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   موضوع مهم زمین خواری در گردنه حیران که به نوعی گنجینه طبیعی 
و جریان  اخبار  در صدر  است  استان گیالن محسوب می شود مدتی  در 
رسانه ای  استانی و ملی قرار گرفته و حتی دربرخی رسانه های بیگانه نیز 

به این موضوع پرداخته شده است.
   اما آنچه مشهود است این که مدت ها است که اراضی کشاورزی و زمین 
از استان گلستان و  مازندران تا گیالن  های منابع طبیعی در خطه خزر 
گرفته در چنگال سود جویان و زمین خواران گرفتار شده که نجات این 
نظارتی  و  اجرایی   ، قانونی  رفع خالء های  مند  نیاز  و طبیعی  ملی  منابع 

است .
، تغییرغیر قانونی  با پدیده پیچیده کوه خواری ، زمین خواری     مبارزه 
اراضی کشاورزی به ویژه شالیزارها و تخریب جنگل همگی نیازمند اراده و 
همت  مردم و همه دستگاههای قانونگذاری ، قضایی و اجرایی در کشور 

است.
تغییر  و  استانهای شمالی  کشور  و طبیعی  منابع جنگلی  در  فاجعه  عمق 
اراضی کشاورزی به دیگر کاربری ها به گونه ای است که اگر شما حتی  
مدتی کوتاه در این استان حضور نداشته باشید و دوباره سفر کنید تغییرات 
و تخریب های صورت گرفته را به وضوح مشاهده می کنید که حاکی از 

سرعت تخریب های منابع طبیعی است . 
   اهمیت مقابله با زمین خواری و کوه خواری ودریا خواری و آلودگی های 
زیست محیطی به حدی است که حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی  در دیدار اسفند ماه 93 مسووالن و دست اندرکاران منابع 
محیطی  زیست  مشکالت  و  مسائل  حل  زیست،  محیط  حفظ  و  طبیعی 
همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به جنگل ها و مراتع 
و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و 
قاطعیت دستگاههای مرتبط دانستند و تأکید کردند: حفظ محیط زیست 
و   زیست  محیط  ملی  سند  تهیه  با   باید  که  است  حاکمیتی  وظیفه  یک 
پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین 

جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.
   رهبر انقالب اسالمی با اشاره به دیدگاه اسالم در خصوص اهمیت حفظ 
زمین و ثروتهای عمومی کره خاکی گفتند: اسالم و ادیان الهی همواره بر 
لزوم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و 
طبیعت تأکید کرده اند زیرا عامل اصلی بروز مشکالت زیست محیطی بر 

هم خوردن این تعادل است.
   حضرت آیت اهلل خامنه ای، چالش زیست محیطی را چالشی فراگیر در 
سراسر جهان برشمردند و با اشاره به آثار بلندمدت مسائل زیست محیطی، 
خاطرنشان کردند: تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد بسیاری از 

مشکالت محیط زیستی قابل پیشگیری و دارای راه حل هستند.
ادامه در صفحه 3

سرخط اخبار

برای نخستین بار در کشور؛  
برگزاری هفته اجتماعی در گیالن

فرهنگی  و  عی  جتما ا ر  مو ا کل  ه  ر ا د ا سرپرست 
کرد؛ عالم  ا گیالن  ری  ندا ستا ا

   سالم گیالن-  یازده واحد مسکونی مددجویی در مجتمع ۲ هزار واحدی 
مسکن مهر انزلی افتتاح و به بهره برداری رسید. 

   حسن کاووش مدیرکمیته امداد انزلی در آیین افتتاحیه این واحدها اظهار 
داشت :  این واحدها با اعتبار۵ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال ازمحل کمک های 

بالعوض کمیته امداد تامین و دراختیار مددجویان قرار گرفته است.
   وی افزود : تا کنون 1۰6 نفر از مددجویان بندرانزلی در مسکن مهر ثبت 
نام کرده اند که در مجموع کمیته امداد برای خانه دار شدن آنان 7 میلیارد 
منزل  نفر   6۵ کنون  تا  و  نموده  بالعوض  مساعدت  ریال  میلیون   47۰ و 
مسکونی خود را تحویل گرفته اند و 41 نفر باقیمانده نیز در فازهای بعدی 

واحدهای خود را تحویل خواهند گرفت . 
   کاووش  درخصوص طرح های اشتغال زایی کمیته امداد گفت : یک واحد 
کارگاه خیاطی برای زنان سرپرست خانوار با وام 1۵۰ میلیون ریالی ایجاد 

11 واحد مسکونی مددجویی در 
مسکن مهر انزلی افتتاح شد

شده که برای 3 زن سرپرست خانوار اشتغال زایی بوجود آورده است.
   وی با اشاره به اینکه کمیته امداد انزلی برای 1۰ نوعروس نیز جهیزیه 
اشتغال  با هدف  ماهی  پرورش  پروژه  بیان کرد: یک  است،  داده  اختصاص 
زایی برای مددجویان کمیته امداد انزلی نیز با تسهیالت ۲۰۰میلیون ریالی 

مورد بهره برداری قرار گرفته است . 
واحدهای مسکونی  در مسکن  اینکه که  بیان  با  انزلی  امداد    مدیرکمیته 
مهر انزلی با اعتبار ۵ میلیارد و 61۰ میلیون ریال خریداری گردیده ، اذعان 
داشت :  یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال از این میزان اعتبار از مساعدت های  

بالعوض کمیته امداد بوده است .
   همچنین به مناسبت این ایام  یک طرح اشتغالزایی کارگاه خیاطی و یک 
طرح پرورش ماهی دونفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد بندرانزلی با 

اعتبار 3۵۰ میلیون ریال نیز در این شهرستان به بهره برداری رسید.
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عارف در همایش اصالح طلبان گیالن :

 رئیس جمهور سال 9۶
 با قطار به گیالن سفر می کند 
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یادداشت های اختصاصی

یادداشت

شگردهای انتخاباتی؛ 
از پیتزا بردن اوباما تا چادر زدن

 آقای نماینده!

   چندی پیش نماینده مردم یکی از شهرستان ها در حرکتی تامل 
برانگیز اقدام به برپاکردن چادر بر روی پل ورودی این شهر نمود.

تکمیل  برای  گذشته  سال   1۰ طول  در  خود  پیگیریهای  از  وی 
گفت:  چنین  شهر،  این  غیرهمسطح  تقاطع 

وظیفه  را  گیری  پی  باز هم  و  است  زیاد  و صبرم  نیستم     -خسته 
. دانم  قانونی خود می 

عنوان  به  ولی  استیضاح,  نه  و  کنم  راه، سوال می  وزیر  از  نه   -    
و  کنم  می  مستقر  پل  همین  روی  را  کارم  دفتر  امروز  از  اعتراض 
و  کاره  نیمه  پل  روی  از  را  فریادم  و  هستم  شهر  مردم  پاسخگوی 

به گوش وزیر و سایر مسئوالن می رسانم! 1۰ ساله شهر فومن 
به  نمایندگی خود  اواخر عمر  نماینده در  آقای  این که چطور شد     
این  ورودی  پل  روی  بر  شده  رها  کاره  نیمه  تقاطع  فکر  به  یکباره 
برای  انتخاباتی  ماراتن  آغاز  سمت  به  را  ها  زنی  گمانه  افتاد،  شهر 

برد! به کرسی سبز می  رسیدن 
خوراک  نماینده،  آقای  انتخاباتی«  »بمب  اصطالح  به  یا  اقدام  این 
این چند وقت اخیر رسانه های محلی و کشوری بود و توانست سرو 

کند. برپا  زیادی  صدای 
قدرت  به  دستیابی  ابزار  ترین  مهم  تبلیغات  جهان،  سراسر  در     
تبلیغات  شود.  می  تلقی  افراد  راهکارهای  و  ها  برنامه  اجرای  برای 
جلب  در  بسزایی  سهم  ردیف  این  در  گرفتن  قرار  با  نیز  انتخاباتی 
که  جایی  تا  است  نموده  خود  به  جامعه  مختلف  اعضای  توجه 
ذهن  نمودن  مشغول  با  دارند  سعی  مختلف  شگردهای  با  اشخاص 

پیاده کنند. را  اهداف خویش  به سمت خود،  ها 
    از اقدام باراک اوباما رییس جمهورآمریکا  گرفته که برای جلب 
توجه افراد پیتزا را شخصا به خانه آنان می برد تا اقدام این نماینده 
در  چادری  به  را  خود  مردمی  مراجعات  محل  شد  حاضر  که  محترم 

کند!   منتقل  شهر  ورودی  پل 
سال  اسفندماه  در  است  مسلم  آنچه  ها  این  تمامی  از  جدا  اما     
جاری یکی از مهم ترین و سرنوشت ساز ترین انتخابات را به جهت 
»مردم«  که  جایی  داریم،  پیشرو  کشور  در  اخیر  سیاسی  تحوالت 
تدبیر خود در مسیر پیشرفت و جبران  بر خرد و  با تکیه  بایست  می 
افراطی  و  عوامفریبی  از  را  کشور  و  بردارند  گام  ها  ماندگی  عقب 

نمایند. پاک  گری 

ایمان رنجکش- سردبیر

شگردهای انتخاباتی؛ از پیتزا 
بردن اوباما تا چادر زدن 

آقای نماینده!
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پیدا نکرده است

گیالنی های لیگ برتر چقدرگرفتند؟
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خبربرای نخستین بار در کشور؛  برگزاری هفته اجتماعی در گیالن

  

 دولت نمی تواند از کنار تخلفات
 گردنه حیران بگذرد 

جمهور  رئیس  اول  معاون  گیالن-    سالم   
گفت: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی 
تخلفات گردنه   کنار  از  نمی تواند  و  است  مصمم 

حیران بگذرد و نسبت به آن بی تفاوت باشد.
مبارزه  ستاد  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق      
شد  برگزار  دیروز  عصر  که  اقتصادی  مفاسد  با 
اظهار داشت: دولت در صیانت از اراضی ملی و 

کشاورزی کشور مصمم است.
در  گرفته  صورت  تخلفات  به  اشاره  با  وی     
شوم  پدیده   رواج  و  اراضی  کاربری  تغییر  حوزه  
گفت:  کشور  شمالی  استان های  در  زمین خواری 
استان هایی  در  تا  شود  اندیشیده  تمهیداتی  باید 
زمین  تصرف  برای  بیشتری  طمع  متخلفین  که 
وضع  طریق  از  دارند،  اراضی  کاربری  تغییر  و 
جایگزینی  و  سنگین تر  مجازات های  اعمال  و 
غیرمجاز  ساخت وسازهای  تخریب  مجازات 
تا  شود  برخورد  آن ها  با  نقدی  جرائم  جای  به 
آن ها  غیرمجاز  اقدامات  که  بدانند  متخلفین 

هزینه های باالیی به همراه خواهد داشت.
   معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت 
با پاسخگویی به درخواست های طبیعی مردم در 
حوزه ساخت وسازها مخالفتی ندارد، تصریح کرد: 
نظارت  جدی  به صورت  زمینه  این  در  باید  البته 
شود که ساخت وسازهای کشور در مسیر قانونی 
انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی 

از سودجویان و متخلفین سلب شود.
هادی  طرح های  به  اشاره  با  جهانگیری      
روستایی که در نقاط مختلف کشور تصویب و اجرا 

می شود، بر لزوم محدود شدن حریم طرح های 
هادی تأکید کرد و گفت: برای اجرای طرح های 
پراهمیت  مناطق  در  به ویژه  روستایی  هادی 
و  سوءاستفاده  سودجویان  امکان  بیم  که  کشور 
زمین خواران  می رود باید محدودیت وجود داشته 
باشد و حریم این طرح ها به حداقل سطح ممکن 
کاهش یابد و قانون تغییر کاربری اراضی نیز در 

این مناطق با حساسیت بیشتری اجرا شود.
   معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مسائل 
گردنه   در  گرفته  صورت  تخلفات  به  مربوط 
از  صیانت  در  دولت  کرد:  خاطرنشان  حیران 
اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی تواند 
از کنار تخلفات گردنه  حیران بگذرد و نسبت به 

آن بی تفاوت باشد.
اژه ای  المسلمین محسنی  و  االسالم     حجت 
با  نشست  این  در  نیز  قضائیه  قوه  اول  معاون 
در  موجود  قانونی  خالءهای  برخی  به  اشاره 
دولت  است  الزم  گفت:  هادی  طرح های  حوزه 
مجلس  به  آن  ارائه  و  الیحه  تدوین  طریق  از 
شورای اسالمی، خالءهای قانونی در این زمینه 

را برطرف کند.
قضائیه،  قوه  اول  معاون  که  جلسه  این  در     
وزرای  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  نائب 
و  راه  دارایی،  و  اقتصادی  امور  دادگستری، 
سازمان  کشاورزی،  رئیس  جهاد  شهرسازی، 
استانداران  کشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت 
گیالن، رئیس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی 
کشور،  کل  بازرسی  سازمان  رئیس  انتظامی، 
رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از 
حضور  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
درباره  دبیرخانه ستاد  از سوی  گزارشی  داشتند، 
گرفته  صورت  غیرقانونی  تصرفات  بررسی 
پیشنهادی  تصمیمات  و  ارائه  حیران  گردنه   در 
دبیرخانه برای برخورد با این تخلفات مطرح شد.

فرهنگ توسعه در جامعه ما عمومیت پیدا نکرده است
و  رئیس سازمان مدیریت  گیالن-  سالم     
نهادینه  اهمیت  به  اشاره  با  گیالن  ریزی  برنامه 
شدن فرهنگ توسعه گفت: باید با اتکا به دانش، به 
چشم انداز درست و واحدی برای رسیدن به توسعه 

گیالن دست یافت.
نشست  در  محمدی  کیوان  مهر،  گزارش  به     
برای  گیری  جهت  و  مقاومتی  اقتصاد  »بررسی 
برنامه ششم توسعه« با اشاره به نیاز کشور به برنامه 
ریزی و دسترسی به اسناد و آمار درست و یکدست 
گفت: از دالیل تجدید حیات سازمان مدیریت و 
و یکدست  آمارهای درست  نبودن  ریزی،  برنامه 
با حیات مجدد سازمان، این مهم مورد  بوده که 
برای رسیدن  برنامه ریزی  قرار گرفت.وی  توجه 
به توسعه در همه حوزه ها را از وظایف سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برشمرد و گفت: استراتژی 
و اجرای توسعه و نظارت بر روند توسعه از اهداف 
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که از 

این پس در استان نیز پررنگ تر خواهد بود.
محمدی یکی از موانع رسیدن به توسعه را عدم 
توسعه در  افزود: هنوز فرهنگ  و  دانست  آگاهی 
جامعه عمومیت نیافته در حالی که باید با ترویج این 
فرهنگ در میان مدیران میانی به برداشت یکسان 

و واحد از توسعه دست یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن با 
بیان اینکه اقتصاد گیالن شکوفا نیست، اظهار کرد: 
گذاری  سیاست  گیالن،  اقتصاد  شکوفایی  برای 

با  مختلف  های  حیطه  در  نگری  آینده  و  مناسب 
برگزاری  با  استان  علمی  از ظرفیت های  استفاده 
نشست های هم اندیشی در گیالن دنبال خواهد 
شد.وی ادامه داد: بهره مندی از مدل های استان 
های  موفق در شکوفایی اقتصادی نیز در گیالن 
مورد توجه قرار می گیرد تا بتوانیم چشم انداز درستی 
برای توسعه گیالن تدوین کنیم.محمدی همچنین 
گفت:  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با 
عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی نیازمند دانش و تفکر 
است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال 

دست یافتن به آن است.  

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن  :

خبر

نادر اسدی

واردات برنج آفت کشاورزی است

عمده برنج کشور در استان های شمالی یعنی 
گیالن و مازندران تولید می شود.

برنج که در حقیقت »به رنج« و با زحمات طاقت 
می  دست  به  کوش  شالیکاران سخت  فرسای 
آید، در بهترین شرایط در سال زراعی مطلوب 
اگر خشکسالی و کم آبی نباشد و همه چیز به 
وفق مراد باشد، باز هم کشاورزان برنج کار در 
با  برداشت  و  داشت  کاشت-  گانه  سه  مراحل 
دغدغه های متعدد و فراوان درست به گریبان 

هستند.
حتی  و  گانه  سه  مراحل  این  از  یک  هر  در 
 ( بازار  به  برنج  جدید  محصول  عرضه  زمان 
درست همین ایام( واردات برنج به عنوان غول 
های  استان  کشاورزی  جان  بالی  مهارنشدنی 
این  و  میشود  داخل  تولیدات  و  کشور  شمالی 
قصه پر غصه به عنوان سریال تکراری هر سال 

باز پخش دارد.
چون واردات برنج خارجی همچون تیری از چله 
کمان رها می شود و گلوی تولید برنج داخلی 

را هدف قرار می دهد و هر سال به بهانه تامین 
نیاز های داخلی چندین برابر نیاز مصرف کشور 

وارد می شود.
برحسب آمارهای موجود نزدیک به ۲میلیون تن 
برنج در کشور تولید می شود اگرچه در بعضی از 
آمارها میزان تولید برنج سال گذشته یک میلیون 
و ۸۵۰هزار تن قید شده است ولی در همین حال 
معاون  ارقام  و  آمار  میزان مصرف کشور حسب 
برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی 3 
به  توجه  با  شرایطی  چنین  در  است  تن  میلیون 
میزان تولید برنج داخلی و نیاز به واردات چیزی 

و ۲۰۰هزار  میلیون  یک  تا  تن  یکمیلیون  حدود 
تن برنج خارجی منطقی است ولی تا چند برابر 
نیاز برنج خارجی از مبادی های مختلف وارد می 

شود.
های  حمایت  با  امید  و  تدبیر  دولت  در  انشاهلل 
پرتالش  نمایندگان  و  گیالن  کاربلد  استاندار 
شورای  مجلس  در  کشور  شمالی  های  استان 
اسالمی شاهد باز پخش سریال تکراری واردات 
نباشیم تا کشاورزی و  از حر برنج خارجی  بیش 
و  خسارت  دچار  شمالی  های  استان  کشاورزان 

زیان نشوند.

سرمایه اجتماعی خلق شده در 24 خرداد 92 
باید حفظ شود و ارتقاء یابد

عضو  عارف  رضا  محمد  گیالن-  سالم      
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید تالش 
کنیم سرمایه اجتماعی خلق شده در ۲4 خردادماه 

سال 9۲ حفظ شود و ارتقاء یابد. 
اصالح  همایش  در  عارف  ایرنا،  گزارش  به     
امید«  امتداد  »در  عنوان  تحت  گیالن  طلبان 
اظهار کرد: انتخابات، مهمترین رویداد کشور در 
ماه های آینده است و ما امروز، راهی نداریم جز 
آن که روندی را که مردم بویژه جوانان در ۲4 

خرداد سال 9۲ خلق کردند، ادامه دهیم.
   وی با بیان اینکه باید ۲4 خرداد از هفتم اسفند 
بگذرد، افزود: اگر ما توانستیم مسیر را در همین 
نقطه حساس عبور دهیم، باورم بر این است که 

نقاط بعدی را نیز طی خواهیم کرد.
   عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
باید با همان نگاهی که ۲4 خرداد را به نتیجه 

رساندیم، به مسیر خود ادامه دهیم.
 راهبردهای عمومی در انتخابات پیش 

روی مجلس؛
   عارف در ادامه سخنانش با اشاره به راهبردها 
و رویکردهای خود در رابطه با انتخابات دهمین 
این  تقسیم  و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
اختصاصی  و  عمومی  راهبردهای  به  راهبردها 
ارتقاء  اصالحات،  جنبش  عمومی  راهبرد  گفت: 

مشارکت مردم است.
   وی افزود: باید برنامه ریزی داشته باشیم و 
آرای خاکستری را به میدان بیاوریم چون، این 

آراء برای ما ارزشمند است.
   وی به مذاکرات هسته ای اشاره و اضافه کرد: 
این نقش موثر مردم بود که قدرت های بزرگ را 

پای میز مذاکره با ایران اسالمی آورد.
   عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی 
از رهبر معظم انقالب گفت: رهنمودهای ایشان، 
به طور شفاف خطوط قرمز را نشان داد و معظم 
له، با مواضع شفاف خود، شجاعت کارشناسان ما 

را باال بردند.
   وی بیان داشت: بر همین اساس؛ نگاه غرب 
و دشمنان انقالب اسالمی و همه کسانی که 
سرمایه گذاری کرده بودند تا چهره غیرواقعی 

از انقالب نشان دهند، تغییر کرد.
 * برخی افراد برای دولت مانع تراشی می 

کنند
عارف در بخش دیگری از سخنانش گفت: این 
که چه جریانی به مجلس بیاید و چه کسی پیروز 

شود، یک مسئله ثانویه است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، برای این که دولت 

برنامه های خود را به پیش ببرد؛ توسط برخی افراد 
که از قبل در مناصبی حضور دارند، مانع تراشی 

می شود.
وی با بیان این که این مشکالت با توکل به خدا 
آنچه در  و حضور مردم رفع شدنی است، گفت: 
انتخابات پیش رو اهمیت دارد؛ این است که اتحاد 

و یکپارچگی را حفظ کنیم.
مسیر  در  مجلس  خواهیم  می  ما  افزود:  عارف 

همراه با مردم و همگام با دولت باشد.
 راهبردهای اختصاصی در انتخابات 

پیش روی مجلس؛
   عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح 
راهبردهای اختصاصی خود در رابطه با انتخابات 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین 
برای کسب کرسی های  طلبان  اصالح  ظرفیت 
مجلس ، حداقل 7۰ درصد است و باید توجه داشته 
باشیم که کسب اکثریت مجلس، یک آرمان نیست 

و اگر این امر اتفاق نیفتد، ما مسوول هستیم.
به  تا  خواست  طلب  اصالح  نخبگان  از  وی     
شرایط ویژه زمان کنونی توجه کنند و افزود: ما 
چاره ای جز پیروزی نداریم و باید مشکالت داخلی 
را کنار بگذاریم چراکه کسب این پیروزی، امری 

طبیعی و دست یافتنی است.
   عارف با بیان این که برای کسب اکثریت کرسی 
های مجلس راهی جز دادن لیستی واحد نداریم، 
جز  ای  چاره  مهم،  این  به  نیل  برای  داد:  ادامه 
اجماع نداریم و حرکت ما بر مبنای مشترکات در 

چارچوب توافقات و گفتمان مشترک است.
   وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از اختالفات گفت: 
ترجیح منافع جبهه ای بر منافع حزبی ، مسوولیت 
حداکثری  تالش  پذیری، 
و می  باشد  توجه  مورد  باید 
همه  در  بایست 
های  حوزه 
 ، بیه نتخا ا
 ۲4 مانند 
خرداد عمل 

کنیم.
وی     

انتخابات را فرصتی برای خدمت رسانی خواند و 
افزود: در این میان، باید به سمت احزاب فراگیر 
عدد  به  در کشور  را  احزاب  تعداد  و  برویم  پیش 

معقولی برسانیم.
   عارف اولویت کنونی را توجه به ظرفیت های 
جوانان و زنان دانست و ادامه داد: باید حضور جدی 
زنان و جوانان را مورد توجه قرار دهیم و جوانان 
سنگین  مسوولیت  پذیرفتن  آمادگی  که  زنانی  و 

نمایندگی مجلس را دارند، شناسایی کنیم.
   وی در همین رابطه افزود: باید این اطمینان به 
وجود آید که ما نسل اولی ها ، به جوانان باور داریم 

و خودمان را پل عبور این جوانان می دانیم.
    وی با اشاره به رتبه های باالی زنان در رشته 
نرخ  باید  کرد:  اضافه  دانشگاهی  مختلف  های 
مشارکت زنان در همه امور تصمیم گیری را باال 

ببریم.
 مجلسی می خواهیم که در امر توسعه، 

رفیق دولت باشد
   عارف با تصریح این که ما مجلسی می خواهیم 
که در امر توسعه رفیق دولت باشد نه رقیب دولت؛ 
تا  دهیم  انجام  را  خود  تالش  نهایت  باید  گفت: 

نمایندگان شایسته به خانه ملت راه یابند.
   وی افزود: محوریت اصلی در انتخابات، حوزه 
های انتخابیه هستند و همین حوزه های انتخابیه 
باید بگویند که چه کسی کاندیدای ماست و در هر 

حوزه، باید به یک کاندیدا برسیم.
   عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
مبنای حضور ما نیز باید ارتقاء جایگاه مجلس ، 
مجلسی  به  رسیدن  برای  محور  برنامه  حرکت 

همگام با دولت و همراه با مردم باشد.
* گیالن مهد تفکر اصالح طلبی

عارف در ادامه سخنان خود در این همایش، گیالن 
را مهد تفکر اصالح طلبی دانست و اظهار کرد: 
یکی از ویژگی های مهم این استان، حضور فعال 
و موثر مردم آن در همه صحنه ها و رخدادهای 

کشور بویژه در یکصد سال اخیر است.
وی افزود: جوانان گیالن نیز همواره پشتیبانی خود 

را با شور، شوق و شعور باال حفظ کرده اند.
بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
برای  هایی  همایش  چنین  برگزاری  که  این 
گفت:   ، دارد  هایی  دغدغه  آن  برگزارکنندگان 
اندر  دست  همه  که  برسیم  جایی  به  امیدواریم 
کاران اجرایی کشور، از برگزاری چنین همایش 
هایی استقبال کنند و اطمینان داشته باشند که 
این جلسات، جز همدلی و چاره اندیشی برای رفع 

مشکالت کشور، مقصود دیگری ندارد.

عارف :

  سالم گیالن- سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دبیر کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی گیالن، از برگزاری هفته 
اجتماعی برای نخستین بار در گیالن خبر داد.

یونس رنجکش در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی گیالن با بیان اینکه در تقویم کشورمان روز هفدهم مهرماه به عنوان روز خانواده 
نامگذاری شده، افزود: این مهم مورد توجه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان قرار گرفته تا با گره زدن مباحث اجتماعی به این روز ، برای اولین بار در 
کشور مقدمات برگزاری هفته اجتماعی فراهم شود.دبیر کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی استانداری گیالن یادآور شد: حساسیت و مشارکت دستگاه 
های اجتماعی و فرهنگی در این موضوع با محوریت قرار دادن خانواده به عنوان هسته اصلی اجتماع، می تواند شرایط تحکیم خانواده را با حساسیت 
بخشی در جامعه فراهم کند.وی گفت: با توجه به قرار گرفتن روز خانواده در هفته سوم مهرماه، تصمیم گرفته شد از دهم لغایت هفدهم مهر ماه در 
گیالن هفته اجتماعی نامگذاری شود تا با تاکید بر مباحث مربوط به خانواده و مسائل اجتماعی؛ گامی در مسیر تولید نشاط اجتماعی در جامعه برداشته 
شود.رنجکش ادامه داد: در این هفته می توان با آموزش های مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی و دور نمودن نهاد خانواده از ناهنجاری هایی 

همچون طالق، اعتیاد، خودکشی و ... اقدامی در کاهش آسیب های اجتماعی انجام داد تا شادابی در جامعه احیاء و نهادینه شود.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن گفت: در این هفته تالش می شود تا برای ایجاد نشاط اجتماعی از ظرفیت های موجود 

در دستگاه های اجرایی استان بهره مند شویم و در این میان نقش سازمان های مردم نهاد پررنگ خواهد بود.

 معاون اول رئیس جمهور: 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: 

 رئیس جمهور سال 9۶ با 
قطار به گیالن سفر می کند 

سالم گیالن- رئیس سازمان مدیریت و    
سال  جمهور  گفت:رئیس  کشور  برنامه ریزی 

96 با قطار به گیالن سفر می کند.
نوبخت  محمدباقر  تسنیم،  گزارش  به     
اظهار   - رشت  آهن  راه  پروژه  از  بازدید  در 
داشت: دولت در 4 ماهه گذشته 17۰ میلیارد 
رشت  آهن  راه  پروژه  تکمیل  برای  تومان 
پروژه هر  این  تا  اختصاص داده است  قزوین 

چه زودتر به بهره برداری برسد.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس     
اعتبار  تومان  میلیارد   11۰ هم  االن  گفت: 
دادیم  پروژه ملی تخصیص  این  به  دیگر هم 
به  قطار  با   96 سال  جمهور  رئیس  انشاهلل  تا 

گیالن سفر کند.
رشت  بزرگراه  اهمیت  به  اشاره  با  وی     
از  باقیمانده  کیلومتر   11 کار  گفت:  قزوین 
در  تمام تر  چه  هر  سرعت  با  بزرگراه  این 
پروژه  این  امسال  پایان  تا  است  انجام  دست 

برسد. بهره برداری  به 
از  بهره برداری  اینکه  به  اشاره  با  نوبخت     
سهولت  جهت  در  مؤثری  گام  بزرگراه  این 
یازده  دوم  فاز  گفت:  است  مردم  آمد  و  رفت 
 3 از  چون  بزرگراه  از  باقیمانده  کیلومتر 
دویست  و  کیلومتر  سه  متر،   7۰۰ و  کیلومتر 
آن  عملیاتی  کار  است  دوفاز  تونل های  متر 

تاکنون طول کشیده است.
   وی گفت: تاکنون14۰ میلیارد تومان برای 
احداث بزرگراه رشت قزوین هزینه شده است 
کیلومتر   11 برای  تومان  میلیارد  هزار  گفت: 

است. یافته  اختصاص  باقیمانده 
 ۸۲ سال  از  قزوین  رشت  آهن  راه  پروژه    

آغاز شده است.

 انتقاد شدید استاندار گیالن از 
وضعیت گردشگری استان 

استاندار گیالن سهم  گیالن-   سالم      
را ضعیف  از بخش گردشگری  استان  اشتغال 
عنوان کرد و گفت: بخش گردشگری گیالن 
عقب ماندگی دارد و باید از خود، شکوفایی نشان 

دهد.
   به گزارش فارس محمدعلی نجفی در جلسه 
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گیالن با اشاره 
مجموع  در  استان  بانکی  سیستم  از  اینکه  به 
مدیران  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  رضایتمندی 
بانک ها با توجه به مشکالتی که از تهران وجود 
دارد باید با جدیت مطالبات استان را پیگیری 

کنند.
   وی بر رصد تحقق سهم تسهیالت پرداختی 
و  کرد  تاکید  عامل  بانک های  توسط  گیالن 
و  است  مشخص  دستگاه های  تکالیف  افزود: 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره 
باید در ثبت آمار اشتغال در سامانه رصد دقت 
الزم را داشته باشد.نجفی با بیان اینکه به بخش 
خصوصی باید بهای بیشتری داده شود، تصریح 
کرد: اگر می خواهیم کارآفرینی، اشتغال، نوآوری 
و شکوفایی داشته باشیم باید از توانمندی بخش 
خواستار  ادامه  در  شود.وی  استفاده  خصوصی 
توجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گیالن به فرش دستباف در استان 
شد و گفت: سهم گیالن در بخش گردشگری 

ضعیف است.
با تاکید بر اینکه بخش گردشگری     نجفی 
تا  دهد  نشان  شکوفایی  خود  از  باید  گیالن 
کرد:  خاطرنشان  شود،  جبران  عقب ماندگی ها 
هفته گذشته موضوع مذکور را به رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 

مالقاتی که داشتیم اعالم کردم و او پذیرفت.
ایرانگردی  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی     
پروژه  برای ساحل گیالن  و جهانگردی هنوز 
تاکنون  کرد:  اظهار  ندارد،  شده ای  تعریف 
پروژه های اجرا شده بخش ساحل توسط استان 
زمینه  این  در  داریم  انتظار  و  شده است  انجام 

شکوفایی داشته باشیم.
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تحلیل

    خبر

15مددجوی تحت حمایت 
کمیته امداد درلنگرود 

صاحب خانه شدند 

به میزبانی شرکت نفت استان گیالن : 

بهره برداری از 85 میلیارد پروژه برق منطقه ای با حضور استاندار گیالن 
     سالم گیالن- در نخستین روز از هفته ی دولت سه طرح بزرگ ملی و زیربنایی برق منطقه ای گیالن صبح امروز با حضور استاندار در 

رشت به بهره برداری رسید.
   بر طبق این خبر  پست ۲3۰,63 کیلو ولت GIS شهید عضدی رشت، توسعه پست 63,۲۰ کیلوولت رشت یک و پروژه خط کابلی دو مداره 

63۰ کیلو ولت عضدی رشت به رشت یک. سه پروژه ای است که با حضور دکتر نجفی در رشت به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح ها ۸4۵ میلیارد ریال هزینه شد.

GIS در سطح ولتاژ ۲3۰     گفتنی است پست ۲3۰,63 کیلو ولت شهید عضدی رشت مهم ترین این پروژه ها است که اولین پست از نوع 
کیلوولت در گیالن است.

   در ساخت این پست از آخرین تکنولوژی روز دنیا استفاده اشت و با استفاده از این تکنولوژی در میزان اشتغال زمین و رعایت مسائل زیست 
محیطی لحاظ شده است.

بیش از 14 هزار خانوار گیالنی از نعمت گاز بهره مند شدند 
با  امسال  دولت  هفته  در  گیالن-  سالم     
مهندس  گیالن،  استاندار  نجفي  دکتر  حضور 
گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  ظهیري 
نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي  و 
 ، فومن  شهرستانهاي  در  گازرساني  پروژه   76
شفت ، الهیجان ، آستانه ، رشت ، صومعه سرا 
 ۵۸ حدود  اعتبار  با  رودبار  و  املش   ، رودسر   ،
میلیارد تومان افتتاح و نزدیک به 14۵۰۰ خانوار 

از نعمت گاز بهره مند شدند . 
   در مراسم افتتاحیه این پروژه ها دکتر نجفي 
اینکه خوشحالم که در  بیان  با  استاندار گیالن 
در  ما  روستاي   76 مردم  امسال  دولت  هفته 
گاز  نعمت  از  خانوار   14۵۰۰ با  استان  سطح 
بهره مند شدند اظهار داشت ما شور و شعف و 
شادي را در چهره مردم ما بخاطر افتتاح پروژه 
ها خصوصًا گاز را به وضوح مي بینیم که این از 
افتخارات نظام است زیرا مردم به فرمایش امام 

راحل ولي نعمت ما هستند .
   دکتر نجفي شکل گرفتن وضعیت گازرساني 
بسیار جدي  را  باالي ۲۰ خانوار  به روستاهاي 
گیالن  گاز  شرکت  از  افزود  و  کرد  عنوان 
ایشان  همکاران  و  ظهیري  مهندس  خصوصًا 
کارهاي  اینکه  براي  دارند  را  کامل  رضایت 
و  گرفته  صورت  گاز  بخش  در  خوبي  خیلي 

موجب رضایت مردم و مسئولین استان است . 
   مهندس ظهیري مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن در آیین افتتاحیه این پروژه گفت : ما در 
هفته دولت امسال 76 پروژه گازرساني روستایي 
در   ) رشت  سفیدرود   ( صنعتي  شهرک  یک  و 
حدود  که  نمودیم  افتتاح  مختلف  شهرستانهاي 
14۵۰۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند مي شوند و 
درصد برخورداري مردم عزیز روستاهاي ما به 76 

درصد مي رسد . 
در   : گفت  گیالن  گاز  شرکت  مدیرعامل     

استان  از مجموع ۵۲ شهر  حال حاضر ۵1 شهر 
شهر  نیز  دیگر  شهر  و  برخوردارند  گاز  نعمت  از 
تاریخي  بافت  به دلیل  تاریخي ماسوله است که 
نمي توان از روش هاي معمول گازرساني در آن 
استفاده کرد . بر این اساس با هدف گازرساني ، 
روستاهاي  براي  خود  رسالت  استان  گاز  شرکت 
خدمات  ارائه  و  کرده  دنبال  را  خانوار   ۲۰ باالي 
تأسیسات گازرساني  از  برداري و نگهداري  بهره 

را دنبال خواهد کرد . 
رئیس  نایب  و  مدیرعامل   ، ظهیري  جمشید     

هیأت مدیره شرکت گاز استان در این باره گفت 
از   ، تعداد  این  از   . دارد  روستا  : گیالن ۲63۰ 
شروع گازرساني به روستاها که از سال 7۲ آغاز 
شده بود 13۸6 روستا گازرساني شد و براساس 
بند ) ق ( تبصره ۲ قانون بودجه سال 93 ، ۸۲6 
برخورداري  میزان  و  اضافه  آمار  این  به  روستا 
خانواده هاي روستایي استان تا پایان سال 9۵ 

به بیش از 99 درصد خواهد رسید . 
   مدیرعامل شرکت گاز گیالن افزود : سالهاي 
جمعًا   96 سال  نیمه  اوایل  و   139۵ و   1394
با  گیالن  استان  در  روستایي  خانوار   7۰۰۰۰
باید  تومان  میلیارد  سیصد  بر  بالغ  اعتباري 
خوشبختانه  که  شوند  مند  بهره  گاز  نعمت  از 
را  خانوار  امسال حدود ۸۲۰۰۰  براي  توانستیم 
که در روستاهاي مختلف استان ساکن هستند 
اجرایي   1394 سال  براي  و  بیاوریم  برنامه  در 

کنیم . 
وي خاطر نشان کرد : براي اجراي این پروژه 
ها در سطح استان 3۸ مناقصه عمومي برگزار و 

پیمانکاران مختلفي را انتخاب کردیم . 
استاندار  نجفي  دکتر  که  است  ذکر  به  الزم 
شوراي  مجلس  در  مردم  نمایندگان  و  گیالن 
اسالمي در افتتاحیه بیشتر پروژه هاي گازرساني 

حضور داشتند .

در هفته دولت امسال ؛

   سالم گیالن- به مناسبت هفته دولت 1۵ 
واحد مسکونی در لنگرود با حضور امام جمعه و 
نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای 
اسالمی و جمعی از مسئولین افتتاح و در اختیار 
لنگرود  امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان 

قرار گرفت.
    در این مراسم مدیرکل کمیته امداد گیالن با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
گفت : در رویکرد جدید کمیته امداد ، خانواده 
های تحت پوشش در ابعاد مختلف فرهنگی ، 
می  توانمندسازی  به  و...  اقتصادی   ، اجتماعی 
های  خانواده  برای  مسکن  ساخت  که  رسند 
در  اساسی  اقدامات  جمله  از  حمایت  تحت 

راستای تحقق این هدف می باشد.
هزار  ساخت  به  همچنین  محمدی  علیرضا     
اشاره  گیالنی  مددجویان  برای  مسکونی  واحد 
مالی  های  حمایت  با  امیدواریم  افزود:  و  کرد 
بانک ملی و بنیاد مسکن بتوانیم در سالجاری ۲ 
هزار واحد را به بهره برداری رسانده و در اختیار 

مددجویان قرار دهیم.
پوشش  تحت  فرآیند  اینکه  بیان  با  وی     
یک  از  امداد  کمیته  در  متقاضیان  قرارگرفتن 
مدل پیروی می کند در تشریح این مدل گفت: 
نیازسنجی   ، ها  خانواده  استعدادهای  شناسایی 
از  اشتغال  سپس  و  مسکن  تامین   ، آموزش   ،
این  نتیجه  در  که  باشد  می  مدل  این  مراحل 
اقدامات با توانمندشده و رسیدن به خوداتکایی 
، خانواده از چرخه مایتی کمیته امداد خارج می 

گردد.
   محمدی تصریح کرد : در هفته دولت امسال 
، به ۵۰ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد در 
گیالن هریک به مبلغ ۲ میلیون تومان کمک 
هزینه جهیزیه از محل کمکهای خیرین اهداء 

شد.
   مدیرکل کمیته امداد گیالن در پایان سخنانش 
با تاکید بر فاصله گرفتن از تجمالت در سازمانها 
 : نهادهای حمایتی خاطرنشان ساخت  بویژه  و 
رسانی  خدمت  محور  بر  کنون  تا  امداد  کمیته 
بی منت و دوری از هرگونه تجمالت و اسراف 
عمل کرده و از این پس نیز با ادامه دادن این 
روند باید الگویی برای سایر سازمانها و نهادهای 

حمایتی و مردمی باشد. 
  الزم به ذکر است برای ساخت هریک از این 
واحدهای مسکونی که به طور میانگین 4۵ متر 
مربع می باشند مبلغ ۲7۰میلیون ریال از محل 
آورده   ، ، خیرین  امداد  کمک بالعوض کمیته 

مددجو و تسهیالت بانکی هزینه شده است.

اولین جلسه کمیته پیشگیری 
و مبارزه با قاچاق فرآورده 

های نفتی برگزار شد

   سالم گیالن- اولین جلسه کارگره اصلی 
های  فرآورده  قاچاق  با  مبارزه  و  پیشگیری 
به  شهریور   چهاردهم  امروز  صبح   نفتی 
نفت  شرکت  مدیر   ، چراجي  فردین  ریاست 

گیالن در سالن کنفر انس  برگزار شد . 
از اعضاي  نفر   1۲ با حضور  این جلسه        
قاچاق  کمیسیون   ، کارگروه   نمایندگان 
کاالو ارز استان ،  بنادر و دریانوردی ، اداره 
 ، آگاهی  پلیس   ، انتظامی  نیروی   ، اطالعات 
و  حمل  کل  اداره   ، استان  شیالت  کل  اداره 
 ، مرزبانی  اداره   ، استاندارد  کل  اداره   ، نقل 
سازمان  و  استان  گمرک   ، تعزیرات حکومتی 
صنعت معدن و تجارت با دومحوریت بررسی 
بررسی  همچنین  و  استان   سوخت  وضعیت  
های  کارت  پیرامون  تخلفات  نامه  آیین 

سوخت نفتگاز رانندگان صورت گرفت  .
اینکه  بیان  ،  ضمن  چراجی  است  گفتنی     
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن 
انواع فرآورده های نفتی  ضمن ذخیره سازی 
برای  و  نداشته  تاکنون  مشکلی  هیچگونه 
نیمه دوم سال نیز آمادگی کامل دارد و تاکید 
نمود سرپرست خانوار می تواند برای ثبت نام 
واحدهای  به  سفید  نفت  کاالبرگ  اخذ  جهت 
خود  سکونت  محل    ICT دفاتر  یا  پستی 
برای  روستائیان  همچنین  و  نمایند  مراجعه 
سفید  نفت  سهمیه  سرما  فصل  سازی  ذخیره 

خود را از فروشندگیها دریافت نمایند .  
ابتدای  از   «  : داد  خبر  همچنین  چراجی     
و  میلیون   49 مجموعًا  تاکنون  جاری  سال 
16۸  هزار لیتر نفت سفید در قالب سه  فقره 
کاال برگ در استان اعالم و توزیع شده است 
هزار   3۵3 و  میلیون  سه  میزان  این  از  که 
سهمیه  از  درصد   16 معادل  سفید  نفت  لیتر 
مناطق  این  به  سفید   نفت  یافته  اختصاص 

است .
  گفتنی است در استان گیالن مجموعًا 134  
هزار ۵۸۰ خانوار )فاقد گاز طبیعی( و مصرف 
از این  کننده نفت سفید زندگی می کنند که 

17 هزار و۵۰9  خانوار در مناطق تعداد 
صعب العبور ( 

نجات اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی گیالن از دست سودجویان 
نیازمند رفع خالء های قانونی ، اجرایی و نظارتی 

ادامه یادداشت صفحه اول- 
ایشان به عنوان نمونه به موضوع آلودگی هوا 
و  اشاره  ریزگردها  پدیده  و  شهرها  کالن  در 
تأکید کردند: این مشکالت، با صبر و حوصله 

و تدبیر و پیگیری الزم، قابل حل هستند
محیط  مسئله  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله ی 
این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان 
و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری 
و ملی است که باید برای حل مشکالت مرتبط 

با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند
را  خاک  و  آب  هوا،  اسالمی  انقالب  رهبر 
برشمردند  زیست  محیط  در  اصلی  عنصر  سه 
آلودگی  همچون  مسائلی  حل  برای  گفتند:  و 
و  غبار  و  گرد  پدیده  و  شهرها،  کالن  در  هوا 
بیشتر  خاک،  فرسایش  و  آب  کمبود  همچنین 
از تبلیغات، باید کار و تالش جدی و پیگیری 

مستمر انجام داد
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنگل 
ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی شهرها و 
عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد 
سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی بخصوص 
و  کردند  شدید  تأسف  ابراز  کشور  شمال  در 
با  قاطعانه  باید  مسئول  دستگاههای  افزودند: 
از  اعم  ای  بهانه  هر  به  ها  جنگل  به  تعدی 
حوزه  ساخت  و  گردشگر  و جذب  سازی  هتل 
قبول  قابل  به ظاهر  توجیهاِت  برخی  و  علمیه 

، مقابله کنند
ایشان پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری 
و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل 

رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید 
و  شوند  تلقی  جرم  اقدامات  اینگونه  قانون،  در 
افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد 
اگر  در دستگاهها  و  قرار گیرند  تعقیب قضایی 
این  عوامل  با  باید  گیرد،  انجام  کوتاهی  نیز 

کوتاهی هم بشدت برخورد شود.
حفظ  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
است  حاکمیتی  وظیفه  یک  زیست  محیط 
زیست،  محیط  برای  ملی  سند  تهیه  افزودند: 
های  طرح  همه  برای  زیستی  محیط  پیوست 
بازنگری  پاالیش و  عمرانی، صنعتی و تجاری، 
قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست، 
از مهمترین  اغماض  نظارت های بی  تقویت  و 
با  مقابله  و  زیست  محیط  حفظ  برای  راهکارها 

سود جویان و قانون شکنان است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نقش آفرینی مردم 
در  سازی  فرهنگ  و  زیست  محیط  حفظ  برای 
و  ارزیابی  مهم  را  ملی  رسانه  بوسیله  جامعه 
شوند،  بیان  باید  که  مطالبی  کردند:  خاطرنشان 
امروز گفته شد و از این پس مردم باید قضاوت 
برای  خود  وظیفه  به  دستگاهها  کدام  که  کنند 
کدام  و  کنند  می  عمل  زیست  محیط  حفظ 
و  تالش  زیست،  محیط  حفظ  برای  دستگاهها 

اقدام الزم را انجام نمی دهند.
رهبری خطوط کلی  مقام معظم  بیانات  دراین   
تخریب  و  خواری  زمین  های  پدیده  با  مبارزه 
منابع طبیعی را برای همه دستگاههای نظارتی 
که  که  کردند  تبیین  قانونگذاری  و  اجرایی   ،
همگانی  همت  نیازمند  خطور  این  شدن  عملی 

است .

به  گیالن  در  خواری  زمین  پدیده  با  دررابطه 
اجرایی  دستگاههای  محوریت  با  خصوص 
امیدواریم  که  کرده  شروع  را  مثبتی  اقدامات 
زمین  جویان  سود  دست  آنها  داربودن  ادامه  با 

خواران و .... از منابع طبیعی کوتاه شود.
استاندار گیالن در همین رابطه  خبر از تشکیل 
زمین  پدیده  با  مقابله  برای  ویژه  ای  کمیته 
خبر  استان  غرب  در  حیران  گردنه  در  خواری 

داده است ..
کمیته  رابطه  دراین  است  گفته  نجفی  دکتر 
رییس  اول  معاون  مشاور  از  متشکل  ای  ویژه 
هماهنگی  ستاد  دبیرخانه  مسئول  و  جمهوری 
با مفاسد اقتصادی ، معاونین وزیر جهاد  مبارزه 
ها،  جنگل  های  سازمان  روسای  و  کشاورزی 
مراتع و آبخیزداری و امور اراضی کشور، معاون 
وزیر جهاد کشاورزی در امور باغی، معاون بنیاد 
مسکن کشور و مشاور وزیر راه و شهرسازی در 
این  گیالن؛  به  المال  بیت  حقوق  شورای حفظ 

کمیته تشکیل شده است
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  وی،  گفته  به 
استانداری گیالن ریاست این کمیته را برعهده 
از  اجرایی  ذیربط  های  دستگاه  مدیران  و  دارد 
محیط  طبیعی،  منابع  کشاورزی،  جهاد  جمله 

زیست، راه و شهرسازی اعضای آن هستند. 
 استاندار گیالن تاکید کرده که از زمان استقرار 
دولت یازدهم، حتی یک مورد پروانه ساختمانی 
جدید در منطقه گردنه حیران توسط مسووالن 

مربوطه صادر نشده است. 
 وی گفت : با بررسی های انجام شده؛ برخورد 
با متخلفان در ساخت و سازهای گردنه حیران 

به  تخلفات  پرونده  مورد   46 و  یافته  افزایش 
محاکم قضایی ارسال شد که از این میان؛ شش 
تخریب  حکم  و  اولیه  حالت  به  بازگشت  مورد 

سازه های غیرمجاز صادر شده است . 
در  یادآوری بحث طرح شده  با  استاندار گیالن 
گردنه  در طرح  بازنگری  با  ارتباط  در   93 سال 
طرح  برای  هکتاری   1۰۰ افزایش  و  حیران 
هادی روستایی در این منطقه گفت: با این طرح 
سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری  راستای  در  نیز 

غیرمحاز، مخالفت شده است . 
ها  رسانه  حساسیت  از  قدردانی  با  نجفی  دکتر 
برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت 
اظهارداشته بود که مجموعه ارکان دولت تدبیر 
فرزانه  رهبر  های  توصیه  به  توجه  با  امید  و 
بخشنامه  و  جمهوری  رییس  تاکیدات  انقالب 
در  ویژه  اهتمامی  جمهوری؛  رییس  اول  معاون 

مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز دارد. 
وی از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص 
برای  در گیالن  ویژه  نظارتی  کمیته  تشکیل  را 
سال  در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  با  مقابله 
نیز ابالغیه استاندار به تمامی فرمانداران  9۲ و 
مسووالن  جدی  مقابله  بر  مبنی  شهرداران  و 
اردیبهشت ماه سال  با زمین خواری در  استانی 

93 عنوان کرد.
شده  شروع  حرکت  که  امیدواریم  هرحال  به 
در  خواری  زمین  پدیده  با  مبارزه  درخصوص 
های  حساسیت  ادامه  و  شده  نهادینه  گیالن 
رسانه ای دراین زمینه منجر ارائه کارنامه  قابل 

قبول برای ارائه به نسل های بعد باشد .

خبر

برکناری خانم شهردار!

سالم گیالن- مریم پاکزاد، شهردار لولمان 
با 4 رای اعضای شورا برکنار شد.

پاکزاد  مریم  ماه،  شهریور   1۵ یکشنبه  عصر 
سواالت  به  گیالن  زن  شهردار  شهردار  تنها 
و  داد  پاسخ  لولمان  شهر  شورای  اعضای 
نتوانست اعضای شورای این شهر را قانع کند 
و درنهایت با 4 رای موافق و یک رای مخالف 

از سمت خود برکنار شد. 
اعضای  رای   ۵ با   9۲ ماه  آذر  پاکزاد  مریم 
شورای شهر چهارم لولمان به عنوان شهردار 

این شهر انتخاب شده بود. 

ملـودی ارزشی تاریخ انقضا ندارد گفتگوی اختتصاصی با 
محمد خوارزمی

ارزشی  سبک  خوب  خوانندگان  از  خوارزمی  محمد 
است  کشورمان  مذهبی(  آئینی،  )ملودی 
توجه  اخیر  وقت  چند  این  در  توانسته  که 
نوع سبک  این  به  را  مخاطبان  از  بسیاری 

موسیقی جلب نماید. 
خوارزمی که اکنون 8 آلبوم را در کارنامه 
بمناسبت  اجرا  برای  دارد  خود  هنری 
تاسیس یک موسسه خیریه به گیالن 
مصاحبه  رو  این  از  بود،  کرده  سفر 
کوتاهی با وی ترتیب دادیم تا کمی 

بیشتر با او و کارهایش آشنا شویم؛

 آقای خوارزمی، خودتان را معرفی کنید
من محمد خوارزمی متولد 1363 در تهران هستم از 

خوانندگان سبک موسیقی آیینی و مذهبی.
کارتان  سبک  نوع  این  راجب  کمی   

توضیح دهید؟
آیینی  این سبک که به نوعی ملودی مذهبی و 
است تمامی شعر های خالص مذهبی را در خود 

جای داده است و شعری است که در هییئت های 
مذهبی با آن سینه میزنند اشک میریزند و ما این 
سبک را در این قالب عرضه مخاطبان می کنیم.

چگونه  این سبک  به  مخاطبان  نگاه   
است؟

چون  بود  جالب  مورد  این  در  مخاطب  نگاه 
را  و جوانان  نواجوانان  از  بسیاری  توجه  توانست 

به خود جلب کند.
 آیا این سبک کار توان رقابت با سایر 
سبک های موسیقی نظیر رپ و راک را 
که امروزه بین نوجوانان و جوانان رایج 

شده را دارد؟
اگر بصورت حرفه ای روی این سبک کار شود 
قطعا میتواند جای دیگر سبک ها را در موسیقی 
مهدی  گفتار  که  آن  واقعی  معنای  و  بگیرد 

موعود)عج( و ائمه اطهار است را برساند.
  در کشور چند نفر با این سبک مجوز 

دریافت کرده اند؟

حدود ۲۰ نفر
 چه هدفی را دنبال می کنید؟

هدفم این است که آنقدر قوی کار کنیم که 
بتوانیم پاسخ گوی شهدا باشیم.

 بعنوان آخرین سوال بنظر شما این 
نوع سبک موسیقی تاریخ انقضا دارد؟

خیر این کار درحال حاضر میان اقشار مختلف 
دارد  بسیاری  طرفدار  جوانان  جامعه خصوصا 
تاریخ  که  نیست  کوتاهی  مدت  برای  تنها  و 
انقضا داشته باشد من و دیگر همکارانم تمام 
سعیمان را برای ترویج هرچه بیشتر آن انجام 

می دهیم.
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تجلیل خبرنگاران

کمک ارزنده خبرنگاران 
در امر اطالع رسانی طرح تحول 

نظام سالمت قابل تقدیر است 

دکتر برزیگر در مراسم تقدیر از خبرنگاران عنوان کرد؛ 

برای  اینکه در طی دوران خدمت خود  بیان  با  نیز دراین مراسم  دانشگاه علوم پزشکی  رییس 
را  فرهیختگان و  ،آنان  بوده است  قائل  احترامی خاصی  ارزش و  خبرنگاران و اصحاب رسانه 

عالمانی دانست که به حرفه و کشور خود عشق می ورزند.
نظام  تحول  طرح  رسانی  اطالع  امر  در  خبرنگاران  ارزنده  کمک  به  اشاره  با  همچنین  وی 
سالمت،توجه این قشر پرتالش به نظام سالمت  جهت آگاهی دادن به مردم را ارزشمند و قابل 

تقدیر دانست. 
در پایان مراسم از فعاالن حوزه رسانه تقدیر بعمل آمد.

اهالی رسانه نقشی محوری در 
ارتباط میان مردم و مسئوالن دارند

شهردار رشت: 

شهردار رشت در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان که به همت شهرداری و شورای اسالمی 
شهر برگزار شد، بر محوریت  نقش  اهالی رسانه در ارتباط مردم با مسئولین تاکید کرد و ادامه 
داد: مدیریت  شهری می تواند از فضایی که به دلیل  برقراری ارتباط دو سویه مردم با شورا و 

شهرداری ایجاد شده دو چندان استفاده مطلوب نماید .
 دکتر ثایت قدم شهردار رشت با اشاره به اینکه شفاف سازی زمانی به دست می آید که خبرنگاران 
با تحلیل های مناسب و  تولید محتوای درست اخبار را در سریع ترین زمان ممکن انتشار دهند.

در ادامه مراسم همچنین اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی رشت، فاطمه شیرزاد عضو 
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و فاطمه قدیمی ، مدیر روابط عمومی شهرداری رشت 

به سخنرانی پرداختند و از فعاالن عرصه رسانه تجلیل بعمل آوردند.

   مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: هیچ فردی با هویت تایید شده خبرنگاری در کشور فاقد بیمه نیست.
حسن محرابی درحاشیه اختتامیه جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاری های کشور به میزبانی گیالن در گفت و گو با ایرنا افزود: 

همه خبرنگارانی که هویت آنان از طریق سایت سمان بر اساس ارائه آثار و معرفی نامه تایید شده، بیمه می شوند.
   و ی اظهار کرد: کمیته صدور کارت خبرنگاری که متشکل از استادان دانشگاه، نمایندگان رسانه ها و تنها یک نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است؛ بر اساس استانداردها برای خبرنگارانی که بیش از 3۰ امتیاز دریافت می کنند؛ کارت خبرنگاری حرفه ای و بقیه خبرنگارانی که کمتر از 

این امتیاز را اخذ کنند، کارت غیرحرفه ای صادر می کند.
   مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: بیمه تکمیلی خبرنگاران حرفه ای بصورت رایگان انجام می 

شود و مابقی خبرنگاران در بخش بیمه تکمیلی، می بایست بخشی از هزینه را خود پرداخت کنند.

هیچ خبرنگاری در کشور فاقد بیمه نیست

روز  مرداد   17 مناسبت  به  گیالن-  سالم     
خبرنگار، مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های 
بلبل  عظیم  مهندس  حضور  با  تاریخ  در  جمعی 
آبادی مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
پست  در  جمعی  های  رسانه  اصحاب  و  گیالن 
برگزار  رشت  عضدی  شهید  کیلوولت   230.63

شد.
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  مدیرعامل     
گیالن با ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب 
است  شغلی  خبرنگاری  کرد:  اظهار  های  رسانه 
را  اطالع رسانی  مشاغل  رده های  زیر  تمام  که 
تلویزیون،  و  رادیو  گیرد.گزارشگران  می  بر  در 
سایت هــای  و  خبـــرگـــزاری ها  خبرنگاران 
خبری، روزنامه نگاران، دبیران، سردبیران و حتی 
به قولی عکاسان و تصویربرداران خبری همگی 
تحت عنوان خبرنگار می توانند تلقی  شوند، چرا 
اولین مصالح کار، »خبر« است و  که در نهایت 
»نگاشتن« که آن هم  به هر ترتیب خبرنگاری 

محسوب می شود.
   مهندس بلبل آبادی مدیرعامل شرکت سهامی 
برق منطقه ای گیالن در ادامه  با اشاره به اهمیت 
انرژی در جهان گفت: مصرف سرانه انرژی برق 
و  صنعت   ، تولید  ساختار  با  متناسب  ایران  در 
سوخت  ارزانی  دلیل  به  و  نیست  کشور  اقتصاد 
و یارانه های دولتی ، شاهد اتالف انرژی برق ، 
فرهنگ صرفه  فقدان  نامناسب مصرف،  ساختار 
به  با توجه  بهینه، هستیم.  جویی و مصرف غیر 
افزایش  و  تنوع  به  نگاه  با  و  کشورمان  جمعیت 
روزافزون وسایل خانگی، ضرورت رسیدن به یک 

تامین برق پایدار و مطمئن با احداث پستهای
 انتقال و فوق توزیع در رشت 

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن  :

وسایل  از  استفاده  با  رابطه  در  مناسب  فرهنگ 
برقی خانگی کامال ضروری و حیاتی به نظر می 

رسد.
از  درست  استفاده  مزایای  به  اشاره  با  وی     
های  الگو  رعایت  و  توجه  داشت:  بیان  انرژی 
بطور  کننده  مصرف  طرف  از  انرژی  مصرف 
اگر  لذا   و  بود  او خواهد  نفع خود  به  ابتدا  قطع 
مصرف کننده الگوهای رفتاری خود را در رابطه 
با مصرف انرژی تغییر ندهد، این افزایش قیمت 
اثر مستقیم بر وضعیت اقتصادی او خواهد داشت 
با  خانواده  هر  و  برق  مشترک  هر  برعکس،   .
می  برق،  مصرف  نحوه  در  تغییراتی  و  اصالح 
تواند بدون آنکه کوچکترین لطمه ای بر سطح 
رفاه خود وارد کند، هزینه های برق مصرفی خود 

را به طور قابل توجهی کاهش دهد. 
اهمیت  به  اشاره  با  آبادی  بلبل  مهندس    
عضدی  شهید  کیلوولت   230.63 پست  احداث 

پست  گفت:  گیالن  استان  برق  صنعت  برای 
230.63 کیلو ولت شهید عضدی واقع در منطقه 
 GIS پیرکالچای شهر رشت اولین پست از نوع
در سطح ولتاژ 230 کیلو ولت در استان گیالن می 
تکنولوژی  آخرین  از  این پست  باشد. در ساخت 
پیشرفته  تجهیزات  و  شده  استفاده  دنیا  روز 
جنوبی  کره  هیوندایی  شرکت  از   GIS بخش 
سیستم  و  حفاظت  و  کنترل  مدرن  تجهیزات  و 
کنترل  DCS از شرکت زیمنس می باشد که 
استفاده از تکنولوژی مذکور سبب کاهش ابعاد و 
اندازه های پست شهید عضدی به حدود نصف 
پستهای معمولی 230.63 کیلوولت شده ونتیجتًا 
زمین مورد نیاز برای محل احداث پست به حدود 
نصف تقلیل یافته و به تبع آن حجم کابل کشی 
های مورد نیاز کاهش قابل توجهی داشته است. 
های  زمین  زیاد  ارزش  به  عنایت  با  همچنین 
حاصل خیز کشاورزی و تراکم و پراکندگی زیاد 

جمعیت در سطح استان گیالن و علی الخصوص 
شهر رشت و حومه، بکارگیری از تکنولوژی یاد 
شده از نظر کاهش آسیب های زیست محیطی 
پست  این  باشد  می  زیادی  اهمیت  دارای  نیز 
برای تامین انرژی مطمئن و پایدار پستهای فوق 
توزیع منطقه و نهایتًا مشترکین محترم مصارف 
صنعتی و خانگی و عمومی شهر رشت و حومه 
شهر دارای اهمیت بسیار باالیی می باشد. شایان 
ذکر است که هزینه احداث این پست در حدود 

هفتصد میلیارد ریال است.
   پروژه پست 63.20 کیلوولت مسکن مهر رشت 
با پیشرفت فیزیکی 82 درصد نیز از پروژه های 
برق  تامین  هدف  با  که  باشد  می  شرکت  مهم 
نیاز ساکنین مسکن مهر شهرستان رشت  مورد 
بار پستهای جنوب رشت و  و کمک به کاهش 
پوپلین و نیز افزایش پایداری شبکه  فوق توزیع 
بهره  به  آینده  ماه  چند  ظرف  رشت  شهرستان 

برداری می رسد.
نمایندگی  به  از خبرنگاران  نفر  ادامه  دو     در 
و  نظرات  بیان  به  رسانه   محترم  اصحاب  از 
پیشنهادات خود پرداخته و از مدیر عامل شرکت 
سهامی برق منطقه ای گیالن تشکر و قدر دانی 
نمودند.  در پایان این مراسم ضمن آنکه به همه 
اصحاب رسانه حاضر لوح سپاس اهدا شد به سه 
نفر از آنان به نمایندگی از خبرنگاران و به پاس 
و هدایایی  لوح سپاس  آنان  از زحمات  قدردانی 
از  خبرنگاران  بازدید  با  برنامه  این  شد.  تقدیم 
کیلوولت   230.63 پست  تجهیزات  و  تاسیسات 

شهید عضدی ، نماز و صرف نهار خاتمه یافت.

     

باید از ظرفیت رسانه های در 
مسیر گسترش فرهنگ کتابخوانی 

بهره بگیریم

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گیالن : 

از  تجلیل  آیین  در  گیالن  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  مدیرکل  گیالنی  امیرمحمدپور       
خبرنگاران استان در ساختمان این اداره برگزارشد، ضمن تبریک این روز گفت: امروزه وظیفه 
شما بعنوان یک خبرنگار بسیار سنگین است و خودم که از اهالی رسانه میباشم، استقبال شما 
در این مراسم رسالت بنده را هم بعنوان یکی از اهالی رسانه و هم بعنوان یک مدیر فرهنگی 

سنگین تر میکند.
    وی افزود: شما مبلغین اصلی کتاب هستید و قصد داریم از ظرفیت های شما در این مسیر 

بهره گیریم. 

مشکالت خبرنگاران باید با بسیج 
مدیران استانی حل شود 

جعفرزاده :

   غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی در حاشیه 
همایش تجلیل از خبرنگاران استان با بیان اینکه مشکالت خبرنگاران با بسیج مدیران استانی باید 
حل شود گفت:کسی که می خواهد قلم بزند نیازمند آرامش است و در هیمن راستا طرح صیانت از 

جایگاه خبرنگاران در مجلس در حال بررسی است.
   عضو کمیسیون برنامه ,بودجه و محاسبات حل مشکالت خبرنگاران را نیازمند ورود دستگاه های 
متولی دولتی و غیردولتی دانست و افزود:زمانی به توسعه دست می بایم که مجموعه رسانه ای 
قوی و قدرتمند داشته باشیم که بدون دغدغه بتوانند در فضایی آرام به نقد و بررسی امور بپردازند.

خبرنگاری،
 رسالتی خطیر و حساس است

مدیر عامل شرکت مخابرات گیالن :

همزمان با روز خبرنگار و سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار شهید طی مراسم باشکوهی در 
سالن کنفرانس مخابرات گیالن از عزیزان فعال در حوزه خبر و رسانه تقدیر به عمل امد. 

در این نشست ابتدا مهندس خضردوست مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مخابرات استان ضمن 
تبریک روز خبرنگار، شغل خبرنگاری را بسیار مقدس و در عین حال خطیر و حساس دانستند و 

امانتداری در انتقال مطالب و شجاعت در بیان آن را بسیار ارزشمند و با اهمیت برشمردند. 
در پایان مراسم از تالشگران عرصه رسانه با اهدا لوح و جوایز تقدیر بعمل آمد.

کارکرد رسانه ها در عصر 
ارتباطات انکارناپذیر است 

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی
 شهرداری رشت :

   نشست مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت جهت  ارائه گزارش عملکرد سازمان در 
هشت ماه گذشته و تقدیر و تشکر از خبرنگاران و اصحاب رسانه  برگزار شد.مدیرعامل سازمان فرهنگی 
ورزشی در ابتدای این جلسه با تبریک روز خبرنگار و اصحاب رسانه گفت: این جلسه به بهانه بزرگداشت 
و تجلیل از خبرنگاران تشکیل شده است و امیدواریم همگی در عرصه های زندگی خود با بیان راستی و 
درستی و صداقت بتوانیم در جهت اصالح ساختار و جامعه کوشا باشیم.مرتضی عاطفی کارکرد رسانه ها 
در عصر ارتباطات را در همه عرصه ها انکارناپذیر دانست و ادامه داد: تالش خبرنگاران و اصحاب رسانه 
در انعکاس اخبار و گزارش از فعالیت های فرهنگی و ورزشی سازمان در رسانه ها، عالوه بر آشنایی مردم 

با این نهاد شهری، موجب ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی ورزشی در سازمان شده است.

   سالم گیالن- مدیر شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن امروز ۲۵ 
تجلیل  جلسه  و  خبری  نشست  در  مرداد 
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  خبرنگاران  از 
عنوان  شركت  این  با  ها  رسانه  همکاری 
سوخت  توزیع  و  تامین  در  ما  اگر  كرد: 
چه  ما،  كنار  در  هم  شما  هستیم،  استان 
تابستان  آفتاب  باران و چه در  در برف و 

حضوری ثمر بخش دارید.
   وی خطاب به خبرنگاران گفت: وظیفه 
جبهه  سلحشور  رزمندگان  مانند  هم  شما 
اولین  امروز سالروز ورود  و جنگ است. 
آزادگان دوران هشت سال دفاع مقدس به 
میهن هم است كه جا دارد این روز فرخنده 

را به شما تبریک عرض كنم.
اینکه بحران  با تصریح     فردین چراجی 
امروز، فقط زلزله و سیل نیست ادامه داد: 
بحران امروز بحران كم آبی و بی آبی است. 
زیاد  بارش  علیرغم  گیالن  در  متاسفانه 
هستیم.  عظیم  بحران  این  درگیر  ما  باران 
شاید تصور شود كه اداره متبوعه من چه 
ارتباطی به آب دارد ولی باید عرض كنم 
به  مطلوب  رسانی  با سوخت  توانستیم  ما 
موتور پمپ های كشاورزی مشکل كم آبی 
۵۰ درصد از مزارع گیالن را حل كنیم و 

این باعث افتخار ماست.
های  فرآورده  پخش  ملی  مدیرشركت     
نفتی منطقه گیالن با اشاره به احیای پمپ 
بنزین میدان فرهنگ رشت به یک جایگاه 
مدرن و زیبا، با صرف ۱٫۵ میلیارد تومان 
هزینه و تحت استاندارد یورو۴ افزود: در 
شهرهای  در  بنزین  پمپ  سه  دولت  هفته 
افتتاح  خمام  و  جیرده  رودبار،  توتکابن 
با  رودبار  جایگاه سوخت  كه  شد  خواهد 
مشاركت بخش خصوصی احداث و مدرن 
ترین جایگاه استان خواهد بود. وی افزود: 
زیبا  بودن جایگاه های مدرن و  دارا  با  ما 
رتبه اول را در كشور كسب كرده ایم.وی 
تک نرخی شدن بنزین و روند نزولی قیمت 
گاز CNG را عامل گرایش عمومی به این 
سوخت عنوان كرد و افزود: طبق استاندارد 
تعریف شده وزارت نفت بایستی به ازای 
هر ۱۰۰۰ خودرو با سوخت CNG یک 
جایگاه گاز CNG هم داشته باشیم و در 
حال حاضر در گیالن ۷۷ هزار خودروی 
جایگاه   ۷۷ باید  و  داریم  سوز   CNG
خوشبختانه  اما  باشیم  داشته  هم   CNG
 ۹۵ دارای  معمول  استاندارد  از  باالتر 
كه  هستیم  گیالن  در   CNG گاز  جایگاه 

این باعث خرسندی و سرافرازی ماست.
افزود: وزارت نفت در تالش     چراجی 
است صنعت CNG را بومی سازی كند. 
در همین راستا بایستی اعالم كنم ما در سه 
احمد سرگوراب  بخش  یعنی  گیالن  شهر 
در شفت، بخش گوراب زرمیخ در صومعه 
سرا و فومن كه با درجه اهمیت باال توسط 
به  اند تصمیم  ارزیابی شده  ما  كارشناسان 
 CNG گاز   پمپ  جایگاه  سه  احداث 
های  زیرساخت  خوشبختانه  ایم.  گرفته 
اواخر  تا  و  است  آماده  جایگاه  سه  این 
و  افتتاح  هم  ماه  مهر  اوایل  یا  و  شهریور 

آماده خدمات رسانی خواهند شد.
   در ادامه این نشست كه به همت مهندس 
عمومی  روابط  مسوول  پورنصراهلل  مریم 
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شركت 
منطقه گیالن برگزار شد، كلیپ كوتاهی با 
ملی  شركت  شده  منعکس  اخبار  موضوع 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن در 
رسانه ها و مهم ترین اقدامات این شركت 
پخش شد و در انتها نیز خبرنگاران حاضر 
قرار  تکریم  و  تقدیر  مورد  كنفرانس  در 

گرفتند.

گیالن از مدرن ترین جایگاه های 
سوخت برخوردار است

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن:

     

از  تجلیل  نشست  گیالن-  سالم    
روز  مناسبت  به  گیالن  استان  خبرنگاران 
خبرنگار توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان گیالن  در حسینیه شاهد و ایثار رشت 

برگزار شد.
بنیاد شهید و  ابراهیم طاهرنژاد مدیركل     
اینکه  بیان  با  گیالن  استان  ایثارگران  امور 
خبرنگاران سنگرداران عرصه جنگ نرم و 
گفت:  هستند  فرهنگی  عرصه  فرماندهان 
روز خبرنگار را به همه اصحاب قلم و خبر 
تبریک می گویم و امیدوارم همیشه موفق و 

سربلند باشند. 
   طاهرنژاد اظهار كرد: كار خبرنگاران بسیار 
خطیر و ارزشمند است و همیشه سعی می 
كنند به اصول پایبند باشند كه این موضوع 
بسیار مهم است و گاهی اوقات پایبندی به 
اصول این قدر اساسی است كه انسان برای 
آن جان خود را به خطر می اندازد كه این 
مدیركل  گرفت.  شهدا صورت  توسط  كار 
گیالن  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
سبک  و  راه  تواند  می  خبرنگاران  گفت: 
زندگی شهدا را كه جامعه به شدت به آنها 
احتیاج دارد به نسل جدید و حاضر انتقال 

دهد. 
راه  تنها  كرد:  اظهار  طاهرنژاد  ابراهیم     
رسیدن به منویات مقام معظم رهبری كه می 
مدیریت جهادی  نیازمند  ما  فرمایند كشور 
است و در عرصه اقتصاد مقاومتی باید موفق 
باشیم ،راهی است كه ایثارگران رفتند. وی 
افزود: خبرنگاران شبکه ارتباطی و سلسله 
در  نرم  قدرت  جزو  و  ما  جامعه  اعصاب 
كار  قلمشان  كه  هستند  ما  اسالمی  جامعه 
سالح را انجام می دهد و بسیاری از توطئه 
طاهرنژاد  كند.  می  خنثی  را  دشمن  های 
عنوان كرد: ما به سه گونه به شهدا بدهکاریم 
متعال  به خداوند  بدهکاری  اول  در درجه 
اهلل  اولیاء  شهدا  زیرا  است  اهلل  حق  یعنی 
است  الناس  حق  بعدی  درجه  در  هستند 
درجه سوم  در  و  بود  فرد  یک  شهید  زیرا 
بدهکاری به خود انسان یا حق النفس است 

زیرا باید قدرشناس آنها باشیم.
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیركل      
استان  اگرچه  پایان گفت:  در  استان گیالن 
یک درصد از مساحت كشور را فرامی گیرد 
ولی نزدیک به پنج درصد ایثارگران كشور 
را دربرمی گیرد كه این افتخار بزرگی است. 
در پایان مراسم از خبرنگاران فعال در استان 

گیالن تقدیر شد.

خبرنگاران فرماندهان عرصه 
فرهنگی هستند

مدیرکل بنیاد شهید در مراسم تجلیل از 
خبرنگاران:

     

انعکاس صحیح اخبار 
آرامش روانی جامعه را تضمین 

می کند

فرمانده انتظامی استان گیالن :

استان  انتظامی  فرمانده  سالم گیالن-      
روز  مناسبت  به  خبری  نشست  در  گیالن 
خبرنگار در جمع اصحاب رسانه گفت: اطالع 
و  امنیت  عامل  ها  رسانه  صحیح  رسانی 

آرامش روانی جامعه است.
دقت  افزود:  رحمتی  قائد  ابراهیم  سردار     
در صحت اخبار از بروز شایعات بی اساس و 
روانی مردم جلوگیری  امنیت  افتادن  به خطر 

می کند.
مرکز  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی      
به  پلیس  اجتماعی  معاونت  رسانی  اطالع 
به  پاسخگویی  آماده  روزی  شبانه  صورت 
اخبار  سقم  و  صحت  خصوص  در  ها  رسانه 
به  اجتماعی  معاونت  اظهارداشت:  است، 
انعکاس  مسوول  پلیس  سخنگوی  عنوان 
ها  رسانه  به  گیالن  پلیس  انتظامی  اخبار 

است.
در  خبرنگاران  نقش  گیالن  پلیس  رئیس    
ذهنی  امنیت  بخش  ترسیم  را  امنیت  حوزه 
سربازان  خبرنگاران  گفت:  و  دانسته  مردم 
باالترین  و  هستند  جامعه  امنیت  و  رشد 
امانتداری  همواره  رسانه  امر  متولیان  رسالت 

بیان کنند. بایستی حقایق را  است که 
   وی در پایان با اشاره به اینکه در طول روز 
در هر یک دقیقه یک تماس با مرکز فوریت 
افزود:   شود،  می  برقرار   110 پلیس  های 
در  همکاران  عمل  صحت  کنترلی  بحث  در 
با 110  از کسانی که  مقوله 110، 82 درصد 

تماس گرفتند اعالم رضایت کردند.
در پایان این نشست از خبرنگاران این حوزه 

شد. تقدیر 

مسئولین و خبرنگاران



مالسمنطقه آزاد     
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فرماندار بندر انزلی : وضعیت تاالب انزلی نگران کننده است 

سه پروژه دریایی پایانه مسافری، موج شکن و اسکله مسافربری دریایی 
در انزلی افتتاح شد 

پروژه های  افتتاح  مراسم  سالم گیالن-     
اجرا شده در اداره کل بنادر و دربانوردی استان 
گیالن در ششمین روز هفته دولت با حضور وزیر 
راه و شهرسازی و مدیر عامل بنادر و دریانوردی 
استان   مدیران  و  نمایندگان  از  و جمعی  کشور 
در بندر انزلی برگزار شد. دکتر آخوندی در آیین 
بندر  متری   3۵۰۰ و  جدید  شکن  موج  افتتاح 
توصیف  دریایی  قدرت  یک  را  ایران    ، انزلی 
کرد و افزود: جمهوری اسالمی ایران در دریای 
و  نظامی  اقتصادی،  قدرت  از  شمال  و  جنوب 

حمل و نقلی برخوردار است. 
   آخوندی با بیان این که قدرت بدون مسئولیت 
بی ارزش است، افزود : هر کشوری که ادعای 
های  مسئولیت  باید  دارد  را  منطقه ای  قدرت 
است  مدعی  منطقه  در  ایران  و  بپذیرد  نیز  را 
چه  و  تحمیلی  جنگ  جریان  در  چه  را  این  و 
در دوران تحریم و مذاکرات پیچیده 1+۵ ثابت 
کرده ایم؛ ضمن برخورداری از منطق ، عالقه 
مند به استفاده از زبان گفتگو نیز هستیم و به 
مسوولیت منطقه ای خود که همانا ایجاد ثبات 

و امنیت است، عمل می کنیم.
امکانات  وجود  به  شهرسازی  و  راه  وزیر     
جنوب  در  دریایی  و  بندری  مطلوب  زیربنایی 
کشور  از بندر امام خمینی )ره( تا چابهار اشاره 
کرد و یادآور شد:در حال حاضر در دریای خزر  
شمالی  بنادر  ساالنه  ظرفیت  تن  میلیون   ۲۰
 ۲۵ به  ظرفیت  این  بزودی  که  است  کشور 

میلیون تن افزایش پیدا می کند.
از  استفاده  با  بازرگانی  شبکه  توسعه  وی     
اظهار  و  خواند  اهمیت  حائز  را  زیرساخت ها 
از  که  جنوب  و  شمال  ارتباط  امیدواریم  کرد: 
خواسته های مردم منطقه است را تامین کنیم و 
ترانزیت فعال شود.وی از اجرای پروژه راه آهن 
رشت ـ آستارا به زودی خبر داد و تصریح کرد: 
دریای  در  مرزها  آن طرف  در  تاسیسات  وجود 
خزر در افزایش حجم صادراتی کشور تاثیرگذار 
است.دکتر آخوندی در بخش دیگری از سخنان 

اش ،استفاده از ظرفیت ها و انواع زیربناهای نرم 
افزاری ، سیستم های بانکی ، حقوقی و گمرکی 
را برای تسهیل تجارت و ایجاد ثروت و کمک به 
توسعه اقتصادی حایز اهمیت دانست . وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه در فضای جدید پس 
از توافق هسته ای و با نگاه فرامنطقه ای باید به 
فکر حمل و نقل به اقیانوس هند، روسیه و حتی 
فراتر و بین قاره ای باشیم، اظهار کرد: مبادالت 
با کشورهای  را می توانیم  قاره هند  دریایی شبه 

آسیای میانه از طریق دریای خزر ایجاد کنیم.
    وی در ادامه موقعیت بندر انزلی را بسیار ویژه 
و گره خورده با شهر خواند و به سازمان بنادر به 
عنوان یک مسئولیت اجتماعی ماموریت داد تا در 
خصوص زیباسازی و توسعه شهری و دسترسی 
تفریحی  اسکله  ایجاد   ، بندرگاه  به  مردم  آسان 

گردشگری گام بر دارد .
    آخوندی با اشاره به سرمایه گذاری 1۲۲ میلیارد 
حوضچه های  و  موج شکن  احداث  برای  تومانی 
بندر انزلی، تصریح کرد: پنج پست اسکله با آبخور 
امکان  که  شده  احداث  انزلی  بندر  در  متر   1۲

کشتی های 1۲ هزار تنی را فراهم می کند.
و  بنادر  عامل  مدیر  نژاد  سعید  مهندس     
تبریک  ضمن  مراسم  این  در  کشور  دریانوردی 
و  یاد  گرامیداشت  و  دولت  هفته ی  رسیدن  فرا 

خاطره شهیدان دولت اظهار داشت :دریای خزر 
برای  ممتاز  و فرصت های  موقعیت ها  از  یکی 
نظام جمهوری اسالمی و کشور ایران است چون 
دارای امتیازایی می باشد که از آن می توان بهره 

برداری کرد .
   وی با اشاره به اینکه ۵ کشور بزرگ در حاشیه 
ی دریای خزر وجود دارند گفت : جمعیت زیادی 
در این کشور ها زندگی می کنند و بهره گیری 
اقتصادی  گردشگری  تجاری  های  موقعیت  از 
تاثیر  کشورها  این  رشد  و  توسعه  در  دریا  این 
و  ماهیگیری  و  شیالت  افزود:  .وی  است  گذار 
دریانوردي از دیرباز در دریای خزر مرسوم بوده 
و ما باید از این پتانسیل به نحو احسن در جهت 
کرد  تاکید  نژاد  سعید  کنیم  استفاده  اشتغالزایی 
:بندر انزلی یکی از بنادر مهم در کشور است و از 
طریق این بندر تبادالت کاال به اروپا و موقعیت 

های تراتزیتی به راحتی ممکن خواهد بود .
    وی به سیاست های دولت تدبیر و امید در 
بخش توسعه زیر ساخت ها اشاره کرد و اذعان 
داشت :با ایجاد راه اهن قزوین رشت به انزلی و 
اتمام بزرگراه رشت قزوین امکان ترانزیت کاال از 
بندر انزلی به سایر نقاط کشور به سهولت امکان 

پذیر خواهد بود.
:     وی در زمینه  گفت  بندری  امکانات  سایر 

کاال  جابجایی  ظرفیت  تن  میلیون   ۲۰ بر  بالغ 
در بندر انزلی وجود دارد اما در حال حاضر این 

ظرفیت در حدود ۸ میلیون تن است .
   وی تصریح کرد : با توسعه در بندر انزلی 16 
فرصت  که  داشت  بندر خواهیم  این  در  اسکله 

خوبی را به صاحبان کاال خواهد داد .
    وی اضافه کرد :بخش گردشگری در دریای 
مغفول  که  است  های  بحث  از  یکی  نیز  خزر 
مانده و یک اراده ی مضاعف را در سطح ملی 
و استانی می طلبد  . این مقام مسوول گفت : 
باعث  تجارت  و  دریایی  نقل  و  حمل  افزایش 
امر  این  و  شد  خواهد  صادرات  بحث  ارتقای 
موجب توسعه ی اقتصادی استان و به تبع ان 

کشور می شود .
مشترک  بازرگانی  اتاق  تشکیل  به  وی      
کرد  تصریح  و  کرد  اشاره  کشور  شمال  در 
 ، گیالن  شمالی  استانهای  بین  همکاری   :
دریای  تجاری  زمینه ی  در  گلستان  مازندران، 
همسایه  کشورهای  با  را  معامالت  حجم  خزر 

افزایش می دهد.

ساختمان جدید بیمه سالمت 
افتتاح شد انزلی در هفته ی دولت 

   سالم گیالن- به 
گرامیداشت  مناسبت 
ساختمان  دولت  ی  هفته 
جدید اداره بیمه سالمت شهرستان بندرانزلی با 
حضور مهندس عباس پاشا معاون توسعه مدیریت 
از  جمعی  و  ایران  بیمه سالمت  سازمان  ومنابع 

مدیران آن شهرستان افتتاح شد.
   دراین مراسم عباس پاشا در خصوص ساختار 
رفاه اجتماعی و پوشش بیمه همگانی اظهار داشت 
:  این برنامه از بزرگترین اهداف دولت تدبیر و امید 
به شمار میرود و براساس نامگذاری امسال از سوی 
مقام معظم رهبری بعنوان سال همدلی و همزبانی ، 

خدمات دولت به مردم پررنگ تر خواهد شد .
   سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه 
سالمت گفت: سازمان بیمه سالمت با ۴0 میلیون 
عضو تاثیرگذارترین نهاد در سالمت کشور است 
که با هدف توانمند سازی بیمه شدگان مشغول به 
فعالیت است.وی با بیان اینکه 33 میلیون نفر بیمه 
شده بیمه سالمت از دفترچه درمانی رایگان استفاده 
می کنند اظهار کرد: در درمان های تخصصی در 
بیمارستانهای آموزشی، غیرآموزشی و دانشگاهی 
۹۵ درصد ازهزینه درمان بیمه شدگان به عهده 
دولت بوده و بیمه شده تنها ۵ درصد هزینه های 

درمانی را پرداخت می کند.
   وی به اقدامات بیمه ی سالمت در استان گیالن 
اشاره کرد و افزود : استقبال مردم در استان از بیمه 
سالمت مطلوب بوده و فعالیت های خوبی نیز در 

این زمینه از سوی ادارات شهرستانها در گیالن 
صورت گرفته است . 

   در ادامه ی این مراسم ، مدیرکل بیمه سالمت 
گیالن از صدور 2۵1 هزار دفترچه بیمه سالمت 
رایگان با صرف 81 میلیارد و 300 میلیون تومان 
طی دو سال اخیر برای افراد کم درآمد استان خبر 
داد. دکتر علی اکبری با اشاره به فعالیت 172 مرکز 
بهداشتی  درمانی در این استان اعالم کرد: 63 
درصد از مردم گیالن تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار دارند و این شامل یک میلیون و ۵6۴ هزار 
نفر جمعیت استان است . وی خاطرنشان کرد : 
بیمه سالمت  بزرگترین طرح بیمه ای کشور است 
که به افراد فاقد پوشش بیمه ای در شهرهای 
را  بیمه  دفترچه  نفر،  هزار  باالی 20  باجمعیت 
به صورت رایگان ارائه می دهد.وی با اشاره به 
پوشش کامل اقالم دارویی بیماران خاص از سوی 
بیمه سالمت اظهار کرد: سرانه حق بیمه برای 
روستاییان در دولت تدبیر و امید ۵.۴ برابر نسبت 

به گذشته افزایش یافته است.
   مدیرکل بیمه سالمت گیالن در خاتمه ابراز 
امیدواری کرد که این سازمان بعنوان یک سازمان 
پیشرو با حمایت رهبری ، دولت و مجلس بتواند 
در زمینه توسعه سالمت افراد جامعه به جایگاه 
شایسته ای دست یابد.در خاتمه این مراسم از دکتر 
عبدالمطلب برادران نویری پزشک انسان دوست 
اهل انزلی که از سالها پیش یاریگر بیماران دردمند 
و سالخورده و نیازمند این شهرستان است؛ با اهدای 

لوح و یادبودی تقدیر بعمل آمد.

حضور  با  مراسمی  در  گیالن-   سالم      
رییس  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نامه  تفاهم  سوییس  و  ایران  دوستی  انجمن 
همکاری دو جانبه به منظور توسعه همکاریهای 
اقتصادی این سازمان با شرکتها و سرمایه گذاران 

سوییسی منعقد شد.
منطقه  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به     
و  مدیره  هیأت  رییس  مسرور  رضا  انزلی،  آزاد 
آمادگی  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  بانکها  حضور  برای  را  خود  متبوع  سازمان 
سوییس  ای  بیمه  و  اعتباری  مالی،  موسسات 

اعالم کرد.
   وی اظهار کرد : با صدور مجوز از سوی بانک 
برون  بانکهای  حضور  شاهد  آینده  در  مرکزی 

مرزی در این منطقه خواهیم بود.
   مسرور خاطر نشان کرد : براساس برنامه های 
این سازمان برای تشکیل مرکز مالی مناطق آزاد 
نامه،  تفاهم  این  در  موجود  ظرفیتهای  طبق  و 
منطقه آزاد انزلی می تواند به عنوان نقطه پایلوت 
فعالیت فعالیت موسسات بانکی خارجی به ایفای 

نقش بپردازد.
 High پاک  و  پیشرفته  فناوری  صنایع  وی 
Tech و گردشگری را دو حوزه مناسب برای 
اعالم  سوییسی  گذاران  سرمایه  با  همکاری 
موضوعاتی  در  این  بر  عالوه   : کرد  تصریح  و 
حاشیه  کشورهای  به  کاال  ترانزیت  همچون 
دریای خزر و قفقاز ، تجارت ، همکاری علمی 
، تولیدات صنعتی و کاالی همراه مسافر امکان 

همکاری وجود دارد.
   مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد 
: فضای کشور در دوران پساتحریم برای حضور 
سرمایه گذاران خارجی بسیار مناسب شده و در 
این میان مناطق آزاد با توجه مزایا و معافیتهای 
انتقال تکنولوژی به  قانونی پایلوت خوبی برای 

سرزمین اصلی است.
انزلی  آزاد  منطقه  میان  این  در   : افزود  وی     
دارای موقعیت راهبردی ویژه ای در دریای خزر 
است که دارا بودن تنها بورس کاالی مناطق آزاد 
و ظرفیتهای متعدد در حوزه ترانزیت در کریدور 
شمال جنوب و صنعت گردشگری به ظرفیتهای 
این منطقه افزوده است.مسرور سیاست سازمان 
های  تشکل  با  همکاری  توسعه  را  خود  متبوع 
تا   : کرد  اضافه  و  اعالم  المللی  بین  نهاد  مردم 
پیش از ساخت و بهره برداری از خانه سوییس 
در این منطقه ، دفتر کار انجمن دوستی ایران 
و سوییس مقدمات توسعه همکاریهای دو جانبه 
را فراهم می کند.رییس انجمن دوستی ایران و 
سوییس با ابراز خوشحالی از انعقاد این تفاهم نامه 
اظهار امیدواری کرد با همکاری دو طرف حضور 
و  اقتصادی سوییسی  فعاالن  و  گذاران  سرمایه 
هم چنین توسعه همکاریهای علمی و گردشگری 

دو کشور در منطقه آزاد انزلی را شاهد باشیم.
اولین  سوییس  اینکه  بیان  با  رفیعی  رضا  دکتر 
کشور غربی بود که تحریم های اعمال شده علیه 
ایران عزیز را برداشت افزود : بانکهای سوییسی 
از  و  مالی جهان هستند  منابع  بزرگترین  دارای 
منظر تکنولوژی صنعتی و صنایع دوستدار محیط 
قرار  دنیا  سطح  باالترین  در  کشور  این  زسیت 

گرفته است.
و  ایران  دوستی  انجمن   : کرد  خاطرنشان  وی 
سوییس به همراهی انجمن دوستی سوییس و 
ایران تالش دارد حلقه ارتباطی سرمایه گذاران و 
فعاالن اجتماعی ، فرهنگی دو ملت و دو کشور 

باشند.
رییس انجمن دوستی ایران و سوییس با اذعان 
بر جایگاه استراتژیک منطقه آزاد انزلی در ایران 
، آسیا و همچنین عبور کریدورهای تجاری بین 
المللی از این منطقه ، اضافه کرد : منطقه آزاد 
انزلی می تواند فرصتهای جدیدی برای استان 
گیالن و کشور در توسعه مراودات با کشورهای 

این منطقه و اروپا فرآهم نماید.
گروهی  الوقوع  قریب  بازدید  خبر  اعالم  با  وی 
این  از  سوییسی  گذاران  سرمایه  و  فعاالن  از 
منطقه گفت : بازدید سفیر سوییس از ظرفیتها و 
توانمندیهای منطقه آزاد انزلی می تواند در توسعه 

روابط موثر باشد.
همکاری  نامه  تفاهم  گزارش  این  اساس  بر 
سازمان منطقه آزاد انزلی و انجمن دوستی ایران 
امضاء  به  بند   ۲۰ و  ماده  هشت  در  سوییس  و 
طرفین رسید که براساس مهمترین بندهای آن 
این تفاهم نامه به منظور همکاری در بهره مندی 
انجمن ، خانه سوییس، سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی سوییسی از مزایا و معافیتهای منطقه 
مناسب جهت  نمودن شرایط  فراهم  انزلی،  آزاد 
فعالیت انجمن از طریق استقرار خانه سوییس در 
این منطقه، حمایت از برگزاری تورهای سرمایه 
گذاری مشترک جهت آشنایی سرمایه گذاران و 
فعاالن فرهنگی اجتماعی دو طرف با توانمندی 

ها و فرصتهای همکاری دو کشور، منعقد شد.

 انعقاد تفاهمنامه همکاری
 بین سوییس و سازمان منطقه 

آزاد انزلی
   سالم گیالن-  فرماندار انزلی در خصوص وضعیت تاالب انزلی که به یکی از دغدغه های شهروندان انزلی تبدیل شده است اظهار داشت : بحث 

احیای تاالب انزلی مدتهاست که شنیده می شود اما مردم مرگ تاالب را به چشم می بینند و این وضعیت نگران کننده است .  
   عبدالصمد صفرنژاد  با بیان این مطلب که  باید به صورت ضربتی  برای احیای تاالب انزلی اقدام کرد،  گفت :  عمق تاالب در شهرستانی که یکی از 
پتانسیل های گردشگری آن همین تاالب است به کمترین حد ممکن خود رسیده است.   وی با اشاره به فعالیت گروه ژاپنی تحت عنوان طرح »جایکا« 
بر روی تاالب افزود :  این انجام این طرح توسط ژاپنی ها نیازمند صبر و حوصله و فعالیت دقیق است اما وضعیت تاالب بحرانی است و نیاز به اقدامات 
فوری دارد. فرماندار انزلی با بیان اینکه تاالب انزلی نماد شهر بندر انزلی و استان گیالن است، تاکید کرد:  به عنوان فرماندار از دو ماه پیش به شهروندان 
انزلی قول دادم که  احیای تاالب در هفته دولت اجرایی شود اما به دلیل شرایط بد جوی در هفته دولت امکان اقدامات الزم به وجود نیامد. وی تاالب را 
جزو  هویت ملی شهروندان انزلی دانست و تصریح کرد: معاونت عمرانی استاندار در خصوص احیای تاالب پیگیر بوده و گزارشات کامل عملکردها را به 
استاندار ارائه می کند. صفرنژاد به توجه ویژه رئیس جمهور به تاالب انزلی در سفر به گیالن اشاره کرد و گفت: یک میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان اعتبارات 
استانی برای احیای تاالب در نظر گرفته شده است. فرماندار انزلی تاکید کرد: اکنون زمانی است که باید برای احیای تاالب با حداقل هزینه، کاری انجام 

داد و فاضالب ها را به مسیر دیگری هدایت کرد.

خبر     

گیالن  شیالت  مدیرکل  گیالن-  سالم    
مناسب  شرایط  استان  های  رودخانه   : گفت 
از  را  ماهیان  ریزی  و تخم  برای مهاجرپذیری 

دست داده اند.
جمع  در  شعبانی  ایرنا-اسحاق  گزارش  به     
اصحاب رسانه اظهار کرد :تکثیر طبیعی ماهیان 
خزر در رودخانه های گیالن به دلیل کم آبی ، 
تخریب بستر ناشی از برداشت بی رویه شن و 

ماسه ، آلودگی و ناامنی به صفر رسیده است .
   وی با اشاره به این که اغلب ماهیان خزر به 
جز کفال و کیلکا رودکوچ هستند افزود: اکنون 
دیگر شرایط طبیعی برای تخم ریزی ماهیان در 

رودخانه ها وجود ندارد .
به  گیالن  شیالت   : کرد  خاطرنشان  وی     
منظور حفظ ذخایر و پایداری و اقتصادی بودن 
صید در سه مرکز شهید انصاری ، شهید بهشتی 
و  تکثیر  به  اقدام  پور  یوسف  دکتر  مرحوم  و 
پرورش بچه ماهیان و رهاسازی آن در دریا و 

منابع آبی مناسب می کند.
که  ماهیانی  تعداد  گیالن  شیالت  مدیرکل     
و  استان  آبی  منابع  در  شیالت  توسط  ساالنه 
عدد  میلیون   ۲۰۰ را  شود  می  رهاسازی  خزر 

عنوان کرد .
به  تعاونی صید  تعداد شرکت های     شعبانی 
روش پره در استان را ۵1 پره فعال با چهار هزار 
صیاد و تعداد شناورهای صید کیلکای فعال را 

۲7 لنچ اعالم داشت .
غیرفعال  صیادی  پره   14 کرد:  اذعان  وی     
اقتصادی نیست و یک هزار و 176  داریم که 
طرح  وضعیت  شدن  مشخص  منتظر  صیاد 

ساماندهی و تعدیل پره ها هستند.
   مدیرکل شیالت گیالن گفت : طبق پیگیری 
های انجام شده، 3۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
نظر گرفته شده  ساماندهی صید و صیادی در 
می  بسر  آن  تخصیص  انتظار  در  صیادان  که 

برند.
   به گفته وی بر اساس آمار 9 هزار تن در سال 
ماهیان استخوانی در گیالن صید می شود که 
حدود چهار هزار تن توسط صیادان مجاز و بقیه 

به شکل غیرمجاز صید می شود .
   شعبانی با اشاره به برنامه شیالت برای توسعه 
 1۰ تولید  شد:  یادآور  قفس  در  ماهی  پرورش 
هزار تن تولید ماهی در قفس طی دو سال در 
برنامه شیالت گیالن قرار دارد که برای آماده 
کردن زیرساختهای مناسب برای این کار نظیر 
صیادی،  سیار  های  اسکله  احداث   ، مطالعات 
و  ها  قفس  استقرار  برای  مناسب  مکان  تعیین 
گرفته  نظر  در  اعتبار  تومان  میلیارد   1۰ غیره 
ولی  یافته  تخصیص  نیز  درصد   ۵۰ که  شده 

هنوز به دست ما نرسیده است .
برای  گذار  سرمایه   17 حدود  افزود:  وی     
پرورش ماهی در قفس اعالم آمادگی کرده اند 
که تاکنون برای 1۰ مورد در چابکسر، کیاشهر، 
موافقت  هشتپر  لیسار  و  کپورچال  رود،  حسن 

اصولی و پروانه تاسیس صادر شده است.
به گفته وی این افراد هم اکنون در حال انعقاد 
قفس  سازنده  خارجی  های  شرکت  با  قرارداد 
هستند که از مهر ماه امسال در استان گیالن 

عملیاتی خواهد شد.
شعبانی صادرات محصوالت شیالتی را در هفت 
بخش صادرات آبزیان گرمابی سه هزار و 3۰۰ 
و  تازه  پرورشی  خاویاری  ماهی  گوشت   ، تن 

منجمد ۲۲ تن اعالم کرد .
دو  صادرات  همچنین  گیالن  داد:  ادامه  وی 
 ، گرمابی  پرورشی  ماهی  بچه  عدد  میلیون 
17۵ هزار عدد ماهی زینتی به عراق، جمهوری 

آذربایجان و افغانستان داشته است .
:از  کرد  خاطرنشان  گیالن  شیالت  مدیرکل 
فروش کل صادرات آبزیان این استان مقدار ۲۰ 

میلیون دالر درامد ارزی حاصل شده است .
و  مراکز مهم صید و صیادی  از  استان گیالن 

پرورش ماهی در کشور محسوب می شود.

 رودخانه های گیالن شرایط 
مناسب برای مهاجرپذیری را 

از دست داده اند

انزلی برای  اعضای هیات رییســه شورای شهر 
ابقاء شدند  سومین سال متوالی 

   سالم گیالن- در جریان انتخابات هیئت 
رئیسه شورای شهر انزلی، تمام اعضای هیئت 
ابقا  خود  سمت  در  سال  یک  مدت  به  رئیسه 

شدند.
رییس شورای اسالمی انزلی در مراسم سومین 
دو  حضور  با  که  رییسه  هیئت  انتخابات  سال 
شهر  شورای  اعضای  و  فرمانداری  از  نماینده 
برگزار شد، اظهار داشت : مطابق برنامه ریزی 

های شورای اسالمی استان مقرر شد که یک 
کشور  سراسر  در  مقرر،  موعد  از  زودتر  هفته 

انتخابات هیات رییسه شوراها برگزار شود.
هر  در  اینکه  بیان  با  فر  بدیعی  محمدرضا 
افزود:  دارد،  وجود  نظر  اختالف  شورایی 
در  تاثیری  هیچ  اعضا  بین  در  نظر  اختالف 
انتخاباتی  هر  در  و  ندارد  شورا  تصمیمات 
 . است  آن  نتیجه  کننده  تعیین  آراء  اکثریت 
وی تصریح کرد : این روند طبیعی دموکراسی 
اگر  و حتی  است  نیز حاکم  دنیا  در  است که 
باید  باشد  مشخص  نیز  قبل  از  جلسه  نتیجه 

قانون رعایت شود.
شورای  رئیسه  هیئت  انتخابات  نتیجه  در 
به  فر  بدیعی  محمدرضا  انزلی  شهر  اسالمی 
هیئت  اعضای  مابقی  و  شورا  رییس  عنوان 
رئیسه نیز در سمت قبلی خود با حداکثر آراء 

به مدت یک سال دیگر ابقا شدند.

ــی تخصصی علوم زمین در  الکترونیک کتابخانه 
اندازی می شود راه  انزلی 

الکترونیکی  کتابخانه  گیالن-  سالم     
تخصصی علوم زمین گیالن به همت شهرزاد 
زمین  کل  اداره  کارشناسان  از  نژاد  پارسی 
در  کاسپین  باختری  منطقه  اکتشافی  شناسی 

بندرانزلی راه اندازی می شود.
   کتابخانه کنونی در اداره کل زمین شناسی 
در  )گیالن(  کاسپین  باختری  منطقه  اکتشافی 
زمان حاضر دارای مجموعه ها و منابع با بیش 
گزارش،  تخصصی،  کتاب  عنوان  یکهزار  از 

مجموعه مقاالت و کتاب های التین است.
تهیه گزارش های مقدماتی زمین لرزه و رانش 
های  دستگاه  به  ارائه  و  استان  داخل  منطقه 
های  پروژه  اجرای  سازمان،  و  استان  اجرایی 
مطالعات رسوب شناسی مانداب ها، ژئوتوریسم 
ساحلی  ژئومرفولوژی  نقشه  و  گزارش  تهیه   ،

گیالن، تهیه گزارش امکان سنجی زیر ساخت 
تهیه   ، کشور  شمال  دریایی  مکانی  اطالعات 
رشت،  شناسی  زمین  موضوعی  های  نقشه 
بانک  سازی  ،آماده  بهشهر  ساری،  لنگرود، 
ژئوتکنیک،  لرزه،  زمین  معادن،  اطالعاتی  های 
شناسی  زمین  نقشه  سازی  رقومی   ، ژئوبوتانی 
توسط  گرفته  صورت  اقدامات  جمله  از  گیالن 

این مرکز است.

انزلی اخبار 



مالس 
گــیالن

ماهناهم

6

مرداد و شهریور 1394 / شماره 5   

قاسم خوشسیما

گسترش باور نکردنی دام های شبکه هرمی »کیو  ِنـت« 

جوامع  و  اشخاص  است،  معلوم  پر  آنچه     
که  خورند  می   « ضربه   « جاهایی  از  همیشه 
خاص  مورد  آن  در  مناسبشان   « اطالعات   «
کم باشد یا اصوال اطالعاتی در آن زمینه وجود 
نداشته باشد. فقدان اطالعات و یا عوامل موثر 
های  پدیده  به  نسبت  افراد  ماندن  خبر  بی  در 
بسیاری  است که  اجتماعی، موضوعی  ناهنجار 
مدیریت  را  در کشورمان  بدافزارهای موجود  از 
از  هرکدام  در  عبارتی  به  نماید.  می  تقویت  و 
اعتیاد  انواع  مانند   « اجتماعی  زیست   « موارد 
های مخرب، بحث عفاف و حجاب، بخش های 
که  آنیم  شاهد  امثالهم،  و  ها  ماهواره  مخرب 
تنش  ایجاد  پی  در  ذاتا  آنکه  نه  افراد مشمول، 
به  بلکه  باشند  دیگران  یا  خود  برای  اجتماعی 
دلیل فقدان اگاهی های عمومی، خود، خانواده 

و جامعه را گرفتار عملکردشان می نمایند.
   با این مقدمه بحث در مورد گسترش شیوه ای 
دیگر از شبکه های هرمی یا اصطالحا مارکتینگ 
های نوین است که از گلد کوئیست قدیم به » 
کیونت » جدید تغییر نام داده است. شبکه ای 
اصرار  گردانندگان  قربانیان،  برخی  گواه  به  که 
کوئیست  گلد  کیونت،  نمایند  القاء  دارند  آن  به 
نیست چون به خوبی می دانند بسیاری ازمردم 
قربانی نام گلد کوئیست شده اند و آن قسمت 
از جامعه ایرانی که به دلیل ناآگاهی، رهایی از 
کردند  می  جستجو  آن  های  سایه  زیر  را  فقر 
اکنون بدترین خاطرات زندگی شان با این نام 

گره خورده است.
تقریبا  اطالعات  کیونت  قربانی  چند  با  گفتگو 
مشابه وغیر قابل باوری را به همراه داشت.غیر 

قابل باور تنها به سه دلیل:
1.یک انسان تا چه میزان می تواند ساده لوح و 
خوش خیال باشد و پایان راه حماقت های این 

چنینی کجاست؟
۲.برخی ها برای رسیدن به مطامع دنیوی خود 
از دو گزینه بی خبری و حماقت  اندازه  به چه 

افراد ساده لوح، سوء استفاده می کنند؟
جامعه  به  عمومی  های  بخشی  آگاهی  3.عدم 
چه عواقبی دارد و سزای گناه چنین کم فروشی 

چیست؟
   بی شک عده ای با بنده هم عقیده نیستند و 
سوالشان این است چرا در این میان ازآیتم هایی 
به نام اقتصاد ناسالم، گسترش بیکاری جوانان و 
موانع توسعه همه جانبه سخنی به میان نیامده 
است که باعث شده است جوانان به سوی چنین 
در  نمایند.  پیدا  سوق  مانندی  سراب  رفتارهای 
اینجا به نظر می رسد پاسخ این باشد که هیچ 
پیوندی بین چنین شبکه های » شبه اقتصادی 
» و ناکارمدی اقتصاد عمومی وجود ندارد چون 
اصوال هیچ یک از کاربران چنین شبکه هایی به 
سود اقتصادی نرسیده اند و دنبال نمودن چنین 
سرابی فقط یک ساده لوحی گران قیمت بوده 
است. درست همانند آن است که کسی بخواهد 

با ریختن بنزین بر روی آتش آنرا خاموش کند 
و بین ایندو مقوله ارتباطی به چشم نمی آید که 
کسی بخواهد معضالت اقتصادی خود را با این 

روشها حل کند.
تقریبا مشابه فریب خوردگان و  تعریف های     
قربانیان از وعده ی درآمدهای نجومی به میزان 
می  آغاز  اینگونه  هفته،  در  تومان  میلیون   6۰
عمدتا  آنان  اصلی  مقر  که  هایی  شرکت  گردد. 
است  تهران  غربی  جنوب  و  جنوب  حواشی  در 
شناسایی  برای  را  خود  هرم  در  موجود  اعضای 
افراد جدید آموزش می دهند و از وظایف اعضاء 
قدیمی تر، شناسایی اشخاص جدید و تبلیغ برای 

پیوستن آنها به کیونت است.
جلسات پرسش و پاسخ و یا اصطالحا » پرزنت » 
که اعضای قدیمی تر موظف می شوند دوستان 
و آشنایان خود را پس از شناسایی به طبقه های 
دوست  عنوان  به  و  نموده  معرفی  هرم  باالیی 
مشترک، رئوس هرم را با زیر شاخه های جدید 
متصل نمایند. افراد باال دست که در این مرحله 
حکم دوست مهربان و دلسوز را برای زیر شاخه 

روانشناسان  شبه  حقیقت  در  کنند  می  بازی  ها 
خبره ای هستند که در مرحله نخست کار، وظیفه 
با  را  جدید  اعضای  درصدی  صد  اعتماد  دارند 
برای  استخدام رسمی  و  پیدا کردن شغل  ترفند 

آنان جلب نمایند.
   آنها در ابتدا از دوستان جدید خود می خواهند 
تاکید می کنند  را به خداوند بسپارند و  همه چیز 
شغل  به  وی  تا  نمود  خواهند  را  تالششان  تمام 
می  آنها  از  شود.  استخدام  و  رسیده  پردرآمدی 
خواهند به هیچ عنوان دست از دعا برندارند و در 
اطالع می  تلفنی  تماس  با  روزها  از همان  یکی 
دهند که انگار دعایش مستجاب شده و الزمست 
وی به تهران برود تا مقدمات مصاحبه، گزینش و 

استخدامش دنبال شود.
   چند تماس پشت سر هم و پی در پی از سوی 
دوست جدید - آنهم برای یک فرد ساده لوح - 
تهران  به سوی  بار سفر  سبب می شود شخص 
تعریف شده  مواردی که  بیشتر  در  و  غالبا  ببندد. 
است، قرار هشت صبح در میدان آزادی تهران با 
مانند  مواردی  بهانه  به  اما  شود  می  فیکس  آنها 
خراب شدن خودرویشان آنها را برای رسیدن به 
مکانهایی مانند میدان انقالب، میدان راه آهن و 
غیره، نهایتا تا جنوبی ترین نقاط تهران می کشانند 
عدم  از  مسیر  طول  در  گرفتنشان  نظر  زیر  با  تا 
همراه بودن افراد غیر، مانند پدر و مادر و یا حتی 

پلیس مطمئن شوند.
   به محض اطمینان از تنها بودن لقمه جدید به 
او ملحق می شوند، در ابتدا او را با خود به سالن 
غذا خوری می برند و پس از خواندن نماز غذایی 
می خورند. دوباره به او می گویند همین دعا ها 
استخدامشان  شرایط  است  شده  باعث  نمازها  و 
دارند  آن شرکت  در  که  دوستانی  از  و  جور شود 
خواهش کرده اند در پایان وقت اداری و عصر یا 
شب همانروز گزینش آنها را انجام دهند که هرچه 
زودتر مشغول کار و کسب و درآمد نجومی گردند.

ادامه می  اینجاست که کارهای روانی خاص     
یابد و دیالوگها به این نحو آغاز می گردد که انسان 
روزگاری در غارها زندگی می کرده است و تنها راه 
امرار معاشش کارهای بدنی و ماهیچه هایش بوده 
اما امروزه سنت ها نابود شده و آدمی با تکامل خود 
های  فعالیت  برای   « های جدیدی  استراتژی   «
اقتصادی اش پیدا نموده است که می تواند برای 
درآمد  تومان  میلیون  ای 6۰  هفته  تا  امثال شما 

داشته باشد.
   در اینجا منظور از استراتژی همان دروغ گفتن 

کار  هر  خواهند  می  خود  اعضای  از  آنها  است. 
نامعقول برای دریافت پول از خانواده را نوعی » 
استراتژی » بدانند تا به مقصود برسند و به عبارتی 
شرایط  تا  بگویند  خانواده  به  را  دروغی  نوع  هر 

استخدام آنها فراهم گردد.
آنها به شب میرسد و مراحل گزینش    مالقات 
همچنان ادامه می یابد، شستشوی مغزی با همه 
امیدهای واهی لحظه به  قدرت پیش می رود و 
لحظه دامن زده می شود. از آنها می خواهند در 
مورد کار هیچ صحبتی با خانواده هایشان نکنند که 
خاطرشان پریشان نشود یا آنکه فکر کنند کسی 
می خواهد سرشان کاله بگذارد. به آنها پیشنهاد 
می کنند حال که دعایشان مستجاب شده و مراحل 
گزینش و استخدام به خوبی در حال پیش رفتن 
است به خانواده شان اطالع دهند ظرف مدت چند 
ساعت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حساب انها واریز 

کنند تا » آفیس » شرکت تحویلشان گردد.
در  ای  اجاره  اتاق  همان  حقیقت  در  که  آفیس 
جنوب تهران است در واقع خانه تیمی است که 
برای آنها اجاره نموده تا از شب ماندن در خیابان 
در امان باشند. می گویند ۲۰ میلیون رقم زیادی 
روزه  دو  توانند  استخدام می  به محض  و  نیست 
چنین پولی را به خانواده خود عودت دهند و هیچ 
نگرانی وجود ندارد. فرد و خانواده اش که تامین 
چند ساعته چنین مبلغی برایشان دشوار است به 

دست و پایشان می افتند که کاری کنند نذرشان 
خراب نشود. آنها نیز در یک مرحله این رقم را به 
1۵ میلیون، سپس به 9 میلیون تخفیف می دهند 
تا شخص و خانواده از خدا خواسته با هزار دست 
پول  دریافت  یا  ماشین، طال  فروختن  مانند  آویز 
امثالهم مبلغ را تهیه و به حساب  ربا و دستی و 
نیز  لوح  ساده  فرزند  کنند.  می  واریز  فرزندشان 
به  برداشت و  از حساب  را  موظف می شود پول 

صورت نقدی تحویل آنان دهد.
به  مدام  مسیر،  طول  در  بدانید  است  جالب      
آنان گوشزد می شود الزمست همه این موارد از 
طرف خود و خانواده اعضا محرمانه بماند تا فردا 
انگ تبانی در استخدام به آنها زده نشود و همواره 
وزارت  به  منصوب  تهی  و  سر  بی  نامه  تصویر 
صنعت، معدن ،تجارت به آنان نشان داده می شود 
که همه ی مجوز آنان کپی همین نامه بی نام و 

نشان است.
از دریافت وجه به صورت  اینجاست که پس     
در  شرکت  حساب  به  پول  شود  می  مقرر  نقدی 
خارج از کشور واریز و ضمن تحویل گرفتن آفیس 
ایی   « حساب  به  متعاقبا  آنان  حقوق  تدریج  به 
اینجاست که  و  منتقل خواهد شد  آنان   « کارت 
مرحله  خود  که  کاری  شود.  می  شروع  آنان  کار 
افرادی  باید  اند و حاال  را تجربه کرده  از آن  ای 
را در بین دوستان و آشنایان پیدا نموده، آنها را به 
مسیری بکشانند که خود در این چند روزه پیموده 
نه  به کالهبرداران،  پول  پرداخت  با  اکنون  و  اند 
راه پس دارند و نه راه پیش و ناچارنند با همراه 
کردن دیگران با خود، گام در راه سرابی بگدارنند 

که انتهایش معلوم است.
   در این مرحله، کار عضو جدید شروع می شود. 
پیدا کردن اطالعات سجلی، آدرس سکونت، نمره 
از  افراد جدید  و غیره  ایمیل  آدرس  تلفن همراه، 
مراکز  دانشگاهها،  مدارس،  مانند  هایی  مجموعه 
ناچار است  امثال آن که فرد  فنی و حرفه ای و 
الاقل برای پس گرفتن پول خود، تن به خواسته 
های آنان دهد و امید دریافت مواجب 6۰ میلیونی 
کم کم رنگ می بازد.گرفتار بودن برخی از مردم 
شهر به این تراژدی قابل باور نیست. تراژدی که 
چون مردم به آن می خندند و چون همه آنها را 
مورد شماتت قرار می دهند، بنابراین خود با آن می 
سوزند و می سازند و غالبا جایی مطرح نمی کنند 

که چه کالهی سرشان گذاشته اند.
   تبلیغ چنین پروسه شومی توسط افراد خاص، 
نظر  و  سمع  به  امیدواریم  که  است  موضوعی 
سازمانهای امنیتی رسیده شود و باز امیدواریم اگر 
مبارزه باال به پایین با چنین پدیده هایی پیچیده و 
گسترده است بنابراین همه ما از جمله صدا و سیما 
باالبردن  با  نمائیم  فرهنگی، تالش  نهاد های  و 
سطح آگاهی های عمومی و اطالعاتی مردم آنها 
را به این باور برسانیم که هر نهاد مالی اقتصادی 
کشور چنانچه از سوی مراجع رسمی تائید نگردد 
بیکاری  معظل  با  مقابله  در  و  است  کالهبردار 
نشویم.  انداخته  چاه  به  چاله  کشور،از  در  موجود 
تالش  همه  و  بفهمیم  است  الزم  که  اینجاست 
کنیم تا به چنین گروههایی از جامعه بفهمانیم و در 
انتها دوباره تاکید نمائیم که کسی شعله های آتش 
را با ریختن بنزین بر روی آن خاموش نمی کند و 
حتی شروع چنین رفتارهای جاهالنه ای تنها یک 

حماقت محض است.

فناوری

    سالم گیالن-   رئیس پلیس فتای غرب استان تهران درباره خطرها و پیامد های بازی اندرویدی »کلش.اف.کلنز« هشدار داد.
 clash of clans سرهنگ اصغر باقریان در این باره گفت: این روزها نام یک بازی مخصوص تلفن های همراه هوشمند به نام

»کلش.اف.کلنز« به شدت در میان نسل جوان و نوجوانان کشور بر سر زبان ها افتاده است.
   وی افزود: »کلش.اف.کلنز« در حالی به یکی از پرطرفدار ترین بازی های رایانه ای در میان جوانان و خانواده های ایرانی تبدیل شده که 
عالوه بر داشتن آسیب های مخرب در حوزه روانشناسی یک بازی اعتیاد آور و مخرب شناخته شده است. این بازی یکی از پر فروش ترین 
بازی ها و جذاب ترین بازی های دنیا است.رئیس پلیس فتا غرب استان تهران ادامه داد: متاسفانه در این بازی نیز مثل دیگر بازی های 

اندرویدی امکان به سرقت رفتن اطالعات شخصی کاربران وجود دارد.
   چراکه افراد سود جو می توانند با هک این بازی موجب به سرقت رفتن اطالعات شخصی افراد شوند.

 هشدار پلیس درباره »کلش آف کلنز«
خبر     

    سالم گیالن-   معاون وزیر ارتباطات از 
راه اندازی ایمیل دانش آموزی و موتور جویشگر 
فارسی در پی انعقاد تفاهمنامه با وزارت آموزش 

و پرورش خبر داد.
    به گزارش مهر- وزیر ارتباطات از راه اندازی 
ایمیل دانش آموزی و موتور جویشگر فارسی در 
پی انعقاد تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش 

خبر داد.
   نصراهلل جهانگرد، فناوری اطالعات  را عنصر 
موثر در تغییرات استراتژیک عنوان کرد که می 
تواند مدیریت تغییر در تعلیم و تربیت را محقق 

کند.
   و ی با اشاره به تفاهم نامه امضاء شده میان دو 
وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطالعات و آموزش 
و  اتصال  سازی  کرد:  بستر  تصریح  پرورش  و 
از فناوری های نوین  با استفاده  ارتباط مدارس 
نظیر ۳G و ۴G،  ایجاد سامانه چند سکویی 
محتوا و تامین محتوا و امکانات برای مدارس، 
معلمان و دانش آموزان مانند ایمیل دانش آموزی 
و موتور جویشگر فارسی از جمله محورهایی است 

که بر اساس این تفاهم نامه محقق خواهد شد.
   رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، تغییر 
ایجاد  یادگیری در جهت  یاددهی و  شیوه های 
زمینه کسب مهارت، خالقیت و نوآوری در جوانان 
را از جمله مواردی دانست که به کمک فناوری 
های مدرن امکان پذیر است و گفت: آموزش و 
پرورش محیط تربیت نسل آینده و توسعه مبتنی 
بر دانش است و به همین جهت، مهمترین نهاد 

سرمایه گذاری آینده کشور محسوب می شود.
جهانگرد، آموزش و پرورش را پیشگام در استفاده 
طی  داد:  ادامه  و  دانست  اطالعات  فناوری  از 
اقدامات اساسی در این حوزه  1۵ سال گذشته، 
صورت گرفته که از آن جمله می توان به استفاده 
از کامپیوتر به عنوان ابزار یادگیری و تالش برای 
افزایش سواد اطالعاتی معلمان و دانش آموزان 

اشاره کرد.
   معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اهداف تعریف 
شده در چشم انداز 14۰4 گفت: انسان های آینده 
باید دانش استفاده و کار با این فناوری را بدانند و 
این آینده سازان هم اکنون در سال های آغازین 
الزم  و  هستند  پرورش  و  آموزش  در  تحصیل 

است مهارت های الزم را یاد بگیرند.
کشور  ارتباطات  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی     
مبتنی بر صوت بوده تاکید کرد: برنامه ریزی ها 
برای تحول در زیرساخت کشور صورت گرفته تا 
ارتباطات مبتنی بر دیتا پیاده سازی شود؛ از سوی 
دیگر، خدمات دولت احصاء شده که این خدمات 
های  شبکه  تا  شده  بندی  دسته  خوشه   14 در 
اختصاصی مورد نیاز طراحی و پیاده سازی شود.

   طبق آخرین آمار ارائه شده، بیش از 4۰ هزار 
مدرسه در کشور به شبکه اینترنت متصل شده 

اند.

 اتصال مدارس به
 نسل 3 و 4 موبایل 

اخبار کوتاه     

 فروش 4۰ میلیون گوشی 
هوشمند در ایران طی یک سال 

   عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران 
از خریداری 4۰ میلیون اسمارت فون طی یکسال 

گذشته در  ایران خبرداد.
از جمله  تکنولوژی های جدید   ،       سرائیان 
اسمارت فون ها را عامل تحوالت زندگی در چند 

سال آینده دانست.

     

 مالک تلگرام کیست؟ 

     سالم گیالن-  موفقیت عجیب این نرم 
افزار طی دو سال گذشته دور از انتظار بوده اما 
بد نیست بدانیم مالک جوان و مولتی میلیاردر 

تلگرام کیست؟
     موفقیت عجیب این نرم افزار طی دو سال 
گذشته دور از انتظار بوده اما بد نیست بدانیم 
مالک جوان و مولتی میلیاردر تلگرام کیست؟

   یک مهندس 3۰ ساله روس طراح اصلی و 
مالک شبکه اجتماعی تلگرام است.

    پیام رسان تلگرام یک پیام  رسان چندسکویی 
متن باز  کالینت  نسخه های  برای  که  است 
تصاویر،  پیام ها،  می توانند  کاربران  است. 
رمزنگاری  شده  را  خود  اسناد  و  ویدئوها 
تبادل کنند. تلگرام در تبلت ها و موبایل ها و 
دستگاه های بدون وای- فای هم در دسترس 
است.پاِول والِریویچ دوُرف متولد 19۸4 حدودا 
اصلی  طراح  و  افزار  نرم  مهندس  ساله  سی 
تلگرام اصال یک روس است  اجتماعی  شبکه 
حدود  در  رقمی  جوان  این  خالص  دارایی  که 

۲6۰ میلیون دالر تخمین زده شده است.

 پروژه اینترنت رایگان 
ادعاست! 

   محمود واعظی در حاشیه مراسم ارتقای پروانه 
رایتل به نسل چهارم ارتباطی در ارتباط با ارائه 
کمپانی  یک  سانسور  بدون  و  رایگان  اینترنت 
آمریکایی به کشورهای در حال توسعه و توسعه 
نیافته تحت عنوان »اوترنت« گفت: این موضوع 
قطعا تا ۲۰ روز دیگر که می گویید اتفاق نخواهد 
افتاد و درباره چیزی که اتفاق نمی افتد چرا باید 

به پیشواز برویم.

 اینترانت کشور 2۰ ترابیت 
می شود 

افزایش  از  زیرساخت  شرکت  عامل  مدیر      
ظرفیت IP داخلی در کشور خبر داد.

  وی همچنین خاطر نشان کرد: ظرفیت شبکه 
IP داخلی از 64۰ به ۲ هزار و 4۰۰ گیگابیت بر 
ثانیه رسید. قرار است این ظرفیت طی دو سال 
آینده با رشد ۸,3 برابری به ۲۰ ترابیت بر ثانیه 

برسد. 

ترکیه مقصر قطعی تلگرام

کمپانی اپل پس از ماه ها انتظار طرفداران این برند آیفون های جدید خود را با نام های آیفون ۶ اس ) 6S iPhone ( و 
آیفون ۶ اس پالس ) 6S Plus iPhone( رسما معرفی کرد.آیفون ۶S های جدید نسبت به نسل قبلی خود دستخوش 

تغییراتی در بخش سخت افزاری و همچنین همراه با ویژگی های جدیدی معرفی شده اند.

ــما معرفی شدند  رس اس پالس   6 آیفون  و  اس   6 آیفون 

بطور خالصة: هــا  ویژگی  ــن  مهمتری
3D Touch فناوری •

• آلومینیوم و شیشه ی مستحکم تر در بدنه
• اضافه شدن رنگ طالیی سرخ

M9 با معماری 64 بیتی و چیپ A9 چیپ •
• دوربین iSight دوازده مگاپیکسلی با فوکوس خودکار سریعتر

4k قابلیت فیلمبرداری •

• دوربین جلوی ۵ مگاپیکسلی با کیفیت HD و امکان استفاده از تاچ 
اسکرین به عنوان فالش

• امکان تهیه ی تصاویر زنده و متحرک
• وای فای و LTE نسل جدید با سرعت بیشتر

Hey Siri امکان دسترسی دائمی به سیری با استفاده از عبارت •
• برخورداری از آی او اس 9

   همزمان با اختالالت مجدد پیام رسان موبایلی 
تلگرام وزیر ارتباطات قطعی چندساعته این شبکه 
را ناشی از قطع لینک ارتباط کشور ترکیه عنوان 

کرد. 
از این اظهارات صریحی     در حالی که پیش 
موبایل  شبکه  این  فیلترینگ  عدم  با  ارتباط  در 
کرده  عنوان  ارتباطات  وزیر  و  بود  شده  مطرح 
سازی  مسدود  قصد  عنوان  هیچ  »به  بود: 
شبکه های موبایلی را نداریم« انتظار می رفت که 
از زیرساخت کشور باشد که  این اختالل ناشی 
رد کرد  را صراحتاً  این موضوع  واعظی  محمود 
و در ارتباط با اختالالت این پیام رسان موبایلی 
گفت: این اختالالت ناشی از قطع لینک ارتباطی 
کشور ترکیه به دلیل موضوعات پیش آمده در این 
کشور است که ظرفیت آن حدود ۵۰ گیگابیت 

بر ثانیه است.

در آستانه بزرگ ترین رخداد 
مخابراتی کشور

  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات 
و اطالع رسانی که بیشتر با نام اختصاری »ایران 
تله کام« شناخته شده است به عنوان بزرگ ـرین 
رخداد در عرصه مخابرات کشورمان آماده برگزاری 
شایسته در فضائی به وسعت تقریبی سی هزار متر 

مربع می باشد.
  این نمایشگاه از 4 تا 7 مهرماه 1394 مهر ماه 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان خواهد بود.



مالس
گــیالن
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آتش زنندگان کاه و کلش یکسال به زندان می روند 

سید هادی زحمتکار

پیاده راه اعلم الهدی از منظر توسعه متوازن

  نام پیاده راه اعلم الهدی با نام دکتر ثابت قدم 
است،شهرداری  خورده  گره  رشت  فعلی  شهردار 
مانده  جای  به  مخالفتها،طرح  تمام  وجود  با  که 
ی دوره های قبلی شورای شهر رشت )پیاده راه 
اعلم الهدی( را اجرا نمود و اگر عمر دوره قبلی 
بر  اکنون  شاید  یافت  می  ادامه  وی  شهرداری 
روی پیاده راه امام خمینی)ره(،شریعتی و سعدی 

قدم می زدیم.
   اکنون با حضور مجدد دکتر ثابت قدم به عنوان 
تغییر  زمزمه  دیگر  یکبار   ، رشت  جدید  شهردار 
شهدای  میدان  به  متصل  خیابانهای  کاربری 
می  گوش  به  راه   پیاده  به  )شهرداری(  ذهاب 
این تغییر  رسد که الزم است معایب و محاسن 
الهدی  اعلم  راه  پیاده  به  خیابان  از  کاربری، 
بررسی شود تا با رفع معایب ، نسبت به اجرای 

این تغییر کاربری اقدام شود.
   یکی از مهمترین شاخصه بررسی مفید بودن 
از  بررسی  بشر،  زندگی  در  توسعه  یا  پروژه  یک 
جای  به  یعنی   ، باشد  می  متوازن  توسعه  منظر 
تاثیر   ، )توسعه(  پروژه  یک  به  بعدی  تک  نگاه 
آن در ابعاد دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.حال 
از منظر توسعه متوازن سعی می نماییم بخشی 
بیان  را  الهدی  علم  پروژه  گذاری  تاثیر  ابعاد  از 

نماییم.
شهدای  میدان  کاربری  است  الزم  ابتدا     
امام  خیابانهای  و  ذهاب)شهرداری( 
خمینی)ره(،شریعتی ، سعدی و اعلم الهدی که در 
ذیل به اختصار میدان شهرداری رشت آورده می 

شود را بیان نماییم:
 ، فرهنگی  مرکز  رشت  شهرداری  میدان     
و حمل  ، سیاسی  مذهبی   ، اقتصادی   ، تاریخی 
و نقل شهر رشت می باشد و در واقع قلب شهر 

رشت می باشد.
   بازار بزرگ شهر رشت که بازاری مشهور در 
کل کشور می باشد در اطراف میدان شهرداری 
بازار، حدود 7۵  این  رشت واقع گردیده است.در 
درصد مردم شهر رشت و ۵۰ درصد مردم استان 
گیالن ، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مایحتاج 

خود را از آن تهیه می نمایند.
    این میدان ، ساختمانهای تاریخی استانداری 
سابق ، ساختمان شهرداری ، اداره پست ، مساجد 
، کتابخانه ملی ، سینما ، حمام ، هتل و مسافرخانه 
ها را در خود جای داده که به وسیله خیابان )پیاده 
راه( اعلم الهدی به یک میدان تایخی دیگر به نام 

سبزه میدان متصل گردیده است.
   این میدان به مرکز فعالیتهای سیاسی ، نظامی 
و مذهبی در شهر رشت نیز تبدیل شده است ، 
میدانی که راهپیمایی ها ، بدرقه رزمندگان اسالم 
به جبهه ها ، تشییع پیکر مطهر شهدا ، علما و 
بزرگان ، رژه یگانهای نظامی و انتظامی در ایام 
مختلف و برگزاری مراسم های مذهبی را به یاد 

می آورد.
نام خیابان  به گوش می رسد  اما هر گاه     و 
 ، شود  می  متبادر  ذهن  به  که  تعریفی  اولین   ،
یعنی  باشد  انسان و کاال می  انتقال  و  جابجایی 
خیابانهای    . نقل  و  حمل  یا  ترابری  همان 
حمل  اصلی  بار  رشت  شهرداری  میدان  اطراف 
بهتر   ، به دوش می کشد  را  نقل شهر رشت  و 
است برای لمس این موضوع به آمار ذیل توجه 
 ، تاکسی  ایستگاههای  درصد   7۰ :حدود  شود 
درصد   ۵۰  ، اتوبوس  ایستگاههای  درصد   1۰۰
ایستگاههای سواری های شخصی خارج شهری 
در میدان شهرداری واقع شده است ، این حجم 
زیادی  افراد  که  است  معنی  بدین  ایستگاهها  از 
برای  یا  است  شهرداری  میدان  آنان  مقصد  یا 
رسیدن به مقصد خود باید این مسیر را انتخاب 
توجه  با   ، انسان  نقل  و  حمل  بر  کنند.عالوه 
واقع  میدان  این  در  رشت  بزرگ  بازار  اینکه  به 
گردیده است و مبادله 6۰ در صدی کل کاالهای 
استان گیالن در این بازار انجام می شود ، توجه 

این میدان درجایگاه  را در  به حمل و نقل کاال 
ویژه ای قرار اده است.

 ایستگاه های تاکسی و اتوبوس در 
خیابان امام خمینی )ره(

   حال با مشخص شدن کاربری میدان شهرداری 
خیابانهای  از  یکی  کاربری  تغییر  تاثیر   ، رشت 
منتهی به میدان شهرداری )خیابان اعلم الهدی( 
به پیاده راه را از ابعاد مختلف بررسی می نماییم.

     الف( اجرای خیابان اعلم الهدی به پیاده راه 
نقل عمومی وشخصی  و  وسایل حمل  ارتباط   ،

را  میدان  سبزه  و  شهرداری  میدان  بین  ما 
گردید  باعث   ، امر  است.این  نموده  قطع 
حجم عمده ای از این وسایل نقلیه ، برای 
رسیدن به مقصد خود از خیابانهای بیستون 
و خیابان الکانی استفاده نمایند و منجر به 
میدان  میدان سبزه  و  خیابانها  این  ترافیک 

گردیده است.
خیابان  در  شده  ایجاد  ترافیک   

بیستون
مضافًا ساکنین و کسبه خیابان اعلم الهدی 
از ابتدای بهره برداری این پروژه تا چند ماه 
انسان  نقل  و  امکان حمل   ( تردد  امکان   ،
با  نقلیه خود را نداشتند که  و کاال( وسایل 

، تحت  راه  پیاده  از  توانستند  فراوان  پیگیریهای 
شرایط خاص استفاده نمایند.

 ب( ایستگاههای تاکسی و اتوبوس که مبدا آنها 
میدان شهرداری و مقصد آنها ، یخسازی ، احمد 
گوراب ، سام ، علی آباد ، معلولین می باشد ، از 
الهدی به سبزه میدان تغییر مکان  خیابان اعلم 
بر  عالوه  ایستگاهها  مکان  تغییر  شد.این  داده 
ایجاد ترافیک در خیابانهای اطراف سبزه میدان 
نقل  و  حمل  های  سیستم  از  استفاده  ،اهداف 
در   . است  داده  تاثیرقرار  تحت  نیز  را  همگانی 
تعریف سیستم های حمل و نقل همگانی آمده 
است: انواع سیستم های حمل و نقل همگانی در 
کنار یکدیگر باید شرایطی از قبیل ایمنی ، راحتی 
فراهم  را  مسافران  جابجایی  در  باال  سرعت  و 
نماید . همچنین نیاز است به کارگیری سیستم 
های مختلف از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد 
. این تغییر مکان ایستگاه ، باعث افزایش زمان 
افراد  اقتصادی   سفرها،هزینه  بعضی  ودر  سفر 

استفاده کننده از حمل و نقل همگانی را افزایش 
آن  از  استفاده  دیگر  آن  بر  عالوه  و  است  داده 
راحت نمی باشد ، با ذکر یک مثال این مطلب 

روشن تر خواهد شد:
   افرادی که ساکن شرق و جنوب شرقی رشت 
با  و  معلولین( هستند   ، جنگل  سردار   ، )الکانی 
نقل عمومی و  از سیستم های حمل و  استفاده 
بخاطر موضوع فعالیت خود قصد سفر به شمال 
و شمال غرب رشت )گلسار ، فخب ، فرودگاه(  
ایستگاههای  فاصله  دلیل  به  دارند  را  بلعکس  و 

تاکسی و اتوبوس باید مسیر میدان سبزه میدان 
به  معلولین(   ، جنگل  سردار   ، الکانی  )ایستگاه 
خیابان سعدی )ایستگاه گلسار، فخب ، فرودگاه( 
را پیاده روی نمایند و به همین دلیل ، زمان سفر 
یابد)بدون  افزایش می  آنان در حدود 1۵ دقیقه 
خیابان  و  الکانی  خیابان  ترافیک  احتساب 
بیستون( . حال شما تصور نمایید افراد سالخورده 
به  رسیدن  برای  جامعه مجبور هستند  معلول  و 
مقصد خود از این ایستگاه ها استفاده نمایند ، چه 
سختی هایی را تحمل می نمایند  و در صورت 
استفاده از مسیرهای دیگر برای رسیدن به مقصد 

، هزینه اقتصادی آنها افزایش می یابد.
   با بیان مثال باال مشخص شد که در بعضی 
دیگر  عمومی  نقل  و  حمل  از  استفاده  سفرها  
نقل  و  حمل  از  استفاده  عدم  و  ندارد  توجیهی 
عمومی ، تبعاتی دارد که از توضیح آن در اینجا 

خودداری می گردد.

   

ترافیک دور سبزه میدان به دلیل انتقال  
ایستگاه های تاکسی به دور میدان

از  ای  عمده  بخش  اینکه  به  توجه  با  ج(     
سفرهای شهری به صورت پیاده انجام می شود 
، وجود پیاده راه مناسب از جمله نیازهای اولیه 
نیز  سواره  سفرهای  از  باشد.بخشی  می  شهر 
معموال به شکل پاره سفر ، نظیر سفرهای بین 
دو ایستگاه اتوبوس ، فاصله ی محل پارکینگ تا 
مقصد و غیره ، به صورت پیاده انجام می گیرند.

سیستم پیاده راه در مقایسه با سایر سیستم های 
شهری دارای خصوصیات و مزایای منحصر به 
فردی است که از جمله آنها می توان به انعطاف 
پذیری ، ارزانی ، مصرف انرژی کمتر، هماهنگی 
انسان  سالمت  و  محیطی  زیست  مالحظات  با 

اشاره نمود.
   تغییر کاربری از خیابان به پیاده راه ، تامین 
از  استفاده  با  و  باشد  می  باال  نیازهای  کننده 
المانهای سنتی و گاه مدرن ، مناظر زیبایی برای 
استفاده کنندگان از این سیستم را فراهم نموده 
است و به نوعی باعث می گردد که شهروندان 
تجلی  و  باشند  داشته  شهر  به  تعلق  احساس 
در عکس های  توان  را می  تعلق  احساس  این 

یادگاری در این پیاده راه ، مشاهده نمود.
تعبیه  های  نیمکت     
پیاده  این  در  شده 
استراحت  برای  راه 
شهروندان و مسافرین از 
تغییر  این  مزایای  دیگر 
از  و  باشد  می  کاربری 
شهری  طراحی  الزامات 
امیدواریم  و  باشد  می 
شهر  دیگر  جاهای  در 
این  اجرای  شاهد  نیز 
استراحت  برای  امکانات 

باشیم.
نامتناسب  نماهای  وجود 
ساختمانهای  از  بعضی 
راه  پیاده  این  اطراف 
ساختمان  کنار  در 
جمله  از  تاریخی  های 
از   ، ملی  کتابخانه 
تحت  را  زیبا  راه  پیاده  این  که  است  مواردی 
باعث  نوعی  به  و  است  داده  قرار  خود  تاثیر 
آزار چشم بیننده می شود و الزم است در این 
خصوص ، حداقل در این مسیر ، طرح همسان 

سازی نماها اجرا شود.
د( از موارد دیگر تاثیرگذاری این تغییر کاربری 
، می توان به اثر منفی بر کسب و کار کسبه این 
خیابان اشاره نمود که دلیل عمده آن ، مشکالت 
 ، اطراف  های  پارکینگ  نبودن  کافی   ( تردد 
ترافیک خیابان های اطراف میدان شهرداری و 
سبزه میدان و عدم تردد وسایل نقلیه خصوصی ( 
در خیابانهای اطراف میدان شهرداری می باشد.

عدم توجه به کسب و کار ، بیکاری را افزایش 
مشکالت  از  بسیاری  منشا  بیکاری  و  دهد  می 
اجتماعی و روانی از جمله :عدم شور و شوق و 
نشاط برای زندگی ،عدم احساس مفید بودن  ، 
تنش در خانواده ، اعتیاد و بسیاری از مشکالت 
شهری  مدیران  است  الزم  که  شود  می  دیگر 
حتما نگاه ویژه ای به این مسئله داشته باشند.

تاثیر گذاری  ابعاد  از  تنها بخشی  باال  موارد     
ابعاد  بیان  از  باشد،که  می  کاربری  تغییر  این 

دیگر صرف نظر شده است.
   امید است مدیران شهری از جمله جناب آقای 
اولویت  در  را  متوازن  توسعه   ، قدم  ثابت  دکتر 
همه  در  تا  دهند  قرار  خود  های  پروژه  اجرای 
شاهد  را  رشت  شهر  توسعه  و  رشد   ، ها  زمینه 

باشیم.
نیکویه- باران-محمود  شهر  رشت  منابع:1.     

شورای اسالمی شهر رشت دوره دوم13۸۵
۲. معرفی سیستم یکپارچه حمل و نقل همگانی-

معاونت عمرانی وزارت کشور 13۸6
3. المانهای شهری،تاثیر گذاری بر ارکان طراحی 

شهری)همایش ملی عناصر زیباسازی(
4. پیامدهای زیانبار بیکاری هفته نامه اقتدار ملی

خبر     

     سالم گیالن- معاون دادستان رشت از برخورد شدید با سوزانندگان کاه و کلش خبر داد.
   به گزارش ایسنا ملکی اظهار کرد: با کسانی که نسبت به آتش زدن کاه و کلش و پسماندهای کشاورزی اقدام کنند طبق ماده 6۸۸ قانون مجازات 

اسالمی بدون هیچ مسامحه ای برخورد و مجرمین به مجازات تا یکسال زندان محکوم خواهند شد.
وی اضافه کرد: به کلیه کالنتری ها و حوزه های انتظامی استان ابالغ شده که به شدت با عاملین این معضل برخورد کنند.

   همه ساله پس از پایان فصل برداشت محصول از شالیزارهای استان گیالن، برخی افراد علیرغم هشدارها و اطالع رسانی اداره کل حفاظت محیط 
زیست، پسماند بجامانده از دروی محصول را آتش زده و موجب آلودگی شدید هوا می شوند که این امر خطرات زیادی را برای مردم بویژه کودکان 

و بیماران قلبی و ریوی به همراه دارد.
مامورین اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن نیز حسب وظیفه در صورت مشاهده، پس از تشکیل پرونده عامل آتش سوزی را به مراجع قضایی 

معرفی می کنند.

 بهره برداری از 1۰ هزار 
میلیارد ریال طرح صنعتی 

جدید تاپایان امسال
صنعت،  سازمان  رئیس  گیالن-  سالم    
معدن و تجارت گیالن با تاکید بر حمایت از 
استان  در  صنعت  رشد  برای  گذاران  سرمایه 
ریال طرح صنعتی  میلیارد  از 1۰ هزار  گفت: 

جدید تاپایان امسال بهره برداری می شود.
   به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت گیالن، علی منتظری با بیان 
اینکه بیش از یک هزار و 1۰۰ طرح صنعتی 
کرد:  اظهار  دارد،  وجود  استان  در  تمام  نیمه 
این طرح  بخش عمده سرمایه گذاری ها در 
ناچیزی  مبلغ  و  سرمایه  و  گرفته  صورت  ها 
نیاز است تا این طرح های نیمه تمام به بهره 

برداری برسند.
    وی افزود: به دلیل وجود شرایط مناسب 
اقلیمی و نیز به واسطه فضای تعاملی مناسب 
و ایجاد زیرساخت های خوب در استان برای 
سال  چند  های صنعتی، طی  گذاری  سرمایه 
ایجاد  استقبال سرمایه گذاران در  اخیر شاهد 

طرح های بزرگ صنعتی در گیالن هستیم.
از  بیش  اکنون  هم  داد:  ادامه  منتظری     
بومی  7۰  درصد مدیران صنعتی در گیالن، 
استان نیستند که این نشان از استقبال سرمایه 

گذاری در گیالن است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس     
گیالن بر لزوم افزایش حمایت سیستم بانکی 
استان  در  تولیدی  و  صنعتی  های  فعالیت  از 
های  گذاری  سرمایه  در  کرد:  بیان  و  تاکید 
ریالی  و  ارزی  منابع  از  زیادی  حجم  صنعتی 
باید صرف راه اندازی و تداوم تولید شود که 
از سوی  کافی  های  حمایت  عدم  در صورت 
به  گذار  یقین سرمایه  به طور  بانکی  سیستم 

تنهایی نمی تواند از عهده هزینه ها برآید.
تولیدات  های  ظرفیت  از  استفاده  به  وی 
و  کرد  اشاره  استان  محور  صادرات  صنعتی 
واحد   4۰ میانگین  طور  به  اکنون  هم  افزود: 
صنعتی در گیالن، محصوالت تولیدی خود را 
به خارج از کشور صادر می کنند اما به واقع  
ظرفیت  استان  در  مستقر  صنعتی  واحد   ۲۰۰
تولیدات  با صادرات  دارندکه  آنرا  توانمندی  و 

خود، وارد بازارهای بین المللی شوند.
صادرات  افزایش  اینکه  بیان  با  منتظری     
تابع شرایط اقتصادی و سیاسی و نیز افزایش 
کیفیت کاال است، گفت: در تالش هستیم تا 
بهره  با  کارا  و  مطمئن  کاری  برنامه  یک  در 
مندی مناسب از شرایط مطلوب به وجود آمده 
محور،   صادرات  تولید  از  حمایت  و  کشور  در 
بحث رقابت در بازارهای خارجی را در سطح 
ایجاد  استان  در  مستقر  صنعتی  واحد   ۵۰۰

کنیم.
اندک زمین و  ادامه سهم  این مسئول در     
عرصه های صنعتی در گیالن را یکی از مهم 
ترین مواردی دانست که باید به طوری جدی 
میانگین  کرد:  اضافه  و  شود  پرداخته  آن  به 
عرصه صنعتی در کشور یک درصد است که 
سهم گیالن از این میزان بسیار اندک و در حد 

دو دهم درصد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گیالن خبر داد:

تاسیس انجمن خیرین     
 کتابخانه ساز گیالن

خیرین  عمومی  گیالن-مجمع  سالم     
معاون  حضور  با  گیالن  استان  ساز  کتابخانه 
استانداری،  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه 
گیالن  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  مدیرکل 
از مسئوالن و خیرین کتابخانه ساز  و جمعی 
توسط  انجمن  این  اعضای  و  برگزار  استانی 

خیرین انتخاب شدند.
مجمع  اولین  در  اصغریان  حسین  محمد     
در  و  گیالن  ساز  کتابخانه  خیرین  عمومی 
استان  سراسر  ساز  کتابخانه  خیرین  جمع 
سنجش  مقیاس  اینکه  به  اشاره  با  گیالن، 
توسعه یافتگی جوامع میزان مطالعه در کشور 
است اظهار کرد: بر اساس معیارهای جهانی، 
یافتگی  توسعه  میزان  مطالعه،  سرانه  میزان 
متاسفانه  که  کند  می  مشخص  را  کشورها 
برخوردار  پایینی  مطالعه  سرانه  از  ما  کشور 

است. 
نیز  گیالن  در  متاسفانه  داد:  ادامه  اصغریان 
علیرغم پیشینه غنی فرهنگی، در حال حاضر 
سرانه مطالعه پایین بوده که بهبود این شرایط 
منابع  معاون  است.  ویژه  اقدامات  نیازمند 
با حرکتی  انسانی استاندار گیالن اعالم کرد: 
که توسط نهاد کتابخانه های عمومی گیالن 
همه  حمایت  مورد  شک  بی  که  شده  آغاز 
مسئوالن است و کمک های خیرین کتابخانه 
می  افزایش  استان  در  مطالعه  فضای  ساز، 
افراد جامعه  تا شرایط مطالعه برای همه  یابد 
چه شهری و چه روستایی فراهم شود.گفتنی 
خیرین  از  تن  چهار  از  جلسه  این  در  است 

کتابخانه ساز استان گیالن نیز تجلیل شد. 

   این میدان به مرکز فعالیتهای سیاسی ، 
نظامی و مذهبی در رشت تبدیل شده است ،  
میدانی که بیشتر راهپیمایی ها، تشییع پیکر مطهر 
شهدا ، علما و بزراگن ، رژه یاگنهای نظامی 

و  دیگر مراسمات در آن برگزار میشود.

تکریم دیگران،
 احترام به خود

خبر     

انتشار تصویر مدل های 
آرایشگاه زنانه در اینستاگرام

زنانه  آرایشگاه  سالم گیالن-مدیران دو    
در رشت، تصاویر خصوصی مدل های خود را 

برای تبلیغ در  اینستاگرام انتشار می دادند.
پلیس،  این  رصد  تیم  کارشناسان      
پروفایل هایی را در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
مبادرت  آنها  گردانندگان  که  کردند  شناسایی 
خود  مدل های  خصوصی  تصاویر  انتشار  به 

می کردند.     
   با پی جویی های فنی و پلیسی، گردانندگان 
اجتماعی  شبکه  در  غیراخالقی  پروفایل های 
۲3ساله  و   34 زن  دو  ترتیب  به  که  موبایلی 
رشت  ساکن  و  اهل  و  زنانه  آرایشگاه  مدیر 
قضایی  مقام  هماهنگی  با  و  شناسایی  بودند، 

دستگیر شدند.
   متهمان با توجه به شواهد و قرائن موجود به 
جرم خود اعتراف کردند و در بازجویی ها گفتند 
با انگیزه تبلیغات و جذب مشتری در پوشش 
شبکه اجتماعی موبایلی اقدام به انتشار تصاویر 

خصوصی مدل های خود  می کردند.
   رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان گیالن از شهروندان 
فعالیت  هرگونه  از  اطالع  در صورت  خواست 
پیام رسان های  یا  در فضای مجازی  مجرمانه 
پلیس  نشانی  طریق  از  را  مراتب  موبایلی، 
 www.Cyberpolice.irآدرس به  فتا 
Gfata@ نشانی  به  پلیس  این  ایمیل  یا 

police.ir گزارش دهند.
   بنا به اعالم پلیس فتای گیالن، پرونده های 
امسال در  اول  ماه  پلیس در سه  این  ورودی 
۵۵ درصد  قبل  سال  مشابه   مدت  با  مقایسه 
سرهنگ  گفته  طبق  است.  داشته  کاهش 
شده،  ذکر  زمان  مدت  در  محمدخانی، 
اینترنتی  برداشت  به  مربوط  پرونده های 
مزاحمت  بانکی،  حساب های  از  غیرمجاز 
با  مرتبط  کالهبرداری  و  سرقت  اینترنتی، 
را  فتا  پرونده های حوزه  بیشترین سهم  رایانه 

تشکیل داده اند.

حقوق شهروندی



مالس
گــیالن

ماهناهم

فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کوروش باقی

مدیراجرایی و سردبیر : ایمان رنجکش
نشانی : رشت، خیابان سعدی، کوچه پورنقاشیان، 

بن بست عدالت، ساختمان معین، طبقه سوم
همراه: 09117989597   

دورنگار :۰13-334۲۲137
چاپ: شرکت چاپ و نشر عطر کاغذ تاالب

مندرجات لزوما برتابنده دیدگاه نشریه نیست

سالم ورزش کوتاه ورزشـی   
اولین دوره لیگ شطرنج 

آموزشگاه های گیالن 
برگزار می شود

شطرنج  هیات  همکاری  و  پیشنهاد  با     
گیالن، اولین دوره رقابت های شطرنج لیگ 
آموزشگاه های استان برگزار می شود .معاون 
و  آموزش  کل  اداره  سالمت  و  بدنی  تربیت 
با  که  ای  جلسه  در   : گفت  گیالن  پرورش 
مسووالن هیات شطرنج استان برگزار کردیم، 
اولین  برگزاری  جمله  از  خوبی  توافقات  به 
گیالن  های  آموزشگاه  شطرنج  لیگ  دوره 

دست یافتیم .

سرپرست جدید هیئت کبدی 
گیالن معرفی شد

   براساس حکم محمدرضا مقصودلو رئیس 
رهنما  مسعود  پیشنهاد  و  کبدی  فدراسیون 
 ، گیالن  استان  وجوانان  ورزش  کل  مدیر 
هیئت  سرپرست  بعنوان  میربلوک  حسین 

کبدی گیالن معرفی شد .
   میربلوک مشاور مدیرکل ورزش و جوانان 
 ، ، دبیر مجمع خیرین ورزشی استان  گیالن 
نائب رئیس هیئت کشتی و عضو هیئت رئیسه 
هیئت ورزشهای رزمی را در کارنامه ورزشی 

خود دارد .

کاراته کار گیالنی نایب 
قهرمان جهان شد

قهرمانی  نایب  عنوان  گیالنی  کار  کاراته     
رقابت های کاراته قهرمانی جهان در سبک 

شوتوکان wskf را کسب کرد .
 : استان گیالن گفت     رییس هیات کاراته 
امیرحسین حقی کاراته کار گیالنی موفق شد 
مدال نقره دوازدهمین دوره رقابت های کاراته 
در کشور  را  قهرمانی جهان  سبک شوتوکان 

ژاپن کسب کند .

تعطیلی برنامه پر مخاطب 
مجری گیالنی

   به گزارش » راه دانا «شبکه ورزش یکی 
برنامه  تا  تاسیس شد  بود که  از شبکه هایی 
و  بدهد  پوشش  را  ورزش  تخصصی  های 
ضمن پخش مستقیم رویدادهای مهم ورزشی 
برنامه های تولیدی مثل برنامه لیگ یک  در 
جدید  مدیر  تغییر  با  اما  باشد  داشته  فوتبال 

شبکه ورزش همه چیز بهم ریخته است.
  این برنامه با مجری گری مجتبی پوربخش 
پیمان  و  میرزایی  مزدک  کنندگی  تهیه  و 
فوتبال  اهالی  و  رفت  می  آنتن  روی  یوسفی 
توجه  آن  به  یک  لیگ  های  تیم  بخصوص 
ویژه ای نشان داده بودند اما ظاهرا به دلیل 
برنامه،  این  عوامل  مطالبات  نشدن  پرداخت 
لیگ یک فعال تعطیل شده است آن هم در 
حالیکه مسابقات لیگ یک از امروز آغاز می 
شود. در کل مشخص نیست فلسفه تاسیس 
شبکه ورزش چه بوده که اکنون برنامه های 
فقط  و  است  شده  متوقف  هم  آن  تولیدی 
شود  می  پخش  آن  از  خارجی  های  برنامه 
به  سیما  و  سازمان صدا  مسئوالن  امیدواریم 
وضعیت شبکه ورزش بیشتر از گذشته توجه 

کنند.

بازی شطرنج در 
میدان فوتبال

   سالم گیالن- طی احکامی از سوی یونس 
رنجکش سرپرست هیئت والیبال استان گیالن 
در  هیئت  این  های  کمیته  اعضای  از  برخی 

سمت خود ابقا شدند.
   بر اساس این احکام، اقایان مجتبی بیداریان 
به عنوان دبیر هیئت، قاسم شیرتری به عنوان 
رییس کمیته استعدادیابی، محمدرضا آخوندزاده 
به عنوان رییس کمیته مربیان، مهراب واحدی 
به عنوان رییس کمیته فنی، مهدی باقرپور به 
اسفندیار  ارزیابی عملکرد،  رییس کمیته  عنوان 
جمشیدی به عنوان رییس کمیته مسابقات، سید 
ساحلی  کمیته  رییس  عنوان  به  دوبنده  یوسف 
روابط  کمیته  رییس  عنوان  به  میثم محبوب  و 

عمومی در سمت خود ابقا شدند.
سوی  از  دیگری  احکام  طی  همچنین     
رنجکش؛ خانم فاطمه اسماعیل زاده به عنوان 
به  جهانی  حبیب  بانوان،  استعدادیابی  نماینده 
عنوان خزانه دار و صاحب مقصودی به عنوان 
گیالن  استان  والیبال  هیئت  اجرایی  مشاور 

منصوب شدند.
   سرپرست هیئت والیبال استان گیالن در این 
کمیته  ریاست  تکلیف  داشت:  اظهار  خصوص 
های باقی مانده نیز به زودی مشخص می شود.

و  پتانسیل  به  توجه  با  کرد:  تاکید  رنجکش 
ظرفیتی که در والیبال استان گیالن وجود دارد 
احساس می شود که بتوان تحرک و پویایی را 
این مهم تالش  برگرداند که  والیبال  به هیئت 

مسئولین کمیته های هیئت را می رساند.
   وی همچنین تصریح کرد: هر یک از کمیته ها 
برای فعالیت بهتر از سه تا پنج عضو برخوردارند 
انجام وظیفه  به  بیشتری  بال  با فراغ  بتوانند  تا 

بپردازند.

والیبال
چند انتصاب در هیئت والیبال 

استان گیالن

معیار  ترین  مهم  ازدواج  از  قبل  آشنایی     
تشکیل یک زندگی موفق است. صرف نظر از 
شیوه انتخاب همسر، جوانان باید مبنای خود 
برای آغاز زندگی مشترک را شناخت صحیح  

قرار دهند.
   شرایط زندگی امروز به گونه ای است که 
های  ازدواج  به  تن  جوانی  کمتر  دیگر  شاید 
سنتی و انتخاب همسر از سوی خانواده بدهد 
و از این جهت ترجیح می دهد خودش همسر 

آینده اش را انتخاب کند.
این  شود  می  مطرح  اینجا  در  که  سؤالی     

خانزاده  اهلل  روح 

سایت های همسریابی سفرهای پهن بزهکاران 
همسر  از  شناخت  برای  ای  عده  چرا  که  است 
های  سایت  و  مجازی  فضای  سراغ  آینده، 

همسریابی می روند.
که  افرادی  بیشترین  گفت  باید  پاسخ  در      
آغاز  به  مبادرت  اینترنتی  همسریابی  طریق  از 
که  هستند  هایی  گروه  شامل  کنند  می  آشنایی 
محدودیت  این  حاال  دارند؛  هایی  محدودیت 
فردی،  مشکالت  به  مربوط  است  ممکن  ها 
محیط  بر  حاکم  فرهنگ  و  ظاهری  خانوادگی، 

زندگی فرد باشد.
   اما در این نوع آشنایی نقاط ضعفی دیده می 
ندارد  وجود  تضمینی  مجازی  فضای  در   ، شود 
تا چه  کاربران  از سوی  ارائه شده  اطالعات  که 
افراد  موارد  از  بسیاری  در  زیرا  دارد،  حد صحت 
ایده آل های خود را به طرف مقابل منعکس می 

کنند که در واقعیت مغایرت دارد.
به  توان  اینترنتی می  ازدواج های  از مزایای     

امکان ارتباط رودررو ، بی واسطه، صرفه جویی 
مالی و زمان یاد کرد که به کاربران فرصت می 
بی  بزنند  حرف  متقابلشان  عالیق  درباره  دهد 
آن که با محدودیتی مواجه باشند.   اگر کاربری 
مورد  در  نفر  ده  با  واقعی  دنیای  در  بخواهد 
باید زمان و هزینه زیادی را  ازدواج حرف بزند 
در  مجازی  فضای  در  که  حالی  در  کند  صرف 
با  تواند  می  ناچیز  ای  هزینه  با  و  کوتاه  زمان 

همین تعداد افراد مالقات مجازی داشته باشد.
سالی  چند  ایرانی  همسریابی  های  سایت     
و  اند  کرده  رشد  گونه  قارچ  شکل  به  است 
در  را  خود  راه  چنان  نیز  همیشگی  سودجویان 
فضای اینترنتی باز کرده اند که نهادهای رسمی 

و دولتی به فکر افتاده اند دست به کار شوند.
   چندی پیش معاون ساماندهی امور جوانان در 
وزارت ورزش از فعالیت 3۰۰ سایت غیراخالقی 
نگرانی  ابراز  کشور  در  همسریابی  غیرقانونی  و 

توقف  امکان  تاکنون  وی  گفته  به  بود.  کرده 
کامل فعالیت این سایت ها ممکن نشده است.

   مسئوالن کشور هم بارها تذکر داده و به همه 
کاربران اینترنتی توصیه کرده اند که در فضای 
دوستیابی  همسریابی،  های  سایت  به  مجازی 
اعتماد  هستند،  غیرقانونی  و  غیرمجاز  که  و... 

نکنند.
تعداد  هنوز  اما  این هشدارها،  همه  وجود  با     
از افراد بویژه جوانان سراغ چنین  قابل توجهی 
به  مواقع  بعضی  در  و  روند  می  هایی  سایت 

اطالعات آنها اعتماد می کنند.
شیوه  است  قرار  اگر  که  جاست  این  نکته     
مجازی یکی از راه های همسریابی شود، خود 
دولت مجرایی در نظر بگیرد و دست سودجویان 

را از آن کوتاه کند.
درصد   ۵۵ حدود  که  آوریم  یاد  به  وقتی     
تشکیل  سال   3۰ زیر  جوانان  را  ایران  جمعیت 

می دهند، این مساله بیشتر جای نگرانی دارد.

گیالنی های لیگ برتر چقدر گرفتند؟
   سالم گیالن- سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، فهرست نهایی و جمع بندی شده قراردادهای بازیکنان و کادرفنی تیم ها را برای بار دوم اعالم کرد.

به گزارش »ورزش سه«، ملوانی ها عمدتا بازیکنان خود را در 3 گروه تقسیم کرده اند. ستارگانی که 6۰۰ و باالتر از آن می ارزند، بازیکنان رده دوم که بین 3۰۰ تا ۵۰۰ ارزش داشته و سربازانی که 
6 میلیون تومان می گیرند. باز صدرحمت به ملوانان که 4 برابر تراکتورسازان به سربازان خود پول می دهند. 

مبالغ قرارداد بازیکنان ملوان را که در سازمان لیگ درج شده مالحظه کنید: سید احمد سید صالح آهی یک میلیارد ـ پژمان نوری 9۰۰ میلیون ـ سید جالل رافخایی ۸۰۰ میلیون ـ مازیار زارع عشق 
دوست ۸۰۰ میلیون ـ فرزاد حاتمی 7۰۰ میلیون ـ سعید یوسف زاده 6۰۰ میلیون ـ سرگی پشنکو 49۵ میلیون ـ رضا درویشی 4۰۰ میلیون - محمد نزهتی 4۰۰ میلیون ـ عزیز معبودی حقیقی 3۵۰ 
میلیون ـ سهیل رحمانی 3۰۰ میلیون ـ عزت اهلل پورقاز ۲۰۰ میلیون- محمد آبشک ۵۰ میلیون ـ محمد رضا قویدل 4۰ میلیون ـ حسین مجلی شنانی 3۰ میلیون ـ محمد رضی پور 7 میلیون و۲۰۰ 
هزارتومان ـ علی عابدی 7 میلیون ۲۰۰ هزار تومان ـ مهیار زحمتکش 7 میلیون ۲۰۰ هزارتومان ـ آرش افشین 6 میلیون ـ امین جهان کهن 6 میلیون ـ حسین ماهینی 6 میلیون ـ سید حسین حسینی 

6 میلیون ـ صادق محرمی 6 میلیون ـ محمدحسین کنعانی زادگان 6 میلیون ـ فرزاد جعفری 6 میلیون ـ ـ نیما میرزازاد 6 میلیون ـ شهاب کرمی ۵۰۰ هزار تومان ـ
البته در این میان سعی کردیم ارزشمند ترین بازیکنان گیالنی که در خارج استان در سایر تیم های لیگ برتری توپ می زنند را نیز شناسایی کنیم که در ذیل لیستی از آنان را می بینید:

با افشای قراردادهای تیم های فوتبال مشخص شد؛

انتخابات هیئت فوتبال استان گیالن به معادله ای 
چند وجهی تبدیل شده است، هر روز خبری جدید 
و البته عجیب از آن به گوش می رسد، یک روز 
نامه ای نوشته می شود و درخواست تعیین سرپرست 
می شود حتی نام سرپرست جدید را به فدراسیون 
اعالم می شود، روز دیگر بنا می گذارند با همان 
رییس سابق )الماسخاله( انتخابات را برگزار کنند، 
دوباره اعالم می کنند که آمادگی ندارند و خواهان 
به تعویق افتادن انتخابات می شوند، ولی بعدتر در 
نامه ای دیگر تاریخ جدید برای برگزاری انتخابات 
به فدراسیون پیشنهاد می شود و وقتی فدراسیون 
فوتبال می پذیرد و تاریخ جدید را اعالم می کند 
دوباره امروز شنیده شد بنا دارند آن را تعویق بیاندازند.

ظاهرا همه سر نخ های این کالف سردرگم را باید در 
اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن جستجو کرد، 
جایی که تصمیمات نهایی و کالن ورزش استان در 
آن گرفته می شود، سکان دار این اداره کل ابتدا با 
حرکت دادن سربازان مهره های سفید در صفحه 
شطرنج فوتبال گیالن همه گمانها را به همراهی با 
خود برد، اما وقتی سوار بر اسب سیاه هنگام پرش از 
سربازان سفید دیده شد تعجب همگان را برانگیخت، 
البته سوارکاری مرد اول ورزش گیالن نیز چندان 
به طول نیانجامید و خیلی سریع افسار فیل افسار 
گسیخته سفید را در دستانش دیدیم، اما وی فیل 
سفید را در تیرس سربازان سیاه قرار داد تا براحتی 
از وی بگذرند و اکنون در حالیکه در چادر وزیر سیاه 
مشغول رایزنی است برای شاه سفید دست تکان می 
دهد، اما قطعا همگان می دانند سکان دار ورزش 
گیالن چیزی جز صالح فوتبال را نمی خواهد، حتما 
ما مو می بینیم و او پیچش مو که چنان زود به زود 
تغییر موضع می دهد. اینکه چه کسی در نهایت در 
فوتبال کیش می شود و چه کسی مات و مبهوت 
آن، چیزی است که تنها آینده آن را مشخص می 

کند، پس به نظاره اینده بنشینیم.

صاحب مقصودی

سید جالل حسینی
میلیون   80 0 ن-     ــرا ته نفت 

ماسوله  دقیقی  ســعید 
میلیون   5 0 0   - ــز  ی تبر فوالد  گســترش 

مقدم  للهی  ا ــیف  س اهلل  روح 
300میلیون   - ن   خوزســتا ســتقالل  ا

نی  مکا سوشــا 
میلیون   9 1 0   - پرســپولیس 

هادی محمدی
میلیون   650  - هــن   آ ذوب 

مسعود حسن زاده
د  ر میلیا ــک  ی  - اهن   ذوب 

براهیمی  الکمه سری ا ــین  حس
میلیون   6 0 0  - ــتان  خوزس فوالد 

سعید ساالرزاده
میلیون   30 0  - ز   ا هو ا ــتقالل  س ا

محمد غالمی خلیل محله
میلیون    4 0 0  - ز   ا هو ا ــتقالل  س ا

دشتی   ن  ا ز فرو محســن 
700میلیون     - مشــهد   پدیده 

هی   آ احمد 
د    میلیالر ــک  ی  - ن   ملوا

با این تفاســیر ســید احمد آهی با یک میلیارد تومان گران ترین گیالنی داخل گیالن و مســعود حسن زاده با یک میلیارد تومان گران ترین 
بازیکن خارج استان لقب گرفتند.

هلل   ا پوررحمت  محمــد 
500 هزار     تراکتور ســازی تبریز  - یک میلیون و 

انصراف ملی پوش گیالنی 
تنیس روی میز از حضور در 

مسابقات قهرمانی آسیا
ملی  تیم  بازیکن  اخالق پسند،  محمدرضا     
مسابقات  در  شرکت  از  میز  روی  تنیس 

قهرمانی آسیا در تایلند کناره گیری کرد.
   اخالق پسند یکی از دو بازکن انتصابی تیم 
ملی تنیس روی میز است که بنا به پیشنهاد 
فنی  کمیته  تصویب  و  ملی  تیم  سرمربی 
فدراسیون برای حضور در مسابقات قهرمانی 
فاصله  در  اما  بازیکن  این  شد.  انتخاب  آسیا 
کسه هفته مانده تا آغاز این رقابت ها در تایلند 

از همراهی تیم ملی کناره گیری کرد.
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