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محمد جواد کوچک پور
راه های جذب  بهترین  از  یکی  در جهان  گردشگری  امروز 
سرمایه محسوب می شود و از این رو  دست آوردهای سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری را می تواند برای منطقه 
مورد نظر به ارمغان آورد. توسعه گردشگری در هر کشوری 
زمینه ساز توسعه فرهنگ و انتقال آداب و رسوم بین کشورها 
می شود. البته این بدان معنا نیست که گردشگری اثرات منفی  
ندارد. گردشگری گاه می تواند رویکردهای منفی هم در جامعه 
انتقال فرهنگ نادرستی به کشور  به همراه داشته باشد و 
میزبان نیز باشد این رویکرد منفی در صورت سوء مدیریت، 

می تواند آسیب های فرهنگی و اجتماعی ای را به بار آورد.
استان گیالن جزو محدود استان های کشور است که با توجه 
زیرساخت های گردشگری  از  آن  تاریخ کهن  و  قدمت  به 
مناسبی برخوردار است. اگر غیر از سایر شهرستان ها فقط شهر 
رشت را در نظر بگیریم به این موضوع پی خواهیم برد که خود 
شهر رشت از جاذبه های گردشگری زیادی برخوردار است که 

از چشم مسئوالن دور مانده و به آن توجهی نمی شود.
از جمله اماکن معروفی که در شهر رشت قرار دارد، می توان 
به حرم مطهر خواهر امام رضا )ع(، خانه پروفسور سمیعی، 
خانه ابریشمی با تاالر آیینه و چینی خانه اش، خانه میرزا خلیل 
رفیع؛ عمارتی با معماری سن پطرزبورگ و دیگر اماکن تاریخی 
شهر رشت اشاره کرد که متاسفانه با سوء مدیریت مسئولین 
هیچ استفاده گردشگری از آن نمی شود و روز به روز در حال 
فراموشی است. برای مثال شهر کاشان که دارای خانه هایی با 
قدمت طوالنی است با فراهم آوردن زیرساخت های مناسب 
زمینه را برای جذب گردشگران خارجی فراهم کرده و طبق 
و  فرهنگي، صنایع دستي  میراث  اداره  از  عنوان شده  آمار 
گردشگری در سال 95 پذیرای 80 هزار گردشگر خارجی بوده 
است. حال این شهر در مقایسه با استان گیالن که دارای آب 
و هوای بسیار مناسب، جاذبه های گردشگری بسیار قوی که 
می توان به شهرک ماسوله،  قلعه رودخان، داماش رودبار و... 
نام برد پذیرای سه برابر گردشگر خارجی است که این موضوع 

نشان دهنده سوء مدیریت مسئوالن گیالنی است.
از جمله این سوء مدیریت ها می توان به عدم ایجاد زیرساخت 
مناسب، عدم تبلیغات گسترده، عدم مشاوره از افراد کاربلد، 
مسیرهای  برخی  کردن  کوتاه  گردشگری،  مناطق  احیای 
دسترسی و ... نام برد. متاسفانه عدم برقراری اتاق فکر برای 
جذب گردشگر و عدم مدیریت درست در اداره کل گردشگری 
استان گیالن سبب بروز چنین مشکالتی در استان شده است.

امید است مسئوالن مربوط برای جذب گردشگران و رونق 
اقتصادی استان راهکاری بیاندیشند.

مصائب 
گردشگری 

در گیالن

پیشنهاد خواهرخواندگی انزلی با 
شهری از لهستان 

در حاشیه بازدید وزیر امور گفتگوهای بین المللی 
لهستان مطرح شد؛

3

بازار الگویی ماهی آبـروی 
شهرستان رشت و گیالن است
3

2
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خالق قصه های مجید در رشت:
گیالن را از روی هنرمندانش می شناسم اما گیالن هیچ 

کاری برای معرفی هنرمندان خود نکرده و نمی کند

دلق پوش خبرداد:  

کشف پوشاک با تصاویر و اشکال 
غیراخالقی

نبود مدیریت اصولی دلیل مشکالت 
جایگاه دفن زباله سراوان است

مهم ترین اخبار

در هفدهمین جلسه شورای شهر انزلی مطرح شد:

اعالم آمادگی سرمایه گذار 
جدید در انزلی

استانی

نصرتی در دیدار با معاون اقتصادی سفیر کره جنوبی مطرح کرد

حمایت از حقوق سرمایه گذاران 
خارجی با شرایط اقتصادی برد – برد

2

3

3

4

4

هزینه باالی اجرای پروژه دوربرگردان 
استاندارد در استان گیالن

2

نازک کار خبرداد:

مدیرکل محیط زیست گیالن:

مزاحم دختربچه ۹ ساله در مسکن مهر شهردار رشت خبرداد:
رشت دستگیر و به زندان الکان منتقل شد

4
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جوانان

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه های گیالن

استان گیالن جزو استان تحت رده بندی بیشترین تعداد تلفات عابرین پیاده و موتورسواران است
| در صفحه 2 بخوانید | 

با  فرهنگی  میزگرد   | دیارمیرزا  جوانان 
افق  در  گردشگری  مقصد  »رشت  موضوع 

2۰2۰« عصر امروز در رشت برگزار شد.
 زیرساخت های مناسب گردشگری در 

گیالن وجود ندارد
کمیسیون  رئیس  عاقل منش  محمدحسن 
این نشست  در  فرهنگی شورای شهر رشت 
عسکری)ع(  حسن  امام  شهادت  تسلیت  با 
گفت: با بهره گیری از سیره و شیوه رفتاری 
امامان معصوم می توانیم بهترین رهنما برای 
مردم در جهت رشد و ارتقای فرهنگی جامعه 

به معرفی کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهر  شورای  عضو 
یافتن  سبب  میزگردهایی  چنین  برگزاری 
می شود،  گردشگری  بخش  در  مشکالت 
باعث  میزگردهایی  چنین  تشکیل  گفت: 
راه حل های  و  میشود که مشکالت فرهنگی 

مناسب گردشگری مطرح و حل شود.
نفت  کشورها  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  وی 
ندارند اما بسیار توسعه یافته شده اند، گفت: 
یکی از از راه های توسعه این کشورها ایجاد 
گردشگری  برای  مناسب  زیرساخت های 

است و صنعت توریسم را گسترش دادند.
گیالن  که چرا  این سوال  با طرح  عاقل منش 
از گردشگری عقب افتاده است، عنوان کرد: 
عقب ماندگی ما از قبل انقالب تا کنون ادامه 
دارد و مازندران به علت نزدیگی به پایتخت 
توانست زیرساخت های مناسب را ایجاد کند 
ولی گیالن تاکنون نتوانسته است در صنعت 
انجام  مناسبی  اقدام  گردشگری  رونق  پر 

دهد.
با  مسئوالن  و  دلسوزان  همه  داد:  ادامه  وی 
گردشگری  زمینه  در  فکری  هم  و  همدلی 
می توانند کارهای مثبتی برای استان و شهر 
رشت انجام دهند تا شاهد اتفاقات خوبی در 

این زمینه باشیم.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به برگزاری 
برج  در  رشت  فرهنگی  شب های  جشنواره 
سال  در  مراسم  این  در  گفت:  تهران  میالد 
گردشگری  مقصد  عنوان  به  رشت   2۰2۰
برای  زمان  همان  از  است.  شده  انتخاب 
امیدواریم  و  کردیم  کار  شعار  این  تحقق 
رشت در سال 2۰2۰ نقطه گردشگری تبدیل 
شود. NGOها و تشکل های مردمی بهترین 

مسیری برای تحقق این شعار خواهند بود.

برای  ستادهایی  اینکه  بیان  با  عاقل منش 
تشکیل  باید   2۰2۰ شعار  کردن  برآورده 

شود، 
وی افزود: باید در این چند سال باقی مانده 
زیرساختهای  زمینه  در  کارهایی  بتوانیم 

انجام دهیم. گردشگری 
شهر  جاذبه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای  گفت:  می برند،  بسر  گمنامی  در  رشت 
تابلوهایی  رشت  شهر  دیدنی  مکان های 
همکاری  با  ندارد.  وجود  مناسبی  راهنمای 
مربوطه  سازمانهای  دیگر  و  استانداری 
 2۰2۰ با شعار   بنرها  و  اداری  لوگوهای  باید 
گردشگری  برای  رشت  و  گیالن  رسیدن 
درگیر شدن  همین سبب  زیرا  انتخاب شود 

همه ادارات خواهد شد.
شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
باعث  گردشگری  صنعت  شد:  متذکر  رشت 
رونق اشتغال و توسعه پایدار استان و شهر 

رشت خواهد بود.
پنجم  شورای  اینکه  بیان  با  عاقل منش 
فراهم  سرمایه گذار  برای  را  آرامی  فضای 
ضرورت  سرمایه گذار  جذب  است،  کرده 

توسعه شهر رشت است.
اظهار  نیز  گردشگری  کارگروه  مورد  در  وی 
کرد: برای تشکیل این کارگروه با مسئوالن 
مربوطه دیدارهایی در حال انجام است و به 

زودی این مهم تشکیل خواهد شد.

3 ساله بزرگترین جنایت  بازپرداخت 
بانکی در حق هتل داران است

جامعه  مدیره  هیات  رئیس  مهرور  حسن 
هتل داران استان گیالن نیز در ادامه جلسه 
سازمان  توسط  هتل ها  تعرفه   کرد:  اظهار 
هتلداری  می شود.  تعیین  کشور  گردشگری 
کاالهای  نوع   32۰ که  است  صنعتی  تنها 
بزرگترین  و  می کند  مصرف  را  خدماتی 
کارخانه های کشور نبضشان در گرو فعالیت 

است. هتل ها 
شهرهای  گفت:  گرانفروشی  تکذیب  با  وی 
و  دارند  فعالیت  رشت  شهر  کنار  در  رقیب 
دست  از  را  هتل   27 انقالب  از  قبل  رشت 

داد. 
کارهای  برای  بیشتر  نیز  رشت  مسافران 
اداری و بازرگانی به این شهر می آیند و 3۰ 

درصد از مسافران نیز گردشگر هستند.

تا  کنیم  کاری  باید  اینکه  به  اشاره  با  مهرور 
به  افزود:  داریم،  نگه  رشت  در  را  میهمان ها 

هتل بیمارستانها باید توجه بیشتری شود.
هتل ها  در  اقامت  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  وی 
کرد:  اذعان  است،  رسیده  درصد   5۰ زیر  به 
سرمایه گذاران باید توسط مسئوالن حمایت 
جنایت  بزرگترین  ساله   3 بازپرداخت  شوند. 
از  بسیاری  است.  داران  هتل  حق  در  بانکی 
به تصرف خود درآورده اند  بانک ها  را  هتل ها 
و همین امر باعث شده است که دلسردی در 

بین هتل داران ایجاد شود.
رئیس هیات مدیره جامعه هتل داران استان 
بودن چراغ های  به روشن  یادآور شد:  گیالن 
هتل  از  بسیاری  زیرا  نکنید  توجه  هتل 
داران با بیمه و مالیات درگیر هستند. ارزش 
افزوده سبب فروپاشی هتل ها شده است. از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی می خواهیم 
که مالیات بر ارزش افزوده از هتل ها برداشته 

شود.
برای  نیازمند یک ستاد  اینکه  بیان  با  مهرور 
نیازمند  رشت  و  گیالن  در  گردشگری  رونق 
یک ستاد است، تصریح کرد: در این ستاد از 
اساتید دانشگاه ها، مسیوالن مربوطه و جامعه 
هتل داران و با برنامه ای به نام افق چشم انداز 
رشت  شهرستان  برای  رونق  پر  گردشگری 

باید تشکیل شود.
وی در ادامه با انتقاد از اجرای طرح بی آر تی 
تحت شعاع  را  هتل   11 این طرح  کرد:  اظهار 
خود قرار داده است و سبب خالی شدن آنها 

شده است.
نقش پیاده راه و بی آر تی در کاهش ضریب 

اشغال هتل های رشت
جامعه  مدیره  هیات  عضو  مخیری  ابوالقاسم 
گفت:  جلسه  ادامه  در  نیز  گیالن  داران  هتل 
بی  در  مناسبی  بازنگری  داریم  امید  ما  همه 
ارتی انجام شود. وی با اشاره به اینکه بایدی 
کار کنیم تا که گردشگر در شب نیز در شهر 
فقط  از مسافران  بسیاری  افزود:  کند،  اقامت 
در روز و به صورت گذری به رشت می آیند و 

رشت تبدیل به محل گذر مسافر شده است.
به  ورود مسافرین  داد: مشکل  ادامه  مخیری 
تفاهمنامه  با  و  شد  حل  نیز  راه  پیاده  بافت 
برای  مسافرین  مناطق،  و  مرکز  شهرداری 
ورود به پارگینگ هتل می توانند از پیاده راه 

فرهنگی عبور کنند.

اقامتی  رکود  باعث  راه  پیاده  اینکه  بیان  با  وی 
دوم  نیمه  در  راه  پیاده  قبل  افزود:  است،  شده 
توسط  هتل های شهر رشت  اشغال  سال ضریب 
مسافرین 85 درصد بود اما بعد پیاده راه به 25 
درصد رسید و سرمایگذار انگیزه الزم برای ادامه 

کار را ندارد.
مخیری با اشاره به اینکه برای سرمایه گذار باید 
صدور  گفت:  شود،  گرفته  نظر  در  مشوق هایی 
برداشتن  درصد،  صفر  ساختمانی  پروانه های 
ارزش افزوده از هتل داران از جمله مواردی است 

که سبب مسافرت ارزان خواهد شد.

خال استفاده از ظرفیت راهنمایان 
گردشگری

راهنمایان  صنفی  کانون  رئیس  حارث  محمود 
اظهار  جلسه  ادامه  در  نیز  گیالن  گردشگری 
مهمی  بسیار  موضوع  گرشگر  راهنمای  کرد: 
یکی  گردشگری  انجمن  است.  گردشگری  در 
زیادی  کمیته های  و  است  انجمن ها  فعالترین  از 

تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های موجود بیمه 
راهنمایان گردشگری است، افزود: نزدیک به 4 
هزار نفر در بخش گردشگری فعالیت می کنند که 

هنوز بیمه نیستند.
رئیس کانون صنفی راهنمایان گردشگری گیالن 
متذکر شد: وقتی شیراز، کرمان، اصفهان، یزد و 
آذربایجان را با گیالن مقایسه کنیم خال راهنما را 
متوجه می شویم. حدود 376 نفر راهنمای کارت 
دار در استان داریم که 15۰ نفر آنها عضو انجمن 

هستند.
رشت  در  بزرگی  جشنواره های  داد:  ادامه  وی 
جریان  در  گردشگری  راهنمایان  اما  شد  برگزار 

نبودند و این نقص بزرگی است.
خوراک  خالق  شهر  عنوان  به  اشاره  با  حارث 
شهر  امتیاز  رشت  شهر  کرد:  اظهار  شناسی 
خلق خوراک یونسکو را دارد و می توان با کمک 
جذب  برای  مقوله  این  از  گردشگری  راهنمایان 

گردشگر بیشتر  استفاده کرد.
بیان  با  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  وی 
دست  استان  در  رسانی  اطالع  مراکز  اینکه 
کرد:  تصریح  ندارند،  تخصص  که  است  کسانی 
انجمن صنفی راهنمایان گردشگری می توانند به 
متولی  که  اداراتی  و  سازمانها  در  مشاور  عنوان 
تجربه  و  کنند  پیدا  حضور  هستند،  صنعت  این 

خود در اختیار همه قرار دهد.
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گیالن

مدیرکل محیط زیست گیالن:
نبود مدیریت اصولی دلیل 
مشکالت جایگاه دفن زباله 

سراوان است

جوانان دیار میرزا | قربانعلی محمدپور، گفت: 
تبعات ناشی از آلودگی فاضالب های شهری، 
بیمارستانی، صنعتی و خدماتی به بحران زباله 
گیالن  محیطی  زیست  مشکالت  از  سراوان 
است. وی افزود: عدم مدیریت اصولی و ایمن 
بروز  باعث  روستایی  و  شهری  پسماندهای 
مشکالتی همچون جایگاه زباله سراوان رشت 
گیالن  زیست  محیط  مدیرکل  است.  شده 
مزاحم  واحدهای  تجمیع  تا  شد  آن  خواستار 
با  کارگاهی  شهرکهای  در  صنعتی  و  شهری 
سرعت پیگیری و اجرا شود. وی تصریح کرد: 
آموزش  با  همراه  مبدا  از  زباله  تفکیک  طرح 
و  بهترین  اسالمی  شورای  اعضای  و  دهیاران 
موثرترین راه برای مدیریت پسماند و کاهش 
نبود  است.  زباله  های  به جایگاه  زباله  ورودی 
جایگاه دفن زباله در استان گیالن موجب شده 
محیطی  زیست  مشکالت  با  گیالن  تا  است 
زیادی مواجه شود و یکی از بدترین مکانهای 
حال  در  و  است  سراوان  زباله  دفن  جایگاه 
حاضر با توجه به رانش ۵۰۰متری زباله در این 
این  مردم  برای  ای  عدیده  مشکالت  جایگاه 
منطقه ایجاد شده است. به گفته کارشناسان 
اداره کل محیط زیست گیالن در هر ثانیه ۴لیتر 
شیرابه سراوان به رودخانه های رشت می ریزد 
و در نهایت این همه الودگی وارد تاالب انزلی 
می شود. تاالبی که این روزها خود به دلیل حجم 
باالی ورود رسوبات با مشکالت زیست محیطی 

زیادی دست و پنجه نرم می کند.

جوانان دیارمیرزا | ابراهیم گلسرخی مدیر اجرایی دفتر 
نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه های گیالن با 
قدردانی از مدیران ارشد گیالن بابت برگزاری این 
همایش اظهار کرد: همایش امروز درخصوص کودکان 
بی سرپرست در اثر حوادث رانندگی بمناسبت روز 

جهانی قربانیان سوانح رانندگی برگزار می گردد.
گلسرخی تصریح کرد: همانگونه که استحضار دارند 
تلفات و سوانح رانندگی یکی از چالش های پیش 
سوانح  تلفات  اصلی  علل  واقع  در  است  کشور  رو 
رانندگی عجله، شتاب، سرعت غیر مجاز و رعایت 
نکردن قوانین رانندگی و رعایت نشدن انضباط در 

سطح جامعه است.
وی با ذکر حدیثی از حضرت رسول اکرم )ص( که 
فرمودند: »در حقیقت مردم را شتاب زدگی به هالکت 
می رساند و اگر مردم آرام و از عجله به دور بودند 
افزود: حوادث و سوانح  هیچکس هالک نمی شد«، 
شهروندان،  از  بیشماری  تعداد  روزه  هر  رانندگی 
را  خانواده ها  سرپرستان  و  کودکان  زنان،  مردان، 
را  سوانح  بازماندگان  است.  نموده  قربانی  و  درگیر 
را  خانواده  بنیان  و  داده  تنگدستی سوق  و  فقر  به 
دچار فروپاشی می نماید و همچنین خسارت ناشی 
بلعیده و  را  اقتصادی کشور  از سوانح حاصل رشد 
مانع مهمی را در بهره وری از توسعه اقتصادی کشور 

محسوب می شود.
طرفداران  جمعیت  نمایندگی  دفتر  اجرایی  مدیر 
از  امروز جمعی  کرد:  تصریح  گیالن  راه های  ایمنی 
بهمراه  رانندگی  حوادث  در  دیده  آسیب  فرزندان 
خانواده های خود در این همایش حضور یافته اند و 
از حضورسان در این همایش صمیمانه سپاسگذاری 

می نمائیم.
گلسرخی با بیان اینکه بحث ایمنی راه ها یک حق 
ملی است و ما نیازمند اقدامات جدی در این حوزه 
تصادفات  در  نفر   ۴۳ روزانه  شد:  یادآور  هستیم، 
دست  از  کشور  سطح  در  را  خود  جان  جاده ای 
می دهند و حدود ۸۰۰ نفر مجروح می شوند که حدود 
یکصد نفر از آنها معلول دائمی و از کار افتاده شدند 
و حدود ۲۵ درصد تخت های بیمارستان مربوط به 

مجروحان سوانح رانندگی است.
دراستان  رانندگی  حوادث  تلفات  روند  افزود:  وی 
گیالن در سال ۸۰ برابر با ۸۰۳ نفر بوده که تا سال 
۸۵ به ۱۲۹۶ نفر رسیده و این یعنی یک سیر صعودی 
را داشتیم. اما از سال ۸۵ تا ۹۵ این روند معکوس شد 
که در سال ۹۶ به ۶۲۶ نفر رسیده است. در مجموع 
استان گیالن در کاهش متوفیات حوادث  عملکرد 

رانندگی قابل قبول و بهتر از متوسط کشوری است.
طرفداران  جمعیت  نمایندگی  دفتر  اجرایی  مدیر 
ایمنی راه های گیالن با بیان اینکه از نظر تعداد تلفات 
دهم  رتبه  در  گیالن  استان   ۹۵ سال  در  جاده ای 
استانهای کشور قراردارد، گفت: از نظر کاهش تلفات 
جاده ای در سال ۹۵ استان گیالن در رتبه هجدهم 
استانهای کشور و نیز در سالهای اخیر استان گیالن 
بندی  رده  تحت  استان  دسته  سه  جزو  همواره 

بیشترین تعداد تلفات موتورسواران بوده است.

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه های گیالن

استان گیالن جزو استان تحت رده بندی بیشترین تعداد تلفات 
عابرین پیاده و موتورسواران است

گلسرخی ادامه داد: همچنین در سالهای اخیر استان 
رده بندی  تحت  استان  چهار  جزو  همواره  گیالن 
پیاده قرار دارد. در  تلفات عابرین  بیشترین تعداد 
نهایت اینکه نهمین کشوری در جهان هستیم که 

بیشترین تعداد تلفات جاده ای را داریم.
طرفداران  جمعیت  نمایندگی  دفتر  اجرایی  مدیر 
ایمنی راه های گیالن خاطرنشان کرد: بنظر اینجانب 
وقتی تخلفات یا تصادفات جاده ای بشکل گسترده ای 
جامعه را دچار بحران کرده است دیگر نمی توان از 
منظر روانشناختی و مجازات فردی مشکل را برطرف 
کرد. زیرا این معضل ریشه اجتماعی دارد و باید به 
جز فرد عملکرد و ساختارها و نهادهای مسئول مورد 
پرسشگری قرار گیرد. لذا بحث ایمنی راهها یکی 
از مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های است چرا که 
کشور ما شبکه حمل و نقل گسترده و وسیعی را به 

خود اختصاص داده است.
حق  راهها  ایمنی  طرفی  از  شد:  متذکر  گلسرخی 
که  است  مادری  و  پدر  هر  حق  است.  شهروند  هر 
یا  و  نبینند  آسیب  جاده ای  سوانح  در  فرزندنشان 
حق ملی هر راننده حرفه ای است که در تقابل سوانح 
مناسبی  بستر  و  باشد  داشته  مصونیت  جاده ای 
برای فعالیت در اختیار داشته باشد به نظر جمعیت 
طرفداران ایمنی راهها محتوای این روند باید حمل و 
نقل بدون حادثه باشد. بنابراین ما باید از این فرصت 
و این همایشها استفاده کنیم و حمل و نقل بدون 

حادثه را مطالبه کنیم و از شعار به عمل برسانیم.
طرفداران  جمعیت  نمایندگی  دفتر  اجرایی  مدیر 
ایمنی راه های گیالن یادآور شد: حال که با کمبود 
بودجه در توسعه اصالح زیر ساختها مواجه ایم به این 
نتیجه می رسیم که می بایست با گسترش فرهنگ 
ترافیک اقدام نماییم چون مبنا فقط شروع در برنامه 
کاهش  و  است  انسان  رفتار  موضوع  پایدار  ایمنی 

نیمی از سوانح جاده ای با اصالح رفتار میسر است.
وی افزود: ولی ایا واقعا نمی توان بر معضل تصادفات 
سازمان های  سویی  هم  و  همدلی  آیا  کرد؟  غلبه 
دولتی و مردم در مهار تصادفات بی تاثیر خواهد بود؟

 برای فائق آمدن به این جنگ پنهان در جاده ها به 
برنامه ریزی دقیق و فرهنگی و آموزش که اثر موثری 
در هر سوانح رانندگی دارد نیازمندیم و عزم ملی 
اخالق  در  باید  آموزش ها  این  البته  که  می طلبد  را 
اجتماع  اخالق  در  اینکه  برای  بگیرد.  جا  اجتماع 
نهادینه شود آموزش و تبلیغات رکن اساسی است. 
کتاب در کنارش فیلم و حتی موسیقی مجموعا یک 
ساختار فرهنگی را تشکیل می دهند که در جامعه ما 
متاسفانه نقش رسانه ها حتی سینماها کم کاری در 
این رابطه می شود کتاب هم که بماندو در این بخشها 

جای کار زیادی وجود دارد.
گلسرخی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر که مغفول 
مانده امر به معروف است، یادآور شد: تصور مردم از 
حق الناس همان مال مردم خوردن است که تصور 
صحیحی است. رعایت اصول و قواعد عرفی، قانونی 
و عاطفی دیگران هم حق الناس است، رعایت نکردن 
قوانین راهنمائی و رانندگی بعنوان ضامن امنیت آمد 
باید  که  است  الناس  بگونه ای حق  اینها  هم  و شد 

اینگونه مسائل فرهنگ سازی شود.
وی متذکر شد: اگر مدعی فرهنگ سازی در کشور 
از شاخصه فرهنگ  ایمنی یکی  بدانیم که  هستیم 
به  دادن  آگاهی  را گسترش دهیم.  آن  باید  و  بوده 
مردم و باال بردن حساسیت مردم بحث ایمنی است 
وقتی به ایمنی کمک می کنیم در اصل به نجات خود 
و فرزندانمان کمک می کنیم. البته سوانح رانندگی 
نسبت به ۱۰ سال گذشته به همت مسئولین کاهش 
تلفات  آمار  آمدن  پایین  وجود  با  ولی  است  یافته 
این حوزه همچنان  در  ما  رانندگی وضعیت  سوانح 
قرمز است. گلسرخی تاکید کرد: هدف از تشکیل 
جمعیت طرفداران ایمنی راهها همراه کردن مردم 
با قابلیت ها و ظرفیت های دستگاههای اجرائی است 
لذا جمعیت طرفداران ایمنی راهها در راستای اهداف 
ذاتی خود در دو مقوله اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
اینگونه  برپائی  امیدوارم  اقدام می نماید. در خاتمه 
همایشها به افزایش بهره وری و ارتقاء حوزه ایمنی 

راه کمک شایانی نماید.

معاون  مونسان،  علی اصغر   | میرزا  دیار  جوانان 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در چهار نامه جداگانه 
ثبت  مراتب  گیالن  استاندار  ساالری  مصطفی  به 
چند اثر فرهنگی تاریخی را در فهرست آثار ملی 

ابالغ کرد.
در نامه های رئیس سازمان میراث فرهنگی که به 

استاندار گیالن ارسال شده آمده است:
تشکیل  قانون  واحده  بند)ج(ماده  اجرای  در 
 ۱۳۶۴ مصوب  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان 
سوم  ماده  ششم  بند  و  اسالمی  شورای  مجلس 
کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  اساسنامه  قانون 
مبنی  اسالمی  شورای  مجلس   ۱۳۶۷ مصوب 
غیرمنقول  و  منقول  ارزشمند  آثار  ثبت  بر 
ملی  آثار  فهرست  در  کشور  تاریخی  فرهنگی 
فرهنگی  اثر  ثبت  ذیربط،مراتب  فهرست های  و 
تاریخی”مسجد اکل کمسار)مسجد ولیعصر“واقع 
در استان گیالن،شهرستان شفت، بخش مرکزی، 
طی  از  پس  که  کمسار  جیرده،روستای  دهستان 
مورخ   ۳۱۷۹۱ به شماره  الزم  قانونی  تشریفات 
به ثبت  ایران  ملی  آثار  فهرست  در   ۱۳۹۶/۶/۲۵

رسیده،ابالغ می گردد.
سازمان  این  نظارت  و  حفاظت  تحت  مذکور  اثر 
است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی 
شود  آن  هویت  تغییر  یا  تخریب  به  منجر  که 
برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون 
مجازات های  و  اسالمی،تعزیرات  مجازات های 
مرتکب  و  می شود  محسوب  جرم  بازدارنده، 
مشمول مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت 
وبازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان 

ممکن خواهد بود.
جهت  مراتب  فرمایید  دستور  است  خواهشمند 
در  ذیربط  مسئوالن  و  مقامات  به  اجرا  و  اطالع 
استان ابالغ شود و از نتیجه این سازمان را مطلع 

فرمایید.
نامه های مشابه جداگانه ای،موارد  در  او همچنین 

زیر را نیز به استاندار گیالن ابالغ کرد:
»بقعه آقاسید ابراهیم و گورستان های پیرامون« 
روستای  آهندان،  دهستان  الهیجان،  در  واقع 
مالمحله چهل ستون به شماره ۳۱۷۸۷ در تاریخ 

۱۳۹۶/۶/۲۵
واقع  قاجار؛  دوره  قدمت  با  آقاسیدکیا«  »بقعه 
لیالستان، روستای  در الهیجان،خیابان دهستان 
در  شماره۳۱۷۸۸  به  محله(  موتارمحله)متعلق 

تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۵
قاجار؛  دوره  قدمت  با  فشکالی«  تاریخی  »حمام 
واقع در لنگرود، بخش مرکزی،جنب خانه تاریخی 

فشکالی به شماره۳۱۷۹۰ در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۵

در نامه های جداگانه صورت گرفت؛

اثر  ابالغ مراتب ثبت ۴ 
فرهنگی تاریخی گیالن 

در فهرست آثار ملی

بزرگ  همایش  در  نازک کار  محمدرضا   | دیارمیرزا  جوانان 
و  راه  اداره  اجتماعات  سالن  در  راه ها  ایمنی   با  هم پیمانی 
بزرگداشت  ماه  تا ۱ آذر  آبان  اظهار داشت: ۲۹  شهرسازی 

کشته شدگان حوادث جاده ای در کشور است.
با  گیالن  استان  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل 
اینکه ساالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در دنیا بر  بیان 
افزود:  اثر سواحل رانندگی جان خود را از دست می دهند 
ایران از لحاظ فراوانی آمار تلفات حوادث رانندگی رتبه ۹ 

جهان را دارد.
در  فیزیکی  اقدامات  با  باید  اینکه  به  اشاره  با  نازک کار 
در  استوار  گامی  استاندار دسازی  و  راه ها  ایمنی  آموزش، 
ارتقاء  با  باید  گفت:  برداریم  جاده ای  تلفات  کاهش  جهت 
عابر  به عنوان  معابر  از  صحیح  استفاده  و  ترافیکی  فرهنگ 
با  باشیم. وی  اثرگذار  رانندگی  راننده در کاهش حوادث  و 
اشاره به اینکه سال های اخیر  اقدامات مطلوبی در راستای 
گیالن  استان  در  جاده ای  سوانح  تلفات  و  حوادث  کاهش 
به طور صحیح  رانندگان  اگر  کرد:  تصریح  است  انجام شده 
به عالیم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی توجه کنند دچار 
حادثه نمی شوند . مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گیالن با بیان اینکه ۸۰ درصد ترافیک اصلی استان 
گیالن در محورهای شریانی تردد می شود خاطرنشان کرد: 
چهارخطه کردن محورهای اصلی استان از اقدامات مطلوب 
در کاهش تصادفات بوده است. نازک کار محور رشت به سمت 
چابکسر را نخستین هدف این پروژه در استان گیالن عنوان 
کرد و اظهار داشت: با اجرا شدن این پروژه حوادث رانندگی 
مذکور  محورهای  در  خورو  دو  رو  به  رو   برخورد  از  ناشی 
چهار  محور های  ضعف  نقطه  وی  است.  رسیده  صفر  به 
این  اینکه  بیان  با  و  برد  نام  را محل دوربرگردان ها  خطه 
به  ملی  استاندارهای  طبق  باید  گیالن  استان  در  مناطق 
اجرای  افزود:  شوند  تبدیل  استاندارد  دوربرگردان های 
به دلیل  گیالن  استان  در  استاندارد  دوربرگردان  پروژه 
تومان  میلیارد   ۵ محیطی  و  جغرافیایی  محدودیت های 

هزینه دارد.

وی هزینه مذکور در استان های دیگر را یک میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: استان گیالن بیش از ۴۷۰ 
هزینه  استاندارد  دوربرگردان های  به  مذکور  محورهای  دوربرگردان های  تبدیل  و  دارد  بزرگراه  کیلومتر 

نجومی را برای استان به بار می آورد.
است  افزایش  به  رو  گیالن  راستان  در  روستایی  راه  آسفالت  برخورداری  آمار  اینکه  بر  تاکید  با  نازک کار 
تصریح کرد: وضعیت موجود راه های روستایی آسفالت می شوند و با اعتبار محدود در این حوزه ایمن سازی 

و اجرای طرح هندسی راه های روستایی امکان پذیر نیست.
هزار   ۱۲ را  گیالن  استان  سراسر  راه های  طول  گیالن  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
کیلومتر عنوان کرد و گفت: مشارکت ملی و حمایت های مالی نیازمند اجرا و تکمیل پروژه های ایمن سازی 

و طرح های هندسی راه های استان گیالن است.
پلیس  سوی  از  گیالن  استان  محورهای  در  غیرمجاز  بارهای  با  کمپرسی ها  کنترل  به  اشاره  با  نازک کار 
تاکید کرد: در این راستا مقاومت های بسیار شدیدی از سوی رانندگان خوروهای سنگین در استان گیالن 

می شود. انجام 
به  و  زیرساخت ها  تخریب  برای  عاملی  کمپرسی ها  سوی  از  غیرمجاز  بارهای  حمل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
برای  تهدید  یک  غیرمجاز  بارهای  با  سنگین  خودروهای  تردد  افزود:  است  دیگران  جان  انداختن  خطر 

خودرو حامل و خودروهای دیگر محسوب می شود.
و  ویژه  تالش های  با  است  امید  کرد:  خاطرنشان  گیالن  استان  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل 
پیگیری های قضایی در استان خودروهای کمپرسی با وزن و بارهای مجاز از آسیب رسیدن به زیرساخت ها 

و بروز حوادث ناخوشایند جلوگیری شود.

نازک کار خبرداد
هزینه باالی اجرای پروژه دوربرگردان استاندارد در استان گیالن

پور  حاجی  اسماعیل   | میرزا  دیار  جوانان 
از  ولگرد  سگ های  آوری  جمع  کرد:  اظهار 

جمله وظایف شهرداری رشت می باشد.
وی با اشاره به اینکه با کشتن حیوانات و آزار 
متاسفانه  کرد:  تصریح  مخالفم  آنها  اذیت  و 
اخیر شاهد کشتن سگ های  طی چند سال 
کاهش  منظور  به  و…  زهر  وسیله  به  ولگرد 
تعداد آنان هستیم که این روش نامناسب و 

در دنیا منسوخ شده می باشد. 
قبل  سال  شصت  کرد:  بیان  پور  حاجی 
با  رشتی  خان  ولی  میرزا  نام  به  شخصی 
شهرداری مذاکره و با هزینه شخصی خودش 
های  سگ  نگهداری  و  آوری  جمع  به  اقدام 

ولگرد به صورت اصولی نمود. 
این  افزود:  عضو شورای اسالمی شهر رشت 
اقدام بسیار قابل احترام است و سگ ها نیز 
مورد  نباید  و  هستند  خداوند  مخلوقات  از 

آزار قرار بگیرند. 
کمیسیون  جلسه  در  اخیرا  کرد:  بیان  وی 
سازمان  شورا  زیست  محیط  و  بهداشت 
به  موظف  رشت  شهرداری  پسماند  مدیریت 
ارائه طرحی در خصوص جمع آوری سگ های 
ولگرد شده است. عضو شورای اسالمی شهر 
رشت با اذعان به اینکه جمع آوری سگ های 
ولگرد به صورت زنده باید مورد توجه باشد 
اینکار  برای  مشخصی  اعتبار  باید  گفت: 
مشخص شود و ان شااهلل در آینده ای نزدیک 
بصورت  ولگرد  سگهای  آوری  جمع  شاهد 

اصولی از خیابانها و معابر شهر باشیم.

عضو شورای شهر رشت خبرداد:
جمع آوری سگ های ولگرد در رشت

موظف  پسماند  مدیریت  سازمان 
به ارائه طرح شد

و  گزینش  هسته   | میرزا  دیار  جوانان 
گیالن  استان  انتظامی  فرماندهی  استخدام 
دیپلم  تحصیلی  مدرک  دارندگان  میان  از 
نظری)ریاضی  شاخه  در  دانشگاهی  پیش  یا 
فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف( 
با حداقل معدل ۱۴ در مقطع درجه داری نیرو 

جذب می کند.
اداری  وقت  پایان  تا  توانند  می  عالقمندان 
روز یکشنبه ۵/۹/۹۶ به گزینش و استخدام 
انتظامی گیالن واقع در رشت؛ بلوار آیت اهلل 
مدرس، کوچه شهید گلی پور مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۰۱۳۲۱۸۳۷۹۲

در مقطع درجه داری؛

برای  پلیس گیالن  استخدام 
دارندگان مدرک دیپلم
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جوانان دیار میرزا | خانم آنا ماریا اندرس سناتور 
دفتر  در  المللی  بین  گفتگوهای  امور  وزیر  و 
نخست وزیر لهستان در راس هیاتی از آرامستان 
بندرانزلی  مریم  کلیسای حضرت  و  لهستانی ها 

بازدید کرد.
در این بازدید که با استقبال فرماندار، شهردار، 
بندر  مسئولین  و  اعضای شورای شهر  و  رئیس 
کشور  ملی  سرود  ابتدا  در  بود،  همراه  انزلی 
نواخته شد.  ایران  اسالمی  و جمهوری  لهستان 
به  آمدگویی  خوش  عرض  ضمن  انزلی  فرماندار 
خانم ماریا اندرس گفت: وقتی سوابق و روابط بین 
مردم ایران و لهستان را مرور کنیم، می بینیم دو 
ملت مناسبات خوبی با هم داشتند و در زمانی که 
لهستان تجزیه شد اولین کشوری که این تجزیه 
کشور  دوباره  وقتی  و  بود  ایران  نپذیرفت،  را 
لهستان تشکیل شد اولین کشوری که لهستان 

را به رسمیت شناخت کشور ما بود.
میر شمس مومنی زاده ضمن یاد آوری پذیرفتن 
۱۲۰ هزار نفر از اتباع کشور لهستان توسط مردم 
این  درباره  را  شما  احساسات  ما  گفت:  انزلی، 
مکان مقدس و قربانیانی که در این خاک مدفون 
هستند به خوبی درک می کنیم چرا که ملت ما 
هم خاطرات تلخ جنگ را به خوبی لمس کرده اند. 
به همین خاطر ما احترام زیادی برای قربانیان شما 
و مردم  قائل هستیم  این خاک هستند،  در  که 
انزلی این ریشه های فرهنگی و تاریخی شما در 

کشور ما و در شهر بندر انزلی را حفظ کرده اند.

در حاشیه بازدید وزیر امور گفتگوهای بین المللی لهستان مطرح شد؛
پیشنهاد خواهرخواندگی انزلی با شهری از لهستان 
 مردم ایران روابط دوستانه ای با لهستانی ها داشتند

کرمانی  مرادی  هوشنگ   | میرزا  دیار  جوانان 
ترویج  و  کتابداران  مقام  تکریم  آیین  در 
اشاره  با  گیالن  استان  کتاب خوانی  گفتمان 
کتاب  نویسندگی  در  گیالن  پررنگ  نقش  به 
و سرانه مطالعه اظهار کرد: رشت در فرهنگ 
این  و  دارد  باالیی  بسیار  امتیاز  کتاب خوانی 
گیالن  شهرهای  کتاب خانه های  در  احساس 

مشهود است.
باید هنرمند و  وی بابیان اینکه انسان ها ذاتاً 
فرهنگ دوست باشند و گیالنیان از فرهنگ 
غنی در حوزه کتاب خوانی برخوردارند، افزود: 
نمی توان آن  و  نمی گنجد  تعریف  فرهنگ در 
را به دیگران آموخت چون فرهنگ یک هنر 

است و از تراوش ها ذهنی اشخاص است.
از  خاطراتی  بابیان  مجید  قصه های  خالق 
گذشته به انگیزه نویسندگی خود اشاره کرد 
زندگی  مادربزرگش  با  مجید  اینکه  گفت:  و 
خودم  زندگی  واقعیت  از  برگرفته  می کند 
از  را  مادرم  و  پدر  کوکی  در  هست چون من 
دست دادم و همیشه در تالش بودم تا رویای 

خود را به رشته تحریر دربیاورم.
بر  تاکید  با  ایرانی  فیلم نامه نویس  و  نویسنده 
که  هم  یک بار  حداقل  باید  کتابی  هر  اینکه 
شده خوانده شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه 
امروز کتاب جایگاه خود را به تصویرگری داده 
و مخاطبان عکس و تصویر را بیشتر از کتاب و 

مطالعه دنبال می کنند.
مرادی کرمانی بابیان اینکه عوض شدن اهمیت 
اما  هست  تأسف بار  واقعیتی  کتاب  با  تصویر 
ما  کرد:  مطرح  بپذیریم،  باید  را  واقعیت  این 
ساعت ها و روزها در خصوص یک واژه حرف 
از روی یک تصویر  امروزه  اما جهان  می زنیم 

نیازمندی های خود را دنبال می کند.
عکس  با  بشر  زندگی  اینکه  بابیان  وی 
شروع شده و قبل نوشتن و کتابت این عکس 
بود که فرهنگی را انتقال می داد، گفت: ما در 
و  کتاب  خصوص  در  این چنینی  همایش های 
واژه حرف می زنیم اما بعد از آنکه جلسه تمام 
می چرخیم  ابزارهای  و  رسانه ها  دنبال  شد 
یقینًا  و  بیابیم  را  شد  گفته  آنچه  تصویر  تا 
توسط  نمی شد  نمایانگر  مجید  قصه های  اگر 
و  نویسنده  نمی شد.  نیز  خوانده  مخاطبان 
فیلم نامه نویس ایرانی با تاکید بر اینکه باید به 
کاربرد واژه ها بیشتر پرداخته شود، مطرح کرد: 
بسیار  می خوانند  کتاب  که  افرادی  خالقیت 
بیشتر از کسانی هست که تنها به تصاویر نگاه 
می کنند. خالق قصه های مجید افزود: یکی از 
مزایای کتاب فهم جدیدی از علوم و دانش با 
هر بار خوانده شدن است اما با دیدن یک فیلم 
تنها یک پیام از آن استنباط می شود. مرادی با 
برشمرد مفاخر گیالن ازجمله پرفسور سمیعی 
روی  از  را  گیالن  من  گفت:  فومنی  شیون  و 
هنرمندانش می شناسم اما گیالن هیچ کاری 
برای معرفی هنرمندان خود نکرده و نمی کند. 
جامعه  در  مطالعه  ترویج  فیلم نامه نویس  این 
را نیازمند عشق و عالقه دانست و گفت: در 
فرهنگ کتاب خوانی باید همچون معتاد عمل 
کرد و معتاد بود و همان گونه که نیازمندان به 
استعمال  برای  دروپیکری  هر  به  مخدر  مواد 
و  بود  کتاب  دنبال  باید  هستند  دخانیات 

مطالعه کرد.

داد:  ادامه  انزلی  در  دولت  عالی  نماینده 
برای  فرهنگی  و  تاریخی  سوابق  قطعا 
می خواهیم  ما  و  است  مهم  ها  ملت  همه 
توسعه  جهت  در  فرهنگی  سوابق  این  از 
بیشتر  چه  هر  همکاری های  و  روابط 

کنیم. استفاده 
نسبت  هستیم  مند  عالقه  افزود:  وی 
انسان  و  مهربانی  خاطر  به  که  شیرینی 
ملت  با  ما  کشور  و  انزلی  مردم  دوستی 
توسعه  بیشتر  چه  هر  ایجاد شد  لهستان 
مند  عالقه  راستا  همین  در  و  کند  پیدا 
علمی،  زمینه  در  همکاری ها  هستیم 
هم  با  را  اقتصادی  و  گردشگری  فرهگی، 
همچنین  زاده  مومنی  دهیم.  گسترش 
بر ظرفیت های گردشگری و  گفت: عالوه 
ورزشی  حوزه ی  در  شهر  این  اقتصادی، 
که  است  باالیی  پتانسیل  دارای  نیز 
هستیم  مند  عالقه  نیز  زمینه  این  در 

همکاری های خود را گسترش دهیم.
پیگیری  به  عالقه  ابراز  با  انزلی  فرماندار 
بندر  بین  خواهرخواندگی  با  رابطه  در 
لهستان  یا دیگر شهرهای  با ورشو  انزلی 
داشته  انزلی  بندر  با  مشابهت هایی  که 
مشخص  را  دفتری  حاضریم  گفت:  باشد، 
کنیم.  دنبال  را  همکاری ها  این  و  کنیم 
ضمن  نیز  اندرس  ماریا  آنا  همچنین 
اشاره به دومین حضورش در ایران گفت: 

مردم  که  می شنیدم  مادرم  از  همیشه   
لهستانی ها  با  دوستانه ای  روابط  ایران 
صبح  دیروز  افزود:  وی  داشتند. 
کنفرانسی در دانشگاه تهران و در ارتباط 
اتفاقات  تشریح  و  ایران  در  حضور  با 
سخنرانی ها  تمام  در  داشتم.  تاریخی 
لهستان  و  ایران  بین  فرهنگی  روابط  به 
اتفاقات  تمام  در  و  می دادند  اهمیت 
تاریخی در سال ۱۹۴۲، بندر انزلی نقش 

بسیار مهمی داشته است.
سناتور و وزیر امور گفتگوهای بین المللی 
در دفتر نخست وزیر لهستان همچنین از 
پیشنهاد خواهرخواندگی بین بندر انزلی 
و یکی از شهرهای لهستان استقبال کرد 
این  کشورم  به  بازگشت  از  بعد  گفت  و 

موضوع را پیگیری خواهم کرد.
در ادامه حسن پورقربان شهردار و امیر 
انزلی  شهر  شورای  رئیس  فرد  احمدی 
روابط  توسعه  زمینه  در  آندرس  ماریا  با 
مناظر  از  فرشی  تابلو  و  کردند  گفتگو 

استان گیالن به وی اهدا گردید.
از  کتابی  فرد،  احمدی  امیر  همچنین 
عکس های مناظر استان گیالن اثر استاد 

کوچک پور را به وی هدیه کرد.
آنا ماریا اندرس در انتها به کلیسای مریم 
مقدس بندر انزلی رفت و ضمن بازدید از 

این مکان به دعا کردن پرداخت.

نظارت  از  پوش  دلق  فرهاد   | میرزا  دیار  جوانان 
صنفی  محصوالت  عرضه  هوشمندانه  بازرسی  و 
و تولیدی در فضای مجازی خبر داد و گفت: باید 
اندر  دست  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری  با 
مطلوبی  فرآیند  کاال  قاچاق  با  مبارزه  امر  کاران 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  جهت  در 
از بستر فضای مجازی به عنوان  ایجاد کرد. وی 
یک فرصت مناسب برای تبلیغات کاالهای دارای 
قانونمند  زمینه  کرد:  عنوان  و  کرد  یاد  مجوز 
فعاالن  محصوالت  معرفی  و  تبلیغات  شدن 
صنفی و تولیدی در فضای مجازی یک ضرورت 
اقدامات  و  راهکارها  ارائه  با  همراه  باید  و  است 
و  قاچاق  اجناس  فروش  و  توزیع  از  پیشگیرانه، 

نامرغوب ممانعت کرد. 
دلق پوش از توسعه تعامالت الکترونیکی بعنوان 
و  کرد  یاد  تجارت  امر  در  روشن  اندازی  چشم 
و  ارزش  به  همگان  آینده  در  تردید  بی  گفت: 
پی  کار  و  رونق کسب  در  مجازی  فضای  جایگاه 

خواهند برد. 
استفاده  جهت  مطلوب  سیاستگذاری  این  بنابر 
و  سازی  فرهنگ  به  تکنولوژی  و  ابزار  این  از 
کمیسیون  رئیس  است.  نیازمند  مداوم  آموزش 
نظارت استان گیالن همچنین از تشدید بازرسی 
اسالمی  غیر  فرهنگ  که  کاالهایی  بر  نظارت  و 
گفت:  و  داد  خبر  کنند  می  تبلیغ  استان  در  را 
اخیراً برخی از کاالهایی نظیر پوشاک، با تصاویر 
و اشکال غیر اخالقی در استان توسط بازرسین 
که  متخلفینی  با  که  گردید  کشف  سازمان  این 
به شدت  بودند  نموده  اقالم  این  اشاعه  به  اقدام 
که  کسانی  با  سازمان  این  و  گردید  برخورد 
وجه  هیچ  به  اند  گرفته  نشانه  را  کشور  فرهنگ 

مماشات نخواهد کرد.

دلق پوش خبرداد:  کشف پوشاک با تصاویر و اشکال غیراخالقی
با متخلفین به شدت برخورد شد

دلق پوش در ادامه بیشترین تخلفات و کشفیات در سال جاری را مربوط به لوازم 
آرایشی و بهداشتی دانست و اضافه نمود: تعدادی از تخلفات کشف شده در ۷ 
ماهه نخست امسال توسط همکاران واحد نظارت و بازرسی این سازمان در گشت 
به مدت مشابه سال گذشته  بوده که یک درصد نسبت  های مشترک ۱۱۹ مورد 

افزایش داشته است.
وی کل بازرسی های انجام شده در حوزه قاچاق کاال را ۴۵۸۹ مورد عنوان کرد 
و بیان نمود: که از این تعداد ۳۲۸۵ مورد بازرسی معادل ۷۱ درصد آن در بخش 
بوده  صنفی  غیر  های  بخش  در  درصد   ۲۹ معادل  بازرسی  مورد   ۱۳۰۴ و  صنفی 
است. رئیس کمیسیون نظارت استان گیالن شفاف سازی در امر بازرسی و تشکیل 
بازار برشمرد و  از عوامل کاهش بروز تخلف در  را  با تخلفات  پرونده در برخورد 
گفت: واحد نظارت و بازرسی این سازمان با متخلفین در راستای حمایت از حقوق 
شهروندان بی تردید قاطع برخورد خواهد نمود و سامانه ۱۲۴ این سازمان همواره 

پاسخگوی شهروندان جهت دریافت گزارشات مردمی استان می باشد.

جوانان دیار میرزا | فرماندار شهرستان رشت 
افزود: اگر امروز فروشندگان ماهی به صورت 
سنتی در بازار رشت کار می کردند این شهر 
با  است  شده  حاصل  آن  در  که  تغییراتی  با 

معضل بزرگی روبرو میشد.
آبروی  ماهی  الگویی  بازار  اینکه  بیان  با  وی 
بنده  گفت:  است،  استان  و  شهرستان رشت 
و  ندیدم  کشور  در  تاکنون  را  بازاری  چنین 
عظمتی  و  گستردگی  چنین  با  باشد  هم  اگر 
همه  کرد:  اذعان  ادامه  در  وی  نیست. 
از  باید  استان  و  شهر  دلسوزان  و  مسئوالن 
ظرفیت  بازار  این  کنند؛  حمایت  بازار  این 
مناسبی برای گردشگری و اشتغال زایی دارد 
تا شاهد رونق کسب و کار در عرصه ماهی که 
یکی از مهمترین سوغات گیالن است باشیم.

ریزی  برنامه  کمیته  در  افزود:  شفقی 
بر  بالغ  اعتباری  بازار  این  برای  شهرستان 
فضاسازی  برای  تومان  میلیون   ۵۰ و  یکصد 
و آسفالت پارکینگ در نظر گرفته شد که از 
بازار پرداخت  این  به  طریق شهرداری خمام 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه اکنون خمام 
به یکی از بخش های مهم در زمینه گردشگری 
سایر  امیدواریم  گفت:  است،  شده  تبدیل 
را  خود  فعالیت  زمینه  این  در  نیز  بخش ها 
بیشتر کنند و شاهد رونق صنعت گردشگری 

در شهرستان رشت باشیم.

بررسی  جلسه  در    | میرزا  دیار  جوانان 
مهندس  آستارا،  بندر  صادرات  عملکرد 
حسین چراغی مدیر کل بنادر و دریانوردی 
درصدی صادرات  رشد ۷۶  از  گیالن  استان 
و  تخلیه  درصدی   ۲ افزایش  همچنین  و 

بارگیری کاال در بندر آستارا خبر داد.
گیالن  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر 
در خصوص بندر نوپا و در حال توسعه بندر 
تا  جاری  سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  آستارا 
آستارا  بندر  در  کاال  تن  هزار   ۱۲۰ کنون 
افزود: در  بارگیری شده است. وی  و  تخلیه 
سال جاری ۳۰ درصد از کل تخلیه و بارگیری 
می  صادراتی  کاالی  به  مربوط  بندرآستارا، 
باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حسین  دهد.  می  نشان  را  رشد  درصد   ۷۶
چراغی با بیان اینکه رشد فزاینده صادرات 
آستارا  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  کاال 
غرب  صادراتی  کاالی  حجم  رونق  بیانگر 
خاطرنشان  باشد  می  دریا  طریق  از  کشور 
سال  انتهای  تا  شود  می  بینی  پیش  کرد: 
بیشتری  شتاب  و  رشد  با  روند  این  جاری 
منطقه  مسئول  جلسه  این  در  یابد.  ادامه 
تنوع  افزایش  آستارا،  بندر  اقتصادی  ویژه 
کاالها را یکی دیگر از تحوالت و تغییرات در 
حجم صادرات و واردات بندر آستارا دانست 
و تصریح کرد: واردات کاالهایی مانند گندم، 
جو، فلزات، کانتینر و همچنین صادرات مواد 
سموم  و  لوازم  ساختمانی،  معدنی،کاالی 
شیمیایی نشان از آماده شدن زیر ساختهای 
داد:  ادامه  وی  باشد.  می  بندر  این  از  الزم 
هیچگونه  کاالها  بارگیری  و  تخلیه  برای 

محدودیتی وجود ندارد.

مدیرکل بنادر گیالن خبرداد:

رشد ۷۶ درصدی صادرات 
کاال در بندر آستارا 

خالق قصه های مجید در رشت:
گیالن را از روی هنرمندانش 
می شنـاسم اما گیـالن هیـچ 
کاری برای معرفی هنرمندان 

خود نکرده و نمی کند

فرماندار رشت:
بازار الگویی ماهی آبـروی 
شهرستان رشت و گیالن است
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حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی با شرایط اقتصادی برد – برد

جوانان دیارمیرزا | نشست مسعود 
معاون  با  رشت  شهردار  نصرتی 
با  جنوبی  کره  سفیر  اقتصادی 
نرگسی  رمضانپور  احمد  حضور 
علی  رشت،  اسالمی  شورای  عضو 
شعبانی  شورا؛  عضو  دیگر  پور 
و  استرالیا  دانشگاه  رئیس  فر 
ایران،  در  جهانی  بانک  کارشناس 
نماینده  پور  علی  حمیدرضا 
جعفری  پور  رشت؛  آزاد  دانشگاه 
معاون  شیرزاد  شهردار،  مشاور 
رشت،  شهرداری  اقتصادی  مالی 
سازمان  رئیس  احضار  گل  مریم 
رشت  شهرداری  گذاری  سرمایه 

برگزار شد.
با  نشست   این  در  نصرتی  مسعود 
به پنجاه و پنجمین سالگرد  اشاره 
کره  و  ایران  دیپلماسی  ارتباط 
باعث  این  داشت:  اظهار  جنوبی 
شهر  در  امروز  که  است  مباهات 
میزبان  رشت  دوست  فرهنگ 

سفیرانی از کره جنوبی هستیم.
شرایط  و  اقلیم  رشت  شهردار 
مشترک بین استان گیالن به ویژه 
شهر رشت و کشور کره جنوبی را 
تصریح  و  داد  قرار  واکاوی  مورد 
ویژه  ارتباط  فرصت  امروز  کرد: 
امتیازات  این  از  برخورداری  برای 

فراهم شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به وجود 
برای  شرایط  مطمئنا  آزاد  منطقه 
گردشگری  و  اقتصادی  تعامالت  
تاکید  است  برقرار  کشور  دو  بین 
در  ایران  شهر  اولین  رشت  کرد:  
درحوزه  یونسکو   خالق  شبکه 
امیدواریم  است.  شناسی  خوراک 
گذشته  از  اقتدارتر  با  و  تر  پررنگ 
در کنار هم باشیم و مطمئنا فراهم 
با  شهری  خواهر  شرایط  کردن 
ما  برای  کشور  دو  سفارت  حمایت 

بسیار مفید خواهد بود.

شرایط  که  فر  شعبانی  دکتر  از  تشکر  با  نصرتی 
برقراری ارتباط با بانک جهانی را فراهم کردند 
در  که  مدتی  کوتاه  برنامه  در  امیدوارم  افزود: 
هستیم  شما  میزبان  ای  نقره  بارانهای  شهر 
شهر  این  از  شناخت  برای  را  خوبی  شرایط 
ساز  مقدمه  دیدار  این  و  سازیم  فراهم  برایتان 
مناسب  توافقنامه هایی  و  ها  نامه  تفاهم  ایجاد 

باشد. کشور  دو  برای 
میلیون   ۳۶ ساالنه  ورود  به  اشاره  با  وی 
از  حجم  این  گفت:  گیالن  استان  به  گردشگر 
گیالن  وارد  تبلیغ  و  دعوت  بدون  گردشگر 
برای  خوبی  بستر  تواند  می  که  می شوند 
نوع سرمایه گذاری  و هر  باشد  سرمایه گذاران 
رشت  شهر  برای  گردشگر  از  حجم  این  برای 

است. ارزشمند  و  معنادار 
شهردار رشت با تاکید بر به وجود آوردن نقش 
کشور  دو  روی  پیش  برنامه های  در  برد-برد 
اذعان داشت: ما در شهر رشت و استان گیالن 

نصرتی در دیدار با معاون اقتصادی سفیر کره جنوبی مطرح کرد

خبر

و  حجت االسالم   | دیارمیرزا  جوانان 
دادستان  مصطفوی نیا  علی  المسلمین 
نجات  از  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی 
محکوم  قصاص  به  قتل  جرم  به  که  فردی 

شده بود خبر داد.
وی، تصریح کرد: این فرد، چهار سال پیش 
نزاع  یک  در  داشت  سال   ۱۶ که  هنگامی 
خیابانی بوسیله چاقو سبب قتل جوانی ۲۱ 

ساله در محله حمیدیان رشت شده بود.
رشت،  مرکزی  انقالب  و  عمومی  دادستان 
طی  از  پس  قصاص  حکم  اینکه  بیان  با 
تایید  کشور  عالی  دیوان  در  قانونی  مراحل 
شده بود، بیان کرد: با ورود خیرین نیکوکار 
اولیای  عاقبت  متعدد،  جلسات  برگزاری  و 
دم از اجرای حکم قصاص قاتل فزرند خود 

گذشت کردند.
اخذ  مراحل  همه  کرد:  خاطرنشان  وی، 
مرکز  دادستانی  نظارت  تحت  رضایت 
فرد  این  نهایت  در  و  استان صورت گرفت 

با رضایت اولیای دم از بند رهایی یافت.

به همت خیرین نیکوکار
قاتلی ۱۶ ساله در رشت 
از قصاص رهایی یافت

اعالم آمادگی سرمایه گذار جدید در انزلی
مشـکالت شهـرداری، میـراث سنـوات گذشته است

هفدهمین جلسه علنی  جوانان دیارمیرزا | 
شورای اسالمی شهر بندر انزلی با دستور کار 
بررسی ۶ نامه رسیده از سوی شهرداری این 

شهر برگزار شد.
پرداخت حقوق پرسنل در اولویت است

بندر  امیر احمدی فرد رییس شورای شهر 
کرد:  اظهار  بسیج  هفته  تبریک  با  انزلی 
دالورمردان سپاه در جنگ حق علیه باطل 
توانستند به عمر داعش پایان دهند و باید از 

این غیور مردان تقدیر کرد.
معلولین  روز  آذر،   ۱۲ به  اشاره  با  وی 
مکان های  دنیا  تمام  در  کرد:  خاطرنشان 
عمومی به گونه ای طراحی و ساخته می شود 

که برای تمام اقشار جامعه استفاده شود.
این عضو شورا با انتقاد از نبود سطوح شیب 
دار متصل به پیاده رو ها تصریح کرد: پیشنهاد 
و  اصالح  سطوح  این  از  بسیاری  می کنم 
سرپوشیده  مدارس  نزدیک  آب  جوب های 
شود تا برای دانش آموزان حوادثی رخ ندهد.

مدافع  همیشه  اینکه  بیان  با  فرد  احمدی 
تمام  شد:  متذکر  بودم  شهرداری  کارگران 
تالش خود را به کار گرفته ایم که با برنامه 
هایی که داریم پرداخت حقوق پرسنل را در 

اولویت قرار دهیم.
چرا هر کجا شهرستان کم می آورد 

گردن شهرداری می اندازند؟
شهر  شورای  رییس  نایب  جعفری،  شعبان 
بندر انزلی با اشاره به حقوق معوقه ناجیان 
این موضوع دغدغه همه  غریق اظهار کرد: 
موضوع  این  اما  است  شهر  شورا  اعضای 
برای بنده جای سوال است که چرا هر کجا 
شهرستان کم می آورد گردن شهرداری می 

اندازند و می گویند شهرداری پول بدهد.
زندگی  غریق  ناجیان  اینکه  بیان  با  وی 
هموطنان را نجات می دهند ادامه داد: چرا 
این  برای  مبلغی  ریزی  برنامه  کمیته  در 
عزیزان لحاظ نمی کنند؟ چه چیزی واجب 

تر از پرداخت بدهی به این عزیزان است؟
جعفری با بیان اینکه مصوبه ای در گذشته 
با حضور شهردار و رئییس شورای پیشین در 
خصوص پرداخت حقوق ناجیان غریق امضا 
شده است تصریح کرد: پیشنهاد می کنم با 
به  را  پیشین  مصوبه  که  مسئولینی  حضور 

امضا رساندند، جلسه ای برگزار کنیم.

حقوق پرسنل شرکتی را پرداخت کردیم
حسن پورقربان، شهردار بندر انزلی در این جلسه با بیان اینکه 
مدت ۵ هفته است که خدمت مردم انزلی هستیم عنوان کرد: تا به 
امروز حقوق پرسنل شرکتی را پرداخت کردیم و از سه ماه معوقه 
پرسنل شهرداری، دو ماه آن واریز شد و این کار فقط با مدیریت 

هزینه صورت گرفت.
وی افزود: در سطح شهرستان امالک شهرداری شناسایی شده 
است تا در آینده بتوانیم برای تک تک امالک با همکاری اعضای 

شورا برنامه ریزی صورت گیرد.
نیروهای شهرداری شرکتی  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  پورقربان 
بوده خاطرنشان کرد: در بین نیروهای شرکتی ۲۶ نفر با توجه 
به خدمات و تالش های بسیار استحقاق دارند تبدیل وضعیت و 

استخدام شوند.
شهردار بندر انزلی با بیان اینکه در ده نقطه شهر می توان تلویزیون 
شهرداری نصب شود متذکر شد: پیشنهاد دارم که ادارات برای 
اطالع رسانی از بنر در سطح شهر استفاده نکنند و از استندها و 

بنرهای شهرداری در این خصوص استفاده نمایند.
اعالم آمادگی سرمایه گذار جدید در انزلی

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری جدید در مباحث شهرداری اعالم 
آمادگی کرده است گفت: این سرمایه گذار جایگزین مناسبی برای 
زباله سوز و کمپوست داشته است که مزایا و هزینه بسیار کمی 

دارد و این موضوع را به استانداری نیز پیشنهاد داده ایم.
در پرداخت حقوق ناجیان غریق کوتاهی صورت گرفت

هادی حیدری، عضو شورای شهر بندر انزلی در این جلسه در 
خصوص ساماندهی ناجیان غریق و پرداخت حقوق فصول گذشته 
آنان، عنوان کرد: کار ناجیان غریق در تابستان انجام شد و حقوق 
آنها نیز باید در همان زمان پرداخت می شد اما در این زمینه 

کوتاهی صورت گرفت.

در هفدهمین جلسه شورای شهر انزلی مطرح شد:

وی با بیان اینکه این کوتاهی از سوی شهرداری وقت صورت 
راه  دنبال  به  باید  این خصوص  در  یادآور شد:  است،  گرفته 
و  کنیم  رعایت  را  حقوقی  قوانین  هم  که  باشیم  سوم  حل 
که  کنیم  پرداخت  وقت  اسرع  در  غریق  ناجیان  حقوق  هم 
نیز  آینده  برای سال  و  پایمال نشود  آنان  نکرده حق  خدای 
با امکانات خوب این کار  با روش درست و  ابتدای فصل  در 

صورت پذیرد. 
انزلی  اینکه بندر  با بیان  یاسر کریم بخش، دیگر عضو شورا 
یکی از مهمترین شهرهای گردشگری و ورزشی بوده است، 
اظهار کرد: شهر ما ظرفیت های شناخته و ناشناخته بسیاری 
شهر  این  مادی  و  معنوی  سرمایه های  به  توان  می  اما  دارد 

تکیه کرد و امیدوار بود.
مردم  اعتماد  رای  و  پشتوانه  و  با حمایت  اینکه  بیان  با  وی 
خواستار  مردم  خود  زیرا  نهاده ام  مسئولیت  میدان  به  پا 
بودند،  شهر  در  شهروندی  منزلت  و  زندگی  بهبود  و  تغییر 
این  و  کنند  زندگی  بهتر  می خواهند  شهروندان  داد:  ادامه 
منتخب  عنوان  به  بنده  و  است  حق  به  خواسته ای  موضوع 
ام  کرده  ادا  که  سوگندی  اساس  بر  کوشید  خواهم  مردم 
تمامی داشته ها و نداشته ها، عوامل مساعد و نامساعد پیش 
برای  با مردم در میان بگذارم و  با صراحت و صداقت  را  رو 
و  نخبگان  یکایک  همفکری  و  مشارکت  از  تنگناها،  از  گذر 
بیان  با  بخش  کریم  بگیرم.  کمک  نهاد  مردم  های  سازمان 
میراث سنوات گذشته  و مشکالت شهرداری،  تنگناها  اینکه 
بلکه  نمی کنم  توصیه  باشد، تصریح کرد: جناب شهردار  می 
به عنوان عضو شورا و نماینده مردم مطالبه به حق آنها را به 
شما متذکر می شوم و از شما مطالبه و بر حسن اجرای آن 
نظارت می کنم، شهروندان انزلیچی انتظار تغییر و تدبیر در 
امورات شهرداری دارند، این تغییر وابسته به تغییر نگرش و 

سیاست ها در اداره شهر و اجرای سیاست است.

جوانان دیارمیرزا | جاوید فالح خبر شهادت 
را  صفری  نوید  حرم  مدافع  شهید  پاسدار 
تائید و اظهار کرد: شهید صفری از پاسداران 
سپاه تهران است که تا قبل اربعین با خانواده 
خود ارتباط داشته است. فرمانده سپاه ناحیه 
رودبار با اعالم اینکه شهید صفری ۳۰ ساله 
آغاز  را  خود  مشترک  زندگی  نیز  به تازگی  و 
کرده بود، گفت: احتمال می رود شهید صفری 
فیض  به  کمال  بو  شهر  آزادسازی  از  پس 
به  گرفته  صورت  تفحص های  با  و  شهادت 
دست نیروهای جبهه مقاومت درآمده باشد. 
فالح محل سکونت شهید مدافع حرم صفری 
را تهران نام برد و افزود: پدر و مادر شهید 
سال ها  اما  هستند  رودباری  اصالتاً  صفری 
با  وی  دارند.  سکونت  تهران  در  که  است 
اشاره به اینکه شهید صفری چندین دوره در 
جبهه حق علیه باطل سوریه حضورداشته و از 
خانواده معظم شهدا نیز هست، گفت: شهید 
شهید  برادرزاده  صفری  نوید  حرم  مدافع 
تحمیلی  جنگ  شهدای  از  صفری  منوچهر 

شهرستان رودبار است.
فرمانده سپاه ناحیه رودبار در تشریح برنامه 
تشییع و تدفین شهید صفری گفت: به گفته 
یکی از نزدیکان شهید صفری که هم اکنون 
وصیت  شهید  این  دارند  حضور  تهران  در 
کرده اند که پیکر مطهرشان پس از طواف در 
حرم امام رضا)ع( در بهشت زهرا )س( تهران 

به خاک سپرده شود.

تازه  داماد رودباری به 
فیض شهادت نائل آمد

گفت:  خودکار  اصغر   | دیارمیرزا  جوانان 
وضعیت جایگاه سراوان زمانی بهتر خواهد 
مدیریت  جایگاه  این  زباله  شیرابه  که  شد 

شود تا به رودخانه ها نریزید.
 ۴ ثانیه  هر  در  معمول  طور  به  افزود:  وی 
سراوان  زباله  دفن  جایگاه  از  شیرابه  لیتر 
بارندگی  در  اما  می ریزد،  ها  رودخانه  به 
اخیر طبق بررسی های انجام شده هر ثانیه 
استان  رودخانه های  وارد  شیرابه  ۱۷لیتر 
شیرابه  اینکه  بیان  با  خودکار  است.  شده 
فاضالبهای  از  خطرناک تر  و  سمی  سراوان 
فلزات  خطرناک  مواد  زیرا  است  خانگی 
نشان  دارد،خاطر  وجود  آن  در  نیز  سنگین 
کرد: تنها راهکار برون رفت از این مشکل 
سوز  زباله  دستگاه  سریعتر  چه  هر  نصب 
زیست  اداره محیط  رییس  است.  ۶۰۰تنی 
اخیرا  کرد:  خاطرنشان   رشت  شهرستان 
شهردار  و  شهر  شورای  اعضای  اقدامات 
بیشتری  سرعت  مشکل  این  حل  برای 
نتیجه  اخذ  تا  می رود  امید  و  است  گرفته 
گزارش  کرد:  تصریح  وی  یابد.  ادامه 
محیط  سازمان  به  جایگاه  این  وضعیت 
با  است. خودکار  اعالم شده  زیست کشور 
اول  از  سراوان  لندفیل  طراحی  اینکه  بیان 
افزود:  است،  نبوده  مهندسی  صورت  به 
دفن  جایگاه  شد،  موجب  غفلت  سال  سی 
زباله سراوان اکنون وضعیت بحرانی داشته 

باشد و باید هر چه سریعتر حل شود.

رییس اداره محیط زیست شهرستان رشت:
وضعیت بحرانی جایگاه دفن زباله 
سراوان نتیجه ۳۰ سال غفلت است

مسکن  خیابانی  مزاحم   | دیارمیرزا  جوانان 
گذشته  روز  انتظامی  ماموران  تالش  با  مهر 
دستگیر  و  شناسایی  رشت  شهرستان  در 
تشریح  در  شعبانی”  سرهنگ”رحیم  شد. 
این خبر گفت: در سوم آذرماه سالجاری در 
پی تماس های مردمی با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد یک مورد مزاحمت 
خیابانی برای دختر بچه ۹ ساله توسط یک 
شهرستان  مهر  مسکن  در  ناشناس  مرد 
رشت، ماموران انتظامی در همان مراحل اولیه 
تأیید صحت خبر؛  با حضور در محل، ضمن 
و  کرده  اقدام  صورتجلسه  تنظیم  به  نسبت 
رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند. این مقام انتظامی با بیان اینکه پس از 
تنظیم صورتجلسه، شخصی به عنوان شاکی 
کالنتری  به  شکایت  ارائه  جهت  خصوصی 
مراجعه نکرده و خبر مذکور فقط با توجه به 
داشتن جنبه عمومی جرم، تحت رسیدگی و 
ماموران  افزود:  گرفت،  قرار  پرونده  تشکیل 
انتظامی با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری 
از بروز جرائم مشابه و متنبه شدن مجرم؛ با 
تشکیل پرونده قضایی و اخذ دستور قضائی 
مزاحم؛  فرد  دستگیری  و  بر شناسایی  مبنی 

متهم را شناسایی کردند.
که  ساله   ۴۵ متهم  دستگیری  اعالم  با  وی 
بیان  کاره است  نیمه  نگهبان یک ساختمان 
طی  راستا  این  در  انتظامی  ماموران  داشت: 
چندین مرحله تماس تلفنی، از والدین دختر 
اقامه  و  شکایت  طرح  جهت  موصوف  بچه 
اعالم  وی  خانواده  که  کردند  دعوت  دعوی 
یک  فوق  مورد  اینکه  به  توجه  با  داشتند 
مزاحمت خیابانی بوده و هیچگونه آسیبی به 
و  پیگیری  قصد  لذا  نشده؛  وارد  فرزندشان 

طرح شکایت را ندارند.
اعالم  با  رشت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پرونده  با تشکیل  اینکه متهم دستگیر شده 
به دادسرا معرفی و با توجه به اظهارات ضد 
و نقیض با قرار ۱۰۰ میلیون ریالی به زندان 
کرد:  خاطرنشان  شد،  منتقل  رشت  الکان 
انتشار بعضی از وقایع واتفاقات نادر و تاسف 
آور در فضای مجازی، موجب خدشه دار شدن 

آبروی افراد می شود.
سرهنگ شعبانی با بیان اینکه پلیس در انجام 
را  هنجارشکنی  اجازه  و  بوده  مصمم  وظیفه 
ها  افزود: رسانه  داد،  نخواهد  فردی  هیچ  به 
می توانند با انتشار یک خبر، حیثیت و آبروی 
شخصی افراد را لکه دار کنند یا حرمتی کاذب 

برای یک شخص به وجود بیاورند.
اعالم  با  رشت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  بعضی  شدن  ای  رسانه  به  نیازی  اینکه 
موارد که مستقیما آبروی افراد را تحت شعاع 
به  خواست،  مردم  از  نیست،  دهد،  می  قرار 
و  نکنند  توجه  رسمی  غیر  شایعات  و  اخبار 
هرگونه موارد مشکوک را به خادمان خود در 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند

مزاحم دختربچه ۹ ساله در 
مسکن مهر رشت دستگیر و به 

زندان الکان منتقل شد

این شرایط را برای سرمایه گذار قائل هستیم که 
باشد  داشته  برد-برد  جایگاه  از  مهیاتری  شرایط 
در  قرارداد  هر  واقعی  برنده  معتقدیم  که  چرا 
این  در  آبادی  و  که عمران  ما هستیم چرا  گیالن 
باید حتما  استان صورت می گیرد و سرمایه گذار 

پیروز اقتصادی هر قرارداد باشد.
نصرتی اظهار داشت: پیشنهاد من این است که با 
برای  هایی  کارگروه  تشکیل  و  نمایندگان  معرفی 
این  قرارداد  عقد  و  ها  نامه  تفاهم  آوردن  فراهم 
ارتباط  مطمئنا  و  رویم  پیش  درستی  به  را  مسیر 
آژانس های بین الملل که با شهر رشت در ارتباط 
بین   تعامالت  برای   بیشتر  را  شرایط  هستند 

المللی فراهم می کنند.


