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سـایـت روزنامــه  وارش    
WWW .VARESHdaily .IR   

مشترکین  محترم:
هر وسيله گاز سوز بايد داراي 
يك دودكش مجزا و مجهز به 

كالهك H باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان مازندران

توجه داشته باشید  که استفاده همزمان از چند وسیله  برقی از 
یک پریز خطر آتش سوزی  را به همراه دارد.

دفتر ایمنی شرکت توزیع برق مازندران

روزنامـه وارش             
    بهـتـریـن رسـانـه  بـرای تبلیغـات   شمـا
  تلفن های تماس: 3-33304401 ساری
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باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران:

تعاونی ها باید نقش اول را 
در هلدینگ ثروت آفرینی 

مازندران ایفا کنند

صیدی مدیر عامل بانک صادرات: 

صورت های مالی سال 98 را با سود
 می بنـدیم

بانک سینا موفق
 به دریافت تقدیرنامه 

سه ستاره شد

با حضور مدیر خدمات شهری شهرداری 
رشت انجام شد: 

تشریح برنامه های 
شهرداری در طرح 

استقبال از بهـار

قهرمان المپیک پس از 65 روز برگشت

بازگشت یــزدانی؛ 
خبر خـوش به جامعه ورزش

با  بار وقتی شنیدم که دولت چین  اولین 
 ، کاربردی  برنامه  یا  اپلیکیشن  یک  ارائه 
که شما  است  نموده  فراهم  را  این  امکان 
و  ترافیک  از  خودروها  ترافیک  همانند 
مبتال  افراد  پراکندگی  میزان  و  چگونگی 
به بیماری کرونا هم مطلع بشوید ، خیلی 
که  بفهمم  تا  شدم  کردم.کنجکاو  تعجب 
چگونه میتوان بیش از یک ونیم میلیارد 
ساکنان یک کشور را در چنین چارچوب 
و نظمی گرد آورد . مفهوم وجود چنین نرم 
افزاری این بود که دولت چین باید از موارد 

زیر مطلع باشد :
- شما چه کسی هستید ؟

- در کدام نقطه از کشور ساکن هستید ؟
- چند ساله هستید ؟

-  مرد یا زن ؟
درجه دمای بدن شما در 24 ساعت گذشته 

چه بوده و چه تغییری کرده است ؟
ساعت  در 24  کسانی  یا  کسی  چه  با    -

گذشته ارتباط و تماس داشته اید ؟
- آیا این افراد در نرم افزار ثبت نام شده 
اند ؟ یا افرادی خارج از نرم افزار هستند ؟

- اگر محل ثبت اطالعات شما نسبت به 24 
ساعت گذشته تغییر کرده است ، به چه 

دلیلی شما سفر کرده اید ؟
است  کرده  تغییر  شما  بدن  دمای  اگر   -
؟  نه  یا  اید  کرده  مراجعه  پزشک  به  آیا   ،
کدام پزشک ؟ کدام مرکز درمانی ؟ نتیجه 
یا  باید توسط همان پزشک  مراجعه شما 

مرکز درمانی در سیستم ثبت شود.
سه  از  یکی  با  شما  سیستم  این  در   -
برچسب : سبز ، زرد یا قرمز دسته بندی 
میشوید و بنا بر همین شیوه معلوم میگردد 
با  افرادی  از چین  نقطه  کدام  در  مثال  که 
برچسب قرمز وجود دارند یا در حال تردد 
در  ترتیب  همین  به  و  هستند  زندگی  یا 

سایر انواع برچسب ها ...
موارد فوق و یا مواردی دیگر که احتماال از 
آنها اطالع دقیقی نداریم به دولت چین ، 
نهادهای درگیر در مسائل بهداشتی ، مردم 
عادی ، پزشکان ، فعاالن بخش عمومی و 
خصوصی تصویر دقیقی از آنچه در اطراف 
آنها می گذرد ، ارائه میکند . و به آنها اجازه 
میدهد در ارتباطات روزمره خود با دیگری 
، تصویر دقیقی از وضعیت او یا سایر کسانی 

که در اطراف هستند را بدست بیاورند.
همه این اطالعات و همه این شفافیت بر 
ولی  ساده  کاربردی  افزار  نرم  یک  اساس 
مردم  اختیار  در  سرعت  به  که  قدرتمند 
قرار گرفته است ، بدست آمده و با توجه 
به پراکندگی و دسترسی افراد به ابزارهای 
البته  و  هوشمند  های  گوشی  و  دیجیتال 
با  مسئوالن  و  مردم  داوطلبانه  همکاری 
یکدیگر ، مبارزه با ویروس در کشوری به 
مقدور  تقریبا  چین  پرجمعیتی  و  بزرگی 
چنین  در  آوری  فن  .نقش  است  شده 
لحظات و مقاطع حساسی روشن میشود 
، از نظر برخی از ما همچنان گوشی تلفن 
هوشمند وسیله ای  تفریحی و ابزاری برای 
جوانان و بچه هاست ولی هر روز ابزارهای 
تازه ای به زندگی  روزمره ما وارد میشوند 
را  اینترنت  و  هوشمند  های  گوشی  که 
همچون آب آشامیدنی ، برق یا گاز بعنوان 
یک ضرورت در زندگی انسان های امروزی 
بعنوان  ما  میان  این  .در  کند  می  تثبیت 
و  خصوصی  بخش  و  مسئوالن   ، مردم 
جداگانه  کدام  هر  آوری  فن  متخصصین 
تا دیر  باید هر چه سریعتر و  و  مسئولیم 
نشده با کنار گذاشتن شیوه های قدیمی و 
کهنه و درگیری ها و رقابت های بی حاصل 
قدم  جمعی  معقول  رفتار  یک  سمت  به 

برداریم.
راه  محض  به  تا  دارند  مسئولیت  مردم 
 ، هایی  سامانه  یا  سامانه  چنین  اندازی 
توطئه  های  تئوری  در  فروافتادن  بجای 
و خیالبافی های رسانه های زرد با عالقه 
اختیار  در  را  اطالعات  داوطلبانه  و  مندی 
.و نه تنها  چنین سامانه هایی قرار دهند 
این مسئولیت را در قبال خود و خانواده 
کسانی  به  بلکه  دهند  انجام  اطرافیان   و 
زندگی  آنها  اطراف  در  است  ممکن  که 
کنند ولی توانایی و دسترسی به ابزارهایی 
و  کمک  نیز  باشند  نداشته  اینچنین 
راهنمایی کنند . چرا که هیچکس از گزند 
که  نیست  مهم  و  نیست  امان  در  بیماری 
خود او و یا عزیزانش در چه حال و روزی 
هستند ، همه در این یک موضوع به هم 

ربط داریم .
چنین  قبال  در  هم  محترم  مسئولین 
شفافیت  عدم  که  بپذیرند  باید  شرایطی 

به  مشکالت  دادن  نسبت  و  پنهانکاری   ،
مشکالت  حجم  بر  صرفا   ، زمان  و  زمین 
و گرفتاری های آنها و بی اعتمادی مردم 
می افزاید ، از این فرصت به دست آمده 
با  همراه  معقول  و  مدبرانه  رفتاری  برای 
تا  دهند  اجازه  و  کرده  استفاده  شفافیت 
بخش خصوصی و غیر وابسته به حاکمیت 
که منافع واضح و روشن اقتصادی و کاری 
دارد ، عهده دار چنین سامانه ای گردد . 
های  داده  پردازش  و  اطالعات  تجمیع  و 
نمایند  واگذار  خصوصی  بخش  به  را  خام 
و از تکرار اشتباهات گذشته که با تصدی 
اجرای یک رفتار  گری و دخالت در روند 
استاندارد موجبات تاخیر و تعلل در امور را 

فراهم میکردند ، دست بردارند .
آپ  استارت  بخصوص  و  خصوصی  بخش 
رابط  دارای  کشور  در  بانکی  و  مالی  های 
به  و  هستند  فعال  و  افتاده  جا  کاربری 
عادی  اطالعات  از  توجهی  قابل  بخش 
مردم دسترسی دارند و کافیست تا ضمن 
اضافه نمودن بخش سالمت به این برنامه 
های کاربردی ، مدیریت متمرکز اطالعات 
تشکیل شده و در یک ارتباط فنی با این 
قبیل برنامه های کاربردی و پر کاربر این 
اطالعات  نتیجه  و  گردد  اضافه  قابلیت 
پردازش شده و تجمیع شده نیز به صورت 
یک نقشه هوشمند در اختیار برنامه های 
مذکور جهت نمایش به مخاطبان مختلف 
 ، نویسان  برنامه   ، گیرد.متخصصین  قرار 
صاحبان کسب و کارهای مالی و غیر مالی 
پرمخاطب نیز ، یکبار تالش کنند تا به جای 
در  حاصل  بی  مسیر  در  مسابقه  و  رقابت 
اثبات خود و نشان تجاری خود ، با همدلی 
شرایط  و  آمده  گرد  هم  دور  همفکری  و 
سامانه  و  فراگیر  دستورالعمل  یک  ایجاد 
بهداشتی و درمانی در کشور را با همکاری 

نهادی های علمی و پزشکی فراهم کنند .
من از همه مردم ، مسئوالن و فعاالن حوزه 
فن آوری دعوت میکنم تا این بار ورود و 
که  کشور  به  کشنده  ویروس  یک  ظهور 
را  عزیزانمان  و  ما  تک  تک  است  ممکن 
درگیر کند و خدای ناکرده آسیبی جدی به 
جان و مال همه ما وارد نماید را به فرصتی 
برای همدلی و همکاری و نوآوری تبدیل 

کنیم ./ محسن کچویی

فــن آوری و کــرونا سرمقاله

مدیر منطقه مخابرات مازندران  خبر داد:

حل مشکل مشترکان 
همراه اول در جاده های 

هراز و کندوان

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

تمامی برنامه های عمومی
 آموزش وپروش مازندران تا پایان اسفند 

لغو شد

توسط محققان پارک علم و فناوری مازندران 
تولید شد 

تولید دستگاه سونا 
اکسیژن فعال )ازون( 

در مازندران

فرمانده انتظامی مازندران:

باند سارقان قطعات 
داخلی خــودرو در 

جویبار متالشی شد

اگر مشمول سهام عدالتی فوت شده ، ورثه همچنان فرصت دارند با 
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و انجام انحصار وراثت، نسبت به 
دریافت سود سهام عدالت متوفی اقدام کنند.طرح سهام عدالت در حالی 
از سال ۸۵ تا کنون در حال اجرا است که بیش از ۴۹ میلیون نفر از 
جمعیت کشور مشمول این سهام هستند و سازمان خصوصی سازی هر 
ساله با جمع آوری سود شرکت های سرمایه پذیر، مبلغی را به عنوان 
سود سهام عدالت به حساب مشمولین واریز می کند. برای امسال نیز 
سازمان خصوصی سازی عددی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان به عنوان 
سود سهام عدالت تمامی مشمولین مربوط به سال مالی ۹۷ را به بانک 
مرکزی پرداخت کرد تا بانک مرکزی با ارائه این مبلغ به بانک های 
مختلفی که مشمولین در آنها حساب دارند، فرایند واریز را از سوم 
اسفند ماه کلید زند.در این میان، با توجه به اینکه همچنان حدود ۵ تا 
۶ میلیون نفر مشمول، شماره شبای بانکی خود را اعالم نکرده اند، پی 
گیری های خبرنگار مهر از سازمان خصوصی سازی از این حکایت دارد 
که مشمولین همچنان فرصت ثبت شماره شبا را دارند.البته مسئولین 
سازمان خصوصی سازی تاکید کردند که به احتمال زیاد کسانی که 
شماره شبای بانکی را ثبت نکرده اند، شامل سه دسته می شوند؛ دسته 
نخست مشمولینی هستند که در زمان ثبت نام سهام عدالت کودک 
بودند و حال به سن قانونی رسیده اند اما هنوز از ضرورت ثبت شماره 
شبا برای دریافت سهام عدالت مطلع نیستند؛ دسته دوم کسانی هستند 
که گمان می برند سهام عدالت نیز همچون یارانه نقدی تنها به حساب 
سرپرست خانوار واریز می شود؛ دسته سوم نیز مشمولین فوت شده ای 

هستند که پیش از ثبت اطالعات خود فوت شده اند.
در صورتی که مشمولین جزو دو گزینه اول هستند حتماً باید شماره 
شبای بانکی مختص خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند. اما 
اگر مشمولی فوت شده است، همچنان ورثه فرصت مراجعه به دفاتر 
خدمات الکترونیک را برای انحصار وراثت و دریافت سود سهام عدالت 
متوفی را دارند.بر اساس پی گیری های خبرنگار مهر، اگر افراد اقدام 
به ثبت شماره شبای بانکی کردند، ابتدا باید سامانه سهام عدالت را 

مالحظه و از ثبت اطالعات خود مطمئن...

نحوه دریافت سود سهام 
عدالت مشموالن متوفی


