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تیر ماه نود و یک  بود که برای نخستین بار بر صندلی ریاست شهرداری رشت 
جلوس کرد، ظاهرا با برنامه آمده بود، چرا که در کمتر از یکی دو ماه، یکی از بزرگترین 

و ریسک پذیرترین طرح های توسعه ای شهر رشت را کلید زد؛
"طرحی به نام پیاده راه فرهنگی"

در تمام دنیا پیاده راه سازی راه حلی است که در جهت حفظ بافت های تاریخی و 
با اهمیت مورد استفاده قرار می گیرد و فرآیند آن با ایجاد تغییر کاربری یک مسیر از 
خیابان سواره به پیاده اتفاق می افتد اما این پروژه در رشت با مسدود کردن شاهرگ 
های حیاتی عبور و مرور همراه بود و قطعا کسبه در طول ساخت پروژه ضرر و زیان 

هایی می دیدند، اما ثابت قدم در راهی که انتخاب کرده بود ثابت قدم بود.
همانطوری که قول داد در کمتر از شش ماه اولین فاز پروژه پیاده راه فرهنگی رشت 
در خیابان اعلم الهدی را به انجام رسانید ولی متاسفانه شلوغ کاری های شورای سوم 
مانع از برگزاری مراسمی مناسب برای افتتاح آن شد و حتی غیبت شهردار در زمان 

افتتاحییه هم شایعات فراوانی درست کرد.
به هر حال کار احداث پیاده راه فرهنگی علم الهدی رشت، که از اواخر مرداد ماه 
۱۳۹۱ آغاز شده بود، در اواخر اسفند ماه همان سال با حضور شیخان معاون گیالنی 
آن زمان ارتباطات و اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، عظمتی فرماندار وقت 
شهرستان رشت و جمعی از شهروندان به بهره برداری رسید. طول اولین پروژه پیاده 
راه سازی شمال کشور ۲۷۵ متر با عرض ۲۷ متر شامل دو پیاده روی شش و نیم 
متری و دو فضای سبز که برای اجرای آن با تاسیسات آب، برق و غیره نزدیک به 

۳۵ میلیارد ریال برای شهرداری هزینه در برداشت.
اما ثابت قدم عمر مدیریتی کوتاهی در دوره اول شهرداری رشت داشت و فرصت 
پیدا نکرد ادامه پروژه پیاده راه سازی فرهنگی را در سه محور دیگر یعنی خیابان امام 
از دهنه بازار بزرگ تا میدان شهدای ذهاب، خیابان سعدی از دهنه استاد سرا تا میدان 

شهدای ذهاب و همچنین دور میدان شهدای ذهاب را به سرانجام برساند.
با این حال ۷00 روز بعد یعنی ۱۲ بهمن سال  ۹۳ محمدعلی ثابت قدم مجددا با 

کسب ۹ رأی از مجموع ۱۵ رأی شورای چهارم به عنوان شصت و چهارمین شهردار 
کالنشهر رشت انتخاب شد اما بخاطر حواشی شورای سوم صدور حکمش تا ۲۷ 
فروردین ماه سال ۹4 طول کشید و شاید اگر نبود سفر رییس جمهور به گیالن این 

زمان طوالنی تر هم می شد.
در هر صورت نام ثابت قدم با نام پیاده راه گره خورده است و وی امده بود تا کار نیمه 
تمام خود را با وجود مخالفتهای بسیار زیاد برخی اعضای شورا و بعضی از کسبه و برخی 

نهادهای دیگر به اتمام برساند. 
آنها نگاه نمی کردند که این طرح چه مزیت هایی دارد فقط می خواستند مخالف باشند 
ولی میدان شهرداری دچار مشکل جدی بود و به مرحله انفجار ماشین رسیده بود. یعنی 
هر کسی که گذرش به این خیابان می افتاد باید خودش را می پایید که در پیاده رو تنه 
نخورد یا در خیابان زیر ماشین نرود. اصال کسی به ساختمان های تاریخی اطراف نگاه 
نمی کرد. یک معجونی از آدم بود و ماشین، که در هم می لولیدند. بارها حتی امکان 
داشت دو دوست که از کنار هم رد شوند، همدیگر را نبینند، یا یکی پیاده باشد و دیگری 
در ماشین و امکان گفت و گوی رودررو رخ ندهد. اما این طرح امکان رویارویی و گفت 

و گوی آدم ها را فراهم کرد.
حضور و قدم زدن مردم در یک فضای به دور از خودرو و ترافیک بسیار ارزشمند است 
در کشور های دیگر نیز مسیرهای شهری را طوری طراحی می کنند که مردم برای 

حفظ سالمتی مجبور به پیاده روی شوند.
به هر حال شهر رشت به مدد شهردار جوان و خوش فکر خود در حال پوست اندازی 
است. انگار، روحی دوباره در این کالنشهر دمیده شده و امیدی تازه در رگهای شهر 
باران های نقره ای به جریان افتاده است. رشت اگرچه شهر بسیاری از اولین ها بوده ، 
اما در سال های گذشته به دلیل بعضی سوء مدیریت ها، دچار خسران فراوان و عقب 
ماندگی های بسیاری شده و این پسرفت ها در نگاه و کالم هر شهروند رشتی به 
وضوح پیدا است اما این روزها این شهر، بار دیگر به مدد فرزندان خود توانسته دوباره 

دست بر زانو بنهد و قامت استوار خود را به رخ بکشد.
با این حال فراموش نمی کنیم که در هر دو دوره اجرای پیاده راه به بهانه های واهی 
چون کشف اشیاء عتیقه قصد متوقف کردن پروژه را داشتند، بعضی ها حتی به نوع 
سنگ و کف پوش و اسم کارخانه ای که از آن خریداری شده نیز رحم نکردند و دست 
آویزی برای دشمنی قلمدادش کردند، بعضی ها هم علیرغم اینکه ریاضی بلد نبودند 
از بودجه انحراف معیار گرفتند، خالصه هر کسی به هر روشی که بلد بود قصد داشت 

مانع از انجام این پروژه شود و صد البته در خیال خود نیتی خیر را دنبال می کردند.
اما همانطور که حضرت ایت اهلل قربانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت 
اظهار داشت: پیاده راه موجب پویایی شهر می شود و باید اجازه دهیم که رشت کمي 
تغییر کند، ثابت قد نیز استوار به قدم های خود ادامه داد تا سواره نظام این پیاده راه 

لقب بگیرد.
جالب است بدانید یکی از نمایندگان رشت که در گفتگو با رسانه ها و همچنین 
نامه نگاری به مسووالن ارشد کشوری و استانی طرح پیاده راه فرهنگی رشت را 
غیرکارشناسی عنوان می کرد نیز در مراسم افتتاح این پروژه ملی حضور یافت و 

برخالف گذشته این بار زبان به تحسین شهرداری رشت بابت اجرای سریع و به موقع پیاده راه 
گشود و خواستار اتمام تمام پروژه ها به همین سرعت شد تا نشان دهد که گویا اتفاق جدیدی 

در حال رخ دادن است. 
  اکنون که علیرغم سنگ اندازی های فراوان دوست و دشمن بزرگترین رویای مدیریتی 
ثابت قدم به منصه ظهور نشسته وقت است از توضیحات شهردار کالنشهر رشت نیز در این 
خصوص بهره ای ببریم، وی گفت: پیاده راه فرهنگی مرکز شهر رشت اولین گام از طرح 
بازآفرینی شهر رشت است. دکتر ثابت قدم گفت: مجموعه میدان شهرداری رشت که در اوایل 
پهلوی اول احداث شد، شامل کاخ شهرداری، موزه پست و ساختمان قدیمی هتل ایران  که 
ساختمان شهرداری و برج ساعت آن نماد شهر رشت است. وی ادامه داد: با هدف ارتقاء نقش 
پیاده روی در شهر رشت بزرگترین مسیر پیاده روی دنیا در بافت مرکزی افتتاح شده است و 
ساخت این پیاده راه در قالب طرح باز آفرینی این شهر ادامه دارد. شهردار رشت افزود: پیاده 
راه فرهنگی مرکز شهر رشت اولین گام از طرح بازآفرینی شهر رشت است که این طرح از 
رودخانه زرجوب آغاز شده و تا تاالب عینک امتداد می یابد. وی خاطرنشان کرد: بازآفرینی 
شهر رشت یک فرایند گام به گام برای ایجاد تحوالت اساسی در شهر است. روندی که با 
ایجاد تغییرات کالبدی سعی در ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی، وضعیت زیست محیطی و رونق 
اقتصادی شهر رشت دارد. دکتر ثابت قدم متذکر شد: در یازدهمین روز از نوروز همزمان با 
میالد فرخنده حضرت فاطمه)س( شاهد افتتاح پروژه پیاده راه  سازی میدان مرکزی شهر رشت 
به عنوان اولویت اول پروژه های طرح بازآفرینی شهر رشت بودیم. وی اضافه کرد: مساحت 
پیاده راه مرکزی شهر رشت ۲۶ هزارو ۵00متر مربع است که دارای مسیر اضطراری سواره، 
مسیر مخصوص نابینایان بوده و با رعایت موارد فنی جمع آوری آب های سطحی شیب بندی 
شده است. شهردار کالن شهر رشت اضافه کرد: عملیات اجرایی پروژه میدان شهرداری ۳0 
آذرآغاز شده است و در کمتر از 4 ماه شاهد افتتاح بزرگترین پیاده راه فرهنگی در بافت مرکزی 
کالن شهرهای کشور هستیم. وی ادامه داد: المان های نصب شده در میدان فرهنگی شهر بر 
گرفته از فرهنگ بومی و متناسب با هویت تاریخی میدان طراحی شده است. دکثتر ثابت قدم 
اظهار کرد: در راستای ثبت رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی در شبکه شهرهای 
خالق یونسکو، محور امام خمینی)ره( به عنوان محور خوراک و خالقیت غذایی، در راستای 
وجود کتابخانه ملی شهر رشت خیابان علم الهدی به عنوان محور کتابخوانی و در راستای 
وجود خانه فرهنگ و هنر رشت، خیابان سعدی به عنوان محور هنرهای نمایشی مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت...
ادامه در صفحه آخر

آشوب،  جنگ،  اخبار  که  روزهایی  در 
رحمی  بی  و  خشونت  اعمال  و  آوارگی 
رسانه  عرصه  گناه،  بی  مردم  به  نسبت 
ایجاد  است،  نوردیده  در  را  جهان  های 
دیوار مهربانی ایرانیان در سراسر کشور، 

جهانیان را تحت تاثیر خویش قرار داد.
اکنون دیوار مهربانی که زمان زیادی از 
تولدش نمی گذرد، شاهد اتفاقات جدیدی 
در اطراف  خود است؛ اتفاقاتی که می تواند 

تکثیر شود. دیوارهایی که عمری به فاصله انداختن مشهور بوده اند، با 
این ایده آنچنان هویت جدیدی یافته اند که کن فیکون شده اند. انگار 
نقش شان عوض شده و قرار است از این به بعد پل باشند نه دیوار. 
دیوار مهربانی ایده ای است که برای هیچ کس اهمیت ندارد از آن 
سوی مرزهای کشور گرته برداری شده یا نه و حتی اهمیت ندارد که 
اولین بار به ذهن چه کسی رسیده است. آنچه اهمیت دارد، استقبال 
از این ایده دوست داشتنی است که موجب شده به سرعت در مسیر 

تکثیر قرار گیرد.
»اگر نیاز نداری بذار و اگر نیاز داری بردار« جمله ساده ای که این 
روزها دیگر فقط اختصاص به لباس و پوشاک ندارد، بلکه خوراک و 
غذا یخچال مهربانی را بنا کرد و اهدای کتاب، کتابخانه مهربانی را و 
حتی اخیرا درمانگاه مهربانی و تاکسی مهربانی و مهربانی های دیگر 

نیز دیده شده است.
کمک به همنوع ضمن حفظ آبروی آن ها و به دور از ریا و منت، یکی 
از توصیه های دینی است که از دیرباز در فرهنگ ایرانیان جای خود 
را باز کرده است و چنین حرکات مردمی در جامعه امروزی نیز نشان 

از زنده و پویا بودن این فرهنگ در میان مردم ایران دارد. 
اما همواره افرادی هستند که در هر شرایطی، هرگونه فرصتی را 
برای سوء استفاده از حس انسان دوستی مردم مغتنم می شمارند. 
منهای نظر برخی کارشناسان و مردم که براین باورند اجناس ارائه 
شده ممکن است به دست غیرنیازمندان برسد و یا در مورد بهداشت 
پوشاک و مواد خوراکی نیز نقطه نظراتی داشته اند، باید یادآور شد 
آشغال جمع کن های دوره گرد، نیز دیگر کمتر سراغی از سطل های 
زباله می گیرند و اخیرا پایشان به دیوارهای مهربانی باز شده است! 
طمع معدودی کاسبکار اجناس دست دوم هم این ایده خوب مردمان 
ایران زمین را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین باید در نظر 
داشت که اگرچه دیوار مهربانی طرحی کاماًل مردمی است، اما نیازمند 

نظارت و فرهنگ سازی جدی مردم و مسئوالن است.
اگر در پشت طرح این دیوارها و یخچال ها که اغلبشان به صورت 
خودجوش راه افتاده اند، ظرفیت اجتماعی مثل تشکل های مردمی 
و خیریه ها و مساجد وجود داشته باشد، موفق خواهند بود و در غیر 
این صورت کارکرد اصلی خودشان را از دست می دهند. کمک ها 
باید سازماندهی شود و بدون سازماندهی اجتماعی نمی توان به نتایج 
خیرخواهانه رسید، چراکه ممکن است افرادی در این زمینه منتفع 

شوند که نیازمند واقعی نیستند.

حرف اول

نامهربانی با دیوار مهربانی !

صاحب مقصودی 

پروژه بافت فرهنگي تاریخي 
مركزي رشت  افتتاح شد

در  نخســتین گام  از طرح ملي بازآفريني شهر رشت ؛

ماهناهم 
اجتماعی . ورزشی
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سخنگوی دولت گفت: حذف ۲4 میلیون نفر از دریافت 
یارانه نقدی در این شرایط عادالنه نیست و قطعا موجب 

اذیت بسیاری از مردم می شود.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت در گفت و گویی 
افزود: حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه با مکانیزم 
کمیسیون تلفیق مجلس مشکل است و باید منتظر ایده 
نمایندگان در بخش مصارف )بخش هزینه الیحه بودجه 

۹۵(بود.
وی ادامه داد: آنچه دولت درخصوص موضوع هدفمندی 
یارانه تقدیم مجلس کرد این بود که در بخش منابع 48 

هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی مدنظر باشد،.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یادآور شد:در 
سال ۹4 هم همین عدد مطرح شده تا به عنوان مجموع 

منابع هدفمندی مورد تایید مجلس قرار بگیرد.
نوبخت خاطرنشان کرد: مدنظر دولت این بود که مصارف 
منابع مذکور به نحوی باشد که برای پرداخت یارانه نقدی و 
غیر نقدی خانوارها، بخش بهداشت ودرمان ،تولیدو اشتغال 

مورد استفاده قرار بگیرد. 
**یارانه نقدی در معیشت بسیاری از خانوارهای موثر است

کرد  خواهد  دولت تالش  افزود:  رییس جمهوری  معاون 
در تدوین آئین نامه اجرایی دولت برای حذف دهک های 
ثروتمند از دریافت یارانه نقدی به نحوی عمل کند که یارانه 

نقدی هیچ فرد نیازمندی حذف نشود.
نوبخت ادامه داد: یارانه نقدی در معیشت بسیاری از خانوارها 
نقش دارد و دولت این موضوع را در آئین نامه مذکور لحاظ 

می کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یادآور شد: 
تومانی  میلیون  ساالنه ۳۵  درآمد  شخصی  است  ممکن 
داشته باشد اما بیش از این هزینه کند بطور مثال بیمار 
یا فرزند دانشگاهی داشته باشد یا همچنین مستاجر باشد 
این  دولت  بنابراین  کند؛  پرداخت  مسکن  وام  اقساط  یا 
موضوعات را لحاظ خواهد کرد و اطمینان می دهیم که 

به مردم ظلم نشود.

نامگذاری سال ها در ایران به طور رسمی توسط رهبر انقالب 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای و اولین بار در پیام نوروزی 
سال ۱۳۷8 رخ داد. در آن سال رهبر معظم انقالب عنوانی را 
برای آن سال انتخاب فرمودند و پس از آن این نام گذاری به 

شکل یک سنت حسنه همه ساله تکرار می گردد. 
این نام گذاری موجبات تفسیرها و تأویل های متفاوتی را از سال 
در پیش رو فراهم می سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در 
دقایق اولیه تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعالم نام گذاری 
برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه ی راه خود را در سال 
پیش رو بدانند. مطابق اصل ۱۱0 قانون اساسی یکی از وظایفی 
که برای رهبری در نظام جمهوری اسالمی ایران تعریف شده 
است، تعیین سیاست های کلی نظام می باشد. شاید بتوان اعالم 

یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست. 
بنابرگفته غالمعلی حداد عادل فلسفه  این کار جلب توجه مردم 
به یک ارزش خاص و همین طور در نقطه   مقابل آن به یک 
مشکل است. بر این اساس مقام معظم رهبری با اطالعات و 
گزارش هایی که از سراسر کشور دریافت می کنند، و بررسی 
برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به 
یک موضوع توجه می دهند. در سالیانی که رهبر معظم انقالب 
به نامگذاری سال می پردازند، بیشتر مطالب پیام های نوروزی 
ایشان نیز درباره دالیل این نامگذاری است. اما در سالهای 

آغازین این پیام ها تحت عنوان شعار سال نبود.
پیامهای مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال جدید از ابتدا 

تا سال ۱۳۷8:
۱۳۶۹:  تاکید بر »تحول درونی و اصالح امور«

۱۳۷۰:  تاکید بر »صبح روشنی«
۱۳۷۱:  تاکید بر »تحکیم معنویت«
۱۳۷۲:  تاکید بر »عدالت اجتماعی«

۱۳۷۳:  تاکید بر »صرفه جویی«
۱۳۷۴:  تاکید بر »وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط 

اقتصادی«
۱۳۷۵:  تاکید بر »ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و 

منابع عمومی کشور«
۱۳۷۶:  تاکید بر »توجه به معنویات و فضایل اخالقی«

۱۳۷۷:  تاکید بر »صرفه جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و 
پایداری بر مواضع اسالمی و انقالبی«

و دقیقا از سال ۱۳۷8 بود که رسما این پیام ها تحت عنوان 
شعار سال نمود پیدا کرد:

۱۳۷۸:  سال امام خمینی 
تولد  سال  یکصدمین  با  آن  همزمانی  بدلیل  نامگذاری  این 
اسالمی  فقید جمهوری  بنیانگذار  آیت اهلل خمینی،  حضرت 

ایران بود.
۱۳۷۹:  سال امام علی 

دلیل آن نیز وجود دو عید غدیر در آن سال بود.
۱۳۸۰:  سال اقتدارملی و اشتغال آفرینی 

رهبر انقالب در پیام نوروزی سال ۱۳80 فرمودند: اقتدار ملی 
برای یک کشور، حفظ کننده هویت او، مایه عّزت او و وسیله 
رسیدن او به آرمانهاست. همچنین سال را باید از آغاز تا پایان، 
ساِل تالش برای ایجاد اشتغال مفید و مولّد قرار دهیم. در 
این  به  اقتصادی،  همه جانبه  بررسی های  و  عمیق  مطالعات 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن با تاکید بر 
عدم بزرگ نمایی درباره مسائل و مشکالت زیست محیطی،  
گفت: با توجه به مشکالت زیست  محیطی فراوان تاالب 
انزلی، برای احیا و بازگشت به حالت اولیه تاالب،  نیازمند 

زمان هستیم.
کیوان محمدی با تاکید بر حفظ محیط  زیست به عنوان 
یکی از مسائل مهم در توسعه پایدار،اظهار کرد:محیط 

زیست یکی از دغدغه های استان گیالن است.
گیالن  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
تصریح کرد:طی یک کار پژوهشی در سطح کشور از مردم 
خواسته شد تا مشکالت اصلی خودشان را بگویند. پس از 
طبقه بندی پاسخ ها مشخص شد که مسئله محیط  زیست 
دغدغه مردم محسوب نمی شود. این نشان می دهد که 
جامعه آنچنان که باید متوجه بحران زیست محیطی نشده 
است و لذا به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن 

باید در زمینه آگاهی بخشی فعالیت کنیم.
بین المللی  تاالب  احیای  درخصوص  مسئول  مقام  این 
انزلی،به تاالب کوشیرو در ژاپن اشاره کرد و گفت:طی 
کوشیرو  جایکا،تاالب  مسئولین  با  شده  برگزار  جلسات 
که در حال حاضر آب صاف و تمیزی دارد مورد قبول 
این  احیای  آنها خواستار  نیست و  این کشور  مسئولین 
تاالب به حالت اولیه هستند که نیاز به حداقل ۵0 سال 
زیست  محیطی  مشکالت  به  توجه  با  لذا  دارد  زمان 
فراوان تاالب انزلی،برای احیا و بازگشت به حالت اولیه 

تاالب، نیازمند زمان هستیم.
وی افزود: کاری که از دست ما در این مرحله بر می آید 
روشنگری است تا بتوانیم عزمی را در استان به وجود 
آوریم که همه در کنار یکدیگر اتفاقات مثبتی را در استان 
شاهد باشیم. مطئمنا به تنهایی کاری پیش نخواهد رفت.

خبر

نوبخت:حذف 24 میلیون نفر از 
دریافت یارانه نقدی عادالنه نیست

احیای تاالب انزلی به زمان نیاز دارد

ی نامگذارسال ها در ایران
استاندار خبرداد:

بیمارستان  8 ساخت 
در گیالن   

استاندار گیالن در بازدید از روند ساخت بیمارستان پارس رشت گفت : 8 بیمارستان 
در گیالن در حال ساخت است.

نجفی ظهر  محمدعلی  دکتر  گیالن،  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
امروز در این بازدید با بیان اینکه درصدد هستیم تا امکانات و ظرفیت تخت های 
بیمارستانی گیالن را افزایش دهیم افزود : الحمدا... امکانات بیمارستانی خوبی در 

بخش های خصوصی و دولتی در استان شکل گرفته است.
وی افزود : هم اکنون 8 بیمارستان توسط بخش خصوصی و دولتی در گیالن در 

حال سخت است که شامل  ۱۲00 تخت می شود.
وی افزود : از این تعداد بیش از  ۲۳0 تخت  شامل دو بیمارستان بخش خصوصی 

در رشت و الهیجان است.

و  راه  وزارت  توسط  احداث  دست  در  بیمارستان های  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
و  لنگرود   ، الهیجان  رضوانشهر،   ، تالش  آستارا،  شهرستان های  در  شهرسازی 
رشت ، تالش و جدیت بیشتر وزارت راه و شهرسازی در اتمام هر چه سریعتر این 

بیمارستان ها خواستار شد.
است، تصریح کرد:  افتتاح  آماده  بیمارستان گیالن  دو  اینکه  بیان  با  نجفی  دکتر 
بهره برداری  به  را  آنها  به سرعت  باشد  آماده  بیمارستان های مذکور  اگر تجهیزات 

می رسانیم.
پزشکی  و متخصصان  پرستاران  از  نفر  برای ۷00  پارس  بیمارستان  راه اندازی  با 

اشتغالزایی می شود.

نتیجه می رسیم که نقطه عزیمت و شروع، عبارت است از تالش 
برای اشتغال.

۱۳۸۱:  سال عزت و افتخار حسینی 
دلیل این نامگذاری نیز تقارن ماه محرم در فروردین و اسفند ماه 
همان سال بود، در واقع دهه محرم که روزهای سوگواری شیعیان 

است دوبار در یک سال قرار گرفته بود.
۱۳۸۲:  سال خدمت گزاری

رهبر معظم انقالب فرمودند: همه  ی مسؤوالن در سه قّوه، باید 
نهضتی را برای خدمت  رسانی به مردم شروع کنند. ممکن است 
ما انواع و اقسام کارها و برنامه  ها را در پیش  رو داشته باشیم و اجرا 
کنیم؛ باید در میان آنها آنچه خدمت  رسانِی عمیقتر و ماندگارتر و 
زودبازده  تر محسوب می  شود، اولوّیت پیدا کند. به ویژه این کارها 
باید بیشتر در خدمت قشرهای مستضعف و محروم و محتاج 

جامعه صورت گیرد.
۱۳۸۳:  سال پاسخگویی 

بیشتر سازمان های دولتی سعی کردند تا با تهیه بولتن و جزواتی 
پاسخگو  را  یا سازمان مربوطه، خود  درباره عملکرد وزارتخانه 
نشان دهند برخی سازمانها جلسات مردمی برپا می کردند و به 

سواالت مردم پاسخ می گفتند.
۱۳۸۴:  سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی 

تهدیدات ایاالت متحده و کشمکش اروپا و جمهوری اسالمی بر 
سر فعالیتهای هسته ای ایران موجب گردید تا رهبر انقالب تمامی 
مطبوعات، احزاب و سیاست مداران داخلی را به نوعی همبستگی 

و دوری از مناقشات داخلی دعوت کند.
۱۳۸۵ :  سال پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله 

اساس این نامگذاری از آن جهت بود که در آن سال دوبار تاریخ 
وفات محمد)صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم(، به تاریخ قمری، در 
تقویم بود. یکبار در ابتدای سال و یکی در پایان سال. برخی نیز 
آن را به دلیل چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسالمر اقدامی بی سابقه 

در نشریه دانمارکی در سال قبل از آن می دانند. 
۱۳۸۶:  سال اتحاد ملی، انسجام اسالمی

 مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 8۶ فرمودند: »آرزو و 
امید همه ایرانیان “استقالل ملی، عزت ملی و رفاه عمومی ملت” 
است و همه این اهداف به برکت »ایمان اسالمی، اتحاد کلمه« 
خواهد شد« و “ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان” و “به 
وجود آوردن مشکالت اقتصادی برای متوقف کردن پیشرفت 
کشور” را دو روش عمده دشمنان برای مقابله با ملت ایران و 

نظام جمهوری اسالمی برشمردند.
۱۳۸۷: سال نوآوری و شکوفایی

ایشان در تشریح علت نامگذاری سال ۱۳8۷به این عنوان، به 
»نوآوری بزرگ و تاریخی ملت ایران در پیروزی انقالب ایران 
)۱۳۵۷(« اشاره کرد. سال ۱۳8۷ سی امین سال بعد از انقالب 

۱۳۵۷ ایران است.
۱۳۸۸:  حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف

رهبر انقالب در پیام نوروزی سال ۱۳88 فرمودند: ما بایستی 
اصالح  به سمت  بایستی  ما  کنیم.  اصالح  را  الگوی مصرف 
الگوی مصرف حرکت کنیم. مسئولین کشور در درجه ی اول - 
چه قوه ی مقننه، چه قوه ی مجریه، و چه سایر مسئولین کشور؛ 
قوه ی قضائیه و غیر آنها - و اشخاص و شخصیتها در رتبه های 
مختلف اجتماعی، و آحاد مردم ما از فقیر و غنی، بایستی به این 
اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را اصالح کنند. اینجور 
مصرف کردن در همه ی زمینه ها - در امور ضروری زندگی، در 
زیادی های زندگی - مصرف کردن بی روّیه و بدون منطق و 
بدون تدبیر عقالنی، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص 

ماست.

۱۳۸۹:  همت مضاعف، کار مضاعف
رهبر انقالب در پیام نوروزی سال ۱۳8۹ فرمودند: امسال برای 
اینکه ما بتوانیم آنچه را که در این دعای شریف به ما تعلیم داده 
شده است و وظیفه ی ماست، انجام بدهیم، برای اینکه بتوانیم بر 
طبق اقتضائات کشور و ظرفیتهای کشور حرکت کنیم، احتیاج 
داریم به اینکه همت خودمان را چند برابر کنیم؛ کار را متراکم تر 

و پرتالش تر کنیم.
۱۳۹۰:  سال جهاد اقتصادی

ابتدایی طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران و  به دلیل سال 
افزایش تحریم های بین المللی بر علیه ایران در سال ۱۳8۹، رهبر 
انقالب فعالیت های اقتصادی را کافی ندانست و ضمن نامگذاری 
سال ۱۳۹0 به عنوان )جهاد اقتصادی( خواستار مجاهدت کلیه 

اقشار و نهاد ها در زمینه اقتصاد شدند
۱۳۹۱:  سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه  ایرانی

رونق  را  داخلی  تولید  توانستیم  ما  اگر  فرمودند:  انقالب  رهبر 
ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل 
خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا 
با مشاهده ی این وضعیت،  اینجاست که دشمن  خواهد کرد. 
مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تالش 

دشمن، توطئه ی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد. 
دست اندرکاران  همه ی  کشور،  مسئولین  همه ی  بنابراین 
عرصه ی اقتصادی و همه ی مردم عزیزمان را دعوت میکنم 

به این که امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. 
۱۳۹۲:  سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی

توجه به تولید ملی به عنوان »حماسه اقتصادی« و برگزاری 
عنوان  به  ایران  در   ۹۲ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 

»حماسه سیاسی«، دلیل نامگذاری این سال است.
۱۳۹۳:سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

نگاه کالن مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۳۹۳، فرهنگ 
و اقتصاد را به عنوان اولویت های سال جدید برگزید. رویکرد 
همه جانبه گرایی امام خامنه ای، تاکید بر اقتصاد تولید محور 
با قدرت و توان درون زا را در کنار مسائل فرهنگی قرار دادند

۱۳۹۴:  سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
دلیل این نامگذاری این بود تا عالوه بر همراهی و هماهنگی 
فضای  مدت،  بلند  اهداف  پیشبرد  برای  کشور  سایرارکان 
صمیمیت و همدلی در سالی که دو انتخابات مهم مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری و مذاکرات مهم هسته ای 

حاکم شود.
۱۳۹۵: سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

رهبر معظم انقالب، شعار سال ۹۵ را اقتصاد مقاومتی برگزیدند 
را  اقتصاد  راه  نقشه  به سال ۱404،  باقیمانده  تا در ۹ سال 
مشخص کنند. ایشان لزوم این موضوع را در بیانات اولین 
روز بهار ۹۵ اینگونه عنوان داشتند:« اگر ما بخواهیم مشکل 
رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم 
مسئله ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، 
عالج همه ی اینها در مجموعه ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد 
مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه ی 
اینها است. میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ 
میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود گرانی را مهار کرد؛ میشود 
در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود فرصتهای 
بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد؛ 
اقتصاد مقاومتی کار و تالش  برای  این است که  شرطش 
انجام بگیرد.«ایشان در عین حال، عمل واقعی به شاخص 
های اقتصاد مقاومتی را اولویت اصلی می دانند و کارهای 
مربوط به صدور بخشنامه و توصیه نامه توسط دولت را در حد 
کار مقدماتی ارزیابی می کنند. سال ۱۳۹۵ در حالی همچون 
سال های ابتدایی دهه ۹0، بر اقتصاد تاکید می شود که تجربه 
آسیب پذیری اقتصاد از تحریم ها، مشخص شد. در سال های 
آینده که تا حدودی اقتصاد فضای بهتری را تجربه خواهد کرد، 
دولت می تواند با عمل به مولفه های اقتصاد مقاومتی، کشور 
را در مقابل تهدیدات اقتصادی بیمه کند. به هر حال ثابت شد، 
در موضوع هسته ای قبول برخی از محدودیت ها از سوی 
ایران، سرعت پیشرفت پرشتاب هسته ای را در کشور کند 
کرد، کندی که در صورت عدم وجود آسیب پذیری در اقتصاد، 
حاصل نمی شد و ایران می توانست به سرعت در قله هسته 
ای جهان قرار گیرد. برای پیشگیری از به کارگیری مجدد 
تحریم ها و ایجاد موانع بر سر اقتصاد و معیشت، مقاوم سازی 
اقتصاد به عنوان اولویت اصلی دولت در تمامی ابعاد و تاکید بر 
توانمندسازی تولید ملی، تحقق اهداف سند چشم انداز ۱404 

جمهوری اسالمی ایران را امکان پذیر خواهد کرد.

ريیس سازمان مديريت و برنامه ريزی گیالن :

استارت آپ، واژه ای که در سال های اخیر زیاد در مورد آن خوانده و شنیده ایم. 
اگر بخواهیم به شکلی ساده و ابتدایی استارت آپ را تعریف کنیم: استارت آپ به 
شرکت های نوپایی گفته می شود که با یک ایده ی ساده و اولیه شروع می کنند و 
به سرعت رشد می یابند و به درآمد می رسند. به عبارت دیگرکمپانی های نوپایی 
هستند که راهکارهای جدیدی را برای حل مشکالت و مسائل موجود در دنیای 
فناوری مطرح می کنند اما استارت آپ چیست و به چه کمپانی هایی استارت آپ 

اطالق می شود؟
بسیاری استارت آپ را فرهنگ نوینی برای اندیشه های نو و خالفیت برفراز ایده های 
موجود می دانند که هدف از آن برطرف کردن مشکالت موجود در نقاط کلیدی است 

که به عنوان پاشنه ی آشیل راه حل های موجود شناخته می شوند.
استارت آپ یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت که در 

پی ایجاد و راه اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه ی خاصی است.
 نوآوری شاخصه ی اصلی استارت آپ است و در باور عمومی، استارت آپ ها معموال 

ماهیتی مرتبط با فناوری دارند؛ اما این موضوع همیشه صحت ندارد.
درونمایه ی استارت آپ  در جاه طلبی، نوآوری و تالش برای رشد در سطح جهانی 

تعریف شده است.
برای درک بهتر به این مثال در دنیای غیر استارتاپی توجه کنید:

آبمیوه فروشی دوره گرد را در نظر بگیرید که بر روی چرخ دستی اش آبمیوه می 

فروشد. او باید هر روز صبح میوها بخرد، آن ها را بشوید، در چرخش قرار دهد و کوچه 
به کوچه مسافت های طوالنی را طی کند، داد بزند، بلکه مشتریان به سراغش بیایند. 
سپس به درخواست هر یک مشتری، با آبمیوه گیر دستی، آب میوه دلخواه او را انجام 
دهد. و دستمزدش را طلب کند. این آبمیوه فروش دوره گرد برای اینکه کسب و کارش 
را از دست ندهد، هر روز باید همه این کارها ی خسته کننده را تکرار کند. اگر چند روزی 

هم مثال به دلیل مریضی نتواند از خانه بیرون بیاید، آن روزها درآمدی نخواهد داشت.
حال اگر این آبمیوه فروش بتواند میوه های زیادی را یکجا خریداری و نگه داری کند، 
به جای آبمیوه گیر دستی، از آبمیوه گیر برقی استفاده کند، و به جای یک چرخ، چندین 
چرخ داشته باشد و افرادی را استخدام کند که چرخ ها در مناطق مختلف شهر بگردانند 
و آبمیوه بفروشند، می تواند خود، بر کارها مدیریت کند و پول ها را جمع آوری کند. 
دستمزد کارگرانش را بدهد و سود خودش را بردارد. حال اگر هرچند روز هم از خانه 
بیرون نیاید، کسب و کارش از بین نخواهد رفت و همه آن روزها درآمدش سرجایش 

باقی است.
حاال این را با یک کارخانه آبمیوه گیری صنعتی مقایسه کنید که همه چیز اتوماتیک 

است و میزان تولید و اندازه بازار آن بسیار بسیار بزرگتر است.
یک مثال مرتبط برای دنیای استارتاپی:

یکی از آشناترین مثال هایی که می توان برای مفاهیم تکرارپذیری و مقیاس پذیری 
در دنیای استارتاپ ها زد، فیسبوک در ماه ها و سال های اولش است. مارک زاگربرک 

بنیانگذار فیسبوک، فیسبوک را از خوابگاه دانشگاهش )هاروارد( شروع کرد. این وب 
سایت، در ابتدا توسط دانشجویان همکالسی اش مورد توجه قرار گرفت و سپس 
دانشجویان دانشگاه های دیگر به آن پیوستند. در حالی که تنها یک وب سایت بود، 
روز به روز به کاربرانش اضافه می شد. مارک زاکربرگ به همراه همکارانش در ماه ها 
و سالهای ابتدایی فیسبوک، واقعا نمی دانستند که می خواهند چکار کنند و سرنوشت 
این کارشان به کجا خواهد کشید. آنها در ابتدا مدل درآمدزایی نداشتند و نمی دانستند 
چگونه باید از وب سایتی با این همه کاربر پول در بیاورند. تا اینکه در سال ۲004 
زاکربرگ دانشگاه را رها کرد و به همراه دوستانش به سیلیکان ولی نقل مکان کرد تا 
تمام وقت و انرژی اش را بر روی توسعه فیسبوک بگذارد. آن ها به شدت به دنبال 

مدل درآمدزایی بودند که اولین چیزی که به ذهنشان رسید تبلیغات آنالین بود.
در کشورمان نیز این روزها شاهد ظهور استارت آپ های متعددی هستیم. حتی 
کمپانی هایی نیز وجود دارند که در صورت مقبول بودن طرح و آنچه که استارت 
آپ در پی رسیدن به آن است، درصدد حمایت از این کسب و کار برمی  آیند. با یک 
گشت و گذار ساده در اینترنت می توان نمونه های موفق استارت آپ های داخلی را نیز 
مشاهده کرد. توسعه ی یک ایده و راه اندازی یک استارت آپ پیش از داشتن ایده و 
ابزار، نیازمند خودباوری است. در صورتی که شما نیز ایده ای دارید، می توانید با سنجش 
تمام جوانب، استارت آپ خود را راه اندازی کرده و به عنوان یک کارآفرین شناخته 
شوید. کشورمان ایران در بسیاری از زمینه ها مکان بکری برای راه اندازی و ارائه ی 

سرویس های مختلف است. | برگرفته از سایت توتستان

استـارت آپ چـیست؟
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ورزشــی  . اجتماعی  ماهنامه 

 فروردین ۱۳۹۵
 سال اول

 شماره اول

بر  گیالن  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
ضرورت آموزش و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد 

تاکید کرد.
بر  نظارت  هیات  اعضای  جمع  در  پور  احمدی  محمد   
سازمان های مردم نهاد گیالن اظهار کرد: سازمان های 
مردم نهاد، ظرفیتی بسیار عالی در جامعه هستند که باید 
ظرفیت  این  از  آنان  توانمندکردن  و  آموزش  با  بتوانیم 

استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی 
باید در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق، بتوانیم از این 

ظرفیت ها بهتر استفاده کنیم.
معاون استاندار گیالن ادامه داد: مسئوالن باید بتوانند با 
تعامل بهتر، استفاده خوبی از این سازمان ها که اعضای 
آنان داوطلبانه و با عشق و عالقه فعالیت می کنند، داشته 

باشند.
وی افزود: نظارت بر عملکرد و فعالیت این سازمان ها نیز 
در کنار برنامه های حمایتی باید جدی گرفته شود زیرا 
ممکن است برخی از این سازمان ها به دلیل عدم آشنایی 
با ضوابط ، دچار مشکل و چالش شوند که نظارت ها می 

تواند به رویه های اصالحی کمک کند. 
احمدی پور اعالم کرد: از سازمان های مردم نهادی که 
بتوانند در راستای اهداف و برنامه های اجتماعی فعالیت 

ویژه ای داشته باشند، تقدیر و حمایت می شود.
و  اجتماعی  امور  کل  اداره  سرپرست  رنجکش  یونس 
فرهنگی استانداری و دبیر هیات نظارت بر سازمان های 
مردم نهاد گیالن نیز در این جلسه، گزارشی از وضعیت 
سازمان های مردم نهاد در سال گذشته ارائه و به تشریح 

اهداف و برنامه های سال ۹۵ پرداخت.
وی حمایت از سازمان های مردم نهاد در راستای اهداف 
و برنامه های دولت را از جمله اقداماتی دانست که در 
اداره کل امور اجتماعی و  این مدت جزو سیاست های 

فرهنگی استانداری بوده است.

اواخر سال ۱۳8۷ بود، در روزگاری که بسیاری از دولتمردان 
آرزوی دیدار سیاستمداران بزرگ دنیا را داشتند، مردم منطقه 
الکان رشت به لطف وجود ذی وجود پروفسور مجید سمیعی 
شرودر  گرهارد  حضور  شاهد  جهان،  مغز  جراح  بهترین 
صدراعظم سابق آلمان در محله زیبای خود بودند تا ساخت 
مجهزترین بیمارستان فوق تخصصی جنرال 400 تختخوابی 

را کلنگ زنی کنند.
آلمان مشغول  پرفسور سمیعی در هانوفر  زمانی که  ظاهرا 
طبابت و نقش آفرینی بود گرهارد شرودر سمت های محلی و 
سیاسی مهم را در این شهر بر عهده داشت و از اینکه افتخار 
جراحان مغز دنیا در شهرشان هست بدان افتخار می کردند.

همین دوستی دیرینه باعث شد پرفسور از آقای صدر اعظم 
برای دیداری چند روزه از ایران، وی را دعوت کند و سفری 

کاری برای وی ترتیب ببیند.
باالخره صدراعظم سابق آلمان، که بعد از پایان مسئولیتش 
بیشتر به امور اقتصادی می پرداخت، طي روزهاي یک تا 
4 اسفند ۱۳8۷ در راس هیاتی بلندپایه از تجار و بازرگانان 
با محمود  این سفر  در  کرد. وي  ایران سفر  به  این کشور 
رییس  الریجاني  علی  وقت،  رییس  جمهور  احمدي نژاد 
مجلس شوراي اسالمي ، آیت اهلل هاشمي رفسنجاني رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر قالیباف شهردار تهران، 
نوذري  غالمحسین  خارجه،  امور  وقت  متکی وزیر  منوچهر 
وزیر وقت نفت، نهاوندیان رییس وقت اتاق بازرگاني و صنایع 
ایران و حجت االسالم سید محمد خاتمي رییس  و معادن 

جمهوري اسبق ایران مالقات نمود.
همچنین افتتاح آکادمی علمی مغز و اعصاب در تهران، افتتاح 
مؤسسه بین المللی خیریه سالمت، افتتاح پروژه موزه پروفسور 
سمیعی در کاخ سعدآباد، کلنگ زنی دانشکده علوم اعصاب 
پروفسور سمیعی در دانشگاه گیالن، و سفر به اصفهان از 

دیگر برنامه های شرودر در سفر به ایران بود.
اما رسانه های داخلی و خارجی در آن زمان بخاطر توافق 
ایران و ۱+۵، مدام می گفتند این سفر سیاسی  هسته ای 
است و احتماال صدراعظم سابق آلمان حامل پیامی از سوی 
امریکاست، البته پربیراه هم نمی گفتند چراکه به دنبال این 
توافق زیگمار گابریل و فرانک والتر اشتاین مایر به ترتیب 
ایران  به  نیز  آلمان  خارجه  امور  وزیر  و  اعظم  معاون صدر 
سفر کرده بودند و این شائبه ایجاد شد که سفر شرودر نیز در 

همان راستا باشد.
با این حال شرودر تاکید کرد که من حامل پیامی از آمریکا 
نیستم، وی هنگام عزیمت به رشت برای افتتاح بیمارستان 
آور  پیام  »من  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  اعصاب  و  مغز 
کسی نیستم تا بخواهم واسطه باشم و اگر بخواهند کاری 
کنند مسلماً راهکاری هم دارند اما به عنوان فردی سیاسی 
خوشحال می شوم گفت وگوهای مستقیم آغاز شود و این 

موضوع خواسته بسیاری در سطح بین الملل است«.
بخاطر حضور صدراعظم سابق  آنکه  از  پیش  این سفر  اما 
آلمان حائز اهمیت باشد، بخاطر رابطه ای که یک ایرانی با 

گیالن  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گفت: با دستگاه های اجرایی و خدمات رسانی که خارج از 
ضوابط قانونی اقدام به افزایش تعرفه خدمات خود کنند، در 

چارچوب وظایف و اختیارات قانونی برخورد می شود.
علی منتظری، با اشاره به لزوم رعایت موازین قانونی و عدم 
افزایش غیرقانونی تعرفه های خدماتی، گفت: در سالی که به 
دستور مقام معظم رهبری مزین به نام  »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل« است، ضروری است تا با هرگونه شرایطی 
که سبب ساز نگرانی و فشار اقتصادی بر شهروندان گردد 
مقابله کنیم و اقتصادی سالم و پویا را در جامعه رواج دهیم.

این راستا ستاد خبری ۱۲4 سازمان  وی تصریح کرد:در 
صنعت، معدن و تجارت استان گیالن آماده دریافت گزارش 
ها و مشاهدات مردمی در خصوص افزایش تعرفه های 
رسان  خدمات  نهادهای  ادارات،  ها،  سازمان  غیرقانونی 

عمومی و... است.
گیالن  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
به  سازمان  این  خبری ۱۲4  ستاد  بازرسان  کرد:  تصریح 
طور شبانه روزی آماده دریافت شکایات مردمی هستند و 
پس از بررسی های الزم در صورت کشف جرایم، پس 
از تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی استان، با 
متخلفین بخش دولتی  و غیر دولتی طبق قانون تعزیرات 

برخورد خواهد شد.
وی همچنین گفت: رعایت حقوق مصرف کنندگان از مهم 
ترین الزامات همه بخش ها اعم از بنگاه های اقتصادی، 
واحدهای تولیدی، صنفی و دستگاه های اجرایی خدمات 
تاکید  مورد  و  محترم  شهروندان  انتظار  مورد  و  رسان 

مسئوالن خدمتگزار می باشد.

خبر

تاكید معاون استاندار گیالن بر 
توانمندسازی سازمان های مردم نهاد

برخورد قانونی با دستگاه ها و نهادهای 
خدمات رسان متخلف

نوآوري  و  ضرورت خالقیت 
با  راه هاي مقابله  در تدوين 
ناهنجاري هاي اجتماعي

دبیر کارگروه عفاف  و  استانداري  اجتماعي و فرهنگي  امور  اداره کل  سرپرست 
با  مقابله  هاي  راه  تدوین  در  نوآوري  و  خالقیت  ضرورت  بر  گیالن  حجاب  و 

ناهنجاري هاي اجتماعي تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، یونس رنجکش در جلسه کارگروه عفاف و حجاب استان گیالن 
افزود: به آسیب هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه باید با کارکردهاي فرهنگي 

و اجتماعي پاسخ داده شود.
براثر  بدحجابي  و  بدپوششي  همچون  ناهنجاري  هاي  پدیده  کرد:  اظهار  وي 
هاي  ریزي  برنامه  با  باید  زمینه  این  در  که  افتد  مي  اتفاق  فرهنگي  تأثیرات 

فرهنگي به مقابله با آنها پرداخت.
سرپرست اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گیالن ادامه داد: جامعه 

ایراني یک جامعه اسالمي با آموزه هاي دیني است و اگر دغدغه اي امروز به 
عنوان بدپوششي در آن وجود دارد، باید دید کجاي کارکردهاي فرهنگي غفلت 

کرده ایم که یک پدیده ناهنجار در جامعه در حال فراگیر شدن است.
تبلیغات و روش هاي مختلف  از  به گفته رنجکش، به دلیل تأثیرپذیري جامعه 
پدیده  با  متأسفانه  ایراني - اسالمي،  زندگي  تغییر سبک  در  بیگانه  رسانه هاي 
اي ناهنجار به عنوان بدحجابي روبرو شده ایم که عفت عمومي جامعه را دچار 

آسیب کرده است.
وي افزود: براي پیشگیري از آسیب هاي مربوط به بدحجابي، دستور العمل ها 
و برنامه هاي مختلفي در این چند ساله طراحي شده که متأسفانه به دلیل عدم 

کارکرد صحیح، قادر به پیشگیري هاي الزم در این زمینه نبوده ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن:

سرپرست اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي 
استانداري گیالن   عنوان كرد ؛

بازخوانی سفر صدر اعظـم سابق آلمان به رشت

وی داشت مورد توجه قرار گرفت، این ایرانی هم که کسی 
نیست جز پرفسور مجید سمیعی.

همه ایران که نه، همه دنیا پروفسور سمیعی را می شناسند، 
وی ۲۹ خرداد ۱۳۱۶ در شهر تهران زاده شد، پس از بازگشت 
خانواده به رشت و اقامت در محله تلفنخانه )بحرالعوم( این 
شهر وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان شاهپور 
رشت به پایان رسانید. و سپس عازم آلمان گردید. رشته های 
زیست شناسی و پزشکی را در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر 
ماینتس به پایان رسانید و سپس دورهٔ تخصص جراحی مغز 
و اعصاب را زیر نظر پروفسور کورت شورمن شروع کرد و 

از  افتتاح شد. بعد  هفت سال پیش پل جانبازان در رشت 
سالها انتظار و وقفه، پلی ساخته شد که کسی در شهر، به 
کنایه و انتقاد، آن را با دیوار چین مقایسه کرد. پل، ایراد 
داشت، مانند نوزاد غول پیکر ناقص الخلقه ای که با کمک 
چسبهای ساختمانی توانستند دو سمت پل را - که کوتاه 

بلند بود - به هم وصله پینه کنند.
ابتدا و انتهای پل به دلیل اشتباه مهندسی، ۵0 سانتی  متر 
قوانین  در  که  رسید  نمی  هم  به  و  داشت  اختالف سطح 
مهندسی عدد بسیار بزرگی به شمار می  آمد، و در همان 
لکه ی  بعنوان  پل  این  از  مردم  نمایندگان  از  یکی  زمان 
ننگی در این رشت نام برد. با اینحال رییس وقت شورای 
تومان  میلیارد  یک  که   – را  الخلقه  ناقص  نوزاد  شهر، 
تومان خسارت غیر مستقیم  میلیاردها  خسارت مستقیم و 
افتخار شهر معرفی  – نماد  روی دست شهر گذاشته بود 
اشتباه  ترین  عجیب   « تیتر  ها  رسانه  حال  هر  به  کرد. 
گریه  و  خنده  توامان  خبر  آن  برای  را   « کشور  مهندسی 

دار معرفی کردند.
را دوا نمی  آمیز هیچ دردی  بازگشایی پرونده های طعنه 

کند. اما گذشته همواره چراغ راه آینده است.
عریض  خیابانها  شدند.  ساخته  یکی  یکی  پلها  آن  از  بعد 
شدند. مراکز ورزشی و تفریحی و تجاری به بهره برداری 

رسیدند و هنوز هم پروژه هایی در دست تکمیل اند.
خواهد  خوشبخت  رشت  سازها  و  ساخت  این  اتمام  با  آیا 

در سال ۱۳4۹ به اخذ درجهٔ تخصص در این رشته نایل آمد.
ریاست بیمارستان خصوصی علوم عصبی هانوفر در آلمان را 
بر عهده دارد که خود بنیان گذار آن بوده است. وی در زمینهٔ 
تورم مغز و ترمیم و بازسازی جراحی دستگاه عصبی محیطی 
اعمال  بیشترین  سمیعی  داده است.  انجام  مهمی  مطالعات 
جراحی روی تومورهای موسوم به »نورینوم آکوستیک« انجام 
داده است. او در دهه ۱۹۹0 یک مرکز خصوصی بین المللی علوم 
اعصاب که به اختصار INI شناخته می شود، را در شهر هانوفر 
آلمان درست زمانی که شرودر عضو و بعدها رییس مجلس 
نمایندگان فدرال آنجا بود تاسیس کرد. بنای این مرکز برگرفته 

از شکل مغز می باشد و ریاست آن را مجید سمیعی و پسرش 
)امیر سمیعی( بر عهده دارند. سمیعی شاگردان زیادی تربیت 
کرده است که در کشورهای مختلف جهان به فعالیت در زمینه 
جراحی مغز و اعصاب مشغول هستند و هر ساله کنفرانسی را 
افتخار سمیعی در یکی از کشورها برگزار می کنند. او در  به 
حال حاضر نیز بسیار فعال بوده، عمل های جراحی سنگین در 
قاعده مغز را انجام می دهد و در اغلب کنگره های جراحی مغز 
و اعصاب جهان بعنوان سخنران مدعو شرکت می کند. سمیعی 
در سال ۲0۱4 از سوی آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب 

عنوان برترین جراح مغز جهان را به خود اختصاص داد.
وقتی در شهریور ۱۳۹۳ شهرداری رشت نخستین کلید طالیی 
این شهر را در مراسمی به پروفسور مجید سمیعی اهدا شد . 
وی در هنگام دریافت این جایزه گفت: امروز شهردار رشت 
دادند  به من  مردم عزیز  از طرف شما  را  کلید طالیي شهر 
و این جمله آقاي روحاني را به من یادآوري نمودند که ما با 
کلیدهایمان مي خواهیم درها را باز کنیم ، و من نیز با دریافت 
این کلید طالیي مي گویم : ما با این کلید مي خواهیم درهاي 
علم و دانش را براي تمام کشور عزیزمان ایران باز کنیم و اسم 
این کلید را در آینده باید کلید طالیي شهر رشت براي بازکردن 

درهاي علم و دانش در گیالن بلکه سراسر ایران بگذاریم.
اما گرهارد شرودر کیست؟

دوست پروفسور سمیعی، آقای گرهارد سرتیف کرد شرودر، در 
هفتم آوریل ۱۹44 )۱۳۲۳( در بلومبرگ آلمان به دنیا آمد. این 
سیاستمدار آلمانی، عضو حزب SPD است که از سال ۱۹۹8 
تا ۲00۵ هفتمین صدراعظم فدرال آلمان بوده است. شرودر از 
۱۹۹0 تا ۱۹۹8 وزارت ایالت نیدرسکسون به مرکزیت هانوفر 
را برعهده داشته است. شرودر در خانواده ای فقیر به دنیا آمده 
است. پدرش فریتز شرودر، متولد شهر الیپزیک و یک کارگر 
دوره ای شهربازی بوده و در سال ۱۹44 درحالی که گرهارد چند 
ماه بیشتر نداشت، در جنگ رومانی کشته می شود و از آن پس، 
وی با مادرش زندگی می کند. به این ترتیب، وی به عنوان تنها 
معاف  از خدمت سربازی  پسر یک سرباز کشته شده جنگی، 
شد و در سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶4 برای تحصیل به مدرسه 
شبانه در زیگن می رود. در سال ۱۹۶۶ دیپلم خود را از مدرسه 
بیله فیلد گرفته و در سال ۱۹۷۶ وکیل می شود و تا سال ۱۹۹0 
در شهر هانوفر به کار مشغول می شود. شرودر بین سال های 
۱۹80 تا ۱۹8۶ عضو مجلس نمایندگان فدرال هانوفر بوده و 
پس از اتخابات محلی در سال ۱۹8۶ رهبر اقلیت در مجلس 
ایالت نیدرسکسون و در سال ۱۹۹4 رهبر حزب ائتالف قرمزـ  
سبز می شود. او همچنین در سال های 8-۱۹۹۷ رئیس مجلس 
نمایندگان ایاالت آلمان بوده است. از سال ۱۹۹8 شرودر پس 
از ورود دوباره به مجلس نمایندگان، هفتمین صدراعظم آلمان 
می شود که با انتخاب دوباره وی در سال ۲00۲ میالدی دوباره 
به این سمت برگزیده می شود و تا سال ۲00۵ صدراعظمی اش 
ادامه داشته است. شرودر در ماه می ۲00۷ از سوی وزیر امور 
خارجه چین به عنوان مشاور منصوب می شود تا در حمایت از 
پزشکی سنتی چینی در اروپا فعالیت داشته باشد و شاید همین 
دلیلی باشد که در چین بیمارستانی به نام پرفسور سمیعی وجود 

دارد و مدیریتش با وی هست.

رشت؛ عروس ترشیده و نوزاد معلول
شد؟ آیا رشت بیشتر شبیه دختر ترشیده ای نیست که پس 
با  اند و  از سالها خواستگار کج و معوجی برایش پیدا کرده 
اند و دارد به خانه ی  نیاز برایش جهیزیه جور کرده  نذر و 
بلکه  نیست،  هم  سپید  نباشد  سیاه  اگر  که  رود  می  بختی 

خاکستری است.
هر چه به قر و فر مرکز و باالی شهر می رسند معماری و 
ساخت و ساز بی رویه در پایین و حاشیه ی شهر زشت تر و 

بی قواره تر می شود.
در هنر هر چه جشنواره و همایش بیشتر برگزار میشود فاجعه 

های بیشتری به بار می آید.
بیشتری رو می کنند  رزومه ی  بیالن و  در ورزش هر چه 

تیمها بیشتر به سقوط نزدیک می شوند.
در سیاست نماینده ی شهر از رختکن تیم رشتی سر در می 
برای  دیگر  های  نماینده  کند.  می  تعیین  سرمربی  و  آورد 
دور تازه رد صالحیت می شوند، و کاندیداهای نوپا میلیون 

میلیون خرج می کنند که رای بیاورند.
هر چه بیشتر جنگ شادی برگزار می کنند مردم دلزده تر می 
شوند و هر چه بیشتر سازه های محلی به پا می شود فرهنگ 

بومی بیشتر به دست فراموشی می رود.
سایت خبری پشت سایت خبری و روزنامه پشت روزنامه، و 
دریغ از یک رسانه ی مستقل که حیاتش وابسته به آگهی 

نباشد.
تومان  میلیون   ۷00 و  میلیارد   ۲ جانبازان  پل  برای  وقتی 

هزینه شده بود تازه خسارت یک میلیاردی به بار آورد. چرا 
سرنوشت رشت اینچنین است؟ چرا هر چه بیشتر می کوشد 

بیشتر ضرر می کند؟
و  پول  پای  میخواهد  و  کند  می  خرج  دارد  رشت  چند  هر 
پولدار را به شهر باز کند، اما پول، گم کرده ی رشت نیست. 
رشت، تعهد می خواهد. رشت، نماینده هایی می خواهد که 
رفتن به رختکن تیمها برای دخالت را دون شان خود بدانند و 
در دورهای بعدی انتخابات نه تنها رد صالحیت نشوند بلکه 
با سالم و صلوات دعوت به همکاری شوند. رشت، شورایی 
می  تئاتری  نیاورد.  در  زندان  از  سر  ناگهان  که  خواهد  می 
خواهد که تفاوت نمایش و رقص و آواز را بداند. فوتبالی می 

خواهد که بزرگانش را به کمیته ی پیشکسوتان پاس ندهد. 
جوانهایی می خواهد که با افتخار گیلکی حرف بزنند و برای 

ترقی شهر و خوشبختی مردمشان حریص باشند.
رشت، دارد به سمت یک آینده ی بی اصالت پیش می رود. 
سنگی  ماهیگیر  و  فروش  پرتقال  زن  و  دوش  به  سبد  مرد 
میدان شهر، اصالت رشت را تضمین نمی کنند. رشت،  این 
دختر ترشیده ای که شوهر افلیجش را دوست ندارد باز هم 
فرزند معلول به دنیا خواهد آورد. سرنوشت رشت مانند پلی 
ست که گذشته و آینده اش به هم نمی رسند و ساخت و 
سازهای فعلی همان چسبی ست که عاجزانه می کوشد آنها 

را به هم پیوند دهد.

اول- وحید شــعبانی نقدی 

معین ُكُپج
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ورزشــی  . اجتماعی  ماهنامه 

ايران بازرگاني  رايزنان  تاكید 
بر توسعه مبادالت تجاري  

 در منطقه خزر

رایزنان بازرگاني ایران در کشورهاي حاشیه دریاي خزر، طي نشستي در منطقه 
آزاد انزلي بر توسعه مبادالت تجاري در منطقه تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، مدیرکل حوزه رایزنان بازرگاني سازمان توسعه تجارت ایران روز 
سه شنبه در این جلسه اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران بعنوان متولي امر 
مبادالت تجاري خارجي کشور با اعزام رایزن هاي بازرگاني خود در راستاي توسعه 

روابط تجاري تالش مي کند.
و  تاجران  کنندگان،  تولید  بین  ارتباط  برقراري  کرد:  اظهار  عباسقلي  رضا 
صادرکنندگان منطقه آزاد انزلي و گیالن و استفاده از رایزن ها درجهت آگاهي از 
ظرفیت ها و توانمندي هاي منطقه آزاد انزلي از اهداف برگزاري چنین جلساتي 

است. 

چند روزیست که در فضای مجازی صحبت از پزشکی است که نسخه ای خاص 
برای بیمارش تجویز کرده و از داروخانه خواسته بود که اگر بیمار در پرداخت 
هزینه دارو با مشکل مواجه شد با او تماس بگیرند، با پزشک تماسی گرفته نشد 
اما تصویری از نسخه دست به دست در گروه ها و شبکه های اجتماعی چرخید و 

میلیون ها نفر در جریان آن قرار گرفتند تا دوباره به دست خودش رسید.
دکتر »علیرضا صلحی« همان پزشک معروف است که البته پیش از این نسخه 
دیگرش هم سر و صدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته بود، تجویز 

صدای شجریان برای بیمار!
به گزارش ایسنا، اوایل هفته جاری بود که تصویری از یک نامه در فضای 
مجازی منتشر شد، نامه ای که درکنار نسخه یک بیمار بی سواد منتشر شده و از 
مسئول داروخانه خواسته شده بود که اگر این فرد در پرداخت هزینه داروهایش 
به مشکل برخورد با او تماس بگیرند، علیرضا صلحی پزشک عمومی ساکن 
تبریز که در بهمن ماه ۶۳ به دنیا آمده است و در گفت وگو با ایسنا از روز مراجعه 

بیمار می گوید:
علیرضا صلحی، پزشک تبریزی

چه شد که آن نسخه معروف را نوشتید؟
قرار نبود این نامه رسانه ای شود و احتماال داروخانه آن را رسانه ای کرده است، 
۱۵ فروردین ماه بود که در راهروی مرکز سالمت شهید تیموری، مردی میانسال 
توجه مرا به خودش جلب کرد، او از متصدی مرکز می خواست که با پرداخت 
هزینه ۲۷00 تومان ویزیت شود اما چون فاقد دفترچه بیمه بود یا حداقل در آن 
زمان دفترچه همراهش نبود باید ۹۷00 تومان پرداخت می کرد و قادر به پرداخت 
این مبلغ نبود. مدتی بعد او به اتاق من آمد تا ویزیت شود، دیابت داشت و باید 
پنج یا شش قلم دارو برایش تجویز می شد اما دفترچه ای هم همراش نبود که 
من در آن برایش نسخه ای بنویسم. در همان مدت از زندگی اش گفت و اینکه 
سواد ندارد و با از دست دادن شغلش در یکی از شهرستان های اطراف مجبور به 
مهاجرت به تبریز شده است. پس از صحبت با مرد بیمار با توجه به اینکه دیابت 
داشت باید چند دقیقه ای به مشاور تغذیه مراجعه می کرد که در همین فرصت 
من آن نامه را در کنار نسخه اش نوشتم و همانطور که گفتم هیچوقت فکر نمی 

کردم رسانه ای شود.
چه شد که از انتشار نامه در 
فضای مجازی با خبر شدید؟

بیستم  می کنم  فکر  بعد  روز  چند 
فروردین ماه بود که یکی از دوستانم 
این نامه را برایم فرستاد و من آنجا 
بود که متوجه این اتفاق شدم و البته 

خیلی جا خوردم.
تماسی  شما  با  داروخانه  از 

گرفته نشد؟
نه داروخانه با من تماسی گرفت و نه 
بیمار، چند روز بعد از تجویز نسخه 
وقتی دیدم داروخانه با من تماسی 
نگرفت احساس کردم حتما بیمار 
نسخه را تهیه کرده و مشکلی هم 

پیش نیامده است.
متوجه نشدید چه کسی نامه را منتشر کرد؟

نه ولی شاید یکی از متصدیان داروخانه این کار را کرده اند، چون آن پیرمرد سواد 
این کار را نداشت. پیگیری هم کردم که چه کسی آن را منتشر کرده اما به جواب 

مشخصی نرسیدم.
قطعا اینکه بپرسم چرا این کار را کردید پاسخش روشن است، 
اما می خواهم جواب برخی از منتقدان را بدهید، شما عامدانه و 

برای مطرح کردن خودتان این نامه را نوشتید؟
جوابی ندارم بدهم. من فکر می کنم اگر هرفرد دیگری جای من بود و آن 
بیمار را می دید حتما همین کار را انجام می داد، وقتی یک پزشک نسخه ای 
می نویسد یعنی بیمار به آن احتیاج دارد و باید آن را تهیه کند، در حقیقت 
نسخه نوشته می شود برای تهیه شدن، هیچ پزشکی برای یادگاری در دفترچه 
بیمارش نسخه نمی نویسد و من هم چون نیاز بیمار به دارو را می دانستم این کار 
را انجام دادم و حاال در این بین اگر پزشکی نمی تواند چنین کاری انجام دهد و 
به سالمت بیمارش اهمیت دهد باید از او بپرسیم که چرا اینگونه است، البته من 
فکر نمی کنم که چنین پزشکی داشته باشیم. کاری که من انجام دادم یک کار 

بدیهی بود و نباید از انجامش تعجب کنیم.
نمی خواهید کارخیریه  منظمی برای بیماران نیازمند انجام دهید؟ 

مثال یک انجمن تشکیل دهید؟
توان من همین کاری بود که انجام دادم، البته موسسات خیریه زیادی هستند اما 
اگر اقدامات آنها کافی بود دیگر نباید چنین بیمارانی داشته باشیم، درهر حال اگر 
موسسه یا انجمنی باشد من هم حاضرم در حد وسع و توانم به آنها کمک کنم.

سال گذشته هم نسخه دیگری از شما در فضای مجازی سر و صدای زیادی به 
پا کرد، برای بیمارتان صدای استاد شجریان را تجویز کرده بودید.

بله، البته آن چیزی که شهریور ماه پارسال منتشر شد نسخه نبود، در بعضی از 
شبکه های اجتماعی اینطور گفتند اما واقعیت این است که در یک جمع دوستانه 
این نامه را در سربرگ دانشگاه محل تحصیلم نوشتم و بعد در چند شبکه اجتماعی 

منتشر شد اما خیلی زود دست به دست چرخید و بازخوردهای زیادی داشت.
پس یک نسخه واقعی نبود؟ خیر.

اگر بیماری پیش شما بیاید ممکن است برایش صدای شجریان 
را تجویز کنید؟

من عاشق صدای استاد شجریان هستم و بدترین خبری که امسال شنیدم 
بیماری ایشان بود که امیدوارم هرچه زودتر سالمتی شان را به دست بیاورند، اما 
اگر بیماری به من مراجعه کند من به او صدای شجریان را تجویز نمی کنم اما 

حتما توصیه می کنم که به این صدا گوش کند.
ویژگی مشترک هر دو نسخه شما، به غیر از جنجالی شدنش، 

خط خوشش بود، واقعا پزشک خوش خطی هستید؟
خط فارسی ام همان چیزی است که در نامه اخیر دیدید، اما اگر بخواهم انگلیسی 
را با آن خط بنویسم زمان زیادی می برد و بنابراین کمی خطم متفاوت است اما 

خط انگلیسی ام هم خواناست.

زن موجودی برای بارش آرامش و بخشش بارانهای بهاری است تا سیطره وجود 
آدمیت را طراوت ببخشد و مرد پیکری توانا که از دیرینه سنگ های اجتماعی 
تاکنون، با بازوان فکری و جسمی خود آسایش را به مزارع بزرگ زندگی هدایت 
کرده است تا با تکمیل یکدیگر مزارع سرسبز انسانیت را سیراب نمایند. موجوداتی 
از نژاد آدمی که هر کدام به سهم خود برای بقای نسل انسان تالش کرده اند تا 

فرزندان آدم در راه و بیراهه های روزگار، پدر و مادر را احساس کنند.
اما مادر، مادر است و پدر نیز پدر و هیچگاه نمی توان یکی را مقدم بر دیگری 
دانست بلکه ایندو برای تکمیل یکدیگر آفریده شده اند. یکی مالک آفریدن 
خالصانه ترین محبت ها و دیگری نیز در معنای خاص خود می بایست بستری 
فراهم کند که مادر خاصیت خود را جاری و ساری نماید، هرچند هویت او نیز در 
دستان مادران است و در مجموع، تاریخ هیچ کجایی ننگاشته که انسان قسمتی از 

» مسیر تکامل » را تنها با پدر یا تنها با مادر طی نموده است.
اما موضوع بحث ما این نیست، بلکه سخن از برخی مقدسات زندگی اجتماعی 
آدمی است که خداوند برای بقای انسان و انسانیت به هر کدام آنان وعده هایی 

از بهشت داده است. 
بر همین اساس، مناسبات اجتماعی برای پاسداشت این دو گروه از آدمیان مراتبی 
را ترتیب داده است که آنرا روز مادر و روز پدر می نامند و به فراخور حال فرهنگ 
ایرانی در کشور ما نیز روزی را به نام روز پدر نامیده ایم تا در آن به مانند 
دیگر روزهای سال به پدری بیاندیشیم که از تولد آدمی تاکنون وظیفه ی 
تامین معاش فرزندان انسان با او بوده است. وظیفه تامین معاش که البته در 
مواقعی قسمتی از آن به گردن مادر نیز افتاده اما موارد خاص را به کناری 

می گذاریم و تهیه معاش را اختصاصا وظیفه پدر می دانیم.
سالیان درازی است این روز مقدس اجتماعی در کشورمان - توسط برخی 
ها - به سخره گرفته می شود در حالیکه به سبب نامالیماتی که همواره 
پدر ایرانی با آن روزگار گذرانده جا دارد در این روز بنشینیم و اندکی به 
جایگاه پدر فکر کنیم و کمی حرف حساب بزنیم. پدری که هرگز درون 
خود را هویدا نمی کند و اگر دردی هست با آن می سوزد و می سازد 
هرچند گاهی محکوم نیز شده است. پدری که بیرون از محیط خانه با 
» درد معاش » می جنگد و درون با » خرج معاش » درگیر است. خرج 
هایی که هیچ گاه با دخل ها نخوانده است و وظیفه توازن قوا بین جیب 
و هزینه های زنده ماندن، همواره با همین پدران اصیل و حالل است.

هزینه های سرخ کردن صورت و البته قیمت سیلی هم این روزها خیلی 
گران شده است.

پدر را موجودی درون ریز و برون گریز می دانیم که امروزه به صندوقچه اسرار 
تبدیل شده است. جایی که او به واسطه نامالیمات روزگاری که به آن گرفتار 
آمده، می بیند چیزهایی که دیدنش آزار می دهد اما زندان پاسداری از » مگوها 
» کار را به جایی رسانده که گاهی پدر در کنج هایی از جامعه » سیبیل چشم 
پوشی اش » را تاب می دهد و چشم خود را روی مراتبی می بندد که هیچگاه 

خوشایندش نبوده و کمی قد پدر را مقابل فرزندان کاهیده است.
مخزن االسراری به نام پدر که در صورت سالمت باید سنگ زیرین آسیاب باشد 
تا بتواند از جان خود سفره بسازد، نه آنکه سفره ای از مال خلیفه یا مال مردم 
بگسترد. البته سفره ای که تنها مناسبات اجتماعی به آن لباس قانون پوشانده اما 

اول گفتگو 

به بیمارم صدای شجریان را توصیه می كنم!
روز پدر روز جوراب نیستگفت وگو با پزشک نويسنده نسخه جنجالی

 با مقدسات اجتماعی شوخی نکنید )لطفا(

وجدان و شرع آنرا حق نمیداند منظور نیست و آن بحثش جداست. 
پدر ظاهری خشک و خشن یا آرام و بشاش دارد اما شاید در دنیا پدر اصیلی وجود 
نداشته باشد که حتی همسر و فرزندانش از واقعیت اندرون او خبر داشته باشند. 
پدری که اگر هم لنگیده تا دیگران را بخنداند، اگر جایی کاله سرخ رنگ بر سر 
گذاشته و صورتش را سیاه کرده، اگر پول گرفته تا گریه کند یا بخندد، همه برای 

» نـــان » بوده است و البته همه ی اینها از برای پدران واقعی است.
پدر همواره سیل بوده است و سیالب و گاهی هم از جباران ستمگر دوران سیلی 
خورده است. پدر است که کوههای روزگار را با تیشه ی درون خود تکه تکه می 
کند تا با پاهای تاول زده خویش را به قله های موفقیت برساند و البته قله های 
موفقیت همیشه خلوت است. پدر دریا را در کوالک های مهگین به قصد صید 
ماهی های سرنوشت با قایقی ستبر می پیماید و دستان سرد از یخ ناسازگاریها 
اندرونش را منجمد می کند، اما او خسته نمی شود و تا افق مرگ، همچنان پاروی 

معاش خواهد زد.
پدر از ستون های ساختن خانواده است الجرم هر آن چیزی که متریالی برای 
برافراشتن بنیان خانواده باشد در خور احترام است و برای اهتزاز همیشگی پرچم 
مقدسات جامعه باید آنرا ستود. بنا براین الزم است برای روزی که به نام » روز 
پدر » قرارداد بسته ایم ارزش گذاری بیشتری قائل شویم و جهت نکوداشت  آیین 
های خودمان هم که شده این روز را بزرگتر بدانیم و به احترام پدران جامعه کاله 

از سر برداریم.
موضوع واقعیت جامعه و طنزهای مربوط به » هدیه جوراب روز پدر » نوعی 
توهین به شخصیت اوست. جایی که جامعه باید پاسخگوی این سوال مهم باشد 
که چه اتفاقی رخ داده که پدر آنقدر پول برای زن واقعی نگذاشته است که با آن 

چیزی جز جوراب بتوان تهیه نمود.
در واقع جز همسر مرد، کسی دیگر برایش جوراب نمی خرد و این جوراب در 
حقیقت از جیب همان پدر خریداری می گردد.جایی که چنانچه زن واقعی پول 

معلم مدرسه شهید  فداکارانه »حمیدرضا گنگوزهی«  و  خبر حادثه دلخراش 
رحیمی روستای نوکجو شهرستان خاش، موج عظیمی از اندوه و افسوس را در 

میان مردم خصوصا جامعه فرهنگیان بوجود آورد.
واقعه فداکاری این معلم که پس از نجات دانش آموزان جانش را در زیر آوار 
از دست داد، یادآور وقایع ریز و درشت بسیاری است که طی این سال ها حتی 
در همین گیالن خودمان بوقوع پیوسته است که یکی از نمونه های بارز آن 
میتوان به حسن امیدزاده معلم فداکار شفتی اشاره کرد که پس از آتش گرفتن 
بخاری کالس جانش را برای نجات دانش آموزان به خطر انداخت و چند سال 

بعد بدلیل جراحات و عواقب ناشی از سوختگی دارفانی را وداع گفت.
این اولین و آخرین باری نیست که چنین اتفاقاتی در کالس های درسی که 
باید محیطی امن برای رشد و ترقی دانش آموزان باشد، به وقوع می پیوندد 
و  مدیران آموزش و پرورش هم طبق معمول بجای جبران و ترمیم کاستی 
ها، بدنبال قهرمان سازی از چنین رخداد هایی هستند. اتفاقی که حتی واکنش 
رییس جمهور را نیز در پی داشت که با توئیتی به جاودان بودن  یاد و نام معلمی 
که با نثار جان خود به همه درس شجاعت و فداکاری آموخت، اشاره شده است.

واقعه فداکاری معلم اهل خاش، این امید را در ذهن ها تداعی می کند که هنوز 

قاسم خوش سیما 
روزنامه نگار و  نويسنده 

بیشتری را در خانه داشت قطعا به جوراب و لباس زیر مردانه بسنده نمی کرد و 
هدایای ارزنده تری برای مرد خود تهیه می نمود. این هدیه جوراب و موضوعی 
که با این تیراژ وسیع به سخره گرفته می شود در حقیقت طعنه زدن به پدری 
است که تابعی از جامعه است. جامعه ای که می بایست پاسخ دهد چه اتفاقی در 
آن رخ داده که پدران واقعی توان آن را نداشته اند پس اندازی بیشتر از پول یک 
جفت جوراب را در خانه بگذراند که خرده افکارها اینگونه به آنها می تازد و باید 
سرکوفت های اجتماعی را بشنوند و البته خیلی ها از فلسفه ی طنزهای نوین 

تحلیل مناسبی ندارند.
پدر به مانند مادر دو ستون عزت و احترامی هستند که در روابط ما کمرنگ شده 
اند. امام زاده ای معروف نمی شود مگر آنکه متولیان معتبری داشته باشد و خانواده 
ای بزرگ نمی شود مگر آنکه اعضای آن متولیان خوبی برای یکدیگر باشند و از 

این حیث هیچ تفاوتی بین اعضاء خانواده نیست.
در پایان امیدواریم جامعه ایرانی بداند روز پدر ارزش گذاری به جایگاه وجودی 
خودمان و احترام به تمدن ایرانیمان است. جایی که با لوس کردن عناوینی مانند 
» روز جوراب » و غیره خودمان را سرگرم نکنیم بلکه در این روز خجسته با رفتن 
به دست بوسی پدران با آنها حرف بزنیم و حرفهایشان از راهی که آمده اند را 
بشنویم. روزی که گفتگوی » پدر فرزندی » می تواند یکی از بهترین هدایا باشد 
و گوش جان به حرفهایی بدهیم که در دل پدر مانده و سالهاست نمی گوید. باید 
رفت مبادا سال دیگر در چنین روزی حسرت رخ دادن چنین اتفاقی در کمینمان 
باشد.در این روز الزمست سری به آرامستان های پیرامونمان نیز بزنیم و فاتحه 
ای  برای پدران آرام گرفته در آن مکان ها بخوانیم و برای آن بزرگمهران طلب 

مغفرت الهی نمائیم.
تمام پدران سرزمینم روزتان مبارک.

وي با اشاره به وجود ۲4رایزن بازرگاني ایران درخارج از کشور افزود: محور اصلي 
ماموریت و فعالیت رایزنان ، جذب سرمایه گذار خارجي و فراهم کردن زمینه 
توسعه صادرات کاالهاي ایراني به کشورهاي حاشیه خزر و همچنین فراهم سازي 
زمینه ارتباطات الزم بین سازمان هاي مناطق آزاد کشورهاي محل ماموریتشان 

با مناطق آزاد کشور است. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي نیز در این جلسه، با 
اشاره به متفاوت بودن بازار هر کشور گفت : تاکنون موفق به بهره برداري مناسب 

از ظرفیت هاي کشورهاي حاشیه خزر نشده ایم .
رضا مسرور اظهار کرد: مبادالت بازرگاني ما با کشورهاي عراق و افغانستان 

تاکنون بهتر از کشور روسیه بوده است.

برای معلمانی كه ماندگار می شوند!
هم هستند آموزگارانی که حاضرند پایشان را از وظیفه شغلی خویش فراتر نهاده 

و با نثار جانشان همواره در دل ها جاودان بمانند.
متاسفانه امروزه اگر به برخی محیط های آموزشی و کالس های درس سری 
بزنید، با برخی معلم نماها با روکش فرهنگی روبرو می شوید که حتی به اندک 
وظیفه شغلی خود پایبند نیستند و گاها  با وعده کالس خصوصی و خارج از 
مدرسه در صدد نوعی رفتاردیگر با دانش آموزان برای کسب نمره قبولی در 
درس مربوطه خود می باشند. معلمی که عصبانیت ناشی از چک برگشتی و یا 
دعوای شب گذشته با همسر خویش را سر دانش آموز نگون بخت خالی می 
کند و فراموش می کند که باید مشکالت زندگی خویش را پشت درب کالس 
جابگذارد و عاری از هر نوع دل مشغولی و نگرانی شخصی وارد کالس شود  تا 
گاها با لوله پولیکا به جان دانش آموز بخت برگشته نیفتد! باور ندارید سری به 

نزدیک ترین آشنای محّصل خود بزنید!
مدتی پیش بود که بحث اقدام فداکارانه معلم اهل خاش در یک کالس درس 
مطرح شد که سوال یکی از دانش آموزان را در خصوص اینکه )آقای معلم آیا 
شما هم حاضرید جان خود را برای نجات دانش آموزان به خطر بیندازید؟( در 
پی داشت و در این لحظه که گویا آقای معلم از سوال دانش آموز یکه خورده 
بود با پاسخی مبنی بر اینکه )لطفا موضوع را شخصی نکنید( به پایان ختم شد!

البته پاسخ آقای معلم جای بسی تامل دارد درحالی که مسلما هیچ اجباری مبنی 
بر به خطر افتادن جان فرد برای نجات جان دیگری وجود ندارد اما آیا آقای 
معلم یک لحظه با خود نیاندیشیده که این دانش آموزان یعنی آینده سازان 
فردای این مرز بوم امانت هایی در دستان او هستند و آیا چنین اقدامی رادر 

قبال رفتار معلم فرزند خویش انتظار ندارد؟ آیا چنین اظهار نظرهایی اقدامات 
فداکارانه این چنینی را کمرنگ نمی کند؟ آیا معلمی هنوز هم شغل انبیاست؟

دنیای امروز دنیایی پر از بی اعتمادی ها، فردگرایی ها و کمبود محبت هاست 
پس بیاییم به بازسازی این ارزش های گم شده در درون خود بپردازیم، چون 

فردا دیگر خیلی دیر خواهد بود!

 فروردین ۱۳۹۵
 سال اول

 شماره اول
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پوتال« شاهرخ  «
  دستگیر شد

رئیس پلیس امنیت عمومي فرماندهي انتظامي استان گیالن از دستگیري یکي از اراذل 
و اوباش معروف رشت موسوم به شاهرخ پوتال که چند ماهي تحت تعقیب بود، خبر داد.

به گزارش واحد اطالع رساني پلیس گیالن به خط اول، سرهنگ سید رسول صمدي بیان 
داشت: ماموران اداره مبارزه با اراذل و اوباش این پلیس موفق شدند یکي از اراذل و اوباش 
رشت معروف به شاهرخ پوتال که به اتهام شرارت، باج گیري، قدرت نمایي، سلب آسایش 
عمومي و ایجاد مزاحمت براي نوامیس چند ماهي تحت تعقیب مراجع قضایي بود را در 

آخرین مخفیگاهش دستگیر کنند. 
وي افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطالعاتي، مخفیگاه متهم را شناسایي و در یک 

اقدام ضربتي او را دستگیر و براي سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي کردند.
سرهنگ صمدي ادامه داد: پلیس به پشتوانه حمایت هاي دستگاه قضایي با افرادي که 

طنزاول

مراکز بازپروري معتادان، مراکزي است که با بهره گیري از روش هاي نوین 
آماده  و  معتاد  افراد  ترک  به  اقدام  پزشکي،  مهارت هاي  از  استفاده  و  روز 

سازي آنها براي بازگشت دوباره به متن جامعه مي کنند.
بسیار گفته و شنیده شده که معتاد، بیمار است و باید همچون دیگر بیماري 
هاي مزمن، درمان شده و در عین حال، پیگیري هاي درماني نیز استمرار 

داشته باشد. 
اعتیاد عالوه بر آنکه به سالمت روان و جسم آسیب وارد مي کند؛ روابط 
خانوادگي، اجتماعي و شغلي افراد را نیز تحت تاثیر قرار مي دهند از این رو، 
آن زمان که فرد معتاد عزم به ترک اعتیاد جزم مي کند، مراکز بازپروري، 

بهترین فرصت و مکان براي تجلي انجام این تصمیم است. 
کارشناس مسئول اعتیاد بهزیستي گیالن روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا 
بیان کرد: در زمان حاضر حدود ۱۳0 مرکز بازپروري معتادان تحت نظارت 

بهزیستي در استان فعال است. 
رضا امیدي افزود: در این مراکز شامل مرکز سرپایي، بستري، میان مدت 

اقامتي و ... روش هاي مختلف درماني براي معتادان ارائه مي شود. 
اظهار  و  اشاره  مواد  درمان سوء مصرف  سرپایي  مرکز   ۷۵ فعالیت  به  وي 
کرد: در این مراکز تیم درماني شامل پزشک ، روانشناس ، مددکار و پرستار 
حضور دارند و در مواردي معتادان، با تشخیص پزشک به روانپزشک ارجاع 

داده مي شوند. 
امیدي خاطرنشان کرد: در حوزه بیولوژي، پزشک و روانپزشک با تجویز دارو 

و روانشناس، کالس هاي مشاوره فردي برگزار مي کند. 
کارشناس مسئول اعتیاد بهزیستي گیالن بیان داشت: در این مراکز در حوزه 
اجتماعي بعد از بهبودي براي تسریع در رفتار فرد بهبود یافته، دخالت مي 

شود. 
با بیان اینکه در حوزه روانشناسي نیز با روش هاي مقابله با خشم و  وي 
وسوسه بدون دارو اقدام مي شود، تصریح کرد: در بخش خانواده نیز، بیماري 
اعتیاد براي خانواده فرد معتاد توضیح داده مي شود تا راحت تر با او برخورد 

کنند. 
امیدي مرکز بستري را یکي از مراکز بازپروري معتادان نام برد و یادآور شد: 
استان گیالن  تنها یک مرکز بستري در رشت تحت نظارت بهزیستي در 

فعال است. 
وي خاطرنشان کرد: معتادان در مراکز بستري به دلیل داشتن بیماري هاي 

ایرنا
وقتی تیر وترقه های چهارشنبه سوری تمام شد بیشترما به عشق عید نوروز 
زدیم به جاده تا به اصطالح از یکسال کار مداوم ، هوایی تازه کنیم ونفسی 
چاق ودوباره به سر زندگی خود برگردیم ولی از سرنوشت خود بی خبربودیم 

که جاده ها چه میدان نبردی برای ما شده است.
عمه   ، مادر  و  پدر  دیدن  برای  وشتاب  وعجله  روزانه  کار  از  خسته  همه 
 ، گردشگری  و  تفریح  یا  و  آشنایان  و  دوستان  و  برادر  و  خواهر  و  خاله   ،
سوارخودروهایی که حتی یکبار برای تعمیر لنت وترمز، چراغ وبوق وموتور 
آن به تعمیرگاه نبرده و یهویی انگارسوار اسب شدیم و تازاندیم تا اینکه به 
صحنه ناگوار رسیدم و دستپاچه زدیم به جدول ، از خودرو پرتاب شدیم و 

باالخره غزل خدا حافظی خواندیم واز دنیا رفتیم.
برخی راننده ها انگار فقط برای کشتن وکشته شدن در جاده ها ساخته شده 
وهیچ توجه به این همه اخبار روزانه تصادفات جاده ای ندارند واصال فکر 
می کنند تنها خودشان دراین نیا راننده هستند و وقتی درجاده می روند به 
جای قرار گرفتن دروسط خطوط سفید جاده ، روی خطوط سفید حرکت می 
کنند وتوجهی به قوانین راهنمایی ورانندگی اعم از سرعت ، سبقت ، دوربین 

مدار بسته ، ایستگاه پلیس ندارند.

خلیل تنیده
همینطور که قاضی داشت پرونده مطالعه می کرد ، پراید با خودش می 
گفت : ای کاش من را از رده خارج می کردند تا شاهد مرگ این همه 
انسان بیگناه درجاده ها نباشم و این همه آه ونفرین پشت سرم نباشد ، 
چند سال پیش پیکان بعد از 40سال که مرگ هزاران انسان را در جاده 

رقم زد از رده خارج شد ولی از سرنوشت من خبری نیست.
یک دفعه قاضی سر از روی پرونده برداشت و به وکیل پراید گفت: این 
چه می گوید ؟ وکیل گفت: این آمده خودش رامعرفی کند و بگوید من را 
ازخط تولید خارج کنید به اندازه کافی خون مردم به گردنم هست و دیگر 

نمی توانم این روند را ادامه دهم .
دعوا حاضر شوند،  باید همه طرف های  و گفت:  زد  پوزخندی  قاضی 
کسی که ازخودش شکایت نمی کند ، دراین حال بود که پراید از کوره در 
رفت وخودش را مقصراصلی وطرف همه تصادفات معرفی کرد وگفت: 
درهرتصادفی یک طرف دعوا منم یا به خودرویی می خورم ویا خودرویی 

به من می زند ، درهر صورت عامل مرگبار هستم .
پراید  آخه  وگفت:  کرد  تکمیل  را  پراید  های  پراید هم صبحت  وکیل 
بواسطه داشتن کولر وبخاری وجمع وجور بودن به پیکان عیال آوری 
تبدیل شده ودربیشتر خانواده های پرجمعیت وکم درآمد حضور دارد ، کم 
هزینه و کم مصرفه وبا وجود گران شدن هنوز به عنوان › پرادو‹ دراین 

خانواده ها پذیرفته شده است.
بیشتر خانواده های کم درآمد و پر جمعیت خریدار آن هستند و وقتی 
هم مسافرت می روند بصورت دسته جمعی از پدر بزرگ ومادر بزرگ 
و  کنند  می  جا خوش  آن  در  فشرده  بصورت   ، ها  بچه  ومادرتا  پدر   ،
زمانی هم تصادف می شود تلفات جمعیت پراید به مراتب بیشتراز سایر 

خودروهاست و گاهی یک نسل را نابود می کند.
دراین حین قاضی رو به وکیل کرد وگفت: تا به حال کسی از خودش 
شکایت نکرده ، بروید یک شاکی بیاورید که حداقل مدعی شده باشد که 
پراید عامل مرگ عزیزانشان شده وتا وقتی مردم دوستدار آن هستند ، 

چگونه می شود آن را محکوم کرد .
وکیل هم حق به قاضی داد و از دادگاه بیرون آمدند تا به دنبال شاکی 
بگردند یا حداقل تالش کنند که خط تولید پراید را متوقف کنند، ولی 
جاذبه های فروش اعم از دم قسط تا شرایطی و مشارکتی باعث شده که 

تاکنون به این بخش توجه نشود.
درواقع سرعت زیاد ، سبقت های غیرمجاز ودور زدن های نابجا درجاده 
های اصلی و پر رفت وآمد ازیک سو وسیستم ضعیف ایمنی باعث شده تا 
این خودرو با یک ضربه کوچک مچاله شود. مردم از راه ناچاری با هفت 
سرنشین به مسافرت می روند و در جاده های دو طرفه ، پس از برخورد 

با خودروی ازخود بزرگتر، آمار تلفات را باال می برند.
چه خوب است در راستای نصب دوربین واعمال قانون در جاده ها، برای 
آموزش رانندگان کمی برای فرهنگ رانندگی هم هزینه کنیم واجازه 
ندهیم خودروی غیرایمنی مثل پراید اوال تولید شود واگرهم تولید شد 

اجازه تردد در خارج شهر به آن داده نشود.
با  که  شود  می  دیده  راهها  وبزرگ  ها  درجاده  پراید  رانندگان  برخی 
وشاسی  ایمن  به خودروی  که  وهنگامی  روند  می  ۱40کیلومترسرعت 
بلند می رسند با آنها کورس می گذارند ویا پشت سر آنها بوق وچراغ 
می زنند که از سرراه آنها کنار برود وبه شدت از عاقبت کار ، عمر خود 
وسرنشیان غفلت می خورند و در یک لحظه واژگون و برای همیشه دنیا 

را ترک می کنند.
هرچند این عده کارخودشان می کنند وآمار تلفات را باال می برند اما 
زمینه سبقت  در  بویژه  رانندگی  باید روی فرهنگ  بنظرمی رسد هنوز 
وسرعت زیاد کار شود، زیرا برخی راننده ها در حین رانندگی با حواس 
جمع رانندگی نمی کنند یا در خودرو با خانواده درحال بگومگو هستند 
، یا باگوشی همراه صبحت می کنند ویا حال طبیعی ندارند وبرخی هم 

درحین رانندگی چرت وخواب سراغشان می اید.
البته اگر راننده زنده بماند درهرحال تمام تقصیرها به گردن خودرو وجاده 

می گذارد 
تا نجات پیدا کند.

با تصادف های  نوروز بخصوص تعطیالت  ایام  بیمه ها دراین  هرچند 
خودروها ضرر وزیان می بینند، اما بیمه یک نوع خاطر جمعی را برای 
رانندگان فراهم کرده و راننده اگر زنده ماند می گوید بیمه هزینه اش 
پرداخت می کند بطوریکه › نوه خانواده › پس از واژگونی خودرو و فوت 
مادر بزرگ ، دیه آن را از بیمه گرفته و صاحب یک خودرو نو وجدید 

هم می شود . 
البته در برخی کشورها سقفی برای سرعت وجود ندارد وکیلومتر۲۲0برای 
بنز آلمان پیش بینی شده است، اما آنها سه عامل خودرو ، انسان وجاده با 
همدیگر دیده شده است ، اما در کشور خودمان برای هرسه باید کار شود 
زیرا دریک تصادف جاده مقصر شناخته می شود ، در جایی دیگر انسان 

و در نهایت خودرو باید تقصیر را به گردن بگیرد.
از  دارد  حق  هم  وپراید  شده  واقع  مظلوم  رانندگی  فرهنگ  درهرحال 
خودش شکایت کند زیراخودروی از رده خارج کشور کره جنوبی درچند 
سال پیش ، ماشین خانواده ما ایرانی ها شده وعامل قتاله ای که ماشه آن 

را در دست خودمان گرفته و با آن در جاده ها حرکت می کنیم .

پراید یک طرف دعوا 

منزل  و  سرپایي  مراکز  در  اعتیاد  ترک  به  قادر  روان،  و  اعصاب  جسمي 
نیستند بنابراین بایستي بستري شوند. 

کارشناس مسئول اعتیاد بهزیستي گیالن، مراکز اقامتي میان مدت )کمپ( 
را از دیگر مراکز براي بازپروري معتادان عنوان و تصریح کرد: درمان در این 
مراکز به صورت درمان غیردارویي و با استفاده از گروه هاي همتا )بهبود 

یافته و حداقل داراي پنج سال درمان اعتیاد( است. 
وي با بیان این که یک پزشک حتما در این مراکز فعال است، خاطرنشان 
کرد: روانشناسان در مراکز اقامتي میان مدت در زمینه روانشناسي کار مي 

کنند. 
امیدي به فعالیت مددکاران در این مراکز اشاره و اضافه کرد: مددکاران در 
مراکز اقامتي میان مدت، معموال معتادان بهبود یافته با سابقه سه تا پنج 

سال پاکي هستند. 
از  دیگر  یکي  را  مددیاران  گیالن،  بهزیستي  اعتیاد  مسئول  کارشناس 
نیروهاي فعال در مراکز اقامتي میان مدت بازپروري معتادان ذکر و اظهار 
کرد: مددیاران در این مراکز با خانواده هاي افراد معتاد ارتباط برقرار مي 

کنند. 

به چشم  دودی  عینک  هنوز  شده  درحالیکه شب  رانندگان  ازاین  ای  عده 
گذاشته و گویا یک چشم ندارند و برای پنهان ماندن از دید مردم در همه 
حال عینک زده وبه هنگام رانندگی فاصله ها را بدرستی تشخیص نمی دهند 

تا به یک وسیله برخورد می کنند.
آمارهای پلیس نشان می دهد از ۲۷ اسفند تا ۱4فروردین ۳۶0نفر ظرف ۱8 
روز و روزانه ۲0نفر جان خود را براثر بی احتیاطی رانندگان از دست داده که 
آمار تکان دهنده وقابل تامل است و به میزان چند برابر کشته ها ، شمار 
زخمی ومعلوالن در همین تصادفات اضافه می شود که تا اخر عمر حسرت 

یک جسم سالم را می خوردند و زندگی سختی را سپری خواهند.
که  گیرد  نمی  هم صورت  دشمن  با  جنگ  دریک  حتی  کشته  میزان  این 
ما ۳۶0نفر را برای سرسالمتی یکسال درجاده ها از دست بدهیم و برای 
تکرار نشدن آن عبرت نگیریم وکمی به خودمان بیاییم که فرهنگ درست 

رانندگی کردن را ترویج کنیم .
به همت مسئوالن در حوزه های حمل نقل و پلیس هرچند تعداد کشته های 
جاده ای هرسال کم می شود ولی هنوز به اندازه سقوط یک فروند هواپیما 
در ظرف ۱8روز کشته روی دست ما می گذارند که اگر این حوادث بصورت 
یک باره صورت بگیرد بطور حتم حداقل سه روز عزای عمومی در کشور 

اعالم می شود اما چون خرد خرد و روزانه صورت می گیرد کسی هم پیگیر 
نمی شود وفراموش می شود تا سال بعد.

یک بررسی جدی دراین زمینه الزم است که عامل این همه کشته شدن در 
مدت کمتراز۲0روز چه چیز است وبعد ازآن به رفع ضعف وعوامل پرداخته 
انسان وجاده کدام بیشترین سهم در کشتار این همه   ، آیا خودرو  شود که 

انسان دارد.
بسیاری از این راننده ها از وقت تمدید گواهینامه شان گذشته و تمدید نکرده 
وحتی اگر تمدید کرده باشند بیشتر نمره دید چشم است که برخی مشکالت 
بد  همان وضعیت  با  فرد  واین  گیرد  نمی  قرار  ارزیابی  مورد  افراد  وبیماری 

درحال رانندگی درسطح شهر وجاده ها هستند.
البته این راننده ها فصلی بوده و تنها در ایام نوروز و تابستان خودرو خود از 
پارکینک بیرون می آورند و هیجان سفر و فرصت کم زمان سفر به سرشان 
از طرف وفشار خانواده از سوی دیگر و ضعف سیستم بدنی از سوی دیگر، آن 

را مهیای یک کار خطرناک مثل رانندگی می کند.
گزارش ها حاکیست برخی ازرانندگان دچار ضعف سیستم ایمنی بدن هستند 
، قندشان می افتد یا قلب و ریه شان می گیرد واصال برای رانندگی طوالنی 
مدت وسفر دور آمادگی ندارند ، آن وقت یک نسل خانواده را با خود حمل 
می کنند و وسط راه با مشکل مواجه می شوند یکدفعه قندشان می افتد ونمی 
تواند فرمان را درست بگیرد ویا پایشان از روی پدال گازوترمز شل می شود 

و یا یک چشم رانندگی می کند.
برخی دیگر بواسطه شرایط مناسب مالی خودوریی خریده وجرات رانندگی در 
سطح شهررا ندارد آن وقت با فشار خانواده به جاده می زند ودیده شده این 
راننده بواسطه نداشتن مهارت کافی وقتی خودرو از مقابل می بینند به جای 
اینکه به راه خودشان ادامه بدهند به سمت خودرو جلوی می روند و تصادف 
وحشتناکی می کنند. یاعده ای دیگر درحال بد مستی ، یا خواب آلودگی و 
صحبت کردن با تلفن همراه رانندگی می کنند که حساب اینها ویژه بوده و 
خدا نکند به این طیف راننده ها بربخوری که تا به حال طبیعی برگردند دیگر 

چیزی از خودشان وسرنشیان خودروهای دیگر باقی نگذاشته اند.
پلیس  به  بمانند  زنده  اگر  ها  خانواده  وحتی  بوده  ساز  حادثه  ها  همین 
رسیدن  قبل  راننده  که  کنند  نمی  گزارش  بهداشتی  و  امدادی  وسازمانهای 
به حادثه سیستم بدنی آن دچار نقص فنی یا حال طبیعی نبوده واین را به 

خودرو نسبت می دهند.
هرچند اینگونه مطالب آنهایی که باید بخوانند ، نمی خوانند اما بهرحال باید 
گفت این گونه حوادث مثل جنگ وکشتار حادثه منا نیست که دیگران به ما 
تحمیل کردند ، اینها بدست خودمان ۳۶0نفر را زیر خاک کردیم وحق حیات 
ودیگران  عزیزانم  به خون خود،  وپامان  بیایم دست  گرفتیم،  ازانان  طبیعی 

آلوده نکنیم ومثل یک انسان با وجدان زندگی کنیم.

مراكز بازپروري معتادان
 تالش براي بازگشت  

دوباره به جامعه

وي با بیان اینکه افراد براي درمان اعتیاد در این مراکز یک تا سه ماه بستري 
مي شوند، خاطرنشان کرد: 4۵ مرکز اقامتي میان مدت نیز در مراکز مختلف 

استان گیالن تحت نظارت بهزستي فعال است. 
امیدي مراکز گذري ترک اعتیاد DIC را از دیگر مراکز بازپروري معتادان نام 
برد و ادامه داد: در این مراکز، معتادان استفاده کننده از روش هاي سنگین 

مواد مخدر مانند تزریقي به سوي مصرف سبک تر هدایت مي شوند. 
از  جلوگیري  براي  را  مراکز  این  گیالن  بهزیستي  اعتیاد  مسئول  کارشناس 
بسیاري بیماري ها شامل ایدز و هپاتیت موثر دانست و یادآور شد: پنج مرکز 

گذري اعتیاد نیز در استان فعال است. 
وي مرکز شلتر به عنوان سرپناه شبانه معتادان )تنها یک مرکز در شهرستان 
تالش( را یکي دیگر از مراکز نام برد و یادآور شد: در این مرکز، یک وعده 

غذاي گرم در شب به آنان ارائه مي شود. 
به یاد داشته باشیم که روند بازپروري معتادان و آماده سازي بازگشت آنها 
به جامعه، مانند هر بیماري دیگري، نیازمند زمان، انجام درمان هاي مرتبط 
و پیگیري هاي بعدي است و این، نخستین گام براي نجات جامعه از دامن 

اعتیاد است.

ما و 360 جسد نوروزی

بخواهند به نظم و آرامش و امنیت شهروندان خدشه وارد کنند، قاطعانه برخورد مي کند و 
افرادي که نیات پلیدي در سر مي پرورانند، بدانند که با اقدام قانوني و جدي پلیس رو به 

رو خواهند شد.
بر اساس گزارش دیگري از واحد اطالع رساني پلیس گیالن به ایرنا، رئیس پلیس مبارزه با 

مواد مخدر استان از کشف ۳۹ کیلو و ۵00 گرم حشیش در رشت خبر داد. 
احداهلل احدي گفت: در پي بررسي اخبار رسیده مبني بر فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد 
مخدر از استان هرمزگان و توزیع در استان گیالن، ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر با استفاده از شگردهاي پلیسي از تهیه و توزیع مواد مخدر در گیالن توسط دو 

قاچاقچي ۳0 و ۳4 ساله گیالني با همکاري دو قاچاقچي هرمزگاني، مطلع شدند.

 فروردین ۱۳۹۵
 سال اول

 شماره اول
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المللي  بین  تورنمنــت 
برگزار مي شود جام كاسپین 

رئیس سازمان جهاني فوتبال ساحلي از برگزاري تورنمنت بین المللي کاسپین به میزباني منطقه آزاد انزلي خبر داد.
جان کاسکو عصر جمعه در حاشیه بازدید از منطقه آزاد انزلي اظهار کرد: این تورنمنت حدود شش ماه آینده و با حضور تیم هاي فوتبال ساحلي 
کشورهاي حاشیه دریاي خزر برگزار مي شود. وي با اشاره به تکمیل ساخت مجموعه ورزشي فوتبال ساحلي توسط منطقه آزاد انزلي افزود: این 

منطقه توانایي میزباني تورنمنت هاي بین المللي همچون تورنمنت کاسپین را دارد.
کاسکو به انعقاد قرارداد با منطقه آزاد انزلي اشاره و اضافه کرد: مدت قراردادهاي فدراسیون جهاني فوتبال ساحلي، بین سه تا پنج سال بوده و به 
برنامه هاي یک ساله از سوي این فدراسیون توجهي نمي شود. وي تاکید کرد: درصورت ثبت قرارداد دوطرفه، نام تورنمنت بین المللي کاسپین 

در وبسایت جهاني این فدراسیون ثبت خواهد شد.

سال  بهاری  روزهای  در 
این  داریم.  قرار  جدید 
فوتبال  نمایندگان  روزها 
های  لیگ  در  گیالن 
مختلف کشوری از شرایط 
برخوردارند.  ای  ویژه 
لیگ  در  داماش  و  ملوان 
اول  دسته  و  برتر  های 
همانند سال گذشته برای 
بقا می جنگند و در لیگ 
دسته دوم هم تمام تالش 

سپیدرود رشت و رهپویان رضوانشهر برای راهیابی به 
تا روزهای حساسی پیش روی  لیگ دسته اول است 

فوتبالدوستان گیالنی قرار گیرد.
به بهار سال گذشته فوتبال  می خواهیم فالش بکی 
گیالن بزنیم. ملوان در چهاردهمین دوره لیگ برتر با 
هر زحمتی که بود توانست سهمیه اش را حفظ کند ، 
داماش در لیگ یک هم همینطور و البته در لیگ دسته 
دوم سپیدرود رشت هم علیرغم حضور در مرحله دوم 
در نهایت از صعود به لیگ دسته اول بازماند تا بهار ۹4 

بدین گونه برای فوتبالدوستان گیالنی رقم بخورد.
اما نکته برجسته و قابل تامل ماجرا جشن های بهاره 
فوتبال گیالن بود. جایی که انزلی چی ها بابت بقای 
ملوان در لیگ برتر جشن گرفتند و البته در رشت هم 
داماشی ها از بابت عدم سقوط داماش گیالن از لیگ 

دسته اول به هم تبریک گفتند.
اینکه چگونه می شود که فوتبال گیالن به جایی می 
رسد که بابت » عدم سقوط« جشن می گیرد خود بحث 
مفصل و جداگانه ای را می طلبد و البته که نمی خواهیم 
در این یادداشت  به این زوایایی از این ماجرا بپردازیم.

واقعیت اما این است که فوتبال گیالن از یک درد کهنه 
با وجود آن، عدم سقوط خود بهانه  رنج می برد که  
ای برای برپایی جشن بقا می شود.و تا روزی که که 
این درد درمان نشود باز هم باید شاهد برپایی چنین 

جشنهایی باشیم.
اکنون و در بهار۹۵ وضعیت نمایندگان فوتبال گیالن 
در لیگ هایشان مشابه فصل گذشته و حتی سخت تر 
از آن است. ملوان در لیگ برتر جایگاه متزلزلی دارد. 
داماش هم فعال در زمره تیمهای کاندیدای سقوط قرار 
دارد و هوادارانش را دلواپس نموده است. با این تفاسیر 
باید اذعان کرد که با در نظر گرفتن شرایط فعلی سقوط 
اول  برتر و دسته  لیگهای  نکردن ملوان و داماش در 
سقف آرزوی هوادارانشان است و بی شک در صورت 
تحقق این مسئله شاهد تکرار جشن بقا در بهار ۹۵ هم 
خواهیم بود ، جشنی که اگر چه در پس شیرینی ظاهری 
اش ، با شأن فوتبال گیلکی همخوانی ندارد، اما الاقل 
برای این مقطع زمانی برای هواداران ملوان و داماش از 

جلوه ویژه و دلنشینی برخوردار خواهد بود.
پارسال می  امسال و  بهاره  تفاوتی که جشن  تنها  اما 
با صعود  است که  این  باشند  داشته  یکدیگر  با  توانند 
سپیدرود  یعنی  دو  لیگ  در  گیالن  فوتبال  نمایندگان 
 ،) این دو تیم  از  ) یا حداقل صعود یکی  و رهپویان  
جشن امسال عالوه بر دلیل » عدم سقوط » حداقل 
بهانه دیگری به نام »صعود » نیز خواهد داشت تا فقط 
دلخوش به سقوط نکردن نمایندگان فوتبال مان نباشیم 
البته که امیدواریم این هر دو بهانه را برای برپایی  و 

جشن بهاره امسال مان داشته باشیم.
 البته در انتها ی این یادداشت و در اولین شماره این 
ماهنامه امیدواریم در روزهای بهاری ۹۵ ، حال و هوای 
 ، دارد  هم  را  بیشماری  طرفداران  که  گیالن  فوتبال 
تحول و طراوت یافته و مشکالت نمایندگان باشگاهی 
فوتبال گیالن برطرف شود تا دیگر سقوط نکردن بهانه 
ای برای برپایی جشن های بهاره فوتبال گیالن نشود.  

بهروز عطایی سرمربی جدید تیم ملی والیبال جوانان ایران اسامی 
بازیکنان این تیم را برای حضور در مسابقات آسیایی چین تایپه 
اعالم کرد که در این لیست نام »علی رمضانی« پاسور آینده دار 

گیالنی نیز به چشم میخورد.
به گزارش خط اول، اردوی تیم ملی جوانان کشورمان از ۲4 
فروردین برای آمادگی بیشتر جهت شرکت در هجدهمین دوره 
رقابت های قهرمانی جوانان پسر آسیا برپا شد، گفتنی است این 

مسابقات در چین تایپه برگزار می شود.
در همین راستا به جهت حمایت از علی رمضانی که عنوان سوم 
جهان را به همراه تیم ملی نوجوانان در کارنامه دارد در مکاتبه 
ای از مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیالن، خواستار 
رسیدگی بیشتر به وضعیت این پدیده گیالنی شدند که پاسخ 
وی بسیار قابل تامل بود. رهنما اظهار کرد: تقدیر و تشکر یک 

روال خاصی دارد که باید از مسیرش جلو برویم! 
های  پدیده  اندک  دلسردی  باعث  برخوردها  همین  متاسفانه 
ورزش گیالن می شود خود رمضانی در این خصوص اظهار 
گله می کند و می گوید: متاسفانه تاکنون هیچ حمایتی از سوی 
ورزش و جوانان گیالن به عنوان تشویق و باالبردن روحیه از 
من نشد.  این گله را از مسئولین ورزش استان دارم. نه تنها من 
بلکه قهرمانان جوان دیگری هم در این استان هستند که با بی 
توجهی و عدم حمایت باعث می شوند نتوانند ان روند خوب 
از  این سال جدید  امیدوارم در  ادامه دهند  را  و درخشان خود 

ورزشکاران و افتخار آفرینان استان بیش از پیش حمایت شود.
پاسور تیم سفیر گیالن یکی از ارکان اصلی تیم ملی در کسب 
این  در  زیبایش  های  بازی  تاریخ،  و  بود  جهان  سوم  عنوان 
مسابقات بخصوص درخشش در مقابل ایتالیا را از یاد نخواهد 
برد، سایت تابناک گیالن با وی که ۱۵ اردیبهشت ۱8 ساله می 
شود گفتگویی انجام داده است که نظر شما را به قسمتهایی از 

آن جلب می کنیم:
-  من از همون کودکی به ورزش عالقه خیلی زیادی داشتم و 
تو اوقات فراغتم با دوستانم فوتبال بازی میکردم اما از آن جایی 
که پدرم از والیبالیست های بزرگ شهر و استان بود و همینطور 
من در پنجه زدن و ساعد زدن استعداد خاصی از خودم نشان داده 
بودم از کالس پنجم ابتدایی بود که به شکل جدی زیر نظر پدرم 

احمد رمضانی والیبال رو دنبال کردم.
- اولین حضورم از مسابقات مدارس استان شروع شد و در دوران 

یادداشت
جشن ويژه فوتبال گیالن

آیا » جشن بهاره«  فوتبال گیالن در 
سال جدید هم تکرار می شود؟

میثم محبوب

رهنما: تقدیر كردن روال اداری دارد!
از پديــده ملی پوش والیبال گیالن؛ پاســخ عجیب و غريب مديركل ورزش و جوانان برای حمايت 

راهنمایی و دبیرستان هم همراه تیم استان گیالن در مسابقات 
کشوری هم شرکت کردیم.

-سال ۹۳ بود که از طرف هیئت والیبال رشت برای تست دهی 
تیم ملی نوجوانان به فدراسیون والیبال معرفی شدم. سرمربی تیم 
هم آقای رضا وکیلی بودن که به استعدادیابی در سطح کشور 
معروف هستند، پس از حضورم در اردو و شرکت در تمرینات 
بسیار سختی که در نظر گرفته بودند خدا رو شکر توانستم نظر 

اعضای کادر فنی را جلب کنم و به عضویت تیم ملی در بیایم.
- در تیم ملی اوایل کار، تمرینات بسیار سخت و طاقت فرسایی 
را برای ما در نظر گرفته بودند که بتوانند در وهله اول آمادگی 
جسمانی ما را باال ببرند. ما هم رفته رفته با این تمرینات عادت 
کردیم و به یک آمادگی نسبی رسیدیم. پس از ان بود که در 
با قهرمانی ما همراه بود؛  تورنمنت تونس شرکت کردیم که 
همینطور در مسابقات ترکیه و صربستان هم شرکت کردیم 
برای آمادگی حضور در مسابقات آسیایی و پس از این مسابقات، 
در شهریور ۹۳ هم عازم مسابقات آسیایی سریالنکا شدیم. در 
این مسابقات با تیم های قطر و هند و بحرین همگروه بودیم 
که هر سه تیم رو با نتیجه ۳ بر 0 شکست دادیم. پس از ان با 

همین نتیجه از سد تیم های کره جنوبی، استرالیا، چین و ژاپن 
هم گذشتیم و برای اولین بار در تاریخ مسابقات آسیایی بدون 
حتی یک ست باخته قهرمان آسیا شدیم و سهمیه حضور در 

مسابقات جهانی آرژانتین رو کسب کردیم.
تیم  نام  با  نوجوانان  ملی  تیم  آسیا،  در  قهرمانی  از  پس   -
این تصمیمی  ارتعاشات صنعتی در سوپرلیگ شرکت کرد، 
بود که فدراسیون برای ما گرفت چون ما در سال مسابقات 
جهانی قرار داشتیم و برای اینکه از آمادگی جسمانی و تمرینی 
فاصله نگیریم این تصمیم گرفته شد. با اینکار بین بازیکنان 
تیم هماهنگی خیلی خوبی شکل گرفت و همینطور بازی 
مقابل بزرگان لیگ هم به تجربیات ما بیشتر اضافه کرد. ما 
در این دوره لیگ که به نام زنده یاد حسین معدنی برگزار شد 
عملکرد خوبی هم از خودمان به نمایش گذاشتیم و شاید بتوان 
گفت موفقیت مان در مسابقات جهانی هم حاصل این تصمیم 

فدراسیون بود.
-ما قبل از اعزام به مسابقات جهانی در دو تورنمت ایتالیا و 
آلمان به میدان رفتیم و روی این تیم ها تا حد زیادی شناخت 
پیدا کردیم. پس از ان بود که راهی کشور آرژانتین شدیم؛ ما 

در این مسابقات با تیم های لهستان، بلغارستان، شیلی و چین 
تایپه همگروه بودیم که به جز باخت به لهستان مابقی بازی ها 
رو با برد پشت سر گذاشتیم و راهی مرحله بعد شدیم. در مرحله 
دوم هم ابتدا به مصاف تیم آلمان رفتیم که در یک بازی خوب 
توانستیم این تیم را هم شکست بدهیم و به مرحله یک چهارم 
صعود کنیم اما در این مرحله به تیم قدرتمند ایتالیا برخورد کردیم 
ما ابتدا دو ست اول را به این تیم واگذار کرده بودیم و در ست 
سوم هم ۱4 بر ۱8 از این تیم عقب بودیم اما بعد از این بود که 
من وارد میدان شدم و تونستیم ۵ امتیاز متوالی کسب کنیم و به 
نوعی بازی را برگردنیم و خدا رو شکر هم در انتها موفق شدیم 
۳ بر ۲ این تیم را شکست بدیم و به مرحله نیمه نهایی صعود 
کنیم.  در این مرحله مجددا به تیم لهستان برخورد کردیم که 
متاسفانه بازم مغلوب این تیم شدیم و به بازی رده بندی رفتیم. 
اما در این بازی تیم خوب روسیه را شکست دادیم و به مقام سوم 

جهان دست پیدا کردیم.
- بعد از این مسابقات چند پیشنهاد برای بازی در لیگ برتر 
داشتم اما متاسفانه شرایط حضورم در لیگ به طور کامل فراهم 
نشد و به رشت برگشتم و به عضویت تیم سفیر گیالن در اومدم. 
متاسفانه در این مدت هیچ حمایتی هم از سوی ورزش و جوانان 
گیالن حتی به عنوان تشویق و باالبردن روحیه از من نشد. و این 
گله را از مسئولین ورزش استان دارم. نه تنها من بلکه قهرمانان 
جوان دیگری هم در استان هستند که با بی توجهی و عدم 
حمایت باعث میشوند ان روند خوب و درخشان خود را نتوانند 
ادامه دهند امیدوارم در این سال جدید از ورزشکاران و افتخار 

آفرینان استان بیش از پیش حمایت شود.
- االن در مقطع دیپلم هستم ولی قصد دارم تا جایی که میتوانم 
درسم را در کنار ورزش حرفه ایی ادامه دهم چون اعتقاد دارم 
یک ورزشکار تحصیل کرده بیشتر میتواند موفق باشد هدفمم 
برای آینده رسیدن به پیراهن تیم ملی بزرگساالن است که با 
این تیم بتوانم افتخارات زیادی را برای کشور و مردمم به دست 

بیاورم.
-الگوی ورزشی من سعید معروف بوده و هست و همه تالشمم 
اینه که روزی بتوانم به جایگاه سعید معروف در عرصه باشگاهی 

و ملی دست پیدا کنم.

نیش اول

نادر خسرو گیالنی ادیب ورزشکارایران باستان )اخوی کوچک ناصر خسرو(  در سفر به نقاط مختلف 
دنیای جدید، وقایع ورزشی دنیای فرنگ را به رشته تحریر در آورده است. او درخصوص فوتبال چنین 

می نویسد:
فوتپال یا ساِغر نوعی نبرد است که تعداد جنگجویان آن بایستی الزاما برابر باشد. در این نبردها حمل 
سالح ممنوع است و افراد می توانند از ضربات تنه، پا و سر خود برای نبرد و غلبه بر حریف استفاده 
کنند. عموما قدبلندترین فرد را  در انتها نگه میدارند  که  می تواند از ضربات مشت خود هم استفاده 
کند. بدلیل گرمای هوا جنگجویان زره نمی پوشند و به همین دلیل قبل از مسابقات چند هفته ای را 
به پرورش اندام و قوی کردن عضالت می پردازند. جنگ فوتبال بسیار طوالنی بود و اینجانب بدلیل 
وعده ای که با سبیه یکی از وزرای فرنگی داشتم حوصله نکردم تا  آخر بمانم لیکن در آن مدت که 

جلوس کرده بودم کسی کشته و زخمی نشد.
کنایات و اصطالحات:

تشویق: فحاشی همگانی. صدای جمعی از مردم که همزمان فحش واحدی را تکرار می کنند.
خانواده  مورد  در  شده  بندی  طبقه  اطالعات  بزنند.  فریاد  بلند  با صدای  که  دروغی  فحش.  شعار:   

بازیکنان که برای اولین بار در ورزشگاه افشا می شوند.
تماشاگر: کسی که بازی را تماشا می کند و همزمان به ابراز احساسات فرو خورده خودش می پردازد. 
کسی که بهترین گونه آن در ایران زندگی می کند و به ورزشگاهها می رود. این موجود همیشه به 

هنگام تخریب امکانات و تابلو شدن فحاشیها با تماشاگرنما جایگزین می شود.
در  بد  اتفاقات  تمام  فردی که همیشه مسئول  بدبخت.  تو سری خور.  واقعی.  تماشاگر  تماشاگرنما: 

ورزشگاه است.  
بلند می شوند و به کس یا کسانی فحش یا  افرادی که به طور منظم و هماهنگ  موج مکزیکی: 

عالمت می دهند. این نوع فحاشی مانند ذرت مکزیکی لذیذ است.
شیر سماور: زائده تحویل چای به درون استکان به شکلی زننده و توهین آمیز. وسیله ابراز احساسات 

تماشاگران که معموال به همراه الستیک و اگزوز خاور استعمال می شود.
لیدر: پیشرو. بوقدار. افرادی که بتوانند بابت فحش دادن مردم پول دریافت کنند. کسانی که برای 
جلوگیری و یا هدایت و هماهنگی فحش های تماشاگران هزینه ایاب و ذهاب دریافت می کنند. انواع 

رقاص و فحاش آن بیشتر مورد توجه هستند.

اعضای  به  حساس،  اعضای  اتفاقی  برخورد  است.  شده  آن  دیدن  به  موفق  داور  که  لگدی  خطا: 
غیرحساس بدن بازیکن حریف. تسویه حساب و جبران فحش ها تا همان لحظه ارتکاب و سبک 

شدن حساب تا برخورد بعدی.
پخش زنده: دلیل استخدام جواد خیابانی در صدا  سیما. عامل پر شدن جدول زمانی تلویزیون در 
دوره گرانی هزینه های تولید برنامه. فراهم کردن امکان تماشای بازی بدون شنیده شدن اصوات 

فحاشی ها
پخش با تاخیر: دلیل عدم تعدیل نیروهای قدیمی گزارشگر صدا و سیما. فراهم کردن امکان تماشای 

بازی بدون شنیده شدن اصوات فحاشی ها و تصاویر شکیرا
گزارشگر: عامل ترغیب افرادی که از منزل بازی را تماشا می کنند برای همراهی با تماشاگران داخل 
استادیوم و ایجاد بهانه برای فحاشی. مسئول صدور نظریات عرفانی و فلسفی در حین مسابقه. دلیل 

اصلی کاهش صدای تلویزیون و فحش خوردن بینندگان منزل از همسر و یا مادر. 
اما  باشد  داشته  بازیکنان  با  یادگاری  عکس  گرفتن  و  فوتبال  به  عالقه  که  کسی  پایه:  بلند  مقام 

حضورش در ورزشگاه باعث باخت تیم میزبان است. 

سفرنامه نادر خسرو گیالنی

41 سهمیه ایران برای المپیک 
گیالن هنوز بدون سهمیه13 سهمیه با رکورد لندن فاصله داریم

ورزش ایران تا به امروز که کمتر از چهارماه به آغاز بازی های 
۲0۱۶ المپیک در ریودوژانیرو باقی مانده صاحب 4۱ سهمیه 
حضور در این بازی ها شده است؛ این تعداد سهمیه در ۱0 

فدراسیون به دست آمده است.
به گزارش مهر، میادین کسب سهمیه المپیک ۲0۱۶ از سال 
۲0۱4 آغاز شد و احسان روزبهانی اولین ورزشکاری بود که 
موفق شد از حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ نیمه 
صاحب  مصدومیت  وجود  با  جهان  بوکس   ۲0۱4 ای  حرفه 
هم  سهمیه  آخرین  شود.  آتی  المپیک  های  بازی  سهمیه 
تیم  دیسک  پرتابگر  صمیمی،  محمود  توسط  شنبه  شامگاه 
ملی دوومیدانی ایران به دست آمد. صمیمی در رقابت های 
سومباتلی مجارستان با ثبت رکورد ۶۵ متر  مجوز حضور در 
از  البته پیش  المپیک ۲0۱۶ ریو را کسب کرد.  رقابت های 
صمیمی که هفتمین سهمیه دوومیدانی را به دست آورد، تنیس 
روی میز برای اولین بار در طول تاریخ توسط ندا شهسواری و 

برادران عالمیان صاحب سهمیه المپیک شد. 
در مجموعه اینکه تا به امروز ورزش ایران در ۱0 فدراسیون و 
۱۱ رشته )با جدا کردن کشتی فرنگی و آزاد( صاحب سهمیه 

المپیک شده است که در این میان دوومیدانی و وزنه برداری به 
ترتیب با ۷ و ۵ سهمیه باالتر از دیگر رشته ها قرار دادند. 4۱ 
سهمیه ورزش ایران که تا به امروز برای حضور در بازی های 

المپیک ریودوژانیرو به دست آمده، عبارت است از:
بوکس )یک سهمیه(

احسان روزبهانی در وزن 8۱ کیلوگرم )مسابقات ۲0۱4 رنکینگ 
جهانی بلغارستان(

دوومیدانی )۷ سهمیه(
رضا قاسمی و حسن تفتیان در دوی ۱00 متر، لیال رجبی در 
پرتاب وزنه، حمید زورآوند در پیاده روی، احسان حدادی )پرتاب 
ماراتن(، محمود صمیمی  )دو  مرادی  جواد  و محمد  دیسک( 

)پرتاب دیسک(
دوچرخه سواری )سه سهمیه(

سه سهمیه ایران در بخش جاده و از مسابقات ۲0۱۵ قهرمانی 
آسیا به دست آمد

تکواندو )۴ سهمیه(
فرزان عاشورزاده در وزن -۵8 کیلوگرم، مهدی خدابخشی در 

وزن -80 کیلوگرم و سجاد مردانی و کیمیا علیزاده

تیراندازی)۵ سهمیه(
تفنگ  در  اللهی  سبقت  گلنوش  خدمتی،  نجه  احمدی،  الهه 
بادی ۱0 متر، پوریا نوروزی در تپانچه بادی و مه لقا جام بزرگ 

در تفنگ سه وضعیت
کشتی آزاد )۶ سهمیه(

حسن رحیمی در وزن ۵۶- کیلوگرم، احمد محمدی در وزن 
۶۵- کیلوگرم، علیرضا قاسمی در وزن ۷8- کیلوگرم، علیرضا 
وزن ۹۷-  در  طهان  عباس  کیلوگرم،  وزن 8۶-  در  کریمی 

کیلوگرم و کمیل قاسمی در وزن
کشتی فرنگی )۴ سهمیه(

در  اخالقی  اله  در وزن ۷۵- کیلوگرم، حبیب  سعید عبدولی 
وزن 8۵- کیلوگرم، قاسم رضایی در وزن ۹8- کیلوگرم و امید 

نوروزی در وزن
تیر و کمان )یک سهمیه(
زهرا نعمتی در ریکرو انفرادی
وزنه برداری )۵ سهمیه(

فدراسیون بین المللی وزنه برداری سهمیه المپیک را براساس 

امتیازات کسب شده تیم های مختلف در رقابتهای قهرمانی 
سال ۲0۱4 قزاقستان و ۲0۱۵ هیوستون آمریکا  تعیین کرد و 

بر همین اساس ایران صاحب پنج سهمیه شد.
شمشیربازی )۲ سهمیه(

مجتبی عابدینی و علی پاکدامن در اسلحه سابر
تنیس روی میز )۳ سهمیه(

نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، ندا شهسواری
ورزش ایران در المپیک لندن با ۵4 صاحب سهمیه شرکت 
کرد. با این حساب ۱۳ سهمیه دیگر الزم است تا دستیابی به 
این رکورد؛ مسئوالن ورزش به خصوص کمیته ملی المپیک 
 ۱۲ احتساب  و  والیبال  شدن  المپیکی  با  دارند  زیادی  امید 
بلندی  گام  المپیکی کشورمان  کاروان  رشته،  این  از  سهمیه 
برای نزدیک شدن به تعداد سهمیه های المپیک ۲0۱۲ بردارد.

نکته جالب برای ما گیالنی ها این است که متاسفانه ورزش 
گیالن هنوز نتوانسته برای المپیک ریو سهمیه ای کسب کند 
یک  صاحب  تنها  گیالن  هم  لندن   ۲0۱۲ المپیک  در  البته 
در  که  بود  شده  پور  قاسمی  امین  توسط  بوکس  در  سهمیه 

همان دور اول باخت  حذف شد.

 فروردین ۱۳۹۵
 سال اول

 شماره اول
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ورزشــی  . اجتماعی  ماهنامه 

برادر علیرضــا جهانبخش 
لژيونر شد! هم 

در روزهایی که طرفداران آلکمار شاهد درخشش ملی پوش ایرانی خود هستند برادر این بازیکن هم راهی هلند شد بلکه راه حضور در فوتبال 
حرفه ای را زودتر طی کند.

 تارنمای هواداران داماش گیالن به نقل از ورزش سه، امیر هاشمی مقدم بازیکن سابق فوتبال ایران و استقالل که این روزها در هلند مربیگری 
می کند و تیمی در دسته های پایین تر فوتبال هلند را رهبری می کند این روزها میزبان برادر کوچک تر علیرضا جهانبخش در تیمش است.

محمدرضا جهانبخش که همچون برادرش علیرضا فوتبال را در دستور کار قرار داده این روزها در هلند و در تیم هاشمی مقدم تمرین می کند تا 
جایی که این پیشکسوت فوتبال ایران در جدید ترین پست خود در شبکه های اجتماعی با انتشار تصویری از برادر جهانبخش و پسر خود نوشت:» 

محمدرضا جهانبخش برادر کوچک تر علیرضا ستاره آلکمار مهمان تازه فوتبال هلند است«.

تاريخچه كامل 82 دربی سرخابی هابرتریهمچناندراردویآبیها

یکی  پرسپولیس  و  استقالل   8۲ شماره  دربی 
از زیباترین و پرگل ترین بازی های تاریخ بود، 
پرسپولیس در این دیدار با نتیجه 4 بر ۲ حریف 
دیرینه خود را شکست داد اما همچنان برتری در 
اردوی آبی هاست، آنها تاکنون از 8۲ دیدار ۲4 
بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتند و پرسپولیس 
با برد اخیر به عدد ۲۱ رسید و ۳۷ بازی نیز به 
دربی های  تاریخچه  است.  انجامیده  تساوی 

سرخابی از ابتدا تاکنون به این شرح است:
دیدار اول: ۱۶فروردین ۱۳4۷ 

تاج صفر- پرسپولیس صفر
***

دیدار دوم: ۲0 دی ماه ۱۳4۷ 
پرسپولیس 0ـ  0 تاج 

***
دیدار سوم، ۳۱ مرداد ماه ۱۳48

تاج ۳ - ۱ پرسپولیس
گل ها: دقیقه ۷۲ ناظم گنجاپور برای پرسپولیس

دقیقه 8 احمد منشی زادهـ  دقیقه 4۳ علی جباریـ  
دقیقه 8۹ کاروحق وردیان  برای تاج

***
دیدار چهارم جمعه ۱۷ بهمن ۱۳48

تاج ۳ - 0 پرسپولیس 
این بازی تا دقیقه 8۲ با تک گل غالمحسین 
مظلومی برای تاج ادامه یافت، اما در این لحظه 
تیم پرسپولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوه 
قضاوت ترک کرد و فدراسیون فوتبال نتیجه را سه 

بر صفر به سود تاج اعالم کرد.
***

دیدار پنجم جمعه ۳ مهر ۱۳4۹
پرسپولیس ۲ - ۳ تاج

گل  های پرسپولیس: علی پروین ۷، حسین کالنی 
۲۳

تاج: جواد قراب ۷۳، کارو حق وردیان 8۷، عباس 
مژدهی 88 

***
دیدار ششم ۲۷ دی ماه ۱۳4۹ 

تاج ۳ - 0 پرسپولیس
گل تاج: عباس مژدهی۷۵ گل پرسپولیس: حسین 

کالنی ۲
این بازی هم تا دقیقه هشتاد یک یک در حال 
جریان بود که به دنبال نفوذ محمود خوردبین و 
شوت زیبای او دروازه تاج فرو ریخت. اما در حالی 
که بازیکنان پرسپولیس سر از پا نمی شناختند، داور 
با اعالم خطای خوردبین گل این تیم را مردود 
اعتراض  و  تصمیم  این  دنبال  به  کرد.  اعالم 
پرسپولیسی ها، ناگهان عزیز اصلی کاپیتان این 
تیم در حالی که خشم و عصبانیت چهره اش را 
در خود فرو برده بود، به داور نزدیک شد و پس 
از آنکه سیلی محکمی به او زد، زمین را ترک 
و  یافت  ادامه  مدتی  جنجال  و  مشاجره  گفت. 
سرانجام پرسپولیسی ها حاضر به ادامه بازی شدند، 
ولی وقتی اصلی دوباره به زمین بازگشت، داور از 
پذیرفتن او خودداری کرد و حکم به اخراج او داد و 
در اینجا بود که پرسپولیس حاضر به پذیرش رأی 
داور نشد و میدان را ترک کرد تا نتیجه این بازی 

سه، صفر به سود تاج اعالم شود. 
***

دیدار هفتم: ۲8 خرداد ۱۳۵0 
پرسپولیس ۱ - ۱ تاج

تاج:  گل   )۹0( ایرانپاک  صفر  پرسپولیس:  گل 
غالمحسین مظلومی )۳۱(

***
دیدار هشتم :  ۱۵ بهمن ۱۳۵0

تاج ۱ - 4 پرسپولیس
گل تیم تاج: علی جباری ۷۵

گلهای تیم پرسپولیس: حسین کالنی 4۳و۹0، 
صفر ایرانپاک ۵۶، محمودخوردبین ۷۵

***

دیدار نهم: ۳ فروردین ۱۳۵۱
پرسپولیس ۲ - 0 تاج

گلهای تیم پرسپولیس: صفر ایرانپاک ۵0، حسین 
کالنی 8۹

دیدار دهم: ۱۱ اسفند ۱۳۵۱
پرسپولیس 0 - ۲ تاج

گلهای تیم تاج: علی جباری 8۷و40
***

دیدار یازدهم: ۲۵ خرداد ۱۳۵۲
تاج ۱ - 0 پرسپولیس

گل تیم تاج: رضا عادلخانی ۳
***

دیدار دوازدهم: ۱۶ شهریور ۱۳۵۲ 
پرسپولیس ۶ - 0 تاج

گلهای تیم پرسپولیس: همایون بهزادی ۵0، ۹0 ، 
8۶ ، ایرج سلیمانی 4۵ و ۵۶ ، حسین کالنی ۳۲

***
دیدار سیزدهم: ۱8 آذر ۱۳۵۲

تاج ۱ - ۱ پرسپولیس
گل تیم تاج: علی جباری ۷0ـ  گل تیم پرسپولیس: 

همایون بهزادی 4۶
***

دیدار چهاردهم: 4 خرداد ۱۳۵۳
پرسپولیس 0 - ۱ تاج

گل تیم تاج: حسن روشن 88 
***

دیدار پانزدهم: ۲۷ آذر ۱۳۵۳
تاج ۱ - ۲ پرسپولیس

گل تیم تاج: غالمحسین مظلومی ۶0 گلهای تیم 
حاج  اسماعیل  و   ۵0 ایرانپاک  صفر  پرسپولیس: 

رحیمی پور 8۱
***

دیدار شانزدهم: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵4
پرسپولیس ۱ - ۳ تاج

گلهای تیم تاج: غالمحسین مظلومی ۱۱ و ۶۲ ، 
صفر  پرسپولیس:  تیم  گل  مژدهی4۷  مسعود 

ایرانپاک ۵۳
***

دیدار هفدهم: ۲۵ مهر ۱۳۵4
تاج 0 - ۲ پرسپولیس

 ،۲۲ فتاحی  جهانگیر  پرسپولیس:  تیم  گلهای 
اسماعیل حاج رحیمی پور ۳8

***
دیدار هجدهم: ۲۷ اسفند ۱۳۵4

پرسپولیس ۱ - ۱ تاج
گل تیم تاج: مسعود مژدهی۲0 گل تیم پرسپولیس: 

محمود خوردبین 8۵
***

دیدار نوزدهم: ۲ مهر ۱۳۵۵
تاج ۱ - ۱ پرسپولیس

گل تیم تاج:  هادی نراقی ۲۶ گل تیم پرسپولیس: 
علی پروین 40

***
دیدار بیستم: ۱8 اردیبهشت ۱۳۵۶

پرسپولیس 0 - ۳ تاج
گل های تیم تاج: محرم عاشری 4۵ ، حسن روشن 

8۳ ، سعید مراغه چیان 88
***

دیدار بیستم ویکم: ۱8 آذر ۱۳۵۶
تاج ۱ - ۲ پرسپولیس

گل تیم تاج: حسن روشن 8۵ گلهای تیم پرسپولیس: 
صفر ایرانپاک ۱۵ و۳4

***
دیدار بیستم ودوم: ۲۵ آبان ۱۳۵8

پرسپولیس 0 - ۱ استقالل
گل تیم استقالل: غالمرضا فتح آبادی 4۲

این بازی در دقیقه ۷۵ به دلیل هجوم تماشاگران 
به داخل زمین نیمه تمام ماند  این دیدار دوستانه به 
مناسبت بزرگداشت مرحوم علی دانایی فر برگزار شد

***
دیدار بیستم وسوم: ۱۳ تیر ۱۳۵۹

استقالل 0 - 0 پرسپولیس
***

دیدار بیستم و چهارم: ۱۶ مهر ۱۳۶0
پرسپولیس 0 - 0 استقالل

***
دیدار بیستم و پنجم: ۱۷ دی ۱۳۶۱

استقالل ۱ - ۱ پرسپولیس
گل تیم پرسپولیس: غالمرضا فتح آبادی ۱0 گل تیم 

استقالل: بهتاش فریبا 8۷
***

دیدار بیستم و ششم: ۱۵ مهر ۱۳۶۲
پرسپولیس 0 - ۱ استقالل

گل تیم استقالل: پرویز مظلومی ۵۹
***

دیدار بیستم و هفتم: ۲۵خرداد ۱۳۶۵
استقالل 0 - ۳ پرسپولیس

گلهای تیم پرسپولیس: شاهرخ بیانی ۱۲ـ  پنالتی و 
۵۲، ناصر محمد خانی ۶۲

***
دیدار بیستم و هشتم: ۷ فروردین ۱۳۶۶

پیروزی 0 - 0 استقالل
***

دیدار بیستم و نهم: ۱8 شهریور ۱۳۶۷
استقالل ۱ - ۱ پیروزی

گل تیم استقالل: جعفر مختاری فر۶0 ـ گل تیم 
پیروزی: فرشاد پیوس 4۶ 

***
دیدار سی ام: ۱۹ اسفند ۱۳۶۷

پیروزی 0 )4( استقالل 0 )۲( در ضربات پنالتی
***

دیدار سی و یکم: ۱۷ آذر ۱۳۶8 
استقالل 0 - ۱ پیروزی

گل تیم پیروزی: رضا عابدیان
***

دیدار سی و دوم: 4 خرداد ۱۳۶۹
پیروزی ۱ - ۲ استقالل

گل های  ـ   )۱۲( نادر  میراحمدیان  پیروزی:  گل 
استقالل: عباس سرخاب )4۶(ـ  عبدالصمدمرفاوی 

)۷۲(
***

دیدار سی و سوم: ۲8 دی ۱۳۶۹
استقالل ۱ - ۱ پیروزی

گل پیروزی: فرشاد پیوس )۷۵( ـ گل استقالل: 
شاهرخ بیانی )۶۲ پنالتی(

***
دیدار سی و چهارم: 4 بهمن ۱۳۷0

پیروزی 0 - 0 استقالل
***

دیدار سی و پنجم: ۱۵ اسفند ۱۳۷0
استقالل ۲ - 0 پیروزی

گل های استقالل: عبدالصمد مرفاوی )8(ـ  صادق 
ورمزیار )۱۵(

***
دیدار سی و ششم: 8 خرداد ۱۳۷۱

پیروزی 0 - ۱ استقالل
گل استقالل: عبدالصمد مرفاوی )48( 

***
دیدار سی و هفتم: ۱۱ دی ۱۳۷۱

استقالل 0 - 0 پیروزی
***

دیدار سی و هشتم: ۳0 دی ۱۳۷۳
پیروزی 0 - ۳ استقالل 

گل های پیروزی: فرشاد پیوس )۵۲ پنالتی(ـ  بهزاد 
داداش زاده )۵۶( 

ـ  پنالتی(   80( ورمزیار  صادق  استقالل:  گل های 
ادموند اختر )8۷(

این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی بود، اما به 

دلیل درگیری بازیکنان دوتیم و هجوم تماشاگران 
به داخل زمین نیمه تمام ماند و در پایان، با رأی 

فدراسیون تیم استقالل سه بر صفر برنده شد.
***

دیدار سی ونهم : ۷ بهمن۱۳۷۳
استقالل 0 - 0 پیروزی

***
دیدار چهلم: ۶ مرداد ۱۳۷4

پیروزی ۱ - ۳ استقالل
گل پیروزی: مرتضی کرمانی مقام )4۹(  گل های 
استقالل: ادموند اختر )۷( ـ صادق ورمزیار )۱۶ 

پنالتی(ـ  محمدتقوی )۳۶(
***

دیدار چهل و یکم: 8 دی ۱۳۷4
 پیروزی صفر، استقالل صفر 

***
دیدار چهل و دوم: ۲۷ مهر ۱۳۷۵

پیروزی ۱ - 0 استقالل
گل پیروزی: ادموند بزیک )8۷(

***
دیدار چهل و سوم : ۲0 تیر ۱۳۷۶

استقالل 0 - ۳ پیروزی
مهدی  ـ   )۳0( بزیک  ادموند  پیروزی:  گل های 

مهدوی کیا )۷۱(ـ  بهنام طاهر زاده)8۷(
***

دیدار چهل و چهارم: ۲۲ آبان ۱۳۷۷
پیروزی ۱ - 0 استقالل

گل پیروزی: سید مهدی هاشمی نسب )4۵(
***

دیدار چهل و پنجم: ۲0 فروردین ۱۳۷8
استقالل ۱ - ۱ پیروزی

گل پیروزی: سید مهدی هاشمی نسب )4(ـ  گل 
استقالل: فرد ملکیان )44(

***
دیدار چهل و ششم:  ۲0 تیر ۱۳۷8

پیروزی ۲ - ۱ استقالل
گل های پیروزی: سید مهدی هاشمی نسب )۱۱ 

پنالتی(ـ  محمد علی پیروانی )8۵( گل
استقالل: سهراب بختیاری زاده )۵0( 

***
دیدار چهل و هفتم:  ۲ مهر ۱۳۷8

استقالل 0 - 0 پیروزی
***

دیدار چهل و هشتم: 8 اسفند ۱۳۷8
پیروزی ۲ - 0 استقالل

گل های پیروزی: سید مهدی هاشمی نسب )8(ـ  
پایان رافت )80(

***
دیدار چهل و نهم: ۹ دی ۱۳۷۹

استقالل ۲ - ۲ پیروزی
گل های پیروزی: بهروز رهبری فرد )۵8 پنالتی(ـ  
علی کریمی )8۷( گل های استقالل: محمد نوازی 

)۶8(ـ  سید
مهدی هاشمی نسب )8۵(

***
دیدار پنجاهم: ۵ اسفند ۱۳۷۹

پیروزی 0 - ۱ استقالل
گل استقالل: علیرضا اکبرپور )۷4( 

***
دیدار پنجاه و یکم: ۲8 دی ۱۳80

استقالل ۱ - ۱ پیروزی
گل پیروزی: رضا جباری )۲۵(گل استقالل: محمد 

نوازی )۳۵ پنالتی(
***

دیدار پنجاه و دوم: ۱۹ اردیبهشت ۱۳8۱
پیروزی 0 - 0 استقالل

***
دیدار پنجاه و سوم: ۲0 دی ۱۳8۱

استقالل ۱ - ۱ پیروزی

گل  ـ  پنالتی(   ۷0( انصاریان  علی  پیروزی:  گل 
استقالل: علی سامره )۱(

***
دیدار پنجاه و چهارم: ۲۳ خرداد ۱۳8۲

پیروزی ۲ - ۱ استقالل
گل های پیروزی: یحیی گل محمدی )۷0(ـ  بهنام 

ابوالقاسم پور )۵0(
گل استقالل: علیرضا اکبرپور )۶0(

***
دیدار پنجاه و پنجم: ۲۵ مهر ۱۳8۲

استقالل ۲ - ۱ پیروزی
گل های  ـ   )۶۹( ترائوره  عیسی  پیروزی:  گل 

استقالل: علی سامره )8(ـ  محمود فکری )۵۵(
***

دیدار پنجاه و ششم: ۱۳ بهمن ۱۳8۲
پیروزی ۱ - ۱ استقالل

گل پیروزی: حامد کاویانپور )۱۹(
گل استقالل: سید داود سید عباسی )۳(

***
دیدار پنجاه و هفت: ۳ آبان ۱۳8۳

استقالل 0 - 0 پیروزی
***

دیدار پنجاه و هشتم: ۷ اسفند ۱۳8۳
پیروزی ۲ - ۳ استقالل

سهراب  و  رضایی84  شیث  پیروزی:  های  گل 
انتظاری۷۷

گل های استقالل: رضاعنایتی۶8، محمود فکری8۳ 
و پیروز قربانی ۹0

***
دیدار پنجاه و نهم: ۱4 آبان ۱۳84

استقالل ۱ - 0 پیروزی
گل استقالل: رضا عنایتی )۵۶(

***
دیدار شصتم: ۱۹ اسفند ۱۳84

پیروزی 0 - 0 استقالل
***

دیدار شصت و یکم:  ۱۲ آبان ۱۳8۵
استقالل ۱ - ۲ پیروزی

گل های پیروزی: مهرزاد معدنچی )۲۲( ـ مهرداد 
اوالدی )۷۱(

گل استقالل: امیر حسین صادقی )۱۶(
*** 

دیدار شصت و دوم: ۱0 فروردین ۱۳8۶
پیروزی ۱ - ۱ استقالل

علیرضا واحدی نیکبخت )دقیقه ۱۲( برای پیروزی
علی علیزاده )دقیقه 4۳( برای استقالل 

***
دیدار شصت و سوم: ۲۲ مهر ۱۳8۶

استقالل ۱ - ۱ پیروزی
استقالل:  )8۵( گل  پیروزی: محسن خلیلی  گل 

امیدرضا روانخواه )۵8(
***

دیدار شصت و چهارم: ۱۵ فروردین ۱۳8۷
پیروزی ۱ - ۱ استقالل

امید روانخواه در دقیقه ۳ برای استقالل 
محسن خلیلی در دقیقه ۲۶ گل پیروزی

***
دیدار شصت و پنجم: ۱۲ مهر ۱۳8۷

استقالل ۱ - ۱ پیروزی
استقالل وعلی کریمی  برای   )4۵( برهانی  آرش 

)88( برای پیروزی
***

دیدار شصت وششم : ۲۵ بهمن ۱۳8۷
پیروزی ۱ - ۱ استقالل

گلها : مازیار زارع دقیقه ۵۷ برای پیروزی و مجتبی 
جباری دقیقه ۹0 برای استقالل

***
دیدار شصت و هفتم: ۱0 مهر ۱۳8۷

استقالل ۱ - ۱ پیروزی

گلها : عادل کاله کج دقیقه 4۹ برای پیروزی و 
حسین کاظمی دقیقه ۵۵ برای استقالل

***
دیدار شصت و هشتم: ۱4 بهمن ۱۳88

پیروزی ۲ - ۱ استقالل
گلها : هادی نوروزی دقیقه ۳۶ و کریم باقری 
دقیقه 8۶ برای پیروزی و فرهاد مجیدی دقیقه 

۱۶ برای استقالل
***

دیدار شصت ونهم: ۲۳ مهر ۱۳8۹
استقالل ۱ - 0 پیروزی

گل:فرهاد مجیدی دقیقه ۹0
***

دیدار هفتاد: ۱0 فروردین ۱۳۹0
پیروزی 0 - ۱ استقالل

گل استقالل: آرش برهانی، دقیقه 4۳
***

دیدار هفتاد و یک: ۲۵ شهریور ۱۳۹0
استقالل ۲ - 0 پیروزی

گل های استقالل: فرهاد مجیدی، دقیقه ۱۵ و 
مجتبی جباری، دقیقه 8۲

***
دیدار هفتاد و دو: ۱۶ آبان ۱۳۹0

پیروزی ۲ - ۲ استقالل
گل های پیروزی:   هادی نوروزی، دقیقه ۷ از روی 

نقطه پنالتی و دقیقه 4۷
و   ۳۳ دقیقه  برهانی،  آرش  استقالل:  گل های 

حنیف عمراه زاده، دقیقه ۷۶
***

دیدار هفتاد و سوم: ۱8 آذر ۱۳۹0
استقالل ۳ - 0 پیروزی

دقایق ۹۵ و ۹8 توسط مجتبی جباری و دقیقه 
۱0۷ توسط اسماعیل شریفات

***
دیدار هفتاد و چهارم: ۱۳ بهمن ۱۳۹0

پرسپولیس ۳ - ۲ استقالل
گل های پرسپولیس: ایمون زائد )سه گل( دقایق 

8۲، 8۳ و ۲+۹0
گل های استقالل: می داودی ۳۲ و فریدون زندی 

۵0
***

دیدار هفتاد و پنجم: ۳ شهریور ۱۳۹۱
استقالل 0 - 0 پرسپولیس

***
دیدار هفتاد و ششم: ۶ بهمن ۱۳۹۱

پرسپولیس 0 - 0 استقالل
***

دیدار هفتاد و هفتم: ۱۵ شهریور ۱۳۹۲
استقالل 0 - 0 پرسپولیس

***
دیدار هفتاد و هشتم: ۲۷ دی ۱۳۹۲

پرسپولیس  0 - 0 استقالل
***

دیدار هفتاد و نهم: ۲ آذز ۱۳۹۳
استقالل ۱ - ۲ پرسپولیس

گل: شهباززاده 44 برای استقالل؛ محمد نوری 
۷4، عالیشاه 8۱ برای پرسپولیس

***
دیدار هشتاد: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹4

پرسپولیس ۱ - 0  استقالل
گل: علی علیپور دقیقه ۶۵

***
دیدار هشتادویک: 8 آبان ۹4

استقالل یک - پرسپولیس یک
و  استقالل  برای  انصاری)48(  جابر  گل ها: 

بن سون)۹0+۵( برای پرسپولیس
***

دیدار هشتاد و دو: ۲۷ فروردین ۹۵
پرسپولیس چهار - استقالل دو 

گل ها: مهدی طارمی ۵ و ۳۶ رامین رضاییان ۵4 و 
محسن مسلمان 8۶ برای پرسپولیس

جابر انصاری ۵۵ و امیدابراهیمی 8۹ )پنالتی( برای 
استقالل

 فروردین ۱۳۹۵
 سال اول

 شماره اول



پروژه بافت فرهنگي تاریخي مركزي رشت  افتتاح شد
ادامه از صفحه اول- مراسم افتتاحیه پیاده راه فرهنگي بافت مرکزي شهر رشت 
همزمان با میالد فرخنده حضرت فاطمه زهرا)س( با حضور دکتر آخوندي وزیر راه و 
شهرسازي ، مسئولین ارشد استاني و شهري ، هنرمندان کشوري و استاني از جمله 
داریوش ارجمند و ناصر مسعودی و جمع کثیري از شهروندان در میدان شهداي 

ذهاب شهر رشت برگزار شد.
در این برنامه پس از قرائت قران و سرود جمهوري اسالمي  گروهي از هنرمندان 
نمایشي پیرامون وجه تسمیه میدان شهداي ذهاب اجرا کردند و کلیپي در خصوص 
نحوه ساخت بافت فرهنگي تاریخي مرکزي رشت  پخش شد ؛ پس از آن  نمایش 

آییني بانوي آب و آیینه  به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا  )س( اجرا شد . 
در این مراسم شهردار رشت اظهار داشت :خوشحالیم که افتتاح این پروژه با میالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( و معمار کبیر انقالب اسالمي فرارسیدن روز جمهوري 
اسالمي در سالي که به فرموده مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي و اقدام و 
عمل نامگذاري شده است ، مقارن مي باشد . دکتر ثابت قدم از مردم شریف شهر 
رشت و بازاریان این شهر به خاطر صبر و حوصلهاي که کردهاند تقدیر و قدرداني 
کرد. وي همچنین افزود: بافت فرهنگي تاریخي مرکز شهر رشت اولین گام از طرح 
بازآفریني شهر رشت است که این طرح از رودخانه زرجوب آغاز شده و تا تاالب 
عینک امتداد مي یابد. ثابت قدم خاطرنشان کرد: ما قطعاً براي اجراي طرح بازآفریني 
شهر رشت نیازمند همراهي و همکاري بیش از پیش شما مردم و بازاریان این شهر 
هستیم . شهردار با ذکر این نکته که امیدوارم بتوانیم به توسعه شهر کمک کنیم 
گفت: امیدوارم بتوانیم راه توسعه رشت را با گام هاي استوارتر بپیماییم. وي ایجاد 
شبکه حمل و نقل سبز و راه اندازي خط یک تراموا که شمال و جنوب شهر را به 
یکدیگر وصل مي کند نیز اشاره کرد.آخرین موضوع مورد اشاره دکتر ثابت قدم  نیز 
خبر ایجاد طوالني ترین پیاده راه جهان در رشت بود.وي با بیان اینکه کپنهاک، 
استانبول و نیویورک داراي طوالني ترین پیاده رو جهان هستند گفت:رشت با اجراي 
چندین پروژه بازآفریني صاحب بزرگ ترین پیاده  راه جهان خواهد شد. به گفته 
شهردار طول این پیاده راه ۷ هزار و ۱۶0 متر و زمان طي این مسیر ۱00 دقیقه 

خواهد بود.
رئیس شوراي شهر رشت نیز در این مراسم با اشاره به اینکه گیالن همیشه جزء 
اولین ها بوده است و در طول تاریخ نام نیکي از آن بر زبان ها جاري شده است اظهار 
کرد: پروژه باز آفریني شهر رشت قطعاً نتایج خوبي را براي مردم این شهر به ارمغان 
مي آورد. محمدعلي رفیعي خاطرنشان کرد: هرچند که در زمان اجراي این پروژه 
مشکالتي براي کسبه و مردم به صورت موقت ایجاد شده بود اما با افتتاح این پروژه 
قطعاً شاهد نظر مثبت و مساعد مردم این شهر خواهیم بود و حضور پرشور مردم 
در این مراسم گواه این مطلب است و حمایت مردم سبب دلگرمي مدیریت واحد 
شهري مي شود. وي ضمن تقدیر از صبر و حوصله مردم و بازاریان خواستار همراهي 

و همکاري آنان در اجراي پروژه ملي باز آفریني شهر رشت شد.
وزیر راه و شهرسازي : باز آفریني شهرها از مهمترین برنامه هاي ماست

اندرکار پروژه ملي  وزیر راه  وشهرسازي نیز از شهردار، استاندار و عوامل دست 
بازآفریني بافت فرهنگي تاریخي مرکزي رشت تقدیر کرد. دکترآخوندي در این 
مراسم اظهار داشت : بازآفریني شهرها از برنامه هاي مهم وزارت راه و شهرسازي 
است و ما به دنبال این هستیم شهرها مکاني باشد که مردم از زندگي در آن لذت 
ببرند و به منزلت برسند. وی اظهار کرد: در سال ۹4 اتفاقات بسیار بزرگي در تاریخ 
ایران رقم خورد موفقیت ایران در برجام پیروزي بزرگي بود بر این اساس ایران 
به عنوان قدرت منطقه و مرکز قدرت خاورمیانه شناخته شد که باید منزلت برجام 
را بدانیم. وی با اشاره به اینکه ما پس از برجام به دنبال انجام پروژهاي بزرگ 
هستیم اضافه کرد: در کشور ۶0 فرودگاه وجود دارد که عماًل ۵0 فرودگاه نیمه 
تعطیل یا تعطیل هستند اما اکنون در تالش هستیم با خرید ۱۳8 ناوگان جدید 
هوایي از فرودگاهاي بین المللي ایران به سراسر جهان پرواز مستقیم داشته باشیم. 
دکتر آخوندي درباره ریل گذاري خط آهن قروین- رشت تاکید کرد: همزمان با 
توسعه ناوگان هوایي در توسعه ناوگان ریلي نیز حرکت کنیم در سال جاري ۶ مرکز 
استان هاي کشور  از جمله رشت را به شبکه ریلي ایران نصب کنیم ، این ریل ها 
به طور انبوه خریداري شده است و حداکثر راه آهن گیالن تا اوایل سال ۹۶ افتتاح 
مي شود.وي در ادامه به ارایه توضیحاتي درباره آزاد راه رشت – قزوین پرداخت و 
گفت: 8 کیلومتر باقیمانده از جمله سخت ترین بخش کار است که شامل تونل و 
پل سازي است و نیاز به صرف اعتبار بیشتري دارد و با توجه به اهمیت این آزاده 
راه ما در تالش هستیم تا پس از تامین اعتبار این پروژه بزرگ را تقدیم مردم ایران 

کنیم. وي بازآفریني شهرها را از برنامه هاي مهم وزارت راه و شهرسازي عنوان کرد 
و گفت: شهر جایي است که مردم از زندگي در آن لذت مي برند و به منزلت مي 
رسند در حالي که متاسفانه در نظام جدید شهر سازي محله و کوچه گم شده است و 
متاسفانه در شهرسازي جدید ساختمان هاي مرتفعي را احداث کردیم که هیچ فردي 
از حال دیگري با خبر نیست. دکتر آخوندي اضافه کرد : هنوز مراکز شهرها ، ظرفیت 
پذیرش جمعیت زیادي را دارند و نیاز است به جاي پرداختن به پیرامون شهرها به 
بافت هاي مرکزي شهرها بپردازیم و از پروژهایي که ارزش هاي انساني را لحاظ مي 
کنندحمایت کنیم . دبیر طرح باز آفریني کشور از اعطاي وام ۱۲0 میلیون توماني با 
سود ۱۳ درصد به زوج هاي جوان خبر دادو گفت :  هدف از این طرح بازگشت و 

احیاي محالت قدیمي شهرها است .
رییس مجمع نمایندگان گیالن : گیالن یکي از بهترین زمان هاي 

مدیریتي خود را طي مي كند
جعفرزاده از شهردار و شوراي اسالمي رشت به خاطر افتتاح به موقع بافت فرهنگي 
تاریخي مرکزي شهر رشت قدرداني کرد. رییس مجمع نمایندگان گیالن و نماینده 
مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي گفت: در حال حاضر گیالن یکي از بهترین 
زمان هاي مدیریتي خود را طي مي کند و تعامل و همکاري خوبي بین مدیران استان 
برقرار است. جعفرزاده در مراسم افتتاح پروژه ملي بازافریني بافت فرهنگي تاریخي 
مرکزي شهر رشت اظهار کرد : شما میهمان بهترین مردمان این دیار و شهر اولین 
ها و بهترین ها هستید. وي به پیشرفت خوب پروژه راه آهن قزوین - رشت اشاره و 
اضافه کرد : اگر سه کیلومتر آزاد راه در نوروز افتتاح شد و راه آهن در این یک سال 

پیشرفت خوبي داشته ، همه با تالش هاي وزیر راه بوده است.
استاندار گیالن: طرح بازآفریني رشت پروژه اي انسان محور است

دکتر نجفي با قدراني صمیمانه و ویژه از صبر و تحمل مردم وکسبه بازار از تالش 
هاي شهردار و حمایت هاي شوراي اسالمي شهر رشت و راه وشهرسازي تشکر 
کرد. استاندار گیالن هم در مراسم افتتاحیه پروژه ملي بازافریني بافت فرهنگي 
تاریخي مرکزي شهر رشت گفت: پروژه پیاده راه فرهنگي و طرح بازآفریني شهر 
رشت جزو پروژه هایي است که انسان محور بوده و در کنار آن باید بحث تاریخ، 
فرهنگ و توریسم محور آن نیز حفظ شود. دکتر محمدعلي نجفي با قدرداني از 
تالش هاي وزیر راه و شهرسازي در استان اضافه کرد: ماه هاي اول کاري دولت 
تدبیر و امید در گیالن مصادف با برف سنگین سال ۹۲ بود و در آن ایام دکتر 
آخوندي جزو اولین وزرایي بودند که به گیالن سفر کردند و بعد از آن نیز همواره 
در پروژه هاي مختلف شاهد حضورشان در گیالن هستیم. استاندار گیالن با اشاره به 
اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید در بخش راه و شهرسازي تاکید کرد : علي رغم 
تمامي کارهاي بزرگي که دولت تدبیر و امید در بخش راه و شهرسازي گیالن انجام 
داده اما هنوز مردم گیالن مطالبات زیادي در این حوزه دارند. دکتر نجفي با اشاره به 
اهمیت اجراي پروژه راه آهن قزوین- رشت متذکرشد : احداث این خط ریلي که از 
سال هاي گذشته آغاز شده بود و با کندي به پیش مي رفت با سفر پر خیر و برکت دکتر 
روحاني به گیالن الحمدا... با جدیت در حال پیشرفت است و امیدواریم در سال آتي 
شاهد افتتاح این پروژه باشیم. نماینده عالي دولت در گیالن بر ضرورت احداث ادامه این 
خط ریلي  به انزلي و آستارا تأکید کرد و افزود : اتصال این خط ریلي به انزلي و آستارا 
عالوه بر کامل شدن مسیر نوستراک ، صرفه اقتصادي راه نیز در پي خواهد داشت. 
استاندار گیالن همچنین بر ضرورت احداث پروژه راه آهن رشت- قائم شهر تأکید کرد 
و افزود : با اجراي این پروژه مسیر جنوب- شمال به شرق و غرب متصل خواهد شد . 
دکتر نجفي از اجراي بیش از ۵۲0 کیلومتر آسفالت راهها استان در سال گذشته خبر داد 
و افزود : با تحقق این مهم انقالبي در بخش آسفالت راههاي استان شکل گرفته است. 
مقام عالي دولت در گیالن پروژه ملي باز آفریني بافت فرهنگي و تاریخي رشت را از 
جمله پروژه  هاي بزرگ ملي و داراي ارزش انساني توصیف کرد و افزود : این پروژه 
جزو پروژه هایي است که انسان محور بوده و در کنار آن باید بحث تاریخ ، فرهنگ و 
توریسم محور آن نیز حفظ شود. دکتر نجفي با بیان اینکه به علت محدودیت  هاي 
فضاي فرهنگي و تاریخي در رشت اقامت توریسم را کمتر شاهد بودیم افزود : با 
پروژه  هاي این گونه  اي که در رشت در حال شکل گیري مي باشد انشاء ا... این شهر 

را به جایگاه واقعي که زیبنده آن است مي رسانیم.
در ادامه این مراسم ، هنرمندان گیالني با اجراي سورنا و نقاره از باالي ساختمان 
شهرداري آوازه افتتاح پیاده راه فرهنگي بافت مرکزي شهر رشت را به گوش تمام 
مردم این شهر رساندند. در پایان هم از سنگ نوشته ي تندیس میرزا کوچک خان 
پروژه ملي بازآفریني بافت فرهنگي تاریخي رشت به طور رسمي در کنار مجسمه 

میرزا کوچک خان رشت رونمایي شد.

در  نخســتین گام  از طرح ملي بازآفريني شهر رشت ؛

» مندرجات لزوما برتابنده دیدگاه نشریه نیست « 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: صاحب مقصودی
مدیراجرائی : بعثت همتائی
صفحه آرا : ایمان رنجکش

چاپ : شرکت چاپ و نشر عطر کاغذ تاالب
نشانی :رشت خیابان سعدی.کوچه پورنقاشیان 
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