،واقع در بندرانزلی،
غازیان ،خیابان بایندر ،خیابان شهید میکائیل نجفپور ،پالک  39را از
طریق مزایده به فروش رساند.
محل دریافت اسناد و شماره تلفن:
تهران ،بلوار نلسون ماندال ،باالتر از چهارراه جهان کودک ،خیابان
کیش ،پالک  ،40طبقه پنجم ،دبیرخانه صندوق بازنشستگی ،تلفن:
 021-88190650-5داخلی ()127-114-113
تاریخ دریافت اسناد :از  1401/07/10لغایت ( 1401/07/20وقت اداری)
مهلت ارسال پیشنهاد 1401/07/23 :لغایت ( 1401/07/30وقت اداری)
تاریخ بازگشایی پاکات :ظرف مدت ( )6روز از تاریخ 1401/08/01
(ضمنا جهت بازدید از ملک مورد مزایده با شماره تلفن فوق تماس
حاصل فرمائید)

درگذشت ابوی همسر گرامیتان را تسلیت عرض
نموده ،از خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته
غفران واسعه الهی و بازماندگان طول عمر همراه با
سالمتی مسالت دارم.

علیرضا آقازاده
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روزنامه

خانگی در طبیعت غرب مازندران

ریاست محترم اتحادیه صنف تلفن همراه
و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت

آیا دست کیروش
برای رقبا رو شد؟

2

چالش دیرینه رهاسازی فاضالب

جناب آقای احمد ملکفرنود

آنالیز دو بازی تیم ملی

جناب آقای احمد ملکفرنود

ریاست محترم اتحادیه صنف تلفن همراه
و تجهیزات مخابراتی شهرستان رشت

درگذشت پدر همسر گرامیتان را تسلیت
عرض نموده ،برای آن فقید سعید علو درجات
و بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.
محمدکاظم شکوهی راد – سعید سیمیاری
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محمد بینا ،سرپرست
روابط عمومی و تشریفات
استانداری گیالن شد
4

سالمند ایران است.
وی یادآور شد :در سال  ،۱۴۱۰متولدین  ۱۳۵۸که بیشترین بازه سنی تولد
را در آن دوران داشتند به  ۵۲سالگی میرسند و شروع به بازنشسته شدن
میکنند .صندوق های بازنشستگی که االن ورشکسته هستند ،فشار مضاعفی
به خاطر فشار بیش زایی هرم جمعیت ایران تحمل می کنند.
سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان اظهار داشت :ما مجموعه ای از
تغییرات سبک زندگی داشتیم که شروع آن برای متولدین سال  ۱۳۵۰به بعد
است که از سال  ۱۴۱۰سالمند می شوند .در این گروه سنی شاهد افزایش
طالق ،تجرد قطعی ،افزایش زوج های نابارور ،افزایش زوج های بدون فرزند،
افزایش زوجهایی که نداشتن فرزند یا تک فرزندی را اختیار کردهاند ،هستیم و
بنابراین شاهد پدیده سالمندان تنها به طور جدی هستیم.
عالمه افزود :یکی از نکات قابل توجه این است که دیگر آن فرهنگ سنتی ،ملی
و اسالمی جوابگوی این میزان سالمندان تنها نیست .سالمندان کنونی متولدین
 ۱۳۱۰تا  ۱۳۳۰هستند و به طور متوسط چهار فرزند دارند که این میانگین در
 ۲۰سال آینده به یک فرزند می رسد بنابراین کسی نیست سالمندان را به طور
چرخشی نگهداری کند و در نتیجه به خانه سالمندان زیاد نیاز داریم یا ناگزیر
هستیم مدل های خانه محور و مراکز روزانه را افزایش دهیم.
وی هشدار داد :تا کار سالمندان به خانه های سالمندان دائمی کشیده نشده
است بیمه مراقبت طوالنی مدت به وجود آید به این صورت که یک تا پنج
درصد درآمد افراد شاغل کم شود تا برای دوران از کارافتادگی اختصاص یابد.
چراکه  ۱۷درصد از سالمندان به درجاتی از خدمات مراقبتی نیاز پیدا می کنند،
از این طریق بتوانند خدمات مراقبتی را پوشش دهند.

ایران چهارمین
مصرف کننده بزرگ
گاز جهان
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نگاهی به نوسانات رفتاری
مهران مدیری سلبریتی
تلویزیونی از نقد اصالحطلبان
تا نقد اصولگرایان
6

قتل  ۷میلیارد
تومانی در تهران

ساخت خانههای ارزان برای کارگران و بازنشستگان

گیالن امروز  -یک فعال حوزه کار با بیان
اینکه کارگران را در بحث خانهدار شدن باید به
طور ویژه ببینیم ،گفت :ایده خانههای اجارهای
در کوتاه مدت می تواند دغدغه کارگران و
اقشار محروم و کم درآمد را برطرف کند ولی
مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان از طریق
ساخت خانههای ارزان توسط تعاونیها و با
اختصاص زمین رایگان حل میشود.
رحمت اهلل پورموسی در گفتوگو با ایسنا،
درباره حل مشکل مسکن کارگران از طریق
خانههای اجارهای ،گفت :ایده خانههای
اجارهای ایده خوبی است و در رفع دغدغه مسکن کارگران بی تاثیر نیست،
ولی نمیتواند راه درمان نهایی باشد.
وی افزود :در حال حاضر بخش عمده سبد معیشت خانوارهای کارگری را
هزینههای مسکن و اجارهبها میبلعد و در حاشیه شهرها اجاره خانه به شدت
باال رفته است به نحوی که اگر کسی  ۵میلیون تومان حقوق بگیرد باید سه
میلیون تومان اجاره بدهد و با دو میلیون تومان باقی مانده نمی تواند امورات
زندگی خود را به خوبی بچرخاند.
این فعال کارگری تاکید کرد :خانههای اجاره ای به شرطی خوب است

که فرضا به مدت دو سال با نرخ ثابت به
کارگران یا اقشار ضعیف اجاره داده شود
تا کارگر مدتی دغدغه خانه نداشته باشد،
ولی نمیتواند برای همیشه و دائمی مشکل
مسکن کارگران را حل کند و نهایت بتوانیم
کارگران را موقتا در جایی اسکان دهیم.
پورموسی با بیان اینکه در بحث خانه دار
شدن باید کارگران را به طور ویژه ببینیم،
اظهار کرد :کارگران نمیتوانند شخصی
بسازند و حقوق و دریافتی آنها کفاف
پرداخت اقساط سنگین وام های مسکن را
نمی دهد لذا معتقدم دولت باید پای کار بیاید و جای مسکن را در سبد
معیشت کارگران و بازنشستگان پر کند .این کار هم راه دارد و راهش این است
که از طریق تعاونیها زمین رایگان اختصاص بدهیم و تعاونیها با قیمت پایین
برای کارگران و بازنشستگان خانه بسازند.
به گفته وی ،دولت میتواند وزارت کار را مکلف کند که در هر استان و
شهرستان زمین های رایگان در اختیار تعاونی ها گذاشته شود و در کنار آن
تسهیالت درازمدت با سود پایین اختصاص یابد تا کارگران و بازنشستگان با
عضویت در تعاونیها صاحبخانه شوند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن ( سهامی عام )
شماره ثبت  8840شناسه ملی 10720219420

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود ،تا با به همراه داشتن اصل کارت ملی ،اصل وکالت
نامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی )  ،در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت
با دستور جلسه زیر که در ساعت  11:00روز پنجشنبه مورخ  1401/07/21در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن ( سهامی
عام ) به نشانی رشت ،شهر صنعتی  ،ابتدای بلوار صنعت  2برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند.
حسب ابالغیه شماره  121/166547مورخ  1400/10/04سازمان بورس اوراق بهادار ،حضور سهامداران در مجمع با شرط رعایت
شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود .ضمنا سهامداران گرامی می توانند از طریق لینک
Https://www.aparat.com/pegahgilan/liveیا صفحه اینستاگرام شرکت به آدرس  Pegahgilandairyliveبصورت
آنالین مشاهده فرمایند.
دستور جلسه:
• تطابق ماده  19اساسنامه شرکت طبق الزام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن (سهامی عام )

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار

همه روزه آماده خدمت رسانی
به مشتریان و همشهریان عزیز میباشد
 – 1رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404
 – 2رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن
مرکز 4463
 – 3خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 3401
 – 4خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 5402
تلفن 33722300-5 :و 33403448-50

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین
پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگهای ساختمانی
صنعتی و رنگهای پودری الکترواستاتیک

نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177

فکس34422044 :

پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

