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سینا هوشمند
با شروع جهانی شدن و همزمان با عصر ارتباطات 
دستخوش  اخیر  دهه  چند  طی  نیز  خانواده  نهاد 
در  طالق  افزایش  و  است  شده  مهمی  تغییرات 
سال های اول ازدواج، اختالف های خانوادگی و... از 
ایرانی  عوارض این تغییرات بوده که دامن جامعه 
برای  حالی  در  خانواده  نهاد  است.  گرفته  نیز  را 
جامعه ایرانی یک نهاد مقدس به شمار می رود که 
»مادر«  و  خانواده  عنوان ستون  به  »پدر«  آن  در 
به عنوان محور و کانون جایگاه شایسته احترامی 
این  استحکام  سبب  یکدیگر  کنار  در  و  داشته اند 

نهاد ارزشمند را فراهم آورده اند.
داده  رخ  تغییرات  می رویم  جلوتر  که  هرچه  اما 
می شود.  تر  عیان  ما  برای   ایرانی  خانواده  در 
به  را  خود  جای  خانوادگی  نشینی های  شب 
است.  داده  جوانان  قلیانسرانشینی  و  خانه  سفره 
باشیم  جوانان  آسان  ازدواج  شاهد  اینکه  جای  به 
وام  دریافت  خوان  هفت  سنگین,  مهریه های  با 
ازدواج و جدیدا پدیده ی شرم آوری به نام »ازدواج 
حیا  محبت,  نجابت,  رفته  رفته  مواجه ایم.  سفید« 
و پاکدامنی در خانواده جای خود را به خیانت و 
محبت  و  عطوفت  دیگر  سوی  از  و  داده  خشونت 
و  شده  تر  کمرنگ  یکدیگر  به  نسبت  نیز  اقوام 
حتی »پدر« و »مادر« نیز به عنوان دو رکن اصلی 

خانواده دیگر آن جایگاه رفیع گذشته را ندارند.
و  قیل  این  در  نیز  برنامه ریزان  و  سیاستگزاران 
و  می برند  سر  به  دیگری  هوای  و  حال  در  قال 
طرح های آن ها برای استحکام خانواده از یک سو 
با  دیگر  سوی  از  و  شده  دستوری  و  بخشنامه ای 
دارد.  توفیر  نار  صد  تومنی  جامعه  واقعیت های 
به  و  شده اند  شعاری  اقدامات  گرفتار  نیز  مجریان 
برگزاری رویدادهایی چون هفته »ازدواج آسان« و 

یا هفته »بدون طالق« بسنده کرده اند.
آنچنان در باتالق سونامی طالق گرفتار شده ایم که 
بیشتر غرق می شویم.  پا می زنیم  و  هر چه دست 
یاد  از  نیست.  اصال خوب  که هست  اوضاع هرچه 
ازدواج,  سن  افزایش  فزاینده,  بیکاری  که  نبریم 
و  گیالن  در  افزایش طالق  و  ازدواج سفید  شیوع 
سراسر کشور عواملی هستند که منجر به تضعیف 
یعنی  خانواده  تضعیف  و  می شوند  خانواده  نهاد 
پس  جامعه!  در  باری  و  بند  بی  و  فساد  افزایش 

خطر را جدی بگیریم.

خــطررا 
جدی بگیریم

»میرغضنفری« 
فرمانـدار رودبار شـد

مراسم  در  نجفی  محمدعلی   | میرزا  دیار  جوانان 
خدای  کرد:  اظهار  شهرستان  این  فرماندار  معارفه 
بزرگ را شاکرم و این توفیق شامل حال بنده شد 

که در خدمت مردم شهرستان رودبار باشم.
استاندار گیالن با اشاره به اینکه فضای همدلی در 
رودبار و گیالن وجود دارد، ادامه داد: هفته دولت 
امسال مهمانان کشوری به وجود فضای همدلی در 
گیالن اذعان داشتند و از این فرصت برای خدمت 

بی منت به مردم بهره می گیریم.
افتخار  مردم  خدمت  به  جمهور  رئیس  گفت:  وی 
می کند و وظیفه خود می دانیم که در این فرصت 

در خدمت مردم باشیم.
نجفی با بیان اینکه شاهد آهنگ رشد و توسعه در 
مشکالت  از  ترافیک  کرد:  تصریح  هستیم،  رودبار 
تالش  زمینه  این  در  مسؤوالن  و  بوده  رودبار 

می کنند. 
وی با اشاره به اینکه امروز آمار و ارقام در رودبار 
است،  قبلی  فرماندار  احمدی  تالش  نشان دهنده 
هستیم  گذشته  دولت  کارهای  وارث  کرد:  اظهار 
و باید بتوانیم برای برطرف کردن مشکالت تالش 

کنیم. 
نجفی بخش بسیاری از آفت زیتون رودبار در سال 
و  اشتغال  نرخ  به  و  خواند  شده  کنترل  را  جاری 
بیکاری استان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری ما در 

سال 92، 15,6 درصد بود.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیالن در 12 سال 
یادآور  بود،  نرسیده  کشوری  میانگین  به  گذشته 
شد: امروز نرخ بیکاری گیالن به 11 درصد کاهش 

پیدا رسیده است.
استاندار گیالن با اشاره به اینکه هفته ای دو جلسه 
اشتغال در گیالن برگزار می شود، یادآور شد: فضا 

برای سرمایه گذاری در گیالن مهیا است.
نجفی به پرونده امیر منصور آریا اشاره کرد و افزود: 
در پرونده امیرمنصور آریا تنها مشکالت آن نصیب 

ما شده است. 
ارثیه 20  را  استاندار گیالن کارخانه گنجه رودبار 
تا 30 ساله از گذشته دانست و متذکر شد: تاکنون 
گیالن  تولیدی  کارخانه های  مشکل  مورد   146

برطرف شده است.
قالب  در  تومان  میلیارد  تاکنون 90  وی،  گفته  به 
گیالن  تولیدی  واحدهای  به  مقاومتی  اقتصاد 

پرداخت شده است.
نجفی تنها راه نجات اقتصاد مرده و مریض کشور 
را اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: دیگر 
از درآمد ساالنه 118 میلیارد دالری خبری نیست 
اداره  دالر  میلیارد  با 20  را  و سال گذشته کشور 

کردیم.

امضای تفاهم نامه همکاری 
دو شهر خالق رشت و اصفهان

34 پروژه درکارگاه عمرانی رودسر 
به بهره برداری رسید

حسن پور قربان،نامی آشنا برای مردم گیالن
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استانی

راه اندازی مرکز تحقیقات علوم اعصاب
 در دانشگاه علوم پزشکی گیالن

اجرای نمایش 
»فصل شیدایی« در رشت

18 روستـای فومـن 
گـاز دار شـدنـد

برنج گیالن سالم ترین برنج ایـران است

ارتقای کیفیت بسته بندی و اشاعه برندسازی خوراک

جوانان
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مهم ترین اخبار

استانی

فرهنگی

از تصمیـم گیری در ییالق 
تـا  اجـرا در رشت

ورزشی

مهماندوست
جواهر گیالنی تکواندو جهان

ضـمیـمه 
اشتغـال و 
کـاریـابی
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محیط گرم خانواده تبدیل 
به محیط ولرم شده است
3

مدیرکل بهزیستی استان گیالن:

3

اشتغال پایدار کیفی از طریق برندسازی

رشـت؛  پایتخت برنـج ایـران
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جوانان دیار میرزا | به گزارش ایرنا، فرمانده هنگ مرزی 
یک  عمدی  برخورد  تایید  گلستان ضمن  استان  اترک 
دستگاه تریلی با دیوار ساختمان دادگاه عمومی بخش 
مرزی داشلی برون از توابع شهرستان گنبدکاووس گفت: 
این موضوع به سبب عصبانیت پدر ناشی از محکومیت 
فرزند رخ داد. پدر ناراضی از حکم قاضی و محکومیت 

فرزند با تریلی به دیوار دادگاه کوبید.
گو  و  گفت  در  پنجشنبه  روز  احمدزاده  علی  سرهنگ 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فردی با هویت الف - گ 
45 ساله از اهالی روستای تنگلی بخش داشلی برون به 
دلیل عصبانیت ناشی از محکوم شدن فرزندش در دادگاه 

عمومی این بخش صبح امروز اقدام به این عمل کرد.
بار  حامل  که  تریلی  ضربه  و  برخورد  اثر  بر  گفت:  وی 
تخریب  بر  عالوه  بوده  دیگری  فرد  به  متعلق  و  خرما 
دیوار و بخشی از ساختمان دادگاه عمومی بخش داشلی 
برون، خودرو مذکور نیز دچار آتش سوزی شد. سرهنگ 
احمدزاده اضافه کرد: پس از اطالع پاسگاه مرزی اینچه 
برون از این حادثه و حضور به موقع آتش نشانی و مرکز 
راننده  و  خاموش  آتش  محل،  در  پزشکی  فوریتهای 
متخلف نیز که دچار مصدومیت و سوختگی متوسط از 
ناحیه دست و پا و برخی اندام ها شده بود، به بیمارستان 
نیروهای هنگ  اکنون  اضافه کرد: هم  منتقل شد. وی 
مرزی اترک با هدف تامین نظم و امنیت در محل حادثه 
مستقر هستند تا اقدامات الزم درحوزه تعمیرات و نیز 
حفاظت از پرونده های موجود در دادگاه عمومی بخش 
داشلی برون انجام شود. وی به سایر جزئیات از جمله 
دلیل محکومت فرزند در دادگاه داشلی برون اشاره نکرد.
هنگ مرزی اترک در استان گلستان مسئولیت حراست 
از مرزهای خاکی جمهوری اسالمی ایران با ترکمنستان 
در محدوده چهار شهرستان  را  کیلومتر  به طول 348 
گنبدکاووس، ُگمیشان، آق قال و مراوه تپه بر عهده دارد 

و مرزبانی درجه یک محسوب می شود.

گیالن

جوانان دیار میرزا | پریناز جهان مهمانی:
 بازار فروش برنج محلی گیالن با عنوان 
راستای  در  کشور  برنج  پایتخت  رشت 
 ۱۰ چهارشنبه  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
مسئولین  حضور  با  جاری  ماه  مرداد 
مجموعه  در  شهری  مدیریت  و  استانی 
بلوار  در  واقع  شهرداری  نمایشگاهی 
منظریه روبروی پارک بانوان افتتاح شد.

شعار رشت پایتخت برنج کشور 
را بر خود تکلیف دانستیم

سازمان  مدیرعامل  اعالیی  علیرضا 
فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
به  رشت  شهرداری  کشاورزی  های 
حضور 3۰ غرفه در این نمایشگاه اشاره 
این غرفه ها  کرد و گفت: محصوالت در 
به طور  فروشندگان  و  توسط کشاورزان 

مستقیم در خدمت مردم قرار می گیرد.
وی از پخت انواع برنج در محل نمایشگاه 
راستای  در  افزود: شهرداری  و  داد  خبر 
تحقق اقتصاد مقاومتی و برندسازی شهر 
برنج«  پایتخت  »رشت,  شعار  با  رشت 
تکلیف  خود  بر  را  برپایی  نمایشگاه  این 
دانستیم.شعار رشت پایتخت برنج کشور 

را بر خود تکلیف دانستیم.
صنایع  های  غرفه  از  همچنین  اعالئی 
از  هایی  غرفه  و  محلی  لباس  و  دستی 
و  رشته  نظیر  برنج  جانبی  محصوالت 

خشکار در این نمایشگاه خبر داد.

برنج گیالن سـالم ترین بـرنج 
کشـور شناخته شده است

علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد 
دارای  را  استان  این  گیالن  کشاورزی 
و  کشاورزی  اراضی  هکتار  هزار   43۰
و  دانست  شالیزاری  اراضی  هزار   ۲38
شلتوک  تن  صد  و  میلیون  یک  گفت: 
برداشت شده که حاصل آن ۷۰۰ تا ۷5۰ 
هزار تن برنج سفید وارد بازار خواهد شد. 
وی از کاشت 35 درصد برنج کشور در 
گفته های  طبق  افزود:  و  خبرداد  گیالن 
سازمان جهاد کشاورزی کشور و با توجه 
به اظهارات ریاست تحقیقات برنج کشور, 
کشور  برنج  ترین  سالم  گیالن  برنج 
شناخته شده است.رئیس سازمان جهاد 
از  دیگری  بخش  در  گیالن  کشاورزی 
اظهارات خود به آلودگی محیط زیست 
اشاره  کلش  و  کاه  زدن  آتش  طریق  از 
کلش  و  کاه  زدن  آتش  گفت:  و  کرد 
از  عظیمی  بخش  رفتن  بین  از  باعث 
درآمد کشاورزان می شود و تالش ما بر 
این بوده که در راستای صنایع دستی و 
محصوالت جانبی برنج از کاه و کلش به 

صورت کاربردی استفاده شود.

دختربچه 1.5 ساله نکایی زیر 
چرخ های کامیون جان باخت

جوانان دیار میرزا | زکریا اشکپور سخنگوی مرکز 
مدیریت فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو 
کودک  باختن  جان  به  اشاره  با  مهر  خبرنگار  با 
افزود:  کامیون  چرخهای  زیر  ساله  نیم  و  یک 
نیم  و  یک  بچه   دختر  با  کامیون  تصادف  خبر 
استان  شرق  پیام  مرکز  به  چهارشنبه  ظهر  ساله 

مازندران اعالم شد.
فنی  پایگاه  همکاران  بالفاصله  داشت:  اظهار  وی 
خیابان  در  واقع  حادثه  محل  به  نکا  ای  حرفه 

کارخانه سیمان اعزام شدند.
وی گفت: در این حادثه سر کودک به زیر چرخ 
وی  باختن  جان  باعث  متاسفانه  و  رفته  کامیون 

شده بود.

رشت؛ پایتخت برنج ایران
پدر ناراضی از حکم قاضی با نخستین بازار فروش برنج محلی گیالن در رشت افتتاح شد

تریلی به دیوار دادگاه کوبید
معاون وزیر کشور:

اختـالس هـا نـاشی از نبـود نقد بر 
عملکرد دولت رخ می دهد

امور  در  کشور  وزیر  مقام  قائم   | میرزا  دیار  جوانان 
سیاسی گفت : اختالس ها و حقوق های نامتعارف که 
در دوره گذشته رخ داده ناشی از نبود نقد بر عملکرد 

دولت از سوی گروه های سیاسی بود.
 محمد حسین مقیمی عصر روز سه شنبه در نشست 
دولت  امروز   : افزود  در ساری  مازندران  اداری  شورای 
های  گروه  سوی  از  عملکردش  نقد  از  امید  و  تدبیر 
سیاسی استقبال می کند و این کار را برای جلوگیری 

از اشتباه در عملکردها موثر می داند.
وی اضافه کرد : گروه های سیاسی به راحتی می توانند 
نقد  به  را  دولت  عملکرد  اساسی  قانون  چارچوب  در 

بکشند تا جلوی اشکاالت احتمالی گرفته شود.
شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات  ستاد  رئیس 
از فعالیت  یازدهم را حمایت  اسالمی ، سیاست دولت 
که  گفت  و  دانست  ها  تشکل  و  احزاب  قانونی  و  آزاد 
نقد  و  نظارت  با  که  است  این  بر  اعتقادش  دولت  این 

گروههای سیاسی جلوی انحراف ها گرفته می شود .

انتخابات دهمین دوره مجلس
 افتخار دولت یازدهم 

دوره  دهمین  انتخابات  مشکل  بدون  برگزاری  مقیمی 
و  تدبیر  دولت  افتخارات  از  را  اسالمی  شورای  مجلس 
تنها  اسفند  هفتم  انتخابات  که  گفت  و  برشمرد  امید 
انتخابات در کشور بود که بدون هرگونه مشکلی برگزار 

شد.
وی اضافه کرد : در این دوره از انتخابات شرایطی فراهم 
اجازه  احزاب  و  سیاسی  گروههای  تمام  که  بود  شده 
را  حرفشان  آرام  فضای  در  توانستند  و  یافتند  فعالیت 

بزنند.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد : همچنین در این 
دوره از انتخابات مجلس دیگر از برهم زدن جلسات و 
تنش ها در نشست های سیاسی خبری نبود و مردم 

ساالری دینی به صورت واقعی عملی شد.
وی افزود : در دولت تدبیر و امید گروههای سیاسی به 
راحتی توانستند حرف خود را بزنند و شرایطی فراهم 
شد که مخالفان و منتقدان دولت نیز به راحتی اجازه 

فعالیت یافتند.
او ادامه داد : نتایج انتخابات نیز به گونه ای سالم رقم 
خورد که مورد توافق تمام گروهها و احزاب سیاسی قرار 

گرفت و مشارکت مردم نیز باال بود.

 عملکرد مثبت اقتصادی دولت 
معاون سیاسی وزیر کشور با تشریح دستاوردهای دولت 
تدبیر و امید در بخش اقصتادی ، گفت که دولت تدبیر 
از خود  مثبتی  نیز عملکرد  اقتصادی  امید در حوزه  و 
برجای گذاشت و با رونق تولید و خروج از رکود ، کار 
نیمه تمام دولت در این حوزه نیز به اتمام می رسد و 

بستر برای جهش جامعه فراهم می شود.
در  ثبات  تورم،  نرخ  درصدی   3۰ از  بیش  کاهش  وی 
بازار ارز، ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی بیش از چهار 
درصدی را از موفقیت های دولت تدبیر و امید دانست.

قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی با انتقاد از کسانی 
برجام  و  سیاسی  حوزه  در  را  دولت  فعالیت  تمام  که 
خالصه می دانند، گفت : بخش کوچکی از دولت و آن 
هم وزارت امور خارجه به مذاکره و برجام مشغول بود 
و دولت با برنامه ریزی توانست در حوزه اقتصادی نیز 

موفق عمل کند.
وی افزود : وزارت امور خارجه توانست ماموریتی را که 
دولت تدبیر و امید برای آنها تعیین کرده بود ، بخوبی 
انجام دهد و سایر بخش های دولت نیز کار خودشان 
از  اقتصادی  رشد  تورم،  نرخ  کاهش  و  دادند  انجام  را 

کارکردهای مثبت اقتصادی دولت است.
مقیمی گفت : دولت در حوزه اجتماعی نیز موفق عمل 
به  حوزه  این  در  را  خود  های  برنامه  توانست  و  کرد 
در  اعتیاد  و  طالق  نرخ  کاهش  و  دهد  انجام  درستی 
کشور نیز نشان از موفق بودن دولت در این بخش دارد.

وی به موفقیت ها و عملکرد دولت در بخش فرهنگی 
هم اشاره کرد و گفت : اگرچه دشمنان نظام جمهوری 
به  دنبال ضربه زدن  به  اختیار  ابزارهای در  با  اسالمی 
کشور هستند، ولی دولت با کمک مردم به خوبی برای 

مقابله با این هجمه عمل کرد.
جوانان دیار میرزا | وزیر راه و شهرسازی گفت: 
بندر امیرآباد و انزلی به عنوان بنادر اصلی شمال 
نیز  بنادر  دیگر  توسعه  برای  و  شده  محسوب 

برنامه ریزی می شود.  
عباس آخوندی در حاشیه همایش فناوری های 
نوین دریایی در گفتگو با خبرنگاران، یادآور شد: 
که  است  اقدام  حال  در  نیز  انزلی  بندر  توسعه 
افزایش می یابد.  ظرفیت آن به ۱5 میلیون تن 
وی به سیاست شبکه درون ریلی و بندری اشاره 
کرد و گفت: در این راستا یک بندر اصلی و بقیه 
بنادر فرعی می شود و نوسازی بنادر در دستور 
کار قرار می گیرد و بندر امیرآباد و انزلی به عنوان 

بندر اصلی محسوب می شوند. 
بندر  توسعه  اینکه  بابیان  راه و شهرسازی  وزیر 
 ۲.5 از  آن  ظرفیت  و  است  رشد  به  رو  چابهار 
میلیون تن به 8.5 تن افزایش یافته است گفت: 
نیز در  زاهدان  و  بین چابهار  ریلی  توسعه خط 
و  هزار  دو  اینکه  بابیان  وی  است.  کار  دستور 
پنج  سرمایه گذاری  و  پس کرانه  هکتار   4۰۰
هزار میلیارد تومانی از سوی بخش خصوصی در 

بندرعباس در دست اقدام است افزود:

با عمق آبخور  تصریح کرد:اجرای فاز سه بندر شهید رجایی 
بیشتر در دستور کار قرار دارد. 

اجرای فاز سه بندر شهید رجایی با عمق آبخور بیشتر در دستور 
کار قرار دارد. 

آخوندی تصریح کرد: در حال حاضر ۱4 الینر بین المللی در 
بنادر کشور پهلوگیری می کنند و رقابت خوبی ایجادشده است. 
وزیر راه و شهرسازی به توسعه بنادر شمالی ازجمله امیرآباد 
اشاره و اضافه کرد: توسعه بندر امیرآباد امسال به پایان می رسد 

و نکته مهم، اتصال سیستم رو – رو است.

ظرفیت بندر انزلی به ۱۵ میلیون تن افزایش می یابد 

 خوشبختانه امکان سوخت و مخازن سوخت در منطقه در 
دست ساخت است و از یک پروژه 3۰۰ میلیون دالری در 
بندر بازدید داشته ام. وی نوسازی 5۲ کیلومتر خط ریلی 
و  راه  وزارت  برنامه های  ازجمله  را  بندر شهید رجایی  در 
شهرسازی اعالم و اضافه کرد: تمام انبارها و تأسیسات بندر 
امکان دسترسی به ریل خواهند داشت و در حال حاضر 
از طریق ریل منتقل می شود. وزیر راه  ۱5 درصد کاالها 
و شهرسازی بابیان اینکه ۱۱۷ میلیون دالر سرمایه گذاری 

روی فاز دو بندر شهید رجایی انجام می شود 

جوانان دیار میرزا | هادی هاشمیان رییس دستگاه قضایی 
این استان گفت: پرونده قتل های سریالی که در آن سه 
نفر مرتکب ۱3 فقره قتل شده اند، در انتظار نظر قضات 
دیوان عالی کشور برای تعیین صالحیت مرجع رسیدگی 
است. وی افزود: پیش از این قضات دادگاه مربوطه در گرگان 
پس از بررسی پرونده اقدامات این مجرمان را از مصادیق 
محاربه تشخیص دادند بر این اساس موضوع برای رسیدگی 
به دادگاه انقالب ارجاع شد. به گزارش ایرنا محاربه به معنای 
جنگیدن و تباه کاری در زمین، جرمی در فقه و حقوق 
اسالمی است که برای آن مجازات های سنگینی چون اعدام 
در نظر گرفته شده است. فاعل این جرم محارب و مفسد فی 
اضافه کرد:  دادگستری گلستان  رییس  االرض نام دارد. 
قاضی دادگاه انقالب نیز پس از بررسی پرونده اعالم کرد 
با توجه به قتل های ارتکابی از سوی متهمان، موضوع در 
صالحیت دادگاه کیفری است و باید در آنجا به موضوع 
رسیدگی شود.  به گفته هاشمیان؛ اختالف نظر دادگاه 
با بحث صالحیت و  رابطه  انقالب گرگان در  و  کیفری 
رسیدگی باعث شد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال 
شود تا مرجع صالحیت دار در آنجا مشخص شود. وی 
اظهار کرد: منتظر نظر دیوان عالی کشور هستیم و پس 
از برگشت پرونده به دادگستری گلستان به صورت فوق 
العاده موضوع رسیدگی و حکم مجازات متهمان صادر 
به دنبال تشکیل  باند  این  اعضای  می شود. وی گفت: 
پرونده قتل یک راننده پراید با شلیک گلوله بهار سال 
گذشته در دادسرای عمومی و انقالب گرگان شناسایی 
شدند. هاشمیان افزود: با بررسی اسلحه توسط کارآگاهان 
جنایی پلیس آگاهی گلستان مشخص شد با این سالح 
چند فقره سرقت و قتل های دیگر در شهرستان های 
گرگان، کردکوی، علی آباد، گنبدکاووس، خان ببین و 
از  یکی  ترتیب  این  به  گفت:  وی  است.  داده  رخ  دلند 
سارقان که از مجرمان سابقه دار بود، شناسایی و دستگیر 
شد. به گفته هاشمیان، بررسی ها نشان داد این فرد از 
چند سال قبل همراه فرزندانش و فرد دیگری اقدام به 
سرقت های مسلحانه کرده اند و در ادامه تعقیب قضایی 
و پلیسی طی یک عملیات ضربتی سه متهم دیگر هم 
دستگیر شدند. رییس دادگستری گلستان گفت: اعضای 
این باند در بازجویی ها به ۱3 فقره قتل با انگیزه سرقت 

در نقاط مختلف استان اعتراف کردند.
هاشمیان افزود: با توجه به حساسیت پرونده موضوع به 
صورت فوق العاده رسیدگی و با صدور کیفر خواست برای 

۱5 متهم به دادگاه کیفری استان ارسال شد.
وی ادامه داد: ۱۲ متهم توانستند با سپردن وثیقه آزاد شوند 

اما سه متهم با اتهام قتل همچنان در زندان هستند.
گلستان  در  متهمان  بویژه هنگام دستگیری  پرونده  این 
بازتاب زیادی داشت و پیش تر رییس دادگستری استان 
ضعف دستگاه قضایی و پلیس منطقه را در رابطه با این 
موضوع رد کرده بود. برخی رسانه ها در این رابطه نوشته 
بودند اگر دستگاه قضایی و پلیس گلستان سرعت عمل 
بیشتری به خرج می داد؛ متهمان فرصت کافی برای قتل 

۱3 نفر پیدا نمی کردند.

پرونده باند قتل های سریالی در 
گلستان به دیوان عالی کشور رفت

آخوندی خبر داد:

نیاز به بسته بندی مناسب کامال 
احساس می شود

سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت 
اینکه  بیان  با  نمایشگاه  این  افتتاح  در 
مصرف  و  توزیع  تولید،  در  ایراداتی 
پدیده  کرد:  تصریح  دارد  وجود  برنج 
شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر 
مصرف  و  توزیع  تولید,  سبک  در  حتی 
شهردار  است.  کرده  ایجاد  تغییراتی 
را  مصرف  حوزه  در  نگاه  تغییر  رشت 
تاثیرگذار  برنج  ریز  دور  کاهش  در 
حوزه  در  ما  متاسفانه  افزود:  و  دانست 
مناسب  بندی  بسته  به  نیاز  هم  توزیع 
بسته  نحوه  و  می شود  احساس  کامال 
بندی برنج باید به نوی ارتقا یابد تا در 

برندسازی شهر به ما کمک کند.
ثابت قدم با تاکید بر اینکه قطعا سیاست 
های  فراورده  سازمان  در  نظر  مد  های 
کمک  بهداشت  بهبود  به  باید  غذایی 
هنر  کشاورزی  هنر  کرد:   اظهار  نماید, 
بانوان است و باید بر اساس آن اقتصا را 
بهینه کنیم.وی در پایان گفت: مهاجرت 
از  ناشی  فعلی  دستفروشی های  و  ها 
بیکاری کشاورزان است که سبب ایجاد 
ترافیک نیز شده است. انشاهلل با اقداماتی 
که صورت خواهد گرفت گام های الزم 
اقتصادی  و  بیکاری  کاهش  راستای  در 

کردن کشاورزی برداشته شود.

تقویت بسته بندی و صادرات  برنج به خارج
مظفر نیکومنش نودهی عضو شورای شهر رشت برپایی نمایشگاه برنج را یک از نمونه 
ظرفیت های گیالن دانست و خاطرنشان کرد: چنین نمایشگاهی باید تبدیل به شهرک 
صنعتی شده و فعالیت های ما از حالت نمایشگاهی خارج خالق خوراک اشاره کرد و با 
توجه به این مزیت نسبی رشت گفت: می توان با یک برنامه قوی و تقویت کیفیت بسته 
بندی تولیدات را حتی به سراسر کشور و از آستارا و بندر انزلی به خارج از کشور صادر 
کنیم. نیکومنش با تاکید بر ارتقای کیفیت بسته بندی برنج گفت: صادرات برنج می 
تواند برای گیالن تبدیل به یک برند و امتیاز شود و شهرداری و سازمان های مختلف 
خوبی  به  گیالن  های  سرمایه  تا  کنند  تالش  بیشتر  باید  نهاد  مردم  و  دولتی  از  اعم 
با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی  نمایشگاه  این  آیندگان منتقل شود.گفتنی است 
و اتاق اصناف مرکز استان و سازمان صنعت معدن و تجارت استان برگزار می گردد و 
عالقمندان می توانند از روز چهارشنبه بمدت ۱۰ روز جهت بازدید و خرید محصوالت 
الی ۲۲ شب  از ساعت ۱۰ صبح  نیز  روزهای جمعه  در  و  ۱۶الی ۲۲ شب  از ساعت 

مراجعه نمایند.
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سالروز »عملیات کربالی ۲« روز 
شهدای گیالن نامگذاری شود

جوانان دیار میرزا | دانیال ابراهیمی: سرهنگ عباس 
در  گیالن  استان  نور  راهیان  قرارگاه  فرمانده  بایرامی 
نور  راهیان  اردوی  اجرایی  عوامل  از  تجلیل  همایش 
شهریور  دهم  به  اشاره  با  گیالن  استان  آموزان  دانش 
گیالن  استان  در  گفت:   »۲ کربالی  »عملیات  سالروز 
باید  اندرکاران  دست  همه  و  شده  واقع  غریب  امروز 
بایرامی  کنند.  نامگذاری  گیالن  شهدای  روز  را  امروز 
از ۷  در کمتر  در عملیات »کربالی دو«  تصریح کرد: 
ساعت ۱۹۶ شهید تقدیم به ارزش های انقالب کردیم. 
یادآور شد: آن عملیات روز  معاون سپاه قدس گیالن 
عجیبی بود و سی سال از آن واقعه گذشته و در اوج 
مظلومیت و غربت با توجه به روحیه ایستادگی و ایثار 
مقابل ستمگران ایستادیم. وی افزود: پیام این عملیات، 
از خود گذشتگی و ایستادگی بود. بایرامی با اشاره به 
اعزام بیش از ۳۰ هزار نفر به اردوهای راهیان نور گفت: 
به  نفر   ۷۳۴ و  هزار   ۱۵ پرورش  و  آموزش  حوزه  در 
اعزام  افزایش  درصد  که ۱۰۸  اعزام شدند  نور  راهیان 
داشتیم. وی راهیان نور را یک حرکت فرهنگی دانست 
و گفت: ده مهر ماه زمان آغاز شروع راهیان نور دانش 
آموزشی است. فرمانده قرارگاه راهیان نور استان گیالن 
همچنین  و  اردوگاه  ساخت  دنبال  به  گفت:  پایان  در 
ساخت یادمان شهدای گیالن در مکان عملیات والفجر 

۱۰ و کربال دو هستیم.
اتصال دو محله جماران و شهرک الکان با 

افتتاح پل شهید پوراسماعیلی
جوانان دیار میرزا |آمنه فتوحی: در مراسمی با حضور دکتر سید محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، 
فاطمه شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر رشت، 
مهندس جمشیدپور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهری شهرداری رشت، سرهنگ رمضانی 
رییس پلیس راهور شهرستان رشت وسرگرد بی نیاز جانشین رییس پلیس راهور شهرستان رشت و 

جمعی از مردم منطقه پل سواره رو شهید پوراسماعیلی محله پل طالشان رشت افتتاح شد.
محمد علی ثابت قدم شهردار رشت در مراسم افتتاح پل خیابان شهید پور اسماعیلی ضمن قدردانی از 
مجموعه مدیریت شهری در تمامی بخشها به جهت همراهی و همدلی در راستای توسعه شهری گفت:  
باید به مناطق کم برخوردار بیشتر توجه کنیم تا بتوانیم اقتصاد و اشتغال و ارامش را به شهروندان 

هدیه نماییم.
کرد:  اظهار  رشت  توسعه  در  سبز  فضای  و  ورزشی  سرانه  افزایش  نقش  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 

بهره مندی از سرای محالت مورد توجه است و باید نگاه محله محوریمان را همیشگی کنیم.
وی با بیان اینکه با افتتاح پروژه های بزرگ ترافیکی در خیابان گیل امید داریم تا بار ترافیکی کم شود 
گفت : افتتاح چنین پل هایی که دو محله جماران و شهرک الکان را به هم متصل میکند مسکنی است 
برای کاهش ترافیک در سطح شهر و همچنین مردم  این محله به خیابان اصلی دسترسی آسان دارند.

 در ادامه فرامرز جمشید پور معاون عمرانی و ترافیکی شهری با اشاره به افتتاح پروژه های عمرانی 
شهر گفت : پل شهید پور اسماعیلی با اعتباری بالغ یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان ساخته شده است

وی گفت: امروز مسئولین و مردم ما را نقد می کنند که چرا پروژه ها را به سرعت افتتاح می کنید و 
کمی با فاصله انجام دهید تا منابع مالی آن نیز تامین شود. در حالی که همیشه نقد بوده است که چرا 

پروژه ها به کندی پیش میرود و بهره برداری نمی شود.
در ادامه سرهنگ رمضانی فرمانده پلیس راه شهرستان رشت با تشکر از عوامل شهرداری در ساخت 
این پل گفت : در مسکن مهر و جماران مشکالت ترافیکی زیادی داشتیم که به همت مدیریت شهری 

کمی از بار ترافیکی کاهش یافته است .

جوانان دیار میرزا | صابر عاشری:
مددکاری  مداخالت  آموزشی  دوره 
اجتماعی در مراقبت از خانواده در 
کلینیک  مددکاران  جهت  طالق 
با هدف  استان  های مددکاری ۱۳ 
ارتقاء سطح دانش و به روز نمودن 
اطالعات مددکاران در زمینه کاهش 
طالق با حضور آقایی، معاون قضایی 
و اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم 
گیالن،  استان  کل  دادگستری 
امور  دفتر  کل  مدیر  رفیعی  فاطمه 
بانوان و خانواده استانداری گیالن، 
امور  معاون  خواه  خیر  سرهنگ 
استان  انتظامی  نیروی  اجتماعی 
در سالن دکتر خزائلی  امروز  صبح 
در  بهزیستی  کل  اداره  در  واقع 

رشت برگزار شد.
مدیرکل  پارسی  محمدرضا 
بهزیستی استان گیالن با بیان اینکه 
آمار طالق در بیشتر کشورها رو به 
افزایش است، گفت: آمار طالق در 
در  اما  باشد  می  درصد   ۲۳ ایران 
برخی کشورها مانند سوئد و آمریکا 
میرسد.وی  درصد   ۵۰ به  آمار  این 
در  طالق  علل  اینکه  به  اشاره  با 
نیست،  یکسان  یکدیگر  با  کشورها 
در  طالق  علل  های  اولویت  افزود: 
با  امروزه  و  باشند.  می  تغییر  حال 
تردید  با  روبرو هستیم که  جوانانی 
اکر  گویند  می  و  کنند  می  ازدواج 

موفق نشدیم طالق می گیریم.

خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل  رفیعی 
استانداری گیالن با بیان اینکه ارزش های اخالقی 
موفقیت  توانیم  می  نماییم  تر  پررنگ  هرچقدر 
های زیادی کسب کنیم، گفت: همه مردم برای 

نهادینه کردن اخالق باید کمک نمایند.
کل  برای  طالق  سونامی  یا  مشکل  افزود:  وی 
یا دو  به یک  مربوط  و  است  کشور یک مشکل 

استان نیست.
رفیعی با اشاره به اینکه علل طالق متعدد هستند، 
گفت: موازی کاری و جزیره ای کاری سازمان ها 
از مشکالت موجود است و باید نهاد در تعامل با 
یکدیگر باشند.مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
از  بیشتر  زنان  اینکه  بیان  با  گیالن  استانداری 
مردان بعد از طالق دچار آسیب می شوند، گفت: 

پیشگیری  طالق  کاهش  برای  راه  بهترین 
است و بهترین راه پیشگیری مشاوره است.

خانواده  گرم  محیط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهار  است،  شده  ولرم  محیط  به  تبدیل 
داشت: سعی نماییم محیط ولرم خانواده سرد 

نشود و آن را تبدیل به گرما کنیم.
مهم  بسیار  را  ازدواج  از  پیش  مشاوره  رفیعی 
هزینه  کردن  کم  کرد:   تصریح  و  دانست 
مشاوره و جانمایی آن در بیمه ضروری است 
توجه  مورد  باید  نیز  ازدواج  از  و مشاوره پس 

قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
مهم  ساالری  جنسیت  به  توجه  عدم  گیالن 
از  یک  هر  به  باید  داشت:  اظهار  و  دانست 

اعضای خانواده در جایگاه خود توجه شود.

اجتماعی  امور  معاون  خیرخواه 
با  گیالن  استان  انتظامی  نیروی 
که  است  چندسالی  اینکه  بیان 
است،  کرده  تغییر  پلیس  رویکرد 
و  سلبی  رویکرد  دو  پلیس  گفت: 

ایجابی دارد.
معتقد  پلیس  اینکه  اشاره  با  وی 
مشکالت  از  بسیاری  که  است 
دارد،  اجتماعی  دالیل  بزهکاری 
از  پیش  ما  مشکالت  کرد:  اظهار 
عاطفی  ای طالق  شناسنامه  طالق 
است. خیرخواه درخواست کرد که 
تعامل  بیشتر  پلیس  با  ها  سازمان 

نمایند.
نیروی  اجتماعی  امور  معاون 
فرهنگ  گیالن  استان  انتظامی 
مهم  را  مشاوره  زمینه  در  سازی 
هزینه  بر  عالوه  افزود:  و  دانست 
های مشاوره، برچسب هایی که به 
خانواده هایی که به مشاوره مراجعه 

می کنند از دیگر مشکالت است.
است  مدتی  پلیس  افزود:  خیرخواه 
که خود در بحث مشاوره ورود کرده 
و کلینک مشاوره ای را احداث کرد 
عمل  ای  جزیره  و سعیکنیم  است. 
هم  دست  به  دست  همه  و  نکنیم 

این مشکالت را حل کنیم.

محیط گرم خانواده تبـدیل به محیـط ولـرم شده است
سرهنگ بایرامی:

مراسمی  طی   | میرزا  دیار  جوانان 
معدن  صنعت  وزیر  معاون  حضور  با 
گیالن،  استاندار  معاون  وتجارت، 
گیالن  گاز  شرکت  برداری  بهره  معاون 
از  کثیری  جمع  و  فومن  فرماندار  و 
پروژه   ۱۸ وشهرستانی،  استانی  مقامات 
روستای  در  فومن  شهرستان  گازرسانی 
متمرکز  بصورت  شهرستان  این  زیده 
افتتاح و۲۵۷۹ خانوار از نعمت گاز بهره 

مند شدند.
زاده  مومنی  مهندس  مراسم  این  در 
به  مقدم  خیر  ضمن  فومن  فرماندار 
مردم  همچنین  و  مسؤولین  و  مهمانان 
شریف حاضر در مراسم، طرح گازرسانی 
را یک انقالب بزرگ برشمرد و از خدمات 
دولت در این راستا خصوصاً کارکنان گاز 
نمود.  تقدیر  فومن  شهرستان  و  گیالن 
بهره  معاونت  اکبر  مهندس  ادامه  در 
برداری شرکت گاز گیالن ضمن مطلوب 
دانستن گازرسانی در سطح استان خصوصاً 
روستای   ۲۰۰ گفت:  فومن  شهرستان 
استان در دهه فجر سال گذشته با مرکزیت 
شهرستان فومن افتتاح شد که سهم فومن 
۴۱ روستا بود و در هفته دولت امسال نیز 
۲۰۰روستای دیگر افتتاح شد که ۱۸روستا 
در شهرستان فومن بوده که با برنامه ریزی 
کار  نزدیک  آینده  در  آمده  بعمل  های 
به روستاهای شهرستان فومن  گازرسانی 

به اتمام می رسد.

۱۸ روستای شهرستـان فـومن گـازدار شدند

مدیرکل بهزیستی گیالن:

راه اندازی مرکز تحقیقات 
دانشگاه  در  اعصاب  علوم 

علوم پزشکی گیالن

جوانان دیارمیرزا | در راستای اخذ موافقت اصولی 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن از وزارت بهداشت، اولین جلسه رسمی این 
مرکز، با حضور حمعی از پژوهشگران دانشگاه علوم 
بیمارستان  در  گیالن،  دانشگاه  و  گیالن  پزشکی 

پورسینای رشت تشکیل شد.
مرکز  رسمی  جلسه  اولین  در  چابک،  زاده  یوسف 
تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات علوم اعصاب 
در دانشگاه علوم پزشکی گیالن، گفت: شکل گیری 
مرکزی تحت عنوان علوم اعصاب، یکی از آرزوهای 
پایلوت شدن  به  اشاره  با  بود. وی  دیرینه دانشگاه 
اصلی  محورهای  از  یکی  گیالن،  در  تروما  طرح 
را فعالیت در خصوص علوم اعصاب  تروما  فعالیت 

عنوان کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با بیان این که 
پایه های علم آینده بر اساس چهار محور؛ اتم، نانو، 
مدیریت اطالعات و نرون بنا شده است، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر فرصت مناسبی ایجاد شده تا 
علوم پایه و علوم بالینی تعامل بیشتری با یکدیگر 
داشته باشند. در مسیر حرکت علمی کشور مسایل 
شناختی بعنوان یکی از ممترین ویژگی های علوم 
اعصاب مورد توجه قرار گرفته است به طوری که 
این مهم یکی از ده محور فعالیت های نهاد ریاست 

جمهوری است.
وی افزود: عالقه دولت به سرمایه گذاری به مسایل 
به  امنیتی است.  از مسایل  شناختی نشات گرفته 
نظر می رسد مباحث مدیریت ذهن، حافظه، خواب 
و رفتار و تغییرات در عملکرد افراد، جزو حوزه های 
مورد عالقه حکومت ها است. در این زمینه با توجه 
به امکانات و تجهیزاتی که در تهران وجود دارد و 
همکاری مسوولین مراکز علوم تحقیقاتی، امیدواریم 
ارتقای  برای  تجهیزات  و  امکانات  این  از  بتوانیم 
عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیالن، استفاده کنیم 
وی با بیان این که در حال حاضر موافقت اصولی 
صورت  در  گفت:  شده،  گرفته  اعصاب  علوم  مرکز 
موافقت قطعی، مراکز تحقیقاتی دانشگاه به ۴ مرکز 
تحقیقاتی افزایش می یابد. با توجه به چشم انداز 
دانشگاه و حمایت از شرکت های دانش بنیان، امروز 
بستر مناسبی در دانشگاه برای راه اندازی شرکت 
افزود: هر چند  دارد. وی  بنیان وجود  دانش  های 
ولی  ندارد  قرار  مناسبی  مالی  شرایط  در  دانشگاه 
مانند پدری دلسوز، سرمایه گذاری در این زمینه 
را برای تحقق چشم انداز دانشگاه و ارتقای سالمت 

جامعه، ضروری می داند.
فراهم شدن  تا زمان  زاده خاطرنشان کرد:  یوسف 
مجموعه  زیر  اعصاب  علوم  مرکز  مستقل،  شرایط 
مرکز تحقیقات تروما خواهد بود. اما نباید فراموش 
کرد نگاه ما فراتر از قطعی شدن یک مرکز تحقیقات 

است. 
ارتقای  برای  ها  پژوهش  کردن  کاربردی  ما  هدف 
عضو  هر  راستا  این  در  است.  جامعه  در  سالمت 
بنیان  دانش  شرکت  یک  تواند  می  علمی  هیات 

داشته باشد.
پی نوشت: مرکز تحقیقات علوم اعصاب، نخستین 
مرکز تحقیقاتی است که با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن و دانشگاه گیالن شکل گرفته است. 
به نظر می رسد همکاری و تعامل نزدیک اساتید 
علوم بالینی و علوم پایه نه تنها منجر به کاربردی 
شدن پژوهش ها شود بلکه با ارتقای سطح دانش، 
بخشد.  ارتقا  زمان  بستر  در  نیز  را  جامعه  سالمت 
امری که کمبود آن امروز در جامعه پزشکی مشهود 

است. 
علوم  دانشگاه  اعصاب  علوم  مرکز  است:  گفتنی 
پزشکی گیالن چندی پیش موفق به اخذ موافقت 
اصولی از وزارت بهداشت برای فعالیت شد، موافقتی 
که نتیجه تالش های مستمر کارکنان این مرکز و 
حمایت های ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

بود.

از  نیز  گیالن  استانداری  معاون  اصغریان  مهندس  ادامه  در 
امید در  افزایش شاخص بهره برداری گاز در دولت تدبیر و 
مدت ۳ سال گذشته در استانها خبر داد و بیان کرد: شاخص 
از ۹۲درصد  بیش  به  از ۵۷درصد  بهره مندی گاز در کشور 

ارتقاء پیدا کرده است.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
یک  معادل  را  آینده  سال  تا  دولت  گازرسانی  حجم  گیالن 
دوم تمام فعالیت های گازرسانی انجام شده از ابتدای انقالب 
دهنده  نشان  مذکور  امر  کرد  خاطرنشان  و  دانست  تاکنون 

عزم و اراده دولت در خدمات رسانی به روستاها است.
ایشان  همکاران  و  گیالن  گاز  شرکت  مدیرعامل  از  تشکر  با 
انجام  با  هم  گیالن  گاز  شرکت  گذشته  سال  دو  طی  گفت: 
پروژه های بسیار زیاد توانست گام مَوثری در رشد و تعالی 

استان و خدمات رسانی شایسته به مردم بردارد.

سونامی طالق برای کل کشور است

از  طالق عاطفـی پیـش 
ای شنـاسنـامـه  طالق 

شهر  شورای  زیست  محیط  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  شیرزاد 
رشت نیز در افتتاح این پل گفت : این پروژه در مراحل ساختش 
است که  بوده  این  مهم  اما موضوع  بود  روبرو  با مشکالت حقوقی 
اکنون این پل به بهره برداری رسید و مردم این منطقه می توانند از 

آن استفاده کنند.
شیرزاد افزود : سالمت محوری در حوزه سالم سازی حاشیه رودخانه 
ها از برنامه های شورا و شهرداری است و به زودی در حاشیه این پل 
که پتاسیل خوبی برای ایجاد فضای سبز دارد حتما در دستور کار 
قرار خواهد گرفت و مردم این منطقه نیز از فضای سبز حاشیه این 

پل می توانند استفاده کنند.

نیز  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون  مراسم  ادامه  در 
ملی  در سطح  را  ها  پروژه  اجرای  روند  کوتاهی  سخنان  در 
خوب ارزیابی کرد گفت: استان گیالن نیز از ظرفیت خوبی 
برای سرمایه گذاری برخوردار است، درهمین راستا با انجام 
کارهای زیر ساختی که یکی از مهمترین آنها گازرسانی می 
باشد آینده بسیار درخشان برای این استان پیش بینی می 

گردد.
افتتاح  شاهد  ما  امروز  داشت:  بیان  سخنانش  ادامه  در  وی 
۱۸روستا به طور همزمان در یکی از شهرستانهای این استان 
از مسؤولین  که قطب گردشگری است، هستیم که جا دارد 
استان و شهرستان و خصوصاً شرکت گاز استان و همکاران 

ایشان تشکر نمائیم.
در پایان مشعل گاز روستای زیده به نمایندگی از ۱۸ روستا 

روشن ومردم روستاهای فوق از نعمت گاز بهره مند شدند.

دستـگیــری سـارقی که در 
پوشـش پرستــار در انـزلی 

کالهبرداری می کرد 
شهرستان  انتظامی  فرمانده   | میرزا  دیار  جوانان 
که  سارقی  دستگیری  و  شناسایی  از  بندرانزلی 
در پوشش مراقبت و نگهداری از سالمند،از خانم 
مسنی ۱۰۰ میلیون ریال سرقت کرده بود، در این 

شهرستان خبر داد. 
شکایت  پی  در  گفت:  عشقی”  “هرمز  سرهنگ 
خانم مسنی مبنی بر اینکه مبلغ ۱۰۰میلیون وجه 
نقد وی سرقت شده است،شناسایی و دستگیری 
قرار گرفت.  آگاهی  ماموران  در دستورکار  سارق 
گرفته  های صورت  بررسی  در  اینکه  بیان  با  وی 
مشخص شد که سارق وجه نقد پرستار این خانم 
وظیفه  که  ای  ۳۵ساله  زن  افزود:  بوده،  مسن 
داشته  برعهده  را  پیرزن  از  نگهداری  و  مراقبت 
با خوراندن داروی خواب آور به وی، ۱۰۰ میلیون 

ریال از داخل کمد سرقت و متواری شده بود. 
ماموران  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
استان  در  را  متهم  اختفاء  محل  آگاهی  پلیس 
با  داشت:متهم  بیان  کردند،  شناسایی  تهران 
احضار  بندرانزلی  شهرستان  به  پلیسی  ترفندی 
شده و دستگیر شد.  فرمانده انتظامی شهرستان 
بندرانزلی اظهار داشت: متهم در تحقیقات پلیس 
پرونده  از تشکیل  و پس  اعتراف  انتسابی  بزه  به 
و معرفی به قوه قضائیه با قرار وثیقه ۴۰۰میلیون 

ریالی روانه زندان شد.
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جوانان دیار میرزا | مرادی در جشن پاکسازی سنبل 
آبی از تاالب عینک رشت طی سخنانی به نقش اثرگذار 
با سنبل آبی  ایجاد حساسیت در رابطه  سمن ها در 
اشاره کرد و گفت: این کار نباید به نام ما تمام شود. 
دو مجموعه زیست محیطی تالش کردند و از مدیران 
و  ما  آل  ایده  سرزمین  محیطی  زیست  موسسات 
سبزکاران، پیمان بازدیدی و نسیم طواف زاده، تشکر 

ویژه می کنم.
مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری گیالن در ادامه به 
تمجید از عملکرد دولت پرداخت و افزود: می خواهم از 
دولت تدبیر و امید بگویم. وقتی رئیس جمهور محبوب 
گزارش عملکرد را به مقام معظم رهبری ارائه کردند 
گریه کردم؛ نخست به خاطر سرمایه های از دست رفته 
در گذشته و سپس برای اینکه می دیدم این دولت با 

این بی پولی چه کرد.
وی در ادامه از همت و زحمت دکتر نجفی استاندار 
گیالن در بهبود فضای کسب و کار تقدیر کرد و گفت: 
گیالن در ۳ سال اخیر رتبه نخست بهبود فضای کسب 

و کار را در کشور به خود اختصاص داده است.

ما همگی ثابت قدم هستیم
تغییر  در  را  رشت  شهردار  جرات  همچنین  مرادی 
چهره شهر تحسین کرد و گفت: من هیچ نسبتی با 
آقای ثابت قدم ندارم اما زمانی که آقای خاوری پیام 
داد که من ثابت قدم هستم ما هم در کنار گروه های 
زیست محیطی در همین تاالب پیام دادیم که ما هم 

همگی ثابت قدم هستیم.
گیالن ضمن  استانداری  عامل  غیر  پدافند  مدیرکل 
تشکر از اقدامات بزرگی که شهردار رشت انجام داده 
است خاطر نشان کرد: کارهای بزرگ نباید باعث شود 
که برخی کارهای دیگر را فراموش کنیم. خواهشم 
این است به همه توجه شود. به رفتگران هم توجه 
طرح  در  گیالن  بودن  اولین  به  ادامه  در  وی  شود. 
امیر مرادی در خصوص روند  اشاره کرد.  بازآفرینی 
پاکساری تاالب عینک گفت: همه حلقه ها در حوزه 
پدافند غیر عامل عالی عمل کردند و هنر ما اتصال 
استانداری  عامل  پدافند غیر  بود. مدیرکل  ها  حلقه 
گیالن در بخش دیگری از سخنان خود گفت : رای 
کارکردن نیاز نیست پای همدیگر را بگیریم بلکه باید 

دست همدیگر را بگیریم.

در  که  زمانی  در  باید  نیست؛  افتخار  هم  بودن  مدیر 
ارائه کنیم. امیدوارم  اختیار داریم خدماتی ماندگاری 

عملکرد ما نام ما را زنده نگهدارد.
تاالب  پایان گفت: خجالت می کشم  امیر مرادی در 
باید نقشی بر تاالب عینک گذاشته  عینک را ببینم. 
شود و به مجموعه گردشگری تبدیل شود.  تفاهم نامه 
ها هم نوشته شده است. ان شاء اهلل کاری در شان مردم 
گیالن ارائه کنیم. علی مقصودی نیز ضمن خیر مقدم 
به حاضرین و تقدیر از کارگروه پاکسازی تاالب عینک 
از سنبل آبی و تالش های سمن ها و سایر نهادهایی که 
همکاری داشتند گفت: پیدا کردن کلماتی که شایسته 
این زحمات طاقت فرسا باشد سخت است. صورت های 

سوخته و دست های تاول زده را همچنان می بینم.
مدیر شهرداری منطقه چهار رشت در ادامه گفت: ما 
کار تمرین نشده ای را انجام دادیم که سابقه چندانی در 
کشور نداشت. همه حوزه ها و نهادهای مربوطه هرچه 
داشتند در اختیار گذاشتند. این کار یک تجربه بود؛ 
یک تمرین برای روز مبادا تا یادمان نرود هرکاری را که 

بخواهیم و اراده کنیم می توانیم انجام دهیم.

شهردار الهیجان خبر داد:

جوانان دیار میرزا | شهردار الهیجان در نشست 
علمي الهیجان و بمباران سال ۱۳۲۰ گفت: در 
روز الهیجان از فرهیختگان و بزرگان شهر تجلیل 

خواهد شد.
 سعید آگشته شهردار الهیجان در نشست علمي 
در   ،۱۳۲۰ سال  شهریور  بمباران  و  الهیجان 
سخناني اظهار داشت: عالیترین جایگاه مدیریت 
که  چقدر  هر  است،  فرهنگي  مدیریت  شهري 
شهرداري ها متعالي تر شوند مي بایست در حوزه 
هاي فرهنگي اقدامات موثر تري را موجب شوند.

آگشته گفت: رویکرد تیم مدیریت شهري الهیجان 
فرهنگي است و پروژه هایي که از سوي مدیریت 
شهري تعریف مي شوند انسان محور بوده و به 
توجه  شهري  هاي  دغدغه  و  اجتماعي  نیازهاي 
ویژه اي دارند، مانند پروژه مجتمع گردشگري و 

تفریحي حاجي آباد که در حال انجام است.

وي افزود: پرداختن به دیوار نگاره هاي تاریخي 
یکي از موضوعاتي است که سعي داریم در آینده 
و براي اولین بار در الهیجان و در ابعاد بین المللي 

آن را برگزار نماییم.
شهردار الهیجان ضمن خبر دادن از برگزاري روز 
الهیجان اذعان داشت: در روز الهیجان، تجلیل از 
بزرگان شهر و فرهیختگان هم در برنامه کار است، 
همچنین در حدود ۵ هزار میلیارد ریال از پروژه 
هاي سرمایه گذاري تعریف شده شهر رو نمایي 

خواهد شد.
وي در پایان سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم 
با  آینده  در  جلساتي  و  ها  نشست  چنین  که 

استراژي مدون تري برگزار شود.
بازمانده  آخرین  از  مراسم  این  در  است  گفتني 

حادثه بمباران ۱۳۲۰ الهیجان نیز تجلیل شد.

تجلیل فرهیختگان و بزرگان شهر در روز الهیجان

در  که  رنجبر  علی  حجت االسالم   | میرزا  دیار  جوانان 
ـ  خشکبیجار به همراه  سانحه رانندگی محور لشت نشا  
۱۰ نفر دیگر مصدوم شده بود، در بیمارستان پورسینای 

رشت بستری شده است.
نمایندگان مردم رشت در  از مسؤوالن گیالن،  جمعی 
مجلس، نماینده ای از طرف آیت اهلل قربانی امام جمعه 
رشت و دیگر مدیران با انتشار خبر مصدومیت و بستری 

شدن امام جمعه لشت نشا به عیادت وی رفتند.
کنندگان،  عیادت  از  قدردانی  با  رنجبر   حجت االسالم 
پرحادثه  و  خطرناک  محور  کردن  دوبانده  خواستار 
فکر  به  مسؤوالن  گفت:  و  شد  خشکبیجار  ـ   لشت نشا  
دوبانده کردن و ساخت شانه خاکی برای جاده خمام به 
آستانه باشند که جاده لشت نشا را نیز در محور لشت نشا  
ـ  خشکبیجار و لشت نشا  ـ آستانه  اشرفیه پوشش دهد.

وی ساخت اتوبان در محور لشت نشا را ضروری دانست 
و تصریح کرد: جاده های لشت نشا خطرناک است و این 

منطقه با قدمت تاریخی هنوز یک اتوبان ندارد.
در  پیش  هفته  دو  بنده  افزود:  لشت نشا  جمعه  امام 
خطبه های نماز جمعه لشت  نشا از مسؤوالن درخواست 
اکنون روی  و  باشند  فکر جاده های لشت نشا  به  کردم 
تخت بیمارستان نیز این درخواست را دارم که به فکر 

جاده های لشت  نشا باشید.
جمعه  امام  با  مسؤوالن  دیدار  در  فارس،  گزارش  به 
خصوصی  بیمارستان  به  شد  خواسته  او  از  لشت نشا 
انتقال یابد، اما وی در پاسخ گفت: ترجیح می دهم در 
کنار دیگر مصدومان سانحه رانندگی مذکور در همین 

بیمارستان باشم.

شدن  دوبانده  فکر  به  مسؤوالن 
ـ  خشکبیجار باشند جاده لشت نشا  

جوانان دیار میرزا | رضا علیزاده در گفتگو با فارس با 
بیان اینکه بخش  خصوصی فعاالنه در حوزه گردشگری 
گیالن حضور دارد، اظهار کرد: بخش  خصوصی احداث 

هتل های ستاره دار را در دست ساخت دارد.
بوم گردی و طبیعت گردی  اینکه طرح  به  اشاره  با  وی 
هفته  از  روز  نخستین  در  افزود:  است،  کار  دستور  در 
بهره برداری  مورد  دفتر خدمات مسافری گیالن  دولت 
قرار گرفت و همزمان با روز جهانگردی در پنجم مهر 
افتتاح  از طرح های گردشگری  تعدادی  نیز  امسال  ماه 

می شود.
چهار  و  الهیجان  و  انزلی  رودبار،  در  هتل  افتتاح  وی 
را در  پذیرایی  واحد  تعدادی  و  دفتر خدمات مسافری 
هفته جهانگردی عنوان کرد و گفت: امسال چهار هتل 

4 و ۵ ستاره در گیالن افتتاح می شود.
صندوق  منابع  از  را  مذکور  هتل های  افتتاح  علیزاده 
توسعه ملی ذکر کرد و یادآور شد: صنعت گردشگری 
فرابخشی بوده و می توانیم تسهیل گری و تسهیل بخشی 

را داشته باشیم.
وی با اشاره به استقبال گردشگران از بناهای تاریخی 
اخیر  در سه سال  استان خاطرنشان کرد:  موزه های  و 
یک میلیون و ۳۳ هزار و 4۰۰ نفر از بناهای تاریخی زیر 
نظارت میراث فرهنگی و موزه های گیالن بازدید کردند.

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
گیالن با تصریح بر اینکه صدور مجوز برای احداث هتل ، 
بین راهی  واحدهای  مهمانپذیرها،  اقامتی،  مجتمع های 
و... از مرز 7۰ گذشته است، یادآور شد: در مدت مذکور 
یک هزار و ۲۵۰ شغل در حوزه گردشگری گیالن ایجاد 

شده است.
وی بخش گردشگری گیالن را همراه با توسعه پایدار 
عنوان کرد و گفت: ظرفیت تاسیسات اقامتی و پذیرایی 
 ۳۲ فرهنگی  میراث  کل  اداره  نظارت  با  گیالن  فعال 
درصد رشد یافته است که برگزاری جشنواره، نمایشگاه، 
میراث  حوزه های  در  آموزشی  کارگاه های  برپایی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن از جمله این 

اقدام ها است.
هنرمندان  بیمه  مشکالت  کردن  برطرف  وی 
برنامه های  اولویت  جمله  از  را  گیالن  صنایع دستی 
میراث فرهنگی استان ذکر کرد و یادآور شد: اکنون در 
گیالن ۳ هزار و 84۰ نفر هنرمند و صنعت گر در حوزه 

صنایع دستی بیمه هستند.

احداث 4 هتل ستاره دار 
در گیالن

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت خبر داد:

جوانان دیار میرزا | مرتضی شریفی با اشاره به 
مشکل فرسودگی ناوگان تاکسیرانی شهر رشت 
گفت: رشت با داشتن ۱۵۰۰ دستگاه خودروی 
از فرسوده  باالی ۱۰ سال یکی  با عمر  تاکسی 
دارد  کشور  کل  در  را  تاکسیرانی  ناوگان  ترین 
طور  به  فرسوده  ناوگان  تعداد  این  نوسازی  که 
متوسط سرمایه ای حدود ۳۰۰ تا4۰۰ میلیارد 

ریال را طلب می کند.
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 
سازمان  های  اولویت  از  یکی  رشت  شهرداری 
خودروهای  از  استفاده  را  رشت  تاکسیرانی 
منطقه ازاد برای نوسازی ناوگان فرسوده دانست 
و افزود: در همین راستا پیگیری های زیادی در 
چند ماهه اخیر با حمایتهای بی شائبه استاندار 
معاون  شعبانپور  مهندس  گیالن،  محترم 
هماهنگی امور عمرانی و مدیران کل دفتر امور 
شهری و دفتر فنی استانداری و همچنین محمد 
ثابت قدم شهردار  رشت و دکتر رسولی رئیس 
کمیــسیــون حمــل و نـقـل و تــرافـــیــک

پیش   موانع  رفع  جهت  رشت  اسالمی  شورای 
روی استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی برای 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی صورت گرفته است. و 
این هماهنگی ها به مراحل مناسبی رسیده است 
و درصورت کامل شدن در آینده ای نزدیک ان 
شاءاهلل اجرایی خواهد شد. شریفی با بیان اینکه 
هم  و  رانندگان  برای  هم  ناوگان  فرسودگی 
شهروندان مشکل ساز است گفت: امیدواریم با 
بهتر  ایجاد شرایط الزم، فرصت خدمت رسانی 
رشت  شهر  فرهنگ  با  و  فهیم  مردم  درخور  و 
نیز  ما  تاکسیران  همکاران  برای  و  شود  فراهم 
کیفیت  با  خودروهای  با  کاری  مطلوب  شرایط 
اشاره  با  پایان  فراهم گردد. مرتضی شریفی در 
اندازی تاکسی فرهنگی در رشت توسط  به راه 
فیلسوف،  ساحل  تاکسیران  ذوق  خوش  همکار 
از وی تشکر کرد و گفت: این طرح فرهنگی در 
سازمان تاکسیرانی به نام این تاکسیران فرهنگ 
آن  توسعه  و  طرح  این  از  و  شده  ثبت  دوست 

حمایت خواهد شد. 

استفاده از خودرو های منطقه آزاد انزلی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی رشت

جناب آقای قانع
مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری رشت

جناب آقای قانع
مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری رشت

برادر ارجمندم جناب آقای قانع
مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری رشت

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما از خداوند 
صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم.

هفته نامه جوانان دیارمیرزا

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما از خداوند 
صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم.

پایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا

در  که  زمانی  در  باید  نیست؛  افتخار  هم  بودن  مدیر 
ارائه کنیم. امیدوارم  اختیار داریم خدماتی ماندگاری 

عملکرد ما نام ما را زنده نگهدارد.
تاالب  پایان گفت: خجالت می کشم  امیر مرادی در 
باید نقشی بر تاالب عینک گذاشته  عینک را ببینم. 
شود و به مجموعه گردشگری تبدیل شود.  تفاهم نامه 
ها هم نوشته شده است. ان شاء اهلل کاری در شان مردم 
گیالن ارائه کنیم. علی مقصودی نیز ضمن خیر مقدم 
به حاضرین و تقدیر از کارگروه پاکسازی تاالب عینک 
از سنبل آبی و تالش های سمن ها و سایر نهادهایی که 
همکاری داشتند گفت: پیدا کردن کلماتی که شایسته 
این زحمات طاقت فرسا باشد سخت است. صورت های 

سوخته و دست های تاول زده را همچنان می بینم.
مدیر شهرداری منطقه چهار رشت در ادامه گفت: ما 
کار تمرین نشده ای را انجام دادیم که سابقه چندانی در 
کشور نداشت. همه حوزه ها و نهادهای مربوطه هرچه 
داشتند در اختیار گذاشتند. این کار یک تجربه بود؛ 
یک تمرین برای روز مبادا تا یادمان نرود هرکاری را که 

بخواهیم و اراده کنیم می توانیم انجام دهیم.

وی با بیان اینکه جنگ جهانی بعدی جنگ آب است و منابع آبی نعمت بزرگی 
است تصریح کرد: ما در ظاهر سنبل آبی جمع کردیم اما اگر بی توجهی می شد 
غیر قابل جبران بود و نقش سمن ها در این مورد غیر قابل انکار است. سمن ها 
با همه مخاطراتی که می شناختند پای کار آمدند و سالمت جسمی خود را در 

طبق اخالص گذاشتند و واقعا جای تقدیر دارد.
علی مقصودی حجم باالی مشارکت مردمی را فرصت مناسبی برای رشت دانست 
و گفت: از همه مسئولین و دستگاه هایی که کمک کردند تا از ظرفیت سمن ها 

در جهت مناسبی استفاد شود تقدیر و تشکر ویژه دارم.

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد 
عظیم، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن 

نوگل  بهشتی غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم.

امیر محمد پور گیالنی

در  منتظرالمهدی  سردار سعید   | میرزا  دیار  جوانان 
واکنش به پیگیری های برخی خبرگزاری های کشور 
در خصوص رفع مشکل مردم در حین نقل و انتقال 
مردم  الزام  در خصوص  مناقشه سردفتران  و  خودرو 
نقل  ثبت  برای  اسناد رسمی  دفتار  به  مراجعه  برای 
و انتقاالت اظهار کرد: آنچه این روزها شبهاتی برای 
مردم خوبمان ایجاد کرده است موضوع شماره گذاری 
خودروهاست که البته از سالیان پیش این قصه سر 
براساس  قانونگذار  افزود:  ناجا  سخنگوی  دارد.  دراز 
ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳8۹همانند بسیاری دیگر از 
کشــورهای جهان، شرط الزم برای فـروش و انتـقال

هویت  و  خودرو  اصالت  احراز  را،  دیگری  به  خودرو 
عهده  بر  را  مهم  این  و  دانسته  فروشنده  و  خریدار 
پلیس گذاشته است که پلیس به سبب تایید موارد 
کلیه  البته  و  کند  را صادر  فوق سند رسمی خودرو 
دولت  خزانه  حساب  به  مستقیما  دریافتی  وجوهات 
کسی  برای  شخصی  منفعت  هیچ  و  می شود  واریز 
سند  مدنی  ۱۲87قانون  ماده  تبع  به  و  ندارد  وجود 
پلیس، سند رسمی محسوب  توسط  مالکیت صادره 
میشود. وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند 
رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد 
رسمی صادر شود یا نه، بر عهده قانونگذار است و یقیناً 

برای ما توفیری نخواهد داشت.
ارادت  سر  از  پلیس  کرد:  خاطرنشان  منتظرالمهدی 
صرفه  جهت  به  همچنین  و  عزیزمان  مردمان  به 
تردد  عدم  همچنین  و  زمان  و  وقت  در  مدیریت  و 
ماده  طبق  است  کرده  اعالم  شهروندان  غیرضروری 
کفایت  و  دارد  رسمیت  سند  این  الذکر  فوق  قانونی 

می کند.
پلیس  مجموع  در  گفت:  پایان  در  ناجا  سخنگوی 
آنچه را قانون گذار تکلیف کند الزم االجرا می داند و 

مطمئناً مالک عمل پلیس، قانون است./تسنیم

سخنگوی نیروی انتظامی خبر داد:

سند مالکیت خودرو، سند رسمی است
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اجرای نمایش »فصل شیدایی« در رشت
در جمع خبرنگاران عنوان شد:

جوانان دیار میرزا | آمنه فتوحی : 
قرارگاه  مسوول  مهدوی  االسالم  حجت 
نشست  در  گیالن  االوصیا  خاتم  فرهنگی 
خبری نمایش فرهنگی رزمی فصل شیدایی 
گیالن  قدس  سپاه  صالحین  سالن  در  که 
برگزار شد با تبریک سالروز ازدواج امام علی 
)ع( و حضرت فاطمه )س( گفت: در گیالن 
هزار  هشت  ملی  کنگره  برگزاری  از  پس 
دوباره  همتی  با  قدس  سپاه  گیالن  شهید 
است.  شده  بزرگ  هنری  اتفاق  یک  بانی 
اینکه  به  اشاره  با  مهدوی  االسالم  حجت 
یکی از ابزار های مقابله با جنگ نرم صالح 
هنر است گفت: دشمن با همین صالح به 
فرهنگ و آیین این مرز و بوم هجمه وارد 
این صالح  با  مقابل  راه  تنها  و  است  کرده 
استفاده از خودش در مقابل خودش است. 
وی در خصوص اجرای فصل شیدایی اظهار 
تا  آدم  حضرت  هبوط  نمایش  این  کرد: 
 ، جنگل  نهضت  همچنین  و  ظهور  مراحل 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس را به معرض 

نمایش میگذارد. 
االوصیا  خاتم  فرهنگی  قرارگاه  مسوول 
با  شیدایی  فصل  نمایش  کرد:  تصریح 
دهکده  در  گیالنی  هنرور   ۱۴۰ همراهی 
 ۱۶ لشکر  ورودی  محوطه  در  که  مقاومت 
به  است  تهران  به  رشت  جاده  در  قدس 
خواهد  گذاشته  نمایش  به  روز   ۱۰ مدت 
شد. حجت االسالم مهدوی افزود: نمایشگاه 
برپا  فضا  همین  در  اسالمی  فرهنگ  جبهه 
نمایشگاه  این  محوریت  که  شد  خواهد 
های  تشکل  و  جبهه  با  بیشتر  آشنایی 
اسالمی  انقالب  برای  که  است  اسالمی 

فعالیت می کنند.

فرهنگی 

پاسخ مدیرعـامل خــانه موسیقی 
به شـایــعات اخیــر پیـــرامون 

استاد شجریان

جوانان دیار میرزا | براساس اعالم روابط عمومی خانه 
موسیقی، درپی انتشار شایعه هایی درباره سالمتی استاد 
مدیرعامل   – نوربخش  محمدرضا شجریان، حمیدرضا 
او تماس گرفت و جویای  با خانواده   – خانه موسیقی 

احوال »استاد آواز ایران« شد. 
شجریان  استاد  سالمتی  درباره  نوربخش  حمیدرضا 
گفت: در روزهای گذشته پس از انتشارات شایعه هایی، 
با خانواده استاد شجریان تماس هایی داشتم و آن طور 
که خبردار شدیم، مراحل درمانی او همچنان ادامه دارد 

و خوشبختانه هیچ کدام از شایعه ها صحت ندارد. 
او ادامه داد: به گفته تیم پزشکان معالج استاد در آمریکا 
مرحله نخست شیمی درمانی او به پایان رسیده و پس 
از گذراندن دوران نقاهت، مراحل درمانی اش ادامه پیدا 

می کند. 
مدیرعامل خانه موسیقی اظهار کرد: امیدواریم مراحل 
موفقیت  با  ایران  موسیقی  برجسته  استاد  این  درمانی 
در  او  حضور  شاهد  نزدیک  آینده  در  و  شود  انجام 
شایعه های  انتشار  به  اشاره  با  نوربخش  باشیم.  کشور 
بی اساس درباره سالمتی استاد شجریان، گفت: از همه 
عالقه مندان و مردم هنردوست ایران می خواهم فقط از 
مراجع رسمی پیگیر سالمتی استاد شجریان باشند و به 

شایعه های منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند. 

اکبرعبدیفعالدرترکیهمیماند

اکبر  داماد  میرزایی  سهراب   | میرزا  دیار  جوانان 
عبدی در خصوص وضعیت جسمانی این هنرمند 
گفت: خوشبختانه حال روحی و جسمانی او خوب 

است و روز به روز بهتر می شود.
وی افزود: همانطور که قبال گفتم ایشان، به ترکیه 
سفر کردند و فعال قصد برگشت به ایران را ندارند. 
به هر شکل برای گذراندن دوره نقاهت باید مدتی 

را در آنجا سپری کنند. 
گفتنی است؛ هنرمند سرشناس سینما و تلویزیون 
که  شد  کلیوی  بیماری  درگیر  پیش  چندی 
خوشبختانه با رسیدگی سریع و پیگیری خانواده 

وی، از خطر گذر کرد.

استفاده دشمن از همه ابزارها 
علیه فرهنگ

بایرامی  عباس  نشست  این  ادامه  در 
قدس  پاسداران  سپاه  فرهنگی  معاون 
گیالن با بیان اینکه از دغدغه های امام 
)ره( و رهبری انقالب اسالمی فرهنگ در 
جامعه بوده است گفت : از ابتدای انقالب 
اسالمی تا کنون فریادهای حضرت امام 
خصوص  در  را  رهبری  معظم  مقام  و 
را  کشورمان  به  فرهنگی  های  هجمه 
شندیم و امروز باید همه دست در دست 
هم بدهیم تا در این جنگ پیروز شویم 
انقالب  رهبر  گوی  لبیک  که  بگوییم  و 

اسالمی هستیم. 
بایرامی افزود: دشمن از همه ابزارها برای 

استفاده  اسالمی  انقالب  کوبیدن  هم  در 
آن  دهنده  تشکیل  عناصر  و  می کند 
نژاد و قومیت، میراث فرهنگی  و  هویت 
در  هستندو  ما   کشور  های  اسطوره  و 
حال حاضر ۲۰ هزار شبکه ماهواره ای در 
جهان است که از این تعداد ۳۰۰ ماهواره 
تلویزیونی است که ۱۱۶ برنامه در فضای 
کانال   ۱۶۰ که  می شود  پخش  ایران 
فارسی زبان ، ۳۸۰ کانال پخش موسیقی 
در  آسانی  به  لباس  و  مد  شبکه   ۸۰ و 
این  مقابل  در  دارد.  قرار  مردم  دسترس 
چنین برنامه هایی باید خوراک مناسب 
فرهنگی به جامعه تزریق کنیم تا اثر این 
کانال ها را از بین ببرد. و از فرهنگ ملی 

و دینی خود دفاع کنیم. وی افزود: 

نفر وارد  در سال ۹۴ تعداد ۳۸ میلیون 
 ۱۷ یعنی  این  که  شدند  گیالن  استان 
برابر جمعیت استان و همین آمار نشان 
میدهد که استان ما تحت شرایط خاص 
فرهنگی قرار دارد و باید نگاه ویژه تری 
به مباحث فرهنگی داشته باشیم. بایرانی 
گفت: نمایش فصل شیدایی قدمی بزرگ 
و  فرهنگی  تهاجم  با  مبارزه  برای  است 
مورد  در  رسانی  اطالع  با  تا  داریم  امید 
این کار بزرگ به نتیجه مطلوب برسیم. 

مراکز فروش بلیط نمایش 
شیدایی  فصل  برگزاری  مسول  رحمانی 
نیز در ادامه این نشست گفت: بلیط این 
برای  و  است  رایگان  مردم  برای  نمایش 
 saraj.Ir سایت  به  می توانند  آن  تهیه 
مراجع کنند و یا از ۱۵ شهریور به محل 
فروش بلیط ها در میدان شهرداری ، علم 
الهدی و پارک شهر مراجعه نمایند. وی 
گفت : نهاد ها و مجموعه های فرهنگی 
برای  به صورت کلی  نیز که می خواهند 
شماره   با  کنند  تهیه  بلیط  خود  اعضای 
و  بگــیرند.  ۰۱۳۳۳۵۴۶۹۰۸تــمــاس 
های  پایگاه  و  ها  خبرگزاری  همچنین 
خود  عکاس  فرستادن  برای  نیز  خبری 
هماهنگ  سپاه  عمومی  روابط  با  باید 

کنند. 
روز  هر  و  روز   ۱۰ مدت  به  نمایش  این 
و  میشود  برگزار  ساعت   ۲ مدت  به 
تمامی هنروران آن به صورت داوطلبانه 
و از استان گیالن هستند. و کار تمرین 
از  نفر   ۵۵ توسط  امروز  از  هنرمندان 
اولین های رشته هنر و سینما کشور در 

حال انجام است.

جوانان دیار میرزا | محمد جواد کوچک پور:
هاردینگ  لوک  قلم  به  اسنودن  های  پرونده  کتاب 
می  اشتری  ارغوان  ترجمه  با  و  گاردین  نگار  روزنامه 
مخاطبان  به  را  اسنودن  ادوارد  واقعی  چهره  تا  کوشد 
نگاه سیاسی هدف هایی  نشان دهد: دوران کودکی و 
لحظه  و  بر می شمرد  داشت  افشاگری  برای  او  که  را 
مقصد هنگ  قصد  به  را  آمریکا  که  روزی  از  لحظه  به 
کنگ ترک کرد تا زمانی که در روسیه مجبور به ماندن 
شد وقایع را دنبال می کند و از آن سو چهره واقعی و 
پیچیده ی سازمان های جاسوسی و مدیران عالی رتبه 

آنان را نشان می دهد.
از »قرار  از چهارده فصل است که  این کتاب متشکل 
مالقات« گرفته تا »به قاصد شلیک کنید« که به نکات 

مهمی از زندگی یک مامور مخفی می پردازد.
را  اسنودن  ادوارد  نام  هیچ کس  گذشته  سال  تا چند 
از مشهور  او ظرف چند هفته به یکی  اما  نشنیده بود 
ترین چهره های دنیا تبدیل شد و نام و تصویرش در 
قرار  خبری  های  برنامه  و  ها  روزنامه  ها،  سایت  راس 

گرفت 
اسنودن پس از استعفا معمولی و عادی و خداحافظی 
خود  با  کنگ  هنگ  مقصد  به  وی  ترک  و  نامزدش  با 
چهار لپ تاپ به همراه داشت. لپ تاپ هایی که رمز 
گذاری فوق پیشرفته  مانع دسترسی هرکسی به آن را 
می داد. اسنودن از طریق همین دستگاه ها بود که به 
پرونده های مهمی دسترسی داشت که از سرور های 
داخلی NSA و مرکز ارتباطات دولت بریتانیا برداشته 
بود در حقیقت به ده ها هزار سند دسترسی داشت که 
با  اسنودن   . بودند  خورده  سری  فوق  مهر  بیشترشان 
آن چهار لپ تاپ خود بزرگ ترین افشاگری اطالعاتی 

تاریخ را به همراه داشت.
امنیت  آژانس  از  اسنودن  جوزف  ادوارد  که  افشاگری 
ملی آمریکا انجام داد یکی از بی سابقه ترین افشاگری 
های چند دهه اخیر بود. در طول تاریخ هیچکسی به 
مانند اسنودن پرونده های محرمانه و مخفی را  با این 
حجم زیاد اطالعات از سازمان های جاسوسی آمریکا به 

سرقت نبرده بود. 
امروزه ادوارد را باید تنها فردی بدانیم که یک تنه در 
را بهم  ایستاد و تمامی معادالت  مقابل چندین کشور 

ریخت.
اسنودن متولد بیست و یکم ژوئن۱۹۸۳ در شهر الیزابت 
سیتی در کارولینای شمالی است.جوانی که بهره هوشی 
از  ندارد  آکادمیک  تحصیالت  و  است  باالی ۱۴۵  اش 
دوران کودکی خودش می گوید : می توانستم ساعت 
اساطیری  های  داستان  کتاب خواندن شوم.  غرق  ها  
یونانی نقش مهمی در شکل دادن چارچوب فکری من 
اخالقی  های  تنگنا  و  ها  چالش  با  رویارویی  قبال  در 
می  رها  را  مدرسه  و  دبیرستان  دهم،  سال  او  داشت. 
دیپلم می گیرد  معادل  بعد مدرکی  و چند سال  کند 
اما مهارت او در زمینه فناوری اطالعات درهای سازمان 

های جاسوسی آمریکا را به روی او می گشاید. 
کرد  اصابت  دوقلو  های  برج  به  ها  هواپیما  که  روزی 
ادوارد در مسیر رفتن به سرکار بود و از رادیو خبر را 
شنید. اما چرا ادوارد اسنودن که به شدت میهن پرست 
بود و شغل و درآمد خوبی داشت به زندگی مرفه خود 

پشت کرد و تصمیم به افشاگری گرفت؟
انگیزه های او چه بود؟

و  اعتقاداتش  فدای  را  خود  آینده  اسنودن  ادوارد  آیا 
آگاهی رساندن به مردم کشورش کرده است ؟

لوک هاردینگ روزنامه نگار و  گزارشگر خارجی روزنامه 
گاردین در این کتاب در واقع دست به افشاگری سوابق 
مورد  را  وی  های  انگیزه  تمامی  و  است  زده  اسنودن 
تحت  پرده  پشت  های  داستان  و  داده   قرار  بررسی 

تعقیب ترین فرد جهان را بازگو کرده است.
این کتاب با ترجمه ارغوان اشتری از سوی نشر میلکان 

با قیمت ۱۹۵۰۰ تومان منتشر شده است.

پرونده های اسنودن

داسـتــان پـشــت پـرده تــحـت 

تعقیب ترین فرد جهان

با اعالم معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن:

کرد:  اظهار  ابراهیمیان  حسین   | میرزا  دیار  جوانان 
را  یادشده  نمایشگاه  در  شرکت  به  تمایل  که  ناشرانی 
دارند می بایست تا ۱۹ شهریورماه با مراجعه به سایت 
وی  نمایند.  اقدام  نام  ثبت  به  نسبت   www.icfi.ir
یادآور شد: برای ثبت نام، داشتن شماره حساب در بانک 
شهر به نام مدیرمسئول انتشارات ضروری است. معاون 
در  اسالمی گیالن  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  فرهنگی 
بخش دیگری از سخنان خود گفت: ثبت نام متقاضیان 
شرکت در نخستین آزمون کانون های آگهی و تبلیغاتی

اعتراض کتاب فروشان جواب نداد/نمایشگاه کتاب گیالن مهرماه برگزار می شود
استان در سال ۹۵ نیز آغاز شده است. ابراهیمیان افزود: 
شهریورماه  هجدهم  تا  توانند  می  دوره  این  داوطلبان 
جاری در ایام و ساعات اداری با مراجعه به اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان مورد تقاضای خود، نسبت به 
ابراهیمیان  ثبت نام در آزمون پیش گفته اقدام کنند. 
تأکید کرد: آن دسته از داوطلبانی که در دو دوره اخیر 
آزمون صدور مجوز کانون های آگهی و تبلیغاتی استان 
شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی نشدند، مجاز 

به شرکت در آزمون این دوره نیستند.

دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن از ۱۲ تا ۱۷ 
نخستین  و  شود  می  برگزار  رشت  در  امسال  مهرماه 
آزمون صدور مجوز کانون های آگهی و تبلیغاتی سال 
۹۵ در استان، اول مهرماه در مجتمع فرهنگی و هنری 

خاتم االنبیا )ص( رشت برگزار خواهد شد. 
گفتنی است جمعی از کتابفروشان رشت درنامه ای به 
دلیل آنچه آسیب های برگزاری نمایشگاه استانی کتاب 
در گیالن در مهرماه به صنف خود خوانده اند، خواستار 

به تاخیر انداختن این نمایشگاه شده بودند.

آغاز جشنواره تئاتر خیابانی 
شهروند الهیجان

خیابانی  تئاتر  برگزاری  گفت:  الهیجان  فرماندار   | میرزا  دیار  جوانان 
شهروند فرصتی برای شناساندن ظرفیت  و قابلیت های الهیجان است.

به گزارش هنر گیالن، سیدمحمد احمدی عصر امروز در جریان برگزاری 
هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از برگزاری این جشنواره ابراز 

خرسندی کرد.
برای  مغتنمی  فرصت  شهروند  خیابانی  تئاتر  جشنواره  کرد:  اظهار  وی 

شناساندن ظرفیت و قابلیت های الهیجان است.
این مسؤول اجرای لحظه به لحظه هفتمین جشنواره خیابانی شهروند 
به  آثار  افزود:  و  دانست  شهر  این  برای  استثنایی  فرصت  را  الهیجان 

نمایش گذاشته شده بسیار جالب است.
فرماندار الهیجان با بیان اینکه روحیه برگزارکنندگان هفتمین جشنواره 
کرد:  تصریح  است،  ارزشمند  بسیار  بنده  برای  شهروند  خیابانی  تئاتر 
احساس رضایت را در چهره شهروندان به طور کامل درک و لمس کردم 

و جشنواره با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده است.
به گزارش هنر گیالن،  هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان 
از امروز تا ۱۵ شهریور ماه جاری توسط ۲۴ گروه نمایشی با ۱۰۰ اجرا 

در حال برگزاری است.
حسین عزتی، حسین مسافر آستانه و حمید پورآذری داوری نمایش های 

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند را به عهده دارند.
تعداد ۱۷۸ اثر به دبیرخانه جشنواره مذکور ارسال شده و ۱۶ نمایش در 
بخش مسابقه، سه نمایش ویژه کودک و یک نمایش مهمان در هفتمین 

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان در حال اجرا است.

مدیـری دلـم را شـکست 

جوانان دیار میرزا | گیتی معینی بازیگر تلویزیون در گفت و گو با مهر 
چیز  همه  روزها  این  اینکه  بیان  با  بازیگران  برای  فعلی  شرایط  درباره 
براساس رابطه است، گفت: بازیگران نقش را می خرند، می فروشند و 

دیگر افرادی مثل ما نمی توانیم در این حوزه حضور داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه مدتی هم در برنامه »نقره بارون« در رادیو ایران اجرا 
داشت، اظهار کرد: من مدتی بود فقط همین برنامه رادیویی را داشتم که 
در آنجا اجرا می کردم و به معضالت اجتماعی می پرداختیم، اما همان 
پایان رسید. چند سالی است که در  از ماه مبارک رمضان به  هم قبل 
تلویزیون بازی نداشته ام و بسیاری از همکاران هم سن من نیز افسرده 
شده اند. ما مریض می شویم و نیاز به پزشک داریم، اما حتی ممکن است 

پول پزشک را هم نتوانیم، پرداخت کنیم.
این بازیگر در ادامه با اشاره به دستمزدهای رادیو عنوان کرد: رادیو هر 
جلسه ۵۰ هزار تومان به ما می دهد و از مهر ماه سال ۹۴ تا ابتدای سال 
۹۵ حدود یک میلیون و خرده ای برای من ریخته اند. ما معترض هم 
نمی شویم، چون رادیو واقعا بودجه ای ندارد و من خودم هم سال هاست 
که با رادیو گره خورده ام و این حوزه را دوست دارم. اما کار تصویر بودجه 

های مناسبی دارد، در حالی که به ما تعلق نمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه چندی پیش خواسته سکه خود را که دستمزدش 
از یک سریال بوده است بفروشد، گفت: آن زمان دستیار تهیه کننده به 
من سکه ای داده بود که چندی پیش برای فروش آن رفتم، اما به من 

گفتند که سکه تقلبی است.
این بازیگر همچنین ادامه داد: گاهی هم کار می کنیم، ابتدا مبلغی می 
دهند و بعد از آن باقی هزینه را نگه می دارند و یا می گویند. بعد از 
بازی دیگر نمی توانید عوامل کار را پیدا کنید و دستمزد خود را با آنها 

تسویه کنید.
معینی با اشاره به اینکه سرپرست خانوار است، درباره پیشنهادهای کاری 
عنوان کرد: من اکنون پنج سال است که بیکارم و پیشنهادی ندارم و 
تنها یک روز در سریال »برادر« بازی کردم. آخرین بار هم قرار بود در 
سریال »در حاشیه ۱« بازی کنم و پنج روز هم آنجا کار کردم، اما یک 
باره کنار رفتم و یک نفر دیگر را به جای نقش من انتخاب کردند و دلم 
را شکستند. آقای مدیری هیچ کس را نمی پذیرفت، اما از من پذیرایی 

کرد و بعد چطور دلش آمد که من را به راحتی کنار بگذارد.

پخش فصل سوم »خندوانه« 
تا 1۰ مهر ادامه دارد

برنامه  سوم  سری  پخش   | میرزا  دیار  جوانان 
تلویزیونی »خندوانه« تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد و با 
فرا رسیدن ماه های محرم و صفر پخش این برنامه 

تلویزیونی متوقف خواهد شد.
بنا بر این گزارش، سازندگان این برنامه تلویزیونی 
دکور  چهارم  و  سوم  فصل  پخش  بین  فاصله  در 
جدید این برنامه و بخش هایی که قرار است به آن 

اضافه شود را طراحی می کنند.
به گزارش فارس، برنامه تلویزیونی »خندوانه« در 
را  ببر«  و  »بخون  کتابخوانی  مسابقه  حاضر  حال 

برای مخاطبان خود برگزار کرده است.
ایران  در  خندیدن  درست  هدف  با  برنامه  این 
پنجشنبه ، جمعه و شنبه  و هر شب جز  طراحی 

ساعت ۲۳ بروی آنتن شبکه نسیم می رود.
از  بسیاری  هنرمند  مهمان های  برنامه  این  در 
جمله: بیژن بنفشه خواه، شقایق دهقان، علیرضا 
خمسه،جواد رضویان،رضا شفیعی جم و ... حضور 

پیدا کرده اند.
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نشست شورای  در  نجفی  محمدعلی   | دیارمیرزا  جوانان 
آموزش و پرورش که در سالن شهید انصاری فرا رسیدن 
لزوم  بر  و  گرفت  نیک  فال  به  را  جدید  تحصیلی  سال 
برنامه ریزی مناسب برای استقبال بهینه از سال تحصیلی 
جدید تأکید کرد. دکتر محمدعلی نجفی تعلیم و تعلم را 
زیربنای توسعه ی همه جانبه در کشور عنوان کرد و افزود 
: تبلور استعدادهای نهفته نسل جدید مرهون برنامه ریزی 
هدفمند است. وی از مدیران استان خواست تا در جشن 
بازگشایی مدارس ، مدرسه دوران تحصیل خود را انتخاب 
کنند و افزود : در سالی که دولت یازدهم شعار امیداوری و 
استواری را در راستای شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
برگزیده حضور مدیران در مدارس دوران تحصیلی خود 
می توانند این امید را برای دانش آموزان به همراه داشته 
باشد که روزی مسئولین و تصمیم گیران استان و کشور 
همانند خودشان در پشت این میزها مشغول به تحصیل 
بوده و آنان نیز می توانند این مراتب را طی کنند. وی با 
مدیران  دیدار  منظور  به  گذشته  شرایط سخت  یادآوری 
حتی برای مقامات محلی و شهرستانی افزود : الحمدا… 
به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی امروز درب اتاق 
مدیران بر روی مردم باز است و باید هم اینگونه باشد.دکتر 
نجفی همچنین بر ضرورت تشکیل همایش خیران مدرسه 

ساز تأکید کرد و افزود :

در گذشته به تغییر مدیران مدارس هم رحم نکردند
استاندار گیالن در نشست شورای آموزش و پرورش:

متأسفانه برخی افراد نقدهای غیرمنصفانه ای را به دولت 
یازدهم در سایت ها مطرح می کنند و فراموش می کنند 
که کشوری با درآمد ۱۱۸ میلیارد دالری در سال ۹۰ 
با چه شکلی در سال ۹۲ به دولت یازدهم تحویل داده 
رفت؟  به کجا  اعتبارات  این  که  نمی کنند  و سوال  شد 
درآمد  آن  با   ۹۰ سال های  در   : گفت  گیالن  استاندار 
مردم  معیشت  و  رفاه  از  سخن  افراد  این  کشور  باالی 
 ۲۰ از  کمتر  کشور  درآمد  که  سالی  در  اما  نمی کردند 
میلیارد دالر است از این گونه سخنان می گویند. وی با 
بی انصافی  دولت  تالش  مورد  در  برخی  اینکه  به  اشاره 
حالت  خوشبینانه ترین  در  امسال  کرد:  بیان  می کنند، 
درآمد کشور به ۳۰ میلیارد دالر می رسد. دکتر نجفی 
بر ضرورت اطالع مدیران مدارس از عملکرد و توفیقات 
حاصل شده دولت یازدهم در بخش های مختلف تأکید 
کرد و افزود : همکاران آموزش و پرورش باید از تحوالت 
یازدهم  دولت  در  گرفته  صورت  ارزشمند  اقدامات  و 
باخبر بوده و آن را مطابق با واقعیت بازگو کنند. مدیر 
کل آموزش و پرورش گیالن نیز در این مراسم گزارشی 
مهر  جشن  برپایی  برای  آمده  بعمل  اقدامات  روند  از 
امسال ارائه کرد و گفت : در سال تحصیلی جدید ۳۷۵ 
هزار   ۵ از  بیش  در  را  تحصیل خود  آموز  دانش  از  نفر 

واحد آموزش دولتی و غیر انتفاعی آغاز می کنند. 

 مجمع خیرین مدرسه ساز با جدیت هر چه تمامتر در 
جهت ساخت مدارس توسط خیران عزیز تالش کنند. 

بیشتر بخش سواد  لزوم رشد هر چه  بر  استاندار گیالن 
آموزی استان تأکید کرد و افزود : بر طبق وعده مسئولین 
امر امیدواریم در پایان سال ۹۵ جشن سواد آموزی ۷ هزار 
با  گیالن  استاندار  کنیم.  برگزار  را  عزیز  گیالنیان  از  نفر 
بیان اینکه متأسفانه برخی از پایگاه های آموزشی به محل 
تجمع افراد خاص تبدیل شده افزود : نباید اجازه این گونه 
فعالیت ها را داد نیروهایی که با سیاست های دولت همگام 
نبوده و ساز مخالف می زنند برای هیچ دولتی قابل تحمل 

نیستند .
 استاندار گیالن با بیان اینکه دولت یازدهم بسیار مظلوم 
واقع شده تاکید کرد: در گذشته با تغییر دولت حتی به 
مدیران مدارس در گیالن هم رحم نکردند و تمام آنها را 

تغییر دادند.
گاه  هیچ   : داشت  اظهار  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
نگاه دولت یازدهم بر این نبود که نیروهایی که از گذشته 
مشغول به فعالیت بودند را حتی در سطوح پایین برکنار 
کند اما روسای آموزش و پرورش شهرستان ها باید همسو 

با دولت در جهت خدمت رسانی به مردم تالش کنند. 
دکتر نجفی با یادآوری درآمد ۱۱۸ میلیارد دالری دولت 

گذشته در سال ۹۰ افزود : 

مردم  نماینده  منوچهر جمالی    | میرزا  دیار  جوانان 
شهرستان رودبار در مجلس شورای اسالمی از منطقه 
با مسرور  بازدید کرده و در جریان دیدار  انزلی  آزاد 
بر  عالوه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
از  استان  مندی  بهره  کارهای  و  ساز  پیرامون  بحث 
ظرفیتهای این منطقه در مسیر توسعه ،در خصوص 
مجمع  با  سازمان  مشترک  همکاریهای  افزایش 

نمایندگان گیالن به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
شورای  مجلس  در  رودبار  شهرستان  مردم  نماینده 
از  یکی  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  اسالمی 
داشت:  اظهار  است  کشور  شمال  توسعه  نمادهای 
سازمان منطقه آزاد انزلی در سالهای اخیر به نهادی 
با  و  است   شده  تبدیل  گرا  نتیجه  و  محور  برنامه 
های  پروژه  مناسب  زمان  در  صحیح  ریزی  برنامه 
عمرانی و طرح های توسعه ای را به اتمام میرساند و 
در این مسیر اعتماد عمومی مردم و مسئولین استان 

گیالن را به دست آورده است. 
نمایندگان  اعضای مجمع  اینکه  بر  تصریح  با  جمالی 
کنار  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالن  استان 
توسعه  های  برنامه  انجام  برای  انزلی  آزاد  منطقه 
اخیر  های  سال  در  افزود:  دارند،  قرار  منطقه  ای 
سطح  در  خوبی  گردشگری  و  عمرانی  زیرساختهای 
فضای  بهبود  و  تجاری  رونق  و  شده  ایجاد  منطقه 
بکار  آغاز  با  معتقدم  و  آمده  وجود  به  کار  و  کسب 
اتصال  و  کاسپین  بندری  مجتمع  از  برداری  بهره  و 
توسعه  آستارا  و  کاسپین  بندر  به  کشور  ریلی  خط 
حاصل  منطقه  و  استان  در  تری  گسترده  اقتصادی 
می شود و اقدامات خوب انجام شده در این منطقه 

در سطح کشور دیده شده و مشهود است. 
به  اشاره  با  دهم  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
توریسم سالمت  انزلی در حوزه  آزاد  ظرفیت منطقه 
داشت:  اظهار  المللی  بین  و  ملی  های  حوزه  در 
توسعه توریسم سالمت به فرآیندهای صحیح، وجود 
منابع  و  اقلیمی  های  حوزه  در  الزم  ها  پتانسیل 
به مزیت ها و ظرفیت  انسانی متخصص و همچنین 
نیاز دارد که  های های قانونی برای تحقق این مهم 
وجود  نیاز  مورد  موارد  تمامی  انزلی  آزاد  منطقه  در 

دارد. 
آزاد  منطقه  توسعه  گیالن  نمایندگان  مجمع  عضو 
وجود  گفت:  و  کرد  ارزیابی  استان  توسعه  را  انزلی 
توسعه  های  برنامه  اجرای  و  محور  توسعه  تفکرات 
نقاط  برای سایر  الگویی  قابل تقدیر و  ای در منطقه 
با  انزلی  آزاد  منطقه  معتقدم  است،  کشور  و  استان 
اقتصادی  به موتور محرکه توسعه  آینده  این تفکردر 
کشور  فعال  اقتصادی  های  کانون  از  یکی  و  استان 

تبدیل خواهد شد. 

منطقه آزاد انزلی به نهادی 
برنامه محور و نتیـجه گرا 

تبدیل شده است

جوانان دیار میرزا | جلسه انتخابات هیئت رئیسه 
شورای شهر رشت به ریاست سید عیسی مهدوی 

فرماندار شهرستان رشت برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار دیارمیرزا از رشت, محمدعلی 
رفیعی نوده که ریاست او در شورا به پایان رسیده 
جلسه  که  اینکه  اعالم  با  جلسه  ابتدای  در  است 
تایید  از اعضای شورا و  قبل به درخواست بعضی 
فرماندار لغو شده است اظهار کرد: امروز هم من 
فرماندار  عهده  به  ریاست  و  نیستم  شورا  رئیس 

برگزار می شود.  
اعضای  به  خوشامدگویی  ضمن  رشت  فرماندار 
پایه های  از  را یکی  اصحاب رسانه، شورا  و  شورا 
دموکراسی در جمهوری اسالمی دانست و گفت: 
عملکرد مثبت شورا کمک می کند که مردم به و 

نظام و انقالب اعتماد پیدا کنند. 
مهدوی در ادامه گفت: میخواهم با شعری در وصف 
رئیسه  هیات  زهرا  فاطمه  و  علی  حضرت  ازدواج 
مدیریت  بابت  هم  رفیعی  آقای  از  و  کنم  آغاز  را 

خوبشان در یکسال اخیر قدردانی می کنم. 
به دنبال اعالم نامزدی فرانک پیشگر برای ریاست 
شورا هفت عضو شورا از صحن خارج شدند و جلسه 
شورا از حد نصاب افتاد. رضا رسولی، امیرحسین 
اسماعیل  روزان،  موسوی  جذب،  حجت  علوی 
حاجی پور,  مظفر نیکومنش، فاطمه شیرزاد هفت 
عضو شورای شهر هستند که از صحن جلسه خارج 
در  ریاست شورا  رای  پیشگر  کاندیداتوری  شدند. 
حالی صورت گرفت که وی پیش از این در جمع 

اکثریت شورا حضور داشت. 
این  نشانگر  شورا  اعضای  آمیز  اعتراض  خروج 
ایجاد  توافق  است که کاندیداتوری پیشگر خالف 
شده بین اعضا بوده و او به نوعی بازی را به هم 
یکشنبه شورا  روز  است جلسه  است. گفتنی  زده 
روز  جلسه  و  نشد  برگزار  آبستراکسیون  دلیل  به 
چهارشنبه نیز با درخواست رفیعی نوده لغو شده بود.

فرانک پیشگر بازی را بهم زد
جلسه شورای شهر رشت از 

حد نصاب افتاد

سید  دکتر  صمیمی  نشست   | میرزا  دیار  جوانان 
محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت و دکتر جمالی نژاد 

شهردار اصفهان برگزار شد.

رشت و اصفهان می توانند تعامالت شایسته ای 
در حــوزه خــوراک شـنـاســی و 

صــنایع دستــی داشتــه باشند
دکتر سید محمدعلی ثابت قدم ضمن خوشامدگویی به 
شهردار اصفهان و هیئت همراه اظهار داشت: هدف اصلی 
مشترکاتی  تبادل  و  ارتباطات  نشست  این  برگزاری  از 
است که دو شهر رشت و اصفهان توانستند به عنوان شهر 

خالق در یونسکو به ثبت برسند.
تنها  اصفهان  و  رشت  اینکه  بر  تاکید  با  رشت  شهردار 
شهرهای خالق به ثبت رسیده ایران در یونسکو هستند 
تعامالت  توانند  می  اصفهان  و  رشت  شهرهای  گفت: 
صنایع  و  شناسی  خوراک  های  حوزه  در  ای  شایسته 

دستی داشته باشند.
وی افزود: شهر رشت در مقوله هایی چون فرهنگ و هنر 
و اصفهان در حوزه صنایع دستی می توانند به اقتصاد 

پایدار با محوریت گردشگری دست یابند.
های  فعالیت  مجموعه  به  قدم  ثابت  دکتر  ادامه  در 
شهرداری رشت در راستای برند سازی این شهر اشاره 
داشت و گفت: رشت زمانی مسیر دسترسی به اروپا بوده 

است و یکی از پرتراکم ترین شهرهای کشور است.
به عنوان  به شهرت شهر رشت  اشاره  با  شهردار رشت 
شهر اولین ها اذعان داشت: اولین کتابخانه ملی، اولین 
تماشاخانه و اولین بانک ایران )بانک سپه( نمونه ای از 

اولین های شهر رشت است.
های  پایه  از  را  محلی  مشارکت  و  اعتمادسازی  وی 
برندسازی شهری برشمرد و تصریح کرد: برای دستیابی 
به برندسازی برپایه مشارکت محلی نیازمند مکان هایی 
جلب  با  هایی  جشنواره  برپایی  و  محالت  سرای  چون 
مشارکت عمومی می باشیم که خوشبختانه شهر رشت 

توانست تا حدود زیادی به این مهم دست یابد.
دکتر ثابت قدم خاطرنشان کرد: برای اینکه این موضوع 
در کالبد شهری اتفاق بیفتد می بایست مسیر شرق به 
غرب را با احداث پیاده راه فرهنگی در محدوده مرکزی 
رشت  شهر  در  امروز  و  نماییم  متصل  یکدیگر  به  شهر 
شاهد ایجاد بزرگترین پیاده راه جهان به طول ۷۱۶۰ متر 

با طی کردن ۱۰۰ دقیقه زمان می باشیم.
شهردار رشت با اشاره به برنامه های ۴ ساله شهرداری 
مجموعه  و  شهرداری  گفت:  بازآفرینی  مسیر  در  رشت 
مدیریت شهری رشت با افق نگاه چهار ساله و بر اساس 
برند می رشت در مقیاس محلی، امی رشت در مقیاس 
های  برنامه  جهانی  مقیاس  در  رشت  شیمی  و  استانی 
متعددی را با نگاه جذب گردشگر مبتنی براقتصاد پایدار 

دارند.

ثبت رشت در شبکه شهرهای خالق جهان از 
موفقیت های ارزشمند این شهر است

اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رییس  نیکومنش  مظفر 
امیدواری  اظهار  نیز ضمن  رشت  شهر  اسالمی  شورای 
اصفهان  و  رشت  شهرهای  بین  روابط  تداوم  به  نسبت 
اظهار داشت: از آنجاییکه شهر رشت در همه حوزه ها 
در بین اولین ها است و تنها کالنشهر شمال کشور است؛ 
می تواند در تبادل فرهنگی و اجتماعی با دیگر شهرهای 

کشور به موفقیت های خوبی دست یابد.
وی ثبت شهر رشت در شبکه شهر های خالق جهان 
را از موفقیت های ارزشمند این شهر برشمرد و گفت: 
حفظ این جایگاه وظیفه ای است که می بایست برای 

آیندگان انجام شود .  

رشت سرزمین عاطفه ها است
اسماعیل حاجی پور رییس شورای اسالمی  شهرستان 
رشت نیز رشت را سرزمین عاطفه ها دانست و گفت: اگر 
مطالعه ای در  گذشته و تاریخ شهر رشت داشته باشیم 
در  همواره  شهر  این  مردمان  که  شد  خواهیم  متوجه 
مهمان پذیری و مهمان نوازی شهره عام و خاص بوده اند.

رییس شورای اسالمی  شهرستان رشت  موفقیت شهردار 
رشت در برند سازی این شهر را نتیجه  تلفیق تجربه 
گفت:  و  دانست  انسانی  نیروی  ترکیب  در  تحصیل  و 
خوشبختانه در  کرسی های مدیریتی شهرداری رشت، 
نیروهای جوان و خالقی فعالیت دارند که با تمام وجود 
در حال مساعدت و کمک رسانی به فرزند برومند این 

شهر دکتر ثابت قدم می باشند.

رشت و اصفهان در گسترش تفکر شیعه نقش 
بسزایی داشته اند

سید رضا موسوی روزان عضو شورای شهر رشت با اشاره 
تفکر  اصفهان در گسترش  و  به نقش شهر های رشت 
از چهار  با داشتن مردمانی  اظهار داشت: گیالن  شیعه 
طایفه گیل، دیلم، گالش و تالش در تمامی ادوار تاریخ 

همواره حرفی برای گفتن داشته است.
عضو شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به نقاط مشترک 
شهرهای رشت و اصفهان در حوزه های مختلف گفت: در 
حوزه های علمیه اصفهان، فرزندانی از سرزمین گیالن 
همچون عالمه رشتی و عالمه شفتی از جایگاه رفیعی 

برخوردار بوده اند. 

شهرداری رشت و اصفهان با ایجاد گفتمان 
دانایی محور یگ گام به جلو برداشته اند

در ادامه این نشست دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان با 
تاکید بر اینکه شهرهای رشت و اصفهان در امر خالقیت 
اصفهان  برخوردارند گفت: شهر  از یک سابقه صدساله 
صدسال پیش با ساخت حمام شیخ بهایی که به وسیله 
شمع روشن می شد و رشت نیز باساخت ساختمان ها 
و میدان معروف سبزه میدان خالقیت خود را به ثبت 
رسانده اند. مهدی جمالی نژاد تصریح کرد: زمانی خدمات 
رسانی مهم ترین دغدغه مدیران شهری بود و شهری را 
توسعه یافته می دانستند که ارائه دهنده خدمات بهتری 
و  معابر  از سطح شهر، آسفالت  زباله  آوری  چون جمع 
خدمات اینچنینی بود اما با توسعه و تغییر جنس شهرها 
نوع نگاه تغییر کرد.وی افزود: امروزه شهرداری رشت و 

اصفهان با ایجاد گفتمان دانایی محور یگ گام به جلو 

و  فرهنگی  هایی  فعالیت  انجام  درصدد  و  اند  برداشته 
اجتماعی محور در راستای توسعه پایدار شهری هستند.

دکتر جمالی نژاد از راه اندازی و فعالیت مرکز خالقیت 
اصفهان  در  نوین شهری  فناوریهای  مرکز  و  نوآوری  و 
خبرداد و یادآور شد: این دو شهر می توانند با تبادل 
به  بلکه  کالبد شهری  تولد مجدد  به  تنها  نه  اطالعات 
احیا مجدد روح و روان و شادی ونشاط شهری بپردازند.

فاطمه قدیمی حرفه مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت نیز در این نشست ضمن تشریح مسیر 
تشکیل  از  اصفهان  و  دو شهر خالق رشت  افزایی  هم 
ملی  کمیسیون  ذیل  شهر  دو  این  مشترک  خانه  دبیر 
و  رشت  پیوستن  تجربه  انتقال  برای  ایران   _ یونسکو 
پیشنهاد  به  به شبکه شهر های خالق جهان  اصفهان 

شهرداری رشت خبر داد.
یاداور  در شهر خالق رشت  یونسکو  های  برنامه  مدیر 
الملل   بین  در سطح  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه  شد: 
قطعا می تواند منجر به اعتالی جایگاه کشورعزیزمان 

جمهوری اسالمی ایران در سطح جهان شود.

رشت و اصفهان بین ۱۲۰۰ شهر کشور می 
توانند نمونه باشند

ایزد خواست مدیر مرکز شهر خالق اصفهان نیز با اشاره 
به اینکه در آینده نزدیک شاهد توسعه شهرهای دانش 
محور خواهیم بود گفت: خوشبختانه شهرهای رشت و 
با وجود  تاریخی و  با پیشینه بسیار قدیمی و  اصفهان 
شهر   ۱۲۰۰ بین  در  توانند  می  شهری  های  اسطوره 
کشور نمونه باشند. وی با اشاره به تعامل شایسته مراکز 

نواوری و خالقیت.

شهرهای رشت و اصفهان خاطرنشان کرد: نظریه پردازی 
مدیران شهری در حوزه های گوناگون خدمات شهری 
می تواند کمک زیادی به تحقق اهداف این دو شهر کند
بازآفرینی بازسازی داشته هایی است که 

مدت ها از آن غافل بودیم
در  نیز  اصفهان  شهر  شورای  عضو  قربانی  ابوالفضل 
بازسازی  باز آفرینی در حقیقت  سخنانی اظهار داشت: 
داشته هایی است که مدتها از آن غافل بوده ایم.  وی راه 
اندازی مجموعه پاسداران میراث ملموس را از اقدامات 
با  کرد:  تصریح  و  برشمرد  اصفهان  شهرداری  شایسته 
تجهیز  و  احیاء  به  اصفهان  این مجموعه در  اندازی  راه 

ساختمانهای تاریخی خواهیم پرداخت.
شهر  دو  همکاری  نامه  تفاهم  نشست   این  پایان  در   
با محوریت توسعه همکاری ها  خالق رشت و اصفهان 
در حوزه های گردشگری، تفریحی و خالقیت به امضای 
دکتر ثابت قدم شهردار رشت و دکتر جمالی نژاد شهردار 
اصفهان رسید. این نشست با حضور سید محمدعلی ثابت 
قدم شهردار رشت، مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان، 
فرهنگی  کمیسیون  رییس  نودهی  نیکومنش  مظفر 
اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل حاجی 
سیدرضا  رشت،  شهرستان  اسالمی  شورای  رییس  پور 
موسوی روزان عضو شورای اسالمی شهر رشت، ابوالفضل 
حسین  اصفهان،  شهر  اسالمی  شورای  عضو  قربانی 
جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان، مختار جباری مشاور عالی شهردار رشت، علی 
بهار مست معاون خدمات شهری شهرداری رشت، فاطمه 
قدیمی حرفه مدیر ارتباطات و امور بین الملل و مدیر 
برنامه های یونسکو در شهر خالق  رشت، ایزدخواست 
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق اصفهان، عاطفه 
رمضان نیای چیرانی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
رشت و جمعی از مدیران شهری وشهرداران مناطق پنج 
گانه شهرداری رشت در تاالر گفتگوی ساختمان تاریخی 

شهرداری رشت برگزار شد.

تفاهم نامه همکاری دو شهر خالق رشت و اصفهان به امضا رسید
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آغاز ساخت نخستین پیست 
اتومبیلرانی گیالن

موتور  و  اتومبیلرانی  رئیس هیات   | میرزا  دیار  جوانان 
سواری گیالن در مراسم آغاز ساخت نخستین پیست 
این پیست در ۳ مرحله  استان گفت:  این  اتومبیلرانی 
 ۳۰ حدود  آن  اول  مرحله  برای  که  شود  می  ساخته 
میلیارد ریال هزینه خواهد شد. محسن واحدی افزود: 
به  زمینی  در  گیالن  اتومبیلرانی  پیست  نخستین 
مساحت ۹ هکتار در کنار مجموعه ورزشی سردارجنگل 
رشت ساخته خواهد شد. وی که بعنوان نماینده بخش 
را  پیست  این  ساخت  برای  گذاری  سرمایه  خصوصی 
پیست  ساخت  زمین   : گفت  است  گرفته  برعهده 
اتومبیلرانی رشت متعلق به اداره ورزش و جوانان گیالن 
است. وی افزود  با ساخت این پیست می توان رقابت 
های مهم اتومبیلرانی و موتورسواری قهرمانی کشور و 
در  را  آسیا  قهرمانی  و  المللی  بین  مسابقات  همچنین 

آن برگزار کرد. 

انصراف تیم لسمان مروارید خزر از 
ادامه حضور درلیگ برتر

هیات  عمومی  روابط  مدیر   | میرزا  دیار  جوانان 
لسمان  تیم  سرمربی  کرد:  اظهار  گیالن  فوتبال 
و  فوتبال  هیات  به  ای  نامه  ارائه  با  خزر  مروارید 
انصراف  رسمی  طور  به  ساحلی  فوتبال  دپارتمان 
را  برتر  لیگ  رقابتهای  در  ادامه حضور  از  تیمش 

اعالم کرده است.
عدم کسب  مالی،  مشکالت  افزود:  وهابی  علیرضا 
نتایج الزم در رقابت های لیگ برتر، خطر سقوط 
بازیکن  نداشتن  همچنین  و  تر  پایین  دسته  به 
ها  رقابت  از دور  تیم  این  انصراف  از دالیل  کافی 

بیان شده است.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به انصراف تیم لسمان 
مروارید خزر از حضور درادامه رقابت ها دیدار روز 
پنجشنبه این تیم مقابل تیم فوتبال ساحلی خزر 

رودسر انجام نمی شود.
نوزدهم  هفته  پایان  تا  خزر  مروارید  لسمان  تیم 
لیگ برتر فوتبال ساحلی تنها با کسب پنج امتیاز 
در رده آخر جدول قرار داشته و در حالی اقدام به 
انصراف از ادامه حضور در رقابت ها اعالم شده که 
فقط چهار هفته به اتمام این دور از مسابقات باقی 

مانده بود.

جوانان دیارمیرزا | پریناز جهان مهمانی: 
المپیک  بازیهای  همایش  هجدهمین 
کانون  مشارکت  با  رشت  در  ایران  ویژه 
در  داون  سندرم  فرزندان  از  حمایت 
گیالن  دانشگاه  بدنی  تربیت  دانشکده 

برگزار شد.
مردم  نماینده  حسنی  محمدصادق   
رشت در مجلس شورای اسالمی »امید« 
را شاکله اصلی چنین رویدادی دانست و 
سرتاسر  عزیزان  این  دارم  اعتقاد  گفت: 
در  رشت  مردم  هستند.نماینده  امید 
ادامه گفت: شما نشان دادید که در هر 
به  من  و  کرد  ورزش  می شود  شرایطی 
این دوستان افتخار می کنم که با شرایط 
خاصی که دارند به ورزش ادامه می دهند 
و ارزش زیادی برای ورزش قائل  هستند.

المپیک ویژه بهتر از
 المپیک ریو است

رشت  شهر  شورای  عضو  رسولی  رضا 
برگزاری چنین  از  ابراز خرسندی  با  نیز 
رویداری در استان گیالن و شهر رشت 
خدمت  در  که  خوشحالم  خیلی  گفت: 

این عزیزان هستم.

نتایج شمالی ها در هفته پنجم لیگ آزادگان

سپیدرود رشت

برنامه هفته ششم شمالی ها در لیگ آزادگان

سپیدرود رشت پارس جنوبی جم

اکسین البرز

آلومینیوم اراکخونه به خونه
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ملوان بندرانزلی

المپیک ویژه یعنی صداقت، پاکی و مهربانی
در افتتاحیه هجدهمین همایش بازیهای المپیک ویژه ایران در رشت عنوان شد

که  فرشتگانی  حضور  بخاطر  افزود:  وی 
قدم  ما  شهر  به  و  دادند  افتخار  ما  به 
المپیکی  از  المپیک شاید  این  گذاشتند 
هم  بهتر  حتی  داشتیم  رو  پیش  که 

خواهد بود.
المپیک ویژه یعنی صداقت، 

پاکی و مهربانی
توانبخشی  معاون  نژاد  نحوی  حسین 
بهزیستی کشور نیز در این مراسم اظهار 
کرد: اگر ما اینجا هستیم بخاطر حضور 
المپیک  برگزاری  دادخواه مسئول  دکتر 
ویژه  المپیک  افزود:  وی  است.  ایران  ویژه 
یعنی تمامی صفاتی که فراموش شده اند. 
المپیک ویژه یعنی صداقت, پاکی و مهربانی.
جامعه ای به رشد می رسد که به 
تمام استعدادهای خود توجه کند

بهزیستی  کل  مدیر  پارسی  محمدرضا 
نمایندگان  حضور  از  قدرانی  با  گیالن 
مجلس و مسئوالن گیالن در این مراسم 
از سوی  و  افتخار  مایه  بنده  اظهار کرد: 
که  است  شادمانی  و  شعف  مایه  دیگر 
غیر  انجمن  یک  را  برنامه  این  برگزاری 

دولتی بر عهده می گیرد.

نهاد  مشارکت  از  قدردانی  با  پارسی 
چنین  برگزاری  در  آموزشی  و  فرهنگی 
رویدادی اظهار کرد: در حال حرکت به 
سویی هستیم که بهزیستی را در جامعه 
به رشد برسانیم.وی با بیان اینکه جامعه 
ای به رشد می رسد که به تمام استعدادها 
و ظرفیت های خود توجه کند، تصریح 
کرد: عزیزان ما اگرچه از نظر گواه ذهنی 
پایین ترند ولی باعث افتخار ما هستند.

پایان  در  گیالن  بهزیستی  کل  مدیر 
با  این است که  بر  گفت: تمام تالش ما 
آسایش  و  راحتی  مناسب  خدمات  ارائه 

این عزیزان را فراهم آوریم.
هرکسی که در المپیک ویژه 

شرکت کند از نظر ما قهرمان است
اصغر دادخواه رئیس المپیک ویژه کشور 
برخورد  بر  تاکید  با  و  قدردانی  ضمن 
دوستانه و مهربان با کودکان اظهار کرد: 
همایش بعدی در المپیک ویژه آبان ماه 

در دامغان برگزار می شود.
برگزاری  تاریخچه  به  ادامه  در  وی 
المپیک ویژه در ایران اشاره کرد و گفت: 
المپیک ویژه 16 سال پیش توسط اساتید

اساتید  توسط  پیش  16سال  ویژه 
ان  یک  عنوان  به  ها  خانواده  و  دانشگاه 

جی او تاسیس شد.
دادخواه از تحت پوشش ۹ هزار و ۷۰۰ 
چنین  برگزاری  گفت:  و  داد  خبر  نفر 
با  که  است  مردمی  کار  یک  همایشی 

کمک خیرین صورت می گیرد.
وی با قدردانی از حمایت های آموزش و 
تاکنون  کرد:  اظهار  بهزیستی  و  پرورش 
را  مصر  و  امریکا  به  اعزام 1۰۰نفره   1۴
هر شهر  در  روزی  امیدوارم  و  داشته ایم 

المپیک ویژه برگزار شود.
رئیس المپیک ویژه ایران گفت: هرکسی 
که در المپیک ویژه شرکت کند از نظر 

ما قهرمان است.
دادخواه گفت: ۲۰6 ورزشکار در این دوره 
و ۲۹متخصص  دارند  مشارکت  بازیها  از 
داوطلب نیز ما را در برگزاری این رویداد 

همراهی می نمایند.
با  پایان  در  ایران  ویژه  المپیک  رئیس 
امضای  از  گیالن  دانشگاه  از  قدردانی 
بهزیستی  و  گیالن  دانشگاه  با  تفاهنامه 

خبر داد.

جوانان دیار میرزا | سرانجام تکلیف پیراهن شماره 
6 جواد نکونام که یک سال بود بایگانی شده بود 

مشخص شد!
از وقتی که جواد نکونام از دنیای فوتبال خداحفظی 
کرد کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی تصمیم 
گرفته بود تا پیراهن شماره 6 را به یکی ازبازیکنان 

تیم ملی بدهد.
فراوانی  های  تردید  و  شک  مورد  این  در  که  او 
داشت سرانجام تصمیم گرفت سعید عزت اللهی 

را برای پوشیدن این شماره انتخاب کند.
اللهی 18 ساله به قدری در تیم ملی خوب  عزت 
کار کرده که حاال یکی ازبازیکنان ثابت ایران است.

آندرانیک  تقریبا  ها  بازی  از  خیلی  در  که  طوری 
تیموریان با تجربه را هم نیمکت نشین کرده است.

در جام ملت ها و به دلیل اینکه محدودیت استفاده 
از شماره پیراهن وجود داشت شرایط فراهم نشد تا 
عزت اللهی شماره 6 را بر تن کند اما او در بازی با 

قطر رسما شماره 6 را پوشید.

شـــمــاره 6 به 
سعید عزت الهی رسید

خونه به خونه در سپیدرود غرق شد
در روز بارانی رشت

جوانان دیارمیرزا | صابر عاشری: 
آزادگان  اول  دسته  لیگ  پنجم  هفته  از 
در  رشت  سپیدرود  فوتبال  تیم  کشور 
ورزشگاه عضدی رشت به مصاف خونه به 
خونه بابل رفت که در نهایت، این بازی 
با نتیجه سه بر یک به نفع ارتش سرخ 

گیالن به پایان رسید.
رضا  محمد  حسینی،  محمد  سید 
هادی  سید  تامینی،  هادی  الماسخاله، 
کعبی  حسین  مصلح،  شایان  موسوی، 
عبدی  احسان  مهدوی(،  )محمدرضا 
قربانزاده  میالد  دست(،  تهی  )میثم 
فردوسی، محمد  میثم  یعقوبی(،  )حافظ 
بازی  این  در  میری، سهیل حق شناس 

برای سپیدرود به میدان رفتند.
سهیل  کاپیتان  درخشش  با  سپیدرود 
از  بازی  دهم  دقیقه  در  شناس  حق 
سپس  رسید  گل  به  پنالتی  نقطه  روی 
زارع  مازیار  اشتباه  و روی  نیمه دوم  در 
سرخ  ارتش  شناس،  حق  تیزهوشی  و 
گیالن به گل دوم دست یافت تا امید به 
پیروزی برای هواداران این تیم دوچندان 

شود.

محوطه  در  توپ  بازی   ۷۰ دقیقه  در 
جریمه به دست موسوی برخورد کرد 
پنالتی  خونه  به  خونه  نفع  به  داور  و 
به  را  توپ  تیم  این  بازیکن  اما  گرفت 
ادامه دو تیم حمالتی را  بیرون زد.در 
دادند  انجام  همدیگر  دروازه  روی  بر 
ولی این خونه به خونه بود که بر روی 
اشتباه مدافعان سپیدورد به گل رسید 
تا دقایق پایانی بازی حساس تر دنبال 

شود اما این پایان کار نبود، سپیدرود 
رشت در وقت های تلف شده بازی و 
باز هم روی تیزهوشی کاپیتان خود و 
ارسال دقیق او برای محمدرضا مهدوی 
و پاس رو به عقب مهدوی برای میثم 
فردوسی و ضربه سرضرب فردوسی به 
ارتش سرخ گیالن  تا  رسید  گل سوم 
تیم  مقابل  را  خود  پنجم  بازی  بتواند 
پرستاره و مدعی خونه به خونـه بابــل 

به پیروزی برسد و با کسب 1۰ امتیاز 
در  را  خوبی  وضعیت  خود  بازی   ۵ از 
جدول 1۸ تیمه لیگ دسته اول داشته 

باشد.
نظرمحمدی،  علی  است  گفتنی 
در  اخراج  دلیل  به  سپیدرود  سرمربی 
را  بازی  سکوها  روی  از  گذشته  بازی 

دنبال می کرد.

در  آذربایجان  ورزشی  کاروان   | میرزا  دیار  جوانان 
و  نقره   ، طال  مدال   1۸ کسب  با  ریو   ۲۰16 المپیک 
برنز در رتبه ۳۹ ایستاد. از این تعداد مدال تنها یکی 
رنگ طال داشت و آن را هم رادیک عیسی اف در رشته 
این  جمهور  رئیس  تقدیر  مراسم  کرد.  کسب  تکواندو 
کشور از مدال آوران المپیکی در ضیافت شامی برگزار 
شد و الهام علی اف باالترین نشان دولتی این کشور را 
تکواندو  تیم ملی  ایرانی  به رضا مهماندوست سرمربی 
تومان هم  میلیون  به ۷۰۰  نزدیک  پاداشی  کرد.  اهدا 
همراه این نشان به مهماندوست داده شد تا او به یکی 
از گرانترین مربیان ایرانی در جهان تبدیل شود. با وجود 
باالترین  که  است  کشورهایی  جزو  آذربایجان  اینکه 
مبالغ پاداش را برای مدال آوران المپیکی خود در نظر 
می گیرد و اهمیت زیادی برای این رویداد قائل است 
اما باز دستمزد و پاداش مربی مانند رضا مهماندوست 
با ۳ مدال المپیک در کشوری که بیشترین پاداش را 
می دهد باز هم به نصف گرانترین بازیکنان لیگ برتر 
حاج  احسان  و  تیموریان  آندرانیک  مثل  ایران  فوتبال 
صفی نمی رسد که مبلغ قرارداد آنها در سازمان لیگ 
فدراسیون 1.۵ میلیارد ثبت شده است. البته تفاوت این 
دو نوع پرداخت در این است که معموال بازیکنان لیگ 
برتری فوتبال به تمام مبلغ قرار داد خود در طول یک 
فصل نمی رسند و کسری های مثل مالیات هم به عدم 
تعهدات مالی اضافه می شود اما از طرف دیگر مبالغی 
مثل ۲۰۰ هزار دالر پاداش برای یک مربی المپیکی هر 
۴ سال یک بار اتفاق می افتد. این مقایسه با کشوری 
مثل آذربایجان صورت گرفته است که مبلغ پاداش و 
دستمزد آنها زبانزد است اما به طور مثال در ایران مربی 
مثل محمد بنا که توانست همراه تیم کشتی فرنگی ۳ 
پاداشی  وقت  هیچ  کند  کسب  لندن  المپیک  در  طال 
مدال  پاداش  گرفت.   نخواهد  هم  عدد  این  به  نزیک 
آوران ایرانی در المپیک ریو ۳۰۰ سکه برای طال بود 
که سرمربی هر ورزشکار نیمی از آن را دریافت خواهد 
کرد به طوریکه اگر کشتی فرنگی نتیجه لندن را با ۳ 
به ۴۵۰  نزدیک  بنا  تکرار می کرد محمد  طال در ریو 
میلیون تومان پاداش می گرفت که حاال این تالش از 
سوی آذربایجانی ها تنها با یک طال و ۲ برنز با تقدیر 
تیم  به رو شد.کمتر  رو  از مهماندوست  ۷۰۰ میلیونی 
های ورزشی در ایران هستند که شرایط پرداخت این 
مبالغ را دارند و حاال دو مربی ایرانی تکواندو آذربایجان 
است.  شده  تبدیل  ها  ترین  قیمت  گران  از  یکی  به 
رییس  از سوی  نشان  دریافت  و  مراسم  این  از  بعد  او 
اینکه مسئوالن  از  آذربایجان گفت: خوشحالم  جمهور 
آذربایجان تالش یک مجموعه را برای کسب این افتخار 
بی  برای  مراسم  این  در  اشک های من  دیدند.  بزرگ 
مهری هایی بود که به من از سوی فدراسیون تکواندو 
شد. از مسئولین ورزش ایران می خواهم که با امثال 
خاطر  به  و  نکنید  برخورد  آنگونه  مهماندوست  رضا 
شان  پاک   ، نیستند  خوب  که  های  آدم  های  سلیقه 

نکرده و بعد »مزدور« خطابشان کنیم.

مهماندوست؛ 
جواهر گیالنی تکواندو جهان

خونه به خونه

ملوان بندرانزلیایرانجوان بوشهر

گل گهر سیرجاننساجی مازندران

نساجی مازندران17:00آلومینیوم اراک
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انتخابات  برگزاری  برای  چیز  همه  که  حالی  در 
هیات رئیسه شورای شهر رشت به ریاست فرماندار 
شهرستان رشت در سال چهارم آماده بود فرانک 
به  و  کرد  ایفا  را  امروز  نمایش  اول  نقش  پیشگر 

یکباره بازی را بهم زد.
امروز  انتخاب هیات رئیسه شورا در حالی  جلسه 
طیف  اینبار  قبلی  دفعات  برخالف  که  شد  لغو 
اکثریت شورا در اعتراض به کاندیداتوری »فرانک 

پیشگر« صحن شورا را ترک کردند.
پیشگر که پیش از این خود را متعهد و همراه با 
افکار نیکومنش نودهی, فاطمه شیرزاد, امیرحسین 
علوی, رضا رسولی, رضا موسوی روزان, اسماعیل 
امروز  داد  می  نشان  جذب  حجت  و  پور  حاجی 
با  هماهنگی  بدون  و  شورا  صحن  در  یکباره  به 
طیف اکثریت خود را کاندیدای ریاست شورا کرد 
در  راستگو  الهه  بدعهدی  ماجرای  تکرار  تا شاهد 

رشت باشیم.
اعضای  بین  و شکاف  اختالف  آنچه که سبب  اما 
بر  امروز  به  است  شده  رشت  شهر  شورای 
این  از  حاکی  دیارمیرزا  های  بررسی  نمی گردد. 
است که تصمیم گیری های برخی اعضای شورای 
شهر رشت به تبعیت از افرادی گرفته می شود که 
تکلیف  تعیین  اعضا  برخی  برای  پشت صحنه  در 
می کنند و آنها صرفا مطیع دستورات و بله قربان 
شهردار  سودای  زمانی  که  هستند  آنهایی  گوی 
خود  از  و  داشتند  را  مجلس  نمایندگی  و  شدن 

اختیاری ندارند.
هیات  انتخابات  برگزاری  آستانه  در  که  اعضایی 
یکی  ییالقات  در  با همان »پدرخوانده ها«  رئیسه 
از شهرستان ها و با حضور برخی عناصر سیاسی 
ورشکسته و منفعت طلب تشکیل جلسه می دهند 
تا بدون در نظر گرفتن منافع مردم نتیجه دلخواه 

آنان را در سال چهارم شورا فراهم کنند.
آری آنچه که این روزها در خصوص شورای شهر 
و  شبانه  جلسات  نتیجه  هستیم  آن  شاهد  رشت 
ییالق نشینی همان اعضای شورا است که صرفا به 
منافع شخصی خود می نگرند و مردم و شهر رشت 

برای آنها کوچکترین اهمیتی ندارد.

جوانان دیار میرزا | مرضیه عسگری:
بتوان  هم  شاید  می شناسند،  شهرداری  از  را  پورقربان 
وی را مرد عمران و آبادانی نام نهاد. مهندس پورقربان 
و  املش  و  لنگرود  شهرداری  کارنامه اش  در  که  فردی 
مدیریت راه و شهرسازی لنگرود را دارد و می توان یکی 
جای  که  دانست  مردم  خوب  رضایت  را  افتخاراتش  از 
تحسین دارد، مردم املش نیز توانمندیش را قبول دارند 

و رضایت خوبی از ایشان داشتند. 
عملکرد پورقربان را ورق می زدم و فکر می کنم وی را 
می توان در تجهیز مبلمان نوین شهری و همچنین در 
تغییر سبک سنتی شهر به سبک مدرن سرآمد دانست. 
را  پورقربان  و  دارند  قبول  را  تخصصش  و  تجربه  مردم 

یکی از شهرداران موفق گیالن می نامند.
احداث حسینیه و محوطه سازی وادی لنگرود، احداث 
ساختمان شورای شهر، بازگشایی بلور دهگان – احداث 
سالن چند منظوره در لنگرود، احداث آتش نشانی شعبه 
به  بسکتبال  تیم  راهیابی  و  شهری  تلویزیون  نصب   ،۳
لیگ برتر کشور از جمله اقداماتی است که پورقربان را 

ماندگار ساخت.
به عنوان شهردار  یکماه است که در رودسر  وی مدت 
حاضر شده است و کارگاه عمرانی را در این شهر ایجاد 

کرده است. 
در  رودسر  شهردار  با  اختصاصی  مصاحبه  در  دیارمیرزا 
حاشیه پروژه های هفته دولت در شهر رودسر می پرسد.

۳۴ پروژه در کارگاه عمرانی رودسر به 
بهره برداری رسید 

خبرنگار: بفرمایید پروژه هایی را که برای افتتاح 
در هفته دولت در نظر گرفته اید چه پروژه هایی 
است و با چه اعتباری به بهره برداری می رسند؟

خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  رودسر  شهردار 
نخست  هفته  نامگذاری  و  باهنر،  و  رجایی  شهیدان 
دولتمرد  دو  این  یاد  به  دولت  هفته  نام  به  شهریور 
داشت:  اظهار  و  شد  یادآور  را  اسالمی  انقالب  بزرگ 
تا خادمان مردم، فعالیت ها و  این هفته فرصتی است 
خدمات نظام مقدس اسالمی را اطالع رسانی کرده و 
فراهم  مردم  به  رسانی  خدمات  برای  جدید  ظرفیتی 

کنند.
را  پروژه هایی  انجام  انتظار  شهرداری  از  مردم  امروز 
دارند که رفاه و آسایش و امنیت را برایشان به ارمغان 
اسالمی  شورای  ویژه ی  اهتمام  با  خوشبختانه  و  آورد 
قبل  شده  تعهد  پروژه های  رودسر،  شهرداری  و  شهر 
نتیجه  به  مطلوبی  کیفیت  با  و  مناسب  زمان بندی  در 
اقدام  از پروژه ها نیز در دست  رسیده و تعداد زیادی 

است.
باید عرض کنم تعداد پروژه های هفته دولت ۳۴ مورد 
است که در قالب آسفالت، جدولگذاری، لوله گذاری، 
با  یادمان  افتتاح  الیروبی رودخانه ها، موزاییک کاری، 
اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال است که تمامی این 
تامین  شهرداری  داخلی  اعتبارات  محل  از  اعتبارات 

شده است.

از تصمیم گیری در ییالق تا
 اجرا در رشت

حاال که آمده اى
چترت را ببند

در ايوان اين خانه
جز مهربانى نمى بارد

****

حاال که آمدهاي
همین جا بنشین

و فقط از خدا بپرس
چقدر با هم بودن خوب است

****

و معناى انسان
فقط اين دو حرف است

بمانیم تا گل برويد

محمدرضا عبدالملکیان

الیروبی رودخانه ها از آرزوهای دیرینه مردم 
شهر رودسر به مرحله اجرا درآمد

برداشت  الیروبی  بحث  در  می شود  خبرنگار: شنیده 
شن و ماسه بدون مجوز اقدام کرده اید چنین مسئله 

ای را تائید می کنید؟
برای اجرای هر پروژه ای سعی می شود اوال طراحی دوما 
مجوزهای الزم اخذ تا اقدام شود. الیروبی یکی از آرزوهای 
دیرینه مردم شهر رودسر بود که خدا را شاکرم این توفیق 
سوی  از  مجوز  اخذ  و  هماهنگی  با  تا  شد  حاصل  برایم 
فرماندار محترم شروع به کار نماییم و قطعا سعی خواهد 
شد که همه حق و حقوق شهروندان رعایت و از تضییع آن 

جلوگیری کنیم.

خبرنگار: سوالی که شاید بسیاری از شهرداران مایل 
به پاسخگویی آن نیستند و آن هم اینکه؛ جنابعالی 
معوقات  توانسته اید  آیا  حضورتان  مدت  طول  در 

کارکنان و کارگران را پرداخت نمایید؟
عرض  در  توانسته ایم  پرتالشم  همکاران  با همت  الحمدهلل 
به  و  نماییم  پرداخت  حقوق  کارکنان  به  بار  سه  روز   ۴۵
پرداخت  مرحله  دو  در  را  کارگران  کار  اضافه  نیز  تازگی 

نمودیم که مایه رضایت آنان بود.

اعضای شورای شهر رودسـر افراد دلسـوز و 
عالقه مند به حل مشکالت موکلین خود هستند

نفر   ۷ رودسر  شهر  شورای  اعضای  خبرنگار: 
انتخاب  رأی   ۷ با  جنابعالی  شده  شنیده  و  است 
اسالمی  شورای  اعضای  درباره  شده اید؛نظرتان 

شهر رودسر چیست؟
اعضای شورای اسالمی شهر رودسر اشتیاق وافر در ارائه 
را  شهروندان  برای  شهر  نقاط  تمام  به  رسانی  خدمات 
دارند. در مجموع عشق به خدمت در چهارچوب قانون 
به حل مشکالت  افراد دلسوز و عالقه مند  و  را داشته 

موکلین خود هستند.
 پیگیر و یار و یاور شهرداری بوده و حضوری مناسب در 
عرصه های عمرانی و اجتماعی دارند که این مهم خود 
که  است  موفق  شهرداری  که  چرا  است؛  افتخار  برایم 

بتواند تعامل خوبی با شورای شهرش داشته باشد.

چه  رودسر  عمرانی  حوزه  در  تاکنون  خبرنگار: 
اقدامی انجام داده اید؟ آیا وظایف ذاتی شهرداری 

را جز کارهای بزرگ و مهم میدانید؟
روزی  شبانه  تالش   – شهرداری  اداری  ساختار  اصالح 
شهر-  موقع  به  نظافت   – شهرداری  واحدهای  اکثر 
هدایت   – سبز  فضای  اصالح  معابر-  هندسی  اصالح 
دهنه  گذاری  لوله  پروژه  شروع   – سطحی  آب های 
معابر  آسفالت   – الغدیر  میدان  هندسی  اصالح   –
معابر  کاری  پالت  معابر-  آسفالت  گیری  لکه   – شهر 
شهر – اصالح نورپردازی مناطق شهر – انعقاد قرارداد 
تکلیف  تعیین   – سال   ۵ از  بعد  کمپوست  پیمانکار  با 
حقوق  موقع  به  پرداخت  شهرداری-  شرکتی  نیروهای 
بدهی های  از  قسمتی  پرداخت   – پرسنل  مزایای  و 
تعیین   – شهر  سطح  رودخانه های  الیروبی   – گذشته 
تکلیف اجرای پل صیدرمحله – توجه به درخواستهای 
مردمی- شن ریزی معابر – اجرا و اصالح میدان مجاور 
مسکن مهر – ساماندهی بخشی از تابلوهای سطح شهر 

رودسر از جمله کارهای انجام گرفته می باشد.
به نظرم همه کارهای شهرداری اعم از ذاتی و … جزء 
نوع  این  اجرای  لذا  می باشد  ارزشمند  و  مهم  کارهای 
انجام  برای  مناسب  فضایی  و  زمینه  می تواند  خدمات 
کلی  بخواهیم  اگر  اما  باشد،  شهرداری  برتر  پروژه های 
به مردم هستیم  ما خدمتگزاران  نگاه کنیم  به موضوع 
باید  و  ارگانی خدماتی است  و مخصوصا شهرداری که 

خدمت رسانی مطلوبی به شهروندان داشته باشد.

خبرنگار: نظرتان درباره تعامل با نماینده شهرستان، 
فرماندار و امام جمعه چیست؟

روحیه کاری بنده و شرایط کاری شهرداری بگونه ای 
و  کوتاه مدت  برنامه های  و  اهداف  اجرای  در  که  است 
میان مدت و خصوصا بلندمدت باید برنامه ریزی درست 
و دقیقی داشته باشیم و این امر مستلزم ارتباط خوب 
و صمیمانه با مسئولین شهرستان است. خوشبختانه هر 
سه بزرگوار انسان های توانمند، دلسوز، کارآمد و دارای 
دست  که  هستند  کاری  و  اداری  العاده  فوق  پتانسیل 

یاری و حمایت همه جانبه آن خوبان را خواهانم.

خبرنگار: در طول ماه های باقیمانده چه پروژه هایی 
در دستور کار شهرداری قرار گرفته است؟

معابر،  آسفالت  تمام،  نیمه  پروژه های  تکلیف  تعیین   
پل  اجرای  دهنه،  پل  گذاری  لوله  اجرای  کاری،  پالت 
صیدرمحله پل شهرک بعثت، الیروبی کامل رودخانه های 
شهر،  نورپردازی  سبز،  فضای  توسعه  و  اصالح  شهر، 
و  میادین  داخل  تندیس  اجرای  معابر،  هندسی  اصالح 
رجوع،  ارباب  کار  در  تسریع  میادین،  هندسی  اصالح 
به  ویژه  توجه  شهری،  زیباسازی  هفتگی،  بازار  اجرای 
و  بومی  جشنواره های  اجرای  دریا،  سالمسازی  طرح 
ناوگان  نوسازی  با حضور هنرمندان شهرستانی،  محلی 
و  بهتر  رسانی  خدمات  ارائه  شهرداری،  نقل  و  حمل 
تفکیک زبال از مبدأ. اما بهتر است عرض کنم این شهر 
را  این  قابلیت  و  برخوردار است  باالیی  پتانسیل های  از 
شده  شناخته  و  بزرگ  گردشگری  جایگاه  به  که  دارد 
و  رنگ  می تواند  گذاران  سرمایه  حضور  شود،  تبدیل 
بوی جدیدی را به این شهر هدیه دهد که این مسئله 
از  برخی  همت  همچنین  و  شهر  شورای  حمایت  با 
مسئولین به صورت جدی باید در دستور کار قرار گیرد.

حسن پورقربان، نامی آشنا برای مردم گیالن
۳۴ پروژه در کارگاه عمرانی رودسر به بهره برداری رسید 
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- حقوق یک میلیون و سیصد هزار تومان
- دارای بیمه

- دارای سرویس رفت و برگشت به رشت
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فروشگاه لوازم التحریر جهانی

به یک نیروی جوان فعال بصورت 
تمام وقت نیازمندیم

ساعت کار و حقوق توافقی
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بازاریاب آقا و خانم 
شرکت شیرین جهان در گیالن

جهت فروش کلوچه و کوکی به چند نفر بازاریاب 
خانم و آقا با حقوق 800000 تومان+ باالتر از 

سقف فروش پورسانت + هزینه ایاب و ذهاب 
نیازمندیم.

تلفن تماس: 09119443699

مجموعه تولیدی ویسرو
» تولید کننده میز و صندلی غذا خوری چوبی «

در راستای تکمیل کادر فنی خود خواهان 
جذب نیرو با عناوین شغلی زیر می باشد:

1. نجار ) استاد کار ماهر (
2. نجار کار ساده )وارد به کار(

3. نقاش چوب )استاد کار ماهر(
4. نقاش چوب )وارد به کار(

5. رویه کوب )استادکار(
6. رویه کوب )زیرکار زن(

جهت هماهنـگی از ساعت 13 الی 17 بـا 
شماره 33705642 تماس حاصل فرمایید

آدرس: 
رشت، ابتدای جاده انزلی،روبروی کارخانجات 

صنایع پوشش، بهارستان 7 غربی

ویزیتور خانم

فروشگاه لوازم التحریر جهانی

شرکت اطلس گستر شمال در رشت در نـظر دارد 
جهت تکمیل کادر فروش خود اقـدام بـه جـذب 
تعدادی ویزیتور خانم با حقوق 1000000 تومـان 
+ بیمه و سرویس ایاب ذهاب جهت فروش کارت 

تخفیف در ادارات و فروشگاه ها نماید 

09114341646

ویزیتور آقا
شرکت نگین پخش الهیج - )پخش نادری شعبه گیالن (

جهت تکمیل کادر فروش خود نسبت به جذب نیروی ویزیتور 
آقا اقدام می نماید.

ساعت مراجعه فقط از 8 الی  12 ظهر
آدرس: الهیجان، شهرک صنعتی، خ یاس پنجم، پخش نادری

42294183-85

واحد تولیدی کارتن سازی در شهرک صنعتی سفیدرود رشت از نیروی فنی 
آقا با شرایط ذیل دعوت به همکاری می کند

1- سابقه کار در کارتن سازی     2- دیپلم فنی و باالتر     3- سن 25 -35 سال
4- ساعت کار 2 بعداز ظهر تا 10 شب     5-ارائه نامه حسن انجام کار از محل کار قبلی یا ارائه معرف

6-حقوق 800 هزارتومان + 286 هزار تومان بیمه +100 هزار تومان عیدی 
7- کار فیزیکی می باشد و توانایی جسمی نیاز دارد

لطفا در صورت داشتـن شرایـط فوق، رزومه و شرکت کارتن آرشین
سابقه کاری را به شماره 09114622600 تلگرام 
نمایید و در اسرع وقت با شما تماس می گیریـم. رشت -جاده جیرده- شهرک صنعتی سفید 

صندوق دار - خانـم
فروشگاه زنجیره ای اسپرسا 

)لطفا افرادی که معذوراتی ازقبیل دانشجویی، دوری راه، 
داشتن شغل دیگر و... دارند تماس نگیرند(

جذب یک نیروی مسلط به نرم افزارهای 
3d max و v ray در شرکت معماری 

در رشت - پاره وقت

جذب نیروی آموزشی در
مهدکودکی در گلسار

واقع در گلسار به دو نفر صندوقدار خانم با 
حقوق مناسب و بیمه نیازمند است.

آدرس: گلسار، بلوار سمیه ، روبروی خیابان 130
)مراجعه حتما حضوری باشد(

تلفن تماس: 6- 33734505

حقوق :350000
ساعت کار :7 صبح الی 3:30 عصر  

تلفن تماس: 33519940-33515128 

شرکت معماری پرهیب

رشت - بلوار دیلمان - چهار راه بهشتی - ساختمان 
اسکار - واحد 2

همراه:09111372134

09116132534  |   33519940 و  013-33515128

قابل توجه کارفرمایان محترم 

جهت درخواست آگهی و نیازمندی های خود می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 

و  اشتـغال 
کــاریابی

مرکز مشاورره تخصصی 
شغلی و کاریابی

مدیرمسئول: دکتر محمد رضا جهانی

33519940-33515128

رشت،خیابان معلم، جنب فروشگاه احمدی روبروی باغ اله وردی
ساختمان مهرآیین طبقه اول مرکز مشاوره شغلی و کاریابی معلم

جوانان

هفته نامه جوانان دیارمیرزا
گیالن، گلستان، مازندران
www.DiyarMirza.ir

دیارمیـــرزا
دریـچــه ای 
رو به شمال

09116132534



صندوق دار - خانم
3 نفر مسلط به نرم افزار هلو
جهت کار در آشپزخانه واقع در بلوار معلم 

نیازمندیم، حقوق و ساعت کار توافقی

تلفن تماس کاریابی معلم : 

33519940  -  33515128

کار در موسسه آموزشیفروشگاه لوازم التحریر جهانی
به یک نفر خانم

 لیسانس یا فوق لیـسانس کامپیوتر جهت کار در 
یک موسسه آموزشی واقع در علی آباد نیازمندیم
ساعت کاری:2 بعداز ظهر الی9شب  -  حقوق:400000 تومان

تلفن تماس کاریابی معلم : 
33519940  -  33515128

مدرس زبان انگلیسی

شرکت پخش مواد غذایی سیرنگ شمال

شرکت پخش مـواد غذایی سیـرنگ شمال در 
گیالن جهت تکمیل کادر فروش و تـوزیع خود 
به فروشندگان حضوری و تلفنی با حقوق ثابت 
بیمـه+ ایـاب و ذهاب و خودروی پیکان وانت 

همراه با راننده نیازمند است.

تلفن تماس:09394۷5۷454

یک موسسه زبان انگلیسی تعدادی مدرس جهت 
آمـوزش کودکـان جــذب می نمــایــد 

عالقه مندان می توانند در روزهای غیر تعطیل 
و در ساعات اداری با شمـاره های زیر تـماس 

حاصل فرمایید

)دقت شـود؛ افراد تحصیل کرده دررشته زبان  و 
یا کسانیکه دارای مدرک زبان معتبر و آمادگی و 
تسلـط کامل در تدریـس دارنـد تماس بگیرند(

تلفن تماس کاریابی معلم : 

33519940  -  33515128

بازاریاب آقا و خانم فروشگاه لوازم التحریر جهانی
شرکت پخش احمد گستر شمال در گیالن

حقوق ثابت ماهیانه 1000000 تومان + بیمه + هزینه 
ایاب ذهاب + پور سانت و جوایز ماهیانه

تلفن تماس :
33584911 و 0911۷195812

دارای سبد کاالیی محصوالت: 
صحت، تی سی تی،لطیفه، گلها، توکلی، رز مریم 
خرم، تکنام، مجید، یکتا، بامداد، شیلتون، پرستو 

محمود، عقی ، تیز، دی، زرین، گیلدا و …

کلیه  در  خود  فروش  کادر  تکمیل  جهت 
شهر های استان گیالن بازاریاب خانم و آقا 

استخدام می نماید

شـرکت خـوشـگوار  )Coca-Cola( از واجـدین 
شرایط ذیل در رشت دعوت به همکاری می نماید:

1- کارشناس حسابداری - آقا
* مدرک کارشناسی  - سن ۲۵ تا ۳۵

* دارای سابقه کار مرتبط در زمینه حسابداری
2- راننده، فروشنده - آقا

* حداقل دیپلم - سن ۲۵ تا۳0
* دارای گواهینامه رانندگی خودروی ۶ تن

* دارای سابقه کار مرتبط با پخش

لطفا به صورت حضوری از ساعت ۸ تا ۱۷ به آدرس: کیلومتر ۱۲ 
جاده رشت به تهران ، بعد از تاالر گویا، شرکت خوشگوار رشت ، واحد 
اداری و منابع انسانی مراجعه نموده و یا رزومه خود را به  ایمیل زیر 

hr@coca-cola-ir.com  .ارسال نمایید

تلفن: 33۶9۶0۷3 و 33۶9۶093
www.karkhosh.com :آدرس سایت

ویزیتور آقا
شرکت پخش پگاه شعبه رشت

شرکت پخش پگاه شعبه رشت توزیع کننده محصوالت دلپذیر 
به نیرو های ذیل نیازمند است:

ویزیتور آقا - دیپلم به باال - دارای روابط عمومی قوی
حداکثر سن 35 سال

0912194۶281

ویــزیـتـــور فروشگاه لوازم التحریر جهانی
شرکت آی تک برادران کریمیان

عالقمندان میتوانند بین ساعت ۹ الی ۱۷ به آدرس 
رشت ،میدان انتظام )رازی( به طرف جاده جیرده، 

نبش خیابان گلها مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 
09118882538

و  پرس  تولی  و  داروگر  محصوالت  کننده  توزیع 
راستای  در  بازار  روز  برند   100 از  بیش  و  تبرک 
از  گیالن  استان  در سطح  مویرگی  فروش  توسعه 

ویزیتور های مجرب دعوت به همکاری میکند .

شرایط: 
حقوق ثابت+ پورسانت عالی+ بیمه

ویزیتور آقا و خانم 
شرکت آی تک برادران کریمیان

تلفن تماس: 0911131۷۶41

جهت تکمیل کادر فروش خود به تعداد ۴ نفر ویـزیتور 
حضوری خانم/ آقا ، حرفه ای و کارکرده در زمینه غذایی با 

حقوق و مزایای باال نیازمند است.
آدس: رشت ، خیابان مطهری، جنب بانک ملی مطهری، 

جنب چاپ سامان، ساختمان صبا، طبقه سوم

1. طراح مسلط به فتوشاپ
2. منشی مسلط به کامپیوتر

3. بازاریاب حرفه ای در زمینه تبلیغات
تمامی پرسنل خانم می باشد

طراح - منشی - بازاریاب
شرکت کارو سبزه میدان در گیالن با حقوق و 
مزایای عالی به نیرو های زیر نیازمـند است :

تلفن تماس: 33252104

تریکودوز و چرخکار 

تلفن: 09339۷9914۷

منطقه  در  مستقر  آسیا  الگوسازان  شرکت 
آزاد انزلی، شهرک صنعتی شماره ۱ به یک 
نفر تریکودوز ماهر و چند نفر چرخکار ماهر و 

مبتدی نیازمند است.

emadimasud@yahoo.com :ایمیل

پذیرش آگهی :   33519940 |  013-33515128

کاریابی و اشتغال دیارمیرزا



شرکت داروسازی کاسپین تامینفروشگاه لوازم التحریر جهانیمنشی خانم
واقع در شهر صنعتی رشت

به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از افراد باسابقه و توانمند با 
مشخصات ذیل دعوت به همکاری می نماید.

افراد واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 95/06/26 رزومه خود را به آدرس پست 
humanresource.rasht@gmail.com  .الکترونیک زیر ارسال نمایند

2 نفر ویزیتورفروشگاه لوازم التحریر جهانی
شرکت پخش لوازم آرایشی و بهداشتی

» داشتن ضامن و حسن شهرت شرط الزم 
جهت همکاری می باشد «

تـلفن تمـاس
33751283

جهت تکمیل کادر فروش خود برای ویزیت ) لوازم 
آرایشی و بهداشتی و داروخانه های استان گیالن(

2 نفر ویزیتور با سابقه کار با شرایط ذیل 
دعوت به همکاری می نماید

به چند فروشنده )خانم( در 
»فروشگاه هاي تگین« نیازمندیم

1-ساعت کاري:
شیفت صبح 9:30 الی  14:30

شیفت بعد ازظهر 17 الي 22
2-محل سکونت نزدیك به محل کار

3-حتي االمکان دانشجو )موقتي( نباشد
4-حقوق و مزایاي مکفي در صورت امکان بیمه 

نیز میشود 

شعبه 1: گلسار، بلوار سميه، نبش خيابان 120 
33753405
شعبه 2:منظريه، روبروي هتل پرديس،  فروشگاه تگين
33668489

09118272608

 10 نفر کارشناس فروش

شماره تماس: 09113403324

مجتمع پل گیالنفروشگاه لوازم التحریر جهانی

تلفن تماس: 
01333238260

تکمیل کادر مدیریتی و  پل گیالن جهت  مجتمع 
مالی به رده های شغلی ذیل نیازمند است:

بازاریاب و طراح گرافیك 
کانون تبليغاتی نقش الماس

تلفن تماس: 33321996 و 09112378120

جهت تکمیل پرسنل خود از تعدادی بازاریاب با تجربه و 
طراح گرافیـک در گیالن دعوت به همـکاری می نماید

جذب نیرو در هتل 4 ستاره پدیدار خزر رودسر

1 ( پذيرش خانم / آقا شيفت روز و شب )حداقل ديپلم(
2( کافی من )با حداقل 3 سال سابقه کار(

3 ( آشپز خانم / آقا )با حداقل 3 سال سابقه کار(
4 ( نگهبان آقا حداقل 35 سال  

5 ( سالندار خانم و آقا
6 ( سرايدار )متاهل و 28 تا 40 ساله(

تلفن تماس: 013-42639633-5

مدرس زبان انگلیسی

تلفن تماس: 013-33113573

در  انگلستان  بل  کالج  ای  منطقه  نمايندگی 
به  خود  آموزشی  کادر  تکميل  جهت  گيالن 
تعدادی مدرس زبان انگليسی نيازمند است.

پذیرش آگهی :   33519940 |  013-33515128

کاریابی و اشتغال دیارمیرزا

33519940  -  33515128

حقوق مکفی - ترجيحا مجرد- با انگيزه کاری باال 
ساعت کار 9:30 الی 2 ظهر

ساعت کار عصر 4:30 الی 10 شب

یك منشی خانم جهت کار در کلینیك دامپزشکی به 
صورت تمام وقت

متقاضیان می بایست در بخش عنوان ایمیل ارسالی )عنوان پست( را درج نمایند
عنوان پست: کارشناس مالی و صنعتی |  ترجیحًا مرد

حداقل سابقه کار مفید 5 سال در حسابداری عمومی ، حسابداری صنعتی ، بورس و سهام
حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی

رشته های حسابداری ، مدیریت مالی ، مدیریت صنعتی و حسابرسی از دانشگاه های معتبر

شرایط احراز:
تسلط به قوانین مالی، مالیاتی و محاسباتی - تسلط به استانداردهای حسابداری و قوانین جاری مالی- 
آشنایی به استانداردهای حسابرسی - آشنایی با قانون تجارت - آشنایی به زبان انگلیسی - آشنایی 
با  کامل  آشنایی  بازارهای سرمایه-  با  آشنایی   - تمام شده  قیمت  و  افزارهای حسابداری  نرم  با  کامل 
سفارشات خارجی - توانایی تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آنها - توانایی تهیه قیمت تمام 

شده محصوالت - توانایی تهیه بودجه عملیاتی

1. حقوق ثابت طبق قانون کار 2. پورسانت 
3. هزینه ایاب ذهاب 4. بیمه

تولید کننده انواع درب و پنجره های upvc نماینده رسمی شرکت ساعت تماس: 8 الی 17
ویستابست و وینتک در استان گیالن جهت استخدام در واحد 

فروش از 10 نفر کارشناس فروش دعوت به همکاری می گردد.

آدرس: رشت بلوار شهید انصاری جنب سازمان 
نظام مهندسی استان گیالن

گروه صنعتی پادرا
فروشنده خانم

1( مدیر مالی
* دارای سابقه کاری باال 

* آشنایی کامل با نرم افزار های حسابداری و مالی
2( حسابدار                                                                                                                                           

 * دارای حداقل 5 سال سابقه کاری در زمینه 
خرده فروشی و کل فروشی 

* آشنا با نرم افزار های حسابداری مالی و تجزیه 
تحلیل اطالعات

۳ (مدیر داخلی   
* تحصیالت مرتبط در رشته مدیریت

 * با سابقه کاری مورد قبول
محل کار : رشت

formestekhdam95@gmail.com

حقوق ماهیانه 400000 تومان بی قید و شرط
پورسانت+ بیمه تامین اجتماعی

آدرس: رشت، خیابان مطهری، جنب بانک سرمایه، 
ساختمان کوه نور، طبقه سوم

» داشتن ضامن معتبر الزامی است « 



شرکت  فروش درب های  اتوماتیک برقی 
نیروی های زیر را استخدام می نمایند

1( فروشنده خانم ترجیحا مجرد و با روابط عمومی باال                                                                        
2( کارشناس فروش آقا یا خانم با سابقه و حقوق مکفی  
3( نیروی فنی کار آچاربدست                                                                                                                     
همراه با ماشین جهت همکاری در خدمات پس از فروش

تلفن تماس : 33515128 و  33519940

تلفن تماس:
 44339412 و 33245444

0911۶30۷40۷

مدیر فروش آقا و خانم

بازاریاب حضوری و تمام وقت
بازاریاب  تعدادی  به  پخش  معتبر  شرکت  یک 
کم  فروش المپ  منظور  به  وقت  تمام  و  حضوری 
استان  در  مرتبط  کار  سابقه  با    LED و  مصرف 

گیالن نیازمند است
مزایا: حقوق ثابت طبق قانون کار+ پورسانت عالی+ هزینه 

ایاب و ذهاب+ بیمه

تلفن تماس: 0911۶1۷1988 و 09119892141

تولیدی پوشاک واقع در رشت و صومعه 
سرا به تعدادی چرخکار ماهر، زیگزال 
دوز، وردست ماهر، مزدی دوز، بیرون 

بر و فروشنده نیازمند است.

فروشنده آقا و خانم
به  گیالن  در  فاپکو  شرکت  انحصاری  نمایندگی 
تعدادی فروشنده با سابقه و بدون سابقه آقا و خانم 
در زمینه فروش محصوالت لوکس و اسپرت خودرو 
با مدرک دیپلم و باالتر و یک نفر منشی خانم آشنا 

به کامپیوتر نیازمند است
ساعت تماس: ۸ صبح الی ۱۴

تلفن تماس: 33۶20۷80

صنایع بسته بندی و پخش مواد غذایی قره ناز در 
گیالن به مدیر فروش اقا و خانم با سابقه مدیریت 
در زمینه مواد غذایی در شرکتهای مویرگی استان 

گیالن نیازمند است.

تلفن تماس: 0919۷02۶084 و 0919۷02۶083

آدرس: رشت یخسازی، روبروی پمپ گاز، پاییزان 
سوم، شرکت قره ناز / ساعت مراجعه: ۱۸ الی ۲۰

۱. کارگر انبار
۲. نیسان یخچالدار با راننده

3. مدیر فروش با سابقه
۴. ویزیتور تلفنی خانم

5. فروشنده حضوری آقا و خانم

شرکت پخش بیژن در گیالن جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
از افراد با حداقل مدرک دیپلم دعوت به همکاری می نماید:

تلفن تماس : 09019110014 
091133۷۷049 و 09309۶۷3۶13

بازاریاب خانم
شرکت تجارت ایرانیان جهت تکمیل کادر فروش 
خود در زمینه پخش محصوالت آرایشی از تمامی 
شهرهای استان گیالن و مازندران ، بازاریاب خانم 

استخدام می نماید.

مزایا: حقوق ثابت 1800000 تومان + بیمه و پورسانت

تلفن تماس: 09010000334

-مسؤل امور اداری-خانم
-کارشناس بازرگانی-خانم

-مدیر داخلی و منشی-خانم

های  ردیف  برای  نما  جهان  گستر  تجارت  شرکت 
شغلی زیر نیرو می پذیرد

تلفن تماس : 09112851۶43

متقاضیان رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند
jahannamabusinessco@gmail.com

بازاریاب خانم و آقا
نیروهای  به  برتر  شرکت تولید و پخش سراسری 

ذیل در گیالن نیازمند است
 ۱. ویزیتور حضوری خانم 3 نفر
   ۲. ویزیتور حضوری آقا 3 نفر

آدرس: خ شریعتی ، ابتدای خ تختی، جنب بانک ملت، ساختمان 

آموزگاه کادوس، طبقه 3 )مراجعه با هماهنگی قبلی(

تلفن تماس: 091182۷5313

۱. بازایاب حضوری خانم و آقا در مناطق رشت، انزلی، 
الهیجان، رودسر، املش، کالچای، چابکسر، صومعه 

سرا، ماسال، شاندرمن، شفت
۲. سرپرست فروش با سابقه کار

3. راننده با ماشین نیسان یخچالدار
۴. کمک انباردار

شرکت شیر پاستوریزه فرامان گیالن جهت تکمیل کادر فروش 
خود دعوت به همکاری می نماید:

تلفن تماس: 4 – 33883583

داوطلبان می توانند به ادرس : رشت، شهر صنعتی ، پایین تر از 
سازمان تامین اجتماعی ، شرکت شیر پاستوریزه فرامان گیالن

حسابدارخانم
فروشگاه چوبکاران عصر نوین در رشت به یک 
نفر حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو و با 

حداقل دو سال سابقه کار نیازمند است.
آدرس: جانبازان، آج بیشه، بعد از پل دوم، 

فروشگاه چوبکاران عصر نوین

تلفن تماس: 09113318۷3۷

۱ - مامور پخش با حداقل دو سال سابقه- ۱ نفر
0938۷32324۷

۱ - راننده با ایسوزو با سابقه- ۱ نفر
0912۶020040

ساعت تماس 9 الی ۱6

شرکت دوغ ناملی به نیرو های ذیل در گیالن 
نیازمند است:

آشنا به فروش در حوزه مواد غذایی و بهداشتی
۲۲ تا 35 سال سن

شرکت نگین گیالن نماینده انحصاری محصوالت داخلی 
فروش  پرسنل  ظرفیت  تکمیل  منظور  به  خارجی  و 
مویرگی در سطح استان گیالن 4 نفر نیروی خانم و آقا 

استخدام می نماید.

تلفن مسئول اداری- مالی سازمان:
33508۷13 و 0990۶9۶۷300

مزایا: آموزش، حقوق ثابت اداره کار+ پورسانت تصاعدی 
+ کمک هزینه ایاب و ذهاب+ اهدا حکم پرسنلی+ بیمه و 

قرداد پس از دوره آزمایشی بلند مدت

حسابدار خانم با حداقل 5 سال سابقه کار

گروه صنعتی 
وین ست

تلفن تماس: 013-33۷3۶821-5

آدرس: رشت، بلوار شهید انصاری،مابین دیلمان و گلباغ نماز، 
طبقه فوقانی بانک مسکن، واحد ۴

)تماس: 9 صبح الی۴ عصر(   )مراجعه:  ۱۴  الی۱۸ (

UPVC  تولید کننده انواع درب و پنجره
 نماینده رسمی شرکت ویستا بست در 

شمال کشور  استخدام می نماید

dayasanat94@gmail.com :ارسال رزومه 1. سرپرست فروش خانم ، ۴ نفر با سابقه کار در شرکت های پخش
2. بازایاب حضوری خانم، 1۰ نفر، با سابقه کار برای رشت و سایر 

شهرهای استان
3. بازایاب حضوری آقا ، 1۰ نفر ، با سابقه کار برای رشت و سایر 

شهرهای استان
۴. بازاریاب تلفنی خانم با سابقه کار، ساکن رشت

شرکت پاک شیما تولید کننده انواع شوینده جات با برند 
رز در راستای تکمیل کادر پرسنلی دفتر مرکزی استان 

گیالن از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید:

تلفن تماس: 0911۷۶۶۶183

کلینیک ساختمانی علیرضا در گیالن از تعدادی فروشنده با حقوق و پورسانت باال و حسابدار خانم / آقا مسلط به 
نرم افزار هلو جهت کار در این مجموعه دعوت به همکاری میکند.

آدرس : رشت، فلکه رازی، بلوار رازی، نبش خ قلی زاده ساعت مراجعه : 10 الی 12 و 1۶ الی 19
تلفن تماس: 33519۷4۷ و 33534232


