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رئیس جمهور هیچ یک از وعده هایش را فراموش نکرده است 
سخنگوی دولت :

   سخنگوی دولت در نشست خبری خود بارسانه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه بعد از تحقق وعده رییس جمهور درباره حل مسئله هسته ای وعده 
بعدی که دولت می خواهد به آن بر مبنای شعارهای انتخاباتی رییس جمهور 
عمل کند چیست؟ و آیا این اولویت حل مسئه اقتصادی خواهد بود یا دنبال 
اظهار  محیطی؟  زیست  موضوعات  یا  و  داخل  فضای  در  ملی  آشتی  کردن 
داشت: ریس جمهور با حل مسئله هسته ای به یکی از وعده هایش عمل 
کرد. حاال همانطور که رییس جمهور قول داد با چرخیدن چرخ سانتریفیوژها 

چرخ اقتصادی کشور هم خواهد چرخید.
   وی تاکید کرد: رییس جمهور وعده های دیگری دادند و همانطور که خود 
رییس جمهور تاکید کرده است ایشان همچنان پایبند به همه وعده های خود 

هستند و ایشان هیچ کدام از وعده های خود را از یاد نبرده است.
اهم اظهارات نوبخت در نشست خبري در ادامه مي آید:

   این منابعي که بعد از رفع تحریم ها در آینده نزدیک آزاد خواهد شد را می 
توانیم به چند دسته تقسیم کنیم. منابعی که مربوط به بانک مرکزی است دو 
بخش است. یک منابع در ذخایر ارزی بانک مرکزی است. وقتی نفت فروخته 
می شود و دالر به حساب بانک مرکزی می آید بانک مرکزی معادل آن را به 
ریال به بانک مرکزی وارد می کند. از این محل ذخایر بانک مرکزی بالغ بر 
100 میلیارد دالر است. اما بخشی از منابع وجود دارد که تبدیل به ریال نشده 
است و این منابع ارزی که به مربوط به بانک مرکزی است قابلیت ورود به 

بانک مرکزی را نداشته است. این مبلغ هم 23 میلیارد دالر است .
   بخش دیگر این منابع متعلق به دولت است و مربوط 
میلیارد   7 تا   6 هنوز  دولت  نیست.  مرکزی  بانک  به 
دالر نفت فروخته اما دالر آن به حساب بانک مرکزی 
ما  که  است  دولت  به  متلعق  پول  این  است.  نیامده 
به جهت محدودیت ها در نقل وانتقاالت و همینطور 
تحریم ها امکان دست یابی به این منابع را نداشتیم.

   بخشی از منابع مربوط به صندوق توسعه ملی است. 
برای  امنا  هیئت  نظر  زیر  ملی  توسعه  منابع صندوق 
طرح های بخش های خصوصی به صورت وام داده 
های  دارایی  عنوان  رابه  مجموعه  این  ما  شود.  می 

های  بانک  در  منابعی  هایی هم  و شرکت  ها  بانک  کنیم.  می  تلقی  کشور 
ایران  اقتصاد  خارجی دارند که به دلیل تحریم ها نمی توانستند آن را وارد 
کنند. ما این را هم به حساب دارایی های ارزی کشور می گذاریم. اما متعلق 
به بانک مرکزی نیست. بنابراین منابع ما دو بخش شامل ذخایر بانک مرکزی 

رییس جمهور وعده های دیگری دادند و همانطور که خود 
رییس جمهور تاکید کرده است ایشان همچنان پایبند به همه 
وعده های خود هستند و ایشان هیچ کدام از وعده های خود 

را از یاد نبرده است.

میلیونـر زاغه نشین 
میلیونـر زاغه نشین 

نگاهی به پدیده شرط بندی در ایران

استانداری 
در اندیشه 

رفع بیکاری 
گیالن

و یک بخش دارایی های کشور است.

   با این حال ما برای دیده شدن تاثیر این اتفاقات در زندگی مردم نیازمند 
منابع قابل توجه هستیم. این منابع از طریق سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی تامین می شود. تحریم ها باعث شده بود ما از این سرمایه گذاری ها 
محرویم شویم.    اگر فضا تحریم باشد این منابع که به صورت نقدینگی در 
دست بخش خصوصی است به تولید وارد نمی شود بلکه به سمت خرید طال 

و ارز می رود. اما حاال که تحریم ها برطرف می شود و اقتصاد شفاف تر 
می شود این نقدینگی به بازار داخلی به صورت سرمایه گذاری می شود. 
بخش دیگر منابع خارجی است. تا االن از استفاده منابع خارجی به صورت 
سرمایه گذاری در اقتصادمان خیلی کم بهره بودیم اما اآلن این منابع می 

تواند وارد بازار داخلی و سرمایه گذاری شود.
سازمان مدیریت مصمم است این منابعی که از سرمایه گذاری های می آید 
و منابعی که از آزاد شدن منابع بلوکه شده وارد اقتصاد می شود را به سمت 
اعتبارات هزینه ای و جاری نبریم. این پول ها باید به سمت تولید و اشتغال 
برود. برای نجات اقتصاد نباید بیش از این در مسیر هزینه های جاری پیش 
برویم. معنای اقتصاد مقاومتی همین است. ما اشتغال را باال خواهیم برد آن 

هم از طریق سرمایه گذاری های داخلی این کار را خواهیم کرد.
  در مورد منابع ارزی که داریم اولویت ما توسعه صادرات است. صندوق 
به  دهیم  می  ترجیح  دهد  وام  به صورت  منابعی  بخواهد  اگر  ملی  توسعه 

صورتی باشد که منجر به افزایش صادرات شود.
   در آینده نزدیک هیئت های اقتصادی دیگری به ایران می آیند. ما به 
نیستیم. در مورد  بیشتر  نیازمند واردات  ما   . دنبال سرمایه گذاری هستیم 
تولیدات  فروش  برای  انها  آیا  که  پرسیدند  المانی  اقتصادی  هیئت  حضور 
خودشان آمده اند؟ باید بگویم اگر این طور بود دیگر وزیر نفت آنها را دعوت 
نمی کرد. در واقع ما به دنبال گسترش و فروش محصوالت پتروشیمی و 

نفتی خودمان هستیم.
نفت  از صادرات  منابع حاصل  به  نکته دیگر مربوط     
نفت  صادرات  میزان  داریم  که  ای  برنامه  در  ما  است. 
برابر  دو  به  حداقل  برنامه  پایان  تا  را  گازی  میعانات  و 
مردم  موقت  رضایت  دنبال  به  ما  داد.  خواهیم  افزایش 
اختصاص  واردات کاالهای  به  را  منابع  این  نیستیم که 
دهیم تا با این راه تورم را کاهش دهیم. ما به دنبال این 
هستیم که تورم را با عرضه تولیدات داخلی کنترل کنیم 
این رویکرد که تحریم ها  با  واردات.فعال  افزایش  نه  و 
از بین می رود برنامه خوش بینانه خودمان را دنبال می 
کنیم. ما قصد زیرپا گذاشتن این توافق را نداریم و آنچه 
گفتیم را انجامی می دهیم. اظهار تاسف می کنم از رخداد سیل و ازبین 
رفتن هم وطنان و اموال آنها. دولت هیئتی را برای تعیین اینکه آیا قصوری 
در این میان صورت گرفته یا خیر مامور کرده است و پیگیر این موضوع 

هستیم.خبر آنالین

توافق هسته ای معادله ای برد برد 
برای ایران و جهان 

ای  هسته  کننده  مذاکره  تیم  های   تالش  از  پس  ای  هسته  توافق     
رهبری   معظم  مقام  رهنمودهای   چارچوب  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

حاصل شد که معادله ای برد برد را برای ایران و جهان رقم زد.
   مذاکرات استثنایی و مارتن گونه  هسته ای در عرصه بین الملل  برای 
اولین بار درجهان برای یک کشور رقم خورد و ایران اولین کشوردرجهان 
است که توانست  به عنوان  یک کشور ذیل تحریم های فصل هفتم منشور 

ملل متحد با مذاکرات و دیپلماسی فعال از این وضعیت خارج گردد. 
   نمایش قدرت دیپلماسی و چانه زنی جمهوری اسالمی ایران برای حفظ 
حقوق هسته ای مطابق با خطوط قرمز تعریف شده نظام نطقه عطف و بی 

نظیری  در دیپلماسی  بین المللی است . 
    براساس این توافق ایران از این پس تحت تحریم بین المللی نیست 
و کلیه تحریم های اقتصادی، بانکی و مالی مطابق تأکیدات مقام معظم 
رهبری در روز اجرای »برنامه جامع اقدام مشترک« موسوم به »برجام« به 

طور قطعی لغو خواهند شد. 
   اما این مذاکرات خود به درسی جدید در عرصه بین الملل تبدیل شد و 
نشان داد که دیپلماسی بین کشورها می تواند فرهنگ زور و نظامی گری 
را با احترام متقابل تبدیل به فرهنگ دوستی و مودت بین دولت ها و ملت 

ها نماید.
میز  سر  در  ای  منطقه  قدرت  یک  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
مذاکرات در مقابل  شش قدرت  نظامی ، اقتصادی و سیاسی جهان خوش 
درخشید و توانست جایگاه واقعی  ایران اسالمی در نظام بین الملل را به 

خوبی به تصویر بکشد.
   این  توافق همچنین به منشوری در عرصه بین الملل تبدیل و به نمادی 

علیه جنگ طلبی ها و زیاده خواهی های قدرت های بزرگ بدل شد.
   کم نبودند گروهها ، کسان و دولتمردانی در داخل و خارج از کشور  که 
در تالشی فراگیر و با نواختن طبل جنگ طلبی سعی در سنگ اندازی در 
پای مذاکره کنندگان داشتند  که با تدبیر این سنگ اندازی ها به نوری از 

امید در داخل و خارج از کشور بدل شد.
   به هرحال حل مساله هسته ای از مطالبات جدی مردم  از دولت تدبیر و 

امید و همچنین  قول های این دولت به مردم بود که محقق شد.
   امید است  در دوران پسا  تحریم چرخ های  عظیم اقتصادی کشور  در 
جهت آبادانی ، رفاه اجتماعی و حل مشکالت عمیق اقتصادی به چرخش 

درآمده و به حرکت روان و با قدرت خود ادامه دهد.

کـورش با قـی 

سرخط اخبار

از آثارفرهنگی و هنری 
باموضوع حقوق شهروندی 
در گیالن حمایت می شود

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری گیالن:

راه اندازی 2 طرح 
سالم سازی دریای جدید 

در رشت

فرماندار رشت اعالم کرد :

حکایت پر فراز و نشیب 
ثبت نام دانش آموزان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری گیالن:

گیالن تنش آب شرب ندارد

سرگردانی دختران ملوان 
در ساحل مه آلود

پانزدهمین جلسه ستاد 
تنظیم بازار گیالن در 

سازمان جهاد کشاورزي

آخرین جرعه فوتبال گیالن: 

سرپرستی ۵۵ کودک 
در ۵۵ محله شهر رشت 

توسط مدیران شهرداری و 
اعضای شورای شهر

کانون آگهی های 
تلفنی آگهی میپذیرد

0911-798-9597

سـالم 
       گیـالن

   امروزه رسانه ها به سبب تاثیر شگرف خود در زمینه اطالع رسانی 
برای اعضای جامعه نقش مهمی را ایفا میکنند. رسانه های مکتوب 
نیز به عنوان یکی از عناصراصلی ارتباطات در جامعه همواره توانسته 

اند نقش مهم و بی بدیل خود را به خوبی احراز نمایند.
   ماهنامه سالم گیالن هم با تحریریه جدید خود به عنوان عضو 
در جهت  تا  میان شماست  در  اینک  بزرگ  خانواده  این  از  کوچکی 
گام  عمومی  افکار  تنویر  و  جامعه  مختلف  آحاد  برای  رسانی  اطالع 
را  استان  بردارد و دستان صمیمی تمامی فرهیختگان  های موثری 

جهت یاری و همکاری به گرمی میفشارد.
   با نظرات و پیشنهاداتتان ما را به سمت اعتال و گسترش نشریه 

یاری کنید و راهگشایمان در این زمینه باشید.
 در پایان از حسن اعتماد مدیرمسئول محترم نشریه به بنده کمال 

تشکر را دارم.
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   استاندار با اشاره به تداوم کاهش نرخ بیکاري در گیالن از 
ابتداي دولت تدبیر و امید تاکنون گفت: جایگاه گیالن در جدول 

بیکاري کشور ده پله ارتقاء یافته است.
   دکتر نجفي با اشاره به گزارش منتشر شده مرکز آمار 
ایران گفت: گیالن در بهار سال گذشته هشتمین 
استان بیکار کشور بود که این جایگاه در بهار 

امسال به رده ي هیجدهم بهبود یافته است.
در     بیکاري  نرخ  حالیکه  در  کرد:  تصریح  وي 
بهار سال گذشته 13/6درصد بود اّما براساس 

گزارش مرکز آمار ایران، این نرخ هم اکنون به 10درصد کاهش یافته است که 3/6درصد کمتر از 
مدت مشابه سال گذشته است.

   نماینده عالي دولت درگیالن عمده ترین عوامل کاهش نرخ بیکاري در استان را بهبود فضاي 
کسب و کار استان، تثبیت شرایط اقتصادي، کاهش نرخ تورم و سود بانکي و سیاستهاي اقتصادي 

دولت در حمایت از بخش هاي تولیدي بویژه کشاورزي و صنعت و نیز گردشگري دانست .
   دکترنجفي با قدرداني از همه ي کساني که در کاهش نرخ بیکاري استان موثر بوده اند افزود: 
با بهبود فضاي کسب و کار و رونق تولید رتبه ي گیالن از استان دّوم بیکار در پاییز 92 به این 
جایگاه رسیده است و باید تالش کنیم براساس قولي که به مردم استان داده ایم این جایگاه را باز 

هم ارتقاء بخشیم.

اخبار کوتاه     استانداری در اندیشه رفع بیکاری گیالن
تکذیب تولد شش قلوها در 

آستانه اشرفیه
   خبر تولد شش قلوها در آستانه اشرفیه توسط 

رئیس بیمارستان کوثر تکذیب شد. 
   چندوقتی است که در فضای مجازی خبری 
مبنی بر تولد شش قلوها در بیمارستان کوثر 

آستانه اشرفیه دست به دست می چرخد.
آن  منبع  وجه  هیچ  به  که  کذبی  خبر      
مشخص نشده است. باید دید که بانیان اشاعه 

این خبر خالف واقع به دنبال چه هستند. 
/ آستان خبر

اولین فرماندار زن ایران 
در صومعه سرا

اولین فرماندار زن ایران قدسي صوفي املش 
فرزند نصراهلل خان از اهالي املش بود.

وزارت  در  اوایلدهه 13۴0 خورشیدي  در  او 
به  همانسالها  ودر  نمود  کار  به  کشورشروع 

سمت بخشداري حومه رشت رسید .
دفتر  ریاست  هم  مدتي  این  از  پس  نامبرده 
خانه  دبیر  وبعدریاست  اصفهان  استانداري 
کشوررابرعهده  وزارت  معاونتپارلماني  حوزه 
داشت ،تا اینکه در اواسط دهه چهلفرمانداري 
شهرستان صومعه سرا را احراز نمود و بعنوان 

اولین فرماندارزن ایران شناخته شد.
/ واران نیوز

یک گیالنی در جمع نفرات 
برتر کنکور سراسری

   سایت سازمان سنجش نفرات برتر هر یک 
از گروه های ازمایشی پنجگانه علوم ریاضی 
و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان 
آزمون سراسری سال 139۴ را اعالم کرد که  
»کیانا تدبیر واجارگاه« توانست نفر دوم گروه 

آزمایشی علوم تجربی را کسب کند.

استعالم عجیب شورای شهر 
رشت از دفتر مقام معظم 

رهبری 
   در هفتاد و هفتمین نشست کمیسیون حمل 
شاهد  رشت  شهر  شورای  ترافیک  و  نقل  و 

اتفاقی نسبتا عجیبی بودیم.
   در این جلسه الیحه ی خرید 20 دستگاه 
توضیحات  از  پس  و  شد  بررسی  اتوبوس 
اعضای  و  شهرداری  مدیران  و  کارشناسان 
کمیسیون قرار شد با ارسال سه نامه به دفتر 
مقام معظم رهبری، دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در استان گیالن و استانداری گیالن استعالم 
آزاد  منطقه ی  از  اتوبوس  خرید  آیا  که  شود 
از  می تواند  رشت  اینکه  به  توجه  با  انزلی 
این فرصت و امکان استفاده کند در راستای 
اجرای اقتصاد مقاومتی و تحقق خواسته های 
مقام معظم رهبری در زمینه ی بهره گیری از 

تولیدات داخل هست یا خیر؟ 
اینکه برای خرید اتوبوس از دفتر رهبر معظم 
انقالب استعالم گردد شاید در نوع خود جالب 

توجه و بی سابقه باشد. /دیارمیرزا

پانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار گیالن در 
سازمان جهاد کشاورزي 

مورخ  ای    جلسه    
حضور  با   9۴/۴/20
اعضاي ستاد تنظیم بازار 
دستگاه  نمایندگان  و 
هاي مرتبط و به ریاست 
بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 

گیالن برگزار شد.
مطالبات  دریافت 
یع  ز تو ، ن ا ر مدا دا
 ، برنج   ، مرغ  مناسب 

شکر،برگزاري نمایشگاه هاي عرضه محصوالت 
موارد  از  ها  شالیکوبي  کار  بر  مناسب  نظارت  و 

مطرح شده در این جلسه بود.
مناسب  را  بازار  وضعیت  نژاد  شعبان  علیرضا 
دانست و گفت : در حال حاضر هیچ مشکلي در 

توزیع محصوالت در بازار وجود ندارد.
وي از برخي کارخانه هاي نام آشناي محصوالت 

دامي در کشور انتقاد کرد 
حاضر  حال  در   : گفت  و 
محصوالت  هاي  کارخانه 
میلیارد   ۴0 از  بیش  لبني 
دامداران  به   ریال 

بدهکارند.
تنظیم  ستاد  دبیر 
بازارگیالن پرداخت نکردن 
مطالبات دامداران را سبب 
دانست  آنان  دلسردي 
در  گیالن  استاندار  همکاري  با   : کرد  تصریح  و 

تالشیم مشکالت دامداران را حل کنیم.
برخي  تخلفات  به  ادامه  در  نژاد  شعبان  علیرضا 
از شالیکوبي ها در نحوه تبدیل شلتوک به برنج 
اشاره کرد و گفت : کشاورزان باید با اطالع دقیق 
این  جلوي  ها  شالیکوبي  مزد  دست  میزان  از 

تخلفات را بگیرند.

ابالغ بخشنامه دریافت تسهیالت حتی با داشتن بدهی معوق 
به صاحبان صنایع 

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل     
صنعتی استان گیالن گفت : باید تالش 
برای  خود  مسوولیت  دوران  از  تا  کنیم 
خدمت گزاری به مردم ، بهترین استفاده 
را ببریم و در جهت رشد و بالندگی ایران 

اسالمی بکوشیم. 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل     
صنعتی استان گیالن گفت : باید تالش 
برای  خود  مسوولیت  دوران  از  تا  کنیم 
خدمت گزاری به مردم ، بهترین استفاده 
را ببریم و در جهت رشد و بالندگی ایران 

اسالمی بکوشیم.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به     
گیالن  استان  صنعتی  های  شهرک 
گفت:  اشکوری  الهوتی  طهمورث 

تسهیالت  افتاده  اقساط عقب  و  بانکی  معوقات 
صنعتگران  های  دغدغه  بزرگ ترین  از  دریافتی 

استان است.
   مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن  
در بررسی مشکالت واحد های تولیدی استان از 
لحاظ مسائل مالیاتی و بانکی افزود: با توجه به 
نوسانات نرخ ارز و ثبات نداشتن عرضه و تقاضا 
اقساط  بازپرداخت  در  واحدها  از  برخی  بازار  در 
تسهیالت دچار مشکل شده اند و در حال حاضر 
واحدهای  مدیران  بزرگ  دغدغه  بانکی  معوقات 

تولیدی استان است.
    وی اظهار کرد: معوقات بانکی نقطه توقف 
نمی توان  نشود  حل  که  زمانی  تا  و  است  تولید 

کاری برای واحدهای تولیدی انجام داد.
رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی 
استان گیالن بیان داشت : معوقات بانکی نفس 
بخشنامه  ابالغ   ، گرفته  را  صنعتگر  و  صنعت 
های  بدهی  داشتن  با  حتی  تسهیالت  دریافت 
دوباره  احیای  منزله  به  صنعتگران  برای  معوق 

صنعت است .
   وی در ادامه افزود : این بخشنامه که از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با پیگیری 

گیالن تنش آب شرب ندارد
شرکت  مدیرعامل     
شهری  فاضالب  و   آب 
مشکلی  گفت:  گیالن 
شهرهای  آب  تامین  در 
و  ندارد  وجود  گیالن 
محسوب  استانی  تنها 
تامین  در  که  می شویم 
آب شرب دچار تنش آبی 

نیستیم.
با  لطفی    کاظم     

در  مکعبی  متر   2.5 شرب  آب  نیاز  به  اشاره 
مقدار  اکنون  کرد:  اظهار  گیالن  شهرهای  ثانیه 
مکعبی  متر   3.5 رهاسازی  از طریق  مذکور  آب 
آب  و  می شود  برداشت  بهجت  آیت اهلل  سد  آب 

باقی مانده به مصرف آبیاری شالیزارها می رسد.
 ۴ را  گیالن  شهرهای  شرب  آب  نیاز  وی     
افزود:  و  کرد  عنوان  ثانیه  در  لیتر   250 و  هزار 
سه هزار لیتر در ثانیه از طریق آب های سطحی 
تامین می شود و یک هزار و 250 لیتر را از چاه ها 

برداشت می کنیم.
   لطفی با بیان اینکه 30 میلیون متر مکعب نیاز 
آبی شهرهای گیالن تا پایان شهریور ماه امسال 
در سد  را  مذکور  آب  مقدار  کرد:  تصریح  است، 
تصفیه خانه  طریق  از  و  داریم  ذخیره  شهربیجار 

سنگر وارد شبکه بهره برداری می شود.
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل     
گیالن، تأمین 70 درصد از نیاز آب شرب استان 
را از طریق آب های سطحی خواند و بیان کرد: 
از  را  گیالن  نیاز  مورد  شرب  آب  از  درصد   30
در  می کنیم  تامین  زیرزمینی  آب های  محل 
صورتی که 60 درصد از آب شرب کشور از محل 
آب های زیرزمینی و ۴0 درصد از منابع سطحی 

تامین می شود.
متفاوت  را  تامین آب شرب گیالن  آمار     وی 
تولید آب شرب  با کشوری عنوان کرد و گفت: 
ثانیه  لیتر در  گیالن در مجموع ۴ هزار و 250 
نیاز  آب  ثانیه  در  لیتر   750 و  هزار   ۴ اما  است 

داریم.
به  اشاره  با  لطفی     
آب  لیتری   500 کمبود 
شرب گیالن در مرداد ماه 
کرد:  خاطرنشان  امسال، 
برای  مذکور  شرب  آب 
بحث  و  روستاها  آبرسانی 
نیاز  استان  گردشگری 

است.
   مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شهری گیالن یادآور شد: اکنون مشکلی 
در تامین آب شرب شهرهای استان وجود ندارد و 
گیالن بین 31 استان کشور تنها استانی محسوب 
می شود که در بحث تامین آب شرب شهرها دچار 

تنش آبی نیست.
   وی یک میلیون و 600 هزار نفر از شهروندان 
و  آب  شرکت  پوشش  زیر  را  گیالن  شهرهای 
کرد:  اظهار  و  خواند  استان  شهری  فاضالب 
زیر  گیالن  شهرهای  مردم  از  درصد   99.98
پوشش آبرسانی هستند و تنها دوصدم درصد نیاز 
آبی داریم و این میزان در شهرهای جدید مانند 

تولمات و چوبر است.
   به گفته لطفی، اگر جمعیت شهرهای مذکور زیر 
تنها  تامین آب شرب شهری قرار گیرند  پوشش 
استانی هستیم که صد درصد جمعیت شهری را 

پوشش می دهیم.
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل     
گیالن به اعتبارات ۴۴ میلیارد تومانی این شرکت 
گذشته  سال  افزود:  و  کرد  اشاره   93 سال  در 
اعتبارات  از  معادل 7۴ درصد  تومان  میلیارد   33
شرکت آب و فاضالب شهری استان تحقق پیدا 

کرده است.
اعتبار  تومان  میلیارد   ۴2 اختصاص  از  وی      
و  آب  استانی  ـ  ملی  و  ملی  طرح های  محل  از 
فاضالب شهری در سال 9۴ به گیالن خبر داد 
و بیان کرد: امسال 3۴ درصد نسبت به اعتبارات 
اختصاص داده شده در سال گذشته رشد داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری گیالن:

های ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم 
دولت تدبیر و امید به ویژه وزیر صنعت ، معدن 
و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران ابالغ شده است ، در6 
مستقر  واحدهای  برداری  بهره  منظور  به  و  بند 
شامل  و  بوده  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک  در 
 ، که  شود  می  تولیدی  واحدهای  از  دسته  اون 
به استناد صورت های مالی حسابرسی شده طی 
سه سال گذشته ، به دلیل کاهش فروش ناشی 
از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت ، 
با کاهش سودآوری مواجه شده اند ، لیکن ظرف 
دو سال قبل از آن و علی رقم دریافت تسهیالت 
و یا استفاده از خدمات بانکی ، در هیچ یک از 
بدهی   ، غیربانکی  اعتباری  موسسات  یا  بانکها 
غیرجاری ) اعم از ریالی و یا ارزی ( نداشته اند 
دریافتی  تسهیالت  که  تولیدی  های  واحد    -
تسهیالت  قرارداد  موضوع  محل  در  را  قبلی 
تولیدی  واحدهای   - اند  نموده  مصرف  اعطایی 
تعدیل  صورت  در  یا  و  نداشته  نیرو  تعدیل  که 
را  امکان  این  جدید  تسهیالت  دریافت   ، نیرو 
بازگشت  تا شرایط  کند  فراهم می  ها  آن  برای 
نمایند -  فراهم  را  تعدیل شده  نیروهای  کار  به 

عدم  دلیل  به  که  تولیدی  واحدهای 
وصول مطالبات خود از دستگاه های 
اجرایی دولتی ، شرکت های دولتی و 
وابسته به دولت ، نتوانسته اند تعهدات 
کشور  بانکی  شبکه  قبال  در  را  خود 
که  تولیدی  واحدهای   - نمایند  ایفا 
استمرار عملیات تولیدی آن ها بنا به 
دالیلی خارج از حیطه اختیار مدیران و 
براساس شرایط کالن اقتصادی نظیر 
نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری با 
واحدهای   - است  شده  مواجه  موانع 
تولیدی که دارای توان صادراتی بوده 
و استمرار عملیات تولیدی آن ها می 
تواند باعث افزایش صادرات غیر نفتی 

کشور شود .
   طهمورث الهوتی اشکوری بیان داشت : برای 
فعال سازی ظرفیت های صنایع استان الزم است 
بانکی  تسهیالتی  ویژه  به  دولت  حمایت های 
قرار  استان  تولیدی  واحد های  اختیار  در  مناسب 

گیرد.
با اشاره به تاکید بر لزوم توسعه سرمایه     وی 
زمانی  مقطع  این  کرد:  اظهار  کشور  در  گذاری 
فرصت مناسبی است تا با ایجاد تحول در عرصه 
تولید و صنعت استان، شاهد توسعه و شکوفایی 

بیش از پیش اقتصاد گیالن باشیم.
  مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
و  اقتصادی  حماسه  تحقق  کرد:  اضافه  گیالن 
توسعه صنعتی استان در گرو توجه، برنامه ریزی 
و عزم جدی در همه حوزه های اقتصادی و مالی 

است.
نظام  در  را  مردم  به  ، خدمت  پایان  در  وی     
ارزشمندی  بسیار  فرصت  اسالمی  جمهوری 
دوران  از  کنیم  تالش  باید  داد:  ادامه  و  دانست 
مردم  به  خدمت گزاری  برای  خود  مسوولیت 
و  رشد  جهت  در  و  ببریم  را  استفاده  بهترین 

بالندگی ایران اسالمی بکوشیم.

 5 هزار یتیم در گیالن در انتظار حمایت نیکوکاران 
گیالن  امداد  کمیته  مدیرکل      
پیش از خطبه های نماز جمعه رشت 
حال  در  گفت:  نمازگزاران  جمع  در 
حاضر 5 هزار یتیم و هزار و ۴00 نفر 
از فرزندان طرح محسنین ) خانواده 
هایی که به دلیل بیماری و... قادر به 
نیستند(   خود  فرزندان  معاش  تامین 
در گیالن تحت پوشش کمیته امداد 
نیازمند یاری  و حمایت  هستند که 

مردم نیکوکار استان می باشند.
    به گزارش اداره ی روابط عمومی 
امام  امداد  کمیته  رسانی  اطالع  و 
خمینی )ره( استان گیالن ،  علیرضا 
محمدی با اشاره به منویات رهبری 
یک  بعنوان  امداد  ازکمیته  که 

بی  خدمت  افزود:  اند  برده  نام  الهی  تشکیالت 
منت ، شناسایی استعدادهای خانواده ها ، تقویت 
بنیه اعتقادی و فرهنگی و..    و از همه مهمتر 
اعتماد  افزایش  درکنار  ها  خانواده  توانمندسازی 
عمومی مردم از اولویت های کاری این نهاد می 

باشد.
که  امداد  کمیته  رسالت  به  همچنین  وی      
تامین  و  بضاعت  بی  های  خانواده  شناسایی 
این   : کرد  تصریح  و  اشاره  آنهاست  معیشت 

نهاد به تنهایی قادر به پاسخگویی به مشکالت 
نیازمندان نیست و در این راه حمایت همه جانبه 

مردم و بویژه نیکوکاران را می طلبد.
    محمدی با تاکید بر اینکه کمیته امداد تولید 
فقر  تا  کند  می  مدیریت  بلکه  نیست  فقر  کننده 
کاهش یابد  وجود تعداد زیاد سالمندان ، زمین کم 
بیماریهای  بودن  و شایع  بودن  ، تک محصولی 
خاص در استان و آسیب های اجتماعی ناشی از 
تورم در جامعه و معضل  طالق ، اعتیاد ، جرائم 
غیر عمد را از جمله عوامل مداخله گر در افزایش 

بر کمکهای  و  دانست   مددجویان  تعداد 
و  نوعدوست  مردم  معنوی   و  مادی 
نیکوکار برای همسویی درجهت مدیریت 

کاهش فقر تاکید نمود .
تحت  جوان  هزار   1۴ تعداد   وجود      
و  ازدواج  شرف  در  گیالنی  حمایت  
حمایت   تحت  نوعروس   200 و  هزار 
جهیزیه  هزینه  کمک  دریافت  نوبت  در 
 11 تحصیلی   های  هزینه  همچنین  
هزار دانش آموز و 3000 دانشجو درکنار 
خانواده  مسکن  و  معیشت  نیازمندیهای 
موضوعاتی  ازجمله  حمایت   تحت  های 
این نهاد بدان اشاره واز  بود که مدیرکل 
مشکالت  این  رفع  برای  خواست   مردم 
خود  انساندوستانه  کمکهای  به  همچنان 

ادامه دهند . 
    گفتنی است وی با قدردانی از حضور گسترده 
از  بازدید  و  رمضان  جشن  در  مسئولین  و  مردم 
در  مددجویان  توانمندیهای  عرضه  نمایشگاه 
رشت  افزود : ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی 
ایتام  و  نیازمندان  با  مهربانی  و  همدلی  برای 
روش  و  سیره  از  تاسی  با  باید  همگان  و  است 
ابواالیتام حضرت علی )ع(  ائمه معصومین بویژه 

دردستگیری از فقرا ومساکین پیش قدم باشیم .

     

سرپرستی 55 کودک در 55 محله شهر رشت توسط 
مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر 

به  کرد:  اعالم  رشت  شهرداری  سخنگوی      
اجرای  راستای  در  و  رمضان  مبارک  ماه  برکت 
در  رشت  شهرداری  رویکرد  واقعی  و  ملموس 
توزیع  و  برخوردار  کم  مناطق  به  ویژه  توجه 
عادالنه امکانات ، بر اساس طرح پیشنهادی دکتر 
ثابت قدم ، شهردار رشت، و با تاکید و پیگیری 
شورای  فرهنگی  کمیسیون  ریاست   ، نیکومنش 
اسالمی شهر، پنجاه و پنج کودک در پنجاه و پنج 
محله از سطح شهر، تحت حمایت های مادی و 
و  مدیران شهرداری  از  تن  پنج  و  پنجاه  معنوی 
اعضای شورای اسالمی شهر قرار خواهند گرفت. 
   حسنی در خصوص اجرای این طرح گفت: پس 
بازدید  از دیدار های مردمی دکتر ثابت قدم، و 
ایشان از مناطق سطح شهر، طرح مذکور ارائه و 

با استقبال مدیران شهرداری مواجه گردید. 

امر  این  مقدمات  اکنون  هم  افزود:  وی     
خیرخواهانه، که بنا بر احادیث و روایات در شرع 
واالست،  جایگاهی  دارای  نیز  اسالم  مقدس 
توسط سازمان فرهنگی و ورزشی و مشاور محترم 

شهردار در امور مساجد، در حال پیگیری است.
مبارک  ماه  ایام  خاتمه،  در  حسنی  علیرضا     
این طرح  اجرای  زمان جهت  بهترین  را  رمضان 
خواند و گفت: امیدواریم با همکاری کلیه مدیران 
ماه  این  معنوی  های  ظرفیت  از  مندی  بهره  و 
فراهم  را  موجبات خرسندی شهروندان  بتوانیم   ،
نماییم چرا که امام سجاد )ع( می فرمایند: و اَجِر 
للّناِس َعلَی َیِدَی الَخیَر َو اَل تَمَحقُه بِالَمنِّ و َهب 
لِی َمَعالَِی اأَلََ خالقِ ، و اعِصمنِی ِمَن الَفخِر » می 
خواهم به مردم خدمت بی منت کنم و با تمام قوا 

به همه مردم بدون منت خیر برسانم«.

 حسن پور رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

رشت شد 
فرهنگ  مدیرکل  سوی  از  حکمی  طی     
پور  حسن  محمد  گیالن،  اسالمی  ارشاد  و 
جایگزین رضا ثقتی در اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان رشت شد.
   آیین معارفه و تکریم روسای جدید و قبلی 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
حضور  با   9۴ تیر   30 شنبه  سه  رشت، صبح 
سالن  در  شهرستان  هنر  و  فرهنگ  اصحاب 
شهید انصاری مجتمع فرهنگی و هنری خاتم 

االنبیا )ص( رشت برگزار شد .

 شرکت یک هزار دانش آموز گیالنی در طرح اعتکاف
از شرکت  آموزی گیالن  رییس سازمان دانش   
یک هزار دانش آموز این استان در اعتکاف دانش 

آموزی خبر داد.
 : افزود  ایرنا،  با     عمران کرمی در گفت و گو 
اعتکاف و عشاق دانش آموزی از دهه سوم ماه 
رمضان در شهرستان های مختلف استان گیالن 

آغاز شده است.
اعتکاف دانش آموزی را سه روزه     وی مدت 
آموزی در  اعتکاف دانش   : اظهار کرد  عنوان و 
برخی شهرستان ها به پایان رسیده و در تعدادی 

دیگر ادامه دارد.

رییس سازمان دانش آموزی استان گیالن خاطر 
نشان کرد : اعتکاف دانش آموزی در رشت نیز با 
شرکت یکصد و 80 نفر عصر روز گذشته به پایان 

رسیده است.
و  دینی  مبانی  تقویت   : داشت  بیان  وی     
های  ساحت  اساس  بر  آموزان  دانش  اعتقادی 
تربیتی، تعمیق تقوی الهی و مهارت خویشتنداری 
مخاطبان دانش آموز دختر و پسر دوره تحصیلی 
متوسطه عمره گذار و اعزامی به نجف و کربال در 
راستای تداوم سفر معنویشان از اهداف برگزاری 

اعتکاف دانش آموزی است.

دینی،  احکام  و  اسالمی  مهارت  با  آشنایی  وی 
اخالقی،  و  بصیرتی  معرفتی،  های  سخنرانی 
ماه  موضوعیت  با  معرفتی  های  حلقه  تشکیل 
و  خودسازی  الگوهای  ارایه  رمضان،  مبارک 
 ، رزمندگان  و  شهدا  خاطرات  بیان  خودشناسی، 
جوانان،  و  نوجوانان  ویژه  معارف  و  احکام  بیان 
برپایی جلسات بحث و گفت و گو ، بیان دلنوشته 
ها و دعا و نیایش را از جمله برنامه ها در این طرح 
عنوان کرد.در سال تحصیلی گذشته، بیش از 376 
هزار دانش آموز در افزون بر پنج هزار و 700 واحد 

آموزشی تحصیل کردند. 

سومین سالگرد معلم فداکار 
گیالنی برگزار می شود

با  شفت  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
گرامیداشت یاد »حسن امیدزاده« اعالم کرد: 
مراسم سومین سالگرد درگذشت معلم فداکار 
شفتی با حضور وزیر اسبق آموزش و پرورش 
برگزار می شود.به گفته رنجی این مراسم روز 
از ساعت 10 تا 12 ظهر در  سوم مرداد ماه 

مسجد جامع شهر شفت برگزار می شود.
مدرسه  ابتدایی  پنجم  کالس  معلم  وی    
که  بود  شفت  شهرستان  بیجارسر  روستای 
سوزی  آتش  واقعه  در   76 سال  زمستان  در 
مدرسه محل خدمتش با به خطر انداختن جان 
خود 30 دانش آموز گرفتار در آتش را نجات 
داد اما خود از ناحیه سر، صورت و گردن دچار 
فوق،  از حادثه  بعد  سوختگی شدید شد. وی 
17 بار مورد عمل جراحی قرار گرفت اما در 
از 15  بعد   91 تیرماه سال  ام   30 در  نهایت 
از سوختگی  ناشی  رنج و عذاب  سال تحمل 
و  درگذشت  فومن  شهرستان  بیمارستان  در 
در زادگاهش بیجارسر شفت به خاک سپرده 

شد./مهر
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راه اندازی 2 طرح 
سالم سازی دریای جدید 

در رشت

طرح  دو  راه اندازی  از  رشت  فرماندار     
بخش  توسط  جدید  دریای  سالم سازی 
و  »نرگس«  مجتمع های  در  خصوصی 
»زیباکنار« در ساحل این شهرستان خبر داد.

   سید عیسی مهدوی در نخستین جلسه ستاد 
تمهیدات  از  شهرستان  این  دریای  سالمت 
گردشگران  از  پذیرایی  منظور  به  اندیشیده 
این  در  مختلف  دستگاه های  مدیران  توسط 
فضاهای  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  شهرستان 
برای  دهیاران  و  شهرداری ها  توسط  شهری 
شده  آماده  تابستانی  گردشگران  از  استقبال 

است.
ارائه  ارتقای کیفیت خدمات     وی خواستار 
افزود:  و  شد  رشت  در  گردشگران  به  شده 
امسال مسئوالن در تالش هستند پذیرایی از 
به سال  نسبت  بهتری  کیفیت  با  گردشگران 

گذشته ارائه شود.
کیلومتر   22 وجود  اینکه  بیان  با  مهدوی     
ساحل مقصد بسیاری از گردشگران به رشت 
است، تصریح کرد: ساحل دریا موهبتی برای 

مردم رشت محسوب می شود.
   فرماندار رشت بر استفاده مطلوب از ساحل 
دریا تاکید کرد و افزود: طرح های گردشگری 
در ایجاد اشتغال و درآمدزایی افراد در منطقه 

بسیار تاثیرگذار است.
   وی از راه اندازی دو طرح سالم سازی جدید 
در مجتمع های  توسط بخش خصوصی  دریا 
دریای  ساحل  در  »زیباکنار«  و  »نرگس« 
رشت خبر داد و گفت: امسال تعداد طرح های 
سالم سازی دریا در ساحل رشت به 11 طرح 

افزایش پیدا می کند.
   مهدوی با اشاره به اینکه 9 طرح سالم سازی 
شده  راه اندازی  رشت  فرمانداری  توسط  دریا 
دریای  مدیریت طرح  کرد:  است، خاطرنشان 
»حاجی بکنده« به شهرداری لشت نشاء واگذار 

شده است.
   فرماندار رشت به وجود 55 نقطه خطر آفرین 
در ساحل دریای این شهرستان اشاره کرد و 
یادآور شد: هشدارهای الزم در مناطق مذکور 

با نصب تابلو ارائه شده است.
   وی با بیان اینکه 123 نفر از عوامل اجرایی 
مستقر  رشت  دریای  در ساحل  غریق  نجات 
شدند، اظهار کرد: تعداد 600 نفر از نیروهای 
به  خدمات  ارائه  برای  پلیس  همیار  و  همیار 
دریای  ساحل  کیلومتر   22 در  گردشگران 

رشت استقرار پیدا کردند.
نقاطی  کردن  مشخص  خواستار  مهدوی     
شهرداری ها  توسط  مسافران  استقرار  برای 
شد و افزود: جانمایی کمپینگ هایی با رعایت 
از  جلوگیری  و  گردشگران  منزلت  و  شأن 

ناهنجاری ها حائز اهمیت است.
   فرماندار رشت بر آماده سازی مدارس برای 
پذیرایی از گردشگران فرهنگی توسط آموزش 
و پرورش تاکید کرد و گفت: امسال امیدواریم 
گردشگران  اسکان  برای  کالس ها  تعداد 

افزایش پیدا کند.
به تعطیالت عید سعید فطر  اشاره  با     وی 
بیان کرد: کنترل  به رشت،  و ورود مسافران 
و  راهنمایی  و  راه  پلیس  توسط  ترافیکی 

رانندگی از موضوع های مهم است.
دستگاه های  بازرسی  ارتقای  به  مهدوی     
و  معدن  صنعت،  حکومتی،  تعزیرات  نظارتی 
تجارت در رشت اشاره کرد و یادآور شد: شرح 
وظایف دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر 

رشت تدوین شده است.

خبر

فرماندار رشت اعالم کرد : تولید، موتور محرک توسعه پایدار است
   استاندار گیالن در همایش روز صنعت و معدن، 
و  دانست  پایدار  توسعه  محرک  موتور  را  تولید 
افزود: استقالل ملی در گرو تولید قوی و توانمند 

است.
   بر طبق این گزارش نجفی در این همایش که 
با حضور معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی، 
جمعی از مدیران و فعاالن حوزه صنعت، معدن و 
تجارت در محل استانداری برگزار شد از کسب 
رتبه نخست گیالن در بخش فضای کسب و کار 
در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود 
: براساس گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای 
اسالمی استان گیالن، در بخش فضای کسب و 
کار موفق گردید در 7 دوره متوالی رتبه نخست 

کشوری را به خود اختصاص دهد.
با  همچنین  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده     
جهت  در  گرفته  صورت  های  تالش  به  اشاره 
اظهار  بیکاری  بخش  در  گیالن  جایگاه  بهبود 
داشت : زمانی که گیالن در ابتدای شروع به کار 
دولت جایگاه دوم بیکاری را در کشور داشت این 
موضوع از سوی عده ای بارها و بارها تکرار می 
شد اما  اکنون که باتوجه به تالش های صورت 
رتبه  به  گیالن  جایگاه  بهار  فصل  در  گرفته 
آمار اشکال  به  افراد  یافته همان  هجدهم بهبود 
می گیرند ویا در برابر این موفقیت سکوت کرده 
اند  در حالیکه منبع اعالم هر دو جایگاه مرکز 

آمار ایران است .
وی اظهار داشت :البته  گیالن هنوز به جایگاه 
اصلی خود نرسیده است و هر زمان که بتوانیم 
اشتغال  و  تولید  بخش  در  برتر  استان   10 جزو 

شویم می توانیم بگوییم کاری انجام داده ایم..
منابع  امروز  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 

کشاورزی استان با خطر جدی مواجه است افزود 
بارندگی ساالنه در  افزایش مجموع  به  باتوجه   :
استان اما به دلیل به دلیل بارش بخشی از این 
نعمت الهی در جلگه و ورود آن به دریا نتوانستیم 

از این موهبت الهی بهره الزم را گیریم..
   وی با اشاره به تأکیدات دولت در بحث برنج 
کاری اظهار داشت : به علت مشکالت تأمین آب 
ارتقاء  و  در جهت حفظ  باید  زمین  و محدودیت 
بخش صنعت تالش کنیم و از صنایع غیر آالینده 

بهره گیریم.
   استاندار گیالن همچنین از اختصاص بیش از 
50 درصد اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهور به 
گیالن خبر داد و افزود : مابقی این اعتبارات در 

شش ماهه دوم سال ابالغ خواهد شد.
باید  استان  های  بانک   : داشت  اظهار  وی     
و  تولید  بخش  از  حمایت  را  خود  های  اولویت 

تأمین نیازهای آنان بدانند.
نامه  ارسال  از  نماینده عالی دولت در گیالن     
ارزیابی  منظور  به  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
عملکرد بانک های استان خبر داد و افزود : در 
این نامه تأکید شده تا عملکرد بانک های استان 
میزان  و  مرکزی  بانک  دستورالعمل  اجرای  در 
تسهیالت پرداختی به صورت هفتگی جهت ارائه 

به رئیس جمهور ارزیابی شود.
    دکتر نجفی ادامه داد: از صنعتگران نیز انتظار 
داریم که بدهی های خود را بموقع پرداخت کنند 

که البته باید در این بخش پاالیش انجام شود و 
سره و ناسره از هم مشخص شوند و با متخلفان 

واقعی برخورد الزم انجام شود.
   استاندار گیالن تصریح کرد : بیش از 3 هزار 
بخش  رونق  منظور  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
کشاورزی، صنعت، گردشگری برای استان در نظر 
گرفته شده است و این جزو مطالبات استان است 

و نظام بانکی باید در این بخش همراه باشد.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه نیازمند 
کمبود  زمان  در  که  هستیم  کشاورزی  صنایع 
می   : افزود  نگردد  مواجه  مشکل  با  آب  تأمین 
توانیم در این زمینه از زراعت چوب بهره گیریم 
و به کارخانجات در این بخش توجه شده است..

   منتظری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اقدامات  از  گزارش  ارائه  با  نشست  این  در  نیز 
صورت گرفته در استان، تشکیل طرح های نیمه    
اولویت های سازمان صنعت، معدن و  از  را  تمام 
تجارت دانست و افزود : پاالیش وضعیت پروژه 
های نیمه تمام آغاز گردیده تا گزارش کاملی در 

این بخش را به استاندار گیالن ارائه دهیم.
   وی با بیان اینکه در حوزه معدن نگاه به افزایش 
بر  : در حوزه اصناف عالوه  افزود  تولیدات است 
هزار   20 ایجاد  پروانه  فاقد  واحدهای  ساماندهی 
مترمربع عرصه فضای تجاری جدید را در دستور 

کار داریم.
   پیش از سخنان استاندار 3 تن از فعاالن عرصه 
صنعت، معدن و تجارت به بیان دیدگاهها و نقطه 

نظرات خود پرداختند.
   در پایان این همایش استاندار گیالن با اهداء 
لوح و هدایایی از برگزیدگان حوزه صنعت و معدن 

قدردانی کرد .

استاندار گیالن در همایش روز صنعت و معدن؛

با رشد قارچی وبسایت های خبری، تحلیلی؛

آیا مرگ روزنامه ها فرا 
رسیده ؟!

نام  ثبت  برای  تکاپو  در  والدین  روزها  این      
که  مدارسی  هستند،  مدارس  در  خود  فرزندان 
شاید بر اساس پیگیری و تجربیات آنها بهترین 
گزینه برای تحصیل فرزندشان باشد، اما این کار 

چندان هم بی حاشیه و بی دردسر نیست.
با  متناسب  ای  مدرسه  جستجوی  در  والدین 
معیارهایی که در نظر دارند، سر در گم هستند، 
تازه  مدرسه،  یک  انتخاب  از  پس  سرانجام  و 

مشکالت آنها آغاز می شود.
   در مجاورت و محدوده نبودن منزل مسکونی 
و  ها  کالس  ظرفیت  شدن  پر  مدرسه،  با 
در  را  دلهره  و  نگرانی  این دست  از  مشکالتی 
تکلیف  باالخره  که  کند  می  مضاعف  والدین 

فرزند آنها چه می شود؟
تغییر  با  که  هایی  خانواده  دیگر  سوی  از     
مدرسه  جابجایی  به  ناچار  خود  سکونت  محل 
این  با  دیگری  گونه  به  نیز  هستند  فرزندشان 
اینکه  از جمله  قبیل مشکالت روبرو می شوند 
امسال برای اولین بار آموزش و پرورش اعالم 
کرده که حتی برای ثبت نام دانش آموزان میان 

پایه نیز باید از ستاد ثبت نام تایید گرفته شود.
یک  در  فرزندشان  نام  ثبت  بر  والدین  اصرار 
بهانه  با  مدارس  مدیران  انکار  و  خاص  مدرسه 
هایی چون در محدوده نبودن و تکمیل ظرفیت 
ایجاد می کند که چرا  را  این شائبه  کالس ها 
نباید دانش آموزان در مدارسی که دوست دارند 

ادامه تحصیل دهند.
   شاید بخشی از این مشکالت به کمبود کالس 
در برخی مدارس باز می گردد به این معنا که 
مدارس مثال تنها یک کالس پایه دوم ابتدایی 
یا سوم ابتدایی دارند که با توجه به ساکنان آن 

منطقه به هیچ وجه جوابگو نیست.
در  تنها  ها  دغدغه  و  ها  نگرانی  این  تمامی     
مدارس  در  و  شود  می  دیده  دولتی  مدارس 
توانند  می  خاطر  آسودگی  با  اولیا  غیردولتی 
نسبت به ثبت نام فرزند خود صرف نظر از اینکه 

در کجای شهر ساکن هستند، اقدام کنند.
   وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به نگرانی 

 حکایت پر فراز و نشیب ثبت نام دانش آموزان

والدین در این رابطه اعالم کرده است که برای 
مناطق  سطح  در  آموزان  دانش  متوازن  توسعه 

ناچار به تعیین محدوده جغرافیایی است.
که  است  کرده  تاکید  همچنین  وزارتخانه  این   
محدوده بندی در تمامی ادارات کامال مشخص 
است و مدارس اجازه ندارند از دانش آموزانی که 
محل زندگیشان در آن منطقه نیست، ثبت نام به 

عمل بیاورند.
   بر اساس تصمیم گیری مسووالن آموزش و 
پرورش، اگر در پایان ثبت نام در مدارس، هنوز 
مدرسه مدنظر اولیا دانش آموز جای خالی داشته 
باشد، امکان ثبت نام از مناطق دیگر وجود دارد.

از  باید توجه داشت که راهکارها و برخوردهایی 
این دست راه را برای کارهای غیرقانونی باز می 
کند به گونه ای که برخی والدین به ناچار با تهیه 
مشکالت  حدودی  تا  ساختگی  های  نامه  اجاره 
اینجا  به  کار  چاره  اما  کنند  می  برطرف  را  خود 

ختم نمی شود.
والدین یکی از دانش آموزان در توضیح مشکالت 
ایرنا گفت:  نام به خبرنگار  فرزند خود برای ثبت 
در  فرزندم  نام  ثبت  برای  من  مدنظر  مدرسه 
تعیین  پرورش  و  آموزش  محدوده جغرافیایی که 
در  هستم  مجبور  خاطر  همین  به  نیست  کرده 
فرزندم  خود  سکونت  محل  از  دورتر  ای  مدرسه 

را ثبت نام کنم.
   علی یاراحمدی اظهار داشت: این مدرسه کیفیت 
دلیل  به  اما  ندارد  را  و محیطی  آموزشی  مناسب 
و  خود  میل  برخالف  ناچار  رو  پیش  مشکالت 
انتخاب  نام  ثبت  برای  را  مدرسه  همین  فرزندم، 

کرده ام.
باید  پرورش  و  آموزش  کرد:  خاطرنشان  وی     
زیرا  بیاندیشد  این مشکل  برای  اساسی  ای  چاره 
مجبور  سال  هر  که  ما  همچون  هایی  خانواده 
همواره  هستیم  خود  سکونت  محل  جابجایی  به 

   عصری که در حال حاضر در آن بسر می 
تاثیر بسزایی که رسانه ها در  بریم به سبب 
جامعه  آگاهی  و  دانش  ارتقای سطح  و  رشد 
شهرت  اینترنت  و  تکنولوژی  عصر  به  دارند 

یافته است.
اطالعات  و  اخبار  کسب  ضرورت  امروزه    
روزانه، با توجه به نیاز آن در اجتماع بر کسی 
پوشیده نیست و این اطالع رسانی عموما از 
طریق رسانه های مکتوب و غیرمکتوب انجام 
می گیرد و نقش محوری در این امر ایفا می 

کنند.
های  پایگاه  و  ها  وبسایت  که  است  مدتی    
کنار  در  قرارگرفتن  با  نیز   تحلیلی  خبری، 
از روزنامه ها، جراید  رسانه های رسمی اعم 
و خبرگزاری ها، در به دوش کشیدن این بار 

سنگین سهیم اند.
به سبب  پایگاه های خبری، تحلیلی  این     
دسترسی آسان برای عموم  مردم و انعکاس 
سریع اخبار و شایعات بیشتر مورد توجه قرار 
به گفته برخی  بنا  امر شاید  این  اند و  گرفته 
زنگ  رسانه،  حوزه  فعاالن  و  کارشناسان 

خطری برای نشریات و روزنامه ها باشد.
  در همین استان خودمان هم با راه افتادن 
یک  گیالنی  »هر  از  اعم  هایی  کمپین 
با  تواند  می  یک شخص  اینکه  و  وبسایت« 
کمترین هزینه یک وبسایت اطالع رسانی در 
حد یک خبرگزاری ملی برای خودش دست 
نقش  شدن  کمرنگ  از  خبر  شاید  کند  پا  و 

روزنامه ها و پایان دوره آنان میدهد.
  اما روزنامه ها و نشریات مکتوب در چنین 
و  محوری  نقش  اند  توانسته  نیز  شرایطی 
ضروری خود را حتی بهتر از  گذشته ایفا کنند 
های  بخش  در  تاثیرگذار  تحوالت  عامل  و 
مختلف جامعه باشند.موارد بسیاری داشته ایم 
که برخی از این پایگاه خبری، تحلیلی با درج 
برخی مطالب زرد و حاشیه دار موجب اعتراض 
مردم و مسئولین شده اند و به سبب نداشتن 
امر، در عرض  این  آگاهی الزم در  تجربه و 
سایت  خروجی  روی  که  خبری  دقیقه  چند 
قرار داشت، حذف کرده اند! اما در خصوص 
خبری  یا  مطلب  نیست،  اینچنین  ها  روزنامه 
که در روزنامه منتشر می گردد سندیت دارد 
و بر اساس معیار های معتبر مندرج میگردد و  

به این سادگی ها قابل تغییر نیست!
جدا از همه این موارد مسئله ای که همواره 
قرار  هم  درکنار   ، شود  می  تاکید  آن  روی 
گرفتن این رسانه ها است، چون هر یک به 
تنهایی نخواهند توانست هدف خود که ارتقای 
به  را  است  جامعه  در  آگاهی  و  دانش  سطح 

ثمر بنشانند.

یادداشت

دغدغه و نگرانی ثبت نام فرزند خود را دارند.
اجاره  اضافه کرد: مالک مدیران مدارس     وی 
از  نامه  اجاره  این  البته تهیه  نامه منزل است که 
روش های غیرقانونی کار ساده ای است اما من 
می خواهم فرزندم کامال قانونی در مدرسه ای که 

مدنظر است، ادامه تحصیل دهد.
   با وجود اینکه رییس مرکز برنامه ریزی منابع 
و  آموزش  وزارت  اطالعات  فناوری  و  انسانی 
پرورش در آخرین آمار اعالم کرد که تاکنون بیش 
از 9 میلیون و 200 هزار دانش آموز در سامانه سناد 
آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند اما هنوز دانش 
آموزان بسیاری هم هستند که به دلیل مشکالت 
یاد شده و یا در انتظار ماندن برای نتیجه امتحانات 

در شهریورماه هنوز ثبت نام نکرده اند.
اظهار     محمدحسین سلیمی جهرمی همچنین 
داشت: بیشترین درصد ثبت نام در استان ها در 
زنجان  استان  اختیار  در  گذشته  سال  با  مقایسه 
استان  به  مربوط  درصد  کمترین  و  درصد   85 با 

اصفهان با ۴2 درصد است.
   وی درخصوص آمار ثبت نام دانش آموزان به 
تفکیک مقاطع تحصیلی نیز یادآورشد: تاکنون 6 
میلیون و 213 هزار و 720 دانش آموز در مقطع 
ابتدایی ، یک میلیون و9۴9 هزار و 672 نفر در 
و  هزار   6 و  میلیون  یک  و  اول  متوسطه  مقطع 
527 دانش آموز در مقطع متوسطه دوم ثبت نام 

کرده اند.
نام  ثبت  کل  تعداد  از  افزود:  جهرمی  سلیمی     
شدگان ۴3 هزار و 289 نوآموز در مدارس پیش 
دبستانی و یک هزارو 6۴0 دانش آموز در مدارس 

استثنایی کشور ثبت نام شده اند.
و  آموزش  وزارت  اینکه مسووالن  به  توجه  با     
شهر  به  شهر  که  اند  کرده  اعالم  بارها  پرورش 
یک  حتی  تا  کنند  می  جستجو  خانه  به  خانه  و 
است  نماند پس الزم  باز  از تحصیل  آموز  دانش 
برای این مشکل که دغدغه بسیاری از خانواده ها 
است راهکار اساسی بیاندیشند تا اولیا در آغاز هر 
سال تحصیلی با آسودگی خاطر نسبت به ثبت نام 

فرزندان خود در مدارس اقدام کنند./ایرنا

   در مجاورت و محدوده نبودن منزل مسکونی با مدرسه، پر 
شدن ظرفیت کالس ها و مشکالتی از این دست نگرانی و 

دلهره را در والدین مضاعف می کند که باالخره تکلیف فرزند 
آنها چه می شود؟

مساعدت بالغ بر 100 میلیون      
ریالی نیکوکاران رودبار به 

نیازمندان این شهرستان

سالجاری  رمضان  مبارک  ماه  طول  در     
مردم نیکوکار رودبار بالغ بر 100 میلیون ریال 
بصورت نقدی و غیرنقدی به ایتام و نیازمندان 
شهرستان  این  امداد  کمیته  پوشش  تحت 

مساعدت کرده اند.
  به گزارش اداره ی روابط عمومی واطالع 
استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رسانی 
گیالن ؛ این مساعدت ها شامل کمک هزینه 
 116 ارزش  به  نوعروس   16 برای  جهیزیه 
میلیون ریال ، تهیه سبد کاال برای 7۴5 نفر به 
ارزش 271 میلیون و 700 هزار ریال ، اجرای 
از  خانوار   ۴2 به  کمک  و  الجنه  مفتاح  طرح 
ایتام و نیازمندان ، برگزاری ضیافت افطاری و 
شام طی 7 مرحله برای  16 هزار و 250 نفر با 
مبلغ بالغ بر 2 میلیارد ریال از محل کمکهای 

مردمی ، کمیته امداد و خیرین بوده است.
نیکوکار  مردم  مدت  این  طی  همچنین     
رودبار مبلغ 18 میلیون و 550 هزار ریال در 
اند و 300 نفر  ایتام کمک کرده  طرح اکرام 
پوشش  تحت  ایتام  نیز حمایت  نیکوکاران  از 
کمیته امداد این شهرستان را بر عهده گرفتند.

از آثارفرهنگی و هنری باموضوع حقوق شهروندی در گیالن 
حمایت می شود

و  آثارفرهنگی  :از  گفت  گیالن  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  کل  مدیر     
گیالن  استان  در  شود  تولید  شهروندی  حقوق  تبین  در  هنرمندان  توسط  هنزیکه 

حمایت خواهدشد.
یونس رنجکش در کارگروه حقوق شهروندی استان گیالن افزود برای نهادینه شدن 
حقوق شهروندی در جامعه نیازمند فرهنگ سازی هستیم و این فرهنگ سازی به 
واسطه حلقه های واسطی چون هنرمندان ، نویسندگان و فعاالن اجتماعی و فرهنگی 

می تواند بهترانجام شود .
دبیر کارگروه حقوق شهروندی گیالن اظهار کرد :جامعه ما یک جامعه ایرانی باپیشینه 
فرهنگی خوب و جامعه ای اسالمی با فرهنگ و آموزه های شریعت اسالمی است 
که در هر دوی آنها فرهنگ تکریم انسانی و رعایت حقوق یکدیگر تأکید شده است

وی ادامه داد: بحث فرهنگ سازی بادستور العمل اداری  اجرایی نمی شود 
اقدام  این  ودر  کنیم  رافراهم  فرهنگی  رشد  بسترهای  هاو  زمینه  باید  بلکه 

دستگاه های فرهنگی وظیفه مهمی در سازماندهی دارند.
در  شهروندی  حقوق  فرهنگ  توسعه  حوزه  در  آموزشی  های  برنامه  اجرای 
حقوق  آموزشی  های  دوره  برگزاری  انزلی  تجاری   و  اقتصادی  آزاد  منطقه 
علمی  جامع  دانشگاه  باهمکاری  نهاد  مردم  های  سازمان  برای  شهروندی 
فرهنگی  و  آثارهنری  پدیدآورندگان  حمایتاز   ، گیالن  استانداری  کاربردی  و 
باموضوع حقوق شهروندی و تشویق کارمندان ادارات و نهاد های دولتی که 
در رعایت حقوق شهروندی با توجه به شرح وظایف خود تالش می کنند از 

جمله مصوبات جلسه بود.
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مندرجات لزوما برتابنده دیدگاه نشریه نیست

جناب  مهندس عظیم بلبل آبادی 
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
استان گیالن تبریک عرض می نمایم و از خداوند 

متعال موفقیت روز افزون شما را خواستارم .
مدیر اجرایی ماهنامه سالم گیالن

نگاهی به پدیده شرط بندی در ایرانمیلیونـر زاغه نشـین 

   آمار دقیقی از آن در دست نیست، اما در بحث 
های خودمانی هر رقمی را که اعالم کنی کسی 
تعجب نمی کند. تازه تاییدش می کند و کمی که 
این هم  از  بیشتر  گوید:  کند می  فکر می  بیشتر 
به  که  بندی  شرط  های  برگه  روزها  این  هست! 
توتو شهرت یافته اند، عمومی تر از آنند که کسی 
بتواند انکارشان کند. نتایج یافته ها می گوید این 
دارد،  رونق  نقاط  سایر  از  بیش  شمال  در  پدیده 
که  هایی  استان  گلستان.  و  مازندران  و  گیالن 
عالوه بر بیکاری فصلی، مدتی است کشاورزیشان 
نیز در خطر نابودی است. البته پر واضح است که 
این پدیده تنها به شمال کشور محدود نمی شود، 
تب داغ شرط بندی ورزشی مدتی است که تمام 

ایران را می سوزاند.
   از خروس جنگ و ورزا جنگ گرفته تا والیبال 
باشگاه های  بازی در  تیغی،کشتی گیله مردی و 
بیلیارد، همه و همه از پدیده جدیدی حکایت دارند 
که در شکل های مختلف در جامعه ما جلوه گری 
بازی ها  از  را  پا  این روزها  بندی  می کند. شرط 
و تفریحات سنتی فراتر گذاشته و به گیم نت ها 
و باشگاه های بیلیارد و عرصه خیابان و خانه ما 
به  از حوزه ای کوچک  پا نهاده است.  ایرانی ها 
فرهنگ  و  اقتصاد  زندگی،  نبض  که  ای  عرصه 
از  یکی  از  مجلس  نماینده  یک  زند.  می  آن  در 
شهرهای شمالی می گوید: »وقتی به روستاهای 
دورافتاده می روم، با صحنه هایی روبه رو می شوم 
که برایم قابل باور نیست. بچه های نوجوان آنجا 
کنید  توجه  می کنند.  بیلیاردبازی  بامهارت  خیلی 
شرط بندی  آنها  ولی  ندارد،  ایرادی  بازی  خود  که 

می کنند.«
در  فوتبال  نتایج  پیش بینی  مسابقات  تاریخچه    
ایران، به چهارده سال پیش برمی گردد. به روایت 
برخی لنگرود و برخی دیگر بندر انزلی نقطه آغاز 
این شهر  اهالی  میان  ناشناخته ای  برگه های  بود. 
دست به دست شد که مضمون بخت آزمایی سابق 
را برای آنها تداعی می کرد. این برگه ها خیلی زود 
به »توتو« شهرت یافت؛ واژه ای برگرفته از بازی 

میان  در  نام  با همین  که  ایتالیایی  مشابه  تقریبا 
مردم ایتالیا معروف بود. حال در این فرصت کم 

از آستارا تا استرآباد ، درگیر»توتو« شده اند.  
در  یونسکو  رئیس  نایب  پورکاظمی  لطفعلی     
گوید:»  می  متحد  ملل  سازمان  دوپینگ  حوزه 
ایران جزو چند کشور نخست در شرط بندی های 
ورزشی دنیا قرار دارد و تالش ما نیز برای حل 
است.«  ورزشی  بندی های  شرط  این  معضالت 
منظمی  و  شده  سازماندهی  تالش  عمل  در  اما 
نمی  دیده  پدیده  این  با  منطقی  رویارویی  برای 
شود. آنچه هست برخوردهای انتظامی برای جمع 
آوری برگه هاست. مواجهه سخت با پدیده ای که 
نگرانش هستیم، اما در آخرین مرحله فرایندی که 
طی می کند.حتی بی توجه به اینکه این برخورد 
ها گرهی از مشکل باز نمی کند و حتی مشکل 
را صد چندان هم می کند. روی آوردن به سایت 
اینترنت،  فضای  در  خارجی  بندی  شرط  های 
برخورد سخت  با  که  است  آنهایی  العمل  عکس 
پلیس فراری می شوند. فرار می کنند، اما این به 
معنای کنار گذاشتن شرط بندی نیست. متاسفانه 
پول های کالن، این بار در سایت های خارجی و 

به حساب های نامعلوم ریخته می شود.

   اما برخورد با »توتو بازها« و بانیان خرده پای 
این برگه ها چه دردی را دوا می کند، وقتی کارگر 
فقری  زیر خط  طبقه  و  بیچاره  کارمند  و  روزمزد 
درگیر  است،  اش  آینده  امید  تنها  »شانس«  که 
این بازی میلیاردی است. اگرچه در ماحصل امر 
همین آدم های بیچاره، بازنده این بازی اند و آنها 
ثروتی  به  هستند،  سیستم ها  این  سرشاخه  که 
میلیاردی می رسند؛ اما جا دارد در نوع مدیریت این 
پدیده اپیدمیک اندکی تامل کنیم. عمق ماجرا از» 
بیکاری فراگیر« و در سطحی کالن تر از »اقتصاد 
غیرتولیدی« و »جامعه مصرفی« ما حکایت دارد. 
غالمعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت می گوید: 
حداقل شش سال است که شرط  بندی هایی مانند 
ارتباط  من  خود  گرفته،  اوج  منطقه  این  در  توتو 
به  سرزده  وقتی  می کنم.  برقرار  مردم  با  زیادی 
محافل آنها در قهوه خانه یا دیگر محل ها می روم، 
آنها برگه ها را از من پنهان می کنند. واضح است 
می دهند.  انجام  توتو  مانند  شرط  بندی هایی  آنها 
عادی  خیلی  فوتبال  روی  او، شرط بندی  گفته  به 
انجام می شود و خیلی ها در قهوه خانه ها برگه های 
توتو را تقسیم می کنند یا مغازه هایی را برای این 
کار اجاره کرده اند.جعفرزاده می گوید: نبود شغل 

آنها را وادار می کند هر کاری  پایدار برای مردم 
است  این  حداقل اش  بکنند،  درآمد  کسب  برای 
می شوند.از  کاذب  شغل های  به  متوسل  آنها  که 
طرفی چون دولت در حوزه کشاورزی فاقد برنامه 
انگیزه نکرده است، بسیاری  ایجاد  پایدار بوده و 
زیرا  شده اند،  تک محصولی  گیالنی  کشاورزان  از 
آنها شش ماه سال را سر کار هستند و بقیه سال 
را بیکارند. دولت باید کاری کند تا آنها شغل دوم 
به هر چیزی  بیکاری  پیدا کنند، چون در دوران 
رواج  شرط بندی ها  انواع  و  توتو  و  می آورند  روی 
پیدا کرده است. دولت برای آنها روی کاغذ شغل 
پیدا کرده، اما واقعیت این است که این راهکارها 

تنها روی کاغذ جواب می دهد.
از سوی دیگر سیستم کنترلی حاکمیت هم      
دچار چالشی شده است که آیا این برگه ها واقعا 
اگر  گویند  می  برخی  است؟  قانونی  غیر  و  حرام 
فاقد  نباشد،  کار  در  نیت شرط  و  بندی  نام شرط 
اشکال است. روی همین حساب طیف وسیعی از 
این برگه ها با نام هایی غیر از شرط بندی منتشر 
شرط  از  مختلف  های  گروه  میان  در  شوند.  می 
بندی به عنوان مظاهر »قمار« ، »شرط بندی« ، 
»حرفه ای گرایی در ورزش« ، »نابوگر ورزش« 
و یا » پدیده ای خانمان سوز« یاد می شود. آن 
ها که قمار را عنوان می کنند از احکام شرعی در 
این باره سخن به میان می آورند. دسته ای دیگر 
نام شرط بندی بر آن می نهند و می گویند باید 
الزامات  از  را  به رسمیت شناخته شود. برخی آن 
ورزش حرفه ای می شمارند و می گویند اگر برای 
هزینه کرد این پول ها برنامه ریزی شود می توان 
دیگر  از سوی  دانست.  ورزش  رشد  باعث  را  آن 
برخی جامعه شناسان این پدیده را باعث نابودی 
اعتماد عمومی و عالقه به ورزش در میان مردم 
می دانند. چرا؟ چون این پول های کالن امکان 
تبانی در ورزش را به نفع نتیجه خاصی زیاد می 
و  تماشاگر  و  ورزش  حقیقی  معنای  این  و  کند 
ماند  می  سوالی  برد.     خواهد  بین  از  را  حامی 
که باید به آن اندیشید: به نظرتان با نابودی نهاد 
اجتماعی  ای که درگیر معضالت  ورزش، جامعه 
غیره  و  خشونت  اعتیاد،  بیکاری،  همچون  ای 

است، چه آینده ای را تجربه خواهد کرد؟

مهدی بازرگانی
   به محض اینکه وقت آزادی گیرش می 
آید به دوستانش زنگ می زند و قراری در 
قلیان سرا می گذارد، دیگر قبحش شکسته 
شده و حتی قرار مالقات دخترها نیز به این 
مسئولین  است،  شده  کشیده  اماکن  جور 
این  از  یکی  درب  بزنند  زور  هرچقدر  هم 
قلیانسراها را ببندند در طرفه العینی دو تای 
دیگر در کنارش سبز می شود، کافی است 
کمی از شهر و شلوغی هایش فاصله بگیرید 
صدها قلیانسرا چسبیده بهم را می بینید که 
هر وقت اراده کنید می توانید با دوستانتان 

ساعتها در آن وقت بگذرانید؛
   اما کافی است تصمیم بگیرید ساعتی را به 
ورزش در سالن ورزشی و یا تفریح سالم در 
پارک بگذرانید، به جز دو سه سالن ورزشی 
باقی سالنها - که  عمده و بزرگ شهرمان 
البته تعدادشان هرگز به نصف قلیانسراهای 
این فصل بدلیل  – در  شهرمان نمی رسد 
نداشتن و یا معیوب بودن سیستم سرمایشی 
های  هزینه  نیستند؛  استفاده  قابل  اصال 

سنگین آن هم بماند؛
     در پارک هم که بروید انواع و اقسام 
مواد مخدر انقدر ارزان و راحت در اختیارتان 
قرار می گیرد که عمرا بتوانید بلیط کنسرت 
ارزانی  و  راحتی  این  به  را  آسرایی  فریدون 
بدست بیاورید، جرات نگاه کردن به کسی 
را در پارک ندارید، سریع سمتتان می آید و 
سر  از  نه  البته  خواهید؟  می  چه  پرسد  می 
کنجکاوی، بلکه منظورش این است که چه 

جنسی می خواهید.
   چاره کار چیست؟ چرا جوانان ما قلیانسرا را 
به سالن ورزشی ترجیح می دهند؟ متاسفانه 
انقدر قلیانسراها به چشم می ایند که حتی 
اگر سرانه ورزشی استان گیالن )که االن از 
میانگین کشوری کمتر است( فردا دو برابر 
بعد  ما  ورزشکار  جوان  باز  شود  میزان  این 
اگر  قلیانسراست؛  مهمان  ورزشی  سالن  از 
سهراب سپهری کودکی دید که از درختی 
باال می رفت تا جوجه بردارد از النه نور، من 
هم جوان ورزشکاری دیدم که پشت دیوار 

سالن ورزشی سیگار می کشید.

قلیان سراها شلوغ تر از 
سالنهای ورزشی 

سالم ورزش

صاحب مقصودی

سرگردانی دختران ملوان در ساحل مه آلود از  که  نویسیم  را می  یادداشت  این  روزگاری     
یکی  استان،  یک  برتری  لیگ  فوتبال  دوتیم 
قهرمان لیگ برتر و دیگری قهرمان جام حذفی 
فوتبال کشور می شود. اما به دلیل گرفتار بودن 
میزهایشان،  حفظ  به  ما  استان  ورزش  مدیران 
کسب  بحث  در  گیالن  پتانسیل  پر  سرزمین 
عناوین فوتبالی، کجای کار قرار دارد کسی نمی 
آن خواهیم  از  هایی  به گوشه  ادامه  در  داند که 
پرداخت.البته در اینجا سعی بر آن است از میان 
بپردازیم،  فوتبال  به  تنها  موجود  ورزشهای  همه 
کما آنکه بدون استثناء در سایر موارد نیز مردمان 
فراوانی  بالقوه  استعدادهای  دارای  دیلم  و  گیل 
در  مدیریت  سوء  آنرا  آنچه  دلیل  به  که  هستند 
منابع انسانی مربوط به ورزش قهرمانی می دانیم، 
حال  در  روز  به  روز  فرد  به  منحصر  منابع  این 

تحلیل و هدر رفت تدریجی اند.
بخش  در  استانهای کشور  اکثر  که  روزگاری     
این  اول  تراز  ورزشکاران  وجود  عدم  از  فوتبال 
رشته در والیت خود رنج می برند و به استخدام 
بازیکن از دیگر استانها یا دیگر کشورها مبادرت 
اول  تراز  ستارگان  هنوز  آنیم  شاهد  ورزند،  می 
میان می  این  در  رشته« گیالنی » هستند.  این 
جناب  آسیا  فوتبال  ستاره  مانند  اسامی  از  توان 
آقای علی کریمی و یا شاه ماهی گیالنی فوتبال 
هلند آقای علیرضا جهانبخش نام برد. در همین 
ترین  ساز  بازیکن  از  یکی  را  استان  این  اوضاع 
استان های کشورمان می دانیم و اکثر تیم های 
می  بهره  منطقه  همین  فرزندان  از  برتری  لیگ 
برند. اما سوال این است خروجی فوتبال خودمان 
بهترین  است  آن  از  عبارت  چیست؟ خروجی که 
گذشته  دوره  همین  در  ملوان  یعنی  استان  تیم 
تنها به مدد دعای میلیونها گیالنی در لیگ برتر 

ماندگار شد و آمار نتایج آن در طول فصل به ابزار 
خنده فوتبالیهای کشور تبدیل شده بود. تیم شماره 
دو استان یعنی پگاه و داماش و ... که حاال اسمش 
را خیلی از مردم نمی دانند و معلوم نیست کجای 
دنیاست. تیم سابقه دار سپید رود، روز به روز محو 
تر می شود، چوکای طالش بزرگ را باید با چراغ 
قوه پیدا نمود و تیم هایی مانند شهرداری صومعه 
سرا و فوتبال محالت و عناوینی از این دست که 
بی صاحب و گرفتار به حال خود رها شده اند و 

هر سال خواهند گفت دریغ از پارسال.
نابسامانی ها جایی در  این  اما ریشه همه ی     
مدیریت ورزش استان است که همواره مشکالت 
که  پایانی  بی  بهانه  آورد.  خواهند  بهانه  را  مالی 
اگر وجود نداشتند معلوم نبود تقصیرها را باید دور 

کدام گردن دیگر می انداختیم.
   سوی دیگر شاهد آنیم به لطف پدیده فوتبال 
و توانایی باالی این پدیده به عنوان یک » شبه 
صنعت » می توان در بستر آن به اقتصادی پویا 
و توسعه ای پایدار دست یافت. نمونه های مشابه 
آن را در کشورهایی مانند برزیل به عینه شاهدیم 
و باید قبول کنیم که مردم آن سرزمین از آسمان 
به زمین نیافتاده اند و خداوند متعال در سرنوشت 
هیچکدام آنها فوتبالیست بودن را قرار نداده است 
بلکه تسری همه جانبه هر فرهنگی در یک ملت 
از آنها » نخبه » می سازد. نمونه فرهنگ جهاد 
دیگر  زبانزد  که  ایران  ما  کشور  در  شهادت  و 
ملتهاست چون به آن » اعتقاد » داریم و فرهنگ 
جامعه  و  نظم  چین،  کشور  در  کار  مانند  هایی 
دوستی در کشور ژاپن، تسری فوتبال در کشوری 

همچون برزیل که موید همین موضوع است.
   حال که ابزارهای نیل به توسعه پایدار توسط 
شبه صنعت هایی مانند فوتبال را در اختیار نداریم 
تکلیف چیست و چه سرنوشتی در انتظار سرمایه 
های سرگردانی است که در بطن و متن جامعه 
وجود دارند؟ بی انگیزگی در این دریای جوشان 
رها  خود  حال  به  سرخورده  که  استعدادهایی  از 
شده اند، چیزی جز سخنان کمهوده نمی شنوند و 
سازمانی متولی مشکالت آنهاست که شاید و باید 
نه در خدمت ورزش است و نه در خدمت جوانان 
قرار دارد. تنها حرفشان این است که اعتبار نداریم 

بی  این همه  آنان در پس  نیست وجود  معلوم  و 
اعتباریشان به چه دردی می خورد و چرا اداراتشان 
را با آن همه دایره و تنبک که تنها برای مردم 

هزینه زاست تعطیل نمی کنند!!!
   بگذریم. در کنار ورزشهای انفرادی که به مدد 
تالشهای فردی، لیاقت ها و هزینه های شخصی، 
سوسویی در مجامع ملی و بین المللی دارند، تیم 
فوتبال بانوان ملوان در این میان دارای اسم رسمی 
عزیزان  این  شده  انجام  های  تالش  که  است 
همواره مورد تحسین مردم استان بوده و متولیان 
باشگاهی و متولیان دولتی در این مورد تالشهایی 

را انجام داده اند. تالش هایی که ثمره آن کسب 
عناوینی مانند چند نایب قهرمانی و چند قهرمانی 
بانوان کشور است. عناوین  فوتبال  برتر  لیگ  در 
یکی  توسط   « خانم گل   « مانند کسب  دیگری 
از بازیکنان همین تیم، معرفی بازیکنان متعدد به 
تیم ملی، معرفی مربی تیم ملی، قهرمانی در جام 
حذفی و عناوینی از این دست که موجب مباهات 
جامعه زنان استان و همه مردم شریف سرزمین 

مادریمان هستند.
فوتبال  امید  تنها  که  اندک  بخش  همین  در  اما 
گیالن برای طرح در مجامع ملی است می توان 
به بیماریهایی اشاره نمود که گریبان مجموعه تیم 
را رها نمی کند. بیماریهای مدیریتی که یکی از 
بازیکنانی  مالی  پرداخت مطالبات  آن عدم  موارد 
ذهاب  و  ایاب  ترین شرایط،  در سخت  که  است 
زندگی  کنند،  می  تراپی  دارو  و  تغذیه  کنند،  می 
می کنند، والبته از آن رقم های فساد آوردی که 
در فوتبال کشورمان می شنویم در نزدشان خبری 
نجیب  استعدادهای  همین  از  بسیار  .چه  نیست 
تا  شرق  جنوب،  روستایی  نقاط  دورترین  از  که 
تیم می رسانند  به تمیرنات  را  غرب گیالن خود 
موارد  برخی  است که  فوتبالی  پدیده  و عشقشان 
مردم  زندگی  برای  معظل  یک  به  کشورمان  در 
کسانی  که  معنا  آن  به  معظل  است.  تبدیل شده 
بیرون گود آنند و پول این صنعت - که به اشتباه 
از بیت المال تامین می شود - را به یغما می برند 
و افرادی که در داخل آن به عنوان یک ورزشکار 
واقعی با جان و دل عرق می ریزند همواره گرفتار 

نان شب خود هستند.

ملوان  بانوان  فوتبال  تیم  طلب  همه  بله     
تومان  تا هشتاد میلیون  به هفتاد  استان گیالن 
تنها  پنجاهم  یک  حدود  چیزی  رسد،  نمی  هم 
دست  که  مملکت  این  فوتبال  تاجران  از  یکی 
این دستها که  بر  لعنت  و  اند  پرده  های پشت 
آنهاست و البی گریهایشان  همیشه مستمسک 
سبب می شود انگیزه جوانان این سرزمین نابود 
گردد و جای فوتبال و یا هر ورزشی دیگر، سر از 
قلیان سراها،ماهواره ها، چت رم های نامناسب 
یا اپ های موبایل درآورند و به دلیل مشکالت 
ازدواج  یعنی  خود  حق  حاللترین  از  اقتصادی 

محروم بمانند.
   بله این تنها یک سوء مدیریت محض و مطلق 
است که برای خرید بازیکنی، دهها قرارداد غیر 
واقع تنظیم گردد، مالیاتی پرداخت نشود و پول 
میلیاردی در برخی جیبها جا خوش کند اما طلب 
این گروه از دختران با تعصب سرزمین من که 
نیست  افراد  همین  فرزندان  توجیبی  پول  اندازه 
آنقدر پرداخت نمی شود که از خیر آن می گذرند 
فوتبال  این  در  البته  برند.  پناه می  به رخوت  و 
ناسالم ایرانی هیچکس خصوصی بودن یا دولتی 
نام  به  چیزی  گویا  و  نفهمید  را  تیم  یک  بودن 

فوتبال خصوصی، وجود خارجی ندارد.
دستی  پاک  افراد  اندک  امیدواریم  پایان  در     
که در این شوره زار وجود دارند به داد این گروه 
از دختران نجیبب استان ما برسند و بر اساس 
خصوص  در  نظام  فرزانه  رهبر  های  توصیه 
از  را  آنها  همدلی و همزبانی مردم و مسئولین، 
مشکلی که به آن گرفتار آمده اند رهایی ببخشند 
فکر  به  تنها  ورزشی،  مدیران  از  برخی  مانند  و 
سفت کردن جای پای خود در پشت میزهایشان 
هایی  صندلی  میزها،  این  عاقبت  که  نباشند 
مقابل  و  آن  روی  باید  الدین  یوم  که  میشود 
همه  جواب  و  بنشینند  بزرگ  روز  آن  صاحب 

اهمال کاریهای خود را بدهند.

آخرین جرعه فوتبال گیالن: 

  روزگاری که اکثر استانهای کشور در بخش فوتبال از عدم وجود 
ورزشکاران تراز اول این رشته در والیت خود رنج می برند و به استخدام 

بازیکن از دیگر استانها یا دیگر کشورها مبادرت می ورزند، شاهد آنیم هنوز 
ستارگان تراز اول این رشته« گیالنی » هستند. 

قاسم خوش سیما

کوتاه ورزشـی

روایط عمومی سازمان صنعت  
معدن و تجارت استان گیالن

انتصاب سرپرست هیئت 
والیبال استان گیالن

داورزنی  محمدرضا  از سوی  حکمی     طی 
یونس  ایران،  والیبال  فدراسیون  رییس 
رنجکش به سمت رییس هیئت والیبال استان 

گیالن منصوب شد.
سرپرست  رنجکش  یونس  معارفه  مراسم    
والیبال گیالن شب دوشنبه 2۴  جدید هیئت 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  حضور  با  تیرماه 
استان و جامعه والیبال گیالن در تاالر گلستان 

برگزار شد.

 قلعه نویی سرمربی 
ملوان شد

داریوش  با  قلعه نویی  امیر  جلسه  از  پس     
عنوان  به  وی  ملوان،  باشگاه  مالک  بهشتی 

سرمربی ملوان انزلی انتخاب شد. 
   در شرایطی امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی 
جدید ملوان معرفی شده، که هواداران این تیم 
کماکان روی موضوع اصالت و بومی گرایی 
در سال های گذشته و در تاریخ این باشگاه 
صحبت دارند. با انتخاب قلعه نویی ملوان بندر 
فوتبال  تولد  سال  وششمین  چهل  در  انزلی 
خود صاحب نهمین مربی تاریخ فوتبالش شد.

 شهبازی مالک داماش 
گیالن شد 

   در جلسه ای که بین رئیس کل ورزش و 
فوتبال  هیات  رئیس  و  گیالن  استان  جوانان 
شد،  تشکیل  شهبازی  جواد  و  گیالن  استان 
و پیش نویس این قرارداد به امضای طرفین 
رسید و مالکیت این باشگاه به جواد شهبازی 

منتقل گردید.

پیشنهاد رئال بتیس به 
سعید عزت الهی 

جوانان  برای  گذشته  فصل  که  الهی  عزت 
اتلتیکو مادرید به میدان رفت، پس از سقوط 
این تیم حاال قصد دارد به تیمی دیگر منتقل 
شود. در ابتدا صحبت از پیوستن این بازیکن 
اخیر،  روز  چند  در  اما  بود  مطرح  ختافه  به 
بسیاری از منابع از احتمال فراوان پیوستن او 
به رئال بنیتس تیم تازه صعود کرده به اللیگا  

میدهند.


