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سینا هوشمند

و  شیعه  بین  تقابل  و  مذهبی  اختالفات  ی  مسئله 
استفادهی  مورد  همیشه  ابزارهای  از  یکی  سنی 
برادران مسلمان  ایجاد اختالف بین  برای  دشمنان 
بوده است، طی همهی این سال ها کسانی که چشم 
را  مسلمان  ملت های  سرافرازی  و  پیشرفت  دیدن 
اختالفات  سازی  برجسته  با  کرده اند  سعی  ندارند 
طبق  بر  و  کنند  تضعیف  را  امت  اتحاد  و  اشتراک 
شکوهمند  انقالب  پیروزی  از  بعد  بکوبند.  اختالف 
راستای  و  )ره(  امام  حضرت  تدبیر  به  بنا  اسالمی 
آیه شریفه واعتصموا به حبل اهلل جمیعا وال تفرقوا 
روایت  به  ربیع االول  دوازدهم  در  اکرم  نبی  والدت 
اهل سنت، و در هفدهم ربیع االول به روایت شیعه 
به عنوان هفته وحدت نامگذاری شد و انصافا طی 
همه این سال ها کارگزاران و مسئوالن ارشد نظام 
و  نکرده اند  تاکید  وحدت  اندازه  به  هیچ چیزی  بر 
ایران همواره منادی و پرچم دار وحدت بوده است. 
بالیی  و  مصیبت ها  از  بسیاری  بنگریم  نیک  اگر 
به  آمده  وارد  اسالم  جهان  بر  امروز  و  دیروز  که 
از  است.  بوده  اتحاد  و عدم  اختالفات  همین  دلیل 
مسئله فلسطین گرفته تا ایجاد گروه های تکفیری 
وحشی گری  هیچ  از  که  داعش  نظیر  تروریستی 
پرهیز نکرده اند در همه جای آن ها ردپای دشمنان 
مسلمانان  بین  اتحاد  عدم  از  آن ها  سواستفاده  و 

دیده می شود.
پرواضح است که مقصود از نامگذاری این هفته به 
نام وحدت صرفا یک اسم نبوده و دنیای اسالم برای 
نجات از چنگال قدرت های بیگانه و دشمنان خبیث 
باید عملی به سمت وحدت حرکت کند. خوشحالی 
اختالفات  با  رابطه  در  بدخواهان  زایدالوصف 
علی الخصوص  مسلمان  کشورهای  در  قومیتی 
است  این  نشانگر  خود  اسالمی  و  یکپارچه  ایران 
به حد  اسالم  تفرقه افکنانه دشمنان  تالش های  که 
اعالی خود رسیده و بنابراین لزوم هوشیاری مردم 

بیش از پیش احساس می شود.
منطقی  و  کالمی  بحث  با  می توان  که  شرایطی  در 
کرد؛  تاکید  اشتراکات  بر  و  مرتفع  را  اختالفات 
دشمنان  همان  به  کردن  کمک  فحاشی  و  بدگویی 
تخبگان  دوش  بر  سنگینی  وظیفه  بنابراین  است 
سازی  آگاه  برای  اسالم  دنیای  فرهنگی  و  سیاسی 
به  دشمنان  شر  تا  دارد  وجود  مسلمان  ملت های 

خودشان برگردد.
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انــزلی کریدور  بنـدر 
عبوری کاال از چین به اروپا

در دیدار مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
با هیات تجاری چین مطرح شد:

4

خوش رنگ ترین مدال المپیک 2020 
را به استادم قول دادم

7

2
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ورزشی

افشاگری نظرمحمدی درباره 
مدیرعامل سابق سپیدرود

همایش »بازشناسی نقش کسما در 
جنبش جنگل « برگزار می شود 

تفکر تکفیری خطرناک و توهین به 
مقدسات حرام است

مهم ترین اخبار

استانی

فرهنگی

مخالف خرید سپیدرود نیستم

استانی

یک بام و دوهوای شورای شهر رشت 
در خرید امتیاز سپیدرود
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حاضر نشده ایم به کسی باج دهیم

2استانی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه  استان گیالن:

در سایه موافقت با کمک 841 میلیون تومانی

جوانان

عده قلیلی ۶0 میلیارد بدهی به شهرداری منطقه یک دارند
مهندس   | دیارمیرزا  جوانان 
برخی  بدهی  خصوص  در  پورناصرانی 
قلیلی  ای  عده  کرد:  اظهار  شهروندان 
از شهروندان به شهرداری بیش از ۶۰ 
میلیارد بدهی ناشی از آرای کمیسیون 
ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ دارند و در صورتی 
پرداخت  جهت  آتی  سال های  که   در 
مراجعه کنند به واسطه قوانین موجود 
او  نمی شود.  آن ها  مشمول  بهره ای 
همچنین گفت: به طور مثال یک مودی 
مرتکب  تخلفی  سال۹۰  در  بدهکاری 
که  مختلفی  دالئل  به  مراجعه  و  شده 
مفصل بوده و ریشه آن هم قابل تامل 
برمبنای   ۹۴ سال  در  پرونده  است، 
سال وقوع تخلف یعنی سال ۹۰ به یک 
میلیارد رای منجر شده و باتمام فشار 
شهرداری تا کنون دریافت نشده است. 
سواالتی  کردن  مطرح  با  پورناصرانی 
این  در  بیشتر  تامل  به  را  همشریان 
با توجه  مورد دعوت کرد و گفت: اوال 
به قانون منع فروش و واگذاری چطور 
این  به  رسان  خدمات  شرکت های 
داده؟  گاز  و  برق  و  آب  انشعاب  ملک 
در حالی که قانون مذکور اشاره  صریح 
و گواهی  پروانه ساخت  دارد که حتما ً 
باید  معتبر  کار  پایان  یا  و  خالف  عدم 
ارائه می شد که قطعا با توجه به تخلف 

ملک این امر میسر نبوده است.

مهندس پورناصرانی :

شهردار منطقه یک با اشاره به موارد مشابه در شهرهای دیگر گفت: همین االن شهردار 
ی مشهد به محض مشاهده تخلف ملک  با تابلویی که مشترکًا آرم دادگستری و شهرداری 
و سازمان نظام مهندسی روی آن حک شده ملک را پلمب می کند و مالک حق فک پلمب 
ندارد  و برای آن مجازات در نظر گرفته اند و به این ترتیب جلوی تخلف و سوء استفاده ها 
گرفته شده، اما در شهرداری رشت وضعیت و حمایت ها را قطعًا مردم بهتر می دانند و در 

حد توان مدیریت شهری انتظار دارند.
مهندس پورناصرانی تاکید کرد: وقتی شهرداری بنر جهت اطالع عموم با توجه به تخلف 
و بدهی جلوی ملک نصب کرده، در نهایت ماشین با آرم و پالک دولتی برای همراهی با 

متخلف نسبت به برچیدن بنر و...اقدام شده است!
آن هم در حالی که افرادی به شهرداری مراجعه می کنند برای یک واحد مسکونی خود 
با توجه به تخلفات و احداث بدون پروانه قادر به دریافت مجوز آب و برق و... به واسطه 

قانون مورد اشاره نیستند!
این  پروژه  میلیارد سال۹۰ چند  با مبلغ یک  ثانیًا  داد:  ادامه  شهردار منطقه یک رشت 
شهر می توانست انجام شود؟ امروز بر فرض دریافت همان  مبلغ چند پروژه انجام می شد؟

 سوم چرا حمایت؟! چهارم شهروندان 
حداقل  با  رشت  شهرداری  بدانند 
حمایت ها امور شهری  را انجام می دهد 
و بیشترین حواشی در سال های اخیر 
متوجه شهرداری ست در حالی که در 
سالهای گذشته کاری انجام نمی شد و 
شهرداری در شهر حداقلی ها را هم به 

درستی انجام نمی داد. 
احداث  قانونی  روند  پایان  در  او 
ساختمانی  تخلفات  به  که  ساختمان 
را تشریح کرد: می دانید  دامن می زند 
محض  به  تخلف  دارای  امالک  که 
در  اگر  فرض  به  تخلف،  شدن  محرز 
مرحله ستون طبقه همکف هم باشند 
کمیسیون  به  پرونده شان  رسیدن  تا 
از  قانونی  مراحل  طی  روز   ۱۵ حدود 
اطالع و ابالغ تخلف و... را طی می کند 
که  کمیسیونی  در  ماه  دو  حدود  و 
طی  زمان  نیست  آن  عضو  شهرداری 
می شود تا رای صادر گردد. شهرداری 
با حداقل نیروهای در اختیار که توان 
کنترل همه ساختمان ها را قطعًا ندارد. 
شتابزدگی و ساخت شبانه در ساخت 
عملیات  پیشرفت  و  امالکی  اینچنین 
در صورت صدور رای تخریب با توجه 
که  صورتی  در  و  احداث  پیشرفت  به 
مالک به رای اعتراص نکند  که نیاز به 
طرح موضوع در کمیسیون تجدید نظر

باشد، مشکل بزرگی است. 
اجرای  تصویب  به  نیاز  اگر  تازه 
باشد  تامین  شورای  در  تخریب 
با  می کند،  طی  را  ماه  سه  حداقل 
عدم  و  عملیات  پیشرفت  به  توجه 
امکان  باالتر  برای  طبقات  رای  صدور 
مجدداً  انتها  در  ندارد!  وجود  تخریب 
می شود  ارجاع  کمیسیون  به  پرونده 
سازنده  و  احداث  و  تخلف  ادامه  باز 
به  را  واحد ها  و  غیر  به  را  ملک 
درآمد  کم  قشر  و  بضاعت  بی  افراد 
و  کرده  واگذار  قوانین  از  بی اطالع  و 
این که رای تخریب  از  شهرداری پس 
همه  و  کرد  دریافت  کمیسیون  از 
که  افرادی  با  داد  انجام  را  مراحل 

اشاره شد مواجه خواهد بود.
پــورنــاصــرانــی  مــهنــدس 
در  شهرداری  گفت:  پـــایـان  در 
ناچار چنین ساختمان هایی  به  نهایت 
هم  استحکام  لحاط  از  عمومًا  که  را 
ایمنی الزم ندارد و ضوابط شهرسازی 
نشده،  رعایت  در  هم  نشینی  و عقب 
خود  این  که  کرد  خواهد  تخـریب 

تبعات اجتماعی را در پی دارد. 
حال قضاوت بماند برعهده رشتوندان 

عزیز!

امام جمعه اهل سنت تالش:

با حضور نوبخت:

شالتوک مبینا  نژاد:
روستایی قدیمی اما فاقد امکانات
5

مجید رجبی ویسرودی
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گیالن

اجرای طرح تامین کیفیت آب 
شرب 180 روستای گیالن

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   | میرزا  دیار  جوانان 
روستایی گیالن خبر داد: طرح تامین کیفیت مناسب آب 

شرب 180 روستای شرق این استان اجرا شد. 
مخزن  این طرح  راستای  در  افزود:  فّرامینی  محمدعلی 
زمینی 10 هزار مترمکعبی مجتمع آبرسانی شهید خوش 
شده،  واقع  الهیجان  شیخانبر  روستای  در  که  سیرت 

شستشو داده شد. 
وی تصریح کرد: شستشوی این مخزن ذخیره و تعدیل 
فشار 5 روز کاری به طول انجامید. به گفته ی وی؛ برای 

شستشوی این مخزن 50 میلیون ریال هزینه شد. 
فّرامینی، هدف از اجرای این طرح را تامین پایدار کیفیت 

و جلوگیری از کدورت آب شرب اعالم کرد. 
روستاها  این  آب شرب  تامین  منبع  اینکه  بیان  با  وی، 
مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه است، 
این مجتمع،  تولید شده در  خاطرنشان کرد: روزانه آب 
شیخانبر  روستای  مترمکعبی  هزار  مخزن 10  طریق  از 
باب مخزن 5 هزار مترمکعبی در آستانه  الهیجان و 2 
اشرفیه و لنگرود به 180 روستای این شهرستان ها توزیع 

می شود. 
سیرت  شهید خوش  آبرسانی  مجتمع  گزارش؛  بنابراین 
یکی از بزرگترین مجتمع های آبرسانی روستایی در سطح 
کشور است که ساالنه بسیاری از مهندسان و کارشناسان 
صنعت آب و فاضالب و دانشجویان و اساتید دانشگاهی از 
نحوه ی ساخت و تولید و توزیع آب شرب این مجتمع 

بازدید می کنند.

و  افزایی  توان  راستای  |در  میرزا  دیار  جوانان 
ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده از ظرفیت 
و  انزلی  آزاد  منطقه  امکانات  و  توانمندیها  ها، 
به  رسانی  در خدمت  استان  احمر  هالل  جمعیت 
نامه  تفاهم  منطقه،  محدوده  گردشگران  و  اهالی 
همکاری فی ما بین این سازمان و جمعیت هالل 

احمر گیالن منعقد گردید.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  فاتحی  مجید 
ایجاد  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
میان دستگاه  بیشتر  هر چه  افزایی  هم  و  تعامل 
های اجرایی و ارتباط مناسب در خصوص مدیریت 
بحران را مهمترین هدف انعقاد تفاهم نامه مزبور 
های  ظرفیت  از  گیری  بهره  گفت:  و  کرد  اعالم 
کیفی  کمی،  سطح  ارتقای  راستای  در  طرفین 
افزایش  منظور  به  نجات  امکانات  و  تجهیزات 
حوادث  برابر  در  جامعه  آوری  تاب  و  آمادگی 
همچنین  و  استان  و  منطقه  سطح  سوانح  و 
نیز  و  امدادی  های  تیم  آمادگی  و  سازماندهی 
بندهای  دیگر  از  همگانی  های  آموزش  توسعه 
تفاهم نامه فی مابین سازمان منطقه آزاد انزلی و 

جمیت هالل احمر استان گیالن می باشد.
با  انزلی  جانشین ستاد خدمات سفر منطقه آزاد 
و  امداد  پایگاه  نامه  تفاهم  این  طبق  اینکه  بیان 
مستقر  منطقه  این  در  اضطراری  درمان  و  نجات 
خواهد شد افزود: در این راستا مقرر است اولین 
جمعیت  دریایی  نجات  و  امداد  تخصصی  پایگاه 
هالل احمر در منطقه آزاد انزلی شروع بکار نماید 
و در عین حال بهره مندی از مزیت های منطقه در 
از دیگر  ناوگان لجستیک هالل احمر  امر تجهیز 

موارد مورد تفاهم می باشد.
مابین  بند  نوزده  و  ماده  پنج  در  نامه  تفاهم  این 
اجتماعی،  فرهنگی،  معاون  فاتحی  مجید 
مهدی  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
استان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست  پور  ولی 

گیالن منعقد شد.

ایجاد پایگاه امداد و نجـات 
جاده ای جمعیت هالل احمر 

در منطقه آزاد انزلی

با  گفتگو  در  مسچیان  علیرضا   | میرزا  دیار  جوانان 
دیارمیرزا با اشاره به انتخاب روستای دهنه سر شیجان 
گیالن  گردشگری  نمونه ی  و  روستای هدف  عنوان  به 
گرفته  صورت  های  رایزنی  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
محله  میان  محله،  فومن  توکسر،  شیجان،  روستاهای 
و راسته کنار نیز در کنار دهنه سر شیجان از حمایت 

صندوق کارآفرینی امید برخوردار شده اند.
با بیان اینکه با اجرای این طرح دولت  بخشدار خمام 
کیفیت  بهبود  و  اشتغالزایی  راستای  در  بزرگی  گام 
بر  عالوه  شد:  یادآور  است  برداشته  روستایی  زندگی 
دهنه سر  روستای  تا  شهری  حوزه  انتهای  جاده ی  آن 
سرمایه  برای  مستعد  و  توریستی  جاده ای  به  شیجان، 

گذاری و گردشگری تبدیل می شود.
این  به  ورود  با  امید  کارآفرینی  صندوق  افزود:  وی 
دام  پرورش  جمله  از  مختلفی  زمینه های  در  روستاها 
و طیور، توسعه ی گردشگری، گردشگری غذا، مشاغل 
با سود ۴  و صنایع دستی روستایی تسهیالت  خانگی 

درصد به متقاضیان پرداخت می کند.
به  شیجان  دهنه سر  روستای  مجاورت  به  مسچیان 
تاالب انزلی اشاره کرد و با اشاره به احداث اولین اسکله 
شهرستان رشت توسط دهیاری منطقه و آسفالت راه 
روستایی منتهی به تاالب انزلی اظهار کرد: صدور مجوز 
و پرداخت تسهیالت برای خرید قایق موتوری در قالب 
صورت  اقدامات  دیگر  از  وابسته  گردشگری  طرح های 

گرفته در این منطقه بوده است.
بخشدار خمام همچنین از حضور جایکا برای تفکیک 
از مبدا و ساماندهی و مدیریت پسماند روستای  زباله 
دهنه سر شیجان نیز به منظور حفظ مدیریت اکولوژیک 

تاالب انزلی خبرداد.
 8 به  اشاره  با  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  وی 
طرح بومگردی گفت: با اجرای این طرح ها ۳0 اشتغال 
با  ایجاد شده و  اشتغال دائم  تعداد  به همین  موقت و 
تعداد 25 طرحی که بزودی انجام می شود پیش بینی 

می شود 100 نفر اشتغال ایجاد شود.
شده  برداشته  بلند  گام  اینکه  بیان  با  خمام  بخشدار 
بی دریغ  های  تالش  با  زدایی  محرورمیت  راستای  در 
استاندار گیالن صورت گرفته است، یادآور شد: در این 
پیگیریهای  و  فرماندار  های  تالش  و  ها  حمایت  بین 
بسیار  نقش  مجلس  در  رشت  نمایندگان  مجموعه 

پررنگی داشته و دارد.

به روایت بخشدار خمام
گام بزرگ دولت در اشتغال زایی 

و محرومیت زدایی روستاها 

مدیرکل  عادلی  ولی  حجت االسالم   | دیارمیرزا  جوانان 
مدیران  جمع  در  گیالن  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
مسئوالن و سردبیران رسانه های استان گیالن بر لزوم 
شیوه های  از  بهره گیری  با  رسانه ها  توسط  وقف  ترویج 
نوین تاکید کرد و افزود: اوقاف بدون تعامل و ارتباط با 

رسانه ها کاری از پیش نمی برد.
عادلی با بیان اینکه هم اکنون حدود 20 بقعه متبرکه 
در گیالن درآمد خوبی دارند، اظهار کرد: برخالف دهه 
های گذشته در شرایط فعلی در سازمان اوقاف همه چیز 
ضاطبه مند است و یک مدیر حتی نمی تواند هزار تومان 

را بدون دستور جابه جا کند.
تاکیدبر  با  گیالن  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
اینکه اوقاف کامال برنامه محور بوده، یادآور شد: به هیچ 
وجه سلیقه ای کار نمی کنیم و بر اساس دستورات و 
تکالیف شرعی درآمد هر بقعه باید در همان بقعه هزینه 

شود و هزینه ها کامال شفاف است.
صرف  درآمدها  درصد   ۴0 اساس  این  بر  گفت:  عادلی 
کارهای عمرانی، 20 درصد کارهای فرهنگی، ۳0 درصد 
درصد   10 و  شود  می  جاری   ای  هزینه  امور  صرف 
به تشخیص  تا  ارسال می گردد  به مرکز  نیز  باقیمانده 
مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان صرف امورات شود.

با  رابطه  در  شده  مطرح  های  گالیه  خصوص  در  وی 
اینکه وقی بودن لشت نشاء مانع توسعه آن شده است، 
مقصر  نشاء  لشت  مردم  غلط  تفکر  این  باب  در  گفت: 
نیستند بلکه مقصران اصلی آن دسته از خواصی هستند 
وقفیت  عدم  قول  شهر  این  مردم  به  سال  سالیان  که 
لشت نشا را داده اند در حالی که هیچ دستگاه و مرجع 
تقلیدی در ایران حاضر نمی شود حکم به دستور عدم 

وقفیت یک موقوفه بدهد.
عادلی در ادامه افزود: تفکر غلطی از دیرباز بر این اساس 
توسعه است و ۶0 سال علیه وقف  مانع  بوده که وقف 
بخواهد  هرکسی  شهر  آن  در  درحالیکه  شده  تبلیغات 
ساخت و ساز کند مانعی برای آن وجود ندارد و اوقاف 

آمادگی الزم برای همکاری را داراست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن:

دلیل برخی هجمه ها علیه اوقاف این است که حاضر نشده ایم 
به کسی باج دهیم 

برای برخود با بقاع جعلی نیازمند کمک سایر 
مسئوالن هستیم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن به برخورد 
جدی با بقاع جعلی تاکید کرد و افزود: هم اکنون بقاع 
بقاع  با تخریب  رابطه  اما در  اند  جعلی شناسایی شده 
جعلی نیازمند همکاری نیروی انتظامی، شورای تامین 
استان و شهرستان ها هستیم و به تنهایی نمی توانیم 

کاری از پیش ببریم.
از  دسته  آن  داخلی  امور  در  اوقاف  اینکه  بیان  با  وی 
مساجدی که بقعه ندارند دخالتی نمی کند، یادآور شد: 
اما  حکم اعضای هیات امنا توسط اوقاف زده می شود 
سازمان  و  ارشاد  مساجد  از  دسته  این  داخلی  امور  در 

تبلیغات اسالمی نقش دارند.
ضابطه  امامزادگان  در  قبر  فروش  اینکه  بیان  با  عادلی 
مند و تعریف شده است گفت: در این بین قیمت قبر از 
200 هزار تومان تا چند میلیون تومان هم وجود دارد 
پذیرد که  قیمت صورت  در  نیز  تخلفی  است  و ممکن 
در این صورت واحد بازرسی با متخلفان برخورد خواهد 

کرد.

 زیر بار اقدامات غیرقانونی نمی روم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن با بیان اینکه 
عالقه مند به احداث بیمارستان مشارکتی برای بیماران 
سرطانی هستیم، گفت: در غرب گیالن زمین الزم برای 
احداث بیمارستان فراهم بود اما این بیمارستان باید در 
سایر  وجود  کار  این  دلیل  و  شود  احداث  استان  مرکز 

بیمارستان ها برای همپوشانی الزم است.
عادلی همچنین بر لزوم نامگذاری بیمارستان وقف شده 
به نام خود واقف تاکید کرد و افزود: از لحاظ شرعی باید 
نام واقفان بر سر در بیمارستان نصب شود اما متاسفانه 
دستگاه ها زیر بار این موضوع نمی روند و فکر می کند 
اوقاف با اینکار نیت خاصی دارد در حالیکه ما نه دکتر 

داریم و نه اینکه قادر به اداره بیمارستان هستیم.
موقوفات  حقوق  و  حق  گرفتن  برای  اینکه  بیان  با  وی 
با کسی تعارف نداریم اظهار کرد: مدیر نظام هستیم و 
وظیفه داریم به مردم خدمت رسانی کنیم اما دلیل برخی 
هجمه های صورت گرفته علیه اوقاف این است که حاضر 
نشده ایم به کسی باج دهیم و زیر بار تخلف و اقدامات 

غیرقانونی برویم.

کل  مدیر  محمدپور  |قربانعلی  میرزا  دیار  جوانان 
از ممنوعیت شکار  حفاظت محیط زیست گیالن 
پرندگان به دلیل نگرانی از شیوع آنفوالنزای فوق 

حاد خبر داد.
وی با اعالم این خبر گفت: بر اساس نامه رسمی 
محیط  حفاظت  سازمان  طبیعی  محیط  معاون 
زیست کشور،صدور پروانه شکار و صید هرگونه 

پرنده تا اطالع ثانوی ممنوع است.
اشاره  با  گیالن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
سازمان  مکاتبه  براساس  تصمیم  این  اینکه  به 
شیوع  از  نگرانی  دلیل  به  و  کشور  دامپزشکی 
طریق  از  پرندگان  حاد  فوق  آنفوالنزای  بیماری 
و  شکار  هرگونه  و  شده  گرفته  مهاجر  پرندگان 
این  وضعیت  شدن  روشن  تا  پرندگان  این  صید 
این  اتخاذ  برای  کرد  است،اضافه  ممنوع  بیماری 
مشورت  نیز  استان  عالی  دستگاههای  با  تصمیم 

و هماهنگی الزم بعمل آمده است
ممنوعیت،شامل  کرد:این  تصریح  محمدپور 
کسانی که پروانه شکار اخذ کرده اند،نیز می شود.
تهدیدات  و  مشکل  رفع  در صورت  است  بدیهی 
اطالع  به  مراتب  شکار،  مجدد  امکان  و  موجود 

عموم رسانده خواهد شد.

شکار پرندگان در 
گیالن ممنوع شد

در  استاندار   | میرزا  دیار  جوانان 
دیدار با علما و روحانیون اهل سنت 
مسائل  به  پرداختن  گفت:  گیالن 
حفظ وحدت از سوی مسئوالن نظام 
به  توجه  اهمیت  از  حاکی  دولت  و 

مذاهب اسالمی است.
 دکتر محمدعلی نجفی در این دیدار 
صمیمی که برای سومین سال پیاپی 
با حضور علما  و روحانیون اهل سنت 
اهل  جمعه  ائمه  و  فرمانداران  نیز  و 
تشیع و تسنن شهرستان های تالش، 
استانداری  در  آستارا  و  رضوانشهر 
برگزار شد ضمن تبریک فرا رسیدن 
ایام میالد پیامبر عظیم الشأن اسالم 
بنای  سنگ  افزود:  وحدت  هفته  و 
نامگذاری هفته وحدت براساس نظر 
ارزشمند بنیانگذار جمهوری اسالمی 
بر  مبنی  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
لزوم وحدت بین اهل تشیع و تسنن 

گذاشته شده است.
رهبر  و  راحل  امام  بلند  نگاه  به  وی 
حفظ  درخصوص  انقالب  معظم 
و  اشاره  اسالمی  مذاهب  وحدت 
و  جهانی  استکبار  کرد:  خاطرنشان 
صهیونیست برای ایجاد تفرقه و نزاع 
اهل  ویژه  به  اسالمی  مذاهب  بین 
تشیع و تسنن در تالش هستند که 

تاکنون موفق نبوده و نخواهند بود.
به  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
بر  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات 
بین  در  تفرقه  هرگونه  از  جلوگیری 
اشاره  تسنن  و  تشیع  اهل  برادران 
به مسائل  پرداختن  اظهار داشت:  و 
حفظ وحدت از سوی مسئوالن نظام 
به  توجه  اهمیت  از  حاکی  دولت  و 

مذاهب اسالمی است.
تفرقه  افکار  داشت:  اظهار  وی 
برانگیز باعث از بین رفتن وحدت در 
بین مسلمانان می شود که متأسفانه 
برخی نادانسته به آن دامن می زنند.

افکار تفرقه برانگیز باعث از بین رفتن 
وحدت می شود

دکتر نجفی گفت: ممکن است برخی 
برخی  افکار  در  غلط  به  اندیشه ها 
جاهالن که به ظواهر کلمات بسنده 
می کنند گسترش پیدا کند که هرگز 
مسیر  این  در   رهبری  و  امام  خط 

نبوده است.
جمهور  رئیس  شعار  و  نگاه  به  وی 
حفظ  بر  که  انتخابات  ایام  در 
و  اشاره  بود  گرفته  شکل  وحدت 
خاطرنشان کرد: این نگاه  به عنوان 
رفتار دولت محسوب شده  و  مشی 
و در استفاده از نیروهای انسانی با 
تجلی  مختلف  مذاهب  و  اندیشه ها 

پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه دشمنان با شیطنت 
اختالفات  به  زدن  دامن  حال  در 
مذاهب اسالمی هستند افزود: باید 

و  برادران  بین  در  صمیمت  وجود 
خواهران اهل تشیع و تسنن دارد.

عالقمندی  کرد:  خاطرنشان  وی 
تسنن  اهل  خواهران  و  برادران 
یک  عنوان  به  بنده  به  نسبت 
برایم  آرام بخش  و  ماندگار  سرمایه 

محفوظ است. 
برای  هرگز  افزود:  نجفی  دکتر 
از  فردی  اینکه  انتصابات  در  بنده 
باشد  تشییع  اهل  یا  تسنن  اهل 
شایستگی ها  به  و  ندارد  تفاوتی 

فکر می کنم.
و  علما  از  برخی  دیدار  این  در 
بیان  به  تسنن  اهل  روحانیون 
دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

به عنوان  االول  ربیع   ۱۷ لغایت   ۱۲
هفته وحدت نامگذاری شده است.

باشیم  هوشیار  و  آگاه  همیشه 
به  آنان  نفوذ  اجازه ی  ای  ذره  تا 

اندیشه های مردم را ندهیم.
دولت  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
و  قومیت ها  از  استفاده  بر  مبنی 
تقویت  و  همگرایی  برای  مذاهب 
تصریح  ملی  و  فرهنگی  وحدت 
بهترین  گذشته  سال   ۳ در  کرد: 
توفیقات عمرانی را در مناطق سنی 

نشین استان شاهد بوده ایم.
در  را  عمرانی  توفیقات  بهترین   
شاهد  استان  نشین  سنی  مناطق 

بوده ایم.
در  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 
زمان حضور در مناطق اهل تسنن 
آنان  گرم  و  پرشور  استقبال  مورد 
از  نشان  این  افزود:  می گیرم  قرار 

انعقاد تفاهم نامه سـازمان منطقه آزاد 
انزلی و جمعیت هالل احمر استان گیالن

استاندار گیالن در دیدار جمعی از علما و روحانیون اهل سنت استان
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در  ترکان  اکبر   | میرزا  دیار  جوانان 
کاسپین  مجتمع بندری  از  بازدید 
به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
احیای ۴۸ واحد راکد در این منطقه 
در  تغییر  واحدها با  این  کرد:  اظهار 
فناوری  از  استفاده  و  تولید  خطوط 
های نوین مشغول به فعالیت هستند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور با بیان اینکه درست 
است که بخشی از صنایع کشور برای 
در  سرمایه  به  رکود  از  آمدن  بیرون 
اما  شد:  یادآور  دارند  نیاز  گردش 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح کرد:

دعوت از رئیس جمهور برای حضور در مراسم افتتاحیه 
مجتمع بندری کاسپین  شفقی خبرداد:

از  قطار  آزمـایشی  حرکت 
اروپا به آستارا

جوانان دیار میرزا | »سیروس شفقی« در جریان 
بین  آهن  خط  پیشرفت  میزان  از  میدانی  بازدید 
اساس  بر  کرد:  اظهار  آستارا،   – آستارا  المللی 
کمیسیون  اجالس  در  پذیرفته  صورت  توافقات 
مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجان، عملیات احداث خط 
قابل  با سرعت  آستارا   – آستارا  المللی  بین  آهن 

قبولی در حال انجام است.
کیلومتر  نیم  و  به ۸  قریب  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  آذربایجان،  جمهوری  خاک  در  پروژه  این  از 
اتمام رسیده است، افزود: عملیات احداث پل ریلی 
مشترک به روی رودخانه مرزی آستاراچای نیز در 

مرحله پایانی قرار دارد.
شفقی در بخش دیگر سخنان خود از ادامه عملیات 
احداث این پروژه در خاک جمهوری اسالمی ایران 
سخن گفت و ادامه داد: عملیات احداث ۲ و نیم 
کیلومتر از این پروژه در آستارای ایران آغاز شده 
است و با سرعت خوبی در حال تکمیل می باشد.

فرماندار آستارا اضافه کرد: با بررسی های به عمل 
آمده، پیش بینی می شود عملیات ریل گذاری این 
پروژه در خاک ایران تا چند روز آینده آغاز و ظرف 
یک ماه آینده، از نقطه صفر مرزی تا تقاطع باغچه 
از رفع موانع  انجام شود. وی  به شکل کامل  سرا 
تصریح  و  گفت  سخن  ایران  خاک  در  پروژه  این 
کرد: قطاری از اروپا، با هدف مسافت سنجی مسیر 
وارد  آینده  روز  چند  تا  جنوب،   - شمال  کریدور 
خاک ایران خواهد شد. فرماندار آستارا در بخش 
اعتبار  تخصیص  و  تأمین  از  خود  سخنان  دیگر 
آهن  راه  در حریم  موجود  اراضی  و  امالک  خرید 
در خاک ایران خبر داد و تأکید کرد: تا کمتر از 
۱۰ روز آینده مبلغ مدنظر به استان گیالن حواله 
اقدامات  اداری،  فرآیند  انجام  از  پس  و  شود  می 
الزم برای گرفتن سند و پرداخت وجه به مالکان 
پایان در خصوص  نیز محقق خواهد شد. وی در 
وضعیت پیشرفت عملیات احداث بارانداز این خط 
آهن در آستارای ایران، توضیح داد: کل محدوده 
و  دارد  وسعت  هکتار   ۶۰ حدود  آستارا  بارانداز 
عملیات احداث آن نیز آغاز شده است. با تکمیل 
این خط ریلی، »آستارا« نخستین شهر در کشور 
از سه روش حمل  توأمان  به شکل  باشد که  می 
از  به عبارتی  یا  و  ریلی  و  نقل، زمینی، دریایی  و 

»حمل و نقل ترکیبی« بهره مند خواهد شد.

تنهایی  به  تامین سرمایه در گردش 
تکنولوژی  ورود  بلکه  نیست  کافی 
های جدید و فناوری های پیشرفته 
چرخ  درآوردن  حرکت  به  برای  هم 
به  تنها  و اگر  نیاز است  صنایع راکد 
تنها  کنیم  اکتفا  گردش  در  سرمایه 
منابع و سرمایه ها را سوزانده ایم. وی 
با بیان اینکه از ۵ واحد تولیدی فعال 
در حوزه دانش بنیان و فناوری های 
شد:  یآدآور  کرده,  بازدید  پیشرفته 
شرکتی که در حوزه تولید تجهیزات 
و دستگاه های تصویربرداری پزشکی 

است.  شده  انجام  خصوصی  بخش 
الیحه  کرد:  اظهار  پایان  در  ترکان 
انتظار  در  آزاد جدید  مناطق  ایجاد 
شورای  مجلس  نمایندگان  تصویب 

اسالمی است.
گفتنی است همزمان با حضور دبیر 
و  آزاد  مناطق  عالی  شورای 
مجتمع  کشور  اقتصادی  ویژه 
روستایی، طرح  بهزیستی، خانه 
ساماندهی و زیباسازی نوار ساحلی 
منطقه و استخر ساحلی منطقه آزاد 

انزلی به بهره برداری رسید.

فعالیت دارد آینده ای درخشان در 
این حوزه خواهد داشت. 

به  بر اساس قولی که  ترکان گفت: 
عملیات  ایم  داده  جمهور  رییس 
کاسپین  بندر  در  اسکه  پست  دو 
اتمام  به  ماه سال جاری  تا ۱۵ دی 
می رسد و برای افتتاح آن از رییس 
وی  کنیم.  می  دعوت  نیز  جمهور 
اسکله  از  پست  یک  شد:  یادآور 
سرمایه  با  کاسپین  بندر  های 
گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی و 
با سرمایه گذاری  یک پست دیگر 

شهرسازی  و  راه  مدیرکل   | میرزا  دیار  جوانان 
استان گیالن گفت: بارترافیکی شهرهای مرکزی 
گیالن با اصالح و بهسازی راههای اصلی و فرعی 
داخل استانی به شبکه راهای فرعی منتقل می 

شود.
 به گزارش ایرنا، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
گیالن گفت: بارترافیکی شهرهای مرکزی گیالن 
با اصالح و بهسازی راههای اصلی و فرعی داخل 

استانی به شبکه راهای فرعی منتقل می شود.
اصالح  و  ساخت  با  افزود:  خاوری  شعبانعلی 
راههای فرعی برون شهری و روستایی سنگینی 
بار ترافیکی شهرهایی نظیر رشت به این شبکه 

های ارتباطی هدایت خواهندشد.
فرعی  و  اصلی  محور  چندین  اظهارداشت:  وی 
سمت  به  گیالن  مرکزی  بخش  شهرستان  در 
ساخت  درحال  فومن  و  بندرانزلی   ، سیاهکل 
دارند که  قرار  تعریض  و  قوسی  موارد  اصالح  و 
ورودی  ترافیک  بویژه  ارتباطی  های  این شبکه 
مسافران جنوب استان از محور قزوین رشت را 

به شبکه های برون شهری انتقال می دهند.
وی خاطرنشان کرد: بزرگراه سنگر به سیاهکل 
کیلومتر  نیم  ۱۸و  که  است  راهها  این  از  یکی 
آن در دهه فجر پارسال مورد بهره برداری قرار 
درحال  نیز  آن  چهارکیلومتر  از  بیش  و  گرفت 
انجام است که با پل برروی خمام رود عملیات 
و  رسد  می  اتمام  به  سال  از  قبل  تا  آن  خاکی 
از طریق یک جاده فرعی به مسیر راه روستای 
شهرستان بخش سنگر به بزرگراه رشت قزوین 
تردد  راحتر  بتوانند  مردم  تا  شود  می  وصل 

نمایند.
گیالن  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
گفت:برای کامل شدن طرح سراوان به سیاهکل 

به ۳۵۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی ادامه داد:جاده امام زاده هاشم به بندرانزلی 
بی.او.تی  گذاری  سرمایه  های  طرح  از  نیز 
بار  از  بخشی  آن  اجرای  با  که  است   ،)BOT(
دهد  می  پوشش  را  سیاهکل  و  رشت  ترافیکی 
هرچند عملیات این پروژه هنوز آغاز نشده ولی 
قرارداد اولیه آن در وزارتخانه بسته شده است و 

درحال رفع مشکالت بانکی قرار دارد .

خاوری خبرداد
بار ترافیکی شهرهای مرکزی گیالن به شبکه راه های فرعی منتقل می شود

به  سیاهکل  های شهرستان  جاده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سمت الهیجان در ۱۰نقطه درحال اصالح محور و بهسازی 
است تصریح کرد: فاز اول مسیر راه اصلی بازکیاگوراب به 
سمت سیاهکل درحال بهسازی و تعریض است که تقاطع 
این مسیر به طول یک هزار و ۱۰۰ متر درحال ساخت 
است ولی مشکل مالی دارد و پیمانکار اعالم آمادگی کرده 
و نیازمند محوز از وزارتخانه است که نماینده شهرستان 

الهیجان و سیاهکل می تواند در این زمینه کمک کند.
کیلومتری  هفت  مسیر  این  انجام  برای  افزود:  خاوری 
توان بخش  از  اصلی محسوب می شود  از محورهای  که 
خصوصی استفاده شده است و نیازمند ۵۰۰میلیارد ریال 
فیزیکی  پیشرفت  از  پروژه  این  اکنون  و هم  است  اعتبار 

۵۰درصدی برخوردار است.
مدیرکل راه و شهرسازی گیالن در مورد راه های بخش 
دیلمان نیز اظهار داشت : ۲۴۰ کیلومتر از راههای فرعی 
بخش دیلمان از کارخانه سیمان منشعب می شوند و همه 
این راههای روستایی زیر بار ترافیک این کارخانه قرار می 
گیرند و در حالیکه این راههای تحمل این همه تناژ بار را 

ندارند و تخریب می شوند .
سمت  به  اسپیلی  جاده  ساخت  ادامه  مورد  در  خاوری 
ای  تفاهمنامه  قبل  نیم  و  سال  یک  افزود:  نیز  پیرکوه 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان   ( ایمیدرو  با 
معدنی ایران ( در خصوص راه جدید کارخانه سیمان به 
اسپیلی نیز امضا شده است که با انجام مطالعات توسط راه 

و شهرسازی گیالن بقیه کارها را انجام دهند.
وی اظهارداشت: درسال های گذشته محور ۴۵کیلومتری 

محدوده  در  ۱۸کیلومتر  حدود  دیلمان  به  سیاهکل 
آن  بقیه  که  است  شده  بهسازی  سیاهکل  به  اسپیلی 
برای بهسازی مسیر  است. وی تصریح کرد:  باقی  هنوز 
هشت کیلومتری جاده دیلمان به آسیابر از محل منابع 
فرایند  و  است  اعتبار شده  تامین  ریال  ملی ۵۰میلیارد 
سهم  ۵۰درصد  ولی  است  انجام  درحال  آن  مناقصه 
استانی آن به دلیل مشکالت منابع تاکنون محقق نشده 
از قسمت  به الهیجان  به مسیر سیاهکل  است. خاوری 
یادآورشد:  و  کرد  اشاره  نیز  ۱۱کیلومتر  طول  به  ازبرم 
تامین اعتبار این طرح از محل ۲۰۶۱ سازمان راهداری 
قرار  مالی  مشکالت  برغم  ولی  است  شده  منظور  سابق 
اصلی  های  راه  تعریض جزء  و  ها  قوس  اصالح  با  است 
قرار گیرد. وی سرعت بخشیدن به این مسیر را نیازمند 

رایزنی با سازمان راهداری دانست.
گفت:  نیز  سیاهکل  شهر  کمربندی  مورد  در  خاوری 
کار  بتواند  اگر  و  است  طرح  این  متولی  شهرداری 
آزادسازی اراضی را انجام دهد و زیرسازی آن را تا زیر 
آسفالت برساند اداره کل راه و شهرسازی آمادگی دارد 
آسفالت آن را انجام دهد. وی تصریح کرد: مسیر سراوان 
به کوچصفهان از مسیر های در حال بازسازی است که با 

چهاربانده شدن به راه های اصلی تبدیل می شود.
به  الهیجان  جدید  کمربندی  ساخت  به  خاوری 
بازکیاگوراب به دیوشل اشاره کرد و یادآورشد: مطالعات 
این مسیر به طول ۱۶کیلومتر انجام شده و اگر اعتبارات 
کمربندی الهیجان  عنوان  به  بگیرد  اعبتاری  ردیف  آن 

ساخته می شود.

رئیس کل دادگستري استان گیالن خبرداد
اقدام قضایی در صورت اهمال 
رودخانه  احیای  در  مدیران 

های زرجوب و گوهررود

کل  رئیس  پور  سیاوش  |احمد  میرزا  دیار  جوانان 
ولی  حضرت  امامت  آغاز  تبریک  با  استان  دادگستری 
عصر )عج(، تعجیل در ظهور ایشان را از خداوند منان 

مسالت نمود.
رئیس شورای قضایی استان گیالن در نشست شورای 
کنندگان  برگزار  از  تشکر  و  تقدیر  با  ریزی  برنامه 
استان  میزبانی  به  قران کریم که  ای  مسابقات منطقه 
زحمات  از  گردید،  برپا  بندرانزلی  کپورچال  در  گیالن 
و  و عمرانی  پشتیبانی  مالی  معاونت  فرهنگی،  معاونت 

اداره خدمات  و عوامل مربوطه قدردانی نمود.
از آتش سوزی اخیر جنگل ها و  تاسف  اظهار  با  وی  
مراتع  که به دالیل مختلف هر از گاهی در استان رخ 
تامین  و  ذیربط  واحدهای  آمادگی  خواستار  دهد،  می 
الزم  جهت  های  مهارت  آموزش  و  مناسب  تجهیزات 

اطفاء حریق و حفاظت بیشتر از منابع ملی  شد.
این مقام ارشد قضایی در ادامه با ابراز نگرانی از روند 
استان  های  دادستان  از  ای،  جاده  تصادفات  افزایشی 
و  بازدارنده  اقدامات  و  پیشگیری  زمینه   در  خواست 

برخورد با خاطیان از هیچ کوششی فروگزار ننماید.
احمد سیاوش پور با بیان اینکه رودخانه های زرجوب 
و گوهر رود از آلوده ترین رودخانه های جهان شناخته 
های  آسیب  و  معظالت  کرد:  نشان  خاطر  اند  شده 
شده  ایجاد  شهروندان  برای  طریق  این  از  که  زیستی 
عدم  صورت  در  نیز  آینده  در  و  نیست  شمارش  قابل 
اقدامات الزم فاجعه ای زیست محیطی در انتظار مردم 

رشت خواهد بود.
با  تا  خواست  استان  مرکز  دادستان  از  ادامه  در  وی 
زمینه  در  که  مدیرانی  و  مسئوالن  و  اندکاران  دست 
احیای این رودخانه ها کوتاهی می نمایند اقدام جدی 
فاضالبهای  امحاء  متخلفین  خصوصا  و  گرفته  صورت 
بیمارستانی و هتل ها شناسایی شده و اقدامات قضایی 

الزم انجام گردد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ماهیت شورای 
دادرسی   اطاله  کاهش  در  آن  واثرگذاری  اختالف  حل 
تصریح کرد: همکاران قضایی ارتباط تنگاتنگ خود  با 

این شورا را حفظ نمایند.
رئیس شورای قضایی استان در پایان از اقدامات حفاظت 
اطالعت دادگستری استان در برخورد و دستگیری افراد 
دستگاه  از  سوءاستفاده  قصد  که  وسودجویی  متخلف 

قضایی را دارند قدردانی کرد.
در ادامه نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان 
گیالن حجت االسالم  و المسلمین رضازاده نیز  گزارش 
قرآن  ای  منطقه  مسابقات  برگزاری  روند   از  اجمالی 

کریم، شرایط و سطح کیفی مسابقات ارائه نمود.
در این نشست مجید الهیان ، قائم مقام دادگستری کل 
استان  گیالن ،اخبار و رویدادهای مهم استان را به سمع 
از معاونین  ایشان هر کدام  از  حاضرین رسانده و پس 
گزارشی از حوزه های تحت سرپرستی ارائه نمودند و 
در خاتمه، پس از طرح مسایل مرتبط با دستگاه قضایی 

استان، تصمیمات الزم اتخاذ و مصوب شد.

جوانان دیار میرزا | هیأت بازرسی کل استان 
گیالن )گروه سیاسی و قضائی( از تــاریــخ

در   ۱۳۹۵-۱۰-۱۳ لغایت   ۱۳۹۵-۰۹-۱۳
مستقر  لنگرود  و  سرا  صومعه  شهرداری 

هستند. 
آمده  گیالن  بازرسی  کل  اداره  اطالعیه  در 
محترم  شهروندان  و  کارکنان  چنانچه  است: 
دستگاه  این  اقدامات  و  عملکرد  خصوص  در 
اجرائی شکایت و یا اعالماتی دارند، می توانند 
به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره 

تلفن گویای ۱۳۶ تماس حاصل فرمایند.

سازمان  شکایات  به  رسیدگی  سامانه  ضمنًا؛ 
بازرسی کل کشور به  نشانی اینترنتی

http://shekayat.bazresi.ir
 آماده دریافت شکایات و اعالمات شهروندان 

محترم در این زمینه است.

استقرار هیات بازرسی استان گیالن در 
شهرداری های لنگرود و صومعه سرا

کودک  هاشمی«  آوا  »سیده   | میرزا  دیار  جوانان 
چهارساله اهل سرخ رود شهرستان محمودآباد که 
در بیمارستان کودکان امیرکالی بابل تحت مراقبت 
ویژه قرار داشت به خاطر ابتال به بیماری ›کاوازاکی‹ 

دچار مرگ مغزی شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 
علوم پزشکی بابل در گفتگو با مهر گفت: این کودک 
پس از چند روزی که تحت مراقبت ویژه قرار داشته 
جراحی  عمل  تحت  اش  خانواده  رضایت  با  امروز 

جداسازی اعضا قرار گرفت.
اهدای عضو  به  اقدام  اینکه  بیان  با  ابریشمی  آزیتا 
و  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  تالش  با 
بیمارستان امیرکال انجام شده است، افزود : اعضای 
اهدایی این کودک به چهار بیمار شامل ۲ کلیه، کبد 

و نسوج بوده است.
وی با بیان اینکه آوا تنها فرزند خانواده بود، گفت : 
خانواده اش با کمال بزرگواری و سعه صدر راضی به 

اهدای اعضای بدن فرزندن خود شدند.
ابریشمی گفت : اگر افراد دچار مرگ مغزی در زمان 
معین راضی به اهدای عضو نشوند، اعضا فاسد می 

شود و دیگر قابل اهدا نیست .
هاشمی،  آوا  خانواده  از  قدردانی  با  همچنین  وی 
باید در جامعه نهادینه  افزود: فرهنگ اهدای عضو 
شود تا افراد دیگر بتوانند به حیات خود ادامه دهند و 
این ضایعه جانسوز را به خانواده آوا که اهل روستای 

عبداله آباد هستند، تسلیت می گویم.

کودک ۴ ساله 
محمودآبادی با اهــدا 
عضو به چهار نفر زندگی 

دوباره بخشید
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حجت االسالم والمسلمین حسین  جوانان دیار میرزا | 
تالش طی  اهل سنت شهرستان  امام جمعه  پور  خانی 
تالش جایی است  با دیارمیرزا گفت: شهرستان  گفتگو 
برادران شیعه و سنی در کنار یکدیگر زندگی می  که 
وحدت  نعمت  از  که  است  متمادی  سالهای  و  کنند 

برخوردارند.
این  اسالمی  انقالب  از  بعد  ره  امام خمینی  افزود:  وی 
هفته را به عنوان سمبل وحدت در کشور عزیزمان به 
یادگار گذاشته است تا انقالب، کشور و مردم ایران برای 

جهان اسالم الگو باشد.
را خطرناک  برهه کنونی  تالش،  امام جمعه اهل سنت 
اکنون حرکتهای  توصیف کرد و خاطر نشان کرد: هم 
تکفیری در جهان صورت می گیرد و این افراد خونریزی 
می کنند، پس واجب است تا همه مسلمانان ید واحدی 
میان  تفرقه  باعث  که  تفکری  براندازی  برای  تا  شوند 

برادران مسلمان شده اقدام کنند.
حجت االسالم والمسلمین خانی پور با تاکید بر ضرورت 
فرموده خداوند در  به  تا  از مسلمانان خواست  وحدت، 

قرآن، به ریسمان الهی چنگ بزنند و متفرق نشوند.
در  مسلمانان  صفوف  حفظ  ضرورت  بر  همچنین  وی   
برای  انقالب  این  تا  کرد  تاکید  دشمنان  نفوذ  مقابل 

جهان اسالم و بشریت به عنوان الگو باقی بماند.
این روحانی اهل سنت، تالش را جایی توصیف کرد که 
جمعیت شیعه و سنی در کنار یکدیگر زندگی می کنند 

و پیوندهای خویشاوندی با هم دارند.
وی در همین زمینه تصریح کرد: منطقه تالش منطقه 
خانواده  یک  اعضای  از  تن  چند  یا  یک  که  است  ای 
اعم از پدر، مادر، همسر، فرزندان، عروس و داماد پیرو 
دادگستری  آمار  بر  بنا  و  هستند  مختلف  مذهب   ۲

امام جمعه اهل سنت تالش 

تفکر تکفیری خطرناک و توهین به مقدسات حرام است

همایش  در  صمدی  رسول   | میرزا  دیار  جوانان 
فیلمبرداران گیالن در سالن شهدای  و  تاالرداران 
که  سالی  از  کرد:  اظهار  رشت  انتظامی  نیروی 
گرفت  صورت  تاالرها  رصد  حوزه  در  خودپایی 
اینکه  بیان  با  وی  شد.  بهتر  تاالرها  وضعیت 
دینی  مسؤولیت  احساس  زمینه  این  در  مسؤوالن 
نخستین  تا  دارند  مسؤولیت  تاالرها  افزود:  دارند، 
مکان های خود  در  را  زوج جوان  دو  روز مشترک 
به خوبی و با رعایت شئونات اسالمی برگزار کنند 
بوده  زیاد  جامعه  در  طالق  عامل  اگر  امروزه  و 
برخی  در  که  است  رفتارهایی  همین  واسطه  به 

تاالرهای عروسی دیده می شود. 
زمانی  گفت:  گیالن  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
فراهم  تاالرها  در  را  ناثواب  عروسی  یک  بستر  که 
آمار  و  دارد  همراه  به  پیامدهایی  چنین  می کنیم 
طالق در جامعه زیاد می شود و هدف از برگزاری 
تا  دهیم  تذکر  یکدیگر  به  اینکه  مذکور  همایش 
 . دهیم  انجام  را  اصول  و  شرعیات  اخالق،  رعایت 
وی با اشاره به اینکه اگر پایش را از مدیریت تاالرها 
داشته باشیم بسیار خوب است، تصریح کرد: برخی 
مسائل حواشی در زمینه تاالرها وجود دارد و باید 
اقدام های  باید  و  بوده  زرد  کارت  اینها  که  بگوئیم 
پیشگیرانه داشته باشیم و جسارتا برخی از دوستان 
عالقه مند هستند که چنین فضایی داشته باشند. 
اسالمی  حکومت  یک  در  شئونات  رعایت  صمدی 
را ضرورت خواند و خاطرنشان کرد: امروز دشمن 
بیدار و درحال کارکردن است و در جنگ هشت 
بگیرد  را  ما  خاک   از  ذره ای  حتی  نتوانست  ساله 
و اکنون با تمام گزینه های روی میز وزیر میز نیز 
آورده  روی  نرم  جنگ  به  و  کند  کاری  نمی تواند 

است. 
وی با تصریح بر اینکه اگر تنها به مادیات اکتفا و 
امروز  شد:  یادآور  نمی شویم،  رستگار  کنیم  توجه 
نقادی  زبان  ما  همه  است  جامعه  در  که  فضایی 
و  سهل انگاری  خاطر  به  فضا  این  و  داریم  آن  به 
در  که  داریم  اعتقاد  و  شده  ایجاد  کم کاری ها 
در  اگر  و  کند  ورود  پلیس  نباید  فرهنگی  مباحث 
نباشد  فرهنگی  خوب  خوراک  فرهنگی  مباحث 
به  انقالب  معظم  رهبر  و  می شود  ایجاد  معضالتی 
و  دارند  بسیاری  تاکید  فرهنگی  مباحث شبیخون 
با هوشیاری همه ما چنین معضالتی برطرف شود.

در یک همایش عنوان شد
کارت زرد بــه بـرخی 

تاالرهای عروسی گیالن

رئیس پلیس فتا گیالن خبرداد: 
دستگیری عامل تهدید به انتشار 

فیلم خصوصی در تلگرام

استحکام این نوع از خانواده ها بسیار بیشتر از سایر خانواده 
ها بوده و از کمترین نرخ طالق برخوردارند. و در صورت 
وجود طالق، اختالف مذهبی طرفین دلیل جدایی نبوده 

است.
خانی پور وحدت میان مردم منطقه را به گونه ای عمیق 
بیان کرد که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پست ریاست 
جمهوری طی سفر خود به تالش اظهار کرد:» تالش نمونه 

ای برای جهان اسالم است«.
ما  اعتقاد  گفت:  گیالن  غرب  مردم  اسوه خواندن  با  وی 
بر این است کسانی که شهادتین جاری می کنند و به 
خدا و حقانیت پیامبر گواهی می دهند با یکدیگر برادرند 
و هرگونه تفرقه و تشتت میان آنها به صورت آگاهانه و 
نا آگاهانه گناهی نابخشودنی و خطرناک است و علما و 

معتمدین باید متوجه این موضوع باشند.

هیئت  با  دیدار  در  چراغی  حسین   | میرزا  دیار  جوانان 
تجاری چین اظهار کرد: هدف از این جلسه معرفی کامل 
ارتقاء  موجب  تا  بوده  گیالن  استان  بنادر  پتانسیل های 

مبادالت تجاری بین دو کشور بشویم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با اشاره به اینکه بیش از 
۹۰ درصد مبادالت تجاری از طریق دریا صورت می گیرد 
افزود: به دلیل موقعیت جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران 
افزایش  موجب  کشور  جنوب  و  شمال  در  دریا  وجود  و 
پتانسیل و توجه تجار به بنادر کشور شده است. وی یادآور 
شد: حضور جمهوری اسالمی ایران در مسیر کریدورهای 
بین المللی و قیمت ارزان برای تجار موجب رضایت تجار 

و سرمایه گذاری آنان در بنادر کشور می شود.
چراغی با بیان اینکه استان گیالن در حوزه حمل و نقل 
دریایی پشتیبان هفت استان مجاور که به دریا دسترسی 
ندارند شده است، خاطرنشان کرد: استان گیالن به دلیل 
دسترسی به دریا واردات و صادرات هفت استان دیگر را 

پشتیبانی خواهد کرد.
روز  رشد  به  اشاره  با  دریانوردی گیالن  و  بنادر  مدیرکل 
بندرانزلی  اکنون  هم  کرد:  تصریح  استان  بنادر  افزون 
می تواند کشتی های ۶ هزار تنی را تخلیه و بارگیری کند 
که براساس برنامه ریزی انجام شده و طرح توسعه بندر 
هزار  نزدیک می توانیم کشتی ۱۲  بسیار  آینده  در  انزلی 

تنی را پذیرا باشیم.
وی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: اسکله های سوختی، 
غالت،  و  خوراکی  روغن  مخازن  سازی،  کشتی  مجتمع 
برنامه های  از  عمومی  کاالهایی  و  کانتینری  اسکله های 

امسال اداره بنادر و دریانوردی هستند.
دارای  استان  یک  گیالن  استان  اینکه  بیان  با  چراغی 
ظرفیت های گردشگری دریایی است یادآور شد: مجتمع 
حال  در  مسافربری  ترمینال  )مارینا(،  دریا  گردشگری 

ساخت و تکمیل است.

بندرانزلی کریدور عبوری کاال از چین به اروپا
در دیدار با هیات تجاری چین مطرح شد:

اینکه  بیان  با  گیالن  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیرکل 
بنادر  دیگر  به  نسبت  ای  ویژه  مزایای  دارای  بندرانزلی 
آزاد،  منطقه  قوانین  وجود  افزود:  است  کشور  شمال 
فراهم نمودن تسهیالت ویژه برای تجار، معافیت مالیاتی، 
به  نسبت  بندر  ارزان ترین   CIS کشورهای  به  دسترسی 
و  مناسب  تعامل  وجود  همچنین  و  کشور  شمال  بنادر 
همکاری موثر میان سازمان های ذی مدخل در امر تجارت 

در سطح استان گیالن از ویژگی های بندرانزلی است.
وی با بیان اینکه بندر انزلی عالوه بر وجود خط جاده ای 
مناسب در آینده نزدیک به شبکه ریلی وصل می شود و 
دارای ظرفیت های حمل و نقل چند وجهی می شود ادامه 
داد: مطالعات ریل گذاری در بندر انجام شده و به زودی 

ساخت و اتصاالن در بندر آماده می شود.
در  بازرگانی  زیرساخت های  توسعه  اینکه  بیان  با  چراغی 
می شود،  انجام  هدفمند  صادرات  منظور  به  انزلی  بندر 
خاطرنشان کرد: ایجاد پایانه صادراتی و سردخانه با حضور 

سرمایه گذاران بومی و خارج از استان انجام می شود.
مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی گیالن با اشاره به سهم 
شمال  بنادر  در  بندرانزلی  تجاری  مبادالت  درصدی   ۵۰
کشور متذکر شد: سال گذشته سهم بندرانزلی ۳۲ درصد 
برای  مناسب  قیمت  و  بهتر  خدمات  دلیل  به  که  بود 
در  دریای  تجاری  تبادالت  از  نیمی  امروز  کاال  صاحبان 

اختیار بندرانزلی است.
خط  شده  انجام  بررسی های  طی  اینکه  بیان  با  با  وی 
آکتائو  بندر  طریق  از  صادرات  و  واردات  برای  جدیدی 
تعریف شده است اظهار داشت: بندر آکتائو برای مبادالت 
موجب  زیرا  است  مناسبی  مسیر  چین  کشور  با  تجاری 
کاهش زمان حمل و نقل و قیمت تمام شده کاال از مبدأ 

چین به ایران می شود.
و  بنادر  اداره  بین  همکاری  افزایش  به  اشاره  با  چراغی 
می کنم  پیشنهاد  کرد:  تصریح  گیالن  استان  دریانوردی 

دریایی  تجارت  توسعه  منظور  به  مشترکی  دبیرخانه 
توافقنامه  و  شود  ایجاد  قزوین  استان  و  گیالن  استان 

مشترک بین دو استان تهیه و منعقد گردد.
مسیر  یک  اندازی  راه  و  ایجاد  راهکارهای  همچنین 
انزلی  بندر  طریق  از  چین  و  ایران  بین  جدید  تجاری 

مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

بندر انزلی از گزینه های اصلی مسیر 
تبادالت تجاری ریلی چین خواهد بود

و  گیالن  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر  دیدار  در 
زمینی  پل  شعبه  هماهنگی  مدیر  یو،  جینگ  وو  آقای 
پس  چین،  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  اتحادیه  ارتباطی 
مسیر  یک  ایجاد  بر  مبنی  چراغی  مهندس  پیشنهاد  از 
جدید از چین به ایران با استفاده از حمل و نقل ترکیبی 
و مزایایی که این مسیر جدید برای حمل کاال با قیمت 
انجام  با  تا  خواست  چینی  هیات  از  دارد  کمتر  زمان  و 
از طریق  اولین محموله را  هماهنگی های اجرایی بیشتر 
این مسیر منتقل نمایند. وو جینگ یو با اشاره به ابعاد 
چند  در  کرد:  اظهار  وجهی  چند  نقل  و  حمل  ترکیبی 
ریلی  نقل  و  حمل  طریق  از  کاال  تبادالت  گذشته  سال 
درکشور چین پیشرفت چشم گیری داشته است و عمده 

این مبادالت از چین به اروپا بوده است.
ایران درسال  با بیان اینکه مبادالت تجاری چین و  وی 
مسیر  افزود:  است  بوده  دالر  میلیارد   ۴۰ گذشته 
قزاقستان  از  عبور  از  پس  چین  و  ایران  آینده  ارتباطی 
و ترکمنستان به ایران و سپس به اروپا ختم خواهد شد.

میلیون   ۴۰ مبادالت  حجم  به  اشاره  با  یو  جینگ  وو 
در  آزمایشی  طور  به  کرد:  خاطرنشان  ایران  با  دالری 
ژانویه گذشته قطاری به جمهوری اسالمی ایران آمد که 

متاسفانه جوابگوی این حجم مبادالت نبود.

اتحادیه  ارتباطی  زمینی  پل  شعبه  هماهنگی  مدیر 
ایران  اینکه  بیان  با  چین  ارتباطات  و  نقل  و  حمل 
محسوب  چین  تجاری  شرکای  مهم ترین  از  یکی 
ایران  به کشور  ما  آمدن  از  تصریح کرد: هدف  می شود 
آن  بهبود  و  کاری  روابط  بررسی  دنبال  به  بندرانزلی  و 
از گزینه های اصلی  انزلی  اینکه بندر  بیان  با  است. وی 
بود گفت:  اروپا خواهد  به  از چین  کریدور عبوری کاال 
آزمایش  مورد  را  کریدور  این  تا  بوده  مند  عالقه  بسیار 
 ۳ که  است  این  کریدور  این  ویژگی  از  و  دهیم  قرار 
مرتبط  یکدیگر  به  را  ایران  و  قزاقستان  چین،  کشور 
کرده و موجب سرعت بخشیدن به پروسه های گمرکی 

و نظارتی می شود.
وو جینگ یو با بیان اینکه شدیدا تحت تاثیر دیدگاه ها، 
استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر  بیانات  و  ایده های 

برنامه های  با  امیدوارم  شد:  متذکر  گرفتم  قرار  گیالن 
الگوهای حمل  تغییر در  برای  انزلی  بندر  خوبی که در 
و نقل از طریق بندرانزلی و مبادالت تجاری وجود دارد 
بتوانیم به اهداف تعیین شده در بندر انزلی همکاری دو 
جانبه و موثری داشته باشیم. مدیر هماهنگی شعبه پل 
ارتباطات چین  و  نقل  و  اتحادیه حمل  ارتباطی  زمینی 
با اشاره به اینکه این کریدور دارای ظرفیت باالیی بوده 
ادامه داد: با همکاری و حمایت طرفین می تواند ثمرات 

خوبی را برای هر دو کشور به ارمغان بیاوریم. 
بین  فیما  یکسره  ریلی  نقل  و  حمل  به  اشاره  با  وی 
پیشنهاد  جدید  کریدور  در  شد:  یادآور  ایران  و  چین 
شده می توانیم با محوریت بندرانزلی، این پروژه را پیش 
ببریم و برای اجرا باید جزئیات کار را مورد بررسی قرار 

بدهیم.

امام جمعه اهل سنت این شهرستان تکفیر را اولین تهدید 
موجود ذکر کرد که امروز داعش و القاعده چنین تفکری 

دارند و در این زمره قرار می گیرند. 
وی لعن و نفرین مقدسات مذاهب اسالمی را یکی دیگر 
این موارد خواند و به سخن مقام معظم رهبری در  از 
اشاره  به مقدسات اهل سنت  بودن توهین  مورد حرام 
را  سنت  اهل  میان  در  مقدسات  به  توهین  وی  کرد. 

گناهی کبیره بیان کرد.
خانی پور تعصبات خشک و خالی و به دور از معرفت را 
موردی بیان کرد که افرادی بدون شناخت دین، دارای 

چنین تفکری هستند و به اصل دین ضربه می زنند.
این روحانی اهل سنت همچنین تکبر و خود برتربینی 
وحدت  تهدید  عوامل  جمله  از  را  دیگران  به  نسبت 

مسلمانان اعالم کرد.

جوانان دیار میرزا | آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در دیدار 
جنگل،  نهضت  بازشناسی  مرکز  مسؤولین  از  جمعی 
برای  دلیل  را  َطَبٍق«  َعْن  َطَبقاً  لََتْرَکُبنَّ   « شریفه  آیه 
تکرار تاریخ دانست و گفت: همیشه در کنار انسان های 
بی تفاوت، کسانی بوده و هستند که برای ارتقای کشور 
خویش تالش می کنند و کسانی هم هستند که منفی 
و شر به بار می آورند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در ادامه سخنان خود در این دیدار، فرصت طلبان 
را از گروه سوم انسان های جامعه معرفی کرد و گفت: هر 
مقدار که تاریخ را می خوانیم، این سه گروه را می بینیم.

پنجمین  و  نود  آستانه  در  رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل 
تشریح  به  میرزا کوچک خان جنگلی،  سالروز شهادت 
شرایط ایران در مقطع نهضت جنگل پرداخت و گفت: 
شمال،  در  خود  مسلحانه  مبارزات  در  یارانش  و  میرزا 
دریای  در  باید سنگی  که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به 
ایجاد  تا موج  بیندازند  استبدادی  و  استعماری  اتفاقات 
شده از اقدام آنها، روزی به ساحل برسد و مردم را آگاه 
نماید. ایشان وجود توأمان دو خصلت خوبی و بدی را 
در انسان ها، براساس ذات آفرینش دانست و گفت: عالوه 
بر ذات انسان ها، جامعه هم با مجموعه ای از انسان های 
خوب و بد، شکل می گیرد که در مقطع تاریخی نهضت 

جنگل، خوب ها و بدها را به وضوح می بینیم.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در دیدار جمعی از مسؤولین مرکز بازشناسی نهضت جنگل

میرزا و یارانش سنگی در دریای استعمار و استبداد انداختند تا موج آن روزی به ساحل برسد 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، زنده شدن اسناد 
مربوط به مقاطع مهم تاریخی، مانند نهضت جنگلی را 
برای محققین و پژوهشگران و مردم نویدبخش دانست 
و با یادآوری چرایی و چگونگی تأسیس سازمان اسناد 
مهم  موزه  های  در  ایران  ملی  اسناد  وجود  گفت:  ملی، 
گروه های  تشکیل  با  می توانیم  که  می دهد  نشان  دنیا، 
اقدام  اسناد  تدوین  و  برگرداندن  به  کارشناسی، نسبت 

نماییم.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، با اشاره به اخبار مربوط به 
افشای اسناد جدید از سوی ویکی لیکس که ۵ هزار از 
اسناد آن مربوط به مقطع پیروزی انقالب است، گفت: 
نکات  از  خیلی  می تواند  صحت  صورت  در  اسناد،  این 
و نقاط مبهم تاریخ ماه های آخر مبارزه و ماه های اول 

پیروزی انقالب اسالمی را تبیین نماید.
ایشان با بیان مجدد اهمیت ثبت و تدوین اسناد تاریخی، 
بر اهمیت اسناد مربوط به نهضت جنگل تأکید کرد و 
گفت: اقدام میرزای جنگلی و یارانش، صفحه پرافتخاری 
مصلحت  تشخیص  مجمع  است.رئیس  ایران  تاریخ  در 
افکار جدیدی  اخیر  »در سال های  اینکه  بیان  با  نظام، 
بروز کرده  ایران  پیشرفت  و  مردم  آگاهی  تعمیق  برای 
است«، گفت: نکته مثبت این افکار، اتکای بر طبقه ای از 

نیروها و جوانان تحصیلکرده است.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، با تشریح امتیازات اقتصادی، 
و  تاریخی  سیاسی،  اجتماعی،  تمدنی،  دینی،  فرهنگی، 
معدود کشورهای  از  عزیز  ایران  گفت:  ایران،  جغرافیایی 
دنیاست که مجموعه ای از همه امکانات منابع و معادن را 
در کنار انسان های متمدن و فرهنگ متعالی طلب اسالم 
کشورهای  از  آینده  در  مطمئناً  و  دارد  تشّیع  مذهب  و 
تأثیرگذار برای حرکت بشریت به سوی سعادت خواهد بود.

ایشان، ایران را سرزمین خوبی ها توصیف کرد و گفت: در 
این سرزمین خوبی ها، انسان ها و شخصیت های خوبی در 
طول تاریخ درخشیدند که تاریکی های تاریخ را از بین بردند 
و امروز وظیفه محققین است که حرکت های تاریخی را 

برای جوانان و نسل های آینده، جمع آوری و تدوین کنند.

استاد دانشگاه  لواسانی،  آغاز دیدار، دکتر سیدجعفر  در 
تیر۱۳۶۰  هفتم  جانبازان  بنیاد  مدیره  هیأت  رئیس  و 
و  دانشگاه  استاد  کیانی،  کیانوش  دکتر  )جهت(ـ 
ـ  جنگل  نهضت  بازشناسی  مرکز  علمی  کمیته  رئیس 
دکتر  و  رشت  شهردار  ثابت قدم،  سیدمحمدعلی  دکتر 
نهضت  بازشناسی  مرکز  مسؤول  اصغرنیا،  محمدحسن 
دیدگاه های  بیان  به  جهت،  بنیاد  مدیرعامل  و  جنگل 
خویش درباره مسایل جاری، زندگی میرزا کوچک خان، 
برنامه های آینده مرکز بازشناسی نهضت جنگل و حتی 
مقتل شهدای ۷ تیر در تهران و ضرورت جمع آوری اسناد 
و مدارک مربوط به آن اتفاق مهم تاریخ انقالب اسالمی 

پرداختند.

جوانان دیار میرزا | سرهنگ ایرج محمدخانی گفت: 
در پی ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان رشت به دادخواهی خانم ۲۹ 
انتشار فیلم های  به  بر تهدید  ساله گیالنی مبنی 
ویژه  صورت  به  موضوع  تلگرام،  در  اش  خصوصی 
در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: با 
پلیس  کارآگاهان  پلیسی،  و  فنی  های  جویی  پی 
خصوصی  های  فیلم  انتشار  به  تهدید  عامل  فتا 
شاکیه در تلگرام که مردی ۲۸ ساله اهل و ساکن 
با  و  شناسایی  را  بود  او  سابق  خواستگار  و  رشت 
، متهم را دستگیر کردند.  هماهنگی مقام قضایی 
سرهنگ محمدخانی اظهار داشت: با توجه به ادله 
دیجیتال کشف شده از متهم، او به صراحت به بزه 
انتسابی خود اعتراف و انگیزه خویش را از این کار 
او  از  رد  و شنیدن جواب  شاکیه  از  گرفتن  انتقام 
از شهروندان  فتا گیالن  پلیس  عنوان کرد. رئیس 
خواست در انتخاب پیام رسان های موبایلی شرکت 
آنها، محرمانگی  از خدمات  بیگانه و استفاده  های 
در  و  بگیرند  را جدی  اطالعات شخصی  امنیت  و 
صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای 
از  را  مراتب  موبایلی،  های  رسان  پیام  یا  مجازی 
طــــریق نشــــانی پلیـــس فـــتـــا به آدرس
 www.Cyberpolice.ir یا ایمیل این پلیس به 

نشانی Gfata@police.ir گزارش دهند.
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با حضور نوبخت
همایش »بازشناسی نقش کسما در جنبش جنگل« برگزار می شود

اجتماعی

کارگردان سینما و تلویزیون، 
ناگهان سلطنت طلب شد!

جوانان دیار میرزا | کارگردانی که در یکی از فیلم های 
برای  بود،  پرداخته  طاغوت  رژیم  از  ستایش  به  خود 
تلویزیون یک سریال ۶۰ قسمتی می سازد! کیهان نوشت: 
سامان مقدم درحالی کار تولید سریال »خانه ما« را برای 
پخش در نوروز آغاز کرده است که پیش از این در فیلم 
»صد سال به این سال ها« علیه انقالب تصویرسازی کرده 
بود! وی در این فیلم این گونه به مخاطب القا می کند که 
در دوران طاغوت همه چیز زیبا و سفید بود و پیروزی 
انقالب اسالمی آغاز شکست و تیره روزی برای مردم ایران 
شد! متأسفانه مدیران سیما بدون در نظر گرفتن سابقه 
و اعتقاد برخی از کارگردان ها، گاهی پروژه های مهمی را 
به افراد فاقد صالحیت و بدسابقه می سپارند که نتیجه ای 
جز هدر رفتن بودجه و امکانات صدا و سیما نداشته است! 

جوانان دیار میرزا | در کتاب »ریزش خواص 
در حکومت امیرمومنان)ع(« ۶۶ تن از چهره 
علوی،  حکومت  متنفذ  و  سابقه  خوش  های 
بر  ریزششان  عوامل  و  لغزشگاهها  و  معرفی 
اساس اسناد دست اول تاریخی بررسی شده 
طلبان  صدارت  جریان  چهار  به  آنان  است. 
اعتزالیون  آشوبگر،  متحجران  گر،  فتنه 
عافیت طلب و اعتزالیون قدرت طلب تقسیم 
در  آنان  از  برخی  که  آنجا  از  اما  اند،  شده 
بر  اند،  گرفته  نمی  قرار  مذکور  های  قالب 
اساس اوصافی که در تاریخ درباره شان گفته 
شده، به عالمان، قاضیان، خطیبان، شاعران، 
تقسیم  بانفوذ  های  و چهره  وفا  بی  دوستان 

گردیده اند.
و  سابقه  خوش  چهره های  کتاب،  این  در 
لغزش گاه ها  و  معرفی  علوی،  حکومت  متنفذ 
و عوامل ریزش شان بررسی می شود، تا از این 
رهگذر هم خواص اهل لغزش شناسایی شده 
نقش  هم  و  گردد  تحلیل  لغزش شان  علت  و 
حضرت  آن  حکومت  تضعیف  در  آن ها  لغزش 
چهره های  معرفی  از  قبل  لکن  شود،  تبیین 
تعریف،  چون  مباحثی  نخست  مذکور، 
در  خواص  رویش  فرآیند  و  طبایع  اهمیت، 
صدر اسالم بررسی شده و سهم لغزش خواص 
طور  به   امیرمؤمنان)ع(  حکومت  تضعیف  در 

اجمال بررسی  گردید.
خواص اهل لغزش کسانی هستند که در زمان 
با سیاست های آن  نوعی  به  حکومت علی)ع( 
حضرت هماهنگ نشدند. برخی با آن حضرت 
بیعت نکرده، بعضی در جنگ ها آن حضرت را 
یاری نکردند و برخی دیگر به صورت رسمی 
با  جنگ  به  و  کردند  ایستادگی  مقابلش  در 
پرچم  دیگر  برخی  و  برخاستند،  آن حضرت 
آن  ضد  بر  را  اجتماعی  و  فرهنگی  مبارزه 

حضرت برافراشتند. 
مشخصات کتاب

حکومت  در  خواص  »ریزش  کتاب  اول  چاپ 
امیرمومنان)ع(« در ۳۳۶ صفحه، قطع رقعی، 
قیمت  و  نسخه   ۱۵۰۰ تیراژ  گالینگور،  جلد 
نویسنده  است.  شده  منتشر  تومان   ۱۵۰۰۰
عضو  و  قم  علمیه  حوزه  پژوهشگر  کتاب، 
هیأت علمی گروه تاریخ موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( است که دفتر نشر 
معارف تاکنون دو کتاب »رسالت ما، زمانه ما« 
و »راز بازگشت جاهلیت در عصر عاشورا« را 
»آزمون  است.  کرده  منتشر  ایشان  از  نیز 
آثار  از دیگر  خواص« و »عدالت در گرداب« 

ارزشمند و پرفروش این محقق هستند.

»ریـــــــزش خـــــــــــواص در 

حکومت امیرمومنان)ع(«

 منتشر شد

اجرایی  دبیر   | میرزا  دیار  جوانان 
در  کسما  نقش  بازشناسی   « همایش 
برگزاری  لزوم  درباره  جنگل«  جنبش 
گفت:  مهر  خبرنگار  به  همایش  این 
بزرگترین  جنگلی«  کوچک  »میرزا 
این  با  ما در گیالن است   نماد هویتی 
ابعاد مختلف نهضتی که  به  حال هنوز 
استعمار  با  مبارزه  شعارش  سال  هفت 
نشده  پرداخته  بود؛  کشور  استقالل  و 

است.
لزوم  به  اشاره  با  زاده  اکبر  سروش 
جنگل  نهضت  مختلف  ابعاد  بررسی 
جنگلی  کوچک  میرزا  کرد:  تصریح 
با  فردی  نهضت،  یک  رهبر  عنوان  به 
آرمان های اجتماعی و سیاسی  بود و 
هدفش از برپایی یک جنبش در جنگل 

های گیالن، تحزیه طلبی نبود.
بین  همگرایی  با  میرزا  افزود:  وی 
از  اعم  فکری،  مختلف  های  گروه 
دهقانان  بازرگانان،  و  تجار  روحانیان، 
گستره  داشت،  تالش  روشنفکران،  و 
طی  و  ببخشد.  وسعت  را  خود  فکری 
تنها کل گیالن  نه  توانست  هفت سال 
بلکه کشور و حتی کشورهای همسایه 

را هم تحت تاثیر قرار داد .
آغاز  به  اشاره  با  همایش  اجرایی  دبیر 
کسما«  دهستان  در»  جنگل  جنبش 
چرا  که  عواملی  به  توجه  کرد:  تاکید 
میرزا به جای روستای»گشت رودخان« 
روستای»  یا  و  فومن،  شهرستان  در 
سیاه درویشان« در شهرستان صومعه 
سرا، »کسما« و جنگل های تولم را به 
عنوان استقرار حرکت خود آغاز کرد؛ 

نهضت جنگل  کرد:  تاکید  زاده  اکبر 
اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  ابعاد 
است   الزم  و  دارد  تاریخی  و  دینی 
جدیدی  تفاسیر  به  رسیدن  برای 
هرسال   ، تاریخی  مهم  واقعه  این  از 
زوایای مختلف این جنبش مورد نقد 

و بررسی علمی قرار گیرد. 
دبیرخانه  به  مقاله   ۳۰ ارسال  از  وی 
همایش خبر داد و افزود: ۳۰ عنوان 
علمی  هیات  اعضای  توسط  مقاله 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  همایش 
با   مقاله   عنوان   ۱۸ تعداد  این  از  و 

تصویب هیات داوران پذیرفته شده 
است.

اکبر زاده اعالم کرد: هشت عنوان از 
توسط  همایش  روز  در  برتر  مقاالت 
از  پس  و  قرائت  مقاله  نویسندگان 
تمامی مقاالت در  نیز  پایان همایش 

یک مجلد منتشر می شود.
هایی  مقاله  کرد:  یادآوری  وی 
و  ها  زمینه  بررسی  عناوین؛»  با 
و  گیری  شکل  های  زمینه  پیدایش 
جاگزینی جنبش جنگل در کسما«، 
بررسی محتوایی سیاسی و اجتماعی 
سیاسی  رویکرد  جنگل«،  نشریه 
حسین  میرزا  فرهنگی  خاستگاه  و 
خان کسمایی«، زندگی نامه سیاسی 
خان  حسین  میرزا  فرهنگی  و 
شورای  در  ها  »کسمایی  کسمایی«، 
کتاب  به  نگاهی   « اسالم«،  اتحاد 
یادداشت های حاج احمد کسمایی«، 
» کسما در ادبیات معاصر« و »نقد و 
آلیان در نهضت  بررسی نقش مردم 
هستند  مقاالتی  جمله  از  جنگل«  
توسط  افتتاحیه  مراسم  از  پس  که 

نویسندگان مقاله ارائه می شود.
همایش » بازشناسی نقش کسما در 
جنبش جنگل« صبح روز پنجشنبه 
۲۵ آذر ماه همزمان با روز پژوهش، 
نوبخت،  باقر  محمد  دکتر  حضور  با 
رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
کشور، در مجتمع رفاهی- فرهنگی 
ساحلی  دهکده  پرورش  و  آموزش 

انزلی برگزار می  شود.

جانبه  همه  بررسی  مورد  تاکنون 
بنابراین ضرورت  نگرفته است.  قرار 
های  پتانسیل  بررسی  ضمن  داشت 
در  که  جغرافیایی-  منطقه  این 
فعالی  نقش  هم  مشروطه  جنبش 
تاثیر  های  شخصیت  به  داشت- 
احمد  »حاج  نظیر  منطقه  این  گذار 
بزاز کسمایی«  ابراهیم  کسمایی«، » 
کسمایی«،  خان  حسین  »میرزا  و 
در  که  و...  جنگل  روزنامه  سردبیر 
سایه میرزا کوچک خان قرار گرفته 

اند؛ بیشتر پرداخته شود.

نیا،  حافظ   کاظم  حجت االسالم   | میرزا  دیار  جوانان 
امام جمعه آستارا در نماز جمعه این شهر با اشاره به 
برگزاری یادواره ۱۶۶ شهید این شهرستان در مصالی 
آستارا، اظهار کرد: عنایت و توجه شهدا بود که مجلسی 
با این عظمت شکل گرفت. امام جمعه آستارا با قدردانی 
و دست اندرکارانی  مردم  مختلف  اقشار  تمام  از حضور 
شهدا  یادواره  معنوی  بزرگ  برنامه  برگزاری  در  که 
فضای  ایجاد  برای  افزود:  بودند،  کرده  نقش آفرینی 
برنامه هایی  چنین  برگزاری  شهرستان  در  معنوی 
ضروری است. وی بر ضرورت تداوم فضای معنوی ایجاد 
شده در شهرستان تأکید کرد و گفت: اکنون با توجه 
برکت  به  در شهرستان  معنوی خوبی  فضای  اینکه  به 
وجود شهدا ایجاد شده به هیچ عنوان صالح نمی دانیم 
برنامه های جانبی نظیر کنسرت که بعضی ها به دنبال 
آن هستند در این شهرستان اجرا شود. حافظ نیا با اعالم 
مخالفت خود با برگزاری هرگونه کنسرت آستارا، ادامه 
داد: اجازه برگزاری کنسرت را به هیچ کس نمی دهم و 
خانواده های معظم شهدا و بسیجیان از شورای تأمین، 
انتظامی  و  قضایی  ارشاد، دستگاه های  و  فرهنگ  اداره 
شهرستان می خواهند در این زمان برگزاری کنسرت در 

شهرستان لغو شود.

اجازه برگزاری کنسرت 
در آستارا را به هیچ کس 

نمی دهم

نشست خبری چهارمین جشنواره  جوانان دیار میرزا | 
هنرجویی هفت، بزرگترین جشنواره هنرجویی در سطح 
امروز در  و عوامل جشنواره ظهر  دبیر  با حضور  کشور 

آموزشگاه سینمایی هفت رشت برگزار شد.
 علی حلوی با بیان اینکه دنبال کار رسانه ای نیستیم، 
بنابراین  شود  دیده  که  است  نیازمند  هنرمند  گفت: 
اولین دوره جشنواره را در پنج روز برگزار کردیم که با 

استقبال خوبی برگزار شود.
وی افزود: در سال دوم نیز در خاتم جشنواره را برگزار 
کردیم که با استقبال بسیار زیادی مواجه شد که مجبور 
شدیم سالن را عوض کنیم و در سال سوم شش روزه 

کردیم و در تاالر رشت در امین ضرب برگزار شد.
روز  هفت  مدت  به  جشنواره  چهارمین  گفت:  حلوی 
برگزار در خاتم االنبیا رشت برگزار می گردد و تالش ما 
این است در سال های آتی نیز هفت روزه برگزار کنیم.

دبیر جشنواره هنرجویی هفت با اشاره به اینکه دو روز 
االنبیا  خاتم  رحمدل  سالن  در  جشنواره  این  ابتدایی 
سالن  در  مانده  باقی  روز  پنج  افزود:  شود،  می  برگزار 

همکف برگزار می گردد.
وی در خصوص بخش های جدید جشنواره هفت، اظهار 
بخش هایی هستند  کرد: دوبله، گزارش تصویری و… 
استندآپ  بخش  شش  یا  پنج  و  گردد  می  اضافه  که 
کمدی داریم که توسط هنرجویان آموزشگاه اجرا می 
شوند. تعداد کارهای زیادی داریم که بازبینی می شوند 

و در موضوعات مختلفی هستند.
وی با اشاره به اینکه جشنواره مخصوص یک نفر نیست 
به عنوان محوریت  استان گیالن و شهر رشت  برای  و 
است، اظهار داشت: جشنواره هفت به عنوان بزرگترین 
و  است  کشور  سطح  هنرجویی  آموزشگاهی  جشنواره 

حلوی اعالم کرد:
جشنواره هفت از نظر کیفی و کمی بزرگترین جشنواره هنرجویی کشور است

هیچ کجای ایران چنین جشنواره ای برگزار نمی شود.
دبیر جشنواره هنرجویی هفت ادامه داد: این جشنواره 
جشنواره  بزرگترین  کمی  هم  و  کیفی  نظر  از  هم 

هنرجویی کشور است.
حلوی با بیان اینکه بعد از تهران، استان گیالن بهترین 
استان در بحث تئاتر و نمایش است، اظهار کرد: اگر نصف 
کار این جشنواره در بخش دولتی انجام میشد بسیار در بوق 
و کرنا می کردند. ما از بودجه دولتی استفاده نکردیم و همه 

با عشق و عالقه کار می کنند.
هنرپرور  و  دوست  هنر  استانی  را  گیالن  استان  حلوی 
دانست و افزود: این جشنواره برای مردم بسیار مفید و شاد 

خواهد بود و کسی دست خالی خارج نخواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیارمیرزا مبنی به اینکه آیا 
از سایر استان ها نیز کسی حضور خواهد داشت، گفت: این 

جشنواره برای کسانی است که با آموزشگاه هفت در ارتباط 
بودند و از دست ما خارج است که در سطح کشور برگزار 

کنیم و این کار نیاز به حمایت دارد.
حلوی گفت:  جمعه ۲۶ آذرماه اختتامیه آن برگزار می 

گردد که دارای بخش های مختلفی است.
وی در خصوص میهمان این جشنواره گفت: آقای جلیلی 
فیلم ساز برجسته بین المللی و شهربانو موسوی بازیگر 

سینما از میهمانان جشنواره خواهند بود.
دبیر جشنواره هفت گفت: بخش کودک سینمایی و فلکور 
جزو بخش های جدید این جشنواره هستند و افزود: این 

کار یک فرصت برای هنرجویان ما است.
باالیی هستند،  ارزش  دارای  اینکه رسانه ها  بیان  با  وی 
اظهار داشت: باید ارزش رسانه ها را نگه داشت تا بتوانیم 

موفق شویم.

جوانان دیار میرزا | زلیخا صفری راسته کناری: 
به  سری  مطبوع  بسیار  پاییزی  هوای  یک  در 
و  جنگل  میان  در  تا  زدیم  شالتوک  روستای 
منطقه  مردمان  کنار  در  رنگ  به  رنگ  درختان 
مرتضی  بدانیم.  روستا  این  از  بیشتر  و  باشیم 
افروزه دهیار جوان این روستا دارای کارشناسی 
این  نامگذاری  ارشد جغرافیاست و درباره علت 
روستا اظهار کرد: برنج در ابتدای امر در پوسته 
 ای به نام شلتوک قرار دارد که پس از درو، از 
بعد  البته  می شود.  جدا  آن  از  کوبیدن،  طریق 
از اینکه برنج سفید از آن استحصال شد دارای 
خواص دارویی فراوان است ولی متاسفانه امروزه 
برنج  از  پوسته  این  کارخانه های شالیکوبی  در 
جدا و بیشتر دور ریخته می شود.دهیار روستا 
روستا  این  در  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
روستا  این  در  ما  گفت:  ندارد  وجود  شالیزاری 
شالیزار نداریم و فقط چند هزار متر استخر  و 
باغ تبدیل به شالیزار شده که به هکتار هم نمی 
رسد. شاید گذشتگان برای احترام به شالیزار و 
به خاطر محروم بودن از این نعمت الهی چنین 

اسمی را روی روستا گذاشتند.

شالتوک؛ روستایی قدیمی اما فاقد امکانات
طبق  روستا  جمعیت  اینکه  به  اشاره  با  افروزه 
نفر  و ۱۶۷  با ۴۳ خانوار  سرشماری سال ۸۵  
جمعیت بوده افزود: امروزه این آمار تغییر و به 

تعداد خانوارها اضافه شده است.
 وی افزود: در این روستا تعدادی خانوارها از آب 
شرب محروم هستند و مجوز حفاری چاه عمیق 
را گرفتیم که انشااهلل در آینده با آمدن اعتبارات 
اجرایی می شود. آب اشامیدنی تعدادی خانوار 
روستا از میان رز تهیه شده است و گذر لوله از 
میان رز به شالتوک در داخل زمینهای شخصی 

بوده که درخواست جابجایی لوله را داده ایم.
دهیار شالتوک این روستا را فاقد تلفن دانست و 
از ضعف برق روستا خبرداد و گفت: اگر به تیر 
حالت  در  اکثرا  که  بینید  می  کنید  نگاه  برقها 
و  رسی  روستا  خاک  زیرا  هستند  افتاده  و  کج 
باتالقی است و بارها در این خصوص نامه نگاری 

کرده ایم.
افروزه از کاهش دامداری در این روستا خبر داد 
و گفت: در گذشته شغل اصلی مردم این روستا 
دامداری بوده است ولی امروز فقط دو خانوار در 
این روستا بیش از ۱۵۰ گوسفند دارند و بقیه در 

حد ۱۰ گوسفند زیرا هزینه خوراک و نگهداری 
دام بسیار باالست.

وی از بسته شدن مدرسه روستا خبر داد و گفت: 
این در حالی صورت گرفته است که این روستا 
۱۵ دانش آموز ابتدایی دارد و اگرچه مدرسه نیز 

وجود دارد اما بسته شده است.
پروژه  و  بحث  یک  را  رسانی  گاز  بحث  افروزه 
است  گاز  فاقد  روستا  این  گفت:  و  خواند  ملی 
لوله گذاری مجوز علمک گاز توسط  و علیرغم 
منابع طبیعی داده نشده و تاکید شده که لوله 

ها برداشته شود.
فاقد  روستا  این  اگرچه  داد:  ادامه  جوان  دهیار 
جمله  از  و  است  شالیزاری  و  کشاورزی  زمین 
اما  شود  می  محسوب  منطقه  محروم  روستای 
جهاد کشاورزی برای صدور پروانه ساختمانی ما 

را در منگنه قرار داده است.
 افروزه به قدمت ۹۵۰ ساله روستا اشاره و افزود: 
این روستا چون فاقد طرح هادی است  دهیار 
نتیجه  در  و  بگیرد  ساخت  عوارض  تواند  نمی 
وی  زاس  و  بوده  کم  بسیار  دهیاری  اعتبارات 

دیگر نیز نگاه مسئوالن به روستا کم است.

دهیار شالتوک به دو شهید سرافراز این روستا 
یعنی شهید معصومی و رستم پور اشاره کرد و 
این  در  کنارما  نیز در  این شهدا  گفت: خانواده 

روستا زندگی می کنند.
مادر  و  پدر  نزد  به  روستا  در  گذار  و  گشت  با 

شهید حسینعلی معصومی رفتیم.
پدر شهید با لحن مهربانانه و سرشار از شوق از 
حضورمان تشکر و خواست تا مشکالت موجود 

این روستا را به گوش مسئوالن برسانیم.
و حضور  به دهه ۷۰  نیز  معصومی  مادر شهید 
اشاره  این روستا  فومن در  نماینده آن سالهای 
کرد و گفت: من در همان مقطع از نماینده در 
امروز  اما  بودم  کرده  شرب  آب  و  راه  خواست 
مرور  و  عبور  و  خراب  روستایی  راه  همچنان 
سخت است. بعد از نشستن در کنار چراغ نفتی 
امیدوار  دهنده  آزار  رطوبت  و  سرما  لمس  با  و 
شدم تا مسئوالن امر زودتر مشکل گازرسانی به 
این روستا را حل کنند. در پایان به علت خرابی 
نتوانستیم در منزل شهید دیگر  بارندگی  و  راه 
حاضر شویم و با اهالی خوب روستا که هر کدام 

خواسته هایی داشتند خداحافظی کردیم.
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جلسه  در  اصغریان  |محمدحسین  دیارمیرزا  جوانان 
کارگروه توسعه صادرات گیالن با اشاره به روند اخذ مالیات 
در استان اظهار کرد: در مدت هشت ماه امسال مبلغ ۵۵۷ 

میلیارد تومان مالیات در گیالن اخذ شده است.
وی، ۱۷۶ میلیارد تومان از مبلغ مذکور را مربوط به مالیات 
بر ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: مبلغ باقی مانده مربوط 

به موارد دیگر مالیاتی است.
استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
گیالن با بیان اینکه هدف گذاری درآمد مالیاتی استان بیش 
تومان در سال ۹۵ است، تصریح کرد:  از یک هزار میلیارد 
تا پایان امسال درآمدهای مالیاتی نسبت به تعهد بودجه ای 

که داریم باید تحقق پیدا کند.
دارای  محصوالت  وضعیت  پیگیری  به  ادامه  در  اصغریان 
قابلیت صادراتی در گیالن اشاره کرد و گفت: سال گذشته 
استان  در  مناسبی  وضعیت  از  کیوی  محصول  صادرات 

برخوردار بود.
وی با اشاره به اینکه تولید مرکبات در مازندران هشت تا ۱۰ 
بیان کرد: امسال  این محصول در گیالن است،  برابر تولید 
دیده  آسیب  زودرس  سرمای  دلیل  به  مازندران  مرکبات 

است و نیاز به تنظیم بازار داریم.
استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منطقه  اقتصاد  در  تأثیرگذاری  را  صادرات  از  هدف  گیالن، 
ذکر کرد و گفت: گیالن رتبه نخست تولید آبزیان پرورشی 
در کشور را دارد و در صادرات این محصول باید در جایگاه 

نخست باشیم.
قابل  گیالن  در  تولیدی  محصوالت  اینکه  بیان  با  اصغریان 
رقابت با محصوالت کشورهای دیگر است، خاطرنشان کرد: 
و  نمی شود  استفاده  استان  در محصول چای  کود  و  از سم 

دنیا خواهان محصوالت طبیعی است.
وی، خواستار تشکیل میز کاالی صادراتی در گیالن شد و 
اظهار کرد: کارخانه های دارای قابلیت محصوالت صادراتی 

باید احصا شده و مشکالت آنها برطرف شود.

میزان مالیات دریافتی در گیالن اعالم شد

استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
برای   ... و  بانکی  اداری،  بخش های  در  تسهیل  بر  گیالن 
یارانه  شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  استان  از  کاال  صادرات 
صادراتی به دلیل اینکه از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی 
تامین می شود مانند ریسمانی به پای صادرات است و باید 

از مشوق هایی دیگری برای صادرات استفاده کنیم.
بنگاه های  حساب  شفاف سازی  بر  تاکید  با  اصغریان 
افزایش  در  حساب ها  نبودن  شفاف  کرد:  بیان  اقتصادی، 

هزینه صادرات تاثیرگذار است.
مهم  را  تولیدکنندگان  مالی  صورت های  شفاف سازی  وی، 
خواند و تصریح کرد: شفاف سازی مبادالت مالی اصلی ترین 

موضوع در اقتصاد کشور است.
استاندار  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
از  صادراتی  کاالی  رصد  طرح  اجرای  از  پایان  در  گیالن 
و  داد  خبر  آزمایشی  صورت  به  ارمنستان  کشور  به  استان 
گفت: نیاز است در گام بعدی هفت کاالی صادراتی از گیالن 
رصد  روزانه  صورت  به  روسیه  و  آذربایجان  کشورهای  به 

شود تا مشکالت در این زمینه را برطرف کنیم.

یک بام و دو هوای شورای شهر رشت در خرید امتیاز سپیدرود
جوانان دیارمیرزا | در یکصد و شصت  و  هشتمین جلسه شورای 
شهر رشت مسعود کاظمی با تبریک هفته وحدت گفت: وحدت 

بین مسلمان بهترین ابزار برای مقابل با دشمنان اسالم است.
از  دفاع  از سوریه گفت:  باقری  بازگشت محمود  به  اشاره  با  وی 
حرم عمه سادات دلیل نمی خواهد و تنها دل است که راهنمای 

هدایت مسلمانان است.

ایثارگریهای گیالنیان مدافع حرم  وصف ناشدنی است
در ادامه محمود باقری خطیبانی که اولین جلسه خود را در شورا 
سفرش  به  اشاره  با  کرد  می  تجربه  سوریه  از  بازگشت  از  پس 
که  متوجه شدم  آنجا  دیدن  با  من  کرد:  اظهار  سوریه  به کشور 
جایگاهم کجاست و مطمئم با اعزام بعدی گیالنیان بار دیگر به 

سوریه اعزام خواهم شد.
باقری خطیبانی در ادامه گفت: سردار سلیمانی در جمع گیالنیان 
حضور پیدا کرده بودد و گفتند که نبل و الزهرا با همت گیالنیان 

آزاد شد و شهر حلب مدیون فرزندان گیالن است. 
این عضو شورا همچنین از حضور خود در محل شهادت تعدادی 

از گیالنیان مدافع حرم خبرداد.

شیرزاد: سامانکده زنان هرچه زودتر به بهره برداری برسد
در ادامه جلسه شورا فاطمه شیرزاد با اشاره به تقویت و توسعه 
ورزش بانوان گفت: حوزه مدیریت شهری توسعه پارک بانوان را 
باید در اولویت قرار دهند. و سالن باقرآباد که تنها سالن مختص 

بانوان شهر رشت است نوسازی و بهسازی شود.
وی بر لزوم سرعت بخشیدن به احداث سامانکده زنان تاکید کرد 

و گفت: این سامانکده باید هر چه زودتر به بهره برداری برسد.
 ۸ اینکه  در خصوص  رشت  شهردار  سخنان  به  اشاره  با  شیرزاد 
بدهکار دانه درشت بدهی خود را به شهرداری پرداخت کرده اند« 
اظهار کرد: شهرداری این پول را صرف پرداخت معوقات حقوق 

کارکنان، بیمه و... شود.
در ادامه جلسه، لوایح و نامه های ارسالی به شورا مورد بررسی 
قرار گرفت. الیحه اصالح کد برای ایجاد تامین اعتبار برای تعمیر 
روشنایی پل های خوش انس و زیر گذر شهید رجایی، بررسی 

شد.
و  داد  توضیح  الیحه  این  درباره  شورا  بودجه  کمیسیون  رئیس 
گفت: اتمام پروژه شهید رجایی نه در محل دیون و نه در ردیف 
بودجه اعتبار پیش بینی نشده بود. پیمانکار برای صورت وضعیت 

آمده ولی در الیحه بودجه  ردیف اعتباری آن دیده نشده بود.
پس از بحث و بررسی روشنایی هر دو پل با اصالحات یک الیحه 
تحت عنوان اتمام پروژه خوش انس و زیرگذر رجایی مورد اصالح 
و تصویب قرار گرفت. و مقرر شد از محل اعتبار  سرقفل بانک 

ملت شهرداری  به صورت نقدی تامین گردد.
همچنین  الیحه جابجایی دو ردیف کد بودجه مروبط به پروژه 
های عمرانی بازگشایی پیچ سعدی و تملک و ازادسازی حاشیه 

زرجوب مخالفت شد.
این  مخالفت  توضیح  در  عمران  و  توسعه  کمیسیون  رئیس 
برای  اعتبار  تامین  برای  کد  این  جابجایی  گفت:  کمیسیون 
بهسازی مسیر فرودگاه تا چهارراه گلسار و ایجاد دو الین پروژه 
جمع آوری آبفاست. هرچند این پروژه مهم است ولی با توجه به 
نزدیکی پایان سال از یک سو کمبود اعتبار شهرداریا و همچنین 
پروزه های نیمه تمام، ضرورت آغاز این پروژه احساس نمی شود 
آتی دیده شود.رئیس کمیسیون  بودجه سال  برای  است  بهتر  و 
ترافیک شورا در موافقت در پذیریش این الیحه گفت: ایجاد  این 
الین برای کاهش بار ترافیکی ضروری است و با توجه به وضعیت 

مالی شهرداری امکان آزادسازی حریم رودخانه هم نیست.

در سایه موافقت با کمک ۸۴۱ میلیون تومانی

بازگشایی  به شهروندان وعده  است  یادآور شد: ۳ سال  نیز  رئیس شورا 
سعدی به سرگل داده شده و هنوز این مهم اجرایی نشده است. 

ترافیکی ضروری  بار  کاهش  برای  نیز  محور  این  بازگشایی  اینکه  ضمن 
است. از سوی دیگر در صورت موافقت شورا نیز با توجه به پایان سال و 
بازه زمانی مناقصه برای این  پروژه عمال سال مالی جاری به اتمام رسیده 

است. با این حال با رای اعضای الیحه مذکور تصویب نشد.

حاجی پور: باید از سپیدرود حمایت کرد
اسماعیل حاجی پور دیگر عضو شورای شهر رشت با بین اینکه سپیدرود 

در سمینار آموزشی پدافند غیر عامل عنوان شد:
از مکان یابی ۵۲ شهر گیالن تا ساخت مراکز اتمی در مناطق صفر مرزی

جوانان دیارمیرزا | مدیر کل پدافند غیر عامل گیالن در سمینار آموزشی 
پدافند غیر عامل که در سالن اجتماعات راه و شهرسازی گیالن برگزار شد، 
اظهار کرد: پدافند غیر عامل آینده نگری کردن است و شرط آینده نگری 

این است که از داشته هایمان اطالعات درستی داشته باشیم. 
امیر مرادی با بیان اینکه نیازمندیم تا اطالعات نقطه به نقطه استان را در 
اختیار داشته و برای آن برنامه ریزی کنیم اظهار کرد: تاکنون توانستیم 
در فضای مجازیGIS جانمایی ۵۲ شهر گیالن را انجام دهیم و نخستین 

استان کشور بودیم که موفق به انجام این کار شدیم.
وی بر لزوم مدیریت به موقع بحران تاکید کرد و افزود: در پدافند غیر عامل 
یعنی اینکه چنانچه بحران آب برای شهر رشت ایجاد شد بتوانیم آن را 

مدیریت و از بروز مشکل جلوگیری کنیم.
مرادی با بیان اینکه ماهنوز به الگوی جامع پدافند غیر عامل دست نیافته 
ایم متذکر شد: در حال حاضر نگاه مدیران به موضوع پدافند غیر عامل 
نگاه خوبی است.در اقدامات مختلفی که دستگاه ها در دست انجام دارند 
به موضوع پدافند غیر عامل توجه داشته باشیم. کارشناس عالی سازمان 
باالترین  ایران  اینکه  بیان  با  همایش  این  در  نیز  کشور  غیرعامل  پدافند 
حضور  الهی،  لطف  به  ایران  کرد:  اظهار  دارد  دنیا  سطح  در  را  تهدیدات 
رهبری و ایستادگی مردم تاکنون مقتدرانه سرپا ایستاده است. ابراهیمی با 
بیان اینکه آسیب های جنگ در حیطه فرهنگی و اجتماعی برگشت ناپذیر 
است، یادآور شد: اهمیت این موضوع به اندازه ای است که رهبر انقالب 
اینکه دشمن در  با بیان  بارها بحث فضای مجازی بسیار مهم است. وی 
جنگهای امروزی زیر ساختهای حیاتی را مورد هجوم قرار می دهد افزود: 
به عنوان نمونه در جنگ آمریکا با عراق زیر ساختهای مخابراتی عراق در 
ابتدای حمله از کار افتاد اما دشمن تمام مجموعه زیر ساختی را از بین 
اختیار  در  خودش  را  ساختها  زیر  آن  کشور  تصرف  از  بعد  زیرا  نمی برد 
اشاره  با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  عالی  کارشناس  گرفت.  خواهد 
به حلقه های استراتژیک) نظریه واردن ( گفت: در این نظریه به جایگاه 
لزوم حفظ جایگاه و شانیت  بر  تاکید  نگاه ویژه ای شده است و  رهبری 

رهبری در همین راستا است.
ابراهیمی از مباحث مطرح شده در نظریه واردن را توجه به سیستم حمل 
و نقل دانست و گفت: باید در شرایط خاص برای تخلیه و اسکان شهروندان 
یک شهر از قبل برنامه ریزی داشته باشیم. جمعیت مردمی مقوله دیگر 
نظریه واردن است بطوریکه در زمان محاصره اقتصادی همه نگاهها برای 

رفع مشکالت به مسووالن معطوف می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار پدافند غیر عامل در 
منطقه  لحاظ  به  ما  کشور  گفت:  گرفت،  قرار  کشور  بودجه  ردیف 
ای یک موقعیت ویژه دارد و ایران در مرکز انرژی دنیا قرار دارد و 
همچنین به لحاظ جمعیتی اقوام مختلف با گویشها و مذهب مختلف 
در کشور حضور دارند و دشمن می کوشد تا به این موضوع ورود کند.

با بیان اینکه ایران  کارشناس عالی سازمان پدافند غیرعامل کشور 
اسالمی در مقابل تمام قدرتهای استکبارستیزی دنیا ایستاده است، 
آسیبهای  کاهش  در  که  است  ای  مساله  یابی  مکان  کرد:  اظهار 
اتمی  مراکز  یابی  مکان  در  و  کند  کمک  ما  به  می تواند  اجتماعی 
جدید معتقدیم که باید در نقاط صفر مرزی کشورها قرار دهیم تا 

سطح تهدیدات را کاهش دهیم.
پدافند  اهمیت  بر  تاکید  با  نیز  گیالن  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل باید گسترش و مفهوم عام پیدا کند.
ابعاد  تشریح  در  هایی  دوره  چنین  برگزاری  کرد:  اظهار  خاوری 
گسترده فعالیت فرهنگی پدافند غیرعامل در تمامی موضوعات مثمر 

می باشد.

حاجی پور با بیان اینکه تیم های فوتبال رشت مظلوم واقع شده 
اند، متذکر شد: داماش و سپیدرود در حال دست و پا زدن هستند 
و باید از آنها حمایت کرد. ماقبال هم موضوع خرید امتیاز سپیدرود 
را مطرح کردیم اما آن زمان به ما اعالم کردند که از لحاظ قانونی 
شهرداری نمی تواند تیمداری کند. در هر صورت سپیدرود تیمی 
است که اگر هم اکنون مورد حمایت قرار نگیرد باید آن را باطل 

شده بدانیم.
این عضو شورا با انتقاد از برخی اظهار نظرات متذکر شد: هرگاه 
موضوع حمایت از سپیدرود و داماش مطرح میشود برخی موضوع 

را به انتخابات ربط می دهند درحالی که این اصال واقعیت ندارد.
حاجی پور باحمایت از خرید امتیاز سپیدرود رشت گفت: متاسفانه 

در تصمیمات اعضای شورا افراد بیرونی دخالت دارند.

حمایت نیکومنش از خرید امتیاز سپیدرود
مظفر نیکومنش نودهی نیز در ادامه این جلسه اظهارکرد: اعتقاد 
دارم باید باخرید امتیاز سپیدرود رشت از این تیم  مردمی حمایت 
از شهرداریهای کشور تیم های فوتبال  شود. هم اکنون بسیاری 

قوی دارند و از آنها حمایت میشود.
این عضو شورا با بیان اینکه طرف حساب شورای شهر و شهرداری، 
شکایت  شد:  متذکر  است  گیالن  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
پورمحسن ربطی به شورای شهر ندارد و همه باید به دنبال حمایت 

از ورزش باشیم.

از موافقت با کمک مالی تا مخالفت با خرید امتیاز
در ادامه رفیعی نوده با مخالفت از خرید امتیاز سپیدرود توسط 
این تیم  تا زمانی که در مورد هزینه های  شهرداری اظهار کرد: 
باشگاه  سابق  مدیرعامل  پورمحسن  شکایت  وضعیت  همچنین  و 
روشن نشده است بهتر است برای حل مشکل سپیدرود با الیحه 
بررسی  برای  بیشتری  وقت  تا  شود  موافقت  آن  به  مالی  کمک 

مسائل داشته باشیم.
رجبی ویسرودی نیز با تکرار اظهارات رفیعی نوده با مخالفت خود 

با خرید امتیاز سپیدرود تاکید کرد.
پیشنهاد  فرهنگی  رئیس کمیسیون  به عنوان  نیز  روزان  موسوی 
کرد که کارگروهی جهت بررسی بیشتر خرید امتیاز سپیدرود با 
حضور اعضای شورا، شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان تشکیل 

شود.
واثق کارگرنیا در اعتراض به تصمیم ریاست شورا مبنی بر عدم 
در جلسه  کرد:  اظهار  امتیاز سپیدرود  مطرح شدن الیحه خرید 
امروز می بایست الیحه خرید امتیاز مطرح می شد نه الیحه کمک 

مالی به این تیم.
مسعود کاظمی نیز از نظرات رفیعی نوده و موسوی روزان حمایت 

کرد و گفت: الیحه خرید سپیدرود نیازمند بررسی بیشتر است.
از خرید سهام سپیدرود  نیز در موافقت در حمایت  رضا رسولی 
گفت: در جلسات گذشته تاکید شد، اگر کسی حقی در این روند 

واگذاری داشته است، حق وی قابل نفی نیست.
امتیاز  خرید  خصوص  در  شورا  اعضای  اظهارات  است  گفتنی 
کمیسیون  این  از  پیش  که  گیرد  می  صورت  درحالی  سپیدرود 
امتیاز سپیدرود رشت  با الیحه خرید  برنامه و فرهنگی  مشترک 
موافقت شده بود.در پایان جلسه امروز اعضای شورا با الیحه کمک 

۸۴۱ میلیون تومانی به تیم سپیدرود رشت موافقت کردند.
برای   ۱۱ ساعت  از  رشت  شهردار  که  درحالی  دیگر  سوی  از 
در صحن حضور  شورا  اعضای  از  تن  سه  سواالت  به  پاسخگویی 
پیدا کرده بود در نهایت فرصت پاسخگویی نیافت و این موضوع 
مدیریت  برگزاری  روند  به  نسبت  را  اعضای شورا  برخی  اعتراض 

جلسه توسط کاظمی به همراه داشت.

توسط معاون استاندار

رشت در حال کشیدن نفسهای آخر است یادآور شد: اگر امروز چاره ای 
اندیشیده نشود بعد اچیزی جز حسرت باقی نمی ماند.

اند،  شده  واقع  مظلوم  رشت  فوتبال  های  تیم  اینکه  بیان  با  پور  حاجی 
متذکر شد: داماش و سپیدرود در حال دست و پا زدن هستند و باید از 

آنها حمایت کرد. 
ماقبال هم موضوع خرید امتیاز سپیدرود را مطرح کردیم اما آن زمان به 
ما اعالم کردند که از لحاظ قانونی شهرداری نمی تواند تیمداری کند. در 
هر صورت سپیدرود تیمی است که اگر هم اکنون مورد حمایت قرار نگیرد 

باید آن را باطل شده بدانیم.
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فوتبال 

استقالل و تراکتور 
جریمه نقدی شدند

و  تهران  استقالل  های  تیم  دیدار   | میرزا  دیار  جوانان 
تراکتور سازی تبریز در تاریخ ۱۸ آذر ماه برگزار شد و از 
سوی تماشاگران منتسب به تیم های استقالل تهران و 
تراکتور سازی تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی و پرتاب 

اشیا ، رخ داد.
 ۳ و   ۱ بندهای  با  منطبق  تخلفات  این  که  آنجایی  از 
ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی است کمیته انضباطی، تیم 
تراکتور سازی تبریز را به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون 
ریال و تیم استقالل را به دلیل فحاشی و پرتاب اشیاء به 
داخل زمین مسابقه که در یک مورد به یکی از بازیکنان 
، به پرداخت مبلغ دویست میلیون  حریف اصابت کرد 

ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
هواداران  برخی  که  درحالی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
منتسب به تیم تراکتورسازی شعارهایی با اهدافی خاص 
سر دادند و بازتاب زیادی هم داشت اما کمیته انضباطی 

در این مورد سکوت کرده است.

سکوت شکسته شد
افشاگری نظرمحمدی درباره مدیرعامل سابق سپیدرود

محمدی  نظر  علی   | دیارمیرزا  جوانان 
کنفرانس  در  رشت  سپیدرود  سرمربی 
خبری پس از بازی این تیم مقابل گل 
گهر سیرجان با تبریک یان پیروزی به 
از  بازیکنان اظهار کرد: پس  هواداران و 
باخت هفته گذشته و از دست دادن صدر 
جدول خیلی از بازیکنان از لحاظ روحی 
و روانی تضعیف شده بودند. نظرمحمدی 
با بیان اینکه در این یک هفته گذشته 
بازکینان  روی  روانی  و  روحی  لحاظ  از 
کار کردیم یادآور شد: در این بازی بسیار 
کردیم  بازی  لیگ  اول  بازی  همانند 
بازیکنان  روی  شدیدی  استرس  چون 
امتیاز   ۳ کسب  دنبال  به  همه  و  بود 
بودند و به همین دلیل بازی با کیفیتی 
مشاهده نکردیم و از سوی دیگر بازیکنان 
جوانی در این بازی به کار گرفته شدند.

سرمربی سپیدرود با بیان اینکه با انگیزه 
مالی  مشکالت  که  تیمی  داشتن  نگاه 
است  سخت  بسیار  دارد  لجستیکی  و 
بین  در  کاذبی  غرور  کرد:  خاطرنشان 
ولی پس  بود  بوشهر  بازی  در  بازیکنان 
از آن شکست درس های زیادی گرفتیم 
و اگر در صدر جدول باشیم افراد زیادی 
می توانند کمک های مسکن وار داشته 
از دست ندهند  انگیزه خود را  تا  باشند 

ورزش 

پایان طوفانى گیالنى ها در فستیوال 
بوکس نونهاالن کشور

بوکس  فستیوال  دوره  |چهارمین  میرزا  دیار  جوانان 
پایان رسید و سه بوکسور  اراک به  نونهاالن کشور در 
با  و  اقتدار  با  ها  رقابت  این  در  حاضر  گیالنی  نونهال 
این  قهرمانی  مقام  به  توانستند  خود  رقبای  شکست 

مسابقات دست یافته و صاحب گردن آویز طال شوند.
خروجی  محمد  و  اسکندری  امیررضا  فیضی،  امیررضا 
بوکسورهای نونهال آینده دار گیالن هستند که از سوی 
هیئت بوکس استان به این فستیوال اعزام شده بودند.

از  بوکسور  نونهاالن ۶۵  بوکس  فستیوال  در چهارمین 
بوکس  خانه  در  و  کرده  کشی  وزن  کشور  استان   ۳۰
اراک به رقابت پرداختند. همچنین عبداهلل پوراسماعیل 
به  داور  عنوان  به  بوکس،  فدراسیون  درخواست  به  بنا 
مسابقات  به  گیالن  استان  بوکس  نونهاالن  تیم  همراه 
در  نونهاالن  بوکس  گذشته  فستیوال  گردید.سه  اعزام 
نخستین  برای  این  و  برگزار شده  و ۱۴ سال  رده ۱۳ 
بار که بوکسورهای ۱۱ و ۱۲ سال در سطح کشور به 
روی رینگ می روند. مسئوالن بوکس در نظر دارد طرح 
همین  به  و  کند  آغاز  نونهاالن  رده  از  را  استعدادیابی 
های  برنامه  از  یکی  نونهاالن  بوکس  فستیوال  خاطر 

اصلی فدراسیون بوکس در آینده خواهد بود.

به این روند صعودی خود ادامه دهند. نظرمحمدی با ابراز تاسف 
علیه  سپیدرود  سابق  مدیریت  و  مالک  پورمحسن  مصاحبه  از 
بهارمست اظهار کرد: وی با این مصاحبه علیه سرپرست تیم جو 
را خراب می کند و به سکوها خط می دهد. تا به امروز این افراد به 
صورت پنهانی چوب الی چرخ سپیدرود رشت می گذاشتند اما 
با این مصاحبه چهره خود را نشان دادند. آنها به صورت مخفیانه 
تا الیحه خرید  برگزار می کنند  اعضای شورا جلساتی  با برخی 
سپیدرود توسط شهرداری به سرانجامی نرسد و این تیم موفق 
افزود: بسیار تالش می کنند تا شهردار را زیر سوال  نشود. وی 

انتظار  اصال  مدیریت گذشته سپیدرود  و  مالک  از  من  و  ببرند 
نداشتیم که این چنین چوب الی چرخ این تیم بگذارد و علیه 

کسانی که به صورت خالصانه فعالیت می کنند مصاحبه کند.
نظرمحمدی با تاکید بر اینکه صد درصد این حرکت زشت آقای 
پورمحسن رو محکوم میکنم یادآور شد: چون داخل یک استان 
زندگی می کنیم به یکدیگر احترام می گذاریم ولی مطمئنا ما هم 
فوتبال  این که  برای  داریم ولی  برای گفتن  زیادی  حرف های 
و  میداریم  نگاه  را  انها  و حرمت  است  همدلی  و  نزدیکی  برای 

صحبتی نمی کنم.

جوانان دیار میرزا | »مبینا نژاد« دختر ۱۵ساله ی 
گیالنی که با مبارزه های شگفت انگیزش توانست 
درباره  آورد  دست  به   را  جهان  طالی  مدال 
و  رسیده  موفقیت  به  تکواندو  در  این که چطور 
چه اهدافی را در آینده دنبال می کند، صحبت 

کرده است.
کانادا  جهانی  مسابقات  خصوص  در  نژاد  مبینا 
مسابقات  سطح  گفت:  طالیش  مدال  کسب  و 
بسیار باال بود. با حریفن قدرتمندی از فیلیپین, 
مکزیک, کره, روسیه و اسپانیا مبارزه کردم اما از 
آنجایی که تکواندو یعنی تمرکز, تفکر و قدرت و 
اعتماد به نفس با تکیه بر این اصول و توکل به 
خدای بزرگ نه تنها از سد تمامی آنها گذشتم 
شدم  تاریخی  رکورد  یک  کسب  به  موفق  بلکه 
چون تمام مبارزاتم را بدون واگذار کردن حتی 
پایان  به   ۱۲ امتیازی  اختالف  با  و  امتیاز  یک 

رساندم.
وی در خصوص لقب اعطایی سایت فدراسیون 
جهانی که به او لقب ماشین مبارزه را داده اظهار 
کرد: بله, بسیار خوشحال شدم که برایی اولین 
به  موفق  ایران  بانوان  تکواندوی  تاریخ  در  بار 
دریافت لقب از سوی فدارسیون جهانی تکواندو 

شدم و امیدوارم شایسته این لقب باشم.

مبینا  نژاد:
 خوش رنگترین مدال المپیک ٢٠٢٠ را به استادم قول داده ام

با  او  مقایسه  مورد  در  گیالنی  تکواندوکار  این 
کیمیا علیزاده اظهار کرد: امیدوارم این موفقیت 
من  و  باشد  داشته  تداوم  المپیک ۲۰۲۰  تا  ها 
برای   ۲۰۲ المپیک  در  ای  تازه  رکورد  بتوانم 
موفق  کیمیا  مانند  و  بیاورم  ارمغان  به  کشورم 

باشم.
درباره  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  وی 
کسب  مدال های  و  کرده  شرکت  که  مسابقاتی 
تکواندو  جهانی  مسابقات  گفت:  اش  شده 
بین المللی  مسابقات  در  من  حضور  پنجمین 
مدال  ترکیه،  تورنمنت  طالی  مدال  من  بود. 
طالی مسابقات آسیایی چین تایپه، مدال طالی 
طالی  مدال  و  کره جنوبی  جهانی  مسابقات 

مسابقات جهانی کانادا را در کارنامه ام دارم.
 مبینا نژاد درباره رفتن از رده نونهاالن به رده 
نوجوانان و سختی آن گفت: اتفاقاً خیلی سخت 
بود و فشار زیادی را تحمل کردم چون حریفانم 
گفتند  می  ها  بودند.خیلی  باتجربه تر  و  قوی تر 
رده نوجوانان سخت تر است اما باتوکل به خدا 
و اعتماد به آموخته ایم از پس این کار سخت 
برآمدم. من از ۴ سالگی تکواندو را شروع کردم. 
با  اما  داشتم  کمی  خیلی  اینکه سن  رغم  علی 
حمایت های استادم خانم رستاد و خانواده ام به 

تدریج به این رشته عالقه مند شدم.
این تکواندوکار گیالنی درباره مشوقان اصلی اش 
اظهار کرد: خانواده ام بسیار مرا حمایت کردند 
چه از نظر مادی و چه معنوی و همینطور استاد 
کنارم  در  سخت  مراحل  همه ی  در  که  عزیزم 

بودند.
مدال  وقتی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
طالی جهان را گرفتی در مدرسه از تو استقبال 
شد؟ اظهار کرد: بله در مدرسه با شور و شوق 
خوشحال  خیلی  و  کردند  استقبال  من  از  زیاد 
شدم که وقتی شنیدم دوستها و همکالسی هایم 

از من انگیزه گرفتند.
 مبینا در خصوص اهداف بعدی اش در تکواندو 
اظهار کرد: چیزی جز مدال المپیک من را راضی 
نمی کند. گام به گام جلو می روم. در حال حاضر 
تمرینات مداوم را شروع کرده ام برای مسابقات 
آسیایی ۲۰۱۷  و بعد از آن هم المپیک ۲۰۱۸ 
المپیک  از آن هم خوش رنگترین مدال  بعد  و 
هم  آخر  در  ام.  داده  قول  استادم  به  را   ۲۰۲۰
تشکر می کنم از ریاست محترم تکواندو و نائب 
در  دلسوزانه  که  سروری  خانم  بانوان  رئیس 
کنار تیم بودند و همینطور کادر فنی تیم ملی 

نوجوانان به خاطر حمایت هایشان.

سرپرست  بهارمست  علی   | میرزا  دیار  جوانان 
ضایعه  تسلیت  با  رشت  سپیدرود  فوتبال  تیم 
محمدی  نظر  علی  گرامی  مادر  درگذشت 
سرمربی سپیدرود به او و خانواده محترمش در 
واکنش به اظهارات پورمحسن مدیرعامل سابق 
این باشگاه اظهار کرد: در شرایط موجود پیش 
آمده و به جهت حفظ آرامش تیم قصد نداشتم 
بدهم  را  محسن  پور  جناب  صحبتهای  جواب 
چرا که بازیکنان, کادر فنی و هوادارن خونگرم 
خودشان بهترین قاضی عملکرد آقایان هستند.

از  دوستان  از  بعضی  اینکه  بیان  با  بهارمست 
مدیریت فوتبال فقط عکس گرفتن با بازیکنان و 
کادر فنی در هنگام عقد قرارداد را یاد گرفته اند 
متذکر شد: آنچه در خصوص وضعیت مالکیتی 
رشت  شهر  شورای  جلسه  در  سپیدرود  تیم 
ورزش  مدیرکل  مصاحبه  براساس  شد  مطرح 
و  ورزش  با  برنامه  در  گیالن  استان  جوانان  و 
مکاتبات موجود در این خصوص بوده و رییس 
هیات فوتبال استان جناب الماسخاله نیز دقیقا 
همین توضیحات را ارایه فرموده اند و حرف تازه 

ای وجود ندارد.
وی افزود: جناب پورمحسن خود را مدیر موفق 
پرداخت  عدم  که  صورتی  در  اند  کرده  قلمداد 
۲۰درصد  و  گذشته  سال  مطالبات  ۸۰درصد 
انجام  عدم  و  اول  دسته  لیگ  به  صعود  پاداش 
هنر  همه  جاری  سال  قراردادهای  تعهدات 

مدیریتی ایشان بوده است.
پورمحسن  اینکه  بیان  با  سپیدرود  سرپرست 
در سال جاری تا زمانی که در این تیم حضور 
داشت تنها ۹۷میلیون به سپیدرود تزریق کرد, 
متذکر شد: این مبلغ هم ظاهرا به صورت قرضی 
بوده در حالی که  تیم  بازیکنان  از  پدر یکی  از 
با تالشهای کادر فنی علی  ایشان  از رفتن  بعد 
الخصوص علی نظرمحمدی و هیات فوتبال مبلغ

واکنش بهارمست به اظهارات پورمحسن
از مدیریت فوتبال فقط عکس گرفتن با بازیکنان و کادر فنی را بلد هستند

بین  و  اخذ  مالی  افراد خیر کمک  از  تومان  ۴۵۰میلیون 
تالشهای  ایشان  اینکه  جالب  شد  تقسیم  تیم  اعضای 
این  پرشور  هواداران  و  فنی  کادر  و  بازیکنان  غیرتمندانه 

تیم را به نام خود مصادره می نمایند. 
بهارمست خطاب به مدیرعامل سابق باشگاه گفت: جناب 
پورمحسن بنده خود را ناجی سپیدرود نمی دانم بلکه به 
جهت کوتاهی ها و ناتوانی حضرتعالی در انجام تعهداتتان 
این خواست هواداران پرشور و بازیکنان سپیدرود بوده که 
به جهت تعیین تکلیف تیم در اختیار مجموعه شهرداری 

و نمایندگان مردم رشت در شورای شهر قرار گیرد.
وساطت  بر  مبنی  ایشان  در خصوص صحبت  افزود:  وی 
یک  می توانم  فقط  سپیدرود  در  من  مجدد  حضور  برای 
یک  به  بیشتر  حرفشان  چون  کنم  ایشان  تقدیم  لبخند 
و  فنی  کادر  و  بازیکنان  همه  که  چرا  است  شبیه  جک 
هواداران می دانند که بنده به جهت مشکل دیسک کمر 
عمل  انجام  جهت  و سپس  بوده  مطلق  استراحت  مدتی 
جراحی در تهران در بیمارستان بستری بودم که در تمام 
طول این مدت من و علی نظرمحمدی به طور مستمر با 
و  انتخاب  نحوه  خصوص  در  و  بودیم  تماس  در  یکدیگر 

جذب بازیکنان و سایر شرایط تیم هاهنگی داشتیم.

اظهارات خود  از  سرپرست سپیدرود در بخش دیگری 
ارزشمند  بردهای  پاداش  مبلغ  خصوص  در  گفت: 
هنر  اوج  صدهزارتومانی  پاداش  مبلغ  بیان  با  نیز  تیم 
به  که  اند  نموده  بیان  پاداش  تخصیص  در  را  خویش 
آن  همواره  نظرمحمدی  علی  و  بنده  تیم  اعضای  گواه 
مبالغ را جهت خرید دارو و سایر ملزومات که در واقع 
وظیفه باشگاه بود هزینه کردیم و البته مصاحبه ایشان 
در آستانه حساس ترین بازی لیگ و با توجه به شرایط 
سخت روحی تیم به دلیل باخت در بوشهر فقط برای 
سپیدرود  گیری  نتیجه  عدم  و  تیم  تمرکز  زدن  برهم 
بوده است و همین جا دست تک تک بازیکنان را می 
مقتدرانه  سازیها  حاشیه  این  به  توجه  بدون  که  بوسم 
هواداران  تقدیم  را  امتیاز  سه  و  حاضر شده  میدان  در 

خونگرم خود نمودند.
در  کــــرد:  اظـــهار  پایـــان  در  بـــهارمـســت 
تشویق  با  که  عزیز  هواداران  همه  از  خـــاتـــمه 
میکنم   تشکر  نمودند  شرمنـــده  را  حقیر  بنده  خود 
وانتظار دارم تا پایان رقابتـــهای لیـــگ دستـــه اول 
غیرتمند  فنی  کادر  و  بازیکنان  یاور  همیشه  هماننــد 

خود باشند.

المپیک  در  جودو  مسابقات 
مختلط مى شود! 

فدراسیون  مسئوالن  نشست  در   | میرزا  دیار  جوانان 
المپیک  در  جودو  مسابقات  برگزاری  برای  جهانی 
به  شد.  نظر  تبادل  و  بحث  مختلط  صورت  به   ۲۰۲۰
فدراسیون  مسئوالن  نشست  ورزشی،  تابناک  از  نقل 
جهانی جودو طی روزهای گذشته برگزار شو طی آن 
مثال  طور  گرفت.به  صورت  عجیبی  تصمیم گیری های 
جهانی  فدراسیون  مسئوالن  جلسه  در  پیشنهاد  این 
به  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک  در  مسابقات  که  شد  مطرح 
آقایان  و  بانوان  مبارزات  برگزاری  با  و  مختلط  صورت 
برگزار شود. حتی اوزان این مسابقات هم پیشنهاد شد 
و ۹۰+  وزن های ۷۳-،۹۰-  در  آقایان  مثال  به طور  تا 
به رقابت  اوزان ۵۷_،۷۰_و۷۰+  بانوان در  و همچنین 
بپردازند.این پیشنهاد برای جذاب تر شدن مسابقات در 
مطرح  جودو  جهانی  فدراسیون  رئیسه  هیات  نشست 
المپیک۲۰۲۰  این  قرار است در  شده است. همچنین 
رشته های مثل کاراته، کوه پیمایی،بیسبال و …. برای 

اولین بار شرکت کنند.

شکست تیم ملى ایران برابر 
ترکیه/ تکواندو ایران از جام 

جهانى حذف شد

در ادامه بیستمین دوره رقابتهای  جوانان دیار میرزا | 
جام جهانی تکواندو که با حضور هفت تیم برتر دنیا به 
باکو در ورزشگاه سرحدچی جریان دارد، تیم  میزبانی 
ملی کشورمان در سومین دیدار خود در مرحله گروهی 
نتیجه را ۳۱ بر ۱۹ به ترکیه واگذار کرد و از صعود به 

نیمه نهایی بازماند.
ابتدا ۱۵ بر ۱۶ روسیه را شکست  تیم ملی کشورمان 
داد و سپس ۲۵ بر ۱۳ نتیجه را به کره جنوبی واگذار 
حذف  رقابتها  دور  از  امتیاز  سه  با  مجموع  در  و  کرد 
شد. فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، مسعود حجی 
زواره، سعید رجبی، سیاوش فخرایی و مهدی جاللی در 

این رقابتها به میدان رفت.
این  قبلی  دوره  دو  ایران  مردان  تکواندوی  ملی  تیم 

مسابقات را با عنوان دوم و سوم به پایان برده بود. 
این رقابتها عصر سه شنبه با شناخت تیم ها و نفرات 

برتر به پایان رسید.
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سخن نورعکس هفته : جنگل های گیسوم   | عکس : طاها عبداللهی

امام علی عليه السالم:
زبان خود را به نرمگويی و سالم كردن 
عادت ده، تا دوستانت زياد و دشمنانت 

كم شوند.
تصنيف غررالحکم و دررالکلم ص435 ح9946

تقویم هفته 

25 آذر  : روز پژوهش
26 آذر : روز حمل و نقل

 27آذر : ميالد رسول اكرم و امام جعفر صادق )ع(
30 آذر : جشن شب يلدا

چوک

خون دل ميخـورم و چشم نظر بازم جـام
جرمم اين است كه صاحبدل و صاحبنظرم
منــکه با عشق نراندم به جـوانی هوسی
هـوس عشق و جوانيست به پيرانه سرم
پدرت گوهر خود تا به زر و سيم فروخت

پدر عـشق بســوزد كه در آمــد پــدرم
عشــق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر
عجبـا هيــچ نيــرزيد كه بی سيم و زرم
هنــرم كــاش گــره بند زر و سيمم بود
كه بـه بــازار تــو كاری نگشود از هنرم
سيـزده را همـه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سيزدهم كز همه عالم به درم
تــا به ديوار و درش تازه كنم عهد قديم
گــاهی از كوچـه معشوقه خود می گذرم
تــو از آن دگــری رو كه مرا ياد تو بس
خود تـو دانی كه من از كان جهانی دگرم
از شــکار دگـران چشم و دلی دارم سير
شيـــرم و جــوی شغاالن نبود آبخورم

مجید رجبی ویسرودی در گفتگو   | جوانان دیار میرزا 
با دیارمیرزا الزمه خرید امتیاز سپیدرود را تدوین شیوه 
نامه مدون اعالم کرد و افزود: تیم سپیدرود از گذشته 
دور یکی از تیم های بومی و پر طرفدار رشت و استان 
به مطرح  اشاره  با  است. عضو شورای شهر رشت  بوده 
در  به شهرداری  تیم  این  سهام  واگذاری  الیحه  نشدن 
جلسه صحن علنی روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه و مخالفت 
برخی از اعضای شورا با الیحه مذکور؛ تصریح کرد  این 
الیحه از پختگی الزم برای طرح در صحن علنی و رای 
گیری از شورا را نداشت و باید در کمیسیون فرهنگی و 
قرار  دقیقتری  بررسی  مورد  آن  ،جزییات  حقوقی شورا 
این است که  بنده  نظر  افزود:  بگیرد. رجبی ویسرودی 
اگر قرار باشد که مالکیت این تیم خریداری شود باید 
هیات مدیره آن و مقدار بودجه ی در نظر گرفته برای 
تیم مشخص گردد. نباید اینگونه باشد که فردا روز خرید 
تیم  برای  راسا  شورا  و  ،شهردار  سپیدرود  تیم  مالکیت 
تصمیم بگیرند و نقش افراد در این میان مشخص نباشد. 
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه اشکاالت این الیحه 
باید در کمیسیون های تخصصی مرتفع شده خاطر نشان 
کرد : پیشنهاد و تاکید من این است که شیوه نامه ی 
مدونی برای این تیم تدوین شود، اینکه هیات مدیره چه 
افرادی باشند؟ بودجه آن از کجا تامین خواهد شد ؟نقش 
سازمانهای دیگر شهرداری در این خصوص چیست. وی 
تصریح کرد: اگر شیوه نامه ای به طور صحیح مشخص 
شود به عنوان مثال سازمان حمل و نقل، زیباسازی و 
امور  توانند  ورزشی شهرداری هر کدام می  و  فرهنگی 
حمل و نقل و جابجایی، تبلیغات و زمین بازی تیم را 
بر عهده بگیرند. رجبی ویسرودی با بین اینکه سپیدرود 
ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  مجموعه  زیر  در  تواند  می 
سیاست  اتخاذ  در صورت  افزود:  بگیرد،  قرار  شهرداری 
تیم  برای  بودجه  عنوان  مبلغی تحت  درست، هر ساله 
تعریف خواهد شد و اگر افراد هیات مدیره در شیوه نامه 
تعیین شوند چه شورای چهارم باشد و چه نباشد تیم 
سپیدرود سیر تکاملی خود را بر اساس قوانین و ضوابط 
شیوه نامه طی خواهد کرد. این عضو شورا یادآور شد: 
برای بخش سرمایه  در دفتر سرمایه گذاری شهرداری 
گذاری و شرایط ورود و انجام کار شیوه نامه مدون موجود 
است پس در مورد یک باشگاه نیز باید قوانین حاکم بر 
ورزش را در نظر بگیریم. وی در خصوص شکایت »پور 
محسن« نیز اظهار گفت : این بحث در اولویت قرار دارد 
باید تکلیف از  و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد 
پایان  در  ویسرودی  رجبی  نظر حقوقی مشخص شود. 
اظهار کرد: بنده مخالف خرید سپیدرود نیستم اما نباید 
مالکیت این تیم بدون مطالعه و بررسی جوانب آن به 
در  دیگر  مسایل  مانند  به  چون  شود  واگذار  شهرداری 

باتالق معضالت شهرداری گیر می کند.

مخالف خرید سپیدرود نیستم

استاد شهريار

تا اواخر سال امکان پهلوگیری کشتی در منطقه آزاد انزلی 
مهیاء می شود

جوانان دیارمیرزا | در نشستی که با حضور استاندار 
و  کشور  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  گیالن، 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد بر 

اهمیت تکمیل مجتمع بندری کاسپین تاکید شد. 
 دکتر نجفی شامگاه یکشنبه در دیدار با دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد انزلی با اشاره به تأکیدات رئیس 
جمهوری در سفر به گیالن درخصوص تقویت زیر 
انزلی در زمینه بهره گیری ساخت های منطقه آزاد 

استاندار گیالن :

خبر

یاری  جمال  والمسلمین  االسالم  حجت   | دیارمیرزا  جوانان 
گفت:  )ص(  اکرم  پیامبر  میالد  و  وحدت  هفته  تبریک  با 
سنت،  اهل  جمعه  ائمه  سنی،  و  شیعه  روحانیون  گردهمایی 
مردم و مسوولین در یک مکان نمونه عملی وحدت است که 

باید قدر بدانیم.
 مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گیالن که در مسجد فاروق 
اعظم شهر اسالم سخن می گفت٬ تصریح کرد: جشن بزرگ 
میالد پیامبر رحمت، جشن بزرگ دنیای اسالم و منحصر به 

فرد است و در اقصی نقاط عالم گرامی داشته می شود.
یاری افزود: والدت ایشان با اتفاقاتی همچون ترک برداشتن 
طاق کسری، خشک شدن دریاچه ساوه و سایر موارد همراه 

بود که جهان را متحول کرد.
افزود:  همچنین  گیالن  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
خداوند ایشان را تا قیام قیامت، به زعامت دین و هدایت جامعه 
بشری گماشت که متعلق به همه انسان ها است و تمام مردم، 

همچون پیامبران گذشته باید از وی تبعیت کنند.
وی پیامبر را فردی خواند که به فرموده قرآن در مسئله دین 

با کسی معامله نکرد و از مواضع به حق خود عقب ننشست.
یاری، دین را یک مجموعه کامل بیان کرد که انسان ها را 
تربیت و جامعه را هدایت می کند تا سرنوشت انسانها به درستی 

رقم بخورد و تصمیم های عاقالنه گرفته شود.
شتافتن  و  مروت  ترحم،  عقل،  داشتن  مذهبی  خطیب  این 
برای یاری یکدیگر را از جمله پیام های دین ذکر کرد و افزود: 
پیامبر مربی بود که که از دیدگاه سوره مومنون در قرآن مجید 
برای تربیت امت خود بسیار حریص و حساس بود و در مقابل 

نافرمانی آن ها بسیار غصه دار می شد.
وی پیامبر را محور وحدت امت اسالم ذکر کرد و گفت: هفته 
وحدت تنها یک شعار نیست و براساس مصلحت اندیشی های 
پس از انقالب مطرح نشده بلکه برنامه رسول گرامی اسالم 
همانا برداشتن تبعیض ها و ایجاد وحدت در جامعه بوده است. 
جامعه ما ایده آل نیست و ضعف هایی قابل مشاهده است ولی 

با این وجود این یک برنامه عملی است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گیالن، ایران را کشوری امن 
خواند که با وجود ناامنی کشورهای پیرامون که به کشته و 
زخمی شدن تعداد زیادی از افراد می انجامد به دلیل آموزه های 
قرآنی، داشتن رهبری و بنیانگذار کبیر آن دارای وحدت کلمه 

است و دشمن همواره برای آن نقشه کشیده است.
سایر  و  دانش  توسعه،  اقتدار،  داشتن  مذهبی  این سخنگوی 

مولفه ها را دلیل حسادت دشمنان به ایران بیان کرد.
وی متذکر شد: رهبران گروه های فلسطینی در چند سال اخیر 
به سوی کشورهایی همچون عربستان و مصر تمایل داشتند و 
دلیل حمایت کشورمان از این گروه ها تنها براساس مظلومیت 
آن ها در برابر دشمنی بود که اگر قدرت پیدا می کرد به هیچ 

کس رحم نمی کرد.
شعار  را  مسلمانان  حرمت  حفظ  و  سربلندی  عزت،  یاری، 
بدست  و  بیهوده  تا خون آن ها  بیان کرد  جمهوری اسالمی 

دشمنان ریخته نشود و انشا اهلل راه پیامبر است.
وی شرایط منطقه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کشورمان به 
برکت اسالم و تدابیر رهبری نظام از بحران عبور کرده است.

نسخه وحدت امروز همان پيام رسول خداست
حجت االسالم و المسلمین عزت شیخ از ائمه جمعه اهل سنت 
طی سخنانی گفت: هفته وحدت یادگار امام خمینی )ره( است.

مدیر حوزه علمیه مسجد محمدیه تالش با بیان چهره افراد 
متفرق گفت: قرآن کریم یهود و نصاری را افرادی اختالف 
انگیز متفرق معرفی می کند. و امروز اختالف در بخشی از 
جهان اسالم به دلیل نداشتن رهبری منسجم و عدم شکیبایی 

به قدری گسترش پیدا کرده است که مایه تاسف است.
این روحانی اهل تسنن همچنین افرود: واقعیت رفتاری جهان 
اسالم به جایی رسیده است که با عرض تاسف باید گفت یهود 
و نصاری مسلمانان را به دلیل تفرقه و اختالف، مورد تمسخر 

خود قرار می دهند.
امام جمعه اهل سنت تصریح کرد: پیام نبی اکرم و پیروی امت 
از دعوت ایشان، موجب تغییر شرایط در عصر ایشان شد و 

وضعیت مطلوبی را رقم زد.
حجت االسالم والمسلمین عزت شیخ بی توجهی به تعالیم 
رسول گرامی اسالم، ورود افراد ظالم و ناشکیبایی امت را از 

جمله دالیل اختالف بزرگ جهان اسالم بیان کرد.
مدیر حوزه علمیه اهل تسنن با یادآوری موجود بودن همان 

متون گفت: نسخه وحدت امروز همان پیام رسول خداست.
گفت:  حضرت  آن  والدت  مورد  در  سنت  اهل  روحانی  این 
تولد محمد مصطفی )ص( تنها به دنیا آمدن یک فرد نبود و 
با این رویداد بزرگ اصول و ارزشهای انسانی به درجه کمال 

خود رسید.

ایجاد وحدت در جامعه 
عملی است

دکتر  تأکیدات  از  پس  گفت:  محور  دریا  اقتصاد  از 
روحانی توسعه زیر ساخت بنادر منطقه آزاد انزلی 

شتاب مناسبی گرفته است.
کاسپین  بندر  مجتمع  اسکله  پست  دو  افزود:  وی 
استاندار  است.  بهره برداری  آماده  امسال  اواخر  تا 
اسکله  پست  ساخت 22  برنامه  به  اشاره  با  گیالن 
در این بندر گفت: باتوجه به توسعه بنادر کشورهای 
برای   کاسپین  بندری  مجتمع  ساخت  خزر  حاشیه 

منطقه  این  در  ایران  نقش  تقویت  و  جایگاه  حفظ 
ضروری است.

وی گفت: با اتمام ساخت مجتمع بندری کاسپین،
15 تا 20 میلیون تن به ظرفیت بنادر گیالن افزوده 
می شود. استاندار گیالن افزود: خوشبختانه با توجه 
به رشد خوب منطقه آزاد انزلی و به تبع آن ایجاد 
فرصت های جدید و متنوع شغلی امروز این منطقه 

نیازمند حمایت بیشتری است.

با  رشت  شهردار  خبری  نشست   | میرزا  دیار  جوانان 
عمارت  در  واقع  شهر  گفتمان  تاالر  در  رسانه  اصحاب 

تاریخی شهرداری رشت برگزار شد.
سفره شهر خالق در حال پهن شدن است

سیدمحمدعلی ثابت قدم در این نشست با اشاره به فقر 
موجود در رشت و گیالن اظهار کرد: فقر موجود نشان 
این است که فکر می کنیم اوضاع خیلی خوبی  دهنده 
نگاه  اگر  و  توخالی است  این فقط یک طبل  اما  داریم 
همین  به  وضع  باشیم  داشته  را  گذشته  سال  چندین 

گونه باقی خواهند ماند.
شهردار رشت افزود: سیاست امروز بنده که با مشارکت 
این  می گیرد  انجام  رسانه  اصحاب  عملی شما  و  عینی 
است که قطعا شهر و شهروندان باید روند پیشرفت را 
طی کنند و باید از تجارب دیگران و اینکه آنها چگونه 
عمل کردند تا به موفقیت دست یابند استفاده نماییم 
و با بومی سازی آن تجارب، سبک های نوینی همراه با 
عقالنیت ایجاد کنیم. ثابت قدم به چالش های موجود 
هیچ  گفت:  و  کرد  اشاره  گذار  سرمایه  ورود  زمینه  در 
موجود  شهروندان  بین  اعتماد  وقتی  گذاری  سرمایه 

نباشد سرمایه گذاری پایدار انجام نخواهد داد.
وی با بیان اینکه سفره شهر خالق کم کم در حال پهن 
شدن است، یادآور شد: باید نقش ها به درستی تعیین 
شود و اگر صرفا بگوییم ۲۰۰ سال پیش این ها را داشته 
ایم، کاری از پیش نمی رود و اصال برای شخص بنده 
هم مهم نیست. شهردار رشت خاطرنشان کرد: به عقیده 
بنده اگر قرار است اعتماد محلی در کوتاه مدت از بین 
برود آن را بپذیرم تا منافع بزرگتر را در آینده به دست 
آوریم. برای تغییر باید یک سری مسائل را بپذریم وگرنه 
باید در همین شرایط بمانیم، پس در مرحله اول باید 

ذهن ها تغییر کند.

شهردار رشت: جرائت پذیرفتن واقعیت ها را داشته باشیم

اتمام پروژه جمع آوری آب های سطحی
ثابت قدم با اشاره به اجرای پروژه جمع آوری آب های 
سطحی در رشت اظهار کرد: نمی توان انتظار داشت یک 
گردشگر وسط شهر بماند تا او را آب بگیرید. اگر سالی 
دوجا رو بکنیم همین وضع باقی خواهد ماند. اما امسال 
هدایت آب های سطحی به اتمام می رسد و دیگر کنده 
کاری وجود نخواهد داشت و کسی هم نگران فوت و برق 

گرفتگی در این شهر نخواهد بود.
تا  بگذرانیم  را  گذار  دوره  یک  مجبوریم  پس  افزود:  وی 
بتوانیم یک سری از موضوعات را به طور اساسی حل کنیم.

شهردار رشت در خصوص انتقادات وارده به ترافیک رشت 
اظهار کرد: باید جرائت پذیرفتن واقعیت ها را داشته باشیم، 
ترافیک می بایست برای حمل و نقل عمومی وجود نداشته 
نباشد اگر شهروندان از وضعیت ترافیک ناراحت هستند 

ماشین تک سرنشین بیرون نیاورند.
8 نفر بدهی خود را پرداخت کردند

ثابت قدم با بیان اینکه شهر اسالمی در اقدام و عمل به 
وجود می آید نه در حرف اظهار کرد: حرف از شهر اسالمی 

و توزیع عادالنه ثروت در شهر می زنیم ولی پول مردم در 
جیب چند نفری است که اصال شاید الیق آن پول نیستند.

شهردار رشت متذکر شد: در کجا گفته شده پول مردم 
و  دولتی  بخش  دو  هر  باشد؟  اقلیت  جیب  در  ما  شهر 
با ۱  صرفا  شهرداری  و  بدهکارند  شهرداری  به  خصوص 
درصد دریافتی عوارض از شهروندان ۱۰۰ درصد هزینه ها 
را پرداخت می کند. اگر یک شهروند کیفیت را ببیند هرگز 
از افزایش عوارض ناراحت نمی شود بعدا می گوییم اقای 
بدهکار دانه درشت شما فعال پول نده و شمای شهروند هم 
عوارض را نده و همچنان با بدبختی به زندگی ادامه بدهید.

وی ادامه داد: پس از انتشار لیست ۲۰ بدهکار دانه درشت، 
۸ نفر از آنها بدهی ها خود را به شهردار پرداخت کردند.

ثابت قدم در خصوص وضعیت خرید امتیاز سپیدرود و 
خرید  الیحه  کرد:  عنوان  ورزش  از  شهرداری  حمایت 
امتیاز تیم فوتبال سپیدرود رشت به شورا فرستاده شده و 
همچنین حمایت های خود را از فوتسال بانوان انجام داده 

و در ادامه نیز حمایت خواهیم کرد.

حجت االسالم یاری در مسجد فاروق اعظم اسالم

خبر
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