
و  خصایص  فضائل،  در  گرچه  بهادری جهرمی:  علی 
زیادی  رشادت های سپهبد شهید سلیمانی، مطالب 
گفته و نوشته شده است، اما مدت ها زمان الزم است 
برای  شده  خالص  و  وارسته  شخصیت  این  ُکنه  تا 
و  تب  شود.  تبیین  است،  سزاوار  که  آنگونه  خدای 
تاب مردمی گویای این است که با گذشت دو سال 
از شهادت »سردار دلها« حزن و دلتنگی کمتر که 
نشده هیچ، غلیان بیشتری هم در جان همه ایرانیان 
و آزادیخواهان غیرایرانی انداخته است. انگار نمایاندن 
این  افتادن  جا  و  سلیمانی«  »مکتب  شاخصه های 
بودجه های  صرف  و  خارق العاده  کارهای  به  مکتب، 
هنگفت و ساماندهی دولتی نیاز نداشت. خود مردم با 

»جان« پذیرای مکتب سردار »دل« ها شده اند.
شهید  ویژگیهای  مجموعه  بین  از  کردن  گزینش 
سلیمانی و صحبت پیرامون آن دشوار است؛ اما یک 
خود  گفتار  در  شهادت،  از  پس  که  است  شاخصه 
شهید هم برجسته تر شد، از سوی مردم مورد توجه 
جدی تری واقع شده و به دال مرکزی مکتب شهید 

سلیمانی تبدیل شده است: مرد میدان.
عمل  و  موقع  به  اقدام  نیاز،  عرصه های  در  حضور 
خالصانه، به مرد میدان شخصیتی فراجناحی و فراملی 
بخشید. محبوبیت وطنی فارغ از گرایشهای سیاسی 
سراسر  در  آزادیخواهان  بین  محبوبیت  و  اشتهار  و 
سلیمانی  شهید  غبطهآمیز  منش  نتایج  از  جهان 
است. اگر فقط بخشی از همین ویژگی محور پیشبرد 
کارهای جزئی و کلی مسئوالن و غیرمسئوالن باشد، 
پیشاپیش نتایج نافع و تحسین برانگیز عملکردها قابل 

تصور است.
الگو گرفتن از شهید سلیمانی برای همه الزم و برای 
مسئوالن الزم تر است. او همان جایی را که مشغول 
بود، »مرکز دنیا« به حساب می آورد و در مناسبترین 
زمان و به بهترین نحو کار خودش را انجام می داد. 
درگیر حاشیه نمی شد و با تمرکز بر متن و عملکردی 
فوق العاده، حاشیه پردازی ها را روانه حاشیه می کرد. 
شأن کذایی برای خودش قائل نبود، از کمک رسانی 
در  نظامی  مشاوره  تا  گرفته  کشور  در سیل جنوب 
خط مقدم جبهه های مقاومت و رسیدگی بی منت و 
بدون تبلیغات به خانواده شهدا را شخصا انجام می داد. 
در عین پیشبرد امور کالن و استراتژی های سنگین 

نظامی، از جزئی ترین کارهای الزم هم غافل نبود.
به واسطه خدمات خالصانه شهید سلیمانی ورای ایران، 
امنیت،  و  آزادی  و مدافعان  آزادیخواهان  از  بسیاری 
حاج قاسم را زودتر و بهتر از ما شناختند. مستندها 
و فیلم های زیادی وجود دارد که با شنیدن نام قاسم 
سوری ها،  لبنانی ها،  چشمان  در  اشک  سلیمانی، 
را  صدایشان  بغض  و  می شود  جمع   ... و  عراقی ها 
گرفته می کند. شخصیت چندوجهی شهید سلیمانی 
او را چنان محبوب کرده بود که حتی اشرار نادم هم 
برای گرفتن امان نامه به سراغش می آمدند و او هم 
با آغوش باز از تالیف قلوب استقبال می کرد و همه 
جد و جهدش را صادقانه نثار این روندهای گمشده و 

مورد نیاز می کرد.
بود و  فراژنرال نظامی  اینکه شهید سلیمانی یک  با 
به اقتضای حیطه کاریاش همیشه در رسانه ها مطرح 
نبود و زیاد پشت تریبون نمی رفت، اما مردمداری اش 
زبانزد خاص و عام بود و هست. کارهای خالصانه او، 
را  او  بی مثالش  زمانشناسی  و  بصیرت  بلندش،  روح 
فاتح قلبها کرده بود. تالشهای زیادی صورت گرفت 
تا با ایجاد دوگانه های ساختگی، نظامیان را نامحبوب 
و غیرمردمی جا بیندازد، اما شهید سلیمانی، تشییع 
بی نظیرش، مسیر پر رهرو و خاطرخواهی روزافزونش 
ثابت کرد که کار برای خدا، محبوبیت افزا و عزت آفرین 
است؛ ثابت کرد که اصالح رابطه بین خود و خدا، همه 
ثابت  روابط دیگر را به بهترین نحو اصالح می کند؛ 
کرد عزت نزد خدا و بندگان خالص شده اوست. حاال 
شهید قاسم سلیمانی در قله های رفیع سربلندی و 
عزت ماندگار شده، ثمره کارهایش روز به روز بیشتر 
نمایان می شود و دشمنانش در حضیض و ذلت قرار 
شهید  مکتب  از  وافر  بهره مندی  خدا  از  گرفته اند. 

سلیمانی را طلب می کنم.

شبی که گیالنی ها در عملیات کربالی ۵ 
حماسه آفریدند

گفتگوی سردار حمزه فالح با دیارمیرزا؛

تاکید سخنگوی شورا بر مدیریت شهری ۴ ساله
در گفتگو با دیارمیرزا عنوان شد؛

حسابداری محیـط زیستی 
نیاز جـدی امروز جوامع
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رئیس کل دادگستری استان گیالن؛
شهرداری مکلف است تا از ساخت و ساز هر بنایی در بستر تاالب عینک جلوگیری کند

یادداشت

ادامه در صفحه 2

| صفحه2 | 

شهردار رشت؛
لندفیل سراوان یک چالش بزرگ ملی است

سید امیر حسین علوی شهردار رشت روز 
جریان  در   ۱۴۰۰ ماه  دی   ۲۴ پنجشنبه 
بازدید اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه و 
از سایت لندفیل سراوان و  بودجه مجلس 
رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت که 
نمایندگان گیالن،  به همراه رئیس مجمع 
سایر  و  شورا  اعضای  مجلس،  نمایندگان 
انجام شد، اظهار داشت:  مسئوالن استانی 
زباله  تنها  نه  سراوان  لندفیل  سایت  در 
شهر رشت بلکه بخش وسیعی از زباله های 

پهنه جلگه استان دفن می شود.
در  متاسفانه  کرد:  عنوان  رشت  شهردار 
برای  الزم  اقدامات  اخیر  دهه  چند  طی 
سراوان  زباله  دفنگاه  محل  چالش  حل 
به  آن  شیرابه های  نفوذ  از  جلوگیری  و 

شهر  رودخانه های  زیرزمینی،  آب  سفره های 
نهایت  در  و  انزلی  المللی  بین  تاالب  رشت، 
دلیل  همین  به  نگرفت.  صورت  خزر  دریای 
این معضل امروز به یکی از بحرانهای امنیتی 
و زیست محیطی رشت و استان گیالن تبدیل 

شده است.
علوی با بیان اینکه روزانه بین هزار تا هزار و 
۵۰۰ تن زباله به سایت لندفیل سراوان وارد و 
دفن می شود از نارضایتی شدید مردم این منطقه 
از وضع موجود و تخریب محیط زیست سخن 
گفت و ابراز داشت: به جهت دفن این حجم 
وسیع زباله در سراوان هر ثانیه حدود ۱۰ تا ۱۵ 

لیتر شیرابه سمی وارد محیط زیست می شود.
وی در مورد کارخانه کود آلی هم توضیحاتی 
ارائه داد و افزود: دو خط این کارخانه هم اینک 

مشغول فعالیت است و دو خط دیگر هم 
اضافه  مجموعه  این  ظرفیت  به  بایستی 
شود، همچنین هزار تن زباله به این کارخانه 
ورود می کند و تقریبا ۵۰۰ تن هم خروجی 
دارد که این مقدار خروجی به همراه زباله 
خام سایر شهرستانها باید در این مکان با 
راه اندازی پروژه زباله سوز ۶۰۰ تنی سوزانده 
شود. شهردار رشت ادامه داد: برای تکمیل 
پروژه زباله سوز رشت، اورهال کارخانه کود 
آلی، راه اندازی تصفیه خانه شیرابه، نجات 
و  رشت  زرجوب  و  گوهررود  رودخانه های 
تخصیص اعتبار برای این اقدامات در بودجه 
سال ۱۴۰۱ دست یاری و استمداد به طرف 
همه مسئوالن و متولیان خصوصا نمایندگان 

و  برنامه  کمیسیون  اعضای  و  مجلس 
بودجه دراز می کنیم.

لندفیل  معضل  اینکه  بیان  با  علوی 
استانی  و  منطقه ای  مشکلی  سراوان 
ملی  بزرگ  چالش  یک  بلکه  نیست 
کرد:  نشان  خاطر  می شود،  محسوب 
کمیسیون  اعضای  سفر  امیدواریم 
و  گیالن  به  مجلس  بودجه  و  برنامه 
دو  و  سراوان  سایت  از  ایشان  بازدید 
شهر،  این  برای  رشت  آلوده  رودخانه 
گیالن  استان  کل  و  سراوان  منطقه 
عبور  برای  ما  زیرا  شود  واقع  اثر  منشأ 
از این چالش به کمک و همیاری همه 

نیازمندیم. قوای سه گانه  و  دستگاه ها 

محیطی  زیست  مشکالت  حل  نشست 
به  زرجوب   و  رود  گوهر  های  رودخانه 
حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت  ریاست 
خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن 

صبح امروز برگزار شد.
خلیلی  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رئیس کل دادگستری استان گیالن در این 
رودخانه  دو  مشکالت  به  اشاره  با  نشست 
زیادی  سالیان  که  گوهررود  و  زرجوب 
قرار  تاثیر  تحت  را  رشت  شهرستان  مردم 
زیادی  اعتبارات  داشت:  اظهار  است  داده 
در گذشته جهت حل این معضل اختصاص 
هزینه  محل  خصوص  در  ولی  است  یافته 

کرد آن اطالعاتی در دست نیست.
متوقف شدن  استان  قضایی  شورای  رئیس 
حصل  ما  را  پیشین  های  طرح  و  اقدامات 
گفت:  و  دانست  استان  مسئوالن  قصور 
عدم  و  مدیریتی  فقر  گیالن  استان  مشکل 

استفاده از مسئوالن توانمند و متخصص است.
علمی  های  پژوهش  انجام  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
پیرامون وضعیت این دو رودخانه از گذشته تاکنون 
تصریح کرد: دستگاه قضایی با عزمی راسخ همزمان 
در خصوص  اقدامات الزم  قضایی  پرونده  تشکیل  با 

رفع این مشکالت اتخاذ خواهد کرد.

رییس کل دادگستری گیالن:
مشکل استان گیالن فقر مدیریتی و عدم استفاده 

از مسئوالن توانمند و متخصص است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن گفت: یک 
قوی فریاد کش که به شدت زخمی شده بود پس از 

مداوا و بهبودی کامل امروز به طبیعت بازگشت.
ساسان اکبری پور با اشاره به شدت جراحات این پرنده 
اثر عفونت  زیبا افزود: اگر این قو مداوا نمی شد یا بر 

می مرد یا طعمه حیوانات وحشی می شد.

و  دریاچه  باتالق،  دریا،  سواحل  در  فریادکش  قوی 
رودخانه های عریض ایران و ترکیه به صورت مهاجر 

زمستانی مشاهده شده است.
این مرغابی سانان از بذر و گیاهان آبزی، نرم تنان، 

حشرات و غالت تغذیه می کنند.
قوی فریادکش در ردیف پرندگان حفاظت شده است.

تیمار و بازگشت قوی فریاد کش به تاالب 

٣٣

جان  هـا پذیرای 
ســردار دل  ها
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گیالن

مدیرعامل آبفای گیالن؛
 تامیـن آب در گیـالن 
دشوار و پُر هزینه است
سید محسن حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش 
از یک میلیون مشترک از خدمات آب شرب شرکت آبفای 
این  افزود: منبع تامین آب آشامیدنی  گیالن بهره مندند، 
مشترکان ۶۴۹ حلقه چاه، ۵۷۶ دهنه چشمه و ۱۳ واحد 
تصفیه خانه به ظرفیت ۴۴۴ هزار مترمکعب در شبانه روز 

است.
وی با بیان اینکه تصفیه خانه بزرگ آب گیالن واقع در شهر 
سنگر بزرگترین تصفیه خانه استان بشمار می رود، گفت: 
ظرفیت این تصفیه خانه ۶ مترمکعب در ثانیه است که به ۱۴ 

شهر و ۱۹۸ روستای گیالن آبرسانی می کند.
مدیرعامل شرکت آبفای گیالن با تاکید بر اینکه ظرفیت 
این تصفیه خانه مرحله به مرحله افزایش می یابد، افزود: در 
افق تصفیه خانه بزرگ آب گیالن به ۱۸ شهر و ۵۸۹ روستا 

آبرسانی خواهد شد.
و  ذخیره  مخزن  باب  فعالیت ۱۱۲۶  به  اشاره  با  حسینی 
تعدیل فشار آب شرب به حجم ۵۷۰ هزار مترمکعب در نقاط 
مختلف استان، گفت: تامین آب شرب هر منطقه به دلیل 
وجود منابع آبی مختلف )از نظر کمّیت و کیفیت( با مناطق 

دیگر متفاوت است.
وی با تاکید بر اینکه در مناطق جلگه ای استان امکان حفر 
چاه به دلیل وجود امالح و منگنز باال وجود ندارد و همچنین 
به  افزود:  است،  زیاد  آلودگی آب های سطحی هم  امکان 
همین علت تامین آب شرب استان علی رغم پر باران بودن 

آن دشوار و پُر هزینه است.
در  راحتی  به  شرب  برای  مناسب  آب  کرد:  تصریح  وی 
دسترس نیست و آبی که استانداردهای الزم برای شرب را 

داشته باشد به سختی تهیه می شود.
حسینی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۴ هزار مترمکعب 
تصفیه خانه فاضالب در شهرهای رشت، انزلی، الهیجان و 
افزود: در ۱۱  است،  برداری  بهره  مدار  در  و  فعال  منجیل 
شهر گیالن طرح اجرایی فاضالب تعریف شده که هر ساله 

اعتباراتی برای تکمیل این طرح اختصاص می یابد.
وی با اشاره به اینکه شبکه های جمع آوری فاضالب به دو 
بخش سنتی و بهداشتی تقسیم شده اند، گفت: شبکه های 
سنتی برای جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی استفاده 
شده که کار الیروبی و نگهداری آن ها به طور مشترک توسط 

شرکت آبفا و شهرداری ها انجام می شود.
حسینی افزود: شبکه های بهداشتی نیز از طریق ایستگاه 

های پمپاژ به تصفیه خانه های فاضالب متصل می شوند.
وی با اشاره به وضعیت فاضالب رشت گفت: تصفیه خانه 
فخب با ظرفیت ۶۳ هزار مترمکعب در شبانه روز ۳۰ درصد 

از فاضالب شهر رشت را تصفیه می کند.
با  نیز  رشت  مهر  مسکن  فاضالب  خانه  تصفیه  افزود:  وی 
که  است  برداری  بهره  مدار  در  مترمکعب  ظرفیت ۱۸۰۰ 
یک واحد تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
مترمکعب هم با پیشرفت کار ۶۵ درصد در این منطقه در 

دست ساخت است.

سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جلسه ای که با 
حضور محمدی عضو هیئت مدیره شهرکهای کشاورزی 
وزارت جهاد، برگزار شد، اظهار داشت: شهرداری رشت در 
راستای پیگیری مطالبات خود تاکنون سه درخواست را 
به شرکت سپیدرود ارائه داده است و متعاقبا درخواستی 
هم از قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت 
غذایی برای تعیین تکلیف اراضی سپیدرود مطرح کرده 

است. 
شهردار رشت با بیان اینکه قرار است که درخواستهای 
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه  از  شهرداری 
امنیت غذایی توسط کارشناسان مجرب بررسی و مراتب 
رویکرد شهرداری  افزود:  داده شود،  انتقال  وزارتخانه  به 
ذخایر  حفظ  سپیدرود  زمینهای  با  مواجهه  در  رشت 
ارزشمندی است که در این محدوده وجود دارد و بر این 

اصل پایبند است. 
علوی پیشنهاد شهرداری رشت برای همکاری مشترک 
و  سپیدرود  شرکت  و  انزلی  آزاد  منطقه  شهرداری، 
برای صادرات محصوالت  تفاهم نامه ای سه جانبه  انعقاد 
کشاورزی داخل محدوده سپیدرود را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: ایجاد شهرک صادراتی صنوف هم موضوعی است 
که در همین رابطه درخواستی را در مورد آن از رئیس 

سازمان مناطق آزاد کشور داشتم. 
نوع  همه  آمادگی  رشت  شهرداری  اینکه  بیان  با  وی 
همکاری را با مجموعه شرکت شهرکهای کشاورزی کشور 
و شرکت سپیدرود دارد، اذعان کرد: شهرداری رشت حتی 
برای اعمال تغییرات و بهینه سازی زمینهای این شرکت 
با هدف ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید آماده همه نوع 

همکاری و مساعدت است. 
شهردار رشت ضعف شدید منابع مالی و کمبود ملک و 
زمین را از جمله محدودیتهایی که شهرداری با آن مواجه 
و گفت: شهرداری رشت یک شهرداری  است ذکر کرد 
و  هزار  آن حدود  ساالنه  بودجه  عدد  و  نیست  ثروتمند 
۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود و متاسفانه از حیث 
به  دارد  قرار  آخر کالنشهرهای کشور  رده  در  بودجه ای 
همین علت توان الزم برای اجرای پروژه های بزرگ را که 

منافع آن به همه مردم برسد، ندارد. 

رویکرد سرمایه ای شهرداری رشت به اراضی شرکت سپیدرود

شهردار رشت با تاکید بر اینکه در صورت تملک اراضی 
شرکت سپیدرود اعتبارات مورد نیاز برای پروژه رینگ 
۹۰ متری در بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، 
ابراز داشت: با شکل گیری همکاریهای متقابل و سازنده 
شرکت سپیدرود، شهرداری رشت هم از توان خود برای 
پیگیری درخواستهای این شرکت در سطح ملی فروگذار 

نخواهد کرد. 
با تعیین  علوی در پایان خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم 
تکلیف اراضی سپیدرود و رفع موانع اجرای پروژه رینگ 
می توانند  سپیدرود  شرکت  و  شهرداری  متری،   ۹۰
مدت  بلند  در  خود  مشترک  همکاریهای  ارتقاء  برای 

برنامه ریزی کرده و چشم انداز مشترکی تدوین نمایند.

در  فالح  حمزه  سردار  دیارمیرزا:  شکری/  ابوالفضل 
گفتگو با دیارمیرزا با بیان اینکه ۲۲ دیماه اولین شب 
بود،   ۵ کربالی  عملیات  در  گیالن  نیروهای  حضور 
اظهار کرد: شهید بامروت امشب به شهادت می رسد 

و شهید امالکی نیز امروز مجروح می شود.
این پیشکسوت دفاع مقدس با بیان اینکه بچه های 
گیالن در عملیات کربالی ۵ حماسه آفریدند، اظهار 
کرد: این عملیات سه نقطه مهم دارد که یکی از آن 
جزیره بوارین بوده که توسط نیروهای گیالنی تصرف 
شد و شهید حق بین و گردان کمیل در جزیره بوارین 
ایستادگی کردند، دیگری شهرک دوعیجی که شاهد 
و همچنین جزیره  بود  آفرینی گردان حمزه  حماسه 

ام الطویل.
از نیروهای گیالنی  اینکه هشت گردان  بیان  با  فالح 
از جمله گردان کمیل  این عملیات نقش داشتند  در 
امام  گردان  شد:  یادآور  بین،  حق  سردار  حضور  با 
ابوالفضل و دیگر گردان هایی  حسین، حمزه، میثم، 

بودند که زحمات زیادی کشیدند.
جانشین سابق فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان 
بیسیم  پشت  شوشتری  شهید  وقتی  اینکه  بیان  با 
می گفت بچه های گیالن ایستادگی کرده اند، کسی 
گیالنی  رزمندگان  آتش  حجم  آن  در  کرد  نمی  باور 
شد  تثبیت  منطقه  روز   ۵ افزود:  کنند،  ایستادگی 
ام  جزیره  و  دوعیجی  شهرک  بوارین،  منطقه  سه  و 

الطویل به تصرف رسید.
فرمانده دفاع مقدس با بیان اینکه شهدای زیادی در 
این عملیات از استان گیالن تقدیم شد، گفت: ۳۸۰ 
نفر از گیالنی ها در این عملیات به شهادت رسیدند، 
خوبی  به   ۸ کربالی  در  کمیل  گردان  همین  هرچند 

عمل کرد؛  یاد حماسه آفرینی شهید الهوتی بخیر.
فالح با بیان اینکه به حرمت خون شهدا توان دفاعی 
از  افزود: مهمتر  نیست،  با گذشته  قیاس  قابل  ایران 
اسالمی  جمهوری  هوشمند  قدرت  دفاعی،  قدرت 
ایران است و امروز ایران در منطقه حرفی برای گفتن 

دارد.
مقتدر  سپاه  و  ارتش  از  ایران  مسلح  نیروهای  وی 
برخوردار  مردمی  پشتوانه  و  هستند  تاثیرگذار  و 
هستند، تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد همدلی و 
وحدت نیروهای انقالب است و هر دشمنی با وحدت 

و همدلی ما شکست خورده است.

گفتگوی سردار حمزه فالح با دیارمیرزا؛
عملیات  در  گیالنی ها  که  شبی 

کربالی ۵ حماسه آفریدند

استان  دادگستری  کل  رئیس  خلیلی  حمزه 
گیالن با اشاره به اینکه تاالب عینک با مساحت 
بیش از ۷۰هکتار هم از لحاظ کمی و هم کیفی 
دچار آسیب های فراوانی شده است افزود: امروزه 
تاالب عینک کارکرد اصلی و ساختار خود را از 
دست داده است و اولین گام در ساماندهی آن 
مشخص شدن مالکیت تاالب و صدور سند در 

کمترین زمان ممکن است.
وی ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر تاالب 
و  کرد  عنوان  فراوانی  مشکالت  بروز  موجب  را 
تاالب  بستر  در  عرصه  مالک  که  کسانی  گفت: 
نداشته اند  را  آن  اعیان در  هستند حق ساخت 
از  اینکه  بر  عالوه  غیرقانونی  سازه های  این  و 
زیبایی چشم انداز تاالب کاسته است، سبب ورود 

فاضالب های خانگی به تاالب شده است.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه خاطرنشان 
کرد: رویش گونه های مهاجم پوشش گیاهی، ما 
که  است  تاالب  به  شهری  فاضالب های  حصل 

باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.
وی در پایان اظهار داشت: از این پس شهرداری 
مکلف است تا از ساخت و ساز هر بنایی در بستر 
وضعیت  ساماندهی  با  و  کند  جلوگیری  تاالب 
تاالب در خصوص ادامه فعالیت تجاری اشخاصی 
که پیرامون تاالب ساخت و ساز نموده اند، مکان 
دیگری را برای کسب و کار آنان فراهم نموده تا 
با ادامه فعالیت در مکان جانمائی شده، مشکل 

معیشتی آنان نیز مرتفع شود.
شهردار رشت نیز در این جلسه قدمت امالک 
تجاری ساخته شده در حریم تاالب عینک را 
بیش از ۴۰ سال خواند و ابراز داشت: شهرداری 
مطالعات  تدوین  حال  در  هم اینک  رشت 
تاالب  محدوده  ساماندهی  و  سرمایه گذاری 
عینک می باشد و برای اجرای عملیات آن هم 

قطعا نیازمند ورود بخش خصوصی است.
سید امیر حسین علوی با بیان اینکه در گذشته 
از واحدهای تجاری حاشیه تاالب  برای برخی 
کرد:  تصریح  است،  شده  صادر  تخریب  حکم 
ساماندهی  طرح  یک  که  زمانی  تا  بدون شک 
مناسب و جامع تهیه نشود، قادر به تخریب و یا 
تعیین تکلیف واحدهای تجاری ساخته شده در 

حریم و حاشیه تاالب عینک نیستیم.

رئیس کل دادگستری استان گیالن؛

شهرداری مکلف است تا از ساخت و ساز هر بنایی در بستر
 تاالب عینک جلوگیری کند

علوی یادآور شد: بحث ما در مورد تاالب عینک 
این نیست که چه نهاد و ارگانی صاحب این پهنه 
چه  که  داریم  تاکید  این  روی  بیشتر  بلکه  است، 
کند  اقدام  آن  مدیریت  به  نسبت  می تواند  کسی 
و اساسا کدام دستگاه توان انجام چنین کاری را 

دارد.
که  جایی  آن  از  داد:  ادامه  رشت  شهردار 
شهرها  امور  اداره  در  مردم  نماینده  شهرداری ها 
مدیریت  بحث  در  داریم  اعتقاد  بنابراین  هستند، 
دیگر  از  بهتر  رشت  شهرداری  عینک،  تاالب 

دستگاه ها عمل خواهد کرد.
در  که  مطالعاتی  تمام  رغم  علی  کرد:  عنوان  وی 
دستور  در  امروز  که  آنچه  گرفته  صورت  گذشته 
کار شهرداری رشت قرار دارد، انجام مطالعات الزم 

برای ایجاد یک منطقه گردشگری در پهنه تاالب 
به یک فرصت سرمایه گذاری  آن  تبدیل  و  عینک 

است.
رشت  شهرداری  داشت:  اظهار  رشت  شهردار 
رصدخانه کوشیار را در حاشیه تاالب عینک احداث 
آموزشهای  شهرداری  ابتکار  با  همچنین  کرده 
شهروندی در خانه و سرای محالت موجود در این 
پهنه ارائه می شود و فکر می کنم، تمام دستگاه ها 
شهرداری  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  امروز  هم 

قدرت و توان الزم برای مدیریت تاالب را دارد.
مسئولیت  اگر  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  علوی 
تولی گری تاالب با حفظ یکسری شرایط مورد تاکید 
به شهرداری واگذار شود، شهرداری هم ظرف یک 
یا دو ماه آینده برنامه اجرایی خود را اعالم می کند.

هیئت تجاری خارجی از کشور ترکیه با مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون انجام 
سرمایه گذاری گسترده در این منطقه به مذاکره 

پرداخت.
در این نشست مهندس اکبری مقدم رییس هیئت 
با  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره 
این منطقه  معرفی ویژگی های ممتاز جغرافیایی 
های  حوزه  در  سرمایه گذاری  انجام  منظور  به 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  تشریح  به  مختلف، 
منطقه  محدوده  در  سرمایه گذاران  به  ارائه  قابل 

متبوع خود پرداخت.
سرمایه  شرکت  مدیران  نشست  این  ادامه  در 
گذاری ترکیه با معرفی زمینه های فعالیت شرکت 
آمادگی خود  پوشاک،  تولید  های  بخش  در  خود 
محدوده  در  گذاری  سرمایه  انجام  منظور  به  را 
منطقه آزاد انزلی به منظور تولید و عرضه پوشاک 
و ایجاد فرصت شغلی گسترده با توجه به مزایای 
پایتخت،  به  نزدیکی  قبیل  از  انزلی  آزاد  منطقه 
بندری  مجتمع  از  مندی  بهره  و  آهن  راه  اتصال 
کاسپین و فرصت های ناشی از صدور محصوالت 

به بازار اوراسیا اعالم کرد.

ابراز تمایل سرمایـه گذاران 
خارجی صنعت پوشاک برای 
حضور در منطقه آزاد انزلی

اراضی شرکت  به مباحث  را  نگاه شهرداری رشت  علوی 
از  فراتر  و  سرمایه ای  کامال  رویکردی  و  نگاه  سپیدرود 
جاده  زمین  مورد  در  افزود:  و  دانست  اقتصادی  مباحث 
صنعتی  شهرک  اراضی  تفکیک  سهم  جزو  که  جیرده 
سپیدرود است، کارهای مقدماتی و مبایعه نامه آن انجام 
شده و هم اینک در مرحله تنظیم سند است که درخواست 

تسریع در انجام این امورات را هم ارائه داده ایم.
وی ساماندهی مسیر ورود و خروج شهرک مسکن مهر 
حل  برای  شهرداری  با  سپیدرود  شهرک  مساعدت  و 
عنوان  و  خواستار شد  را  منطقه  این  ترافیکی  مشکالت 
و  راه  کل  اداره  متری   ۹۰ رینگ  پروژه  مورد  در  کرد: 
تعیین  برای  و  کرده  عمل  خود  تعهدات  به  شهرسازی 
نیازمند  هم  پروژه  این  از  دیگر  بخشی  تملک  تکلیف 

همکاری بیشتر شرکت سپیدرود هستیم. 

یادداشت/ فتانه شرقی؛
ایران در گذرگاه تاریخ، سرشار از فراز و نشیب هایی بوده 
و هست که هر کدام می تواند به خلق نمایش، و داستانی 
بینجامد؛ جنبش جنگل به یقین یکی از پر محتوا ترین 
آثار هنری، ادبی و نمایشی بوده و هست که توانسته تا به 
االن درخشش چشمگیری در کارنامه ی فرهنگی و هنری 

ایران، داشته باشد.
و  ابراهیمی  حمید  نویسندگی  به  ریحون  سیا  نمایش 
شش  مدت  به  عباسی  رسام  و  عباسی  رضا  کارگردانی 
شب در سالن خاتم االنبیای رشت به روی صحنه رفت و 
با استقبال بسیار تماشاگر روبرو شد. روایتی بدون هیچ 
پیچیدگی در بیان و رفتار، بدون هیچ ایهام وابهام، اجرایی 
زمان،  برگشت  و  رفت  هر  در  که  روان  و  سلیس  آنقدر 
ویژه  به  و  بازیگران  نمی شد.  دچار سردرگمی  مخاطب 
بازیگران نقش های اصلی؛ نشان دادند با نهایت توانشان 
ایفای نقش کردند؛ آگل، گیالنه و مارجان، غرق در نقش 
هایشان نشان دادند که توانمند هستند وجای درخشیدن 
دارند، آنقدر توانمند در اجرای کار و بیان و انتقال احساس 
به مخاطب؛ به ویژه مارجان که بسیار محکم و با صالبت 
بود و حتی وقتی در صحنه هایی حضور نداشت رد پایش 
کامال احساس می شد. طراحی صحنه و لباس بازیگران 
در کمال سادگی چشم نواز بود و قابل درک ولمس. یکی 
اجرای  در  تماشاگر  تیزبینی  مورد  قطعا  که  مواردی  از 
نمایش است حس زیبایی شناسی است که در این اجرا 
به تناسب در نظر گرفته شده است؛ موسیقی به یقین در 
فیلم و نمایش قالب خاص خود را دارد، تحرک و پویایی 
موسیقی فیلم به نوعی جاری بودن و تصویر سازی را به 
همراه دارد، در حالی که در نمایش با ایستایی و توقف در 
هر صحنه روبرو می شویم، چیزی که شاید آن اثربخشی 
یا کارکرد تالش بازیگر را پررنگ نمی کند؛ موسیقی هر 
صحنه از اجرا انسجام و توازن خود را داشت. به هر رو 
نمایش سیاریحون چه در لحظاتی که با موسیقی همراه 
بود و چه با چاشنی سکوت؛ آن مفهوم و پیامی را که می 
باید منتقل کرد؛ انتقالی با تمام توان، شهامت و شجاعت 
بازیگرانش؛ بازیگرانی که به یقین در حمایت کارگردانی 
بودند که خود این روزگار را نقش آفرینی کرده و می کند.

برگی از نهضت جنگل
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حسینی  نادر  فتوحی/دیارمیرزا:  البنین  ام 
در گفتگو با دیارمیرزا در مورد طرح سوال 
از شهردار رشت گفت: همانطور که در صحن 
علنی مطرح شد، ضعف هایی در کار وجود 
داشت و اعضای شورای شهر رشت سواالتی 
به  هم  ایشان  که  کردند  مطرح  شهردار  از 
این سواالت پاسخ دادند و باید این مسئله 
را به فال نیک بگیریم تا به طور طبیعی از 

شهردار سواالتی بپرسیم.
حسینی با بیان این مطلب که وظیفه ذاتی 
سوال  پرسیدن  گفت:  است،  نظارت  شورا 
از شهردار به این معنا نیست که شهردار را 
استیضاح کنیم و ایشان را از گردنه مدیریت 
کنیم. دوستان تالش کردند  بیرون  شهری 
تا که علوی شهردار رشت شود و همچنین 
تالش آن ها این است که ثبات مدیریتی در 

شهر رشت به وجود بیاید.
وی ادامه داد: تا زمانی که شهردار به دنبال 
تایید شورا  به  که  باشد  برنامه هایی  اجرای 
رسیده، مجموعه شورا نیز هیچ حرفی ندارد 

و در کنار شهردار خواهند بود.
طرح  افزود:  رشت  شهر  شورای  سخنگوی 
سوال به هیچ عنوان به معنای استیضاح و 
کنار گذاشتن آقای علوی نیست بلکه این 
سواالت طبیعی است که در شهرهای دیگر 

هم اتفاق می افتد.
کنار  زمانی  شهرداری  یک  افزود:  وی 
گذاشته خواهد شد که او مشکالت اساسی 
داشته باشد و یا قول های خود را عملیاتی 
موضوع  این  علوی  آقای  درمورد  که  نکند 

صدق نمی کند.
حسینی در ادامه به دیارمیرزا گفت: در حال 
حاضر شهردار رشت در حال انجام قولها و 

فعلهای خود است.
وی با اشاره به اینکه تعامل بهتری میتواند 
گیرد،  صورت  شهرداری  و  شورا  نهاد  بین 
گفت: اگر این تعامل ایجاد شود پس از این 
و  کار  دنبال  به  کم  کم  طبیعی،  گفتگو های 
در  را  ۴ساله  شهردار  یک  و  باشیم  تالش 

رشت داشته باشیم.

در گفتگو با دیارمیرزا عنوان شد؛

تاکید سخنگوی شورا بر مدیریت شهری ۴ ساله

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
مشاورین صنعتی  اهمیت حضور  به  اشاره  با  گیالن 
از  را یکی  کار  و  استان، تشکیل کلینیک کسب  در 
و  دانست  استان  و ضروری صنعت  اساسی  نیازهای 
صنایع  برای  مهمی  بسیار  روز  امروز،  داشت:  اظهار 
برای  که،  چرا  می باشد  استان  متوسط  و  کوچک 
دومین بار مشاورین صنعتی و کسب و کار استان در 
یک محل جمع شده اند تا با تشکیل کلینیک کسب 
و کار در استان، باعث تسهیل مشکالت و رفع موانع 

تولید صنعت استان شوند.
و  مشاورین  گروه  تشکیل  کیا،  سعیدی  فریبرز 
قدم  را  کار  و  کسب  کلینیک  امنای  هیات  انتخاب 
موانع  رفع  و  عارضه یابی  جهت  در  مثبتی  بسیار 
تولید واحدهای صنعتی دانست و خاطر نشان کرد: 
مشکالت صنعتی واحدهای تولیدی تنها مختص به 
قبیل  از  مشکالت  از  برخی  و  نبوده  مالی  مشکالت 
می تواند  مدیریتی  و  فناوری  تکنولوژی،  بحت عدم 
واحدهای  برای  عدیده ای  مشکالت  بروز  باعث 
دقیق  و  درست  عارضه یابی  با  که  گردد  تولیدی 
می توان به سادگی، عوارض و آسیب های متعددی را 
از دوش صنایع برطرف نمود که در این میان، نقش 
مشاورین صنعتی بسیار حائز اهمیت و مهم می باشد.

وی از اعضای مشاورین این کلینیک و هیات امنای 
آن درخواست نمود تا با انجام کار تیمی و هماهنگ، 
استان  در  تولیدی  واحدهای  مشکالت  حل  باعث 
شده تا با عزم و هم گرایی بیشتر بتوانیم در خدمت 

صنعتگران استان باشیم.
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
حل  در  صنعت  مشاورین  تجربیات  از  استفاده  نیز 
دانست  مهم  بسیار  را  تولیدی  واحدهای  مشکالت 
دستگاه های  پشتیبانی  با  تا  کرد  امیدواری  ابراز  و 
اجرایی بتوان روند اجرایی این کلینیک را به خوبی 
شروع  از  پیش  که  است  ذکر  شایان  برد.  پیش  به 
از سوابق  از کاندیداها، رزومه ای  رای گیری، هریک 
و  نموده  ارائه  را  خود  تحصیلی  و  کاری  مدارک  و 
برنامه ها و راه کارهای خود را برای اجرای هرچه بهتر 
کلینیک کسب و کار استان اعالم نمودند و در ادامه 
با ایراد نظرات برخی از موافقان و مخالفان کاندیداها، 
این  مشاورین  سوی  از  و  برگزار  مذکور  انتخابات 
کلینیک، ۳ نفر به عنوان هیات امنای کلینیک کسب 

و کار استان گیالن انتخاب شدند.

از  نفر   ۴۰ از  بیش  حضور  با  که  انتخابات  این  در 
نمایندگان  نظارت  با  و  استان  رسمی  مشاورین 
شرکت شهرک ها و سازمان صمت برگزار شد، آقایان 
مهندس مجتبی مومنی طارمسری، دکتر حسین پور 
با اخذ حداکثر  جعفر و مهندس افشین فیروزمنش 
کار  و  کسب  کلینیک  امنای  هیئت  عنوان  به  آرا 
دو  مدت  برای  گیالن  صنعتی  های  شرکت شهرک 

سال انتخاب گردیدند.

استفاده کند و قطعا شورای شهر نیز در کنار 
شهردار خواهیم بود.

سخنگوی شورای شهر رشت در پایان گفت: 
شعار ما از اول این بوده که از تمام ظرفیت ها 
استفاده کنیم. شعار ما نگاه انقالبی بوده و بر 
همین اساس مدیریت شهری و شورا را پیش 
خواهیم برد و هر کسی نیز در این مسیر قدم 

بردارد ما در کنارشان خواهیم بود.

پیمان بازدیدی /  در سال های اخیر بهره برداری 
افزایش  باعث  طبیعی  منابع  از  اصولی  غیر 
برنامه  وعدم  شده  زیست  محیط  تخریب 
و  دامداری  کشاورزی،  حوزه های  در  مناسب 
صنعت و به روز نکردن این سه عامل موجب 

فقیر شدن و تخریب فزاینده تری شده است.
صنعت  در  آنچه  اخیر  دهه های  در  متأسفانه 
کشاورزی نادیده گرفته شده حسابداری سبز 
بوده است. حسابداری زیست محیطی نگرشی 
است که افراد را قادر می سازد به اهمیت حفظ 
بهینه  روش های  از  استفاده  و  زیست  محیط 
و محیط  و حفظ  منابع  از  منطقی  استفاده  و 

زیست گرایی بیشتر توجه کنند.
خصوص  به  توسعه یافته  کشورهای  در 
و  آب  همچون  منابعی  فقر  دارای  کشورهای 
می کنند.  بهینه  استفاده  دانش  این  از  خاک 
ایران با توجه به اقلیم خشک و کمبود بارندگی، 
محیط زیست شکننده ای دارد و در دهه های 
اخیر با توجه به عدم آگاهی مدیران و تصمیم 
گیران در رأس وزارت نیرو و شعارهای مخرب 
و  کشاورزی  محصوالت  خودکفایی  همچون 
موجبات  کتاب  و  بی حساب  سدسازی های 
آبی  منابع  خصوص  به  زیست  محیط  نابودی 
کشور، )آب های سطحی و آب های زیر زمینی( 

فراهم شده است.
در این سال ها به اصالح تالش شده با گسترش 
باالتر رود  کشاورزی سطح زندگی روستاییان 
شدن  فقیر تر  موجب  درست  برنامه  ولی عدم 
نابودی  همچنین  و  شده  جامعه  از  قشر  این 
اراضی کشاورزی روندی رو به رشد و سرعت 

پیدا کرده است.
در نخستین مرحله برای حل این مشکل باید 
استان های مختلف  آمایش سرزمین در  برنامه 
روش هایی چون حسابداری  از  و  می شد  تهیه 
بگویم.  ساده  خیلی  می کردیم،  استفاده  سبز 

حسابداری محیط زیستی نیاز جدی امروز جوامع
میزان  خاک،  نوع  آب،  مقدار  به  توجه  با  یعنی 
بارندگی و همچنین مقدار رطوبت ارزیابی می کردیم 
کدام محصول شرایط کاشت در آن منطقه و به چه 
میزان را دارد. نه اینکه در استان های خشک و کم 

آب مثاًل برنج و یا هندوانه کاشته می شود.
این امر وظیفه جهاد کشاورزی بود که متأسفانه با 
بی برنامه گی و عدم دانش و توان مدیریتی نتیجه 
مخرب امروز را در پی داشته، نه تنها به خودکفایی 
نرسیدیم بلکه به نابودی و فقیر شدن مردم مناطق 
مختلف را دامن زده شد و هر چقدر مردم فقیر تر 
شوند فشار و بهره برداری بیشتری از زیست بوم آن 
منطقه وارد شده و سبب نابودی منابع طبیعی آن 

جغرافیا می شود.
در تمام دنیا عامل تخریب های محیط زیستی، به 
عبارت ساده بهره برداری نادرست از منابع طبیعی 
دامداری سنتی  است.  دامداری سنتی  آن منطقه 
در دو بخش دام سبک و سنگین خالصه می شود 
)گوسفند، بز، گاو، گاومیش( که در ایران متأسفانه 
بدون ارزیابی وعدم توجه به مقدار پوشش گیاهی 
در مراتع موجبات تخریب های جبران ناپذیر فراهم 

شده است.
است.  لمس  قابل  استان ها  تمام  در  موضوع  این 
خود  زادآوری  جنگل ها  دیگر  کشور  شمال  در 
از صحنه  و  نهاده  پیری  به  رو  و  داده  از دست  را 
روزگار حذف می شوند. دولت ها به خاطر فشارهای 
اقتصادی برنامه درستی برای بهبود و صنعتی کردن 
دامداری نداشته و همچنین حمایت چندانی هم 
نمی کنند. با کمی تأمل در این زمینه به این نتیجه 
می رسیم که فقر پوشش گیاهی و نابودی محیط 
زیست فقیر شدن دامداران سنتی را به دنبال دارد.

وضعیت  نیز  صنعتی  بخش  در  دیگر  سوی  از 
مناطق صنعتی  به  اجمالی  نگاه  با  و  است  همین 
ایران می توان عمق فاجعه را پی برد. عمده مناطق 
واقع  آب  کم  و  خشک  مناطق  در  ایران  صنعتی 
دارند.  نیاز  آب  به  بسیار  اتفاقاً  که  صنایعی  شده، 

صنایع کاشی سازی در استان یزد، صنایع فوالد در 
از جمله این صنایع هستند. نتیجه  استان اصفهان 
به محیط زیست،  این بی تدبیری، چیزی جز فشار 
خشکسالی، درگیری های منطقه ای و فرا منطقه ای 

برای منابع آبی و در نهایت فقر مردم ندارد.
تخریب محیط زیست رابطه مستقیمی با فقر دارد 
ما در مرحله فروپاشی محیط زیست ایران قرار داریم 
چرا که به بهانه خودکفایی کشاورزی و دامداری و 
همچنین استقرار بی حساب و کتاب صنایع نه تنها به 
شعارهای خود نرسیدیم بلکه زمینه نابودی منابع را 
هم فراهم کردیم. امروز نیازمند جراحی بزرگ محیط 

زیستی هستیم.

حجت االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل 
دادگستری استان گیالن به همراه جمعی از مدیران 
استانی از روستای گتگسر از توابع گیسوم شهرستان 

تالش بازدید نمود.
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  آقایی  احمد 
حضور  بازدید  این  در  که  گیالن  دادگستری  جرم 
داشت اعتراض اهالی این روستا به طرح هادی را از 
دالیل بازدید مسئوالن قضایی دانست و اظهار داشت: 
اجرای طرح هادی در روستای گتگسر تهدیدی برای 
ملی،  اراضی  همچنین  و  مردم  زراعی  های  زمین 

ساحل، مرتع و جنگل است.
از  سواحل  و  مراتع  جنگلها،  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ذخایر این منطقه محسوب می شود افزود: قطعا این 
طرح نیاز به بازنگری دارد تا اراضی کشاورزی، ملی و 
جنگلی از این طرح خارج شوند و طرح هادی نه تنها 
تهدیدی برای این روستا نبوده بلکه از عوامل توسعه 

و پیشرفت آن باشد.
آقایی با بیان اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی 
و اراضی ملی و حفظ کاربری زمین های کشاورزی 
تصریح کرد: پس از بررسی های کارشناسی با قصور 
کنندگان اجرای طرح هادی که خواسته یا ناخواسته 
موجب سوء استفاده فرصت طلبان و سودجویان را 

فراهم می کنند برخورد قانونی صورت می گیرد.
آینده  روزهای  کرد: طی  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
راستای  در  استان  مرکز  دادگستری  در  نشستی 
احیای  و  گتگسر  روستای  در  هادی  طرح  بازنگری 

زمین های این روستا تشکیل خواهد شد.

با حضور مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی گیالن؛

انتخابات هیات امنای کلینیک 
کسب و کـار استـان گیـالن 

برگزار شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری گیالن؛

طرح هادی روستای گتگسر تهدیدی 
برای زمین های زراعـی، اراضـی 
ملی، ساحـل، مرتع و جنگل است

فرمانداری  سرپرست  جاللی،  محمدرضا 
اعضای  با  مشترک  نشست  در  لنگرود 
در  خوشحالم  گفت:  کومله  شهردار  و  شورا 
که  گرفته  اجرایی  مسوولیت  شهرستانی 

بهشت فرصت ها است.
دلیل  به  اخیر  دهه   ۴ طی  افزود:  وی 
مدیریتی  ضعفهای  برخی  و  محدودیت ها 
نتوانسته اند از ظرفیت ها به گونه ای استفاده 
به توسعه الزم دست  لنگرود  کنند که شهر 

پیدا کند.
مدیریت  از  خود  تعریف  با  رابطه  در  جاللی 
گفت: مدیریت یعنی یک قدم زندگی مردم 
از توسعه این  را آسانتر کردن و تعریف من 
آغاز  کوچک  کارهای  از  توسعه  که  است 
را  مردم  دستی  دم  مشکالت  اگر  و  می شود 
برطرف کنیم در نهایت به توسعه می رسیم.

شد:  یادآور  لنگرود  فرمانداری  سرپرست 
مرتفع  را  مردم  توقعات  همه  نتوانیم  شاید 
تالش  باید  نابرابری  کاهش  برای  اما  کنیم 
معضالت  حد  در  ابتدایی  توقعات  تا  کنیم 
به  معیشتی برطرف شده و خدمات مناسب 

مردم ارایه شود.
مختلف  حوزه های  در  اینکه  بیان  با  جاللی 
افزود:  داریم،  یکپارچگی  و  انسجام  به  نیاز 
اعتماد  بهبود  سبب  مسئوالن  انسجام 
عمومی مردم می شود که تا حدودی کمرنگ 

شده است.
را  ما  مردم  این  که  باشد  یادمان  افزود:  وی 
ما  به  که  هستند  آن ها  و  کرده اند  انتخاب 
حقوق پرداخت می کنند و اگر حس خدمت 
قرار  در جایگاه مسئولیت  است  بهتر  نداریم 

نگیریم.
مداری  قانون  لنگرود،  فرمانداری  سرپرست 
و اخالق مداری را شاخصه مهمی در عرصه 
مدیریت سیاسی دانست و گفت: اگر اخالق 
نباشیم بحث دموکراسی  قانون مدار  و  مدار 

و مشارکت اتفاق نخواهد افتاد.
توانمندی  نیز  دیگر  بحث  داد:  ادامه  جاللی 
است که مستلزم این است که ما مشرف به 

موضوعات باشیم.
وی کارآمدی را مهمترین ویژگی را در بحث 
به  گفت:  و  دانست  سیاسی  مدیریت  توسعه 
نخبگان  از  استفاده  و  خالقیت  بروز  واسطه 
منابع  نبود  در  می شود حتی  اندیشمندان  و 

اقدامات خوبی انجام دهیم.
ادامه  در  لنگرود  فرمانداری  سرپرست 
باید  شهری،  مدیریت  حوزه  در  کرد:  اظهار 
برنامه  با  متناسب  شهری  توسعه  استراتژی 

عملیاتی تدوین شود.

سرپرست فرمانداری لنگـرود 
در نشست مشترک با شهردار و 

اعضای شورا کومله؛
اگر حس خدمت نداریم 
بهتر اسـت در جایـگاه 
نگیریم  قرار  مسئولیـت 

اینکه  بر  تاکید  با  دیگر  بار  حسینی  نادر 
ندارد،  شهردار  استیضاح  به  تصمیم  شورا 
افزود: تاکنون چنین چیزی را در بین اعضا 
این  دنبال  به  شورا  اعضای  و  ایم  ندیده 
هستند که شهردار جایگاه نظارتی شورا را 

در نظر بگیرد.
شهردار  که  مسیری  امیدوارم  گفت:  وی 
سیاسی  نگاه  از  فارغ  است،  کرده  تعریف 
برنامه  با  را  خود  کارهای  اجتماعی  نگاه  و 
ظرفیت  از  کند  سعی  و  دهد  انجام  ریزی 
شخصیت های  پیشکسوتان،  نخبگان، 
حقیقی و حقوقی در مدیریت شهری بیشتر 
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، 
)فردای قیامت( به شفاعت من نخواهد 

رسید.

نقشه فنی برای اتصال راه آهن مازندران به گیالن در دستور کار قرار گیرد

سیدمحمود حسینی پور با اشاره به این که مانع زدایی 
برای  از مباحث اساسی و محوری  از صادرات استان، 
شکوفایی اقتصادی است، افزود: رفع مسایل این بخش 
که از سوی صادرکنندگان مطرح شد، بخشی در گرو 
تصمیمات ملی و بخشی در گروه تصمیمات استانی 

است.
وی با بیان این که ظرفیت های زیرساختی مازندران 
مطلوب و قابل توجه است، گفت: بندر امیرآباد یکی از 
مهم ترین پایانه های صادراتی است که با فعال کردن 
ظرفیت های آن می توانیم بسیاری از مشکالت استان 

را حل کنیم.
استاندار مازندران با اعالم این که بندر امیرآباد از مراکز 
راهبردی صادراتی کشور است که باید نقش فعال تری در 
بخش تجارت خارجی ایفاء کند، گفت: با تمهیداتی که 
اندیشیده شده و بزودی اجرایی می شود، بندر امیرآباد به 

مسیر صادرات مرکبات مازندران تبدیل می شود.
حسینی پور، تصریح کرد: تقویت ارتباطات و تعامالت 
اقتصادی  های  برنامه  از  اوراسیا  کشورهای  با  تجاری 
دولت است که بندرامیرآباد می تواند نقش موثری در 

این راستا ایفا کند.
استاندار، یادآور شد: نقش بندرامیرآّباد در تحقق رشد 
سال  بودجه  گذاری  هدف  عنوان  به  استان  اقتصادی 
آینده تعیین کننده است. ارتقاء ظرفیت تولید و تنوع 
محصوالت صادراتی و افزایش اشتغال در فرآیند توسعه 

ای این پایانه محقق می شود.

مقام عالی دولت در استان با بیان این که ۷۰ درصد از 
ظرفیت صادراتی بندرامیرآّباد غیرفعال است، گفت: باید 
مشوق های عملی که برانگیزاننده صادرکنندگان و محرک 
صادرات باشد، به این امر مهم اختصاص یابد و با حل برخی 

مشکالت و موانع گمرکی، روند صادرات شتاب یابد.
جدی  نیاز  یک  را  نقل  و  حمل  موضوع  پور  حسینی 
برای توسعه صادرات دانست و اظهار داشت: مقرر شد 
راستا  این  در  و  اخذ  المللی  بین  نقل  و  حمل  مجوز 

اقدام الزم صورت گیرد.

استاندار مازندران تاکید کرد:

خبر

را  ما  احساسات  و  هستند  طراحی  اصلی  عناصر  از  رنگ ها 
برمی انگیزند. رنگ ها همچنین ابزار بازاریابی قدرتمندی برای 
رنگی  چه  بنابراین  هستند.  مشتریان  قراردادن  تاثیر  تحت 
می تواند سال ۲۰۲۲ میالدی را به بهترین شکل معرفی کند؟

سامانه رنگ شرکت آمریکایی »پانتون« مستقر در نیوجرسی 
که از اوایل دهه ۱۹۶۰ میالدی سامانه ای برای تولید رنگ 
 Very« رنگ  میالدی  جدید  سال  برای  است،  استاندارد 
Peri« را برگزیده که در واقع تلفیقی از طیف های دو رنگ 

بنفش و آبی است.
 در توضیح دلیل انتخاب این رنگ آمده است: »این رنگ نماد 
روحیه و طرز تفکر جهانی در حال حاضر، و نماد دورۀ گذاری 
است که ما در حال عبور از آن هستیم. این رنگ ادغام در 
زندگی مدرن و چگونگی تجلی رنگ های دنیای دیجیتال در 

دنیای واقعی و عکس آن را نشان می دهد.«
آغاز تئوری رنگ ها و دانش اندوزی درباره آن به دهه ۱۶۶۰ 
که  بود  او  برمی گردد.  نیوتن  ایزاک  تالش های  و  میالدی 
برای اولین بار به این نتیجه رسید که رنگ ها طول موج های 

متفاوتی از نور هستند.
دویست سال بعد، کارل یونگ سوئیسی به مطالعه رنگ ها و 
چگونگی تأثیر آن بر ذهن پرداخت. پس از آن، ابتدا از رنگ ها 
و تاثیرات آن در روان درمانی و سپس در فعالیت های تجاری 

به ویژه با تبلیغات و بازاریابی استفاده شد.
بیان اهمیت یک موضوع  از رنگ قرمز اغلب برای  امروزه 
یا اعالم فوریت آن استفاده می شود. رنگ زرد با خالقیت و 
سرگرمی مرتبط است و آبی که با رنگ برگزیده سال ۲۰۲۲ 
میالدی هم طیف است نیز رنگی آرام بخش محسوب می شود 

که اطمینان و اعتماد را القا می کند.
انتخاب شده برای هر  شرکت »پانتون« می گوید که رنگ 
سال، نتیجۀ تحلیل روندها است و کارشناسان رنگ در این 
شرکت، تاثیرات رنگ های جدید را در سراسر جهان بررسی 
و  سرگرمی  بر صنعت  رنگ ها  این  تاثیر  جمله  از  می کنند؛ 
فیلمسازی، مد و هنر و طراحی، مقاصد محبوب گردشگری، 
سبک های جدید زندگی، سبک های بازی، فناوری های جدید، 

پلتفرم های رسانه های اجتماعی و حتی رویدادهای ورزشی.
پیش از این در سال ۲۰۲۱ میالدی »پانتون« دو رنگ زرد و 

طیفی از خاکستری را به عنوان رنگ سال برگزید.

رنگ سال ۲۰۲۲ چیست و دلیل 
است؟ بوده  چه  آن  انتخاب 

را  اتوبوس دریایی  داریم  این که تالش  به  اشاره  با  استاندار 
بندرامیرآباد  افزود:  کنیم،  اندازی  راه  گردشگری  حوزه  در 
برای ایجاد پایانه مسافری و تامین بودجه خرید تجهیزات با 
ورود سرمایه گذار بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده است.

حسینی پور، با بیان این که نقشه فنی برای اتصال راه آهن 
این  گفت:  گیرد،  قرار  کار  دستور  در  گیالن  به  مازندران 
گشایش  تواند  می  قزوین،  سپس  و  گیالن  به  ریلی  اتصال 
و  بار  جابجایی  جهت  ریلی  تبادالت  برای  را  خوبی  های 

مسافر در پی داشته باشد.

اینکه  بیان  با  رشت  شهردار  علوی،  حسین  امیر  سید 
شهرداری رشت در مدت دو ماهه اخیر با جدیت بحث 
رفع مشکل پل های عابر پیاده سطح شهر را پیگیری کرده 
به  پیمانکاران و مأموریت  با  رایزنی  اظهار داشت:  است، 
بازرسی، حراست و بخش حقوقی تنها بخشی از اقدامات 
گسترده ای است که شهرداری رشت برای عمل به این 

مطالبه به حق شهروندان در دستور کار خود قرار داد.
از  پس  رشت  شهرداری  کرد:  تصریح  رشت  شهردار 
اجرای تمام این فرآیندها و بعد از گذشت چندین هفته 
به  ورود  برای  شد  موفق  حقوقی  و  قضایی  پیگیریهای 
پل عابر پیاده مکانیزه جانبازان که قرارداد آن ۱۵ سال 
اخذ  را  دادستانی دستور الزم  از  بود  منعقد شده  پیش 
نماید. علوی ابراز داشت: خرابی پله های مکانیزه پل عابر 
اخیر  نیست که در چند ماهه  پیاده جانبازان موضوعی 
اتفاق افتاده باشد بلکه دو سال از خرابی آن می گذرد. به 
طوری که مردم برای تردد در این محدوده و استفاده از 

شهردار رشت خبر داد:

نوسازی و تعمیر پل های عابر پیاده رشت 
این پل واقعا دچار مشکل بودند.

پیگیری  راستای  در  رشت  شهرداری  اینکه  بیان  با  وی 
پیمانکار  با  زیادی  بسیار  مکاتبات  شهروندان  مطالبات 
پروژه پل عابر پیاده مکانیزه جانبازان انجام داد اما علی 
رغم اخطارهای فراوان هیچ پاسخی دریافت نکرد، افزود: 
از  تامین دلیل، دقیقا دو روز بعد  طی فرآیند قضایی و 
توانست حکم شکستن قفل  زمانی که شهرداری رشت 
سیستم برقی این پل را اخذ کند، سرمایه گذار مربوطه 

ورود و نسبت به فعالسازی چند پل اقدام نمود.
شهردار رشت ادامه داد: پل عابر پیاده جانبازان در اختیار 
اذن  بدون  شهرداری  بنابراین  بود،  گذار  سرمایه  تملک 
قضایی نمی توانست نسبت به آن اقدامی انجام داده و ورود 
کند که خوشبختانه با پیگیریهای مستمر شهرداری و با 
مساعدت دستگاه قضایی و دادستانی این امر محقق شد.

علوی با بیان اینکه در مدت اخیر جهت مرمت پل عابر 
پیاده جانبازان اعداد و ارقام مختلفی به شهرداری رشت 

شهاب الدین عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال با مهندس علی 
اوسط اکبری مقدم دیدار کرده و در خصوص سازوکارها و راهکارهای 

توسعه همکارهای دو جانبه و چند جانبه به تبادل نظر پرداختند.
اکبری مقدم در این دیدار توانمندی ها و ظرفیت های ایجاد شده در 
حوزه های صنعتی، ترانزیتی-بندری و گردشگری در منطقه آزاد انزلی 
را متنوع و در حال گسترش اعالم کرد: عالوه برتولید، فرآوری کاال، 
تأمین کاالهای اساسی یکی از مهمترین اقدامات این سازمان را تشکیل 
می دهد که ظرف این مدت منطقه آزاد انزلی را به یکی از مهمترین نقاط 

تأمین کاالهای اساسی تبدیل کرده است.
دیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به بیان زیرساخت ها و امکانات فوتبال 
ساحلی و فوتسال در منطقه متبوع خود پرداخته و تصریح کرد: در حال 
حاضر و با تکیه بر وجود استعدادهای خوبی که استان گیالن در زمینه 
فوتبال ساحلی و فوتسال دارا می باشد می توان برنامه های همکاری ملی 
و بین المللی خوبی را در دستور کار قرار دارد تا درآینده نزدیک و بعد 
از افزایش محدوده منطقه، این مدل همکاری را به بخش فوتبال نیز 

تعمیم داده و اجرایی کرد.

رییس فدراسیون فوتبال در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی؛

منطقه آزاد انزلی از فرصت و ظرفیت های خوبی برای همکاری 
برخوردار است
عزیزی خادم در این دیدار با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با دکتر 
سعید محمد، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، تصریح 
کرد که مناطق آزاد ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور محسوب می شوند، 
در نتیجه تمرکز بر همکاری در بهره برداری از فرصت جام جهانی قطر، 
با محوریت منطقه آزاد کیش که از امکانات و زیرساخت هایی با استاندارد 
بین المللی بهره مند است می تواند آغازگر فصل جدیدی از هم افزایی در 

مسیر توسعه ورزش حرفه ای و توریسم ورزشی باشد.
رییس فدراسیون فوتبال اشاره ای به برگزاری کمپ ها و اردوهای تیم های 
ملی در مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد کیش کرد و رویکرد فدراسیون 
متبوع خود را تعمیم این مدل همکار های با دیگر مناطق آزاد همچون 
انزلی عنوان کرد و گفت: با توجه به استعدادهای انسانی، سابقه موفق 
و امکانات موجود، استان گیالن از مناطق با استعداد در عرصه فوتبال 
ارزیابی می شود که در اولویت های توسعه همکاری فدراسیون قرار دارد و 
این مهم را می توان با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر نهادهای 

مسئول در دستور کار قرار داد.

چوک

دردم می کنی  زیادت  دم  هر  و  می بینی  مرا 
زیادت می شود هر دم میلم  و  را می بینم  تو 
به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری
دردم مگر  نمی دانی  نمی کوشی  درمانم  به 
نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی
تا خاک رهت گردم بازم پرس  آر و  گذاری 
ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم
که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم

یکی از خیرین نیک اندیش دانشگاه گیالن برای 
اتمی  نیروی  میکروسکوپ  دستگاه  یک  خرید 
دانشگاه،  آزمایشگاه مرکزی  در   AFM پیشرفته 
مبلغ ۸۶۰ میلیون تومان به حساب بنیاد خیرین 

دانشگاه واریز کرد.
ابزاری   )AFM( اتمی  نیروی  میکروسکوپ 
نانومتری  ابعاد  با  نمونه ها  مشاهده ی  برای 
در  آن هاست.  سطح  توپوگرافی  بررسی  و 
نیروهای  از  اتمی  نیروی  میکروسکوپ های 
ضعیف نظیر نیروهای واندروالس و مویینگی بین 
تصویر  تشکیل  برای  نمونه  سطح  و  پروب  نوک 
از  می شود.  استفاده  نمونه  سطح  از  توپوگرافی 
این رو هیچ محدودیتی برای بررسی سطح نمونه 
وجود  روبشی  تونلی  میکروسکوپ های  برخالف 

ندارد.
میکروسکوپ نیروی اتمی قادر به تصویر برداری 
رسانا،  نمونه های  از  اتمی  مکانی  تفکیک  با 
می باشد.  بیولوژیکی  نمونه های  حتی  و  نارسانا 
پیشرفت  در  سزایی  به  نقش  میکروسکوپ  این 
علوم مختلف از جمله الکترونیک، نانوفناوری و 

علم مواد ایفا می کند.

کمـک ۸۶۰ میلیـون تومانی 
یکی از خیرین دانشگاه گیالن 
برای خریـد میکـروسـکوپ 

نیروی اتمی

حافــــظ 

ارائه شده است، افزود: مراحل صدور فراخوان برای جذب 
سرمایه گذار این پروژه هم اینک در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه در دوره جدید مدیریتی، شهرداری 
رشت شروط سختی را برای سرمایه گذاران پل های عابر 
پیاده در نظر گرفته است، گفت: شهرداری درصدد است 
با اخذ یکسری ضمانت نامه های مختلف از سرمایه گذاران 
پل های عابر پیاده، کار را به گونه ای پیش ببرد که دیگر 

شاهد بروز چنین اتفاقاتی در سطح شهر نباشیم.
شهردار رشت ادامه داد: یکی دیگر از پیمانکارانی که طی 
قراردادی چندساله تعهد اجرا و نگهداری از چندین پل 
اقدامی در  اما  بر عهده داشت  را  پیاده سطح شهر  عابر 
ننمود،  پل ها  زیر  در  نگهبانی  کیوسک  راه اندازی  جهت 
نسبت  از سوی شهرداری صادر شد،  که  فراخوانی  طی 
به نصب حفاظ بر روی آسانسورهای خراب و رفع خطر 

آن ها اقدام کرد.

حضور  با  گیالن  ابوذر  رسانه  جشنواره  هفتمین 
مقامات استانی و کشوری در منطقه آزاد انزلی به 

کار خود پایان داد.
خبر،  قالب  در  بخش   ۱۱ در  کنندگان  شرکت 
کاریکاتور،  یادداشت،  مصاحبه،  تیتر،  گزارش، 
و  اینفوگرافی  گرافی،  موشن  کوتاه،  مستند 
عکس شرکت کردند که ۲۴۱ نفر از خبرنگاران و 
عکاسان خبری و فعاالن رسانه ای و فضای مجازی 
آثار خود را به هفتمین جشنواره استانی ارسال 
کرده بودند که از این تعداد ۴۴ صاحب اثر حائز 

رتبه های برتر شدند.
دو  حائز  دیارمیرزا  جشنواره؛  دوره  هفتمین  در 
رتبه برتر شد به طوریکه حسین کلهر در بخش 
یادداشت رتبه سوم جشنواره را کسب کرد و در 
بخش ویژه شهدای رسانه نیز جایزه این جشنواره 

به آرش جوهری خبرنگار دیارمیرزا رسید.
محجوب  سکینه  شهادت  و  ایثار  ویژه  بخش  در 
از خبرگزاری صداوسیما برای گزارش تلویزیونی 
از  کریمی  نوشین  عاشقی،  الله های  عنوان  با 
خبرگزاری شبستان برای گزارش مکتوب پا های 
سیدجواد  شهربانو،  خاطرات  در  برادر  خونین 
یاد  عکس  برای  مهر  خبرگزاری  از  میرحسینی 
از  نسب  حسینی  علی  مردم،  دل  در  سردار 
موشن  برای  صداوسیما  مجازی  فضای  معاونت 
پایگاه  از  جوهری  آرش  و  اقبالی  شهید  گرافی 
اطالع رسانی دیارمیرزا با اثر یک تن از ۳۱۳ نفر 

از برگزیدگان این جشنواره بودند.

درخشش دیارمیرزا در هفتمین 
جشنواره رسانه ای ابوذر

آبتین حیدرزاده در جمع خبرنگاران، جمعیت را یکی از ارکان 
توسعه پایدار در هر کجای دنیا دانست و اظهار کرد: جمعیت 

دارای خصوصیات بسیار مهم برای توسعه است.
های  دهک  و  جنسیتی  و  سنی  ساختار  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی و اجتماعی و رفتاری و روان شناختی جمعیت، 
افزود: ایران با جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفر یکی از مهمترین 
پایگاه های جمعیتی کنونی جهان است، زیرا ما در منطقه ای 
قرار داریم که محل بروز و ظهور تمدن های بزرگ بوده و 
سابقه چندین هزار ساله از سکونت انسان امروزی در استان 
های مختلف وجود دارد و شاهد وجود اقوام گوناگون هستیم 
که در گذر زمان با اختالط ژنتیکی مواجه شده اند و در نهایت 
توسعه جمعیتی را به دنبال داشته است. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با بیان اینکه موضوع کاهش 
رشد جمعیت هر کشوری را در دنیا تحت تاثیر قرار می دهد، 
عنوان کرد: کاهش مرگ و میر جمعیت سالمند را افزایش 
داده، اما ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی ابعاد خانواده را کم 

معاون علوم پزشکی گیالن:

حدود ۱۶ درصد جمعیت گیالن سالمند است 
کرده است لذا کشورها همواره سعی دارند نسبت جمعیت 
جوان به جمعیت سالمند را حفظ کنند و لذا قانون حمایت 

از خانواده و جوانی جمعیت ناظر بر همین مهم است.
حیدرزاده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را 
صرفا به معنی افزایش جمعیت ندانست و یادآور شد: با 
می  زوجین  مذکور  قانون  راستای  در  فرهنگی  اقدامات 
توانند تعداد فرزند دلخواه داشته باشند. وی با بیان اینکه به 
دنبال توسعه یافتگی تعداد فرزندان کمتر از تعداد دلخواه 
شده است، عنوان کرد: عواملی که مانع از فرزندآوری می 
شود هم فردی و هم اجتماعی است، یعنی طرز فکر، سبک 
زندگی و خواسته ها در حوزه فردی و استانداردهای باالی 
زندگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی در حوزه اجتماعی 
موجب شده تعداد فرزندان مورد انتظار کمتر شود لذا همه 
موانع  تا  به دست هم دهند  باید دست  اندرکاران  دست 
تا به جوانی  بردارند و شرایط را تسهیل کنند  مذکور را 
جمعیت دست پیدا کنیم و جمعیت شادابی داشته باشیم 

که توانایی پیشبرد اهداف کالن کشور را در مسیر توسعه 
پایدار داشته باشند. معاون علوم پزشکی گیالن، سالمندترین 
جمعیت کشور را مستقر در گیالن دانست و گفت: از جمعیت 
حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان گیالن بین ۱۳ تا 
۱۶ درصد سالمند هستند؛ البته جمعیت سالمند به باالی ۶۰ 
سال گفته می شود و بین ۶۰ تا ۷۰ سال سالمند جوان و بین 

۶۵ تا ۷۵ سال سالمند پیر محسوب می شوند.
نرخ رشد  با همین  آینده  اینکه طی ۱۵ سال  بیان  با  وی 
توسعه  به سرعت  استان  سالمندان جوان  گیالن  جمعیت 
پیدا می کنند، متذکر شد: در فاصله کوتای جمعیت سالمند 
گیالن دو برابر خواهد شد؛ همچنین شهرستان های رودسر و 
املش در شرق گیالن سالمندترین شهرستان ها هستند، اما 

نرخ باروری در شهرستان های آستارا و تالش باالست.
دبیر ستاد صیانت از جمعیت کشور، قانون حمایت از خانواده 
و  دانست  فرزندآوری  کننده  تسهیل  را  جمعیت  جوانی  و 
خاطرنشان کرد: سالمت جنین از اهمیت باالیی برخوردار 

بوده و لذا غربالگری ها همچنان ادامه دارد، زیرا به دنبال 
افزایش جمعیت ناکارآمد نیستیم. حیدرزاده، با بیان اینکه 
مواجه  جمعیت  کاهش  با  یافته  توسعه  کشورهای  حتی 
هستند، اضافه کرد: کشورها به جوانی جمعیت نیاز دارند. 
وی با تاکید بر لزوم رصد و پایش و آینده نگری جمعیت به 
ویژه در استان گیالن، گفت: زایمان طبیعی زایمان سالم و 
درست است، اما باید مادر و همسر و اطرافیان آموزش الزم را 
دریافت کنند. همچنین سالمت بارداری و زایمان در دستور 
کار علوم پزشکی قرار دارد. معاون علوم پزشکی گیالن، عدم 
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را موجب 
از بین رفتن گویش گیلکی و تالشی و رشتی طی صد سال 
آینده دانست و عنوان کرد: عالوه بر فرزندآوری باید مشکل 
کاهش ازدواج را حل کنیم. این در حالی است که افراد متاهل 
رغبت به فرزندآوری دارند و باید رغبت به ازدواج را در جوانان 
ایجاد کنیم؛ البته استانداردهای باالی زندگی موجب کاهش 

ازدواج شده است.


