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: گيالن   ر  استاندا
عده اي که سال ها نظاره گر 
شيطنت هاي مختلف بودند 

ميخواهند مردم را دوباره به 
چالش بياندازند
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شـهــر
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    چند روزی از اجرای طرح نوسازی چهره ی 
که  میدانی  گذشت.  می  رشت  شهرداری  میدان 
اجرای طرحی  تاز  و  تاخت  به میدان  مدتی است 
به آن  تبلیغات خیابانی  بدل شده که رسانه ها و 
رو  پیاده  و  رشت  ترافیکی  های  محدودیت  طرح 
بسیاری  و  سازی در میدان شهرداری می گویند 
البته  و  تازه  دردسر  عنوان  به  آن  از  مردم  از 
البته  ناشناخته ی رشت یاد می کنند. طرحی که 
و  زنند  می  حرف  کمتر  آن   مورد  در  مسووالن 

و  موردش  در  بخواهد  دلتان  تا  مسووالن  غیاب  در  مردم  البته  صد 
نظر  بی  اما  کنند.من  می  ارائه  تفسیر  و  تحلیل  آن  علیه  بیشتر  شاید 

کنجکاو. ولی 
احتماال  و  شما  برای  داستانش  تعریف  حال  در  روزی  از  قبل     شب 
مردم عزیز رشت هستم پس از تفکرات همه جانبه  تصمیم گرفتم به 
نوسازی و محدودیت های  اجرای طرح  انتقادات مخربی که در مورد 
پژوهشی  با  و  دهم  خاتمه  شود  می  شنیده  شهرداری  میدان  ترافیکی 
خانواده  در  کم  دست  را  طرح  این  علیه  انتقادات  ی  پرونده   ، میدانی 
تحت  جانانه،  و  مردانه  تصمیم  این  که  پیداست  ناگفته  ببندم.  خود  ی 
،مناظره ای عادالنه  بود  اتخاذ شده  تاثیر مناظره ی خانوادگی دیشب 
و حاال  دیگر  از طرف  و خواهرم  مادر  و  پدر  و  از یک طرف  من  بین 

بماند.  شد  برنده  طرف  کدام  اینکه 
    براساس این طرح حساب شده ی پژوهشی از پدرم خواستم فردا، 
به  رفتن  برای  هستم  داستانش  تعریف  حال  در  من  که  امروزی  یعنی 
بدون  دوستم  و  من  دیشبم   استدالالت  اثبات  برای  البته  و  مدرسه 
برویم. مدرسه  به  عمومی  ناوگان  از  استفاده  با  و  شخصی  خودروی 

پذیرفته  قدرتمند  دالیل  از  یکی  که  کنم  عرض  پرانتز  داخل  البته 
ضمن  بود،  مان  شخصی  خودروی  خرابی  پیشنهادم  قاطعانه  شدن 
با  که  چرا  بیاورد  بیرون  خانه  را  ماشین  پدرم  نبود  نیاز  دیگر  اینکه 
مردم  که  نیست  نیازی  و  شده  تسهیل  وآمد  رفت  دیگر  طرح  اجرای 
بی جهت خودروهای تک سرنشین  و قاتل پاکی هوا را ازخانه بیرون 
ونقل  حمل  سرویس  با  صبح  قرارگذاشتم  دوستم  با  بیاورند.بنابراین 
عمومی به مدرسه برویم .پدرم هم که ازخدا خواسته و بالش و پتو به 
پسرم  تو  بر  احسنت  گفت:  و  کرد  تحسین  مرا  بود  خواب  آماده  دست 

خوابید. و  را گفت  این  میشی!  یه چیزی  آینده  در  تو 
راه  در  میدانستم  چون  صبح  فردا  نیاورم  درد  را  سرتان  خالصه     
کردم. حرکت  ازخانه  زودتر  کمی  کنم  روی  پیاده  کمی  است  قرار 

بود  النینو  پدیده ی  یادآور  زمین  و  آسمان  بارانی که  و  پاییزی  روزی 
ملقب  گلسار  سمیه  بلوار  در  هست  هم  مان  همسایه  که  دوستم  .با 
کمی  هم  وفضا  بود  بودیم.ساعت7صبح  منتظرتاکسی  کاکتوس  به 
بود.!  ترکرده  رویایی  را  فضا  آمد  می  که  هم  باران  نم  ،نم  رویایی 

پویـا بصیری 

حکایت جالب گذر از میدان شهرداری پاتــوق
از زبان یک دانش آموز

کوچه ها و خیابان های شهر پر از الگوها و نمادهای 
می  گرافیک«  »هنر  آن  به  که  است  درشتی  و  ریز 
گویند و امروزه بخش زیادی از زندگی روزمره ما را 

تحت تاثیر خود قرار داده اند.
غارها  در  انسان  که  هنگامی  و  تمدن  راه  آغازین  همان  در  گرافیک  هنر 
می زیست، متولد شد و تاریخچه اش، به زمانی بازمیگردد که این اشرف 
مخلوقات با رسم اشکال و نمادهایی، مقصود و مفاهیم خود را از این طریق 

به هم نوعانش منتقل می کرد.
دیگر  بویی  و  رنگ  نیز  گرافیک  هنر  تکنولوژی،  و  علم  پیشرفت  با  امروزه 
به خود گرفته و این علم که حاال پیشوند »صنعت« را نیز باخود به یدک 
می کشد، یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در انتقال مفاهیم،آموزه ها و یافته 

های بشر به شمار میرود. 
نمیشود  تبلیغاتی شهر خالصه  بنرهای  و  بیلبوردها  در  تنها  دیگر  گرافیک، 
ها  رسانه  و  مطبوعات  در  حتی  را  خود  بدیل  بی  و  مهم  نقش  توانسته  و 

نماید. ایفا 
به طور کلی استفاده از هنرها و بردارهای گرافیکی در برقرارنمودن ارتباطی 
موزون میان چینش و صفحه آرایی ستون ها، تصاویر، عناوین و مشروحات 

مطالب در روزنامه ها و نشریات »گرافیک مطبوعاتی« نامیده می شود.
اگر  و  شود  می  شناخته  اصل  یک  دیگر  نشریات  در  مطبوعاتی  گرافیک 
آرایی  صفحه  و  نشود  رعایت  شد  بیان  پیشتر  که  اصولی  ای،  نشریه  در 
توانست  نخواهد  یقین  طور  به  باشد،  هنری  ذوق  بدون  و  خشک  صرفا 
به  را  آرایی  صفحه  نوع  همان  اگر  اما  نماید،  ابراز  را  خود  واقعی  مقصود 
واسطه گرافیک مطبوعاتی، الگو ها و نمادهایی را بر آن بیافزاییم و وحدت 
گرافیکی آن را ارتقا دهیم، خواهیم دید که مخاطبان بیشتری بواسطه ذوق 
یا  مقاله  آن  اصلی  اهداف  و  شد  خواهند  جلب  آن   بر  شده  افزوده  هنر  و 

مطلب خیلی راحت تر ملکه ذهن مخاطبان می شود. 
از آنجایی که نگارنده فعالیت حرفه ای روزنامه نگاری خویش را با صفحه 
از  بهره گیری  نموده، خالء  آغاز  نشریات گیالن  در  و حروف چینی  آرایی 
گرافیک مطبوعاتی در نشریات به ویژه روزنامه های این استان همواره از 
دغدغه های ذهنی بوده است و جا دارد به یک مورد که میتواند در مسیر 
گسترش و جبران کمبودها درباره این مهم کمک نماید را بدان اشاره کرد: 
آموزش  جهت  هایی  کالس  گیالن  مطبوعات  خانه  سوی  از  گاهی  از  هر 
شرکت  خوشبختانه  و  شود  می  برگزار  استان  نشریات  برای  آرایی  صفحه 
اتمام این کالس  اما پس  کنندگانی از سرتاسر استان در آن حضور میابند 
ها که اغلب خیلی کوتاه و به صورت آماتوری برگزار می شود، هیچ موقع 
شاهد برگزاری کالس های آموزشی به صورت حرفه ای از سوی نهادهای 
که  آنجایی  از  و  نیستیم  و...(  مطبوعات  خانه  ارشاد،  مطبوعاتی)  متولی 
هزینه این کالس ها از سوی شرکت کنندگان و نشریات پرداخت می شود 
انتظار داریم که پس از اتمام دوره های برگزارشده، کالس های آموزشی 
حرفه ای نیز آغاز شوند تا تکمیل کننده مقصود اصلی برگزاری این کالس 
ها که باید تجهیز نیروهای آماتور به نیروی های نیمه حرفه ای و حرفه ای 
باشد، تا بتوانند در آینده با استفاده از حرفه ای که در این کالس ها آموخته 
اند و با کسب تجربه آن را ارتقا بخشیده اند، بواسطه »گرافیک مطبوعاتی« 
بتوانند  در انتقال بهتر و راحت تر مفهوم مطالب نشریه به مخاطبان و تنویر 

افکار عمومی گام های بلندتری بردارند.

مردمان شهرم هم که هنوز از خودروهای تک سرنشینشان برای برای 
رفتن به محل کار استفاده می کردند ،صحنه هایی بس رویایی تر می 
ساختند. در گوشه ی ذهن تان عبور شتابناک خودر ها از چاله های پر 
آب و آبیاری خداپسندانه ی درختان بلوار را تصور کنید حاال اگر کمی 
گوشم  در  پیوسته  دوستم  ندارد!!  اشکال  پاشید  مردم  لباس  به  آب  هم 
منتظر  دقیقه   6-5 حدود  شدها!  دیر  بگیریم!  آژانس  بیا  آقا   ، میخواند 
جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  گلسار  کاکتوس  ی  منطقه  از  ماندیم.عبور 
مرکز  از  بودن  دور  نیز  و  اش  ناشناخته  هوایی  و  آب  اقلیم  و  نامعلوم 
 ! تاکسی  تاکسی!  یک  نیست...  گرامی  رانندگان  میل  باب  عموما  شهر 
کامال  و  بود!  مدرسه  سرویس  گذشت.آخر  کنارمان  از   ! تاکسی  اهای 

. الی ماشااهلل  سرویس مدرسه  – سه و چهار و  – دو  تکمیل و یک 
به  را  آموزان  دانش  ها  تاکسی  اگر  آخر   ! نیست  مشکلی  خوب       
حدود  گذشت  از  پس  جهت  بدین   ! برد  خواهد  کسی  چه  نبرند  مدرسه 

را  آژانس  گرفتن  ی  قضیه  گوشم  در  دوستم  که  همانطور  و  دقیقه  ده 
رخشی   ! دیدم  دور  از  را  ایرانی  اصیل  خودروی  کرد  می  فریاد  یکسره 
آن  از  آمد.  می  ما  سمت  به  رفته  در  کمان  چله  از  پیکان  مانند  که 
هر  به   . بود  رفته  آب  که   بود  دیده  آب  انقدر  که  آبدیده  های  پیکان 
حال این »لنگه کفشی که در بیابان نعمت است« غمزه کنان به ما دو 
مسافر در راه مانده نزدیک شد و در آن سکوت و فضای رویایی با بوق 
نگاهی  دوستم  به  نوردید.  هم  در  را  منطقه  صوتی  0011دیوار  دلنواز 
انداختم ! چاره ی دیگری نبود ، باید سوار میشدیم نباید جلوی دوستم 
کند  را گوش  بودم که حرفم  در گوشش خوانده  زیرا کلی  میآوردم  کم 
بیاید.  مدرسه  به  عمومی  نقلیه  وسایل  از  استفاده  با  روز  یک  حداقل  و 
سواری  خودروی  یعنی  تاکسی  به  موجود  ترین  شبیه  به  ناچار  به  پس 

. شدیم  متوسل  شخصی 
بره  آ   : پرسید  ترسناک  و  کلفت  صدای  با  راننده  شدیم  که  سوار     
 ! نوچ   : گفت   ! شهرداری  گفتم:  کنان  من  و  من  من،  شی؟!  کویه   !
ببید!  پیاده  سر  معلم  باس  بیشیم  اگر   ! ی  دبسته  راه  شهرداری   ! نیبه 
شما  ؟  بازه  کجا  پرسیدم  زبانی  راهبرد  تعییر  با  بعد  بازه؟  کویه   : گفتم 

بریم  باشه  گفتم   . صیغالن  ؟!  من   : گفت  ؟  وره  کدوم  مسیرتون 
واقعا  ماشین  داخل  از  افتادیم  راه  و  بستم  را  در   . نیست  !مشکلی 
یاد  به  دانم چرا  نمی   . بودن خودرو حس می شد  احساس رخش 
پس  باالخره   . بودم  افتاده  تاریخی  های  فیلم  جنگی  های  ارابه 
کرایه  سر  راننده  با  زدن  چانه  5دقیقه  نیز  و  دقیقه   15 گذشت  از 
آن  در  رشتی  های  ماشین  موسیقی  گروه   . رسیدیم  صیغالن  به 
کافیست  فقط   ! نواختند  می  زیبایی  موسیقی  انگیز  دل  صبح 
چشمانتان را ببندید و آن وقت به آن صدا ها گوش دهید، تریلی 
ای  قهوه  خرس  صدای  و  بلبلی  سوت  مخلوط  بوق  با  چرخی   18
چه  شهر  وسط  بیابانی  غول  این  اینکه  حاال  مینواخت  فالش   ،

بماند. کرد  می 
   از آنجا که مسووالن  سال ها قبل تصمیم گرفته بودند مدرسه 
از  باید  پس  بسازند  استخر  همان  یا  رسالت  خیابان  در  را  ما  ی 
سمت لب آب می رفتیم و هفت هشت دقیقه ای هم در آن مسیر 
پیاده روی می کردیم. همانطور که داشتیم قدم زنان و متفکر به 
سمت لب آب در حرکت بودیم  چشممان به رودخانه ی خروشان 
البته  و صد  خونه  دلم  که  نگو  زرجوب  از   ... هی   .. افتاد  زرجوب 
بیچاره  این رودخانه و خواهر  از داستان غریبی و بی کسی  گفتن 
بماند  واین قصه  راه مدرسه( نمی گنجد  )در  اندک  اش در مجال 

دانشگاه(. راه  )در  فراوان  برای وقت 
القصه  وقتی به لب آب رسیدیم دوستان شخصی کار، بازهم      
آن  در  رساندند  را  ما  مدرسه  تا  و  دادند  قرار  مرحمت  مورد  را  ما 
رسیدیم دوستم  به مدرسه  نیست.وقتی  تاکس خبری  از  مسیر هم 
همش غر میزد و می گفت چرا به حرفش گوش نکردم و آژانس 
میشه،خالصه  دیر  کالس  االن  برو  بدو  پسرجان  گفتم   . نگرفتم 
دینی  برادر  غرغرهای  هم  الکالسین  بین  البته  و  کالس  رفتیم 
اند  گفته  قدیم  .از  آخر  زنگ  تا  شنیدیم  جان  گوش  با  را   مان 

فکری... بلوغ  نشانه  پذیری  انتقاد  و  است  ادب  شنیدن  حرف 
3 در صفحه  ادامه 

سرمقالة

جای خالی گرافيک مطبوعاتی 
در نشریات گيالن

رنجکـش ایمان  نشریات  استانی  چشم انتظار حمایت های دولت 
کوروش باقی؛ نشریات و مطبوعات محلی در استانها به عنوان پیشگامان عرصه فرهنگ و رسانه در اقصی نقاط کشور نیاز مند 

حمایت های دولت و به خصوص وزارت  فرهنگ و ارشاد اسالمی  به عنوان متولی رسانه ها هستند.
 اهمیت فرهنگ و فرهنگ سازی  و جایگاه رسانه ها در این عرصه بر هیچ کس پوشیده نیست و همگان به آن اذعان دارند اما دراین 

ادامه درصفحه2بین نشریات محلی و استانی نیازمند حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولت برای ادامه فعالیت هستند.

تقي متقي : دغدغه  
اکثریت ناشران 
کودک کسب سود 
بيشتر است

با  گيالن  اختصاصي ســالم  گفتگوي 
گيالني؛ ــته  برجس شاعر 

با صدای  ننده  ا ر شدیم  که  ر  سوا  
 ! بره  آ   : پرسيد  ترسناک  و  کلفت 
کنان  ِمن  و  ِمن  من،  شی؟!  کویه 
 ! نوچ   : گفت   ! ری  شهردا گفتم: 
! ی  دبسته  ه  ا ر ری  شهردا نيبه! 

سالم گیالن
ماهنامه 

وب سایت 
www.SalamGuilan.com
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فرهنگي  و  اجتماعي  مور  ا کل  ره  دا ا سرپرست 
: گيالن  ري   استاندا

رعایت حقوق شهروندي 
تضمين کننده توسعه اجتماعي است

شوراهای دانش آموزی زمينه ساز 
تمرین زندگی اجتماعی است

گيالن: ر  اســتاندا معاون 

2

جنگلهاي عصر یخبندان 
2ویران ميشود؟ 
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نشریات  استانی  چشم انتظار 
حمایت های دولت 
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تحلیل

 معاون استاندار گيالن:   شوراهای دانش آموزی زمينه ساز تمرین زندگی اجتماعی است 
  معاون سیاسی امنیتی استاندار گیالن  در مراسم انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدرسه دخترانه تیزهوشان فرزانگان ناحیه یک رشت گفت: 
برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی یکی از کارهای خوب وزارت آموزش و پرورش است که از این طریق زمینه مشارکت دانش آموزان را در 

زندگی اجتماعی فراهم می کند.
   محمد احمدی پور شوراهای دانش آموزی را تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان دانست و اظهار کرد: این انتخابات تمرین مسئولیت 

پذیری و کسب مهارت برای نقش های اجتماعی دانش آموزان در آینده است.
وی خاطر نشان کرد: انتخابات شوراهای دانش آموزی کار خوبی در مدارس است ، اما اگر به نقش دانش آموزان عضو شوراها و عدم مشارکت آنان در 

تصمیم گیری ها توجه نشود، پیامدهای منفی خواهد گذاشت.
احمدی پور از مدیران مدارس و دست اندرکاران آموزش و پرورش استان گیالن خواست تا به شوراهای دانش آموزی در مدارس توجه کنند و شوراها 

و برگزاری انتخابات آن تنها در حد تشریفات نباشد.

شهـرجراحـی

به گزارش ایسنا؛ محمد علی ثابت قدم در نشست خبری با اصحاب رسانه پس از شنیدن سواالت خبرنگاران که غالبا در 
راستای توسعه شهری و در خصوص اجرای طرح پیاده راه در بافت مرکزی شهر رشت بود اظهار کرد: ما در حال جراحی 
شهر رشت هستیم و هر جراحی نیز با خون ریزی و درد همراه است و عواقبی را به همراه دارد و اما ما امیدواریم نتیجه 

این جراحی کاستن مشکالت و دردهای مردم این شهر باشد.
وی ادامه داد: استان گیالن داری مساحتی بالغ بر 14 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 2 میلیون پانصد هزار نفر است 
که تراکم جمعیت در مرکز شهر بسیار باالست و بیکاری و ترافیک از معضالت این شهر محسوب می شود و صنعت و 
کشاورزی در این شهر نتوانسته است ایجاد اشتغال کند و تبعات آن حضور دستفروشان در مرکز شهر بوده است، هرچند 
که ایجاد اشتغال از وظایف سازمانی ما نبوده و نیست اما در راستای رفع معضل سد معبر، ایجاد فضاهای جدید برای 
دستفروشان تبدیل به وظیفه شهرداری شده است هرچند که متولی واقعی ایجاد اشتغال در جامعه نامشخص است اما من 
به شخصه خوشحالم که میتوانم برای مردم این شهر فضای اشتغال ایجاد کنم.ثابت قدم به طرح باز آفرینی شهری شهر 
رشت اشاره کرد و افزود: طرح باز آفرینی شهری سند چشم انداز ما در ده سال آینده این شهر خواهد بود اما ما تالش 
داریم با اجرای طرحهای کوتاه مدت و اثر گذار اعتماد سازی کنیم و شرایط را برای حضور مسافران و گردشگران در این 
شهر فراهم کنیم زیرا براساس مطالعات انجام شده یقین دارم که اقتصاد این شهر بر مبنای گردشگری شکل می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما ابتدا باید شناخت درستی از وضعیت فعلی شهر داشته باشیم بعد در مورد آینده این شهر قضاوت 
کنیم. آیا واقعا شرایط مناسبی در زمان حاضر در راستای حمل ونقل عمومی، ترافیک در این شهر وجود دارد؟

شهردار رشت با اشاره به فعالیت تنها 35 دستگاه اتوبوس در حمل ونقل عمومی اظهار کرد: 110 اتوبوس در شهرداری 

وجود دارد که تنها 35 دستگاه سالم بوده و می توانند ارائه خدمات نمایند این درحالیست که در شهرهایی مشابه شهر 
رشت بیش از 300 دستگاه اتوبوس در حمل ونقل عمومی در حال ارائه خدمات  می باشد و همین امر سبب شده است 
که در سطح شهر 56 درصدخودروها تک سرنشین بوده و رتبه اول را در این زمینه در بین شهرهای کشور داشته باشیم.

ثابت قدم متذکر شد: تا زمانی که ما زیرساختهای الزم را در شهر ایجاد نکنیم و تقاضا وجود نداشته باشد سرمایه گذار 
در این شهر سرمایه گذاری نمی کند مثال باید سرمایه گذار احساس کند که نیاز به احداث پارکینگ طبقاتی و تقاضای 
الزم در این شهر وجود دارد تا بیاید و سرمایه گذاری کند زیرا هر سرمایه گذاری به دنبال اضافه کردن سرمایه خود است.

با  را  این شهر  پایان رسیده است، گفت: ما تالش داریم مردم  به  اینکه دوره رفتارهای عوام فریبانه  به  اشاره  با  وی 
واقعیتهای موجود شهری روبرو کنیم و از پتاسیل های باالیی که در زمینه سالمت و فرهنگ در این شهر وجود دارد در 

راستای توسعه رشت بهره بگیریم زیرا قرار نیست ما زندگی ماشینی را به زندگی انسان محور ترجیح دهیم.
ثابت قدم الویت بندی در اجرای طرحها را براساس هزینه آنها دانست و ادامه داد: ما برای اجرای پیاده راه تنها 10 میلیارد 
تومان هزینه خواهیم کرد اما برای جداره سازی و زیبا سازی و رفع آلودگی رودخانه ها بیش از 700 تا 800 میلیارد ریال 
باید هزینه کنیم که این از توان ما خارج است و با اعتبارات محدود ملی نیز امکان پذیر نمی باشد و اکنون می توانیم با 

ایجاد زمینه های الزم شرایط را برای ورود سرمایه گذاران در این شهر فراهم کنیم.
در پایان این نشست محمد علی ثابت قدم ضمن تشکر از تمامی رسانه ها که با حساسیت ویژه  اخبار مربوط به توسعه 
شهر رشت را انعکاس می دهند و دغدغه توسعه شهری دارند به تک تک سواالت مطرح شده از سوی خبرنگاران پاسخ 

داد.

مرکزی  بافت  در  ه  را پیاده  طرح  اجرای  پیرامون  آمده  پیش  حواشی  به  واکنش  در  رشت  کالنشهر  ر  شهردا
کاستن  ها،  جراحی  این  نتیجه  ریم  امیدوا و  هستیم  رشت  شهر  جراحی  حال  در  ما  گفت:  رشت  شهر 

باشد. شهر  این  مردم  مشکالت  و  دردها 

جنگل های عصر یخبندان ویران می شــود؟ 
میکند یــب تخر  ا ر جنــگل  د و ر سدشــفا

موافقت  گیالن  در  شفارود  سد  ساخت  با     
زیاد،  کش وقوس های  از  پس  عاقبت  شد. 
اظهارنظرهای نهایی نسبت به چندوچون ساخت 
بنا بر آخرین تصمیم ها  سد شفارود اعالم شد. 
از جنگل های هیرکانی  تا 93 هکتار  قرار شده 
برای ساخت این سد تخریب شوند. سدی که 
محیط  کارشناسان  و  مسئوالن  برخی  گفته  به 
بلکه  ندارد،  ضرورتی  ساختش  تنها  نه  زیست 

ضربه ای بزرگ به محیط زیست گیالن است. 
   به گزارش فرارو، سد شفارود لقب بلندترین 
سد غلتکی – بتنی ایران را به خود گرفته است. 
با  بیش تر  است  قرار  بزرگ  سد  این  هزینه 
تامین  خارجی  فاینانس  بین المللی  تسهیالت 
می شود. طبق هدف گذاری های اولیه آب مخزن 
این سد قرار بود بیشتر صرف کشاورزی شود. 
تامین آب سه شهر پره سر، تالش و رضوان شهر 

هم از هدف های آن بوده است. 
   تفاهم نامه ساخت سد شفارود به دولت قبل 
بازمی گردد. سال 82 بود که پروژه این سد به 
وقت  رئیس جمهور  معاون  و  وزیر  دو  تصویب 
رسید. تفاهم نامه این سد نیز توسط وزیر جهاد 
کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست و وزیر 
ساخت  ماجرای  شد.  امضاء  زمان  آن  در  نیرو 
این سد تا دولت فعلی کشیده شد. هرچند که 
ساخت سد شفارود از ابتدا مخالفانی داشت، اما در 
دولت حاضر این مخالفت ها در میان مسئوالن 
و مدیران نیز گسترش پیدا کرد. به همین خاطر 
ساخت آن در سال های اخیر در حالت تعلیق قرار 

گرفت.
چندی پیش  زیست  محیط  سازمان  معاون     
اذعان کرده بود که از دوره جدید سازمان محیط 
شده  داده  شفارود  ساخت  توقف  دستور  زیست 

است.

این  از  پیش تر  نیز  مراتع  و  جنگل ها  سازمان     
نکرده  اعالم  شفارود  سد  احداث  برای  موافقتی 
بود. این سازمان موافقت برای ساخت این سد را 

مستلزم ابالغ زیست محیطی می دانست.
   فعاالن محیط زیست و گروه های مردمی نیز در 
این مدت بیکار ننشستند. اوایل تابستان 70 انجمن 
محیط زیستی و تشکل دوست دار محیط زیست در 
اعتراض به ساخت سد شفارود بیانیه صادر کردند. 
همچنین دو نامه در مخالفت با سد شفارود به مقام 
معظم رهبری نگاشته شد. عالوه بر این ها 1500 
امضاء از مردم بومی و غیربومی نیز جمع آوری شد.

   نتیجه فشارهای مسئوالن و دوستداران محیط 
تخریب  محدوده  تا  شد  منجر  نهایت  در  زیست 
جنگل های هیرکانی کوچک شود. در ابتدا قرار بود 
350 هکتار از درختان هیرکانی تخریب شودن، که 

این مقدار به 93 هکتار کاهش یافت.
به  اعتراض ها  از  بخشی  تنها  این ها  همه  اما     
دوست داران  و  فعاالن  بودند.  شفارود  ساخت سد 
و  نشست ها  در  بارها  و  بارها  زیست  محیط 
سخنرانی ها و جلساتی تالش کردند تا ساخت سد 

شفارود را متوقف کنند.
   آن ها ساخت این سد را امری بیهوده می دانند. 
چرا که هنوز هم گیالن از پرباران  ترین نقاط کشور 
جنگل های  در  میلی متر  هزار   2 ساالنه  و  است 
سد  آن ها  گفته  به  می شود.  بارندگی  هیرکانی 
زمینه  در  اشتباهات  دیگر  جنس  از  نیز  شفارود 

سدسازی است. 
   فاطمه ظفرنژاد -پژوهش گر آب و توسعه پایدار- 
نیز می گوید سد شفارود اراضی جنگلی، زمین ها و 

تاسیسات گزدشگری را زیر آب می برد.
با آبگیری سد شفارود احتمال کوچ     همچنین 
مردم سه روستای شالم، دوران و سرک نیز وجود 

دارد. سه روستایی که بیش از 500 خانوار دارد.

جنگل های  از  گسترده ای  بخش  تخریب     
هیرکانی دغدغه دیگر کارشناسان و فعاالن محیط 
زیستی است. به گفته آن ها جنگل های هیرکانی 
که در تالش قرار دارند برای پایداری اکوسیستمی 
البته  جایگزین هستند.  غیرقابل  و  حیاتی  منطقه 
عالوه بر اهمیت محیط زیستی فعلی جنگل های 
هیرکانی، این جنگل ها اهمیت تاریخی نیز دارند. 
پوشش  از  هکتار  میلیون   307 که  جنگل ها  این 
گیاهی و جنگلی ایران هستند. درختان این جنگل 
متعلق به دوران موسوم به ژوراسیک است. گفته 
می شود این جنگل ها از معدود بازماندگان جنگل ها 

پس از عصر یخبندان هستند.
   اما نه مخالفت برخی مسئوالن و نه تالش های 
شفارود  بتنی  سد  ساخت  زیست محیطی  فعاالن 
را متوقف نکرد. اوایل آبان در جلسه ای با حضور 
معاون اول رئیس جمهور در شورای عالی حفاظت 
آب با تخریب 93 هکتار از جنگل های هیرکانی و 

ساخت سد شفارود موافقت شد.
   معاون سازمان محیط زیست که پیش تر مخالفت 
صریح خود را نسبت به احداث سد شفارود اعالم 
تایید تخریب  کرده بود، گفته که چاره ای به جز 
سعید  نیست.  هیرکانی  جنگل های  از  درصد   93
متصدی نیاز مردم منطقه به آب شرب و اشتباهات 
گذشته را دلیل تن دادن به ساخت این سد دانست. 

با  زیاد  مخالفت های  و  موافقت ها  به  توجه  با     
دولتی، چرا  نهادهای  میان  در  ساخت سدشفارود 
محیط  منابع  حفظ  به  نسبت  یکسانی  نظر  هنوز 

زیستی وجود ندارد؟
   این همه تفاوت در میان نهادها برای چیست؟

سازمان  مردمی  مشارکت  و  آموزش  مدیرکل 
حفاظت از محیط زیست در پاسخ به این سئوال 
این  در  مختلف  نهادهای  نگاه  در  تفاوت  گفت: 
است که ما نتوانسته ایم بین مظاهر توسعه و محیط 
زیستی هماهنگی ایجاد کنیم. همچنین ما هنوز 
منابع محیط زیستی امان را ارزش گذاری اقتصادی 
محیط  سازمان  گفت:  ادامه  در  وی  نکرده ایم. 
زیست در فرصتی 11 ساله نتوانسته به زبان رایج 
کشور بگوید که سد شفارود چقدر می تواند ارزش 

اقتصادی داشته باشد. 
محمد درویش اظهار کرد: اما چرا این ارزش گذاری 
اقتصادی انجام نشده است؟ به این دلیل که بودجه 
الزم برای ارزش گذاری در اختیار سازمان محیط 
زیست وجود ندارد. همچنین ما هنوز نتوانسته ایم با 

عالوهبراهمیتمحیطزیستیفعلی
جنگلهایهیرکانی،اینجنگلها
اهمیتتاریخینیزدارند.درختان
اینجنگلمتعلقبهدورانموسوم
بهژوراسیکاست.گفتهمیشوداین

جنگلهاازمعدودبازماندگانجنگلها
پسازعصریخبندانهستند.

زبان اقتصادی درباره پروژه ها صحبت کنیم. وی با 
تاکید بر کوچک شدن سد شفارود گفت ادامه داد: 
درنتیجه همه فشارهایی که سازمان محیط زیست 
این سد  به دولت برای ساخت سد شفارود آورد، 
کوچک شد. البته از نظر ما حتی یک درخت هم 
نباید قطع شود. اصال چرا ما باید در منطقه ای که 

بارش زیاد است نگران کمبود آب باشیم؟
   مدیر آموزش سازمان محیط زیست همچنین 
درباره تاثیر سد بر محیط زیست اظهار کرد: نظام 
سد  آن ها  روی  بر  که  رودخانه هایی  هیدرولیکی 
زیستی  تنوع  می خورد.  هم  به  می شود  احداث 
نتیجه سد  از میان می رود. در  این رودخانه ها  در 
شفارود نیز این اتفاق می افتد و آبی بی کیفیت وارد 
خزر خواهد شد که تنها یکی از نتایج آن نابودی 

زندگی پرندگان منطقه است. 
محمد درویش اما هنوز نسبت به توقف ساخت سد 
شفارود امیدوار است. او در انتها گفت: من امیدوارم 
تا با کمک مردم و جامعه بتوانیم جلوی ساخت این 
سد را بگیریم تا جنگل های هیرکانی نابود نشوند.  

ادامه ی صفحه یک-
بیشتر  اکنون  هم 
از  استانی   نشریات 
رسانه   اقتصاد  لحاظ 
دارای اقتصادی شکننده 
و   هستند  ده  زیان  و 
عالقه  و  عشق  تنها 

دست اندر کاران این رسانه ها که پیشگامان 
عرصه فرهنگی در استانها هستند آنها را سرپا 
نگاه  داشته است و سوددهی برای آنان متصور 
بر  همواره  دولتی   مسووالن  اگرچه   . نیست 
اند  کوفته  محلی  مطبوعات  از  حمایت  طبل 
مشکالت  با  نشریات  این  هنوز  عمل  در  اما 
کنند   نرم می  وپنجه  اقتصادی دست  سنگین 
دچار  نشریات   برخی  تا  شده  موجب  حتی  و 
تعطیلی شده و یا نشریاتی که در استانها دارای 
مجوز هستند توانایی چاپ و فعالیت را نداشته 
انتشار  درحال  نشریات  تحمل   تاب  و  باشند 
انتظار  . بطور کلی  استانه رسیده است  به  نیز 
بخش  چند  در  دولت  از  استانی  مطبوعات  
مطبوعات  یارانه  بین  در  توازن  ایجاد  شامل  
سراسری و استانی  ، حذف رانت های موجود 
به  بیشتر  توجه  و  دولتی  مطبوعات  برای 
مطبوعات  خصوصی  ، توجه  خاص به ایجاد 
منابع درآمد برای نشریات ازجمله آگهی های 
ومالیات  ،بیمه  اداری  مشکالت  حل   ، دولتی 
که در قانون نیز تصریح شده  ، ایجاد ظرفیت 
های چاپخانه ای و فنی ، پرداخت تسهیالت 
نشریه  هر  اختصاصی   موارد  ودیگر  بانکی  

خالصه می شود.
و  مطبوعات  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 
اخیرا  که  نیز  تهران  در  های  خبرگزاری 
نشریات  تا  کرد  فراهم  را  فرصتی  برگزارشد 
محلی و استانی با شرکت در دومین همایش 
اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور با 
اعضای  ارشاد،  وزیر  مطبوعاتی  معاون  حضور 
و  محلی  مطبوعات  اتحادیه  مدیره  هیات 
استانی  نگاران  روزنامه  و  مسوول  مدیران 
اقتصاد  بر  حاکم  های  واقعیت  و  مطالبات 
کنند.  بیان  را  استانی  های  رسانه  شکننده 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  امور  معاون 
باید  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  اسالمی 
باشیم  محلی  مطبوعات  بیشتر  توسعه  درپی 
اتحادیه مطبوعات محلی  برنامه های   : گفت 
با  تا  باشد  داشته  تداوم  گذشته  همچون  باید 
کمک و یاری یکدیگر رسانه های استانی رشد 

و توسعه پیدا کنند. 
باید  کرد:  تصریح  ادامه  در  انتظامی  حسین 
های  گذاری  سیاست  در  را  مناسبی  جایگاه 
بگیریم  نظر  در  محلی  مطبوعات  برای  خود 
اتحادیه  ای،  نامه  اساس  از اصالحات  تا پس 
هماهنگی  شورای  در  هم  محلی  مطبوعات 
درباره  وی  شود.  عضو  مدیریتی  های  تشکل 
نقش مطبوعات محلی در توسعه کشور توضیح 
داد: برای توسعه کشور راهی جز توسعه مناطق 
کشور و استان ها نداریم اما متاسفانه حمایت 
از مطبوعات محلی از صحبت هایی است که 
در سخنرانی ها به آن اشاره می شود اما جامعه 
عمل به آن پوشانده نمی شود لذا باید توسعه 
خود  های  سیاست  در  را  محلی  مطبوعات 
اعمال کنیم؛ مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم باید راه را برای تحقق این برنامه 
هموار کند. انتظامی ادامه داد: برای گسترش 
آیین  و  مطبوعات  قانون  باید  محلی  نشریات 
نامه اجرایی در جلوگیری از توزیع مجزای ویژه 
شود.  اجرا  سراسری  های  روزنامه  های  نامه 
همچنین ویژه نامه هایی که در قالب الیی در 
روزنامه ها قرار می گیرند نمی توانند بیش از 
30 درصد آگهی بگیرند. اگر این قانون عملی 
شود آگهی ها به سمت مطبوعات محلی سوق 
ارشاد  وزیر  مطبوعاتی  کرد.معاون  پیدا خواهد 
اظهار  ای،  رسانه  عدالت  ایجاد  خصوص  در 
دولتی  نشریات  و  ها  روزنامه  یارانه  داشت: 
کامل  طور  به  عمومی  بخش  به  متعلق  و 
شده  داده  اعتبارات  میزان  چون  شد  حذف 
مقدار  بود و هر سال  بسیار کم  به مطبوعات 
ناچیزی به آن افزوده می شد؛ بنابراین تصمیم 
گرفتیم در راستای حمایت از خصوصی سازی، 
و  دولتی  نشریات  از  ای  یارانه  های  حمایت 
متعلق به بخش عمومی حذف و این حمایت 
و محلی  به سمت مطبوعات خصوصی  را  ها 
از  دیگری  بخش  در  انتظامی  دهیم.   سوق 
سخنان خود با اشاره به عنایت ویژه دولت و 
وزارت ارشاد به استان کم برخوردار و نشریات 
مطبوعاتی  معاونت  گفت:  مناطق  این  استانی 
یارانه استان های کم برخوردار را سه برابر کرد 

تا آنها بتوانند در شرایط بهتری کار کنند.
به هرحال  سخنرانی  معاون مطبوعاتی وزارت 
دل  از  سخن  اگرچه  همایش  این  در  ارشاد 
مطبوعات استانی و محلی  بود  اما انتظار می 
 ، بخشیدن  نظم  با  انتظامی  آقای  جناب  رود 
قانونمند  و ضابطه مند کردن  حمایت های 
دولت و افزایش این حمایت ها  گامی جدی 

و اساسی بردارند.
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کارآفرینان موتور محرکه 
جامعه  هستند

   رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن 
گفت: سرمایه گذاران نقش مهم و سازنده ای 
را در رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال و کار 

آفرینی دارند.
از  یکی  از  بازدید  در  کیوان محمدی  دکتر    
صنعتی  شهرک  سبز  مرغ  صنعتی  واحدهای 
سپید رود رشت، کارآفرینان را موتور محرکه 
و رشد اقتصاد یک جامعه عنوان کرد و افزود: 
و  آورند  می  حرکت  به  را  جامعه  کارآفرینان 

توسعه می بخشند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
گیالن نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه شهرک 
صنعتی رشت در کشور و استان گفت : شهرک 
شهرک  بزرگترین  رشت  سفیدرود  صنعتی 
واحد   157 که  است  کشور  شمال  صنعتی 
صنعتی در آن مستقر و 488 نفر در واحدهای 
بهره بردار آن به صورت مستقیم مشغول به 

کار هستند .
طهمورث الهوتی اشکوری افزود: این کارخانه 
قطعه بندی مرغ سبز با ظرفیت تولید روزانه 
20 تن از جمله واحدهای صنعتی فعال استان 
و این شهرک و یکی از بزرگترین کارخانه های 
قطعه بندی و بسته بندی مرغ در کشور است .

        
 برگزاری  گردهمایی تکریم از بازنشستگان 

کمیته امداد استان گیالن
   مدیرکل کمیته امداد گیالن در گردهمایی تکریم از 
معاونین  و  مدیران  حضور  با  که  نهاد  این  بازنشستگان 
کمیته  کل  اداره  در  بازنشستگان  از  نفر   68 و  ستادی 
امداد در رشت برگزار شد با قدردانی از تالشهاوخدمات 
امدادگران بازنشسته گفت: کسانی که توفیق امدادگری 
در این نهاد مقدس را کسب می کنند همچنان زنجیره 
اتصال بین کمیته امداد و نیازمندان محسوب می شوند.

   علیرضا محمدی با اشاره به اینکه همه کارهایی که 
منشاء خیر و برکت می شود توفیق خدای متعال است که نصیب انسان می شود افزود: کمیته 

امداد منشاء خیرات و مبراتی است که امدادگران و نیازمندان از آن بهره مند هستند.
توانمندسازی  جهت  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  امداد  کمیته  جدید  رویکرد  به  محمدی     
این  بازنشستگان هستیم و  نیازمند کمک  نیز  ایجاد اشتغال  مددجویان و خانواده های مستعد 
رابطه و حمایت آنها می تواند امدادگران مشغول بکار در این نهاد را دلگرم تر کرده و چراغ 

راهی برای آنان باشند.
   الزم به ذکر است در پایان این گردهمایی از بازنشستگان با اهداء هدایایی تجلیل بعمل آمد.

ارتقاء ايمني در تردد مستلزم دروني كردن فرهنگ ايمني است

   به مناسبت هفته ایمني مدیر کل راه وشهرسازي گیالن 
گفت:دروني کردن فرهنگ ایمني والزام به رعایت آن را از 

مهمترین عوامل ارتقاء ایمني در تردد است.
   در جلسه اي که به مناسبت هفته ایمني راهها ویادمان 
قربانیان سوانح رانندگي) 23لغایت 29آبانماه( با حضور معاون 
امور عمراني استانداري گیالن ، مهندس خاوري مدیرکل راه 
وشهرسازي گیالن وجمعي از مدیران دستگاههاي اجرایي 
استان برگزار گردید، برلزوم فرهنگ سازي در برقراري ایمني 

راهها تاکید شد.
   مدیر کل راه وشهرسازي گیالن برنامه ریزي فعالیتهاي آموزشي ویژه دانش آموزان وساخت برنامه 
هاي آموزنده از رسانه ملي را یکي از مهمترین راههاي فرهنگ سازي ایمني در جاده ها عنوان کرد 
وگفت: پخش تیزرهاي آموزشي ، ساخت فیلم هاي کوتاه آموزشي با هدف آگاهي بخشي کاربران 
 ،VMS جاده اي، پخش پیام ها و هشدارهاي ایمني به صورت زیرنویس از شبکه استاني و تابلوهاي
تبلیغات محیطي در سطح حوزه محورهاي مواصالتي استان حاوي شعارهاي ایمني، و برجسته سازي 
الزامات ایمني در جراید و رسانه هاي مجازي استان و کشور و تریبون نماز جمعه در شهرهاي مختلف 

ازجمله برنامه هاي اقناي فرهنگي در هفته ایمني محسوب مي گردد که باید با جدیت دنبال شود.
   

تمام شد دوستم  القصه مدرسه که  باز هم       
داشت میرفت سمت آژانس که تقریبا 100 متر با 
مادرسه فاصله داشت که جلویش را گرفتم: گفتم 
کجا؟؟! بیا وایستیم تاکسی بیاد ! برو بابا مجنون 
! صبح کم بود؟ ظهر هم اضافه شد؟ نگاهی به 
جیب سوراخ دانش آموزی خود انداختم و گفتم... 
منتظر  دقیقه  چند  داری؟بیا  اضافه  پول  بابا  بیا 
بمانیم اگر تاکسی نیامد بعد برو آژانس بگیر ... اون 
صبح بود هیچ کس نبود االن دیگه وفور تاکسی 
و اتوبوس است. با بی میلی آمد و دو نفری زیر 
باران منتظر بودیم . به پشتکار باران رشتی توجه 
ساعت  حدودهای  که  االن  تا  صبح  از  اید  کرده 
2عصر بود یکسره می بارید و ظاهرا حرف مرد هم 
یکی ست و باران قصد ایستادن نداشت.به هر حال 
کنار مدرسه و به تآسی از پشتکار باران در انتظار 
تاکسی ایستادیم و تا تاکسی بیاید و حاال کی بیاید، 
مرتب از لطف و مرحمت برادران »شخصی کار« 
که برای کسب روزی حالل ما را مورد تفقد بوقی 
قرار می دادند بهره مند می شدیم.به هر حال دل 
را به دریا زدیم و الطاف »شخصی کاران« دلسوز را 
پذیرفتیم اما به هر کسی می گفتیم »شهرداری« 
با اخم و تخم نگاه می کرد و گازشو میگرفت و 
میرفت. از آن طرف دوست عزیزمان هم برایمان  
اخم میکرده و سرش را بر میگرداند و ما بین دو 
اخم گیر کرده بودیم . پنج دقیقه ای منتظر ماندیم 
و در این مدت که مانند قرنی گذشت هفت هشت 
با  ما  کنار  از  تاکسی  دوسه  و  خودروی شخصی 
اخم تخم گذشتند و هیچ کدام ما را سوار نکردند. 
دوستم دیگر اعصابش خرد شده بود ناگهان حرکت 
کرد و رفت تا آژانس بگیرد چاره ای نبود نمی شد 
خواستم  می   . بمانیم  ماشین  منتظر  را  روز  تمام 
با  و  آمد  تاکسی  بروم  که یک  دنبالش  من هم 
لبخند پرسید کجا  میری پسرم؟ خوشحال شدم و 
گفتم »شهرداری » نیش خندی زد و گفت االن 
کسی شهرداری نمیره عمو جان باید یک بار بیای 
میدان فرهنگ دوباره ماشین بگیری بری میدان 
شهرداری ! تشکر کردم و گفتم مرسی عمو جان !! 
با حالت استیصال  و پذیرفتن شکستی موقتی در 
اجرای بخشی از نقشه ی استراتژیک اثبات کارایی 
دنبال  به  رشت  شهرداری  میدان  تحول  طرح 
دوستم راه افتادم رفتیم و با آژانس برگشتیم خانه 
پدری برگشتیم وحاال اینکه این وسط یک 2هزار 

و پانصد تومانی به علت تفاوت کرایه ی تاکسی و 
آژانس ضرر کردیم بماند.

   وقتی به خانه رسیدم پدر و مادرم نگران شده 
آمدم و خب من که  به منزل  دیر  بودند که چرا 
نمیتوانستم اصل ماجرا و تداوم شکست گفتمان  
ارایه شده در مناظره ی دیشب را بازگو کنم پس 
به ناچار از راهبرد پیچاندن ماهرانه استفاده کردم.

حاال چگونگی اش بماند.
   جناب شهردار القصه چون من هم مانند باران 
گرفتم  تصمیم  دارد  پا  یک  مرغ  معتقدم  رشت 
آزمون تایید صحت طرح ترافیک رشت را تکرار 
برداشتم  را  تلفن  گوشی  دوباره  عصر  پس..  کنم 
و به دوستم که شما در راه مدرسه با او آشنا شده 
اید زنگ زدم گفتم می خواهم بعد از ظهر به آن 
کتاب فروشی که در خیابان امام خمینی قرار دارد 
)ذکر نام کتابفروشی به لحاظ مقررات حاکم بر پیام 
های بازرگانی ممکن نیست( بروم و مشایعت او 
را خواهانم اما او که ظاهرا حسابی به علت تاخیر 
در بازگشت از مدرسه مورد دلجویی مادرانه قرار 
گرفته بود ما را پیچاند و گوشی را قطع کرد. رفیق 
نمیه راه ! اما ما که دست بردار نیستیم داداش پس  
زنگ زدم به دوست دیگری که او هم همکالسی 
گفتم  تا  پس  است  زرنگ کالس  شاگرد  البته  و 
این دوستم  منزل  البته  کرد  قبول  فروشی  کتاب 
چندانی  مشکل  و  بود  شهرداری  میدان  حوالی 
برای رفت و آمد به این نقطه ی سوق الجیشی 
تا نیم ساعت  او قرار گذاشتم و گفتم  با  نداشت. 
دیگر میرسم . لباسم را پوشیدم،چترم را بگرفتم و 
برفتم. ساعت تقریبا6عصر بود و برادران »شخصی 
کار« فعالیت شان را بیشتر کرده بودند و برادران 
»تاکسی کار« هم حسابی در حال خدمت رسانی 
بودند. بعد از پنج شش دقیقه انتظار باز هم رخشی 
سراغم آمد و زمانی که مقصد را شهرداری اعالم 
کردم گفت: از راه صیغالن شوندرم ! گفتم باشه 
مشکلی نیست ! فقط » شهرداری »  برو از هر 
راهی که خواستی برو .    البته این را در دلم گفتم. 
خالصه پس از شنیدن نظرات کارشناس محترم، 
جناب راننده و دعای خیر ایشان برای بانیان طرح 
محدودیت های ترافیکی به میدان تاریخی و تاریخ 
ساز شهرداری رسیدم. در زیر باران و زیر سایه ی 
شیروانی مغازه ای،منتظر دوستم که خانه شان در 
محله ی زیر کوچه رشت است ماندم . به او زنگ 

زدم و پرسیدم کجایی پسر من از گلسار حرکت 
رسیدم!  میدان شهرداری  به  تو  از  زودتر  و  کردم 
او ار آن سوی خط آب گرفته تلفن گفت: بببخش 
انباری  محله ی مان را تا زانو آب گرفته باید از 
چکمه ام بردارم بعد بیایم . گفتم باشه منتظرم. باد 
سردی می وزید. تنم از سرما به لرزه افتاده بود . 
بعد از گذشت ده دقیقه نابغه ی کالسمان توانست 
از دریاچه ی زیر کوچه نجات پیدا کند و خودش را 
قهرمانانه به من برساند. او آمد و ما پیاده راه افتادیم 
تر  نزدیک  که  کمی  شهرداری.  میدان  به سمت 
شدیم با باتالقی مواجه شدیم مسیرمان را عوض 
کردیم.خیابان را آب گرفته بود. او با چکمه و من 
از  چکمه  بی  جا،  همه  از  خبر  بی  نشین  گلسار 
خیابان آبناک عبورمی کردیم. به آن طرف میدان 
رفتیم، بازهم باتالق بود و آب گرفتگی ! اعصابم 
خورد شده بود و البته خنده ام گرفته بود . تلفن 
همراهم را در آوردم و به دوستم گفتم لطفا از من و 
»دریاچه ی شهرداری« یک عکس یادگاری بگیر 
. دل را به گل زدم و رفتم وسط آب .مردمی که از 
آنجا میگذشتند به ما نگاه می کردند ومی خندیدند 
و    رد می شدند. سرتان را درد نیاورم باال خره  
من و آن دوست کتاب دوستم پس از انجام انواع 
جهش های ورزشی و شبه نظامی، موانع ایضایی 
موجود در میدان شهرداری را پشت سرگذاشتیم و 
به کتابفروشی معهود رسیدیم و کتابی خریدیم و  و 
با هم خدا حافظی کردیم ! و من باید به کاکتوس 
از پشت سر گذاشتن  . پس  بر می گشتم  رشت 
موانع یاد شده در باال و تکرار تجربیات نظامی و 
نیز مقداری پیاده روی در باران پاییزی به ایستگاه 
مظلوم  را  ام  فه  قیا  رسیدم.  گلسار  های  تاکسی 
کردم : آقا کاکتوس؟! راننده ی اول : نوچ، راننده 
ی دوم :  نه بابا کاکتوس د کویه ایسه؟! راننده ی 
از مامورین  ناگهان یک   .... سوم چهارم پنجم و 
و  کرد  صدایم  و  دید  مرا  رانی  تاکسی  سازمان 
پرسید آقا شما کجا میرید مگه؟ گفتم :کاکتوس. 
آهی کشید و گفت: از دست این راننده ها! فریاد زد 
: تقی برار کاکتوس نشی مگر؟ تقی برار : چرا نشم 
برار ؟ بینیش بال میسر! این تقی خان رشتی همان 
راننده چارمی بود که تا چند ثانیه پیش با عشوه و 
ادا می گفت نمیرم! القصه والغصه نشستیم و رفتیم 
به سمت خانه و باز هم از نظرات کارشناسی راننده 
و مسافران گرامی استفاده کردیم  و من متفکرانه 

از خود پرسیدم  چرا نباید قبل از اجرای این طرح 
از مردم نظر سنجی و از این آبشار خردهای جمعی 
استفاده می شد. یادم آمد جایی خوانده ام که نظر 
سنجی شده و اکثریت مردم و کسبه رشت با این 
طرح موافقت کرده اند. البته منظور از اکثریت را 
نفهمیدم آخر هر کسی را امروز دیدم از راننده و 
کاسب و عابر بگیر تا دانش آموز و کارمند و غیره 
همه با این طرح مخالف بودند و در رنجش اسیر 
و از آن هم جالب تر اینکه اکثریت نمی دانستند 
از  و  بیاید  بر سرشان  دقیقا چه بالیی  است  قرار 
با  من  شاید  البته  بودند.  خبر  بی  طرح  جزییات 
همان حدااقلی که مخالف طرح بودند برخورد کرده 
و هنوز موافقفان را ندیده بودم.القصه سرانجام به 
خانه کاکتوسی رسیدم و باالفاصله نشستم وتفکر 

کردم و به نتایج زیر دست یافتم 
1- آشکار شدن فواید پیاده روی و ورزش های 
جهشی و آشنایی با حرکات و سکنات نظامی در 

همه ی ساعات روز
رانندگان  برای  مضاعف  اشتغال  ایجاد   -2

زحمتکش »شخصی کار«
3-  افزایش درآمد رانندگان محترم آژانس

معضالت  و  مشکالت  شدن  گرفته  نادیده   -4
اصلی شهر در هیاهوی اجرای طرح ترافیک.بهره 
مندی از آلوده ترین رودخانه های جهان ، کمبود 
فضای سبز در سرسبزترین استان ایران ،نداشتن 
کمربندی و پارکینگ های طبقاتی و مشکالتی از 
این دست که سروصدای اجرای طرح آن ها را در 

محاق فراموشی انداخته است.
مرد  معتقدم  هم  هنوز  من  شهردار  جناب  البته 
باشد.من  قدم  ثابت  باید  آدم  و  است  یکی  حرف 
هنوز و با وجود مخالفت های خانواده و دوستان 
و همشهریان و تاکسی داران و ..... هنوز معتقدم 
طرح نوسازی میدان شهرداری رشت خوب است 
و باید اجرا شود و شهرمان هم پس از سال ها، 
روی توسعه و تازگی و سازندگی به خود بگیرد .من 
موافق طرح هستم و تا اجرایش هم تحمل می 
کنم و هم دیگران را نسبت به فواید آن آگاه می 
کنم اما آخر شما را به خدا به مردم بیشتر توضیح 
بدهید و آنان را با اجرای طرح همراه کنید. بگذارید 
مردم خود را صاحب کار بدانند نه منتقد . به امید 

رشتی بهشتی. 

ادامه یادداشت طنز از صفحه یک

یادداشت  

مصطفی صالح
انقالب  معظم  رهبر 
شما  فرمایند:  می 
که  را  هایی  کتاب 
اماکن  در  توانید  می 
عمومی مصرف بشود 
آماده کنید و یا اصاًل 
کاری بکنید که مردم 

اگر کتاب هم حمل نمی کنند بتوانند در این 
کار  این  بشود  اگر  بخوانند،  کتاب  ها  مکان 
بزرگی  خدمت  کنید،  باب  و  بیاندازید  راه  را 
کرده اید. این کار محال نیست بلکه ممکن 

است.«
از  یکی  بعنوان  کنون  تا  دیرباز  از  کتاب    
ابزارهای انتقال مفاهیم و از بزرگترین مراجع 
است.کتاب  بوده  مردم  بیداری  و  آگاهی 
و  است  مند  بهره  واالیی  اهمیت  از  همواره 
در جوامع بشری جایگاه بخصوصی دارد که 
حتی بسیاری از نیازها و خواسته های خود را 

از طریق کتاب بدست می آورد.
های  برنامه  از  یکی  مطالعه  ایستگاه  طرح 
برای  کشور  عمومي  هاي  کتابخانه  نهاد 
عمومی نمودن و ارتقای سرانه مطالعه مفید 
معظم  مقام  رهنمودهای  تحقق  راستای  در 
این  راهکارهای  بهترین  از  و  است  رهبری 
نهاد در جهت آشتی دوباره مردم با فرهنگ 

کتاب و کتابخوانی می باشد.
   چگونگی بهره مندی از این طرح به گونه 
مراجعه  با  تواند  مي  فرد  هر  که  است  ای 
را  خود  عالقه  مورد  کتاب  ایستگاه،  این  به 
محل  هر  یا  و  ایستگاه  محل  در  و  انتخاب 
از  پس  حداکثر  و  کرده  مطالعه  دیگری 
از  یک  هر  یا  ایستگاه  همین  به  روز  پانزده 
ایستگاههاي مطالعه در سراسر کشور و یا به 
یکی از کتابخانه های 
تحت  عمومی 
نهاد  پوشش 
های  کتابخانه 
عمومی باز گرداند.

  به امید آنکه دیگر 
راه  ها  تارعنکبوت 
کتابخانه  به  رفتن 
این  و  نبندند!   را 
طرح با قرار گرفتن 
صحیح  مسیر  در 
چالش  بتواند  خود 
سرانه  کمبود 
مطالعه در کشور را 

بهبود ببخشد.

ایستگاه های مطالعه، گامی موثر
 در جهت احيای فرهنگ کتابخوانی

خبر        

رعایت حقوق شهروندي تضمين 
کننده توسعه اجتماعي است

و  اجتماعی  مور  ا کل  ره  دا ا سرپرست 
: گيالن  ری   استاندا فرهنگی 

    سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی 
شهروندی  حقوق  کارگروه  دبیر  و  استانداری 
گیالن گفت: رعایت حقوق شهروندی تضمین 

کننده توسعه اجتماعی است.
   یونس رنجکش در جلسه کارگروه حقوق 
برای  تالش  افزود:  گیالن  استان  شهروندی 
شدن  ملزم  و  شهروندی  حقوق  گسترش 
افراد در جهت رعایت آن، نیازمند بسترسازی 
این  تا  کنیم  تالش  باید  که  است  فرهنگی 

بستر سازی به خوبی انجام شود.
ابعاد  شهروندی،  حقوق  داد:  ادامه  وی     
گسترده ای دارد که می بایست برای اجرایی 
عمومی  فرهنگ  روی  آن،  فراگیری  و  شدن 
اجتماعی  تکلیف  یک  این  چون  کنیم  کار 

است.
استان  شهروندی  حقوق  کارگروه  دبیر     
گیالن خاطرنشان کرد: دستگاه های فرهنگی 
درون  های  برنامه  تدوین  با  باید  اجتماعی  و 
تکالیف  با  کارکنان  آشنایی  برای  سازمانی، 
موجب  مردم،  به  درست  پاسخگویی  در  آنان 

رضایتمندی عمومی شوند.
   سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی 
شهروندی  حقوق  کارگروه  دبیر  و  استانداری 
از  حمایت  اعالم  با  نیز  این  از  پیش  گیالن 
تولید آثار فرهنگی و هنری با موضوع حقوق 
شدن  نهادینه  برای  بود:  گفته  شهروندی، 
فرهنگ  نیازمند  جامعه،  در  شهروندی  حقوق 
سازی هستیم و این فرهنگ سازی به واسطه 
هنرمندان،  همچون  واسطی  های  حلقه 
نویسندگان و فعاالن اجتماعی و فرهنگی می 

تواند بهتر انجام شود.

: گيالن   ر  استاندا نجفی،   دکتر 

عده ای که سال ها نظاره گر شيطنت های 
مختلف بودند می خواهند مردم را دوباره 

به چالش بياندازند 
   استاندار گیالن در نخستین همایش کشوری 
به  اشاره  با  جاده ای  حوادث  قربانیان  یادبود 
کاهش دو برابری سوانح جاده ای گیالن نسبت 
اخیر  ماهه  شش  در   : داشت  اظهار  کشور  به 
درصد   6/6 گیالن  در  جاده ای  سوانح  میزان 

کاهش یافته است.
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به     
گیالن دکتر محمدعلی نجفی در این همایش 
قربانیان  یادبود  جهانی  روز  با  همزمان  که 
حوادث جاده ای در مجتمع زیباکنار رشت برگزار 
توسعه  نقل،  و  حمل  توسعه  اینکه  بیان  با  شد 
افزود  داشت  خواهد  پی  در  را  جامعه  در  پایدار 
توسعه  بزرگ  موانع  از  یکی  جاده ای  سوانح   :
رفته و خوشبختانه در طی  به شمار  در جامعه 
اندرکاران  با تالش تمامی دست  اخیر  سالهای 
گیالن  و  کشور  در  خوبی  توفیقات  بخش  این 

حاصل گردیده است.
ای  جاده  سوانح  برابری  دو  کاهش  از  وی     
در   : افزود  و  خبرداد  کشور  به  نسبت  گیالن  
شش ماهه اخیر میزان سوانح جاده ای در کشور 
با کاهش 3/3 درصدی مواجه بود که این میزان 

در گیالن 6/6  بوده است.

ایمنی در بخش  برضرورت مدیریت  دکتر نجفی 
جاده ای  و وسایل نقلیه و پاسخ های مناسب پس از 
سوانح تأکید کرد و افزود : در بخش عابرین پیاده 
و موتورسواران با صدمات جدی مواجه هستیم که 
از  برنامه ریزی صحیح  با آموزش صحیح و  باید 

بروز این گونه حوادث جلوگیری کنیم .
   وی استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی و عدم 
سوانح  بروز  عوامل  جمله  از  را  معابر  روشنایی 
موتورسواران  بخش  در  علی الخصوص  جاده ای 
کاهش   ، کاهش حوادث  برای   : افزود  و  دانست 
های  جاده  در  موانع  و  گیالن  خیز  حادثه  نقاط 
قرار  توجه  مورد  بایستی  نیز  شهری  و  روستایی 
گیرد که اداره کل راه و شهرسازی در این بخش 
اهتمام دارند و حرکت های خوبی نیز ایجاد شده 

است.
میلیون   30 از  بیش  ورود  از  گیالن  استاندار     
مسافر به گیالن خبرداد و افزود : بیش از 5 میلیون 
و 400 هزار خودرو در فصل تابستان و ایام نوروز 
آمادگی  باید  که  استان می شود  وارد  تعطیالت  و 
مهمانان  این  از  بهتر  هرچه  پذیری  الزم  جهت 

وجود داشته باشد .
   دکتر نجفی با اشاره به اجرای پایلوت سیستم 

تروما در گیالن گفت :با اجرای موفق این طرح 
ضریب ایمنی و سالمت جامعه افزایش می یابد.

نماینده عالی دولت در گیالن در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به مشکالت کشور و استان 
در بخش های مختلف تا پیش از 24خرداد 1392 
و  تحول  هنوز  عده ای  متأسفانه   : داشت  اظهار 
را  استان  و  کشور  در  عمرانی  و  اقتصادی  ترقی 
مشاهده نکرده اند و واقعیت های حضور مردم در 

24 خرداد سال 92 را درک ننموده اند.
با اشاره به سفر دکتر روحانی به گیالن  وی     
این سفر را از جمله سفرهای پر برکت در گیالن 
دانست و افزود : در این سفر بحث اجرای پروژه 
راه آهن نهایی شد و اکنون با شدت در حال انجام 
از  را  آستارا  رشت-  آهن  راه  احداث  .وی  است 
جمله خواسته های دیرین مردم استان ، کشور و 
حتی سایر کشورها دانست و افزود : باتوجه به قرار 
گرفتن این خط ریلی در مسیر نوستراک و کاهش 
زمان و هزینه سفر ، احداث این خط ریلی موجب 
تحول در اقتصاد حمل و نقل کشورهای جنوب و 

شمال خواهد شد.
به تالش های خوب  اشاره  با  استاندار گیالن     
صورت گرفته در جهت ایجاد آرامش در استان بر 

ضرورت حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی 
و سرمایه گذاری این بخش تاکید کرد .

سازمان  مثبت  نقش  به  اشاره  با  نجفی  دکتر 
مدیریت و برنامه ریزی کشور در  موفقیت های 
دولت اظهار داشت : بخشی از این تحوالت با 
برادر عزیز وارزشمندم  تاثیرگذار  اندیشه های 
دکتر نوبخت که از افتخارات کشور و گیالن 
است  و در این سازمان هدایت می شود کسب 

شده است.
   استاندار گیالن خاطرنشان کرد : امروز عده ای 
و  ماندگی  عقب  بیکاری،  نظاره گر  سالها  که 
شیطنت های مختلف در آن دوران ها بوده اند 
را  این موفقیت و تحوالت  نیستند که  راضی 
به چالش  را دوباره  ببینند و می خواهند مردم 
بیاندازند و به مدیران و نمایندگانی که با عشق 
خرده  می کنند  پیگیری  را  استان  تحول    ،

می گیرند.
در  که  تحولی  نگذارید  اینکه  بیان  با  وی     
استان شکل گرفته کند شود افزود : با عشق 
و عالقه ای که به مردم و عهدی را که با آنان 
بسته ایم این توسعه و رشد را با شدت بیشتری 

به پیش خواهیم برد.

برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئيس 
: گيالن   ریزی 

        

 اعزام 200 دانش آموز از 
گيالن به زیارت عتبات عاليات

   رییس سازمان دانش آموزی گیالن از اعزام 
200 دانش آموز پیشتاز و فرزانه، از این استان 

به زیارت عتبات عالیات خبر داد.
   عمران کرمی در گفت و گو با ایرنا، افزود: 
به  دختر  فرزانه  آموزان  دانش  از  گروه  سه 
دانش  از  گروه  دو  و  نفر   20 و  یکصد  تعداد 
زیارت  به  نفر  پسر شامل 80  پیشتاز  آموزان 

عتبات عالیات اعزام می شوند.
   وی اظهار داشت: این تعداد از دانش آموزان 
دوره های متوسطه از 20 بهمن امسال تا 20 
قالب کاروان های  آینده در  اردیبهشت سال 

مختلف به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.
   رییس سازمان دانش آموزی گیالن بیان 
دانش  نام  ثبت  برای  عمومی  فراخوان  کرد: 
آموزان به منظور اعزام به عتبات عالیات در 
تا  و عالقمندان  گرفته  انجام  استان  مدارس 

15 آذر برای نام نویسی فرصت دارند.
برخوردار  آموزان     وی تصریح کرد: دانش 
از سالمت کامل جسمی و روحی ، نخبگان 
، تشکل های دانش آموزی، فرزندان  قرآنی 
شهدا، ایثارگران، جانبازان ، آزادگان، مداحان 
نام قرار  اولویت ثبت  و ذاکران اهل بیت در 

دارند.
   وی از اعزام 80 نفر از مربیان پیشاهنگ 
به  نیز  گیالن  استان  آموزی  دانش  سازمان 
یک  شد:  یادآور  و  داد  خبر  عالیات  عتبات 
کاروان  یک  و  گذشته  ماه  نفره   40 کاروان 
نیز به تعداد 40 نفر دوشنبه گذشته به عتبات 

عالیات اعزام شده اند.
   بر اساس آخرین آمار امسال اسامی بیش 
از 365 هزار دانش آموز در سامانه سناد )ثبت 
ثبت   ) گیالن  آموزان  دانش  الکترونیکی  نام 

شده است. 

ریيس سازمان دانش آموزی گيالن :



مالس
گــیالن

ماهناهم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کوروش باقی
مدیراجرایی و سردبیر : ایمان رنجکش

نشانی : رشت، خیابان سعدی، کوچه پورنقاشیان، 
بن بست عدالت، ساختمان معین، طبقه چهارم

همراه: 09117989597   
013 -33422137 دورنگار:

چاپ: شرکت چاپ و نشر عطر کاغذ تاالب

مندرجات لزوما برتابنده دیدگاه نشریه نیست

آبانماه  1394 * سال اول * شماره 7 *  4 صفحه * 500تومان   

SalamGuilan

salamguilan@yahoo.com

تقی متقی : دغدغه  اکثریت ناشران کودک 
کسب سود بيشتر است

گيالنی؛ ــته  برجس با شاعر  گيالن  ــالم  اختصاصی س گفتگوی 

شعر  سروردن  به  57شروع 
از سال 64  بزرگسال کردم و 
کم کم وارد عرصه شعر کودک 

نیز شدم.
گیالنی  شاعری  خودتان  که  آنجایی  از 
هستید چقدر تالش کردید تا حس و حال 
مخاطبان  به  کارهایتان  در  را  گیلکی  گویش 

منتقل کنید؟
استفاده از زبان ها و گویش های محلی در زبان 
اما  ندارد  چندانی  جایگاه  گرچه  فارسی،  معیار 
ظرفیت  بر  درست،  و  جا  به  استفاده  صورت  در 
به  آنکه  بر  عالوه  و  افزود  خواهد  فارسی  زبان 
نفع گویش های محلی نیز خواهد بود؛ چه آنکه 
هم  هموطنانی  که  کند  می  گوشزد  خواننده  به 
فارسی  از  غیر  دیگری  زبانهای  به  که  هستند 

گویش می کنند.
استفاده  زبانی  ظرفیت  این  از  گاه  گه  نیز  بنده 
می کنم. مثال اخیرا در شعری برای خردساالن 
بود،  کودکی یک  که موضوع شعر الک پشت 
بچه الک پشت را در دست میگیرد، الک پشت 
خودش را توی الکش پنهان می کند.آن را روی 
از توی الک  زمین که می گذارد، سر و دمش 

در آمده و الک پشت کوچولو شروع به دویدن 
می کند.دوباره که آن را می گیرد، سر و دست و 
پایش را پنهان می کند.در بخشی از آن نوشتم:

»زودی سر و دست و پاهاش
میرن توی الک زیباش

نه سر داره
نه دم حاال

»آبالکوی شیطون بال« 
که آبالکو به گویش گیلکی، الک پشت است.

ناشران  وضعیت  از  تحلیلتان  حاضر  حال  در 
کنونی در حوزه کودک چیست؟

این ناشران دست کم دو دسته اند: دسته ای که 
ادبیات کودک  و  آموزش  و  تربیت  دغدغه  واقعا 
می  مایه  راه  این  در  و  هستند  کاربلد  و  دارند 
فاخر  رمان  و  داستان  و  دنبال شعر  به  و  گذارند 
برخی  و  دارند  قرار  اقلیت  در  اینان  هستند.که 

دولتی و برخی نیز خصوصی اند.
اما دسته دوم که اکثریت ناشران کودک را در بر 
می گیرد و اغلب خصوصی هستند، تمام دغدغه 
و  تعلیم  به  اینان  است!  بیشتر  شان کسب سود 
استعداد کودکان کاری  و  تلطیف ذوق  و  تربیت 
ندارند؛ هر کار بازار پسندی را با رنگ و لعاب و 

زرق و برق چاپ می کنند و به خورد کودکان 
معصوم می دهند. این ناشران در اصطالح ما 
اغلب  متاسفانه  و  معروفند  بازاری  ناشران  به 
نبض بازار کتاب کودک در دست اینان است.در 
این مورد سخن بسیار است که به همین مقدار 

بسنده می کنم.
چگونه یک نفر می تواند شاعر شود؟!

موهبتی  شعر،  جوهره  که  کنم  عرض  باید 
این  از  برخی  است  ممکن  که  است  الهی 
نباشند.آنان  برخی  و  باشند  برخوردار  جوهره 
با  باید  آن  کشف  صورت  در  برخوردارند،  که 
 ، آموزش   و  استاد  و  تمرین، کالس  مطالعه، 
کنند.آنان  تقویت  خود  در  را  سرودن  استعداد 
که جوهره شعر ندارند نیز تکلیف روشن است؛ 
هاون  در  آب  منزله  به  آنان  از  ساختن  شاعر 

کوبیدن و باد در قفس کردن است!
و حرف آخر...

در آخر برای همه گیالنیان عزیز و همچنین 
ماهنامه سالم گیالن  اعضای جوان تحریریه 

آرزوی سالمتی و توفیقات روزافزون دارم.
تهیه : محمد رمضانپور

محمدتقی پورمتقی آلمانی مقلب به تقی 
متقی شاعر برجسته گیالنی می باشد که 
سابقه حدود 40سال فعالیت ادبی در حوزه 

کودک و بزرگسال را داراست. 
 از این رو در حاشیه سفر کوتاه مدت ایشان 
به گیالن، گفتگویی با این چهره فرهیخته و 

والیت مدار کشور ترتیب دادیم.
از چه زماني شعر گفتن را آغاز کردید؟

چون بنده در روستا زندگی میکردم، با توجه 
ناخود  طبیعت،  و  محیطی  مطبوع  شرایط  به 
ادبی در من وجود داشت و عالقه  آگاه طبع 
. تا 12 سالگی  فراوانی به هنر و ادب داشتم 
که کالس پنجم ابتدایی بودم تنها دو سروده 
از خودم داشتم و پس از آن دیگر شعر نگفتم تا 
آنکه سال دوم دبیرستان و شروع انقالب سال 

        
کوتاه

افزایش مصرف بنزین  در گيالن

احياي آب بندانها راهي براي نجات شاليزارها از کم آبي 
استرس  آب بندان ها  احیاي  با  باید  گفت:  گیالن  جهادکشاوزي  گیاهي  تولیدات  بهبود  معاون 
هزار  اینکه 238  بیان  با  کنیم. حبیب جهانساز  کمتر  استان  در کشاورزان  را  آبي  از کم  ناشي 
هکتار از اراضي استان شالیزاري هستند، اظهار داشت: به طور تقریبي 171 هزار هکتار از این 
اراضي شالیزاري صرفا« از حوزه سدسفیدرود و 60 هزار هکتار دیگر از آب هاي جاري و فصلي 
آب یاري مي شوند. وی با بیان اینکه در گذشته استفاده از آب بندان ها کمک زیادي به آبیاري 
اراضي استان مي کرد، افزود: باید با احیاي آب بندان ها استرس ناشي از کم آبي را در کشاورزان 

استان کم تر کنیم.

 تحریم دردی را از جامعه اطالع رسانی دوا  نخواهد کرد 
  مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیالن در بازدید از نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خزرآنالین 
اظهار کرد: برپایی چنین نمایشگاه هایی سبب همدلی و همراهی در جامعه مطبوعات خواهد شد.

   رنجکش افزود: اگر تحریم کردن به خاطر مشکالت در برگزاری نمایشگاه باشد، بحثی است که 
می توان روی آن برنامه ریزی کرد ولی اگر به خاطر مسایل سیاسی است، تریبون رسانه ها خود 

انتشار دهنده افکار آن رسانه است. پس تحریم کردن چندان تاثیرگذار نخواهد بود.

 رشد ٥٥ درصدی نشر کتاب در گيالن طی نيمه نخست امسال 
   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن از رشد 55 درصدی نشر کتاب در استان طی نیمه 

نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال 93 خبر داد.
  فیروز فاضلی در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن با اشاره به اهمیت کتاب 
و مطالعه، اظهار کرد: هزاران عبارت درباره کتاب در منابع ما وجود دارد. یازدهمین نمایشگاه بزرگ 
کتاب گیالن از 25 آبان تا یکم آذرماه 94 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان واقع 

در کیلومتر پنج جاده رشت به تهران دایر است.

هشدار دامپزشکی گيالن نسبت به خرید گوشت قرمز
   مدیرکل دامپزشکی گیالن گفت:گیالن تنها استان در سطح کشور است که گوشت قرمز 

مصرفی آن فقط از کشتارگاه های صنعتی تامین می شود.
   عاقبتی به شهروندان توصیه کرد، هنگام خرید گوشت قرمز، به ویژه در مناطق ییالقی، پس 

از اطمینان از رویت مهر دامپزشکی بر روی الشه دام، نسبت به خرید آن اقدام کنند./ ایسنا

   بمناسبت فرا رسیدن یوم اهلل 13 آبان از ایمان رنجکش سردبیر ماهنامه سالم گیالن و خبرنگار خبرگزاری پانا از سوی استاندارگیالن تجلیل 
و قدردانی شد.

   دکتر نجفی استاندار گیالن در این همایش، پیام شهدای دانش آموز را عدم وابستگی به بیگانگان، خودباوری، شهادت طلبی و استکبارستیزی 
عنوان کرد و افزود: بطور قطع این نوع نگرش اگر با همین خط و مشی در جهان رشد کند و الگوی بقیه شود، بی تردید دیگر استکبار راه نفوذ 
نخواهد داشت. در پایان این مراسم از 9 نفر از دانش آموزان برگزیده تشکل های دانش آموزی گیالن در قالب مسابقات فرهنگی، هنری و 

قرآنی تجلیل و قدردانی شد.

آموزی دانش  تشــکل های  در همایش  گيالن  ســالم  ماهنامة  ســردبير  ز  ا تقدیر   

   در هفت ماهه نخست سال جاري مجموعَا 564 میلیون  و 303 هزار لیتر بنزین  در استان گیالن  
به مصرف رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش را نشان مي دهد .

همچنین در این مدت مصرف نفتگاز نیروگاه رشت با 20 درصد کاهش نسبت به سال گذشته از 
206  میلیون و 326 هزار لیتر به 164 میلیون و 960 هزار لیتر و مصرف نفتگاز نیروگاه پره سر 
با 81 درصد افزایش از 51 میلیون و 140 هزار لیتر در سال 93 به 92 میلیون و 742 هزار لیتر در 

سال 94 رسیده است . 

طراحی و راه اندازی وب سایت
با نازل ترین قیمت

0 9 3 3 8 4 6 7 1 4 8 ی  ر مختــا ش  ر آ


