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سرمقالهمهم ترین اخبار

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس:
گلـوگاه چـابکـسر با رعـایت 
مسـائـل امنیـتـی حذف شود

بـدون  تـوسـعه یک جامعـه 
کتاب میسر نیست

اختتامیه جشنواره رضوی

صحبت های جنجالی
مدیر اسبق شبکه سه

یارانه 4 میلیون نفر دیگر
قطع می شود

وزیر کار : 

ریو  کاروان  از  خوردنم  خط 
بازی سیاسی بود

بدحجاب  خانم  یک  که  روزی 
مرا از خودم شرمنده کرد!

تقويت شائبه 
فعاليتهای انتخاباتی امحدی نژاد
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سازمان  رییس  مشاور   | میرزا  دیار  جوانان 
بی  استقبال  کشور,  زیست  محیط  حفاظت 
نظیر از جشنواره گل دهی الله های تاالبی 
جشنواره  این  موفقیت  بیانگر  را  انزلی  در 
دانست و اظهار کرد: حتی ذکر کردن نام الله 

تاالبی نیز تالش در راستای حفظ آن است.
کهرم با تاکید بر ضرورت احیای تاالب انزلی 
اظهار کرد: این تاالب با این همه نعمتی که 
به حاشیه نشینان خود داده حیف است که 
از  که  است  و حیف  رها شود  حال خود  به 

کنار آن بدون توجه رد شویم.
وی افزود: ذکر نام تاالب و الله تاالبی ما را 
به این فکر وادار می کند که این تاالب باید 
کامل  در سالمت  باید  و  باشد  داشته  وجود 

باشد تا این الله تاالبی سالم باشد.
وقت  هیچ  افزود:  زیست  محیط  فعال  این 
نمی توانیم گیالن را بدون تاالب انزلی تصور 
همه  با  تاالب  از  که  کنیم  کاری  کنیم.باید 
زیبایی آن که الله تاالبی تنها یک نمونه آن 

است حفاظت کنیم. 
این  به  شبه  یک  انزلی  تاالب  گفت:  کهرم 
معضالت گرفتار نشده و یک شبه هم نمی 

توان آن را برطرف کرد.
کرد:  خاطرنشان  زیست  محیط  فعال  این 
و  کنیم  مسئولیت  احساس  ابتدا  در  باید 
برای احیای این تاالب توسط تصمیم گیران 
و سازمان محیط زیست و با فرهنگ سازی 
اهمیت این تاالب را دربین مردم و ذینفعان 

تاالب نیز مشخص تر خواهد شد.
زیست  محیط  مقوله  گفت:  پایان  در  کهرم 
به  نیاز  که  است  نوپایی  کودک  همانند 
دارد.  استمرار  و  تداوم  هدایت,  و  راهنمایی 
فرهنگ  به  و  نشوند  خسته  ها  رسانه  اگر 
می  نتیجه  حتما  دهند  ادامه  خود  سازی 

گیریم.

نمی توان گیالن را بدون 
تاالب انزلی تصور کرد

عاشری:  صابر   | دیارمیرزا  جوانان 
از  گیالن  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
رشد ترانزیت کاال در بندر انزلی خبر 
صادرات  افزایش  بر  تاکید  با  و  داد 
این  در  خوشبختانه  گفت:  نفتی  غیر 
داشـتیـم. رشـد  درصـد   ۱۵ زمینـه 
چـراغی در خصــوص طــرح توسـعه 
داشت:  اظـهار  نیـــز  گیــالن  بنادر 
بندر  با وجود سرمایه گذاران ظرفیت 
تن  هزار   ۱۷ به  هزارتن   ۱۱ از  انزلی 
افزایش می یابد و در بندر آستارا نیز 
داشت.  خواهیم  را  ظرفیت  افزایش  
از  را  چمخاله  بندر  ساخت  چراغی 
دیگر برنامه های این سازمان دانست و 
افزود: در خصوص این بندر ۷۰ میلیارد 
تومان توانستیم سرمایه جذب نماییم.

با  گیالن  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
یکی  مقاومتی  اقتصاد  اینکه  به  اشاره 
انقالب  معظم  رهبر  مهم  ی  دغدغه 
و  بنادر  سازمان  شد:  متذکر  است; 
را  زیادی  کمک  تواند  می  دریانوری 
در این رابطه بکند و به همین منظوز 
نیز ستادی را با حضور زبده ترین افراد 
گفت:  چراغی  کردیم.  ایجاد  سازمان 
اقتصادی  رسالت  عالوه  بنادر  سازمان 
داریم  نیز  اجتماعی  رسالت  تجاری،  و 
را  نمادهایی  باید  راستا  این  باید در  و 
در شهر نصب نماییم که از جمله آن 
نمود.  اشاره  غازیان  پل  به  توان  می 
شهید  یک  که  هستیم  بندری  تنها 
بزرگوار در آن مدفون شده است و این 
افتخار بزرگی برای ما محسوب می شود.

ایم.  داشته  مذاکراتی  مارینا  مجتمع 
وی اتصال راه آهن به بنادر را یک قابلیت 
مناسب دانست و اظهار امیدواری کرد 
بگیرد. صورت  زودی  به  اتفاق  این 
گیالن  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
در  کاال  شده  تمام  قیمت  کاهش 
مهم  عوامل  از  را  رقبا  به  نسبت  بنادر 
دانست  بندر  این  درصدی   ۴۵ رشد 
شهری  بندر  یک  انزلی  بندر  افزود:  و 
های  راه  بندر  مزیت  از  یکی  و  است 
دسترسی به آن می باشد و باید سعی 
به  راه های دسترسی جدیدی  نماییم 
گفت:  کنیم.چراغی  ایجاد  بندر  این 
بی  تجاری  وضعیت  در  نیز  برجام 
امروز  ما  تجار  و  است  نبوده  تأثیر 
شرایط مناسبی نسبت به گذشته دارد.

 ۱۰۰ کرد  بینی  پیش  همچنین  وی 
بندر  در  تومان جذب سرمایه  میلیارد 
توسعه  چراغی  پذیرد.  صورت  انزلی 
بین  کاال  نقل  و  حمل  و  تجاری  بازار 
استراتژیکی  های  برنامه  از  را  المللی 
کرد:  تصریح  و  دانست  سازمان  این 
سمت  به  سنتی  نقل  و  حمل  از 
حمل و نقل جدید پیـش می رویـم.
به  فقط  نباید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بحث سفر دریایی توجه نماییم گفت: 
سازمان بنادر جهت جذب سرمایه گذار 
تسهیالتی با بهره کم در نظر گرفته است. 
بخش  به  ما  نگاه  گفت:  چراغی 
هزینه  صورت  به  گردشگری  توسعه 
از  گذارانی  سرمایه  با  و  نیست  ای 
ساخت برای  کشور  از  خارج  و  داخل 

دریای خزر به سرنوشت 
دریاچه ارومیه دچار نشـود

نماینده مردم ساری و میاندورود:

نماینده  محمد دامادی   | جوانان دیار میرزا 
مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای 
به کاهش آب دریای خزر  اشاره  با  اسالمی 
در  گفت:  تاکنون،  گذشته  سال   ۱۰ طی 
این  است،  نشده  انجام  اقداماتی  زمینه  این 
منابع  از  یکی  دریا  این  که  است  حالی  در 
اصلی ایجاد تعادل در آب و هوای استان های 
انتقال  کرد:  تاکید  است.وی  کشور  شمالی 
تصمیم  سمنان  استان  به  خزر  دریای  آب 
آب  انتقال  اینکه  اعالم  با  است.وی  غلطی 
غیر  اقدامی  سمنان  استان  به  خزر  دریای 
مهم تری  اولویت  افزود:  است،  کارشناسی 
دریاچه  مشکل  هنوز  دارد،  وجود  دولت  در 
اقدام  با  است،  نشده  حل  کشور  در  ارومیه 
غیر کارشناسی دولت دریاچه ارومیه ای دیگر 

برای مازندران ایجاد می شود.

فرماندار تنکابن:

نباید با خبرنگاران منتقد 
برخورد شود

حسینی   سیدامیر   | میرزا  دیار  جوانان 
اصحاب  با  نشست  در  تنکابن  فرماندار 
رسانه در بخشی از سخنان خود به فعالیت 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان  خبرنگاران 
وجود  عدم  بخش  این  در  ما  اصلی  بحث 
برای  باید  که  است  خبرنگاران  تشکل  یک 
فعالیت  حوزه  در  و  کنند  اقدام  مساله  این 
با  که  نیست  خوب  این  نیز  خبرنگاران 
اقدامات  بر  نقدی  که  رسانه ای  یا  خبرنگار 
دارد برخورد غیرمتعارف شود بلکه باید در 
پاسخ  نقدها  به  تساوی  و  مشترک  فضای 
داده شود و در این راه همه ما مسؤوالن و 
خبرنگاران در نقد یکدیگر خودمان را جای 
او در چه  بدانیم  با  قرار دهیم  مقابل  طرف 

شرایطی قرار دارد و چگونه کار می کند.

روزی که تکفريی ها
کلک رشتی خوردند

یادداشت: 

ورزش

بهادر موالیی: 

اقتصادی

اجتماعی

استانی

استانی
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دیارمیرزا آمد
از همان   : سینا هوشمند 
را  خود  بشر  که  زمان 
مبادله  به  نیاز  شناخت 
برقراری  و  اطالعات 
در  که  جایی  تا  شد  نهادینه  او  در  ارتباطات 
بدون  نیست  قادر  هیچکسی  امروز  دنیای 
از جهان  آگاهی  و  دیگران  با  ارتباط  برقراری 

پیرامونی خود زندگی کند.
چهارم  رکن  عنوان  به  رسانه ها  جایگاه 
و  مردم  بین  ارتباطی  پل  و  دموکراسی 
بی بدیل  امروزی  مدرن  جامعه  در  حاکمیت 
عنوان  به  جمعی  ارتباط  های  رسانه  و  است 
ابزار توسعه سیاسی در جامعه  عالوه بر نقش 
تمدن  انتقال  و رهبري,  اطالع رساني,هدایت 
و فرهنگ و مهمتر از همه نقش نظارتی را به 
نیابت از افکار عمومی برعهده دارند.در همین 
راستا پس از موفقیت سایت خبری »دیارمیرزا« 
در فضای مجازی و تاثیرگذاری انکارناپذیر آن 
بر تحوالت استان گیالن, در حوزه مکتوب نیز 
با  هفته نامه منطقه ای »جوانان دیارمیرزا«  
به عرصه حیات گذاشت. همانگونه که در نگاه 
اول مشخص است نام این هفته نامه برگرفته 
از سردار بزرگ جنگل »میرزا کوچک« است 
و تحریریه جوان این هفته نامه نیز به دنبال 
این است تا قدمی هرچند کوچک در اعتالی 
که  است  امید  بردارد.  اسالمی  ایران  فرهنگ 
این هفته نامه »نگاهبان حقوق ایرانیان و منور 

افکار اسالمیان« باشد.

گیالن  بنادر  انداز  چشم  خصوص  در  گیالن  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
اظهارداشت: جایگاه ترسیمی بندر انزلی و یا به عبارت بهتر بنادر گیالن 
در  شمال  بندر  ترین  قدیمی  عنوان  به  انزلی  بندر  است.   مناسب  بسیار 
برای  باالیی  پتانسیل  و  داشته  قرار  جنوب   - شمال  کریدور  اصلی  مسیر 

حوزه ترانزیت و صادرات کاالی غیرنفتی دارد.

برنامه  مقاومتی  اقتصادی  به سیاست های  توجه  با  افزود:  حسین چراغی 
قابل  طور  به  بارگیری  و  تخلیه  حجم  که  گرفته  صورت  منسجمی  ریزی 
مقام  و  کشور  بنادر  سوم  مقام  در  انزلی  بندر  و  یابد  افزایش  چشمگیری 
اول بنادر شمال قرار گیرد.در همین رابطه نسبت به جذب سرمایه گذاری 

بخش خصوصی نیز اقدام شده است.

وزیر کشور :

اجتماعیفرهنگی 

از ساخت دهکده سالمت تا 
هبره برداری از مرکز جامعه سرطان
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جوانان

میالد ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا)ع(
مبارک باد 

گفت و گویی با
آرمان حداد، کوهنورد گیالنی فاتح گاشربروم
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مازندران

شهردار جدید تنکابن انتخاب شد

جوانان دیار میرزا | عقیل عشوری شهردار تنکابن 
به  شعبانی  رضا  شورا  اعضای  رای  با  و  بازنشسته 

عنوان  شهردار جدید این شهر انتخاب شد.
تقی پزشکی رئیس شورای اسالمی شهر تنکابن در 
به  با توجه  جمع خبرنگاران گفت: عقیل عشوری 
فرا رسیدن موعد بازنشستگی می توانست تا پایان 
دوره فعالیت شورای چهارم در مسند مدیریت شهر 
به درخواست شخصی مبنی  توجه  با  اما  کار کند 
اینکه به علت بروز مشکالت جسمی و شخصی  بر 
رضا  اساس  همین  بر  است،  بازنشستگی  متقاضی 
شعبانی که دارای سوابق خوبی در مدیریت شهری 
است در جلسه دیروز به عنوان شهردار جدید انتخاب 
به  تأیید حکم وی مستندات مصوبه شورا  برای  و 

استان ارجاع شده است.

افتتاح 2 کلینیک ویژه در بابل
جوانان دیارمیرزا | به گزارش فارس، مظفر ربیعی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از افتتاح 2 کلینیک 
ویژه در بابل تا پایان سال 9۵خبر داد و اظهار کرد: 
با پیشرفته ترین  سایت نصب شتاب دهنده خطی 
تکنولوژی روز در درمان بیماران سرطانی با اعتباری 

بالغ بر چهار میلیارد تومان کلنگ زنی شد. 
وی اظهار کرد: در هفته دولت دانشکده توان بخشی 
دانشگاه افتتاح و به بهره برداری می رسد. این مسؤول 
از اجرا طرح 32 تختخوابی بندپی شرقی گلوگاه خبر 
داد و افزود: اجرایی شدن این طرح نیازمند اعتباری 

بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان است.

اقتصاد مقاومتی از حالت شعاری خارج شود
جوانان دیار میرزا | معاون سیاسی امنیتی استاندار 
مازندران با بیان اینکه درد استان در حوزه اقتصاد 
اظهار  است،  نخبگان  بین  اجماع  عدم  مقاومتی 
حوزه  در  نخبگان  میان  وحدت  ایجاد  برای  کرد: 
تا  شود  تعریف  چارچوبی  باید  مقاومتی  اقتصاد 

هم افزایی سبب تعالی استان شود.
ترویج  ما  تالش  افزود:  رستمی  یونسی  علیرضا 
قشر  میان  در  مقاومتی  اقتصاد  سازی  گفتمان 
مازندران  حوزه  این  در  تا  است  مردمی  مختلف 
مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل  برسد.  تعالی  به 
سازی  گفتمان  شعار  اینکه  بیان  با  نیز  تبرستان 
هدف  گفت:  شود،  اجرایی  باید  مقاومتی  اقتصاد 
مشکالت  رفع  برای  رسانه ای  سازی  جریان  ما 

پروژه های تولیدی در مازندران است.
گفتمان  اجرای  برای  افزود:  مقدسی  علی صادق 
سازی  حاشیه  نوع  هر  با  مقاومتی  اقتصاد  سازی 

برخورد می شود.
ضامن  را  مردم  مقاومتی  اقتصاد  فرهنگ  وی، 
دانست  تولید  بخش  در  مازندران  استان  موفقیت 
جانبه  همه  تحول  ما  آرمانی  نقطه  کرد:  اضافه  و 
مردم در توسعه مازندران است بر این اساس برنامه 
اقتصاد  خصوص  در  متعددی  برنامه های  سازان 

مقاومتی تهیه و به مرحله پخش درآوردند.

کاهش 12 درصدی غریق در 
دریای خزر

به گزارش خبرگزاری صدا و  جوانان دیار میرزا | 
سیما، جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به 
اجرای حدود ۱۰۵ طرح دریا امسال در استان های 
مازندران ، گلستان و گیالن گفت: از آغاز اجرای 
طرح دریا  ۵9 نفر امسال در آب های ساحلی این 
استان ها غرق شدند که در مقایسه با پارسال ۱2 

درصد کاهش یافته است.
غرق  صد  در  صد  اینکه  بیان  با  مومنی  سردار 
به  دریا  طرح  از  خارج  مناطق  در  امسال  شدگان 
کرد  تاکید  مسافران  و  مردم  به  کردند  اقدام  شنا 
به  فقط  الهی  موهبت  این  از  مندی  بهره  برای 
مناطقی بروند که در آن طرح دریا اجرا می شود و 

ناجیان حضور دارند.

گلستان

جذب آتش نشانان داوطلب در گلستان
مدیرعامل  قره قاشی  مهدی   | میرزا  دیار  جوانان 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
افراد  مردمی،  نیروهای  آموزش  با  گفت:  گرگان 
آتش نشانان  عنوان  به  آموزش  این  در  موفق 

داوطلب با این مجموعه همکاری خواهند کرد. 
هدف  با  طرح  این  کرد:  اظهار  قره قاشی 
توانمندسازی ناوگان آتش نشانی استان و استفاده 
گرگان  شهر  در  داوطلب  افراد  و  مردمی  توان  از 
این کالس  اجرایی می شود. وی خاطرنشان کرد: 
از  نفر   ۱۵۰ برای  و  هفته  یک  مدت  به  آموزشی 
به  عالقه مند  که  شد  برگزار  گرگانی  شهروندان 
فعالیت داوطلبانه در این بخش عام المنفعه بودند. 
استان  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  عضو 
گلستان ادامه داد: از این تعداد شهروند،۱۰۰ نفر 
مرد و ۵۰ نفر زن بودند که به همه آنان گواهینامه 
این  اجرای  از  هدف  شد.  خواهد  اعطاء  آموزشی 
در  شهروندان  عملی  و  علمی  توان  افزایش  دوره 

مقابله با حریق بوده است.

12 طرح بهداشتی در استان گلستان به 
بهره برداری رسید

جوانان دیار میرزا | تقی ریاحی، رئیس دانشگاه علوم 
طرح های  افتتاح  مراسم  در  گلستان  استان  پزشکی 
بهداشتی اظهار داشت: با حضور معاون وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی،۱2 طرح بهداشتی و درمانی 

در شهرهای مختلف استان گلستان افتتاح شد.
قال،  آق  شهرهای  در  طرح ها  این  افزود:  وی 
گالیکش،  آزادشهر،  رامیان،  گنبدکاووس، 
درمانی  بهداشتی  مراکز  کالله  و  علی آبادکتول 

روستایی و آزمایشگاه مرکزی راه اندازی شد.

گلستان از مناطق مستعد توسعه گردشگری 
مذهبی است

با بیان این  استاندار گلستان  جوانان دیار میرزا | 
که این منطقه از مناطق مستعد رونق گردشگری 
وجود  با  گفت:  است،  کشور  در  مذهبی  و  حالل 
امامزادگان در جای جای ایران، کشور ما مستعد 

رونق این نوع گردشگری می باشد.
حسن صادقلو در همایش تکریم امامزادگان استان 
گلستان که در امامزاده عبداهلل )س( گرگان برگزار 
شد، افزود: امروز دنیا به گردشگری حالل فکر می 
کشور  آن  توسعه  مستعد  مناطق  از  یکی  و  کند 
و  ریزی  برنامه  زمینه  این  در  باید  و  بوده  ایران 

مدیریت صحیح شود.
امور  و  اوقاف  اندرکاران  دست  از  همچنین  وی 
خیریه استان خواست که با توجه به عبور ساالنه 
حدود ۱8 میلیون نفر زایر و گردشگر از گلستان، 
برای استفاده از این ظرفیت در توسعه گردشگری 

حالل برنامه ریزی کنند.

تعداد شعب دادسراها و دادگاه ها در 
گلستان افزایش می یابد

جوانان دیار میرزا | به گزارش خبرگزاری تسنیم 
هادی هاشمیان در حاشیه بازدید از محاکم قضائی 
شهرستان آق قال با اشاره به این که ورودی پرونده 
باالتر است،  میانگین کشور  از  استان گلستان  در 
پرونده های  تراکم  که  شعبی  در  داشت:  اظهار 
آن ها زیاد است و یا پرونده های سنگین و ویژه را 
رسیدگی می کنند قضات کمکی مستقر می کنیم 
تا هم فرآیند رسیدگی به پرونده ها را شتاب دهند 

و هم از حجم کار قضات بکاهند
از  را  دادگستری ها  تشکیالتی  چارت  اصالح  وی 
برای تسریع رسیدگی ها  اقدامات مهم خود  دیگر 
در استان دانست و افزود: تغییر این چارت، امکان 
در  شعب  تعداد  افزایش  و  جدید  قاضی  جذب 

حوزه های قضایی استان را فراهم کرده است.

گیالن

توسعه یک جامعه بدون کتاب میسر نیست
اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد

جوانان دیار میرزا | محمد جواد کوچک پور:
در  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  اختتامیه  مراسم 

مجتمع شهید مطهری بندر انزلی برگزار شد.
امیر محمدپور مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن 
اظهار کرد: جشنواره بین المللی علی بن موسی الرضا  
چهاردهمین سال برگزاری خود را سپری می کند و 
شش سال است که بخش کتاب خوانی رضوی به آن 
 ۵ در  درحالیکه  افزود:  است.محمدپور  شده  اضافه 
دوره قبلی مجموعا ۴۰ هزار نفر شرکت کرده بودند.

امسال 23۵ هزار 382 نفر در آن شرکت کردند که 
سهم مردم فهیم و فرهنگ دوست گیالن نزدیک به  

2۱ هزار نفر بود.
باید جزو ۱۵ کشور برتر دنیا در کتابخوانی باشیم
مهـرداد الهوتــی رئیـس مجـمـع نمایندگان گیالن

فضای مجازی در ایران باید فرهنگ سازی شود
فرهنگ  شورای  دبیر  شاهمرادی،  االسالم  حجت 
با اشاره به پیامدهای  عمومی کشور در این مراسم 
استفاده از فضای مجازی اظهار کرد: نحوه استفاده 

از فضای مجازی در ایران باید فرهنگ سازی شود.
سازی  فرهنگ  هنوز  اینکه  به  توجه  با  افزود  وی 
زیادی در رابطه با فضای مجازی صورت نگرفته است، 
مشکالتی را در جامعه به وجود آورده است. مردم ما 
به جای مطالعه، رو به استفاده بیش از حد از فضای 
مجازی می آورند. وی افزود: تیراژ کلیه روزنامه های 
در  اما  نمی رسد  میلیون  یک  به  مجموع  در  کشور 
تنها  روز  در  روزنامه  یک  تیراژ  کشورها  از  بسیاری 
23 میلیون تیراژ است. اگر زیرساخت علم و مطالعه 

اصالح نشود پیشرفتی صورت نمی گیرد.

در ادامه این مراسم به افزایش سرانه مطالعه در کشور 
به  افزود:نسبت  از 2 دقیقه به ۱8 دقیقه خبرداد و 
رتبه  این  است  دقیقه  ژاپن 9۰  که  دنیا  کشورهای 
برای کشور ما رتبه مناسبی نیست و ما باید جزو ۱۵ 

کشور برتر دنیا باشیم.
توسـعه یـک جامعه بدون کتـاب میـسر نیست 
رضا مسرور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه 
آزاد انزلی در این مراسم به برگزاری مسابقات کشوری 
قرآن کریم در منطقه آزاد انزلی خبر داد. مسرور با 
تاکید بر اینکه باید کتاب به سبد روزانه مردم اضافـه
مفصلی  بسیار  برنامه  کار  این  شد:  متذکر  شود،   
احیا  کشور  در  کتابخوانی  نهضت  باید  و  می خواهد 
بدون  جامعه  یک  توسعه  و  رشد  افزود:  وی  شود. 

کتاب میسر نیست.

غالمعلی جعفرزاده ، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی:

غالمعلی  پور:  کوچک  جواد  محمد   | میرزا  دیار  جوانان 
جعفرزاده نماینده مردم رشت در نشست فرماندار و بخشداران 
شهرستان رشت با اصحاب رسانه، به میزبانی بخشداری سنگر 
در کاروانسرای الت برگزار شد اظهار کرد: اگر برجام نبود امروز 
وضعیت کشور بسیار نامناسب می شد و ما به مخالفان عنوان 
می کنیم که اگر برجام نباشد چه چیزی جایگزین آن باشد 
و آنها جوابی برای گفتن ندارند. جعفرزاده در ادامه گفت: در 
جریان استیضاح شهردار عملکرد رسانه ها بسیار مناسب بود. 

گلوگاه چابکسر با رعایت مسائل 
امنیتی حذف شود 

تیم والیبال بانوان امید گیالن 
قهرمان شد

جوانان دیار میرزا | اسداهلل عباسی در جریان بازدید از پروژه های 
نیمه تمام شهرستان رودسر گفت: نیاز است که در تقاطع کالچای 
به رحیم آباد از غرب به شرق، شهرداری کالچای با مدیریت راه و 
شهرسازی رمپ های ورودی وخروجی را ایجاد کند.وی در ادامه 
به گلوگاه چابکسر اشاره و بیان کرد: ورودی گیالن از سمت استان 
مازندران باید  ساماندهی شود و با رعایت مسائل امنیتی، گلوگاه 
چابکسر حذف شود زیرا این گلوگاه زیبنده ورودی استان گیالن 
نیست. عباسی افزود: از مسیر گلوگاه چابکسر برای جذب سرمایه 

گذار باید استفاده شود. 
نماینده مردم رودسر واملش در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
رودسر  مناطق کوهستانی  در  نجات  و  امداد  ایجاد  به  بازدید  این 
اشاره کرد و گفت: در بخش درمان علوم پژشکی در منطقه رحیم 
آباد به تیم امداد و نجات کوهستان نیاز است تا با کمک این گروه 
به  بتوان  شوییل  نیز  و  زیاز  دشت،  بارگه  ملکوت،  روستاهای  در 

مردم خدمات بهتری ارائه کرد.

جوانان دیار میرزا | رقابتهای والیبال قهرمانی منطقه سه بانوان امیدهای 
تیم گیالن در شهرستان صومعه سرا  قهرمانی  با  پنجشنبه  کشور، عصر 
پایان یافت. در دیدار نهایی این دوره از مسابقات، تیم والیبال بانوان امید 
گیالن در یک بازی برتر با نتیجه سه بر صفر برابر تیم والیبال بانون امید 
یزد به برتری رسید و عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد. همچنین 
در دیدار رده بندی، تیمهای والیبال بانوان کرمانشاه و قم رو در روی هم 
قرار گرفتند که در نهایت تیم والیبال بانوان امید قم با نتیجه سه بر یک 
حریف خود را شکست داد و در مکان سوم این رقابتها قرار گرفت . در 
پایان این دوره از مسابقات تیمهای والیبال بانوان امید گیالن، یزد و قم 
که به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند, به رقابتهای لیگ دسته 

اول بانوان امیدهای کشور صعود کردند.

امیدوارم همه در راه توسعه رشت ثابت قدم باشند
شهردار رشت در مراسم تجلیل از خبرنگاران:

صابر عاشری : محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت در مراسم تجلیل از خبرنگاران که در  جوانان دیارمیرزا | 
مجتمع خاتم االنبیاء برگزار شد ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خوشحالم که روز خبرنگار دلیل دیدار 

مجدد ما با شما شده است. 
شهردار رشت گفت: خبرنگاری یکی از پایه های دموکراسی است و در همه ادوار تاریخ بوده است. ثابت قدم با 
بیان اینکه بعد از انقالب صنعتی تحوالت زیادی در رسانه اتفاق افتاد اظهار کرد: جامعه همیشه محتاج دریافت 

اخبار بوده است.
وی عنوان کرد: منتخبین مردم می توانند باعث برطرف کردن مشکالت مردم گردند. ثابت قدم با بیان اینکه 
باید به مدیران فرصت شناس نیاز داشته باشیم نه فرصت طلب، تصریح کرد: رسانه می تواند در این راستا کمک 
شایانی نمایند. شهردار رشت در پایان اظهار داشت: امیدوار هستم بتوانیم به توسعه شهر و رفع نیازهای مردم 

کمک نماییم و اهالی رسانه در این راه به ما کمک کنند و همگی در این راه ثابت قدم باشیم.
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مجلس

تصمیم گیری توسط شوراهای شهر و روستا  
به رسمیت شناخته شود

جوانان دیار میرزا | رئیس مجلس تغییر در برخی 
اصول قانون اساسی و ساختار دولت را شرط عملی 
و  شهر  شوراهای  شمردن  اختیاردار  نگاه  شدن 
روستا در تصمیم گیری ها برشمرد و گفت: باید با 
رعایت قانون اساسی تصمیم گیری از سوی شوراها 

را در کشور به رسمیت بشناسیم.
در  الریجانی  علی  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
همایش شورای عالی استان ها که در محل مجلس 
برگزار شد شوراهای اسالمی شهر و روستا  قدیم 
امور کشور مؤثر  اداره  را در تحقق مردمی کردن 
خواند و گفت: اعضای شورا باید به وظایف خود نیز 

اشراف کامل داشته باشند. 
شوراهای  انتخابات  بودن  پیش  در  به  الریجانی 
آمادگی  از  و  کرد  اشاره  روستا  و  شهر  اسالمی 
همکاری  با  کارآمد  قوانین  تدوین  جهت  مجلس 
اشخاص  داشت:  اظهار  و  گفت  سخن  شوراها 
توانمند و با سابقه باید در شوراها حضور یابند تا 

انتظارات مردم را به خوبی برآورده کنند.

مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد 
مقاومتی مخالفت کرد

برای  مجلس  نمایندگان   | میرزا  دیار  جوانان 
دومین بار از ابتدای مجلس دهم تاکنون با تشکیل 

کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.
امضای  با  نمایندگان  از  نفر  ایسنا، 6۰  به گزارش 
اقتصاد  ویژه  کمیسیون  تشکیل  تقاضای  طرحی 
فوالدگر  حمیدرضا  که  کردند  مطرح  را  مقاومتی 
یکی  عنوان  به  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
از طراحان، این طرح را در جلسه علنیچهارشنبه 

مجلس مطرح کرد.
نمایندگان نیز بعد از استماع نظرات طراح، مخالف 
و موافق تشکیل کمیسیون ویژه،  با 88 رأی موافق، 
۱۰2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 2۴۵ 
کمیسیون  تشکیل  با  مجلس  در  حاضر  نماینده 

ویژه اقتصاد مقاومتی مخالفت کردند.
این در حالی است که در ابتدای تشکیل مجلس 
چنین  تشکیل  طرح  با  نمایندگان  نیز  دهم 
کمیسیونی با نام کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی 

و نظارت بر اصل ۴۴ مخالفت کرده بودند.

دولت

قیمت نفت به این زودی ها به 100 
دالر نمی رسد

جوانان دیار میرزا | معاون اول رئیس جمهور گفت: 
به نظر نمی رسد که قیمت نفت به این زودی ها به 
میزان سال های گذشته و حدود ۱۰۰ دالر برسد و 
این یعنی اجرای پروژه های زیرساختی کشور نمی 

تواند متکی به درآمدهای دولت باشد.
با  مقاومتی  اقتصاد  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق 
مدیران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به گزارش 
های ارائه شده در این جلسه اظهار داشت: گزارش 
ها حکایت از آن دارد که کارهای مهمی در سراسر 
کشور در بخش تکمیل زیرساخت ها در حال اجرا 
است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه 
حدود 2,۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به 
به  داشت:  اظهار  شود،  می  صادر  کشور  از  خارج 
نظر نمی رسد که قیمت نفت به این زودی ها به 
میزان سال های گذشته و حدود ۱۰۰ دالر برسد و 
این یعنی اجرای پروژه های زیرساختی کشور نمی 

تواند متکی به درآمدهای دولت باشد.

دانشگاه آزاد وارد حوزه گردشگری می شود
به گزارش فارس میرحمایت  جوانان دیار میرزا | 
شورای  مجلس  در  گرمی  مردم  نماینده  میرزاده 
رئیس  اعالم  طبق  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
به  رو  کشور  در  دانشجویان  تعداد  آزاد  دانشگاه 
و  رئیس  جلسه  در  داشت:  اظهار  است،  کاهش 
معاونان دانشگاه آزاد اسالمی، رئیس دانشگاه آزاد 
کیفیت  افزایش  نیز  و  آموزش  کیفیت  افزایش  بر 
به  به عالوه  تاکید کرد؛  آزاد  دانشگاه  هیأت علمی 
دیگر  منابع  یافتن  به  نسبت  آزاد  دانشگاه  اهتمام 
مالی به غیر از شهریه های دانشجویان اشاره کرد و 
از ورود دانشگاه آزاد به حوزه گردشگری خبر داد.

محسن هاشمی جایگزین جهانگیری 
در شورای مرکزی کارگزاران شد

ارشد  عضو  مرعشی  حسین   | میرزا  دیار  جوانان 
حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با خبرنگار 
فارس، در خصوص خبر  احزاب خبرگزاری  حوزه 
ریاست  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  استعفای 
جمهوری از حزب کارگزاران سازندگی گفت: آقای 
حزب  فعلی  اعضای  از  و  موسسان  از  جهانگیری 

کارگزاران سازندگی هستند.
وی ادامه داد:  آقای جهانگیری به دلیل مسئولیتی 
شورا  عضو  بودند  عالقمند  دارند  دولت  در  که 
نباشند بنابراین بین آقای جهانگیری و شورا توافق 
حال  در  چراکه  نباشند  شورا  در  ایشان  که  شد 
حاضر حزب در ابعاد مختلف فعال شده و شورای 
مرکزی کارگزاران ریاست افتخاری اش را به آقای 

جهانگیری داده بود.
عضو ارشد حزب کارگزاران تصریح کرد:  در حال 
جایگزین  عنوان  به  هاشمی  محسن  آقای  حاضر 
مشغول  مرکزی  شورای  در  جهانگیری  آقای 

شده اند.
به گزارش فارس پیش از این مطرج شده بود که 
از جلسات  یک  هیچ  در  دیگر  اسحاق جهانگیری 
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی شرکت 
نیز  این حزب  از عضویت در  و  و حتی  نمی کند 

استعفا داده است.

آموزش و پرورش باید منطبق بر قابلیت ها 
و نیازهای کشور باشد

رییس  جمهوری در اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور:

حجت االسالم   | میرزا  دیار  جوانان 
در  روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین 
مراسم اختتامیه سی و سومین اجالس 
پرورش  و  آموزش  روسای  و  مدیران 
پرورش  و  »آموزش  شعار  با  کشور 
کانون خلق دنیای آینده«، اظهارداشت: 
کشور  دانش  و  فرهنگ، علم  خادمان 

امید امروز و آینده ملت ایران هستند.
رشد و پیشرفت از مدرسه آغاز می شود

دکتر روحانی با اشاره به اینکه آموزش و 
پرورش و همه تالشگران در این عرصه 
سرنوشت سازی  و  تأثیرگذار  مسئولیت 
برای امروز و فردای جامعه ما بر دوش 
کشور  پیشرفت  و  گفت:  توسعه  دارند، 
و  می شود  آغاز  مدرسه  از  بی تردید 
آموزان  دانش  که  است  پایه ای  مدرسه 
را به عنوان سرمایه عظیم انسانی، برای 
آماده  کشور  توسعه  مسیر  در  تالش 

می کند.
اینکه  بر  تأکید  با  جمهوری  رییس  
آمدن  بوجود  در  پرورش  و  آموزش 
سرمایه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی 
و علمی، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد، 

افزود:
پرورش  و  آموزش  از  سخن  که  زمانی 
در  هم  عالی  آموزش  می آید،  میان  به 
کنار آن دیده می شود، البته در بسیاری 
از کشــورهــا، آمــوزش و پــرورش و

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد که در 
سال جاری یکی از مواد درسی به مقوله 

محیط زیست اختصاص یافته است.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه امروز 
حفظ  معنای  به  زیست  محیط  حفظ 
گفت:  است،  زندگی  و  تالش  حیات، 
اصلی  اهداف  از  زیست  محیط  بهبود 
و  جمعی  همکاری  نیازمند  و  دولت 

منطقه ای است . 
ما  معلمان  افزود:  جمهوری  رییس  
علم  آموزش  از  غیر  درس  کالس  در 
خود  رفتار  و  گفتن  سخن  با  دانش  و 
سبک زندگی اسالمی - ایرانی و هویت 
و فرهنگ ملی و دینی را به دانش آموز 
آموزش  آنان  خانواده های  حتی  و 

می دهند. 
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه ما باید 
تطبیق  هم  جهانی  شرایط  با  را  خود 
باشیم،  دنیا جدا  از  نمی توانیم  و  دهیم 
انزوا  دین  عنوان  هیچ  به  اسالم  گفت: 
در  اسالم   . است  ارتباط  دین  و  نیست 
وسیله  به  جهان  مناطق  از  بسیاری 
این  و  یافته  بازرگانان گسترش  و  تجار 
نشان می دهد که اسالم دین ارتباط در 
تجارت، فناوری و علم و دانش است به 
پیامبر اسالم)ص( فرمودند  گونه ای که 
وجود  جغرافیایی  و  مرز  دانش  »برای 

ندارد«.

قرار  مجموعه  یک  در  عالی  آموزش  و 
دارند، اما از گذشته در ایران از یکدیگر 
تفکیک شدند و هنوز نیز دو وزارتخانه 
که  هستند  مسئولیت  بار  این  متکفل 
البته در آینده می توان درباره تجمیع یا 
تفکیک آنها بررسی و برنامه ریزی کرد.

آموزش و پرورش باید منطبق بر قابلیت 
ها و نیازهای کشور باشد

ضرورت  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
با  پرورش  و  آموزش  شدن  متناسب 
نیازهای جامعه، افزود: برخی آموزش ها، 
دانش ها و مهارت ها باید متناسب با نیاز 
و شرایط جامعه باشد و اگر امروز علم 
و  کاریابی  برای  آموخته  دانش  یک 
نباشد،  کافی  جامعه  در  او  تأثیرگذاری 
باید راجع به مواد درسی، نحوه آموزش 
و اینکه چگونه باید فرزندانمان را برای 
تجدیدنظر  کنیم،  مهیا  جامعه  آینده 

نمائیم.
اصلی  اهداف  از  زیست  محیط  بهبود 
و  جمعی  همکاری  نیازمند  و  دولت 

منطقه ای است
میزان  هر  به  داد:  ادامه  روحانی  دکتر 
طبیعی  شرایط  از  می شویم،  صنعتی 
بزرگی  بخش  امروز  و  فاصله می گیریم 
آلودگی  و  محیطی  زیست  مشکالت  از 
صنعتی  زندگی  گسترش  بخاطر  هوا 
است و من بسـیار خوشـحال شدم کـه 

احزاب و تشکل ها

برخورد با افراد مجرم و متخلف در بحث فیش های حقوقی
جوانان دیار میرزا | دادستان کل کشور گفت: در موضوع فیش های حقوقی آنجایی که پولی به ناحق گرفته شده باشد به طور قطع به بیت المال بازخواهد گشت 

و با افرادی که متخلف و مجرم باشند نیز برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت االسالم و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث فیش های حقوقی، اظهار کرد: با توجه به 
حساسیتی که مسئله فیش های حقوقی غیرمتعارف در جامعه به وجود آورد، مسئوالن این موضوع را به صورت جدی دنبال می کنند و بخشی از این مسئله نیز به 
عهده قوه قضائیه است. وی افزود: ریاست قوه قضائیه برای اینکه بررسی جامع و کاملی در این رابطه صورت گیرد، تشکیل کارگروهی را مقرر کردند و این کارگروه 

مرکب از نماینده دادستانی کل، معاون اول قوه قضائیه، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی است که کار خود را شروع کرده و به صورت جدی پیگیری می کنند.
نیاز است که هم مبانی قانونی دیده شود و هم مصوباتی که دولت و دستگاه های دیگر داشتند، مورد بررسی قرار گیرد تا حقی ضایع نشود.

عبدالرضا رحمانی فضلی درخصوص شائبه انتخاباتی بودن تجمعات و سخنرانی های احمدی نژاد گفت:  جوانان دیار میرزا | 
تجمعات صورت گرفته باید با مجوز قانونی باشد. 

وی همچنین تصریح کرد: شائبه انتخاباتی بستگی به نحوه صحبت و محتوای سخنرانی ها دارد که در صورت تکرار شائبه 
انتخاباتی تقویت می شود و این در حالی است که فعالیت های زودهنگام انتخاباتی غیرقانونی است. 

وزیر کشور درخصوص فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد گفت: الزم است تجمعات صورت گرفته ازسوی ایشان دارای مجوز 
قانونی باشد ضمن اینکه محتوای سخنرانی ها داللت بر شائبه انتخاباتی بودن آنها دارد. 

در حالی یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری 96 مانده که محمود احمدی نژاد با سفرهای برنامه داری که به 
استان های مختلف کشور آغاز کرده، شائبه انتخاباتی بودن این سفرها و به دنبال آن تجمعات را به ذهن متبادر 

می کند ضمن اینکه محتوای اصلی سخنرانی ها زیرسؤال بردن فعالیت ها و اقدامات دولت فعلی است. 

تقویت شائبه انتخاباتی فعالیت های احمدی نژاد
فعالیت های زودهنگام انتخاباتی غیرقانونی است

وزیر کشور:

دوران دفاع مقدس عازم جبهه شد.
سال ۱3۴۴ سردار شهید حاج ابراهیم رضوانی جانشین لجستیک لشکر قدس 
پیروزی  از  پس  و  شد  متولد  لشت نشا  در  متوسط  و  مذهبی  خانواده  یک  در 
در  و  آمد  در  بسیج  به عضویت  میلیونی  بسیج 2۰  تشکیل  با  اسالمی  انقالب 

دوران دفاع مقدس عازم جبهه شد.
شهید رضوانی پس از مدتی به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آمد، 
در سال 6۴ وارد لشکر قدس شد و مسؤولیت تسلیحات و مهمات لشکر را به 

عهده گرفت.
شهید رضوانی در عملیات های والفجر9، کربالی2 و کربالی۵ مسؤولیت معاون 
عملیاتی لجستیک لشکر قدس را به عهده گرفت و در 3۱ شهریور ماه سال 66 

در عملیات شهادت طلبانه نصر۴ در شهر ماووت عراق به شهادت رسید.

آثار در حال تخریب بافت تاریخی 
گرگان تملک و مرمت می شوند

جوانان دیار میرزا | بــه گـزارش خبرگـزاری مهر  
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان گلستان گفت: بر اساس تفاهم 
نامه احیای گذرهای تاریخی آثار در حال تخریب 

بافت تاریخی گرگان مرمت می شوند.
میراث  دستگاه  سه  فعالیت های  همه  افزود:  وی 
و  راه  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
و  بافت  احیای  برای  شهرداری  و  شهرسازی 
احیای  نامه  تفاهم  قالب  در  تاریبخی  گذرهای 
گذرهای تاریخی فرهنگی بافت تاریخی گرگان که 
فروردین ماه به امضا طرفین رسید، انجام می شود.
وظیفه ما در این تفاهم نامه نظارت و اجرا بر این 

پروژه است.

نجات جان کارگر کمباین 
از مرگ

جوانان دیار میرزا | به گزارش ایسنا، مدیرعملیات 
سازمان آتش نشانی آمل گفت: یک کارگر کمباین 

در آمل از مرگ حتمی نجات یافت. 
بهزاد نعمتی تصریح کرد: در پی تماس با سامانه 
دستگاه  کارگر  یک  سقوط   ۱2۵ رسانی  اطالع 
آن  تیغه های  به داخل  راننده  از جایگاه  کمباین 
در یکی از روستاهای جاده آمل به چمستان اعالم 
حادثه  محل  به  امدادی  نیروهای  بالفاصله  شد. 
اعزام شده و در طی یک عملیات سخت و نفس 
شکم  ناحیه  از  که  کارگر  این  شدند  موفق  گیر 
نجات  بود  افتاده  گیر  دستگاه  های  تیغه  داخل 
داده و فرد مصدوم را جهت مداوا تحویل نیروهای 

اورژانس دهند.

انتخابات  داوطلبان  ثبت نام  زمان 
ریاست جمهوری 9۶ مشخص شد

جوانان دیار میرزا | علی پورعلی مطلق دبیر ستاد 
کاندیداتوری  داوطلبان  گفت:  کشور  انتخابات 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
می توانند طبق زمانبندی انتخابات از 22 الی 26 

فروردین 96 نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
داوطلبین  صالحیت  بررسی  از  پس  افزود:  وی 
نهایی  کاندیداهای  نیز  نگهبان  شورای  سوی  از 
می توانند  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوازدهمین 
تبلیغات  به  نسبت  ماه  اردیبهشت   2۷ الی   8 از 

انتخابات بپردازند.

حاج  سردار  شهادت  سالگرد  بیست ونهمین  مراسم  در  قربانی  مرتضی  سردار   | میرزا  دیار  جوانان 
ابراهیم رضوانی در مسجد جامع شهر لشت نشاء اظهار کرد: شهید رضوانی با خلوص معرفت به 

فیض رفیع شهادت رسید و به صفوف سپاه امام حسین)ع( پیوست.
وی به خاطره ای از دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: دشمن در دوران دفاع مقدس جنایت های 
بسیاری انجام داد و در یک قبر 2۷ نفر از دختران ایرانی که توسط نیروهای بعثی به شهادت رسیدند 

را کشف کردیم.
فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه در عملیات طریق القدس خدمت امام)ه( حضور پیدا 
کردیم، بیان کرد: امام راحل فرمودند؛ نام شهدا، پدران و مادران آنها در طومار زرین امام حسین)ع(
 ثبت شده و ای کاش من نیز یک پاسدار بودم. قربانی، خواسته امام)ره( از فرماندهان را تفکر، تقعد 
و تدبیر عنوان کرد و گفت: جلسه مذکور به پایان رسید و رزمندگان دست و صورت امام )ره( را 

بوسیدند و از آن جمع ۷۰ درصد فرماندهان به شهادت رسیدند.

کشف جسد 27 دختر ایرانی در یک قبر

وی با بیان اینکه شهید رضوانی در دوران دفاع مقدس با سن پایین در صحنه 
حضور داشت، خاطرنشان کرد: شهید حسین امالکی از جمله فرماندهان لشکر 
قدس گیالن در خط مقدم جبهه ها حضور داشت و در نوک پیکان حمله دشمن 

به شهادت رسید.
مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
عملیات  در  کرد:  تصریح  و  بزرگ خواند  فرماندهی  را  مقدس، شهید رضوانی 

نصر۴ شهید رضوانی جمعیت بزرگی از رزمندگان اسالمی را فرماندهی کرد.
قربانی با اشاره به اینکه شهید رضوانی در صف نخست مبارزه با دشمن قرار 
داشت، یادآور شد: شهید رضوانی همیشه خود را سپر بالی نیروهای رزمنده 

می کرد و سرانجام این سردار بزرگ اسالم به شهادت رسید.
سال ۱3۴۴ سردار شهید حاج ابراهیم رضوانی جانشین لجستیک لشکر قدس 
پیروزی  از  پس  و  متولد شد  لشت نشا  در  متوسط  و  مذهبی  خانواده  یک  در 
انقالب اسالمی با تشکیل بسیج 2۰ میلیونی به عضویــت بسیــج در آمد و در 

هفته نامه جوانان دیارمیرزا

دوشنبه هر هفـته
روی دکه های مطبوعاتی

وی افزود: رسانه ها باید نقد منصفانه انجام دهند و از مدیرانی 
که عملکرد خوبی دارند حمایت شود زیرا در فضای اختالفی 
از  دیگری  بخش  در  جعفرزاده  رود.  نمی  پیش  کاری  هیچ 
قوه قضائیه  توسط  ها  لغو کنسرت  با  رابطه  در  اظهارات خود 
اظهار کرد: جامعه به موسیقی و کنسرت هم نیاز دارد و یک 
دادستان نباید مانع برگزاری کنسرت در کشور شود. وی افزود: 
من این موضوعات را قبول ندارم و باید هر قوه کار خود را انجام 

دهد و در کار دیگران دخالت نکند. 

يک دادستان نبايد مانع برگزاری کنسرت در کشور شود
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وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داد : 

یارانه ۴میلیون نفر دیگر قطع می شود
علی ربیعی با تاکید بر اینکه یارانه ۴ میلیون نفر دیگر قطع می شود، در زمینه 
پرداخت یارانه ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس 
شورای اسالمی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.
به گزارش مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد شاخص حذف افراد 
از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده اند گفت: در بحث 
ابتدا خالف قانون اجرا شد و اگر زمینه های دقیق آن مالحظه نشود به  یارانه 
راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطالعاتی را در این یکسال اخیر سامان 

دادیم و با آنها گفتگو کردیم و چیز جدیدی به وجود نیاوردیم.

که  شده  مدعی  هکر  یک   | میرزا  دیار  جوانان 
کاربری  حساب  میلیون   2۰۰ از  بیش  اطالعات 
یاهو را هک کرده و در نظر دارد تا این مجموعه 
بهتر  این رو  از  برساند،  فروش  به  بازار سیاه  در  را 
است کاربران یاهو رمز عبور حساب کاربری خود 
دارد  این  از  حکایت  شنیده ها  کنند.  عوض  را 
در  رفته  سرقت  به  اطالعات  مجموعه ی  این  که 
TheRealDeal که یکی از فروشگاه های مربوط 
به دارک وب است، برای فروش قرار گرفته است. 
قیمت این مجموعه سه بیت کوین معادل ۱.82۴ 
از به فروش رفتن  دالر است. یاهو اعالم کرد که 
بر  مبنی  تاییدی  اما  است،  مطلع  اطالعات  این 
دروغین،  یا  است  واقعی  دیتابیس  این  آیا  اینکه 

ارائه نشد.

خبر اقتصادی

عرضه ۱۲ میلیون گلکسی نوت 7 را در 
نیمه دوم سال پیش بینی شده است

پیش بینی های  اساس  بر   | میرزا  دیار  جوانان 
تحلیلگران، میزان فروش گلکسی نوت ۷ به خوبی 

گلکسی اس ۷ اج نخواهد بود.
است  معتقد  هیوندای  کمپانی  تلیلگر  دانگ-وان 
ماه  در  اپل  آیفون جدید  به عرضه ی  توجه  با  که 
موجود  کنونی  تقاضای   ۷ نوت  گلکسی  آینده، 
گران قیمت  و  باالرده  هوشمند  گوشی های  برای 
پیش بینی  او  حال  این  با  داد،  خواهد  پوشش  را 
افت  شاهد   2۰۱6 سال  ادامه ی  در  که  می کند 
هوشمند  گوشی های  کلی  فروش  آمار  جزئی 
 ۱۰ کاهش  همچنین  او  بود.  خواهیم  سامسونگ 
درصدی سود عملیاتی سامسونگ موبایل را در سه 

ماهه ی سوم پیش بینی می کند.

جوانان دیار میرزا | محمود واعظی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات درباره ی طرح رجیستری و اینکه 
آیا این طرح اجرا شده است، گفت: »به ما تلکیف 
شده است تا طرح رجیستری را ظرف مدت دوماه 
اجرایی کنیم که قرار است برای اجرای این طرح 
پایلوتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
اختیار ما قرار گیرد.«به گزارش زومیت، واعظی با 
بیان اینکه در این طرح ۴ سازمان شامل گمرک، 
وزارت صنعت،  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد 
و  ارتباطات  وزارت  همچنین  و  تجارت  و  معدن 
توضیح  دارند،  مشارکت  هم  با  اطالعات  فناوری 
داد: »ترجیح ما این بود که سازمانی غیر از وزارت 
ارتباطات وظیفه ی اجرای طرح را بر عهده گیرد، 
زیرا پیش از این 2 بار وزارت ارتباطات در زمان های 
قبل اقدام به اجرای این طرح کرده بود که اصاًل 
موفق نشده بود. اما سازمان های دیگر گفتند بدون 
این  موبایل  اپراتورهای  و  ارتباطات  وزارت  حضور 
طرح قابل اجرا نیست.« به گفته ی واعظی، زمان 
اجرای رسمی این طرح پس از اطمینان از صحت 
طرح در اجرای آزمایشی از سوی وزارت ارتباطات 
دقت  باید  شد.  خواهد  اعالم  اطالعات  فناوری  و 
و  است  نشده  اجرا  هنوز  رجیستری  که  داشت 
شایعات موجود در بازار که از طرف مغازه داران راه 
افتاده، فضایی است که سودجویان راه اندازی کرده  

تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

وزیر راه و شهرسازی:

جوانان دیار میرزا | وزیر راه و شهرسازی از افزایش 
عرضه اوراق حق تقدم مسکن تا یک هفته آینده 
برای کاهش قیمت آن خبر داد و با اشاره به این که 
3۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد، گفت: 
بر اساس برآوردهای صورت گرفته افزایش قیمتی 
در مسکن پیش بینی نمی شود. به گزارش اقتصاد 
بامدادی  پیک  برنامه  در  آخوندی  آنالین؛عباس 
واحدهای  فروش  برای  دولت  مصوبه  در خصوص 
اظهار  پیمانکاران  به  متقاضی  بدون  مهر  مسکن 
بیشتر  دولت  مصوبه  در  مهر  کرد:  مشکل مسکن 
واحدهایی است که در جاهای فاقد متقاضی است 
و مسئـــله این واحــدها اصــال منــابع نیست و

جوانان دیار میرزا | گزارش هایی حاکی از هک شدن 
تلگرام  در  ایرانی  کاربران  از  انبوهی  تعداد  حساب 
منتشر شد، در صورتی که این خبر موضوع جدیدی 
با  تلگرام  اظهارات  اساس  بر  و  ظاهرا  اما  نیست، 
از  می توان  افراد  توسط  حساب ها  امنیت  تقویت 
آن جلوگیری کرد. رویترز اعالم کرده که هکرهای 
تلگرامی  از حساب های  برخی  به  توانسته اند  ایرانی 
کاربران  میلیون شماره  پیدا کرده و ۱۵  دسترسی 
یک  در  نفوذ  بیشترین  این  که  کنند  شناسایی  را 
سیستم ارتباطی کدگذاری شده است. این موضوع 
جاری  سال  طول  در  و  نیست  جدیدی  خبر  البته 

از فلش را  گوگل کروم پشتیبانی 
متوقف خواهد کرد

درآمد گوگل از کاربران ایرانی
 چقدر است؟

جوانان دیار میرزا | از ماه دسامبر 
فرمت  امسال،  شهریور(  )اواخر 
فلش دیگر به صورت پیشفرض بر 
این  شد.  نخواهد  اجرا  کروم  روی 
تخمین ها  آخرین  طبق  مرورگر 
مرورگرهای  بازار  درصد   ۵۰
دسکتاپ را در دست دارد. گوگل 
موارد  از  بسیاری  همچنین  کروم 
کامل  طور  به  را  فلش  از  استفاده 
مسدود خواهد کرد؛ و در ازای آن از 

HTML۵ به عنــوان استاندارد

تمام  تقریبا   | میرزا  دیار  جوانان 
درآمد گوگل از تبلیغات به دست 
آن  از  ناچیزی  بخش  و  آید  می 
اشتراک  حق  گرفتن  و  فروش  به 
گردد.  برمی  خود،  خدمات  برای 
از طریق  درآمد گوگل  9۷ درصد 
»پرداخت کلیکی« تامین می  شود 
 3 تنها  غیرتبلیغاتی  درآمدهای  و 
درصد کل درآمدهای این شرکت 

را تشکیل می دهند.
به گزارش اقتصاد آنالین، هر کاربر 
ایرانی به طور متوسط روزانه پنج 
استفاده می کند که  از گوگل  بار 
میلیون   3۵ حدود  احتساب  با 
گوگل  ایران،  در  اینترنت  کاربر 
ساالنه بالغ بر 8۰۰ میلیارد تومان 
می  کسب  سود  ایرانی  کاربران  از 
کند. سـود گوگـل از کـاربرانــش

چطور امنیت تلگرامتان را تقویت کنید

متقاضی است. بقیه پروژه ها که متقاضی دارند با 
توجه به افزایش سقف وام تقریبا اکثرا تسهیالت 
خدمات  مشکل  دارند  را  مسکن  خود  برای  الزم 

زیربنایی و روبنایی است.
مسکن  هزار   ۱۱۷ حدود  این که  به  اشاره  با  وی 
مهر بدون متقاتضی را برای فروش عرضه کرده ایم، 
افزود: اعالم کرده ایم هر کسی متقاضی است برای 
واگذار  را  واحدها  این  بتوانیم  دیگری  منظور  هر 

کنیم و دولت هم این مجوز را داده است.
وی با بیان این که فروش این واحدها خیلی مشکل 
است، تصریح کرد: تالش می کنیم از محل منابع 

داخلی تمام پروژه ها را فعال و زنده نگهداریم.

پیشرفت  این که  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
پروژه های مسکن مهر 93 درصد است، گفت: در 
نازک کاری ۱,9  جاهایی که متقاضی وجود دارد، 

میلیون واحد مسکونی به اتمام رسیده است.
طرحهای  به  پاسخ  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
جایگزین مسکن مهر گفت: عمده مسئله مسکن 
اصل  سیاستهای  ابالغ  براساس  که  است  این 
مسکن  انقالب،  معظم  رهبر  سوی  از  ابالغی   ۴۴
بخش خصوصی  اختیار  در  کال  که  بود  مسئله ای 
مداخله  نوع  یک  مهر  مسکن  متاسفانه  اما  بود. 
گسترده دولت در بخشی بود که ۱۰۰ درصد در 
اختیار مردم بود.آخوندی در پاسخ به گالیه مردم 

نسبت به قیمت باالی اوراق حق تقدم، گفت: دو 
است که  تسهیالت مسکن  دریافت  برای  سیستم 
درصدی   ۱۱ سود  نرخ  با  پس انداز  سیستم  یکی 
که  هستیم  آن  دنبال  به  نیز  اوراق  درباره  است. 
میزان عرضه را افزایش دهیم ککه فکر می کنم تا 
کاهش  قیمتها  عرضه  افزایش  با  آینده  هفته  یک 

می یابد. 
برای  مسکن  بانک  با  مذاکره  با  به  اشاره  با  وی 
افزایش عرضه در خصوص سیاست تحریک تقاضا 
و احتمال افزایش قیمت مسکن، تصریح کرد:  فعال 
در مرحله عرضه مشکلی نداریم و در تهران حدود 

3۰۰ هـــزار خـــانـه خــالـــی داریـــــم.

افزایش قیمت مسکن منتفی است 

یـخ بازار خـودرو آب نـشد
عرضه  کاهش  را  موضوع  این  دلیل  خودرو،  بازار  فعاالن   | میرزا  دیار  جوانان 
محصوالت جدید به بازار توسط خودروسازان عنوان می کردند. در این شرایط، 
همچنان خودروسازان همچنان سیاست عدم عرضه خودروها به بازار را دنبال 
می کنند. به گزارش خبرآنالین، این در حالی است که یخ رکود در بازار خودرو 
آب نشده و خرید و فروش در حداقل ممکن قرار دارد. به نظر می رسد به دلیل 

این که بازار دیگر کشش افزایش بیشتر قیمت خودروها را نداشته باشد.
بررسی های قیمتی خودروها در بازار حاکی از آن است که پراید ۱۱۱SE در حال 
حاضر با قیمت 2۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. این در شرایطی 

است که این خودرو پایان تیرماه، 2۰ میلیون و 6۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

فناوری و دجييتال

اجرای  برای  ارتباطات  وزیر  شروط 
طرح رجیستری

کاربری  حساب  میلیون   ۲۰۰ اطالعات 
یاهو در دارک وب به فروش می رسد 

می کند.  استفاده  خود  پیشفرض 
طول  به  که  مدرن تری  استاندارد 
کمک  لپ تاپ ها  باتری  عمر 

می کند.
فلش  پایه ی  بر  تنها  سایتی  اگر 
بارگذاری شود؛ آنگاه گوگل به شما 
این اختیار را می دهد که فلش را 
به  خود  بازدید  نخستین  زمان  در 

این وب سایت فعال کنید.
ویدیو،  پخش  برای  فرمت  این  از 

بازی استفاده می شد.

پیام های  از  استفاده  به  تلگرام  می گویند:  محققان 
است  وابسته  دستگاه  کردن  فعال  برای  اس ام اسی 
به  دیگری  دستگاه  با  می خواهند  کاربران  وقتی  و 
تاییدیه   پیام های  این شرکت  متصل شوند،  تلگرام 
به  هکرها  برای  می تواند  که  می کند  اس ام اس  را 

اشتراک گذاشته شود.

داده  اجازه  کاربران  به  تلگرام  دلیل  همین  به 
با  می توانند  که  کنند  خلق  را  پسوردهایی  تا 
کاربران  اگر  شوند.  بازسازی  ریکاوری  ایمیل های 
امن  ایمیل شان  و  داشته  قوی  تلگرامی  پسورد 
دهند.  انجام  اقدامی  نمی توانند  مهاجمین  باشد 
می کنید  فکر  که  دارید  دالیلی  اگر  نیز  شما 
قرار  نفوذ  مورد  می تواند  شما  اس ام اس  کدهای 
تا  کنید  استفاده  مرحله ای  دو  تاییدیه  از  گیرد، 
در  و  شود  محافظت  عبور  کلمه  با  شما  حساب 
اقدام  مهاجمین  تلگرام،  ادعای  طبق  صورت  این 

دیگری نمی توانند صورت دهند.

قیمت سکه
۱۱4.۱۰۰طالی ۱8 عیار
۱5۲.۱۰۰طالی ۲4 عیار

۱.۱۱8.۰۰۰سکه طرح قدیم
۱.۱۱9.۰۰۰سکه طرح جدید

56۱.۰۰۰نیم سکه
۲9۱.۰۰۰ربع سکه 

۱85.۰۰۰سکه گرمی
3.54۰دالر
3.965یورو

967درهم

جوانان دیار میرزا | معاون شرکت مخابرات تهران 
دلیل افت کیفیت در سرعت اینترنت مخابرات را 
پهنای  از  مشترک  هزار   ۴۰ غیرمنصفانه  استفاده 
کاظمی  کامران  مهر  گزارش  به  کرد.  عنوان  باند 
اینترنت  سرویس  در  اختالل  دالیل  گفتگو  در 

پرسرعت مخابرات )ADSL( را تشریح کرد.
سرویس دهی  نحوه  هم اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
و  نامحدود  اینترنت  از  مخابرات،  مشترکان  به 
غیرحجمی به اینترنت حجمی تغییر یافته است، 
قراردادهایشان  که  مشترکانی  برخی  اما  افزود: 
مربوط به سال های قبل است همچنان از اینترنت 
نحوه  موضوع  این  می کنند؛  استفاده  نامحدود 

سرویس دهی ما را با اشکال مواجه کرده است.
با بیان اینکه سقف زمانی در نظر گرفته  کاظمی 
شده در قراردادهای مخابرات یکساله است، تصریح 
کرد: چنانچه مشترک نسبت به تمدید قرارداد خود 
پس از یک سال اقدام نکند، این قرارداد به صورت 
به  می شود؛  تمدید  نیز  بعد  سال  برای  اتوماتیک 
نامحدود  اینترنت  از  که  مشترکانی  دلیل  همین 
استفاده می کنند و قراردادشان مربوط به سال های 

قبل است، همچنان از این قرارداد بهره می برند.
بیان  با  تهران  استان  مخابرات  شرکت  معاون 
اینکه به همین دلیل نمی توان اینترنت مشترکان 
استفاده  داد:  ادامه  کرد،  تخلیه  را  نامحدود 
غیرمنصفانه برخی از این مشترکان سبب شده که 
درصد بسیاری از پهنای باند اینترنت در تهران به 

این تعداد مشترک اختصاص پیدا کند.

دلیل افت کیفیت اینترنت مخابرات

مصادیق  کارگروه  دبیر  آبادی،  خرم  عبدالصمد   | میرزا  دیار  جوانان 
بازی  که  کرد  اعالم  کشور  کل  دادستان  معاون  و  مجرمانه  محتوای 
پوکمون گو بدون هیچ گونه مخالفتی از سوی اعضای کارگروه ممنوع 

اعالم و فیلتر شده است.
به گزارش فارس، از سوی دیگر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی 
فضای مجازی پیرامون بازی پوکمون گو گفت: »این بازی از نوع نسل 
جدید است و تا به حال چنین نسلی از بازی که بی پایان و به صورت 
مسائل  است  جدیدی  بازی  چون  و  باشد، نداشته ایم  محیط  در  فعال 
جدیدی هم دارد که در بسیاری از کشورها با این نوع بازی با احتیاط 
این  غربی  توسعه یافته  کشورهای  بعضی  در  حتی  و  می کنند  برخورد 

بازی منع شده است.«

پوکمون گو بنا به دالیل امنیتی در ایران ممنوع اعالم شد
بیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور اعالم کرد:

لینکهای  روی  آنها  کلیک  توسط 
نتایج  در  شده  ظاهر  تبلیغاتی 

جست و جو است.
شده  مشخص  ها  بررسی  طبق 
های  کلیک  درصد   ۴۰ است 
های  لینک  روی  ایرانی  کاربران 
که  است  بوده  گوگل  تبلیغاتی 
کاربر  هر  از  گوگل  سالیانه  درآمد 
حدود 3/۷ دالر است و در مجموع 
یک  طی  جو  و  جست  موتور  این 
سال 2۷۷ میلیون دالر از ایرانی ها 

درآمد داشته است. 
میلیون   2۵ روزانه  ایرانی  کاربران 
همین  که  دارند  گوگل  از  بازدید 
موضوع باعث شده تا گوگل اولین 
باشد  پربازدید در کشور ما  سایت 
استفاده  رتبه  دومین  ایران  و 
کنندگان از گوگل را داشته باشد.

کشوری  هیچ  در  گو  پوکمون  بازی  حال،  این  با 
تاکنون با ممنوعیت و فیلترینگ کامل مواجه نشده 
آید که  به حساب می  اولین کشوری  ایران  و  است 
نشان  پوکمون گو  بازی محبوب  به  واکنشی  چنین 
نهادهایی  گفت  همچنین  آبادی  خرم  است.  داده 
فیلتر  اعالم  از  پس  هم  نیستند  کارگروه  عضو  که 
او  کردند.  تشکر  اتخاذ شده  تصمیم  از  بازی،  شدن 
در پاسخ به اینکه آیا انجام بازی به وسیله فیلترشکن 
مجرمانه تلقی می شود یا خیر گفت: »کار مجرمانه 
تلقی نمی شود اما توزیع فیلترشکن مجرمانه است و 

توصیه می کنیم استفاده نکنند.«
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اجتماعی

الهی در  نعمت بی کران  دریای کاسپین 
شمال کشور است

جوانان دیار میرزا | دانیال ابراهیمی: مجید فاتحی 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد انزلی با اشاره به نامگذری 2۱ مرداد 
یا ۱2 آگوست به عنوان روز ملی دریای کاسپین، 
توسط  متوالی  سال  دومین  برای  امسال  گفت: 
روز ملی دریای خزر در  نهاد  سازمان های مردم 
فاز گردشگری منطقه آزاد انزلی گرامی داشته شد. 
در  الهی  کران  بی  نعمت  را  کاسپین  دریای  وی 
شمال کشور بر شمرد و گفت: باید میراث دار این 
دریا به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین  باشم 
الهی  نعمت  این  تکریم  و  نگهداری  حفظ،  در  و 

بکوشیم.

تاالب انزلی یکی از مهم ترین نگرانی 
ما مسئوالن است

پور:  کوچک  جواد  محمد   | میرزا  دیار  جوانان 
محوریت  با  کاسپین  دریای  ملی  روز  جشنواره 
حمایت از فک خزری در ساحل نیلوفر سحرخیز 
و  فرهنگی  میراث  مدیرکل  حضور  با  الهیجان 
شهرستان  مسئوالن  گیالن,  استان  گردشگری 
از  جمعی  و  زیستی  محیط  های  گروه  الهیجان, 

مردم برگزار شد.
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  مدیر   
روز  جشنواره  در  گیالن  استان  گردشگری 
نیلوفرسحرخیز  ساحل  در  کاسپین  دریای  ملی 
الهیجان, برگزاری چنین جشنواره هایی را مورد 

تحسین قرار داد و اظهار کرد:
زیست  مشکالت  باید  مسئوالن  کمک  به  مردم 
دیگر  سیستم  اکو  تا  کنند  طرف  بر  را  محیطی 

موجودات مورد اختالل قرار نگیرد.

فرهنگی 

جشنواره  در  »دیارمیرزا«  درخشش 
استانی مطبوعات

جوانان دیار میرزا | در همایش تجلیل از خبرنگاران 
2۱ نفر از برگزیدگان جشنواره استانی مطبوعات 

معرفی شدند.
»زلیخا  خانم  گرفته  صورت  داوری  اساس  بر 
در  دیارمیرزا  خبرنگار  کناری«  راسته  صفری 
گزارشی  دلیل  به  شفت  و  فومن  های  شهرستان 
وقت  در  بازار  که  برسد  روزی  »امیدوارم  تیتر  با 
نماز تعطیل شود« جزو سه نفر برگزیده این دوره 
از جشنواره انتخاب شد. همچنین یادداشت سینا 
»از  عنوان  با  دیارمیرزا  سردبیر  گورابی  هوشمند 
حمالت سازماندهی شده به هیات فوتبال گیالن 
تا اشتباه استراتژیک آقای مدیرکل« نیز شایسته 
تقدیر شناخته شد. از سوی دیگر امیر آقایی نیز 
آغاز  دیارمیرزا  با  را  خود  همکاری  تازگی  به  که 
عکس  بخش  برگزیده  تنها  عنوان  به  است  کرده 
شده  ثبت  تصویر  شد.  انتخاب  قدس  روز  مراسم 

توسط آقایی در »گیالن 2۰« منتشر شده بود.

همه فیلم معمای شاه را ببینند
قربانی  زین العابدین  آیت اهلل   | میرزا  دیار  جوانان 
امروز در خطبه های نماز جمعه این شهر با تبریک 
دهه کرامت، اظهار کرد: امام هشتم )ع( از پدر امام 
موسی بن جعفر)ع( و مادر تکتم متولد شد و ۵۵ 

سال زندگی کرد. 
فیلم  اینکه همه  پیشنهاد  با  خطیب جمعه رشت 
به  را  طاغوت ها  گفت:  ببینند،  را  شاه  معمای 
با داشتن رهبری آگاه  انداختیم و  زباله دان تاریخ 
زمان )عج(  امام  به  را  پرچم  این  می کنیم  تالش 

برسانیم.

مدارس  در  اروپایی  های  استاندارد 
گیالن اجرایی می شود

جوانان دیار میرزا | محمد جواد کوچک پور:
مدارس  نوسازی  مدیرکل  مقدم،  اکبری  اوسط 
استان گیالن در مراسم تجلیل از خبرنگاران اظهار 
برای  را  پویایی  که  هستند  خبرنگاران  این  کرد: 
جامعه به ارمغان می آورند و اطالعات را در کوتاه 

ترین زمان منتقل می کنند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن اظهار کرد: 
با خودمان عهد بستیم که مدارسی را بسازیم که 
دانش  مدرسه  و  باشد  کشور  این  ماندگار  میراث 
زور  با  را  او  اولیا  اینکه  نه  بکشد  به خود  را  آموز 

ببرند. 
وی افزود: امروزه مدارسی در حال ساخت است که 
هیچ فرقی با معماریهای اروپایی از لحاظ کیفیت 
و استاندارد ندارد و از جمله وجود کتابخانه های 
پویا و جامع که دانش آموز بتواند از آن به خوبی 

استفاده کند نیز بهره برده ایم.

روزی که تکفیری ها کلک رشتی خوردند
معرفی کتاب / شکستن در قلعه  خیبر توسط رزمندگان گیالنی

هوشمند:  سینا   | میرزا  دیار  جوانان 
دو  ساله   ۴ حصر  شکستن  اهمیت 
نشین  شیعه  و  الجیشی  سوق  شهرک 
نبل و الزهرا و نقش رزمندگان گیالنی 
در این آزادسازی به حدی باالست که 
زد.  حرف  بارها  آن  مورد  در  می توان 
شهید  زندگینامه  »بی قرار«  کتاب  در 
عملیات  از  روایتی  کوچک زاده  حامد 
آزادسازی نبل و الزهرا و همچنین نحوه 

شهادت شهید کوچک زاده آمده است.
است:  آمده  کتاب  این  از  بخشی  در 
بود.  مستحکم  بسیار  دشمن  خاکریز 
کردند  بررسی  را  خاکریز  بچه ها  وقتی 
نیست،  شکستنی  خاکریز  این  دیدند 
نفر  هزار  از  بیش  به  آن  برای شکست 

نیرو احتیاج بود.
در شرایط ایده آل، حدود هزار نفر نیرو 
خط  به  باید  تانک  از  باالیی  حجم  با 
عبور  آن  از  بتوانند  تا  می زند  دشمن 

کنند.
بزنند،  را  خاکریز  می خواستند  اگر 
دور  را  بچه ها  معارضین  نیروهای  قطعا 
می زدند، کار از تدبیر گذشته بود. باید 
کل  می رفتند.  پیش  توسل  و  توکل  با 
نیروهای حاضر به کار ۱۵۷ نفر بودند. 
کارهای  نفر  بیست  ده  تعداد،  این  از 
پشتیبانی انجام می دادند. حدود صد و 
بیست سی نفر باید می جنگیدند. غیر از 
همراه شان  فاطمیون  گردان  تا  دو  این 
بودند که تعدادی از نیرو هایش با تجربه

اجتماعی

جوانان دیار میرزا | غالمرضا میرحسینی تنها یک سال و نیم توانست 
و  رفتن محمد سرافراز  با  و  بنشیند  مدیریت شبکه سه  روی صندلی 
آمدن علی عسگری به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما به حکم 
مرتضی میرباقری معاون جدید سیما جای خود را به اصغر پورمحمدی 
داد؛ این مدیر سابق چند ماه پس از برکناری در گفت و گو با تماشاگران 
امروز صحبت های جالبی را در مورد دوران مدیریتش بازگو کرده است.
او در ادامه درباره فردوسی پور می گوید: »عــادل فردوسـی پور مجـری

: مدیر عامل مجتمع  البنین فتوحی  ام   | جوانان دیار میرزا 
بازار  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  گیالن  امید  فروشان  ماهی 
الگویی مصرف ماهی گیالن از سال 86 کار اجرایی آن اغاز 
شد و در نهایت در سال 9۱ با حضور رئیس جمهور افتتاح 

شد.
پتاسیل  دارای  بازار  این  اینکه  بیان  با  محمد جواد شهبازی 
باالیی است گفت : گیالن رتبه برتر اولین تولید کننده بچه 
ماهی در ایران دارد و ساالنه هفت میلیون بچه ماهی تولید 
میکند که از این میزان ۵۰ درصد آن مصرف استان می شود 
و مابقی به استانهای دیگر صادر می گردد. شهـبازی با بیــان 
با سرمایه شخصی اعضای شرکت  بازار  این  اول  فاز  اینــکه 
راه اندازی شده است ,یادآور شد: فاز دوم و سـوم ایــن بازار

فاز دوم و سوم بازار الگویی مصرف ماهی گیالن چشم انتظار کمک مسئولین است
مدیرعامل مجتمع ماهی فروشان امید گیالن: رشت، کلمه ای از اسامی

 امیرالمومنین است
به مناسبت آغاز دهه کرامت  جوانان دیار میرزا | 
نوحه  با  مراسمی  معصومه)س(  والدت حضرت  و 
فاطمه  حضرت  بقعه  در  خلج  حسن  حاج  خوانی 
این  ابتدای  در  شد.  برگزار  رشت  )س(  اخری 

مراسم حاج حسن خلج گفت :
یک عالم ربانی به من گفته که رشت کلمه ای از 
اسامی امیرالمومنین است، مردم اهل رشت نسبت 
به امیرالمومنین غیرت بسیار داشتند و مردم این 

شهر اسم موال را بر این شهر گذاشتند.
مردم رشت در آن زمان گفتند سرمان برود علی 

بن ابی طالب را تنها نمی گذاریم.

فرهنگی 

کتابفروشی »فرازمند رشت« رتبه سوم 
طرح »تابستانه کتاب« را کسب کرد 
در  کتاب«  »تابستانه  طرح   | میرزا  دیار  جوانان 
دارای  با مشارکت ۵۱8 کتابفروشی  و  استان   3۱
فروش،  ۵۴6 هزار و 98 نسخه کتاب از سوی 2۰6 
هزار و 8۱۱ نفر خریداری شده است. در این طرح 
که با هدف اختصاص یارانه خرید کتاب به صورت 
مستقیم از سوی دولت به مردم اجرا شد، استان 
تهران با ۱۱۵ کتابفروشی فعال خود توانست با 8۵ 
پُرفروش ترین  در صدر  کتاب  نسخه   ۴۰6 و  هزار 
استان بر اساس کتاب قرار بگیرد و استان خراسان 
رضوی با 6۰ کتابفروشی و  69 هزار و ۱۵۱ کتاب، 
رتبه دوم پُرفروش ترین استان ها بر اساس کتاب را 
به خود اختصاص داد. همچنین، استان  اصفهان با 
مشارکت ۷۰ کتابفروشی و 66 هزار و 3۱3 نسخه 
کتاب، رتبه سوم طرح »تابستانه کتاب« را از آن 
خود کرد. همچنین،»کمال اندیشه« و »نمایشگاه 
کتاب کودک« از جمله کتابفروشی های پرفروش  

استان تهران بر اساس کتاب معرفی شدند.

طنین موسیقی اصیل گیالنی در الهیجان

جوانان دیار میرزا | کنسرت موسیقی محلی »ناصر 
از خوانندگان معروف ترانه های فولکلور  وحدتی« 
شهر  در  مرداد ۱39۵   26 شنبه،  سه  روز  گیالن 

الهیجان برگزار می شود.
عالقه مندان جهت تهیه بلیت می توانند به سایت 

www.iranconcert.com مراجعه نمایند.

کافی  تجربه  هم  عده ای  و  بودند 
نداشتند.از جمع دو گردان فاطمیون، 
حدود چهل و پنج نفر را به جمعشان 
اضافه کردند. در مجموع برای کاری 
از هزار نفر نیرو  که نزدیک به بیش 
می خواست، حــدود ۱8۰ نـیـــروی
این  شدند.  جمع  هم  دور  عملیاتی 
تعداد تازه برای شکستن خط احتیاج 

بود. 
نیروی  بروند  جلو  می خواستند  اگر 
فرماندهان  بود.  الزم  هم  بیشتری 
بروند  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
خودش  بین،  حق  سردار  شناسایی. 
آنجا  که  باالتری  رده  فرماندهان  با 

ماموریت داشتند رفتند.
جناح های چپ و راست را شناسایی 

کردند.

کرده  شناسایی  که  مسیرهایی  روی 
و  راه  خستگی  کردند  بحث  بودند، 
درست  که  داد  نمی  اجازه  خوابی  بی 
انداختند  را  جلسه  بگیرند.  تصمیم 
پیدا  راه  صبح.  هشت  ساعت  فردا  به 
شده بود. فقط باید برای زمان عملیات 
تصمیم می گرفتند. هوا شناسی می گفت 

که پس فردا بارندگی است.
این بود که  برای همین بهترین حالت 
عملیات را شروع کنند. تصمیم گرفتند   

همان شب عملیات کنند. 
کلید  عملیات  شب   8 ساعت  شد  بنا 
بخورد. با نیرو ها صحبت کردند. نیرو ها 
خاکریزی  همان  می کردند    فکر  اول 
است که قرار بود گردان یک به آن بزند. 
دیگری  مسیر  که  شد  داده  توضیح  اما 

پیدا شده است. 
دور  را  دشمن  جدید،  طرح  این  در 
می زدند و دشمن کلک رشتی می خورد. 
اولش نیروها یک مقدار سختشان بود. 
فرماندهان گروهان می گفتند »ما اصال 
توجیه  و  ندیده ایم  را  منطقه  و  زمین 
را  موقعیت  و  نیستیم.« سردار، شرایط 

برایشان توضیح داد.
بهتر  هوا  وضعیت  خاطر  »به  گفت  او   
کنیم«  عملیات  امشب  همین  است 
نیرو ها هم پذیرفتند. ظهر بین الصالتین 

با نیرو ها صحبت کرد. 
برای نیرو ها توضیح داد و )آن ها( توجیه 

شدند.

راهی به ذهنشان رسید که خطرش 
از خطر شکستـن خط نبود، مسیری 

از میان نیروهای داعش و النصره.
می گفتند:  نبل  شناسایی  بچه های 
و  رفتیم  چندبار  مسیر  ترس  از  »ما 
اومدیم« سردار گفت »بریم خودمون 

از نزدیک بررسی کنیم«
را  آن ها  هم  خودی  دوربین های 

هدایت می کردند.
مسیری تا نزدیکی دشمن بود که از 
امکانات  نزدیک  از  می توانستند  آنجا 
خیابان ها  پشت  ببینند.  را  دشمن 
خاکریز ها ضعیف می شد و قابل نفوذ 

بود… 
برگشتند.  دوازده شب  تقریبا ساعت 
شب  نیم  و  دو  ساعت  تا  آن  از  بعد 
نشستند و با دو نفر دیگر فرماندهان، 

صحبت های جنجالی مدیرسابق شبکه سه:

فردوسی پور مجری توانایی نیست/ طرح »خندوانه« برای من است
و  پور یک »آن« هایی داشت  فردوسی  دارد.  نواقصی  و  نیست  توانایی 
فوتبال این پتانسیل را داشت و این امکان را برای او به وجود آورد که 
نبود.  بود موفق  رفته  اگر سراغ بسکتبال  او  بروز دهد.  را  آن »آن«ها 
بحث من تخریب عادل نیست. این مدیر سابق می گوید سال 86 طرحی 
که  جوان  رامبد  اجرای  با  بخندیم«  هم  »با  نام  به  داده  تلویزیون  به 
»خندوانه« نسخه به روز شده همان طرح است: »براساس تلنت هایی 
که دیده بودم و آن هــــا را بومی ســازی کــردم این طــرح را دادم.

من با رامبد صحبت کردم او گفت من هم ایده هایی دارم که اگر پیاده 
شود خیلی خوب می  شود ولی رامبد آن زمان سر یک کار سینمایی 
می دهد.  جواب  رامبد  با  فقط  این  گفتم  برگشتم  شبکه  به  من  بود. 
به دیوار خورد. زمانی که من  قائم مقامی یک عزیزی  طرح در زمان 
به شهرداری رفتم اوایل سری اول خندوانه بود. رامبد پیش من آمد و 
گفت این طرح خودمان است. حرف من این است که طرح و ایده دادن 

سخت نیست، اجرایی شدن آن مهم است.

جوانان دیار میرزا | جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استانهای گیالن و کرمانشاه در اقدامی دستجمعی 
از  تعدادی  دانشجویی،  این حرکت خودجوش  در  پاکسازی کردند.  زباله  از  را  قزوین   – بزرگراه رشت  حاشیه 
قزوین، در حرکتی نمادین در جهت »آشتی با طبیعت« قسمتی از  دانشجویان با حضور در بزرگراه رشت – 
حاشیه این بزرگراه را از زباله پاکسازی کرده و با تشکیل زنجیره انسانی به مسافرین در مدخل ورودی استان 

گیالن یادآوری کردند که باید در حفظ و نگهداری محیط زیست خود کوشا باشند.

پاکسازی حاشیه بزرگراه رشت – قزوین توسط دانشجویان دانشگاه آزاد گیالن و کرمانشاه

از ساخت دهکده سالمت تا بهره برداری از مرکز جامع سرطان 

اقامتگاه  محل  و  ها  رستوران  و  سردخانه  احداث  شامل  که 
می باشد  مسئولین  انتظار کمک  است چشم  مسافرین  برای 
تا بتوانیم با کمک همه دستگاهها از جمله جهادکشاورزی ، 
شیالت ، توزیع برق استان گیالن و ارگانهای دولتی این بازار 

به صورت کامل به بهره برداری برسانیم.
نزدیک  آینده  در  ماهی  بازار  رستوران  افتتاح  از  شهبازی 
بخش  و  سرمایه شخصی  با  رستوران  این   : گفت  و  خبرداد 
افتتاح  تومان  میلیون   ۵۰۰ بر  بالغ  اعتباری  با  و  خصوصی 

می شود.
بزرگترین  بازار ماهی فروشان گیالن که  افزود: مجتمع  وی 
بازار عرضه ماهی در خاورمیانه است در زمینی به مساحت 

۱۷ هزار هکتار احداث شده است.

جوانان دیار میرزا | محمد جعفرزاده:
مدیرعامل بیمارستان  قائم )عج( رشت با یادآوری 
ویژه  های  مراقبت  بخش  بزرگترین  اندازی  راه 
شمال کشور با حضور معاون وزیر بهداشت در این 
بیمارستان خاطرنشان کرد: افتتاح و بهره برداری 
قائم  بیمارستان  در  ویژه  های  مراقبت  بخش  از 
بهداشت  وزیر  معاون  با حضور  و  با 3۰ تخت  که 
انجام پذیرفت کار بسیار ارزشمندی بود که برای 
ساخت هر تخت حدود یک میلیارد هزینه صورت 
گرفته است و توانستیم با این کار بزرگترین بخش 
مراقبت های ویژه شمال کشور را در شهر رشت 

راه اندازی کنیم. 
همراهی  به  اشاره  با  زادحق  کریم  علیرضا  دکتر 
به  ایشان  اخیر  سفر  در  جمهور  رییس  با  خود 
آقای رییس جمهور در سفر  اتریش تصریح کرد: 
اخیر خود به اتریش از مدیران عامل ۵ بیمارستان

برتر کشور درخواست کردند تا او را در این سفر 
دیدار  تجاری  های  هیات  با  و  کنند  همراهی 
داشتیم و از امکانات بهداشت و درمان این کشور 
نیز بازدید به عمل آوردیم و  جای بسی مباهات 
وجود دارد که بیمارستان قائم جزو ۵ بیمارستان 

برتر کشور شناخته شده است. 
بهره  از  رشت  )عج(  قائـم  بیمارستان  مدیرعـامل 
برداری از مرکز جامع سرطان در این بیمارستان 
خبر داد و افزود: با توجه به سونامی سرطان که در 

این  با  راه مبارزه  افتاده است  و در  راه  به  کشور 
قضیه با ساخت کلینیک و پلی کلینیک و با آوردن 
بهره  درصدد  پیشرفته  ماموگرافی  های  دستگاه 
برداری از مرکز جامع سرطان هستیم و همچنین 
بخش  از  داریم  رو  پیش  در  که  دولت  هفته  در 
رادیو تراپی بیمارستان نیز رونمایی خواهیم کرد. 
سالمت  دهکده  ساخت  از  زادحق  کریم  دکتر 
توسط بیمارستان قائم خبر داد و خاطرنشان کرد: 
می گذرانند  را  خود  نقاهت  دوران  که  بیمارانی 
نیازمند مکان مناسبی برای استراحت هستند که 
و  قرار می گیرند  مراقبت  این که تحت  بر  عالوه 
در محیطی دل چسب و طبیعی و آرام به شرایط 
عادی زندگی خود برگردند و ما بر همین اساس 
درصدد ساخت دهکده سالمت هستیم که تمامی 
مراحل آن پیش بینی شده است که در حال طی 

کردن بروکراسی اداری خود به سر می برد.
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عابدینی، شمشیرباز  مجتبی   | میرزا  دیار  جوانان 
اسلحه  مسابقات  در  کشورمان  ملی  تیم  مازنی 
سابر المپیک 2۰۱6 ریو پس از درخشش در این 
مسابقات و ایستادن در جایگاه چهارمی المپیک، 
صعود  جهانی  فدراسیون  جدید  رنکینگ  در 

چشمگیری داشت.
جدیدترین  شمشیربازی  جهانی  فدراسیون 
و  کرد  اعالم  را  جهان  سابریست های  رنکینگ 
مجتبی عابدینی با امتیاز ۱۴9 به رده ششم جهان 

صعود کرد.
عابدینی اکنون شگفتی ساز شمشیربازی کشورمان 
فینال  به  رسیدن  تا  حتی  و  می شود  محسوب 
المپیک یک امتیاز فاصله داشت، اما در نهایت با 
اشتباهات پی در پی داوری مقام چهارم المپیک 

ریو 2۰۱6 را کسب کرد.
همچنین سرمربی تیم شمشیربازی سابرگفت: 
دنیا از عملکرد عابدینی شوکه شد. در ۴ نفر 
پایانی شمشیربازی از روسیه، ایتالیا، آلمان و 
کجا  کشورها  این  شمشیربازان  نبود.  فرانسه 
این کشورها ۱۰۰  ایران کجا. شمشیربازان  و 
مدال جهانی هم که داشته باشند باز هم آنها 

را با یک مدال المپیک عوض می کنند.
سرمربی سابر کشورمان خاطرنشان کرد: ایران 
ابتدا با کسب 2 سهمیه عرصه را بر کشورهای 
بزرگ دنیا تنگ کرد و در المپیک هم عابدینی  

قهرمانان بزرگ را حذف کرد.
 

فوتبال 

دارند فوتبال را به آتش می کشند
 شاید کار به فیفا بکشد

سازمان  رئیسه  هیات  عضو   | میرزا  دیار  جوانان 
لیگ فوتبال با انتقاد از برخی اقدامات و تصمیمات 
در فوتبال، به صورت سربسته از اتفاقاتی صحبت 
کرد که توسط »آدم های غیر فوتبالی« رخ می دهد 

و ممکن است کار را به فیفا بکشاند.
به گزارش مهر، امیر عابدینی با بیان مطلب فوق 
اتفاقاتی  بودم،  بیمار  که  هفته ای  یک  در  گفت: 
افشاگری  آن  درباره  موقع  به  که  است  داده  رخ 
با مهدی تاج رئیس  باید  ابتدا  و صحبت می کنم. 
فدراسیون فوتبال صحبت کنم و اگر او موافق بود، 
خانواده  جزو  که  ها  بعضی  می زنم.  را  حرفهایم 
ضربه  که  می گیرند  تصمیماتی  نیستند،  فوتبال 
شدیدی به فوتبال می زند. دستهای ریز و درشت 
زیادی در کار است که این اتفاقات رخ بدهد. فعال 

سکوت می کنم و چیزی نمی گویم.
فوتبال  برای  دلشان  یکسری ها  افزود:  عابدینی 
رخ  اتفاقی  چه  نمی دانند  چون  اما  می سوزد 
می دهد، فقط به خاطر رفاقت و رقابت دارند کل 

فوتبال را به آتش می کشند.
در  همچنین  لیگ  سازمان  رئیسه  هیات  عضو 
خصوص احتمال انتخاب علی کفاشیان به عنوان 
رئیس کمیته فوتسال به جای سیدرضا افتخاری، 
است  توانمندی  بسیار  آدم  کفاشیان  کرد:  تاکید 
شود؟  فوتسال  کمیته  رئیس  دارد  اشکالی  چه  و 
یک  بعضی ها  شد.  دشمنی  او  با  بیخود  متاسفانه 
انتخاب  باال  پستهای  در  مدیر  عنوان  به  شبه 
به کسانی که سالیان سال  راجع  بعد  و  می شوند 
تصمیم  و  اظهارنظر  داشته اند،  اجرایی  پستهای 

گیری می کنند.

نامه امید بخش بایرن مونیخ 
به روزنامه نگار رشتی

جوانان دیار میرزا | کاوه کاویان پور روزنامه نگار اهل 
رشت که سال های سال درباره ورزش در مطبوعات 
نوشته، بیش از سه سال است که به دلیل بیماری 

روزهای سختی را پشت سر می گذارد.
که  است  مقاوم  آنچنان  اما  پورکاوه  کاویان  کاوه 
برای همه دوستانش مظهر ایستادگی و خوشرویی  
فیس بوک  در  استتوس  این  با  دیروز  کاوه  است. 
از نامه ای خبر داد که باشگاه بایرن مونیخ برایش 
ارسال کرده و به او برای مقاومت امید داده است :

در  و  باشی  باشگاه  یک  عاشق  سال  چند  و  سی 
دریافت  آنها  از  نامه ای  زندگی ات  شرایط  بدترین 
و  نبوده  یکطرفه  هرگز  عشق  این  یعنی  کنی، 
دروازه بان  اومان  ریموند  امضای  با  نامه  نیست، 
که  است  آلمان  ملی  تیم  و  بایرن  اواخر دهه 8۰ 
همچون دیگر پیشکسوتان بایرن در باشگاه سمت 

اجرایی دارد.
کاوه کاویان پور که سابقه ی فعالیت در روزنامه 
را  استانی  و  سراسری  ورزشی  های  رسانه  و  ها 
نام  نویسنده های خوش ذوق و خوش  از  و  دارد 
رشتی است، بیشتر از سه سال است که با بیماری 
سرطان رودرو شده است و در این میان چندین 
و گردن وی  ناحیه سر  در  عمل جراحی سنگین 

انجام گرفته است.
خوب است که جامعه ورزشی و رسانه ای کشور در 
این شرایط دشوار و سخت به کمک این روزنامه 
این  راه  در  را  وی  تا  بشتابد  کشور  توانای  نگار 
مبارزه خیر و شر یاری بخشند و تنهایش نگذارند.

پا بر روی قله ای گذاشتم که حتی جایی برای ماندن نداشت
روایت آرمان حداد از فتح گاشربروم

جوانان دیار میرزا | آرمان حداد هیمالیانورد گیالنی که موفق به فتح 
قله گاشربروم شده است صعود خود به قله را روایت کرد. حداد اظهار 
کرد: روز های زیادی گذشته بود و خستگی مسیر و شیب های بسیار 
تند و در کنار آن هوای بسیار خراب دست به دست هم داده بودند 

تا برنامه تکمیل نشود. هیمالیانورد گیالنی افزود:
 از تمامی صعودهایم این صعود بسیار سر سخت و مشکل تر بود. 
 8۰۰۰ قله   ۱۴ که  بزرگی  کوهنوردان  اند،  برگشته  ها  تیم  تمامی 

متری را صعود کرده بوده اند از ادامه کار منصرف شدند.
فاتح گاشربروم اظهار کرد: نمیدانم چرا یک حسی می گفت که باید 
روی قله بایستم; از کمپ سه تا قله بیشتر از 22ساعت زمان پیمایش 
به خستگی  آرمان حداد  بودم.  قله  در مسیر  ایرانی  تنها  و من  بود 
و  پوسیده  کاپشن  های  زیپ  و گفت:  کرد  اشاره  و همنوردان  خود 
پاره شده بودند و تنها 3 نفر بودیم برای باز کردن مسیر حجم برف 
سفتی که بسیار خسته کننده بود. وی ادامه داد: در آن شیب تند و 
بعد از گذشت این همه مدت زمان سخت و بی انتها پا بر روی قله 
گاشربروم نهادم. قله ای که حتی جاییبرای ماندن نداشت چون 

به صورت تیغه بود. 
هیمالیانورد گیالنی عنوان داشت: یک پا به سمت تیغه و آن 
یکی پا در آن طرف تیغه قرار دادم و پرچم را بیرون آوردم و 
ناگهان بعد از این همه روز چشمانم به k2 و برود پیک خورد و 
چه عظمتی… بعد از گذشت 3۰دقیقه بر روی قله حاال زمان 
برگشت است. آرمان حداد برگشت خود را اینگونه روایت کرد: 

به کمپ 3 برگشتم اما کمپی که دیگر وجود ندارد. 
طوفان و حجم زیاد برف, چادر را زیر خود مدفون کرده و چه 
شب سختی برای »بیواک« بود. فاتح گاشربروم در پایان گفت: 
احساس  را  وطن خودم  , خاک  ایران  روز  از گذشت 6۰  بعد 
کردم و آرزو دارم تا باری دیگر پا به هیمالیا بگذارم و شاهد 

افتخار افرینی برای گیالن و گیالنی ها باشم. 

ورزش

با  رشت  شهرداری   | میرزا  دیار  جوانان 
شهر  و  جشنواره ها  سرزمین  شعارمی رشت؛ 
سپیدرود  تیم  حامی  یونسکو   خوراک  خالق 

رشت شد.
فوتبال  یک  دسته  لیگ  مسابقات  آغاز  با 
حمایت  با  آزادگان،  لیگ  به  موسوم  کشور 
مالی شهرداری رشت، شعار » رشت؛ سرزمین 
یونسکو »  خوراک  خالق  شهر  و  جشنواره ها 
شده  درج  رشت  سرخ پوشان  پیراهن  روی 
به  گذشته  آذرماه  اواسط  رشت  شهر  است. 
دلیل داشتن حدود 2۷۰ نوع غــذا در بیــن 

 شهرداری رشت اسپانسر سپیدرود رشت شد

ورزش 

اتفاقی نادر در المپیک

جوانان دیار میرزا | مایکل فلپس در شنای ۱۰۰ 
متر پروانه به همراه دو شناگر دیگر دوم شد.

فلپس  مایکل  خبرآنالین؛  خبرگزاری  گزارش  به 
المپیک  طالی  مدال   22 حاال  تا  که  ای  افسانه 
مقابل  پروانه  متر   ۱۰۰ شنای  در  کرده،  کسب 
شناگر سنگاپوری شکست خورد و دوم شد. شناگر 
سنگاپوری هشت سال گدشته در حالی که نوجوان 
بود عکسی به یادگار در کنار فلپس انداخته بود. 
داد.  نادر دیگر رخ  اتفاق  رقابت  این  همچنین در 
عالوه بر فلپس دو شناگر دیگر هم همزمان به خط 
شناگر  ترتیب  بدین  شدند.  دوم  و  رسیدند  پایان 
و  به مدال طال رسید و مایکل فلپس  سنگاپوری 

دو شناگر دیگر به مدال نقره دست پیدا کردند.

مهاجم گیالنی به نایخمن هلند پیوست

مهاجم  محمدیاری،  مهدی   | میرزا  دیار  جوانان 
اولین  ۱6 ساله ماسالی تیم های پایه ای استقالل، 
رئیس  مثبت  نظر  توانسته  که  است  بازیکنی 

آکادمی باشگاه نایخمن هلند را جلب کند.
به گزارش تسنیم، فروتن باقریان، دروازه بان ۱6 
حضور  محمدیاری  همانند  نیز  رفسنجانی  ساله 
باشگاه  آکادمی  تمرینی  جلسه های  در  درخشانی 

نایخمن هلند داشته است. 
کارت  دریافت  با  زودی  به  ایرانی  بازیکن  دو  این 
بازی قادر به همراهی نایخمن در بازی های رسمی 

خواهند بود.
دوم  تیم  ایرانی  سرمربی  مقدم،  هاشمی  امیر 
معرفی  برای  زیادی  بسیار  تالش  هلند  نایخمن 
مطرح  باشگاه  این  آکادمی  به  ایرانی  استعداد  دو 
هلندی کرده است. علیرضا جهانبخش، ملی پوش 
تیم  به  پیوستن  با  ابتدا  نیز  آلکمار  تیم  ایرانی 
فوتبال  در  مطرحی  بازیکن  به  توانست  نایخمن 

باشگاهی هلند تبدیل شود.

بهادر موالیی:

خط خوردنم از کاروان ریو بازی سیاسی بود
کارشناسان  همه  گفت:  موالیی  بهادر   | میرزا  دیار  جوانان 
وزنه برداری روی من حساب می کردند که بهادر موالیی بعد 
شده  بهتر  خیلی  رکوردی اش  وضعیت  قبلی  مصدومیت  از 
قربانی  متأسفانه  اما  است  رشد  حال  در  هم  به روز  روز  و 

بازی های سیاسی شدم.
مشکل  مشکلم  فقط  من  داد:  ادامه  وی  فارس،  گزارش  به 
فدراسیون وزنه برداری با رئیس هیأت وزنه برداری مازندران 
عباس رحیمی بود و بـا شــخـص و ســازمان دیگر مشکلی

شهرهای شمالی ایران و با داشتن تنوع بسیار 
به  غذایی«  سلیقه  و  »تنوع  معیار  در  عالی 
عنوان شهر خالق در حوزه ی خوراک شناخته 

شد.
همچنین سال گذشته برند »شهر جشنواره ها« 

برای شهر رشت انتخاب شد.
گذشته  فصل  رشت،  سپیدرود  ریشه دار  تیم 
به لیگ دسته یک  از سال ها  موفق شد پس 
صعود کند. سرخ پوشان سپیدرود در نخستین 
بازی خود موفق شدند تیم بادران تهران را با 

یک گل شکست دهند.

وگرنه وزارت ورزش و جوانان و مسؤوالن ورزش و جوانان 
مازندران در حق من لطف کردند و به من روحیه دادند. خط 
خوردن من ۱۰۰ درصد به دلیل رأی دادن به آقای رحیمی 
بوده است. موالیی تصریح کرد: بچه هایی که با علی مرادی 
کار کرده بودند، خیلی پشت سرش حرف می زدند اما چون 
ما  با  که  خوبی  برخورد  به  توجه  با  نمی شناختم  را  او  من 
داشت، فکر نمی کردم چنین حرکتی در حق من انجام دهد 

و زندگی و آینده ام را فنا کند.

نتایج شمالی ها در هفته دوم لیگ آزادگان

فجر سپاسی سپیدرود رشت

راه آهن تهرانملوان بندرانزلی

مس رفسنجانخونه به خونه

نفت مسجد سلیماننساجی مازندران

برنامه هفته سوم شمالی ها در لیگ آزادگان

خیبر خرم آباد سپیدرود رشت

فوالد یزدملوان بندرانزلی

بادران تهرانخونه به خونه

ایرانجوان بوشهرنساجی مازندران

جمعه ۲9 مرداد ۱395
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عضو تیم ملی وزنه برداری با بیان اینکه من شانس ۱۰۰ درصد کسب مدال بودم، اظهار کرد: همه کارشناسان وزنه برداری روی من حساب می کردند که 
بهادر موالیی بعد از مصدومیت قبلی وضعیت رکوردی اش خیلی بهتر شده و روز به روز هم در حال رشد است اما متأسفانه قربانی بازی های سیاسی شدم. 
وی ادامه داد: ۱6 سال پیش همین علی مرادی با شاهین نصیری نیا برخوردی مثل برخورد با من کرد، شاهین نصیری نیایی که در وزن 8۵ کیلوگرم 

رکوردهای بسیار خوبی داشت و بخت نخست مدال طالی المپیک سیدنی بود، اما علی مرادی با زندگی اش بازی کرد. 
در ادامه صحبت ها بابک موالیی برادر بهادر کلیپی از وزنه زدن بهادر را نشان  داد که بهادر در حال مهار وزنه 2۵2 کیلویی بود اما کسی به بهادر توجهی 
نداشت و او را در گوشه ای تنها به حال خود گذاشته بودند، تنها کسی که در این جمع پیش بهادر حضور داشت مربی برزیلی تیم بود که همه را به 
سکوت دعوت می کرد اما کسی گوشش بدهکار نبود و در حال دست زدن برای وزنه بردار دیگر بودند. عضو تیم ملی وزنه برداری با اشاره به اینکه زندگی 

وزنه برداری من خراب  شده و این وسط خون بی گناه پدربزرگ من ریخته شد، تصریح کرد: جوابگوی این ها چه کسی است.

رتبه ششم مجتبی عابدینی 
فدراسیون  رنکنیگ  در 

جهانی شمشیربازی
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وزنه بردار  کالوینو  جو   | میرزا  دیار  جوانان 
مجازی،  شبکه های  توی  پیامی  در  بریتانیا 
که  گفت  و  کرد  تمجید  رستمی  کیانوش  از 
عاشق  زیادی  آدمهای  دیشبش  نمایش  با 
تا  بود  کافی  جمله  همین  شد.  خواهند  او 
تعداد  شود.  ساخته  ایرانی  حماسه  دوباره 
بازدیدکنندگان صفحه این ورزشکار به حّدی 
توّجه  این  کرد.  تعّجب  او  خود  که  رفت  باال 
به او در نهایت به جای ناخوشایند همیشگی 
ختم شد؛ چنان که خودش هم نوشت: »تنها 
ظرف 2۴ ساعت چندین اکانت اینستاگرام به 
من  به  ربطی  اصال  که  شده  ساخته  من  نام 
دقیقه هایی  که  حالی ست  در  این  ندارند!« 
از کسب مدال طالی کیانوش رستمی،  پس 
زیادی  تعداد  هم  کیانوش  برای  هم وطنان 
صفحه های غیرواقعی درست کردند تا به این 
ترتیب سودی از این ماجرا ببرند. این حجم از 

فرصت طلبی و مایه سرافکندگی ست.

تجمید وزنه بردار بریتانیایی و هزار و یک دردسر

اظهار نظر جنجالی هوپ سولو

جوانان دیار میرزا |تیم فوتبال زنان آمریکا قهرمان چندین 
برابر  پنالتی  ضربه های  در  ستارگانش،  تمام  با  جهان  باره 
چهارم نهایی  یک  مرحله  از  نتواند  تا  خورد  شکست  سوئد 
باالتر رود. در پی این اتّفاق، هوپ سولو، دروازه بان مطرح 
این تیم صحبت هایی کرد که توّجه دنیا را به سمت خود 
کشید: »ما شجاعانه بازی کردیم. فرصت های گل بی شماری 
داشتیم و جسارت فراوانی نشان دادیم و در حالی که یک 
تصّور  من  اّما  برگشتم.  بازی  به  بودیم  افتاده  عقب  گل 
می کنم که ما با دار و دسته ترسوها بازی کردیم و تیم برتر 
امروز برنده بازی نشد. عمیقا به این موضوع اعتقاد دارم.« 
نمی خواستند  حّتی  که  می کردند  بازی  بسته  آن قدر  آنها 
به هم پاس بدهند. بازی فشرده، سنگین و فیزیکی؛ تمام 

چیزی که می خواستند و برنامه ش را داشتند. 
هوپ سولو که پیش تر به خاطر اظهارهای تمسخرآمیزش 
درباره شرایط کشور برزیل مورد نقد قرار گرفته بود و حّتی 
این  با  حاال  بودند،  کرده  هو  را  او  ورزشگاه  در  برزیلی ها 
صحبت ها موج جدیدی از انتقاد را به سمت خود کشیده. 
عصبانّیت  سر  از  و  غیرمنطقی  را  او  حرف های  بسیاری 
با  سولو  صحبت های  جالب  مثالی  در  حّتی  دانستند. 
حرف های خشم گینانه رونالدو پس از تساوی مقابل ایسلند 

در یورو 2۰۱6 مقایسه شده. 
برای کسب  سوئدی ها  آیا  که  است  این  مخاطبان  پرسش 

مدال باید تالش دیگری انجام می دادند؟

هفته نامه جوانان دیارمیرزا  |  شماره 1 دوشنبه 25 مرداد 95بین الملل۶

پوتین«  »والدیمیر   | میرزا  دیار  جوانان 
رئیس  ایوانوف«  »سرگئی  روسیه  رئیس جمهور 

دفتر و متحد قدیمی خود را عزل کرد.
خبر  تلگراف  نشریه  که  آنطور  فارس،  گزارش  به 
داده، این عزل در یک نشست دولتی که به صورت 
زنده از تلویزیون پخش می شده، اعالم شده است.

به  پوتین  قدیمی  متحدان سیاسی  از  ایوانوف که 
از  رئیس جمهور،  حکم  اساس  بر  می آید،  حساب 

عضویت در شورای امنیت روسیه هم خلع شد.
سرگئی ایوانوف در پاسخ گفته: »از ارزش زیادی 
شدید،  قائل  من  گذشته  سال   ۱۷ کار  برای  که 

تشکر می کنم.

بین الملل

روز   ۱۰ در  فرانسوی  پلیس  چهار 
گذشته خودکشی کردند

جوانان دیار میرزا | خودکشی یک پلیس فرانسوی 
دیگر، شمار موارد خودکشی پلیس های این کشور 

را به چهار مورد در ۱۰ روز گذشته رساند.
به گزارش »ب اف ام « فرانسه، یک مامور پلیس 
در  پلیس  کمیساریای  در  رانندگی  راهنمایی 

منطقه ۱3 پاریس دست به خودکشی زد.
مدارکی دال بر دلیل یا دالیل خودکشی این پلیس 
۵۵ ساله وجود ندارد.در اول اوت، یک پلیس جوان 
در منطقه »فلوری مروژیس« به زندگی خود پایان 
داد.در همان روز یکی دیگر از نیروهای پلیس در 
یک  بعد  روز  کرد.یک  خودکشی  »کاله«  منطقه 
پلیس زن در پایگاه پلیس در منطقه »روآن« در 

شمال فرانسه به زندگی خود پایان داد.

مسئوالن سعودی ورود افراد  جوانان دیار میرزا | 
کارمندان  و  ساکنین  حجاج،  از  غیر  به  متفرقه 
شرکت های خدماتی را به شهر مکه ممنوع اعالم 

کردند.
به گزارش ایسنا، دولت عربستان که از سوءمدیریت 
مراسم حج سال گذشته و ماجرای سقوط جرتقیل 
و همچنین فاجعه منا خاطره خوبی ندارد، امسال 
به منظور کنترل جمعیت، برای تعداد افراد ورودی 
حجاج  تا  کرده  ایجاد  محدودیت  مکه  شهر  به 

بتوانند به راحتی به انجام فریضه حج بپردازند.
یکی از مسئوالن ایست بازرسی منطقه »ال هادا« 
در مکه گفت: وسایل حمل و نقل در ایست های 
مختلف مورد بررسی قرار می گیرند و تنها کسانی 
که اقامت شهر مکه را دارند، می توانند وارد شهر 
مواد  تهیه کننده  شرکت  برای  کسی  اگر  شوند. 
غذایی یا ارائه خدمات کار می کند، برای ورود به 

شهر باید دارای مجوز مناسب باشند.
کل  اداره  رئیس  الشومرانی«،  محمد  »احمد 
گفت:  نیوز«  »عرب  به  نیز  عربستان  گذرنامه 
هرکس که قصد ادای فریضه حج را داشته باشد، 

باید دارای مجوز باشد.
بین  آمد  و  رفت  قصد  که  کسانی  که  این  ضمن 
طائف و مکه را دارند، مشکلی نخواهند داشت.بر 
اساس قوانین، هر فرد اعم از عربستانی یا خارجی 
که قصد انتقال غیرقانونی افراد را برای انجام حج 
ضبط  او  نقلیه  وسیله  و  دستگیر  باشد،  داشته 
خواهد شد. ضمن این که افراد خارجی که بدون 
مجوز برای حج وارد مکه شوند، با ممنوعیت ۱۰ 
ساله ورود به خاک عربستان رو به رو خواهند شد.

در  ایران  در  روسیه  سفیر   | میرزا  دیار  جوانان 
شکایت  که  کرد  اعالم  ریانوستی  با  ای  مصاحبه 
ایران از روسیه پیرامون عدم تحویل سامانه دفاع 
خارج  کشور  دو  کار  دستور  از   3۰۰ اس-  هوایی 

شده است.
روسیه  سفیر  جاگاریان«  »لوان  مهر  گزارش  به 
در ایران در این مصاحبه اعالم کرد: موضوع پس 
گرفتن این شکایت که بر اساس برخی گزارش ها 
مورد بررسی نمایندگان رسمی فدراسیون روسیه 
فاقد موضوعیت می  اکنون دیگر  بود،  قرار گرفته 
و  مسکو  داد:  ادامه  ایران  در  روسیه  سفیر  باشد. 
تهران هم اکنـــون همـکاری های تنگاتـنـگی در

عضو کمیسیون انرژی مجلس  جوانان دیار میرزا | 
گفت: کلیات قراردادهای جدید نفتی هیچ سنخیتی 
معامالتی،  فعالیت  هرگونه  از  که  ما  فرهنگ  با 
اقتصادی یا حتی فرهنگی با بیگانگان زخم خورده 
ایم ندارد. به گزارش تسنیم، غالمرضا شرفی نماینده 
جلسه  در  داشت:  اظهار  مجلس  در  آبادان  مردم 
مبسوطی  توضیحات  نفت  وزیر  انرژی  کمیسیون 
بر  کمیسیون  اعضای  و  وی  نهایت  در  و  کرد  ارائه 
لزوم تشکیل یک کمیسیون تخصصی برای بررسی 

پیش نویس قراردادهای IPC تأکید کردند. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد:

قراردادهای جدید نفتی سنخیتی با فرهنگ ایرانی ندارد

که  همانطور  دارند.  یکدیگر  با  سوریه  موضوع 
المللی  بین  »گروه  عضو  ما  کشورهای  دانید،  می 
حمایت از سوریه« هستند و ما چارچوب و بنیان 
ایرانی  شرکاء  با  مان  صادقانه  روابط  در  را  آن 
معاونان  افزود:  ادامه  در  وی  ایم.  داده  قرار  خود 
منظم  صورت  به  نیز  کشور  دو  خارجه  امور  وزیر 
با  دوجانبه  های  مشورت  به  خاورمیانه  درباره 
تأکید  »لوان جاگاریان«  یکدیگر مشغول هستند. 
حوزه  در  تهران  با  ما  نزدیک  های  کرد:همکاری 
نظامی نیز برقرار شده است و من امیدوارم بتوانیم 
ثبات  ایجاد  به  مشترکمان  های  تالش  طریق  از 
در اوضــاع ســـــوریـــه کــمــک کنــیــــم.

به  که  نظامی  تجهیزات  کرد:  تصریح  جاگاریان 
دارد  دفاعی  ماهیت  صرفاً  شود،  می  ارسال  ایران 
ایجاد  را  منطقه  در  قوا  توازن  تغییر  مخاطرات  و 

نخواهد کرد.
بزرگ  به همکاری شرکت  ایران  در  سفیر روسیه 
در  و  کرد  اشاره  نیز  ایران  با  اویل«  »لوک  نفتی 

این باره گفت: 
اگر از پروژه های خاص صحبت می کنیم به این 
معنی است که امکان بررسی مشارکت در توسعه 
دو میدان نفتی در نزدیکی شهر اهواز برای شرکت 

روسی لوک اویل به وجود آمده است.

ورود غیرحجاج به 
شهر مکه ممنوع شد

پوتین رئیس کاخ کرملین
 را عزل کرد

به  بهتر  و کارشناسی  بیشتر  با وقت  باید  این کمیسیون تخصصی 
بررسی پیش نویس این قراردادها بپردازد.

مقام  به   IPC قراردادهای  پیش نویس  اینکه  به  اشاره  با  شرفی 
درمورد  خاصی  نظرات  نیز  ایشان  و  شده  ارائه  نیز  رهبری  معظم 
سنخیتی  هیچ  قراردادها  این  کلیات  افزود:  داشته اند،  آن ها  متن 
حتی  یا  اقتصادی  معامالتی،  فعالیت  هرگونه  از  که  ما  فرهنگ  با 
نماینده  این  ندارد.  هستیم،  خورده  زخم  بیگانگان  با  فرهنگی 
تداعی کننده  قراردادها  نوع  این  نویس  پیش  کرد:  اظهار  مجلس 
لذا  است.  کشور  علیه  غرب  طرفه  یک  و  قلدرمآبانه  رفتارهای 
شبهات و سواالتی که در اذهان همه مسئوالن، کارشناسان و مردم 

درمورد این قراردادها ایجاد شده، به حق است.

جمعه  امام  الغامدی«  |»خالد  میرزا  دیار  جوانان 
صحن  در  مکرمه  مکه  جمعه  نماز  خطیب  و 

مسجدالحرام، مدعی سخنان عجیب دیگری شد.
وی  الیوم،  رأی  روزنامه  خبری  پایگاه  نوشته  به 
گفت: خداوند فرشته هایی برای جنگ با ستمگران 
و ظالمین در بالد شام دارد و آن ها را مأمور هالکت 

و مجازات ستمگران قرار داده است.
فرشته های  از  عده ای  گفت:  ادامه  در  الغامدی 
از  محافظت  برای  مدینه  و  مکه  در  هم  خداوند 
از ورود دجال به آن  این دو شهر حضور دارند و 

جلوگیری می کنند.
ایمان به  این مفتی وهابی، سپس تأکید کرد که 

مالئکه از اصول دین و محکمات شریعت است.

فرشته های خداوند در سوریه 
می جنگند

جوانان دیار میرزا | دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات 
وزیر  کلینتون،  و هیالری  رییس جمهور  اوباما،  باراک  امریکا می گوید 
خاورمیانه  منطقه  در  را  داعش  تروریستی  گروه  امریکا  سابق  خارجه 

»پایه گذاری« کردند.
به گزارش همشهری آنالین، ترامپ در سخنانی در جمع طرفدارانش در 
یک راهپیمایی در فلوریدا گفت داعش »به رییس جمهور اوباما احترام 
را  )اوباما( داعش  افزود: »وی  و مستغالت  امالک  می گذارد.«این غول 

بنیانگذاری کرد. وی پایه گذار داعش است!«
»دغل باز«  کلینتون  هیالری  که  بگویم  می خواهم  »من  افزود:  ترامپ 

یکی بنیانگذاران )داعش( است.«
وی در ادامه از تصمیم اوباما برای خارج کردن نیروهای نظامی امریکا از 

عراق و ایجاد فرصت برای تروریست های داعش انتقاد کرد.
ترامپ تأکید کرد: »ما هرگز نباید به شیوه ای که )از عراق( خارج شدیم 

)از این کشور( خارج می شدیم.

اوباما و هیالری کلینتون بنیانگذار داعش هستند
دونالد ترامپ:

شکایت ایران از روسیه منتفی است 
نظام  سواره  پلیس  کمیسر  معاون   | میرزا  دیار  جوانان 
هواداران  از  یکی  کرد  اعالم  پنجشنبه  کانادا،  سلطنتی 
داعش که قصد اقدام تروریستی در یکی از مراکز شهری 
پر رفت و آمد کانادا را داشت، پس از منفجر کردن بمب 
دست ساز، به ضرب گلوله ماموران امنیتی از پای در آمد. 
این  کرد  اعالم  داعش  به  وابسته  »اعماق«  خبری  پایگاه 
گرفته  برعهده  را  حمله  این  مسؤولیت  تروریستی،  گروه 
است. عامل این حمله پیش از این در ژوئن سال 2۰۱۵ 
به اتهام انتشار پست های افراطی در شبکه های اجتماعی 

بازداشت اما با حکم مشروط دادگاه آزاد شده بود.

عملیات نافرجام داعش در کانادا

الکترونیکی »ایالف«  روزنامه  جوانان دیار میرزا | 
عربستان به نقل از یک منبع اسرائیلی که خواسته 
قریب الوقوع  سفر  از  نشود،  افشا  نامش  تا  است 
با  دیدار  و  اشغالی  سرزمین  به  »اردوغان« 

»نتانیاهو« و دیگر مقامات صهیونیستی خبر داد.
به  اردوغان  خبر،  این  به  بنا  فارس،  گزارش  به 
خبر  صهیونیستی  رژیم  رئیس جمهور  »رووین« 
را  آویو  تل  به  برای سفر  او  است که دعوت  داده 
پذیرفته است.به گفته این منبع اسرائیلی، دعوت 
از اردوغان در ادامه اعالم توافق اسرائیل و ترکیه 
ایالف  است.  شده  انجام  روابط،  عادی سازی  برای 
در انتها می نویسد: این سفر پس از دیدار اردوغان 
و پوتین و بازگشت روابط ترکیه - روسیه صورت 

می گیرد.

اردوغان در ماه سپتامبر به 
تل آویو می رود

ما به جای اینکه به برخی از نیروهای کوچک پشت سرمان اجازه دهیم 
که احتماال بتوانند آن )عراق( را تحت کنترل بگیرند از این کشور خارج 

شدیم.«
 شایان ذکر است تروریست های داعش، که بسیاری از آنان ابتدا سال 
اطالعات  سازمان  توسط  سوریه  دولت  کردن  بی ثبات  برای   2۰۱2
مرکزی امریکا )سیا( در اردن آموزش دیدند، هنوز کنترل بخش هایی 
از عراق و سوریه را در اختیار دارند. آنها در مناطق تحت کنترل خود 

جنایاتی علیه بشریت مرتکب شده اند.
جمله  از  جوامع  تمامی  علیه  خشونت آمیزی  و  هولناک  اقدامات  آنها 
از جمله  که  مرتکب شده اند  مسیحیان  و  کردها  اهل سنت،  شیعیان، 
می توان به سر بریدن و به صلیب کشیدن افراد در مالء عام اشاره کرد.

نیز هفته گذشته  ترامپ  نامزد معاونت ریاست جمهوری  مایک پنس، 
داعش  ایجاد  به  کلینتون  و  اوباما  سیاست های  بود  گفته  بیانیه ای  در 

منجر شد.

امام جمعه وهابی مکه:

سازمان ملل بمب گذاری های 
تایلند را محکوم کرد

ملل  سازمان  دبیرکل   | میرزا  دیار  جوانان 
شهر  های  گذاری  بمب  ای  بیانیه  صدور  با 
به  را  تایلند  فوکت  جزیره  و  هواهین  سیاحتی 
انفجار ۱۱  ایرنا،  گزارش  کرد.به  شدت محکوم 
بمب در پنج استان مختلف تایلند که دست کم 
چهار کشته و 36 زخمی در پی داشت، فضای 
دولت  حاکمیت  تحت  که  کشور  این  امنیتی 
نظامی قرار دارد را ملتهب کرد. سخنگوی بان 
در  ملل  سازمان  دبیرکل  از  نقل  به  مون  کی 
بیانیه ای مراتب همدردی وی را با خانواده ها 
و بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز کرده و با 

دولت تایلند ابراز همبستگی کرد.

پذیرش آگهی 
 013-33133006

زخمی شدن چند نفر در 
تیراندازی اسپانیا

سرویس  گزارش  به   | میرزا  دیار  جوانان 
تلویزیونی  شبکه   ، سیما  و  صدا  خبرگزاری 
العربیه گزارش داد: بر اثر تیراندازی نزدیک یک 

فروشگاه در اسپانیا چند نفر زخمی شدند.
این حادثه در نزدیکی یک مرکز خرید در شمال 
وقوع  به  »زاراُگزا«  شهر  در  واقع  اسپانیا  شرق 
مسلح  ضارب  فرار  از  ها  است.گزارش  پیوسته 
از صحنه حادثه حکایت دارد.منابع پلیس علت 
این حادثه را نامشخص دانسته و اعالم کردند 

تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

از فروش تسلیحات به عربستان جلوگیری می کنم
می گوید  آمریکایی  سناتور   | میرزا  دیار  جوانان 
را  سعودی  عربستان  به  جدید  تسلیحات  فروش 

به حالت تعلیق در می آورد.
به گزارش تسنیم، »رند پاول«، سناتور آمریکایی 
کرد  اعالم  پالسی«  »فارن  نشریه  با  مصاحبه  در 
به  جدید  تسلیحات  فروش  قرارداد  دارد  قصد 
عربستان سعودی را به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ 
میلیون دالر به حال تعلیق درآورد زیرا این کشور 

در زمینه احترام به حقوق بشر بدنام است.
به  اشاره  با  آمریکایی  جمهوریخواه  سناتور  این 
عربستان  سابقه  درباره  شده  ایجاد  نگرانی های 
راه هایی  دنبال  به  که  کرد  اعالم  بشر  حقوق  در 
است تا مانع از اجرای قرارداد ۱,۵ میلیارد دالری 
تسلیحاتی میان ایران و عربستان شود. طبق این 
خودروی   2۰ آربامز،  جنگی  تانک   ۱3۰ قرارداد 
عربستان  به  نظامی  تجهیزات  دیگر  و  زرهی 

تحویل داده می شود.

 09113843424
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اعزام خبرنگاران گیالنی
 به خارج از کشور

جوانان دیار میرزا | استاندار گیالن مدیران استانی 
در  خبرنگاران  از  دعوت  و  مصاحبه  به  موظف  را 
فقط  مسیر  این  در  گفت:  و  کرد  خود  جلسات 
لزوم  بر  وی  نشوند.  دعوت  انتخابی  خبرنگاران 
با   : کرد  تصریح  و  تأکید  خبرنگاران  از  حمایت 
و  تعریف  برای  تبلیغی  پرده های  نصب  کاهش 
تمجید از اشخاص از این قشر حمایت شود و این 
نجفی  دکتر  شد.  خواهد  ابالغ  مدیران  به  مسئله 
در  خبرنگاران  همراهی  پیشنهاد  از  استقبال  با 
انتخاب  اینکه  علیرغم   : گفت  خارجی  سفرهای 
خبرنگاران کار سختی است اما گروه های ۵ تا ۱۰ 
نفره را به کشورهای هدف اعزام می کنیم. استاندار 
بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  گیالن 
این که فضای خوبی در استان فراهم شده که باید 
گیری  بهره  ممکن  شکل  بهترین  به  فضا  این  از 
برای  دلشان  که  کسانی  همه ی  از   : کرد،افزود 

توسعه ی گیالن بهتر و بـرتر می طپد
می خواهیم  راستای حفظ و تقویت گیالن حرکت 
مجموعه  :تالش  کرد  تاکید  نجفی  کنند.دکتر 
خبری و رسانه ای استان ، باید بر این اصل استوار 
باشد که این فضای همدلی هم از سوی رسانه ملی 

و هم سایر رسانه ها از بین نرود.
و  خبری  مجموعه  کرد:تالش  تاکید  نجفی  دکتر 
رسانه ای استان، باید بر این اصل استوار باشد که 
این فضای همدلی هم از سوی رسانه ملی و هم 

سایر رسانه ها از بین نرود.

هفته نامه گیالن، گلستان، مازندران

جوانان دیارمیرزا
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 

امیر محمد پور گیالنی
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مدیر هنـری  : محمد جواد کوچک پور

...
نشانی:رشت، گلسار، خیابان89 ،ساختمان بوعلی
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سخن نورعکس هفته : 21 مرداد-گرامیداشت روز ملی دریای کاسپین در منطقه آزاد انزلی | عکس: دانیال ابراهیمی

امام علی )علیه السالم(:

حَمَة؛ کُر یونُِس اللُّبَّ َو ُینیُر الَقلَب وَ یَستَنِزُل الرَّ اَلذِّ

یاد خدا عقل را آرامش می دهد، دل را روشن می کند و 
رحمت او را فرود می آورد.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۱89 ، ح 3633

تقویم هفته 

 23 مرداد : روز جهانی چپ دست ها
24 مرداد : والدت با سعادت امام رضا )ع(

24 مرداد : آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی
28 مرداد : سالروز کودتا 28 مرداد علیه دکتر مصدق
28 مرداد : سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
30 مرداد : روز بزرگداشت عالمه مجلسی روز جهانی مسجد

3۱ مرداد : روز صنعت دفاعی

رضا رسولی :

ایجاد بلندترین پیاده راه جهان در رشت  

با  رسولی  رضا   | میرزا  دیار  جوانان 
به  روی  پیاده  توسعه  اینکه   بیان 
حوزه  در  روش  ترین  انسانی  عنوان 
های  برنامه  کار  دستور  در  ترافیکی 
دارد  قرار  رشت  شهر  نقلی  و  حمل 
از  روها  پیاده  :توسعه  داشت  اظهار 
زیر ساختهای ترافیکی محسوب می 

شود.
و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
گفت:  رشت  شهر  شورای  ترافیک 
با هدف  در رشت  پیاده  بافت  ایجاد 
زیر  تاریخی رشت یک  حفظ هویت 
ساخت ترافیکی است و اگر در سال 
بودید همین  آمده  به رشت  گذشته 
اما  بود  شلوغی  و  دود  از  پر  مکان 
امروز با ایجاد این پیاده راه فرهنگی 
آرامش خاصی بر ان حکم فرماست.

ها  راه  پیاده  اینکه  بیان  با  رسولی 
مکانی مناسب برای تعامالت انسانی 
توسعه  بخش  در  افزود:  هستند 
به  توجه  با  همگانی  نقل  و  حمل 
رشت  شبکه  عرض  محدودیتهای 
امر  این  برای  جدی  اهتمام  یک  با 

برنامه ریزی می شود.
نزدیک  آینده  در  انشااهلل  افزود:  وی 
بلند ترین پیاده راه جهان را در شهر 

رشت مشاهده می کنیم.
رسولی تصریح کرد: 

غرب  و  شرق  راه  پیاده  این  ایجاد 
هویت  و  سابقه  حفظ  با  را  رشت 
می  اتصال  هم  به  رشت  تاریخی 
امر  این  اجرایی  کارهای  و  دهد 
امام  خواهر  مطهر  حرم  توسعه  با 
با  خدا  امید  به  و  است  شده  شروع 
استان  مسئوالن  همه  که  اهتمامی 
این  کنیم  می  سعی  دارند  رشت  و 
طی  مختلف  فازهای  در  را  پروژه 
اجرایی کنیم. رئیس  آینده  دو سال 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون 
اینکه  بیان  با  اسالمی رشت  شورای 
های  برنامه  فرهنگی  های  حوزه  در 
مختلف  سنین  و  اقشار  برای  متنوع 
شورا  و  شهرداری  کار  دستور  در 
قرار دارد خاطرنشان کرد: نگاه ما به 
شناساندن زیبایی های شهر رشت به 

سایر استانهای کشور و دنیا است.
رسولی : رشت با عنوان فرهنگ شهر 
گردشگران  به  ها  جشنواره  شهر  و 

معرفی می شود
وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم 
فرهنگ شهر  عنوان  به  را  که رشت 
گردشگران  به  ها  جشنواره  شهر  و 
معرفی کنیم و این امر  با تالش ها 
و شهرداری  پی گیری های شورا  و 
محقق می شود تا شهر رشت به یک 

مقصد گردشگری تبدیل شود.

چـه شبیخون قشنگي زده آغـاز نگاهـت
باز هم صید خودش کرده مرا ، بازِ نگاهت
چشـم هایت به من افتاد و مرا باز صدا زد
می َکشـد پـای مـرا سوی تو آواز نگاهت

عباس رسولی املشی

فروپاشی ایران با انقالب جنسی
کبری خزعلی رئیس شورای  جوانان دیار میرزا | 
که  شرایطی  در  گفت:  زنان  اجتماعی  فرهنگی 
میلیون   ۵ و  ازدواج  سن  در  مجرد  میلیون   ۱۱
جای  به  داریم،  کشور  در  گرفته  طالق  افراد  نفر 
پروژه  آنها،  مجازات  و  خیابانی  زنان  با  برخورد 
حال  در  »سفید«  اصطالح  به  ازدواج  و  هم باشی 
ترویج است، زیرا قرار است ایران با انقالب جنسی 
دچار فروپاشی شود. آنها فساد ضربدری بین افراد 

متاهل را ترویج می کنند.

چوکخبر 

جوانان دیار میرزا | به گزارش مهر ،یک پلنگ بزرگ جثه ایرانی 
که گاو یکی از روستاییان را شکار کرده و به جنگل برده بود 
هنگام مراجعه به الشه شکارش در قاب دوربین تله ای ثبت شد.  
چند روز قبل یکی از روستاییان جنگل نشین سیاهکل گیالن با 
اداره محیط زیست این شهرستان تماس گرفته و اعالم کرد گاو 
اهلی متعلق به وی شب را به خانه بازنگشته و پس از جستجو 

در روز بعد الشه گاو در نزدیکی روستا پیدا شده است. 
از  باره گفت: پس  این  اداره محیط زیست سیاهکل در  رییس 
بانان سیاهکل عازم  دریافت این گزارش، کارشناسان و محیط 

محل مورد نظر شده و به بررسی شرایط پرداختند. 
میرزایی اظهار داشت: آثار و نمایه های موجود از جمله جای 
دندان و ردپای به جا مانده در محل، نشان از حمله پلنگ داشت 
اما کارشناسان برای شناسایی دقیق جانور مهاجم یک دوربین 

تله ای در مقابل الشه گاو تعبیه کردند. 
پس از گذشت چند روز در بازبینی حافظه دوربین تصاویری از 
یک پلنگ بزرگ جثه و احتماال با جنسیت نر به ثبت رسیده 
بود که نیمه های شب به منظور تغذیه از شکار خود به سراغ 

الشه گاو اهلی آمده بود. 
خوشبختانه این دامدار فهیم و طبیعت دوست از هرگونه اقدام 
خودسرانه برای نابودی پلنگ مهاجم خودداری و موضوع را با 

اداره محیط زیست مطرح کرده است. 
پس از بازدید کارشناسان و تهیه مستندات الزم، پرونده ای در 
نامه  بیمه  از طریق  برای جبران خسارت  و  رابطه تشکیل  این 
جامع پلنگ ایرانی به سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده 

است.

تصویربرداری از پلنگ ایرانی پس از 
شکار گاو در سیاهکل

یادداشت

حجت االسالم محمد مطهری

در ایام تحصیل در خارج از کشور – و به لطف 
 – آقازادگی  امتیازات  از  استفاده  بدون  خداوند 
در یک شب زمستانی به خوابگاه دانشگاه برمی 
 3۰ منهای  سوزناک  بسیار  سرمای  در  گشتم. 
یکی  همسر  با  خوابگاه،  به  ورود  هنگام  درجه، 
می  عقب  را  روسری  که  ایرانی  دانشجویان  از 
خروج  شدم.  مواجه  بود  ما  همسایه  و  گذاشت 
آن سرمای  در  در ساعت 9 شب  تنهایی  به  او 
حاضر  خانمهای  از  یکی  شد  باعث  وحشتناک 
به  آیا  که  بپرسد  وی  از  ساختمان،  ورودی  در 
خرید  از  تازه  که  شد  معلوم  دارد.  نیاز  کمکی 
اشتباها  فروشنده  که  شده  متوجه  و  برگشته، 
2۵ سنت اضافه به او داده است. این خانم که 
چهار  داشت  قصد  بود  معروف  قناعت  به  اتفاقا 
دالر )شانزده برابر آن مبلغ( بدهد و مسیر حدود 
هشت ایستگاه مترو را در آن شرایط طی کند. 
اصرار دوستانش برای موکول کردن این کار به 
فردا در او کارگر نیفتاد؛ می گفت: »اگر امشب 
از دنیا بروم کسی آن مغازه را بلد نیست که این 
مدیون  تا  رفت  هم  آخر  در  برگرداند«.  را  پول 
بود  بدحجاب   … خوردم  تکان  سخت  نماند. 
را  السالم  علیه  امیرالمومنین  فرمایش  این  ولی 
که فرمود: »برای آخرتت چنان باش که گویی 
فردا می میری«، در خودش الاقل نسبت به حق 
الناس محقق کرده بود. من که طلبه هستم و 
آن  نان  و  اخالقی،  مباحث  و  به کتب  عالقمند 
پدر را خورده ام، هرگز مرگ را چنین نزدیک به 
خود ندیده و نمی بینم. نمی خواهم بگویم همه 
چنین؛  روحانیون  همه  و  اند  چنان  بدحجابان 
تبعات  و  گناه  خواهم  می  بعضی  مانند  نه  و 
اصل  با  نه  و  دهم،  جلوه  کوچک  را  بدحجابی 
مالحظاتی  چه  گر  مخالفم  ارشاد  گشت  وجود 
دارم. مسأله در اینجا چیز دیگری است. آن خانم 
سست حجاب، ناخواسته درسی فراموش نشدنی 
به من داد که گاهی ممکن است فرورفتن امثال 
مِن روحانی در دنیا بسیار بیشتر از امثال او باشد 
و برخی باورهای دینی در قلب افراد بدپوشش، 
بیش از من رسوخ کرده باشد. حدیث و آیه اش 
را من بلدم و عملش را او. این بود جرقه اولیه 
در ذهن من برای مطلبی که چند روز پیش با 
عنوان »پیامی که نتوانستیم به سست حجابان 
برسانیم« منتشر کردم. آنقدر میان قشر مقید به 
حجاب کامل و سست حجابان فاصله بوده، که 
عده ای ناآگاه گمان می کنند که با ناسزاگویی 
به این قشر می توان اوضاع بی سابقه کنونی را 

بهتر کرد.

روزی که یک خانم بدحجاب 
مرا از خودم شرمنـده کرد! 

۱3 بنز، پورشه، بی ام و رنجرور 
امحا می شوند

قاچاق  با  مبارزه  مدیرکل   | میرزا  دیار  جوانان 
کشور  در  بار  اولین  گفت:  برای  تعزیرات  سازمان 
قاچاق  لوکس  خودروی  دستگاه   ۱3 است  قرار 
شامل بنز S۵۰۰،بی ام و، پورشه و رنجروور پرس 
و نابود شود.  این اقدام برای اولین بار در کشور اجرا 
می شود.  متهم پرونده ۱3 خودروی لوکس شامل 
بنز S۵۰۰ ،بی ام و ،پورشه و  رنجروور را به صورت 
از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور  قاچاق و 
بود  فروخته  نیز  را  آنها  از  تعدادی  حتی  و  کرده 
پرونده  و  پبگیری های الزم موضوع کشف  با  که 
در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار 
میلیارد   ۱۴ پرداخت  به  پرونده  این  گرفت.متهم 
نیز  خودروها  و  شد  محکوم  نقدی  جزای  تومان 

ضبط شدند.

خبر 

استاندار گیالن :


