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صفحه 2

دیپلماسی غذا

آیا خواهان قبولی در آزمون های سفارت
 آلمان و گوته هستید؟ 

آیا بدنبال راه کارهایی جهت تسلط کامل به 
زبان آلمانی می گردید؟

مدرسین  بابکارگیری  گپ  زبان  تخصصی  مرکز 
خبره اقدام به برگزاری کالس های ویژه آلمانی 

تا سطح B2 کرده است.

مژده

وزیر ارتباطات خطاب به فارغ 
التحصیالن بیشمار IT در گیالن :

دنیا متعلق به   شماست
 چرا بیکار نشسته اید؟

حرف اول

صاحب مقصـودی

دولت یازدهم نیمه آذر ماه الیحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس 
کرد؛ الیحه ای که سند دخل و خرج یک  سال کشور است و مشخص 
می کند که درآمدها و هزینه ها به چه شکل خواهد بود. به زبانی علمی 
تر بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی 
تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد 
هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به اهداف 

در صفحه 2 بخوانیدقانونی می شود ...

رشد داشته ایم ، اما ...

نقش 
سردار در سازندگی 

گیالن
پرسش های پیش روی 

اپوزیسیون سپیدرود
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طرح : آریا دیوشلی7



تقدیم  را  آینده  سال  بودجه  الیحه  ماه  آذر  نیمه  یازدهم  دولت 
مجلس کرد؛ الیحه ای که سند دخل و خرج یک  سال کشور است 
و مشخص می کند که درآمدها و هزینه ها به چه شکل خواهد بود. 
به زبانی علمی تر بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که 
برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع 
تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل 

سیاستها و به اهداف قانونی می شود.
دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه کل کشور در 
سال 1396 را بالغ بر یک میلیون و هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد که باتوجه به بودجه 952 هزار میلیارد تومانی کشور در 

سال 1395 باید گفت شاهد رشد 11 درصدی آن بوده ایم.
قطعا در این مقال پرداختن به اعداد و ارقام ریز و درشت و عجیب 
و غریب بودجه چه به لحاظ درامدی و چه به لحاظ هزینه ای کمی 
از حوصله خارج است، اما توجه به اعداد اختصاص یافته به گیالن 

چیزی نیست که توجه شما را جلب نکند.
)بدون  که  می دهد  نشان  آینده  سال  بودجه  الیحه  روند  بررسی 
درآمدهای اختصاصی( صرفاً 319 هزار میلیارد تومان از این بودجه 
در اختیار دولت هست تا با کمک آن کشور را اداره کند و از این 
در  چیزی  یعنی  تومان  میلیارد  هزار 800   16 تنها  بودجه  میزان 
حدود 5.3 درصد جهت مصرف در استانها پیش بینی شده است 
و در واقع تمام مباحثی که این روزها در جراید استان گیالن به 
شکل چالش بودجه ای درآمده دعوا سر همین پنج شش درصدی 
و یک  بین سی  بطور مساوی هم  باشد  بنا  اگر  که حتی  هست 
استان کشور تقسیم گردد درصد بسیار ناچیزی سهم گیالن خواهد 
بود. البته بقیه رقم بودجه نیز بطور ملی و در سطح وزارتخانه ها 
و حتی  توزیع می شود  استانها  بین  در  احتماال  و  گیری  تصمیم 
درصدی از درآمدهای استان نیز تحت عنوان »ضریب بازگشت« از 
سوی خزانه به همان استانها اختصاص می یابد، اما آنچه به صورت 
اختصاصی در خصوص بودجه در استانها صورت می گیرد روی 

همین 5 تا 6 درصد است .
گفتنی است سهم استانها در بودجه سال 1395 چیزی حدود 15 
هزار و 450 میلیارد تومان بوده است که با افزایش آن در بودجه 
سال 1396 به 16 هزار 800 میلیارد تومان باید گفت شاهد رشد 4 
درصدی بوده ایم اما وقتی بدانیم همین عدد در بودجه سال 1394 
حدود  11 هزار و 500 میلیارد تومان و در سال 1395 حدود 34 
درصد داشته است در می یابیم که رشد سهم استانها در بودجه سال 

آتی بسیار ناچیز بوده است.
اما در این بین سهم گیالن چقدر خواهد بود؟

از  گیالن  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  محّمدی  کیوان 
پیشنهاد بودجه استان با رقم 624 میلیارد تومان برای سال 96 خبر 
داد و گفت: این رقم در سال جاری 542 میلیارد تومان بود. بنابراین 
بودجه هزینه ای استان نسبت به سال گذشته 16.2 درصد و بودجه 

عمرانی استان حدود 14 درصد افزایش یافته است.
استان ها  برای  متوسط  به طور  استانی  اعتبارات  رشد  حالیکه  در   
حدود 16 درصد بوده است یعنی گیالن دو دهم درصد از میانگین 
کشوری بیشتر است. این نرخ برای برخی استان ها بیشتر و برای 
برخی استان ها کمتر بوده است. برای مثال بیشترین رشد مربوط 
به استان های قزوین و خراسان شمالی با 21 و 20 درصد رشد و 

کمترین رشد مربوط به استان کرمانشاه با 11 درصد بوده است. 
متوسط رشد اعتبارات عمرانی برای استان ها نیز برابر با 14 درصد 
بوده است یعنی دقیقا چیزی که برای اعتبارات عمرانی گیالن نیز 
افتاده است. بیشترین رشد در این بخش مربوط به استان  اتفاق 
بوشهر با 17 درصد و کمترین رشد مربوط به استان هرمزگان با 

12 درصد بوده است.
بنابراین بی انصافی است که بگوییم بودجه گیالن در سال 1396 
فراموش کنیم که  نباید  را هم  نکته  این  اما  است،  یافته  کاهش 
باتوجه به افزایش 11 درصدی بودجه کل کشور از 952 هزار میلیارد 
انتظار  تومان به یک میلیون و هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان 
گیالنیان پر بیراه نیست که منتظر افزایش کمی بیشتر از میانگین 
کشوری را داشته باشند، چه بسا که فردی چون دکتر نوبخت در 
راس سازمان بودجه ای کل کشور قرار دارد، اما قطعا این انتظار، 
بدین معنا نخواهد بود که ایشان از سهم دیگر استانها بزنند و به 

گیالن بیفزایند ولی انتظار نگاه ویژه تری را قطعا خواهند داشت.
ناگفته نماند در الیحه بودجه سال 96 مخارج پیش بینی شده دولت 
برای هر نفر )سرانه بودجه( چیزی برابر با 4 میلیون تومان برآورد 
شده است که از این مقدار، سرانه بودجه استانی برابر با 211 هزار 
اعتبارات  مبلغ  لحاظ  از  ترتیب  این  به  است.  شده  برآورد  تومان 
استانی و سرانه آن برای استان ها، جایگاه استان های یزد، اردبیل، 
لرستان، هرمزگان، گیالن، قزوین و اصفهان نسبت به قانون بودجه 

سال 1395 ارتقا یافته است.
از همین رو بهتر است آن عده از دلواپسان نگاه کوته نظرانه خود 
را در پشت پستو نهان کنند و با مطالبه گری از کارشناسان امر )نه 
هر کسی که مدعی کارشناسی است( دریابند بودجه سال 1396 
گیالن کاهش نیافته است، اگرچه انتظار رشد بیشتری را داشته ایم. 

رشد داشته ایم ، اما ...
صاحب مقصودی
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توانمنديهاي  نمايشــگاه  
ايران در شهر  صنعتي 

اوكراين كيف 

مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر کیف اوکراین پنجم تا هشتم آبان ماه امسال میزبان نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی ایران در این کشور بود و برخی از صنعتگران 
و تولیدکنندگان کشورمان در حوزه های مختلف در این نمایشگاه حضور یافته اند. 

به گزارش خط اول نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران پنجم آبان ماه با حضور مسئوالن و گروه های تجاری و بازرگانی 2 کشور ایران و اوکراین در کیف پایتخت اوکراین 
گشایش یافت و تا هشتم آبان ادامه داشت.

بیش از هفتاد شرکت مختلف فعال در زمینه های پلیمر، ماشین آالت کشاورزی، انرژی، صنایع غذایی و داروئی در این نمایشگاه حضور داشتند. 
از گیالن نیز کانون کارآفریني استان گیالن بهمراه بیش از بیست شرکت تولید کننده عضو کانون کارإفریني گیالن با همت دکتر رحیمي در این نمایشگاه حضور داشت 

آیین گشایش این نمایشگاه نیز با حضور سید حمید طهائی استاندار البرز و سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو و رایزن اقتصادی اوکراین و تنی چند از مسئوالن بخش های 
بازرگانی اوکراین برگزار شد. 

امروزه فناوری باید در خدمت سالمت 
از  یکی  باشد.  مردم  زندگی  بهبود  و 
نیازهای بشر امروز نیاز به تامین مواد 
غذایی با توجه به افزایش جمعیت در 
جمعیت  برآوردها  طبق  است.  آینده 
نه  از  بیش  به   2050 سال  در  جهان 
میلیارد نفر خواهد رسید و طبیعتا افزایش 
تولید غذا نیز باید با همین نرخ ادامه یابد. 
لذا بشر باید از فناوری های نوین برای 

تامین غذا و دارو استفاده کند. 
صنعت کشاورزی با پیشرفتهای تکنولوژیکی پیشرفت کرده است؛ 
بیوتکنولوژی نیز مجموعه ای از فناوریهایی است که برای اهداف 
مختلفی می تواند به کار رود؛ برای نمونه، بهبود ژنتیکی جمعیت 
ارقام گیاهی و حیوانی به منظور افزایش عملکرد یا کارایی آنها، تعیین 
ویژگیهای ژنتیکی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی، تشخیص بیماری گیاه و 

حیوان، تولید واکسنها و بهبود غذایی. 
یکی از این فناوریهای نوین دستکاری ژنتیکی است که برای تولید 
 GMO موجودات دستکاری ژنتیکی شده )تراریخت و یا به اختصار
یا GM( به کار می رود. موجود تراریخت به موجودی اطالق می شود 
که با وارد کردن یک یا چند ژن )از موجودات دیگر( تراریخت می شود. 
در راستای پیشرفتهای سریع در بیوتکنولوژی، محصوالت تراریخت 
تولید  اند.  تولید تجاری معرفی شده  برای  و  یافته  توسعه  متعددی 
بهتر محصوالت  تولید  راستای  در  مهمی  گام  تراریخت  موجودات 
کشاورزی است. گیاهان تراریخت گیاهانی هستند که به منظور داشتن 
صفت ویژه ای مانند مقاومت به علفکش )تحت عنوان محصوالت 
Roundup Ready( یا مقاومت به آفات )مانند ذرت Bt( و 
مقاومت به تنشهای غیر زیستی )مانند مقاومت به شوری و خشکی( به 

وسیله افزودن ژن تغییر یافته اند. 
روشهای اصالح گیاهان از سال 1900 به کار گرفته شدند مانند ادغام 
سلولی )از سال 1909(، جهش زایی با اشعه ایکس )از 1927( و وارد 
کردن ژن )از دهه 1960(. روش آخر که برای تسهیل اصالح گیاهان 
معرفی شد، مهندسی ژنتیک است که طی آن مواد ژنتیکی از یک 
موجود به یک موجود دیگر وارد می شود تا صفت جدیدی را ایجاد 
کند و بر پایه آن اولین گیاه تراریخت در سال 1983 تولید شده و از 
آن زمان گیاهان متعددی مورد آزمایش قرار گرفته اند و از سال 1996 

گیاهان تراریخت به صورت تجاری کشت شده اند. 
نسل اول گیاهان تراریخت بر صفات زراعی متمرکز بود تا خسارت 
محصول به واسطه آفات را کاهش دهد و در نتیجه مصرف آفتکشها 
کاهش یابد ولی در نسل دوم بیشتر به مقاومت به تنشهای غیر زیستی 
مانند شوری و خشکی پرداخته شده است. علی رغم وجود مزایای 
فراوان محصوالت تراریخت، نگرانیهایی در مورد احتمال وجود اثرات 
احتمالی بر سالمت انسان و محیط زیست وجود داشته است و نیز 
تولیدات تراریخت و مصرف آنها در بسیاری از کشورها مشمول قوانین 
سختگیرانه ای است. امروزه، کاربرد وسیع فناوریهای کشاورزی شامل 
به صدمات  آفتکشها، کودهای شیمیایی و شخم منجر  علفکشها، 
شدیدی به محیط زیست در بسیاری از بخشهای زمین شده است. 
برای کاهش این گونه صدمات می توان از فناوری تراریخت استفاده 
نمود. مدیریت تلفیقی محصول )ICM( با تاکید بر کشاورزی پایدار 
و نگرانیهای محیط زیستی شکل می گیرد و کاربرد گیاهان تراریخت 

می تواند بخشی از این برنامه باشد. 
برای این منظور، نخست بهتر است با برتریها و ضعفهای تراریخته 
آشنایی داشته باشیم؛ برتریهای کاربرد گیاهان تراریخت عبارتند از: 
کمک به حیات وحش، افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول، کاربرد 
کمتر آفتکشها، افزایش سود کشاورز، مقاومت به تنشهای گرمایی، 

گیاهان  همچنین  محیطی.  آلودگی  کاهش  محیطی،  و  سرمایی 
تراریخت برای تولید پروتئینهای صنعتی و دارویی هم کاربرد دارند. از 
طرف دیگر ضعفهای تراریخته بیشتر به صورت نگرانی بیان می شود 
چون تاکنون گزارش مستندی مبنی بر آثار سوء این گیاهان و فرآورده 

های آنها بر سالمت موجودات و محیط زیست در دسترس نیست. 
منابع متعدد علمی از جمله سه آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی 
نتایج تحقیق روی گیاهان تراریخته را در بخشهای مختلف از جمله 
محیط زیست، سالمت انسان و سایر موجودات را طی یک کتاب 
منتشر کرده اند. در این کتاب به تحقیقاتی اشاره شده که با مشارکت 
در  تراریخت  دنیا روی محصوالت  از سراسر  دانشمند  از 50  بیش 
مکانهای مختلف و با استفاده از 900 پژوهش انجام شده است و 
بر اساس آن هیچ گونه خطری برای سالمتی انسان یا حیوان توسط 
محصوالت تراریخته مشاهده نشده است. همچنین تنوع گیاهی در 
آمریکا طی سی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت معنی 
داری در کاهش تنوع گیاهی از سال 1996، یعنی پس از شروع کاشت 
گیاهان تراریخت وجود نداشته است جمع بندی این گزارش تاکید می 

کند که محصوالت تراریخته ایمن هستند. 
تجاری  محصوالت  درصد   90 فائو  گزارشهای  طبق  اکنون  هم 
حاصل از سویا، کلزا و ذرت که بیشتر شامل روغنهای خوراکی و 
خوراک دام است، تراریخته اند و بیش از 50 درصد پنبه های تجاری 
از گیاهان تراریخته به دست می آید. آمریکا بزرگترین تولید کننده 
و مصرف کننده محصوالت تراریخت و اروپا بزرگترین وارد کننده 
این محصوالت هستند. در کشور ما نیز بیش از یک دهه از ورود 
محصوالت تراریخته می گذرد ولی کشت آنها ممنوع است و در برنامه 
ششم توسعه، کشت و تولید و واردات آنها قرار است ممنوع شود که 
در صورت تصویب نهایی قطعا صنایع غذایی و صنعت دام را دچار 

چالش خواهد کرد.

اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در حوزه دریای خزر 24 و 25 آبان 
ماه با حضور قائم مقام وزیر کشور و استاندار گیالن در تاالر حکمت 

دانشگاه گیالن برگزار شد.
به گزارش خط اول محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور در این 
همایش دو روزه که  با هدف هم افزایی علمی و تولید دانش بومی 
مرتبط با مسائل دریای خزر و حوزه آن در زمینه پدافند غیرعامل برگزار 
شد با قدردانی از برگزار کنندگان این همایش اظهار کرد: در ارتباط با 
سالم سازی اقتصاد، دولت یازدهم اقتصاد از ریل خارج شده را به ریل 
برگرداند و اقدامات علمی و تخصصی خوبی انجام داد. وی ادامه داد: در 
زمینه اقتصادی، اقداماتی انجام شده که جامعه علمی کشور، آن اقدامات 

را قبول دارد.
مقیمی یادآور شد: ما هیچگاه حاضر نشدیم از بانک مرکزی پول قرض 
کنیم، بلکه به سمت تک رقمی کردن تورم، مهار بیکاری و ... حرکت 
کردیم و رشد اقتصادی منفی در کشور را به سمت رشد مثبت بردیم. 
وی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع پدافند غیرعامل اشاره و 
اضافه کرد: این مهم، امری است که در تمامی طرح های اساسی کشور 

باید لحاظ شود و جزو مصوبات قانونی است.
مقیمی افزود: از نظر اسناد باالدستی، هیچ مشکلی برای اجرایی کردن 
پدافند غیرعامل وجود ندارد و جزو سندهایی است که به تایید رهبر معظم 
انقالب اسالمی نیز رسیده است. وی با بیان اینکه وظیفه هر حکومتی 
ایجاد امنیت اعم از امنیت اجتماعی، سیاسی، شغلی و ... است، گفت: به 
همان نسبت که مردم دوست دارند در امنیت زندگی کنند و دولت ها نیز 
در همین راستا گام برمی دارند؛ طرف های مقابل، در تالش هستند تا 

امنیت را از بین ببرند و از شرایط به نفع خود بهره بگیرند.
قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: همیشه باید در وضعیتی باشیم که خود 
را در مقابل تهدیدات، آماده کنیم چراکه دشمن پیوسته در صدد عملیاتی 
کردن تهدیدات خود است. وی ادامه داد: دیگرانی که توانسته اند خود را 
در برابر هر نوع تهدید آماده کنند، هزینه وارد کردن تهدید را باال برده اند 

و نگذاشته اند دولت های متجاوز، به اهداف خود برسند.
به گفته مقیمی، برای اینکه مورد تجاوز قرار نگیریم، باید همیشه آماگی 
الزم را داشته باشیم و به موازات پدافتد عامل )شامل تجهیزات دفاعی( 
، آمادگی اقتصادی را باال ببریم. قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: 
باید آنقدر قوی باشیم که اگر مورد هجمه قرار گرفتیم، بتوانیم از خود 
دفاع کنیم و اقتصاد مقاومتی ، یکی از راه های مقابله با تکانه های 

دشمن است.
وی با تاکید بر اینکه باید از همه فرصت ها برای اجرایی کردن راهبرد 

اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم، گفت: باید در ارتباط با حفظ سرمایه ها در 
مقابل هجمه های دشمن، دقت های الزم را داشته باشیم. وی تصریح 
کرد: به تعبیر دقیق تر باید اقتصاد را مقاوم کنیم و از سرمایه های خویش، 
بگونه ای حفاظت کنیم که اگر دشمن تصمیم سوئی داشته باشد، با 

هزینه گزافی مواجه شود و همین موضوع، مانع اقدام دشمن شود.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه سخنانش گفت: دولت یازدهم در بخش 
اقتصادی به زیرساخت ها توجه دارد و در بخش علمی نیز، به طرح 
های دانش بنیان برای مقاوم سازی اقتصادی اهتمام الزم را دارد. وی 
با یادآوری اینکه پدافند غیرعامل اقتدار ما را باال می برد، افزود: هرچقدر 
قدرتمندتر باشیم و اقتدار ما بیشتر باشد، دشمن جرأت تهدید را به خود 
نمی دهد چراکه محکم بودن ما در مقابل دشمن، ما را از نگاه تهاجمی 

دشمن، مصون می دارد.
مقیمی با یادآوری اینکه دامنه شمول پیشرفت الکترونیک گسترش یافته، 
گفت: اگر به پدافند غیرعامل به طور اصولی توجه داشته باشیم، می 
توانیم با تهدیدات این بخش مقابله کنیم. وی ادامه داد: البته خوشبختانه 
در این بخش توجهات الزم را داشته ایم و در کوتاه مدت، توانسته ایم 
پاسخ تهدیدات را بدهیم اما در همه شرایط ، باید نقاط حساس کشور را 
در مقابل هجمه های دشمن ایمن سازی کینم. وی افزود: برخی از این 
هجمه ها فیزیکی نیستند، بلکه اقداماتی سریع و فوری هستند که باید 

برای آنها برنامه داشته باشیم.
نجفی: پدافند غیرعامل به یک  سرمایه اجتماعی 

تبدیل شده است
استاندار و رئیس همایش ملی پدافند غیرعامل حوزه  دریای خزر هم 
در مراسم روز افتتاحیه همایش گفت : پدافند غیرعامل  با تأکیدات 
مقام معظم رهبری سیاست های حمایتی دولت در زندگی مردم بیش 
از گذشته جای باز کرده است و اکنون با اطالع رسانی مناسب به عنوان 

یک سرمایه عظیم اجتماعی محسوب می شود.
دکتر محمدعلی نجفی در ادامه تاکید کرد: در پدافند غیرعامل حفظ 
برابر تهدیدات و فراهم کردن زیرساخت ها،  آمادگی های ذهنی در 
آموزش مردم و مسئوالن و تولید اندیشه در این بخش بسیار کلیدی 

و با اهمیت است.
وی با اشاره به حوزه دریای خزر گفت: این دریا  سرشار از ثروت و منابع 
طبیعی، زیست محیطی و بیولوژیکی است که باید به آن توجه نشان 
داد و امروز دولت در این زمینه توجه خاصی را مبذول داشته  و رئیس 
جمهوری چندی پیش، اشتغال، محیط زیست و آب را از جمله اولویت 
های اصلی دولت اعالم کرد.وی و استفاده از مردم و مشارکت مردمی 

برای رفع مسائل پدافندی را دو رویکرد اصلی در استان گیالن ذکر کرد.
نجفی همچنین اظهار داشت:  در توجه به تولید دانش و فعال کردن 
پژوهش در بحث های پدافند غیر عامل  اقداماتی مانند عقد تفاهم های 
علمی پژوهشی با مراکز علمی، اختصاص بودجه های پژوهشی به پدافند 
غیر عامل، حمایت راه اندازی انجمن علمی پدافند غیر عامل بعنوان 
سومین استان و برگزاری اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوزه 

دریای خزر انجام شده است.
احمدی پور: تهدیدات دریای خزر را به فرصت

 تبدیل کنیم
در ادامه این همایش معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیالن نیز گفت:  
پیشنهاد برگزاری این همایش سال گذشته از سوی استاندار گیالن به 
وزارت کشور داده شد و فروردین امسال وزیر کشور در حکمی استاندار 
گیالن را به عنوان رئیس این همایش منصوب کرد. وی با اشاره به 
سهم 992 کیلومتری ایران از دریای خزر گفت:  سهم گیالن از دریای  
267 کیلومتر است که امروز توسعه آن  از محورهای اصلی برنامه ها و 

سیاست های استانداری گیالن است.
احمدی پور همچنین افزود:  توسعه دریای خزر مورد تاکید رئیس جمهور 
روحانی در سفر به گیالن بود ، ما باید جهت نیل به سمت توسعه از 
تهدیدات فعلی دریای خزر فرصتی فراهم آوریم و اشتغالزایی و اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی در همین راستا قرار دارد.
دکتر رضی: تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل در 

دانشگه گیالن
رئیس دانشگاه گیالن در ابتدای این مراسم بیان داشت: امروزه  تهدیدات 
زیست محیطی. آلودگی آب. تهدیدات حوزه سایبری و تهدیدات در حوزه 
ارتباطات زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است که نیازمند 
بررسی علمی است و مراکز علمی و پژوهشی  نسبت به آن  احساس 

مسئولیت می کنند.
احمد رضی در ادامه خاطرنشان کرد: این همایش فرصتی است که 
صاحبنظران حوزه پدافند غیرعامل بتوانند به بیان مسائل پدافند غیرعامل 
بپردازند و نسبت به این تهدیدات ابرازنظر کنند. وی همچنین گفت: در 
دانشگاه گیالن تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل انجام پذیرفته است و 

این مسائل در آن بررسی شده است.
راه اندازی  و  ساخت  کرد:  تصریح  همچنین  گیالن  دانشگاه  رئیس 
آزمایشگاه پدافند زیستی در دانشگاه گیالن در آینده نزدیک در دستور 

کار ما قرار دارد که نیازمند حمایت جدی مسئولین دولتی استان است.
گفتنی است 130 مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده که 
طبق نظر داوران، 70 مقاله برای ارائه مورد پذیرش قرار گرفته است 
و 22 مقاله برای سخنرانی آماده شده است که با محورهای : اقتصاد 
دریامحور با رویکرد پدافند غیرعامل، پدافند غیرعامل در حوزه گردشگری 
و اکوتوریسم دریای خزر، حمل و نقل دریایی و الزامات پدافندی، منابع 
انرژی دریای خزر از نگاه پدافند غیرعامل ، نقش مناطق آزاد تجاری در 
توسعه اقتصاد مقاومتی در حوزه دریای خزر ، پدافند غیرعامل در بخش 
شیالت، کشاورزی، امنیت غذایی و توسعه پایدار در حوضه آبی دریای 
خزر، آلودگی های زیست محیطی و بیولوژیک در دریای خزر، پدافند 
غیرعامل در مهندسی با رویکرد استان های شمالی، نفوذ دشمن، چالش ها 
و راهکارها با نگاه به مسائل استان های کرانه دریای خزر، معماری و 
شهرسازی استان های ساحلی با رویکرد پدافند غیرعامل، تهدیدات نوین 
در حوزه دریای خزر با نگاه آینده پژوهی )سایبری، زیستی، جنگ نرم( و 
فرهنگ، هویت، دین و ارزش های اجتماعی با رویکرد پدافند غیرعامل 

بوده است.

همیشه بحث جمع آوری 
و یا ساماندهی دستفروشان 
مطرح  رشت  شهر  در 
آنهایی که در  بوده است. 
حتما  اند  کرده  کار  بازار 
بارها صحنه های هجوم 
معبر  سد  رفع  ماموران 
دستفروشان  بساط  به 
که  کردند  مشاهده  را 

خوشبختانه امروزه کمتر اتفاق می افتد!
آنچه مسلم است مسئوالن شهر باید حفظ موازنه ی 
روانی شهر را در تصمیم گیریهای خود لحاظ کنند. طرد 
کردن جوانهای سالم و مردان عیالواری که به نازلترین 
شیوه در حال تالش برای امرار معاش هستند با اساس 
شعارها و باورهای انسانی مملکت ما منافات دارد. وقتی 
شرایط برای استخدام در کارهایی حتی بدون بیمه 
و با دستمزدهای پایین وجود نداشته باشد برخورد با 
این قشر پایین دست توجیه اجتماعی ندارد، هر چند 
که توجیه قانونی داشته باشد. زیرا افراد طرد شده در 
فرایندی کامال طبیعی نسبت به اجتماع و قانون بدبین 
شده و تبدیل به عناصری ضد اجتماعی و قانون گریز 
می شوند. چنانچه اقتصاد شکوفا باشد و فرصتهای 
عادالنه و برابر شغلی وجود داشته باشد، دیگر برای 

حذف دستفروشها به » گارد ویژه « نیازی نیست.
دیوارهای  بر  کاریابی  های  آگهی  تعداد  روز  به  روز 
شهر بیشتر می شود که اغلب آنها از خانمها دعوت 
به همکاری می کنند. معموال خانمها به خاطر اینکه 
کمتر مسئولیت تامین معاش خانواده را به عهده دارند 
با دستمزدهای کمتری حاضر به کار می شوند. ارقام 
مربوط به میزان این دستمزدها )برای آقایان و خانمها( 
نا امید کننده است. این ارقام در بهترین حالت خود به 
ششصدهزار تومان برای هر ماه نمی رسند و تا دویست 
هزار تومان برای هر ماه نیز پایین می آیند. دردناک 
اینجاست که کارفرمایان این آگهی ها از کارمندان 
و کارگران خود بیش از مدت زمان معمول و معقول 
کار می کشند. چنانچه این کارها از آغاز تا انتهای روز 
به افراد تحمیل نشوند حداقل تا دوازده ساعت آنها را 
درگیر خود می کنند. بسیاری از کارفرمایان با تقسیم روز 
کاری به ساعات صبح و بعد از ظهر عمال از نیروهای 
خود سوء استفاده کرده و آنها را فرسوده میکنند. حال 
در نظر بگیرید فردی که تحت فشار چنین شرایط 
ناعادالنه ای کمر خم کرده است در هنگام فروش چند 
قطعه کلم یا چند کیلو گردو یا چند جفت جوراب با 
برخورد مربوط به حذف و طرد دستفروشان مواجه شود.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر گیالن از اجرای طرح 
آموزش خانه به خانه این جمعیت در استان خبر داد.

مهدی ولی پور روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، 
افزود: در اجرای این طرح با کمک آموزش و پرورش 
و دیگر گروههای مرجع به بیش از هشت هزار خانوار 
در استان گیالن، در رابطه با راههای مقابله با بالیای 

طبیعی آموزش داده می شود.
وی خاطر نشان کرد: در راستای گسترش همکاری 
های آموزش و پرورش و هالل احمر ، به 500 نفر 
فرهنگی نیز آموزش داده شده تا مهارتهای امداد و 

نجات را به دانش آموزان آموزش دهند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای )طرح دادرس( و انعقاد 
تفاهم نامه مشترک بین سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر و معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت 
آموزش و پرورش تصریح کرد: سه هزار و 740 دانش 
آموز در 197 مدرسه سراسر استان عضو طرح دادرس 
جمعیت هالل احمر )دانش آموزان آماده در روزهای 

سخت ( هستند.
وی بیان کرد: افزایش سطح ایمنی و کاهش خطر 
پذیری ناشی از حوادث در مدارس ، استفاده از ظرفیت 
های باالی آموزش و پرورش در بحث نیروی انسانی 
و فضای آموزشی برای تربیت نیروهای متخصص ، 
توسعه و ترویج فرهنگ خود امدادی و سازماندهی تیم 
های مدیریت بحران شامل دانش آموزان و ظرفیت 
سازی برای پاسخگویی و مقابله مناسب در زمان وقوع 

از اهداف اجرای این طرح است.
گیالن  استان  در  آموز  دانش  هزار  از 370  بیش 

تحصیل می کنند.

فناوری تراریخته، پیشرفت شگرف قرن

قائم مقام وزیر کشور: پدافند غیر عامل 
فکر ایجاد تهدید را از ذهن دشمنان  

پاک خواهد کرد

دکتر سید محسن نساج

حرف اوَل

یادداشت وارده

هالل احمر

رفع سد معبر پیاده رو کار سختی نیست
لطفا سد معبر اشتغال

 را بشکنید !

اجرای طرح خانه به خانه 
هالل احمر گیالن

وحید شعبانی

اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در حوزه دریای خزر 



جاری  ماه  آذر  پنجم  روز  صبح   7:45 ساعت 
هفت خوان  ایستگاه  در  مشهد   - سمنان  قطار 
بین سمنان و شاهرود از پشت با قطار تبریز - 
مشهد برخورد کرد که این حادثه منجر به جان 
باختن 43 نفر و مجروج شدن بیش از 100 نفر 
از مسافران  شد. هرچقدر این حادثه تاسف بار و 
اندوهناک بود اما اتفاق میمونی را در پی داشت 

که امیدواریم با تسری به بخش های دیگر تبدیل به یک اپیدمی در 
کشورمان شود.

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران بدنبال 
این سانحه در تلویزیون ظاهر شده و در یک برنامه زنده ضمن عذرخواهی 

از مردم و خانواده حادثه دیگان از سمت خود استعفا می دهد.
اگرچه این استعفا دردی از آالم عمیق خانواده درگذشتگان این حادثه 
کم نمی کند ولی یادمان نرود همیشه فرهنگ عذرخواهی سایر بالد، 
بخصوص شرق اسیا را چون چوبی تر مدام بر سر مسئولین بعضا بی 
کفایت می کوبیدم و اکنون که این اتفاق در کشور خودمان افتاده است 
باید آن را به فال نیک گرفت که الاقل در دولت یازدهم مسئولین چسبیده 
به میز نیستند و مثل گذشته که آش را با جایش می بردند یا اینکه سوانح 
هوایی یکی پس از دیگری وحشت در پروازهای هوایی را به اوج خود 
رسانده بود و یا اینکه معاونین دست چپ و راست رییس دولت را به 
خاطر فساد به زندان بردند و اخر هم کسی برای عذرخواهی پیدایش نشد 
هیچ، دو قورت و نیمشان هم باقی بود و خود را صاحب حق می دانستند. 
در واقع فرهنگ عذرخواهی تبدیل به فرهنگ تکذیب شده بود. نه تنها 
به خاطر ادبیاتی که توسط مدیران مختلف به کار رفته بود، عذرخواهی 
صورت نمی گرفت بلکه باوجود اسناد صوتی و تصویری، همه چیز تکذیب 
می شد و معموال هم خبرنگاران به بدفهمی یا غرض ورزی در انتشار 

متهم می شدند.
در هر حال نهادینه کردن فرهنگ عذرخواهی در جامعه به فرهنگ سازی 
جدی نیاز دارد. عموماً افراد به خصوص آنهایی که پست و مقام مهمی 
دارند فکر می کنند عذرخواهی فرهنگی غربی است و یا عذرخواهی 
کردن از شأن و منزلت و قدر و مقامشان میکاهد. این در حالی است 
که تجربه همان کشورهای غربی نشان داده، اگر در صورت بروز اشتباه 
و  مدیران  به  مردم  تکیه  و  اعتماد  شود  عذرخواهی  مردم  از  صادقانه 

دولتمردان بیشتر خواهد شد.
چرا راه دور برویم، حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
نیز با وجود اینکه عارفی واصل و فقیهی کامل بودند و بر مبنای تکلیف 
و حجیت بین خود و خدای خویش تصمیم گیری و عمل می کرد، با این 
حال در برابر مردم تنها خود را خدمتگزاری ناچیز می دانست و از اینکه در 
برابر مردم عذرخواهی کند و بر اشتباهی که حتی خودش در آن تقصیری 
ندارد، اعتراف کرده و اعتذار جوید، ابایی نداشت. ایشان در صفحه 285 
جلد 21 صحیفه خود به خاطر برخی تحلیلهای بی مورد پیرامون ادامه 
جنگ از خانواده های شهدا و جانبازان طلب عفو کرده و می فرماید: »به 
خاطر تحلیلهای غلط این روزها رسماً معذرت می خواهم و از خداوند 
می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد« حاکم اسالمی در 
مکتب امام چنین منش بزرگ و کریمانه ای دارد که نه تنها از انتقادات رو 
بر نمی گرداند بلکه اگر جایی حتی احساس نماید خطایی سهوی از او سر 
زده در پیشگاه خدا و ملت توبه و طلب عفو می کند و خود را در برابر خدا و 
ملت مسئول و پاسخگو می داند. متاسفانه در مسئولین میانی کشور چنین 
اخالقی وجود ندارد و گاه دیده می شود در مواجهه با اشتباهاتی آشکار و 
عمدی و سهل انگاری های مقصرانه نه تنها عذر خواهی صورت نمی گیرد 
بلکه در بهترین حالت به مخفی کاری در آن رابطه و سانسور پرداخته و 
یا دست به توجیهاتی ناروا زده و یا حتی باالتر از این با کالمی طلبکارانه 

با مردم سخن می گویند! 
نمونه هایش را در دولت گذشته می توان فراوان دید از ماجرای اختالس 
بزرگ 3 هزار میلیاردی گرفته تا توهین رئیس سازمان هدفمندی به 
نمایندگان و حیوان خانه خواندن مجلس یا از ماجرای تصادف اتوبوس 
راهیان نور و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از دانش آموزان دختر 
گرفته تا سوانح دلخراش هوایی سالهای 88 و 89، از این مثال ها اما 
آنقدر زیاد است که مثنوی هفتاد من می شود اما هیچ مقام دولتی در هیچ 
موردی حاضر به عذر خواهی از مردم نشد مگر در پای میز استیضاح و 

چندین ماه بعد از ماجرا.
این روزها اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نه تنها ادبیات سیاسی تغییر 
کرده بلکه امیدواری ها برای پاسخگویی دولت به مردم و در صورت لزوم 

عذرخواهی نیز بیشتر شده است.
بر  تعهد  اصلی د ولت« مبنی  و  بر »وظیفه  با جد یت  روحانی همیشه 
»خد مت بی منت به مرد م« تاکید  می کند. وی اگرچه مدام »وعد ه های 
خود  به مرد م« را به همکارانش یاد آوری می کند، اما بر این نکته نیز تاکید  
دارد که اگر به وعد ه هایمان عمل نکرد ه ایم باید  از مرد م عذرخواهی کنیم.

را  برابر خطا«  د ر  باشد  که »عذرخواهی  معد ود  مسووالنی  از  او شاید  
به رسمیت می شناسد ؛ رئیس جمهوری پیش از این، به خاطر مشکالت 
بوجود آمد ه برای مرد م د ر جریان توزیع سبد  کاال، د ر گفت وگوی زند ه 
تلویزیونی خود ، رسما از آنان عذرخواهی کرد ؛ او گفته بود : »اگر مرد م 
د ر زمینه سبد  کاال به زحمتی افتاد ند ، من به عنوان رئیس جمهور از آنها 
عذرخواهی می کنم.« به نظر می رسد  حسن روحانی خواهان آن است 
که به صورت ویژه، روند  »عذرخواهی مسووالن د ر برابر خطا« را به راه 
بیند ازد ؛ موضوعی که اگرچه تا پیش از این، نه د ر کالم و نه د ر عمل به 
آن پرد اخته نشد ه بود ، اما حاال منهای رییس دولت، برخورد صداوسیما در 
موضوع فتیله ای ها که هم عذرخواهی کردند و هم با عوامل آن برخورد 
کردند، عذرخواهی وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر به کاربردن کلمه 
»ضدانقالب« درباره تحریم کنندگان خودروهای ساخت داخل و االن هم 
عذرخواهی و استعفای مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران؛ اینها 
همگی نشان از بازسازي روابط ویران شده در کشورمان دارد که جز با 
فرهنگ سازی از سوی رسانه ها و نهاد مقدسی چون آموزش و پرورش 

امکانپذیر نیست.
من نیز بخاطر طوالنی شدن این مقال از شما عذرخواهی کرده و بابت 

وقت گذاشتن جهت مطالعه آن تشکر می نمایم.

یادداشت

اپیدمی فرهنگ عذرخواهی
 در دولت یازدهم؛

 روحانی مچکریم
بعثت همتایی
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ورزشــی  . اجتماعی  ماهنامه 

 دی ماه 1395
 سال اول
حفاظت از ميراث فرهنگی  شماره 6

گيالن نيازمند اجرای 
قوانين حمايتی است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن بیان کرد: بهبود خدمات حفاظتی 
در سایت های تاریخی و میراثی، نیازمند رفع خألهای قانونی و اجرای قوانین حمایتی است.

رضا علیزاده در گفت و گو با ایرنا ، با اشاره به دستگیری حفاران غیر مجاز در رحیم آباد رودسر 
افزود: یگان حفاظت میراث فرهنگی برای بهبود خدمات حفاظتی در سایت ها و محوطه های 

تاریخی نیازمند اجرای قوانین حمایتی است.
وی اظهار کرد: خألهای قانونی و فقدان قوانین حمایتی از مشکالتی است که در حوزه یگان 
حفاظت میراث فرهنگی به چشم می خورد لذا رفع این معضل تالشی برای بهبود خدمات 

حفاظتی در سایت های تاریخی و میراثی خواهد بود.
علیزاده ادامه داد: مجرمان یادشده قصد تحصیل اشیاء عتیقه در بخش رحیم آباد را داشتند که 

به همت ضابطان پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی شهرستان رودسر دستگیر شدند.
وی بیان کرد: نوسازی ناوگان حمل و نقل، بهره مندی از تجهیزات الزم و آموزش نیروی 

انسانی فعال در این بخش باید بعنوان زیرساخت فراهم شود.
علیزاده با اشاره به تعدد آثار تاریخی و نیز گستردگی آبادی های استان گیالن، بر لزوم 

پاسداری جدی از این میراث ارزشمند تاکید کرد.
امید پایه های گردشگری را بعنوان صنعتی جوان  اینکه دولت تدبیر و  با اشاره به  وی 
مستحکم کرده، بر لزوم مشارکت برای حفظ میراث فرهنگی ارزشمند تاکید و اضافه کرد: 

حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی موجب توسعه گردشگری و حفظ هویت می شود. 
در روزهای اخیر، مجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیاء عتیقه در بخش رحیم آباد 
رودسر را داشتند، به همت ضابطان پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی این شهرستان دستگیر 
شدند.در جریان بازرسی و تفتیش ، یک دستگاه فلزیاب از این افراد کشف شد و به اتهام حمل 
و نگهداری غیرمجاز دستگاه فلزیاب، برای تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی به بزه انتسابی 

به مرجع قضایی رودسر ارجاع داده شدند.

هفته گذشته بود که »یونس رنجکش« مدیرکل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری گیالن از برگزاری نشست های گفتمان 
سازی حقوق شهروندی با حضور دکتر الهام امین زاده دستیار 
رئیس  جمهوری در امور حقوق شهروندی در رشت خبر داده بود. 
دبیر کارگروه حقوق شهروندی استان گیالن در تشریح برگزاری 
این برنامه گفته بود: این برنامه با توجه به انتشار منشور حقوق 
شهروندی توسط رئیس جمهوری و تأکید او به فرهنگ سازی 
در جامعه انجام می شود. نشست های گفتمان سازی با حضور 
مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران عامل تشکل های اجتماعی 
و مدیران مسئول رسانه های استان به صورت جداگانه در صبح 
و عصر برگزار خواهد شد. همزمان با این نشست ها، اولین دوره 
دستگاه های  کارشناسان  ویژه  مربی حقوق شهروندی  تربیت 
اجرایی نیز با حضور دستیار ویژه رئیس جمهوری برگزار می شود.

رنجکش هدف از برگزاری این دوره آموزشی را تربیت افرادی 
برای اجرای طرح های آموزشی حقوق شهروندی در دستگاه 

های اجرایی استان عنوان کرد.

دکتر امین زاده در بدو ورود به گیالن :
گیالن در زمینه حقوق شهروندی،

 الگوی سایر استان هاست
پاویون  در  گیالن  به  ورود  از  شنبه شب پس  زاده  امین  الهام 
فرودگاه سردار جنگل رشت بیان کرد: بعد از اقدامات انجام شده 
ارسال می شد، تصمیم  ما  به  به صورت منظم  در گیالن که 
قرار  نزدیک در جریان کارها  از  و  آمده  استان  این  به  گرفتیم 

بگیریم.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی در حوزه حقوق شهروندی در گیالن 

انجام شده که یکی از آنها ، امر آموزش در مدارس است.
امین زاده تصریح کرد: همچنین ابتکارات شایسته ای در گیالن 
انجام شده که یکی از آنها تربیت مربی آموزش حقوق شهروندی 
است و در جریان سفر به گیالن، حضور در این کارگاه ها و افتتاح 

این دوره های آموزشی را در برنامه داریم.
وی افزود: موضوع حقوق شهروندی، از مطالب مهمی است که 
دولت تدبیر و امید آن را دنبال می کند و رئیس جمهوری نیز 

به آن اهتمام دارد.
از  پس  آبادان  شهرستان  به  خود  سفر  به  اشاره  با  زاده  امین 
جمهوری  رئیس  توسط  شهروندی  حقوق  منشور  از  رونمایی 
گفت: رشت ، اولین مرکز استانی است که پس از رونمایی از 

منشور حقوق شهروندی، به این شهر سفر کرده ام.
سایر  نیز  و  کشور  خارج  ایرانیان  کشور،  داخل  ایرانیان  وی 
شهروندانی که در ایران زندگی می کنند را از جمله کسانی عنوان 

کرد که حقوق شهروندی و منشور آن شامل آنها خواهد بود.
در ابتدای این نشست ، یونس رنجکش مدیرکل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری گیالن گزارشی از اقدامات انجام شده این 

اداره کل در مورد حقوق شهروندی ارائه کرد.

ادای احترام دستیار رئیس  جمهوری به
 شهدای واالمقام

صبح  شهروندی،  حقوق  امور  در  جمهوری  رئیس   دستیار 
شامخ  مقام  به  رشت،  شهدای  گلزار  در  حضور  با  روزیکشنبه 

شهیدان واالمقام ادای احترام کرد.
پور  احمدی  محمد  استقبال  با  شنبه شب  که  زاده  امین  الهام 
فرماندار  گیالن،  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
شهرستان رشت و برخی دیگر از مدیران کل و رئیسان دستگاه 
از حضور  قبل  آمد،  گیالن  به  استان  اجرایی  و  فرهنگی  های 
و  اجتماعی  امور  مدیرکل  همراهی  با  رسمی،  های  برنامه  در 
دیگر  و  رشت  شهرستان  فرماندار  گیالن،  استانداری  فرهنگی 
مدیران استان، در گلزار شهدای شهر رشت حضور یافت و به 

شهدای واالمقام این شهر ادای احترام کرد.

دستیار رئیس جمهور در دیدار با استاندارگیالن:
کارهای الگویی خوبی در زمینه حقوق شهروندی 

در گیالن انجام شده است
الهام امین زاده در دیدار با استاندار گیالن گفت: اقداماتی که 
حقوق  زمینه  در  استان  این  و  الگوست  شده  انجام  گیالن  در 

شهروندی در کشور، پیشتاز محسوب می شود.
وی ادامه داد: در نشست های مختلف با استانداران و مسئوالن 
کشوری، اقدامات گیالن در حوزه حقوق شهروندی معرفی می 

شود.
امین زاده اظهار کرد: طی سه سال گذشته در این استان، درباره 
حقوق شهروندی اقدامات الگویی خوبی همچون تدوین و انتشار 

پیک حقوق شهروندی انجام شده که ارزشمند است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه در گیالن، آموزش حقوق شهروندی 
از مدارس و سنین پایه شروع شده، کار شایسته ای است که نظیر 

این اقدام، در استان های دیگر دیده نشده است.
امور حقوق شهروندی اضافه کرد:  دستیار رئیس جمهوری در 
آموزش و پرورش می تواند مشابه این کار را در سراسر کشور 

انجام دهد.
استاندار گیالن نیز در این دیدار گفت: اقدامات ابتکاری در اجرای 
حقوق شهروندی که از اوایل دولت یازدهم آغاز شد، به دلیل 
تشکیل و فعال شدن کارگروه حقوق شهروندی در استان است.

حوزه  در  موثری  اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  نجفی  محمدعلی 
شده،  شروع  گیالن  در  گذشته  سال های  از  شهروندی  حقوق 
و همچنین  مدارس  بین  حقوق شهروندی  پیک  انتشار  افزود: 
اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست، گوشه ای از آگاه 

سازی مردم نسبت به حقوقشان است.
وی به تأکید خود به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی 
حقوق  از  برگرفته  که  زیست  محیط  حقوق  حفظ  بر  مبنی 
شهروندی مردم است، اشاره و خاطر نشان کرد: آموزش مردم 
درخصوص تفکیک زباله و همچنین فرهنگ سازی در این حوزه 

، منجر به نتایج مثبتی در استان شده است.
ائمه  اینکه حقوق شهروندی در اسالم و روش  بیان  با  نجفی 
بودن  پایین  داشت:  اظهار  داشته،  وجود  وضوح  به  معصومین 
ظرفیت و آستانه تحمل در برخی انسان ها ، باعث تخریب افراد 
دیگران  به  نسبت  نیازمند حفظ حقوق شهروندی  که  می شود 

نیز هستیم.
وی آموزش به مردم و کارکنان دستگاه ها را همیشه مایه  افزایش 
سطح آگاهی آنان عنوان و خاطرنشان کرد: از امروز کارگاه های 
دستگاه های  سطح  در  شهروندی  حقوق  موضوع  با  آموزشی 
اجرایی در گیالن آغاز و در این کارگروه ، برنامه ها و پیشنهادات 

ارائه شده کارشناسی و پس از آن اجرایی می شود.

امام جمعه رشت: 
اسالم در رعایت حقوق بشر از همه ملت ها

 جلوتر است
نماینده ولی فقیه در استان گیالن و امام جمعه رشت گفت: دین 
مبین اسالم در توجه و رعایت حقوق بشر، از همه ملت ها پیشتاز 

و جلوتر است.
آیت اهلل زین العابدین قربانی در دیدار با دستیار رئیس جمهوری 
در امور حقوق شهروندی در رشت بیان داشت: باید بتوانیم حقوق 
بشر را در سایه اسالم محقق کنیم چراکه این دین مبین، در 

رعایت حقوق بشر از همه ملت ها جلوتر است.
وی اظهار کرد: برخی موارد که در حقوق بشر آمده، متعلق به 
دوران جنگ جهانی دوم و مربوط به آن زمان است و نیاز به بروز 
شدن دارد.وی با بیان اینکه هر چه در حقوق بشر آمده، وحی 
منزل نیست٬ ادامه داد: مسائلی در اسالم وجود دارد که برکت 

است و اسالم چیزهای تازه ای دارد که به بن بست نمی رسد.
امام جمعه رشت تصریح کرد: مسائلی در قوانین دنیا وجود دارد 
که ما هم قبول داریم اما بعضی موارد هم هست که با توجه به 

فرهنگ مان قابل قبول نیست.
دستیار رئیس  جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز در سخنانی، 
بر ضرورت فراهم سازی زمینه شناخت شهروندان از حقوق شان 
تاکید و بیان کرد: آموزش حقوق شهروندی باید از سنین کودکی 

شروع شود.
الهام امین زاده افزود: کاری که در گیالن با روش هایی متناسب 
حقوق  با  آشناسازی  زمینه  در  نوجوانان  و  کودکان  سنین  با 
شهروندی در حال انجام است، اقداماتی شایسته محسوب می 

شود.
الگویی خوب و ارزشمندی در زمینه  وی اضافه کرد: کارهای 

حقوق شهروندی در استان گیالن انجام شده است.

دکتر امین زاده در کارگاه گفتمان سازی حقوق شهروندی :
رونمایی از منشور حقوق شهروندی، کار سیاسی و 

تبلیغاتی نبود
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: رونمایی 
از منشور حقوق شهروندی، کار سیاسی، انتخاباتی و تبلیغاتی نبود 

بلکه اعتقاد دولت تدبیر و امید است.
الهام امین زاده در کارگاه گفتمان سازی حقوق شهروندی در 

رشت افزود: گفته می شود رونمایی از منشور حقوق شهروندی، 
درست  حرف  این  که  بوده  انتخاباتی  و  تبلیغاتی  سیاسی،  کار 
نیست چراکه رئیس جمهوری در گزارش صد روزه اول کاری 

دولت یازدهم، تاکید کرد که این منشور باید تدوین شود.
وی ادامه داد: بعد از آن اقدامات متعددی برای انجام آن از جمله 
دیدار با مراجع عظام تقلید، انجام و نظرات مختلفی دریافت و 
تدوین شد و رئیس جمهوری نیز لغت به لغت آن را بررسی و 

حذف و اضافه کرد و در نهایت این منشور رونمایی شد.
حقوق  منشور  اجرای  در  مردم  نقش  به  اشاره  با  زاده  امین 
شهروندی خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی به غیر از 
مشارکت عمومی، راهی ندارد و باید به کمک مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی سه ضلع دارد، تصریح کرد: 
احترام متقابل بین حکومت ، مردم و تکالیفی که هریک نسبت 

به دیگری دارند، یکی از اضالع حقوق شهروندی است .
وی ادامه داد: حقوق متقابل مردم و حکومت باید شناسایی شود و 
مردم به حقوق خویش آگاه شوند و در یک توازن می توان حقوق 
اندازهای  چشم  و  مناظر  زاده  کرد.امین  رعایت  را  شهروندی 
طبیعی کشور را یکی از مظاهر حقوق شهروندی دانست و افزود: 
در گیالن این امر به خوبی اجرا شده و دیگر استان ها باید از 

این استان الگو بگیرند.
وی اظهار کرد: به دلیل تملک های خصوصی و دولتی، دسترسی 
مردم به سواحل در برخی استان های شمالی امکانپذیر نیست 
اما این سرمایه عظیم متعلق به همه است و دیگر استان ها باید 

گیالن را الگو قرار بدهند.
ادامه  در  شهروندی  حقوق  امور  در  جمهوری  رئیس  دستیار 
امور  در  شهروندی  حقوق  منشور  قانون  گفت:  خود  سخنانش 
کشور  سراسر  در  و  درآمده  قانون  صورت  به  بزودی  اداری، 

تصویب می شود که در تمامی ادارات الزم االجراست.
آموزش  با هشت ساعت  کارکنان  اساس  براین  داد:  ادامه  وی 
گواهی دریافت می کنند و به طور منظم مردم به این امر که آیا 
حقوق شهروندی شان در ادارات مورد احترام قرار می گیرد یا 
خیر، نظارت می کنند.امین زاده تصریح کرد: مراجعی نیز برای 
شکایات مردمی پیش بینی شده که به طور عمده، رسیدگی به 
تخلفات است البته ترجیح می دهیم در محیط های غیرقضایی و 
همراه با روش های مبتنی بر حکمیت، این رسیدگی انجام شود.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی و پی بردن به اهمیت 
آن نیازمند زمان و فراهم شدن زیرساخت هاست، گفت: مردم 
مورد  شهروندان  به  احترام  و  برسند  شهروندی  حقوق  به  باید 

اهتمام دستگاه ها باشد.
تهران  در  با حقوق شهروندی،  رابطه  در  وی خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزی هایی انجام شده که در حوزه استان ها و وزارتخانه 
ها برنامه هایی که برای آموزش، اطالع رسانی، نظارت و حمایت 
از حقوق شهروندی تهیه شده، ارائه کنند تا در کمیته های هفت 
گانه مورد بررسی قرار گیرد و به صورت یک حرکت ملی شروع 
پیشتاز  شهروندی  حقوق  آموزش  در  را  گیالن  زاده  شود.امین 
خواند و گفت: در گیالن آموزش حقوق شهروندی برای بخش 
های اجرایی و کارکنان دولت، پیش دبستانی ها و دبستانی ها 

آغاز شده که باید سایر استان ها از این امر الگو بگیرند.
ارتقای  با هدف استیفاء و  افزود: منشور حقوق شهروندی  وی 
دولت  و خط مشی  برنامه  تدوین  بمنظور  و  حقوق شهروندی 
موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه 
ای از حقوق شهروندی است که یا در نظام منابع حقوقی ایران 
اجرای  برای شناسایی، تحقق و  یا دولت  اند و  شناسایی شده 
آنها از طریق اصالح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری 
تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم، تالش 
جدی و فراگیر خواهد داشت.به گفته امین زاده، اگر به کرامت 
انسان ها توجه کنیم، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی خواهیم 
بود و این موضوع از خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی 

آغاز می شود.

دستیار رئیس جمهور در دوره آموزشی تربیت مربی 

حقوق شهروندی:
اولین بار است که رئیس دولت از مردم می 

خواهد که حقوقشان را مطالبه کنند
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: این اولین 
بار است که در ایران رئیس دولت، از مردم کشور می خواهد که 

حقوق خود را مطالبه کنند و این، اقدامی بسیار ارزشمند است.
حقوق  مربی  تربیت  آموزشی  دوره  اولین  در  زاده  امین  الهام 
شهروندی در رشت اظهار کرد: حقوق شهروندی، حقوق مطالبه 

گری است و اضالعی دارد که باید به آنها توجه کرد.
وی رعایت حق مردم از سوی دولت رعایت حق دولت از سوی 
مردم و همچنین حقوقی که مردم و دولت نسبت به هم دارند را 

اضالع حقوق شهروندی اعالم کرد.
امین زاده ناآگاهی مردم از حقوق خود را در بروز آسیب های 
اجتماعی موثر دانست و ادامه داد: بعنوان نمونه وقتی زن یا مرد، 
نسبت به حقوق خویش واقف نباشند و ندانند که چه حقی دارند، 
اجتماعی همچون  ناهنجاری های  بروز  به طور طبیعی شاهد 
حقوق  امور  در  جمهوری  رئیس  بود.دستیار  خواهیم  طالق 
شهروندی، با بیان اینکه حقوق شهروندی با حقوقی به روز تر 
دولت  استقرار  زمان  از  افزود:  است،  اساسی  قانون  از  برآمده   ،
یازدهم، قرار شد این کار به صورت جدی آغاز شود و کوشیدیم 

منشوری تهیه شود تا سندی برای عمل باشد.
به گفته امین زاده، در کنار سیاست گذاری٬ قوانین٬ دستورالعمل 
ها و آیین نامه ها ، جایگاهی را برای منشور حقوق شهروندی 
تعریف کردیم .وی با یادآوری تصویب 11 هزار قانون از سال 
1285 ه.ش، این میزان قانون را بسیار زیاد دانست و خاطرنشان 
کرد: هیچ حقوقدانی نمی تواند ادعا کند که همه قوانین را بلد 
است و بر این اساس، برای آگاهی از ماده قانونی مورد نیاز، آن 

را در منابع مرتبط جستجو می کند.
اختیارات  از  ای  اینکه حقوق شهروندی مجموعه  بیان  با  وی 
امتیازات و صالحیت هاست، گفت: ما در کنار هم زندگی می 

کنیم و باید منافع جمعی را به منافع فردی ترجیح دهیم.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: در 
شرایط کنونی که شاهد گسترش دامنه فضای مجازی و رشد روز 
افزون کاربران آن هستیم، باید در این زمینه حقوق شهروندان 

مشخص شود و آنان را از این حقوق آگاه کرد.

دکتر امین زاده در نشست نقش رسانه ها و تشکل های 
اجتماعی در گفتمان سازی حقوق شهروندی:
نهادینه سازی حقوق شهروندی نیازمند 

مشارکت مردم است
به  اشاره  با  امور حقوق شهروندی  در  رئیس جمهوری  دستیار 
اهمیت حقوق شهروندی، نهادینه سازی آن در جامعه را نیازمند 

مشارکت مردم عنوان کرد.
الهام امین زاده در نشست نقش رسانه ها و تشکل های اجتماعی 
از  افزود: آگاهی  در گفتمان سازی حقوق شهروندی در رشت 
حقوق شهروندی موجب می شود که آسیب ها و ناهنجاری های 
شهروندی  حقوق  اینکه  یادآوری  با  یابد.وی  کاهش  اجتماعی 
مطالبه گری است، اظهار کرد: رئیس جمهوری خطاب به ملت 
می گوید از ما بخواهید؛ این اولین بار است که در ایران رئیس 
دولت، از مردم کشور می خواهد که حقوق خود را مطالبه کنند و 

ما موظفیم ابزار آن را فراهم کنیم.
دستگاه  در  پرونده  ها  میلیون  اکنون  کرد:  تصریح  زاده  امین 
قضایی وجود دارد که بسیاری از خانواده ها را درگیر می کند 
و اگر مردم به حقوق شهروندی آگاهی داشته باشند، بسیاری از 
مشکالت بوجود نمی آید.وی خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی 
نمی تواند حقوق شهروندی را نهادینه کند و این امر، نیازمند 

مشارکت مردم است.
اظهار کرد:  امور حقوق شهروندی  در  رئیس جمهوری  دستیار 
حقوق  برای  مهلک  سهمی  زدگی،  شتاب  و  کاری  سیاسی 
شهروندی است و اگر خواسته باشیم مقطعی و سطحی عمل 

کنیم، حقوق شهروندی باقی نمی ماند.
وی از رسانه ها و سازمان های مردم نهاد خواست تا در این امر 
دولت را یاری کنند و گفت: رسانه ها و سمن ها شایستگی ها 
و لیاقت ها را ببینند و یکی از راه های آن، نهادینه کردن حقوق 

شهروندی است.
و  تشویق  برای  راهکارها  از  را  نمونه  شهروندان  معرفی  وی 
باید  داد:  ادامه  و  دانست  شهروندی  حقوق  در  سازی  فرهنگ 

آشنایی با این حقوق را از سنین کودکی آموزش داد.
امین زاده با بیان اینکه استانداری گیالن در وزارت کشور زبانزد 
است، گفت: گیالن در حقوق شهروندی نیز گوی سبقت را از 

استان های دیگر ربوده است.
استان  این  به طراحی پیک حقوق شهروندی در  اشاره  با  وی 
گفت: کار بسیار زیبایی انجام شده که باید الگوی سایر استان 

ها باشد.

گیالن، استان  پیشتاز در حوزه حقوق شهروندی
گزارش خط اول از سفر دستیار رییس جمهور به استان گیالن :
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انصاری  روايت همسر شهيد 
استاندار گيالن  روزی كه  از 

راننده شد

کانال تلگرامی شهید علی انصاری، ضمن انتشار خاطره از استاندار شهید گیالن به نقل از همسر 
شهید نوشت:

ایشان روزی برایم تعریف می کردند که به شهر شما فومن رفته بودم و از من خواسته بودند 
که آنجا برایشان سخنرانی کنم. در بین راه که می رفتم در انتهای بازار روز، مرد دستفروشی را 
دیدم که منتظر خودروهای عبوری بود. او فروشنده مرغ و جوجه و تخم مرغ بود. دیدم این مرد 
کنار جاده به انتظار ایستاده است، ترمز کردم و تا ایشان را سوار کنم. مقدار زیادی گونی، مرغ 
و تخم مرغ خریداری کرده بود تا آنها را به فومن ببرد. کمک کردم و آن ها را گذاشتیم توی 

خودرو و حرکت کردیم.
در بین راه به من گفت: اگر ممکن است کمی تندتر بروید.

پرسیدم چرا؟
جواب داد: می گویند امروز قرار است آقای استاندار به فومن بیاید و در مسجد باالمحله، صحبت 

کند. می خواهم به سخنرانی او برسم. وقتی به فومن رسیدیم، پرسیدم: شما را کجا پیاده کنم؟
گفت: جلوی مغازه ام. می خواهم وسایلم را ببرم توی مغازه بگذارم. شما تشریف ببرید.

او را پیاده کردم رفتم مسجد وضویی گرفتم دیدم مسجد آماده و مردم منتظر هستند. یک راست 
رفتم پشت تریبون. اتفاقا گرم سخنرانی بودم که همان مرد را دیدم که وارد مسجد شد.

وقتی مرا دید تعجب کرد، همان جا وسط مسجد ایستاد و نمی نشست. شنیدم که از یک نفر 
پرسید، آقای استاندار کی می آید؟ کسی به او گفت: استاندار همانی است که دارد صحبت می 
کند. او خنده ای کرد و گفت: نه خیر “این راننده من بود” نیم ساعت پیش او مرا از رشت به 

فومن آورد!
وقتی نشست، من به سخنرانی خود ادامه دادم. مجلس که تمام شد، آمد جلو با من روبوسی 

کرد و گفت: ببخشید که شما را نشناختم و معطلتان کردم. ما استاندار این شکلی ندیده بودیم!
به او گفتم: “همان که گفتی درست بود من راننده شما هستم.”

بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن : 
با وجود دکتر نوبخت

 می توانیم شاهد توسعه در 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در گذشته ابرثروتمندان دنیا را استان باشیم

صاحبان کارتل ها و تراست های بزرگ نفتی تشکیل می داده اند به 
طوریکه هر 10 سرمایه دار بزرگ دنیا نفتی بوده اند اما در دهه اخیر جهان 
دگرگونی های را به خود دیده و کافی است به لیست 10 ثروتمند اول 
دنیا نگاهی دوباره بیاندازید، می بینید که حداقل هفت نفر از آنان کسانی 
هستند که در حوزه آی تی فعالیت می کنند با این حساب بیکار نشستن 
التحصیالن آی تی که بخصوص در گیالن هم که بیشمارند  فارغ 

وجاهت قانونی و عقالنی ندارد.
به گزارش خط اول، دکتر محمود واعظی که اخیرا سفری به گیالن 
با حزب  بواسطه عقد اخوتش  پایان سفر کاری خود  داشته است در 
اعتدال و توسعه، به دعوت این حزب در استان در نشست »نقش گیالن 
در برون گرایی اقتصاد مقاومتی« حاضر شد و برای مدیران و جوانان 
عالقمند به دولت تدبیر و امید در سالن اجتماعات سازمان برنامه وبودجه 
گیالن سخنرانی کرد. وی گفت: به عقیده بنده مهمترین ظرفیت گیالن 
گردشگری ،کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی است .در دنیا مهمترین 
صنعت در حال حاضر گردشگری است که می توان امکاناتی را برای 
اقامت و هزینه کرد، گردشگران انجام داد و بر اساس برنامه ریزی ها در 
آن حوزه می توان از درآمد آن به توسعه اقتصادی رسید. خداوند به این 
سرزمین آب و هوای خوب عطا کرده است که قابل مقایسه با بسیاری 
از کشورهای دنیا نیست و حتی گیالن به لحاظ وسعت و جمعیت برتر 
از همان کشورهاست اما آنها در بخش کشاورزی و گردشگری بسیار 

توسعه یافته اند  .
واعظی با بیان اینکه اگر بتوانیم یاد بگیریم که چگونه  کاالیمان را صادر 
کنیم باید در بخش کشاورزی و عرضه آن موفق باشیم، افزود: روسیه 
بسیاری از نیازمندی های خود را از اروپا وارد می کند و در حال حاضر 
این امکان وجود ندارد که همه نیازمندی هایشان را برآورده کنیم ولی 
در بخش صادرات میوه با کشور ایران مذاکره کردند ایران هم از این 
امر استقبال کرد اما شرکت های خصوصی در این بخش موفق نبودند .

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه راه آهن قزوین رشت 
،آستارا در توسعه اقتصادی استان موثر خواهد بود گفت :با پایان یافتن راه 
آهن آستارا و ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر مطمئنا صادرات و 
همچنین واردات محصوالتی که ایران نیز به آن نیاز دارد توسعه خواهد 
یافت و باید به دنبال کاهش نرخ تعرفه محصوالت خاص خودمان باشیم 
و کیفیت را افزایش بخشیم.وی اضافه کرد : با وجود دریای خزر می توان 
اذعان کرد که پرورش ماهی در قفس نیز می تواند از ظرفیت های استان 

گیالن باشد  که به نحو احسن از آن بهره گیری کند .
،بالروس  روسیه  کشورهای  های  نیازمندی  :باید  کرد  تاکید  واعظی 
،قزاقستان ،ارمنستان و قزقیزستان را بفهمیم و تعرفه بهای محصوالت را 

برای عرضه با آنها کاهش دهیم.
وی فارغ التحصیالن رشته های ICT را موجب رشد جامعه خواند و 
افزود :امروز شرکت های آی تی در دنیا حرف اول را می زنند و این بحث 
در ایران نیز شروع شده اما هنوز به آن میزان نرسیده است .وی خاطر 
نشان کرد : با توجه به اینکه رقم فارغ التحصیالن استان گیالن  باالست، 
می توانند در حوزه ICT فعالیت های خوبی انجام دهند و با همکاری 

دانشگاه گیالن استارت کار برای این بخش زده شود .
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در گذشته ابرثروتمندان دنیا را 
صاحبان کارتل ها و تراست های بزرگ نفتی تشکیل می داده اند به 
طوریکه هر 10 سرمایه دار بزرگ دنیا نفتی بوده اند اما در دهه اخیر جهان 

دگرگونی های را به خود دیده و کافی است به لیست 10 ثروتمند اول 
دنیا نگاهی دوباره بیاندازید، می بینید که حداقل هفت نفر از آنان کسانی 
هستند که در حوزه آی تی فعالیت می کنند با این حساب بیکار نشستن 
التحصیالن آی تی که بخصوص در گیالن هم که بیشمارند  فارغ 

وجاهت قانونی و عقالنی ندارد.
وی در زمینه مشکل پسماند اظهار داشت :معضل پسماند در همه جا وجود 
دارد و ما ناگزیر خواهیم بود که همان سمت و سوی سایر کشورهای دنیا 
را پیش بگیریم و آنهم فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا را در پیش 

گرفته اند و ما نیز باید همین کار را کنیم
گفتنی است در ابتدای این نشست دکتر کیوان محمدی رئیس سازمان 
برنامه وبودجه گیالن گفت : اینکه وزیر ارتباطات و فن آوری در دولت 
تدبیر و امید برای بار ششم به استان گیالن سفر می کند نشان از توجه 
ویژه ایشان به این استان است. وی گفت: آینده گیالن، آینده روشنی 
است. دو اسکله در بندر کاسپین؛ راه آهن آستارا، رشت و قزوین اگر 
پایان یابد، نقطه اتصال ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر خواهد بود. 
محمدی تاکید کرد :اتصال استان اودستای روسیه  و انزلی بر اساس 
تفاهم نامه خواهر خواندگی نقطه عطفی برای شهرستان انزلی ،استان و 
کشور خواهد بود.عبدالغفار شجاع مشاور دکتر نوبخت نیز در این نشست 
در سخنانی اظهار داشت: استان گیالن می تواند نقش بسیار مهمی در 
جهت ارتباط  اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر داشته باشد . وی 
ادامه داد : ما از استان مازندران خیلی عقب هستیم، استان مازندران در 
بخش گردشگری بسیار توسعه یافته است و دارای سه فرودگاه و سه راه 
دسترسی فعال می باشد در حالیکه گیالن دو خط زمینی دارد و خطوط 
ما به آذربایجان و خلخال بسته است و کریدور 9 که اتصال استارا است 
هنوز مغفول است. شجاع گفت :از ظرفیت منطقه آزاد،  روستاها و شهرها 
و جنگلهایمان برای جذب توریست می توانیم بهره ببریم . وی تاکید کرد 
: شمال روزی به سانتی متر، زمین هایش خریداری خواهد شد چون 

پتانسیل ارتباط با کشورهای آسیایی دارد .

دنیا متعلق به شماست، چرا بیکار نشسته اید؟

تخریب  درباره  فائو  که  آماری  آخرین 
جنگل ارائه کرده مبین آن است که اگر 
چنین پدیده ای با این شتاب تداوم یابد در 
30 سال اینده امکان زیست در بسیاری از 
نواحی کشورمان غیر ممکن یا مشقت بار 

خواهد بود .
ایران در سال 1321، نوزده و نیم میلیون 
هکتار جنگل داشته که در سال 1343 به 

آمار قابل تامل هجده ونیم میلیون هکتار کاهش یافته است.
این آمار در سال های انقالب شتاب ناباورانه ای به خود گرفته بطوری 
که با تخریب 6 میلیون هکتار در مدت 40 سال مانند جراحی بینی، 
استفاده از لوازم آرایشی، تولید زباله و مصرف نامتعارف آب و برق و...در 

دنیا رکورد زده ایم .
آمار اخیر نشان می دهد در 40 سال اخیر با 6 میلیون هکتار تخریب 
جنگل ثابت کرده ایم که در تعالی فرهنگی هم ضمن کوری چشم 

دشمنان، گوی سبقت را در بسیاری از حوزه های زیستی نیز ربوده ایم.
بنظر این موضوع به خودی خود عیب نیست که محتمل فرافکنی کرده 
ایم و به نکته حساس آن که نیاز جامعه برتوسعه کشت و زر و تولید 

بهنگام در امر خودکفایی است، کم توجه بوده ایم !
گویا باید یاد بگیریم که در تحلیل هر موضوعی همه ی جوانب کار را 
ببینیم و با کنکاش در آن، موجبات تشویش خاطر مسئوالن محترم که 

مردم را ولی نعمت خود می دانند، نشویم !
الجرم  توسعه  شتابان  فرایند  در  اسالمی  ایران  جامعه  روی  هر  به 
راهی جز توسعه صنعتی نداشته و این جز تسری شکوفایی اقتصادی 
در قالب تخریب چند تیکه زمین)6 میلیون هکتار( در بخش هایی از 

کشوربخصوص گیالن مازندران نبوده و نیست .
وانگهی ما چیکار داریم که کشورهای امریکا ، روسیه و کانادا در سال 
های اخیر نه تنها جنگل هایشان کاهش نیافته، بلکه کشوری مثل روسیه 
از سال 1993 هر سال یک الی دو میلیون هکتار بر سطح جنگل هایش 
افزوده، بطوری که این کشور در نظر دارد تا سال 2030 سطح جنگل ها 

را از 890 میلیون هکتار به 904 میلیون هکتار برساند .
البته برخی کشورها مثل استرالیا در 15 سال گذشته بیش از یک میلیون 
هکتار از جنگل هایشان را نابود کرده اند، اما نزدیکی این آمار با احیاء 

جنگل یک هم خوانی معناداری دارد .

متاسفانه ما که به شکرانه تاسیس شوراها و حضور دهیاران محترم در 
شتاب توسعه و اقتصاد مقاومتی، تفهیم نشده ایم، فکر می کنیم با احداث 
چهار تا ویال در روستا و تحرکات دیگرگونه بچه های باال با ماشین های 
آنچنانی شان به امنیت اقتصادی مان کمک می شود. اگر چه این کار در 
سال های اخیر باعث شده که نه تنها روستاهای ما بافت سنتی شان را 
ازدست داده اند ، بلکه دهیاران و شوراها همچنان با آب و تاب از تبدیل 
باغها و مزارع به ویال به بهانه های مختلف استقبال می کنند تا کوچه ای 

را آسفالت کرده و دک و پزی در کنند .
اخیرا هم مدیر کل دفتر زیستگاه های محیط زیست گفته که هر ثانیه، 
تاکید می کنم هر ثانیه 150 متر مربع جنگل در سطح کشور بخصوص 

در گیالن و مازنداران )شریان تنفسی کشور( نابود می شود.
جالب آنکه اخیرا نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی 
وعده داده که جاده کوهستانی و سخت گذر اشکور رحیم آباد به قزوین 
را با شتاب زیاد در سایه تدابیر خاصه دولت به سرانجام خواهد رساند، تا 

اقتصاد منطقه رونق بیشتری یابد.
این منطقه که دهها سال پیش با اعمال نفوذ تعدادی سیاسیون ،جاده ای 
کم عرض در برخی روستاها به خود دیده بود، در ادامه اشکوری های 
ساکن که امروزه تقریبا 10 ماه ازسال در شهرها سکونت دارند ،با تخریب 
تدریجی جنگل های چند صد ساله بهانه ای برکشت فندق ،گردو و گل 
و گاوزبان یافتند.بدنیست بدانید که اگر فشار دولتی ها در تصویب قوانینی 
برای حفظ  منابع طبیعی نبود شاید امروز به همت اهالی اشکور حتی یک 

درخت در قلب طبیعت گیالن نداشتیم .
البته این فاجعه زیست محیطی را در جلگه هم داریم ،در سواحل هم 
داریم که در هر چند صد متر با اجرای طرح هادی روستا در کنار باند بازی 
های معمول ، کمی آنطرف تر را هم مجوز می گیریم تا این داستان غمبار 
تخریب مزارع و باغات و جنگل هاهمچنان باشتاب دوچندان ادامه یابد . 
یادمان نرود که امنیت روانی مردم هم با ساخت سازهای بی رویه در 
خط ساحلی و کوهستانها به شدت دچار خلل شده ،بطوری که امروزه 
اگر گردشگری بخواهد در مسیر جاده ساحلی دریا را ببیند جز با ورود به 
چند متری دریا ممکن نخواهد بود و حال آنکه حداقل در ده سال گذشته 
وقتی از رودسر به سمت چابکسر حرکت می کردی همه ی شکوه دریا 
و باغات چای در حاشیه جاده ها را به نظاره می نشستی و از تلطیف روح 

و روان خود لذت می بردی .
می خواهم بگویم در آنجاهایی هم که به ضرورت ساخت وساز می کنیم 

جامع نگر نیستیم ،نگاه تک بعدی به امنیت اقتصادی داریم ، سالمت 
روان راکه اساس و بنیان توسعه پایداراست ارج نمی نهیم .در صورتی 
که ورود دهها میلیون گردشگر به گیالن و مازندارن برای دلبری کوه و 
دریا و مزارع و باغات و سرسبزی اش است نه وجود ویالهای پرجالل 

و جبروتش .
اصوال آنچیری که مسافران سایر استان ها را به گیالن و مازندارن 
کشانده بافت سنتی اش است ،خانه های کاه گلی و مرغ و جوجه و چپر 
و میوه و غذاهای محلی و شیر و پنیر و نان داغ تنوری روستازادگان و کره 

و سرشیر و عسل  و بوی نم خاک و شبنم صبحگاهی است .
بعد می آیند زمینی می خرند و به همت مسئوالن تا دم خانه اشان را 
آسفالت می کنند و دوربین و دیوار آنچنانی و سیم خاردار و شیشه های 
دوجداره و پرده های ضخیم و سیمان کاری محوطه و نصب تابلو در 
جلوی درب منزل که اگر پارک کنید، پنچر می شوید، بد فرهنگی، 

سادیسم و بیماری روانی اشان را به روستازداگان نشان می دهند .
روستا با گل و شل اش و نم وبوی خاکش و صدای مرغ و گاوش 

زیباست و آنوقت اگر آمدید زمینی خریدید و مناظر بکر و بدیع دریا و کوه 
را با ساختمان های چندین مرتبه به سودای ثروت اندوزی نابود کردید ، 
بدانید که پیش از برخورد با شما باید با مسئووالن و کارشناسان متخلف 
برخورد کرد که رییس دادگستری کل کشور گفته تخریب منابع طبیعی 

و ساخت سازهای غیر مجاز از بی عرضگی ماست .
و دردناکترآنکه اساسا در کشور ما ازاین دست اقدام های غیر کارشناسی 
غیر ضروری که میزان بهره وری یک پروژه با آسیبی که بر زیست بوم 
منطقه ) در کالن به روح و روان آحاد جامعه( وارد می آورد بسیار نادیده 

گرفته می شود.
تفکری که با 6 میلیون هکتار تخریب جنگل ،در کنار سایر نابسامانی 
های اجتماعی بواقع آرمانی مقدس را به سخره گرفته و این تبیین کننده 
آن است که اگر داعیه داران اندیشه برتر در کشورشان به حداقل های 
توسعه و امنیت روانی آراسته نباشند ،چگونه خواهند توانست با توسعه 
نامتوازن و تشتط در شیوه مدیریتی ،جامعه جهانی را از این تعالی عالمانه 

بهره مند سازد.

جنگل کاری یــا فریب کاری؟
حبیب اهلل  محمد پـور

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن گفت: مردم 
گیالن مطمئن باشند که با حضور استانداری با تجربه، 
متین و دلسوز و با وجود مدیرانی کوشا و در راس 
آن ها محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری، می 

توانیم هرچه بیشتر شاهد توسعه در استان باشیم.
به گزارش ایرنا، کیوان محمدی چهارشنبه شب در 
نشست خبری در جمع رسانه های گروهی استان 
افزود: در سایه تالش دستگاه های مدیریتی استان، 

این مطالبات دهه اول بهمن ماه پرداخت می شود.
وی با اشاره به بودجه امسال کشور گفت: از بودجه 
یک میلیون و 85 هزار میلیارد تومان، فقط 300 هزار 
میلیارد تومان برای اداره کردن کشور در اختیار دولت 
قرار دارد و 70 درصد بودجه در اختیارات موسسات ، 

بانک ها و ... است.
وی تصریح کرد: از میزان 300 هزار میلیارد تومان نیز 
79 درصد بودجه هزینه ای ) هزینه های جاری( و 21 

درصد تملک دارایی یا عمرانی است.
محمدی ادامه داد: از 300 هزار میلیارد تومان، 16 
هزار و 800 میلیارد تومان در اختیار استان ها قرار 
می گیرد و 94 و چهار دهم درصدش در سطح ملی 
توزیع می شود و در اختیار وزارتخانه ها قرار می گیرد.

محمدی با بیان اینکه تمام مباحث برای همین پنج و 
شش دهم درصد است ، تصریح کرد: اگر قرار است 
حساسیت بیشتری داشته باشیم و سهمیه بیشتری 
برای استان جذب کنیم ، بایستی تالش شود تا از 95 

درصد اعتبارات ملی برای استان بگیریم.
وی با بیان آماری از سال 90 تاکنون گفت: از سال 
90 تا کنون تالش کرده ایم بودجه هزینه ای را 

کاهش دهیم و به بودجه های عمرانی اضافه کنیم.
تومان  میلیارد   17 حدود  کرد:  تصریح  محمدی 
مطالبات بازنشسته ها از سازمان هایی که حقوق 
شان را استانی دریافت می کنند، پرداخت شده و دیگر 
بازنشستگان، تمامی حقوق و پاداش خود را دریافت 

کرده اند.
محمدی گفت: ما تاوان بدهی های گذشته که درآمد 
نفتی در آن سال ها بشکه ای 120 دالر بوده را با 
نفت بشکه ای 40 دالر می دهیم و این درحالیست 
که بودجه عمرانی و هزینه ای افزایش یافته و بودجه 

استان ها یک و نیم برابر شده است.
وی با بیان اینکه با بودجه های استانی کارهای بزرگ 
نمی توان انجام داد، گفت: بودجه عمرانی استان 247 
میلیارد تومان است در حالیکه فقط برای یک پروژه 

راه آهن، امسال دو برابر آن اختصاص یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن با بیان اینکه اگر 
شش نقطه بحرانی در پروژه راه آهن رشت- قزوین 
حل شود ، تا ماه آینده می توانیم راه آهن را به بهره 
برداری برسانیم، گفت: این پروژه راه آهن گیالنی ها 

و آستارایی ها نیست، بلکه متعلق به همه است.
وی پروژه راه آهن گیالن را از پروژه های مهم و 
تاکیدات رئیس جمهوری عنوان و خاطرنشان کرد: 
این پروژه به بهره برداری خواهد رسید چراکه دنیا می 
خواهد و اهمیتش این است که شرق و غرب دنیا را 

با هم وصل می کند.
محمدی درباره برخی صحبت ها درخصوص بیکاری 
و اشتغال گفت: آمار را که ما درست نکردیم، آمار را 

مراکز دیگری داده اند.
وی گفت: اگر پرسیده می شود مشکل بیکاری حل 
شده باید گفت، خیر برای رده سنی 15 تا 29 سال 
اما  بیکاری داریم  زنان مشکل  نیز  تحصیلکرده و 
انصاف باید داشته باشیم و دست همدیگر را بگیریم تا 

مشکالت را حل کنیم.
محمدی با اشاره به برخی نقدها خاطرنشان کرد: 
مردم گیالن مطمئن باشند که با حضور استانداری 
با تجربه، متین و دلسوز و با وجود مدیرانی کوشا 
و در راس آن ها محمدباقر نوبخت معاون رئیس 
جمهوری، می توانیم هرچه بیشتر شاهد توسعه در 

استان باشیم.

وزیر ارتباطات خطاب به فارغ التحصیالن بیشمار IT در گیالن :
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تمام  برای  مردی كه 
بود! فصول 

وقتی خسته از کارهای روزانه به منزل می آیی هیچ چیز سخت تر از آن نیست که 
خبری شوکه ات کند ودر جایت میخکوب شوی و بُهتی باورنکردنی سرتاپای وجودت 

را فرا گیرد.
آری خبری دردناک و باور نکردنی بود که پس از یک روز پرکار و پر مشغله شنیده شد، 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوست.
خبر یک خط بود اما در خودش دنیایی از حرف ها و یادها را به تصویر می کشید. او 
را  همه می شناختند؛ در داخل و خارج. زیرا نامی بود که به انقالب و امام رهبری گره 

خورده بود و تاریخی که دراین چهار دهه ورق خورد.
هاشمی را مرد عبور از بحران ها می نامیدند. چهره ای از مردان انقالبی که واقع نگر 
بود و مهمترین میراثش اعتدال و میانه روی. چهره ای ماندگار که او را »مردی برای 
تمام فصول« می نامیدند و به راستی که آنچنان بود و در سال های پس از پیروزی 

به  روبرو می شد، همه چشم ها  بحران و دشواری  با  انقالب اسالمی، هرگاه کشور 
مردی دوخته می شد که نگاه واقع بینانه اش راهگشای بن بست ها بود.

هر چند که بسیاری چون منافعشان را در خطر می دیدند راه او را نمی پسندیدند اما او 
همیشه می توانست نقطه اتکای همه باشد!

هاشمی بزرگ مردی است که از ذهن تاریخ  این کشور فراموش نمی شود و همانگونه 
که امیرکبیرهای این مرز پرگهر از یادها نرفته اند!

شاید رفتن امروزش را شما چندی پیش از زبان خودش شنیده باشید؛ آنجا که احساس 
درونی اش را از آرامش های امروز بر زبان راند و همانند پیر مرادش که گفته بود  »با 
قلبی آرام و مطمئن از محضر ملت رخت می بندند«؛ او نیز گفته بود:»حاال که اوضاع 

سیاسی کشور آرام است به راحتی می توانم بمیرم!«

خبر

امام جمعه آستانه اشرفیه:
تازه به دوران رسیده ها، 
مجهول الهویه ها و آدم 

های بی ریشه به هاشمی 
رفسنجانی حمله می کنند

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در یکی از آخرین سفرهای خود، پس از ده 
سال، اردیبهشت ماه سال جاری به استان گیالن سفر کردند و به بازدید از 
منطقه آزاد انزلی پرداخت، منطقه ای که خود در سال 1373 اولین سنگ 

بنای آن را گذاشته بود.
به گزارش خط اول استاندار گیالن در نشست برنامه ریزی استان به 
آخرین دیدار خود با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی قبل از سفر گیالن 
اشاره کرد و گفت: در این دیدار پس از ارائه گزارشی از وضعیت گیالن، 
ایشان با اشراف کامل درخصوص موضوعات مختلف استان اظهار نظر 
و راهکارهایی مطرح کردند. دکتر محمدعلی نجفی با اشاره به اینکه 
واگذاری 320 هکتار به منطقه ویژه اقتصادی در سال 73 و 74 با دستور 
ایشان انجام گرفت، افزود: نتایج این اقدام در توسعه ی استان و آینده ی 

درخشانی که برای آن متصور است به وضوح قابل مشاهده است.
آیت اهلل هاشمی در سفر سال 1375 خود به گیالن نیز به خواست و اراده 
مردم انزلی احترام گذاشته و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انزلی را در هیات 

دولت به تصویب رساندند.
به هرحال هاشمی در این دوران که لباس رزم از تن در آورده بود و 
قبای سازندگی بر تن کشیده بود، در اجرای هیچ طرح و برنامه ای » 
نه » نیاورده و تالش کرد سنگ بنای آبادانی پس از هشت سال جنگ 
ویرانگر را در ایران زده باشد. ایجاد مناطق آزاد نیز یکی از آن طرح های 
بلندپروازانه بود ابتدا کیش و قشم و چابهار و سپس انزلی از این موهبت 

رییس جمهور وقت برخوردار شدند.
اکنون از آن زمان بیش از دو دهه می گذرد و آن منطقه ویژه اقتصادی 
تبدیل به منطقه آزاد انزلی شده که نقش به سزایی در جذب سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی، توسعه بازارهاي مجازي و II و همچنین 
فعالیتهاي گردشگري، اقتصادي، صنعتي و تجاري، ایجاد توان رقابت با 
بنادر کشورهاي حاشیه دریاي خزر، برگزاري نمایشگاههاي بین المللي، 
ایجاد صنایع فرآوري تبدیلي و بسته بندي محصوالت کشاورزي و 

خدمات لجستیکی به این محصوالت را دارد.
آیت اهلل در سفر اردیبهشت ماه خود به گیالن به همین مسائل اذعان 
داشت و گفت: در منطقه ای هستیم که می توانیم شرایطی ایجاد کنیم تا 

ایران به کانون داد و ستد منطقه خزر تبدیل شود. 
آیت اهلل در این سفر سخنان مهمی ایراد داشتند که بد نیست در این 
مقال یادآوری شود؛ ایشان که جهت آغاز احداث چهار پست اسکله بندر 
کاسپین به این منطقه سفر کرده بود، گفت: قبل از شروع توسعه اقتصادی 
واقعی ایران و در اواخر جنگ به این نتیجه رسیده بودیم که منطقه آزاد 
باید فعال شود، البته قبل از ما دوبی و ابوظبی فعال شده بودند اما ما هم 
کارمان را شروع کردیم مردم انزلی اصرار زیادی داشتند که انزلی به منطقه 
آزاد تبدیل شود. آیت اهلل هاشمی گفت: در چند سال گذشته اشتباهات 

اساسی داشتیم که تحریم شدیم. در عین حالی که خزانه پر بود اما استفاده 
نشد. آن فرصت از دست رفت و دوباره دولتی به روی کار آمد که همان 

تفکرات توسعه و سازندگی بعد از جنگ را دارد.
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایران به عنوان بهترین 
منطقه در اطراف خزر نام برد و با اشاره به وجود چند بندر نیز در حاشیه 
دریای خزر گفت: باکو و ترکمنستان نیز امتیازات خاص خود را دارد ولی 
ما به لحاظ موقعیت طبیعی بهتر از آنها هستیم. آیت اهلل هاشمی تصریح 
کرد: بعد از متالشی شدن شوروری و آزاد شدن قفقاز و آسیای میانه 
اصرار داشتند دبیرخانه کشورهای حاشیه خزر در ایران باشد تا از فضای 
خوب طبیعی آن استفاده شود چونکه خود آنها اعتراف داشتند که ایران 

بهشت است.
وی با بیان اینکه در اواخر دولت من زمزمه فعالسازی کریدور شمال جنوب 
آغاز شده بود، یادآور شد: االن زمان مناسبی است برای فعال سازی است 
ارتباط ما با روسیه بهتر از گذشته شده و روسها منزوی شده اند و دیگر آن 
شرایط گذشته را ندارند و باید کریدور شمال جنوب را به عنوان نقطه جدید 
جاده ابریشم قرار دهیم . آیت اهلل هاشمی با تاکید بر اینکه  باید سواحل 
خزر را برای توسعه گردشگری اماده کنیم، گفت: منطقه ازاد انزلی بار دیگر 

به موقعیت قابل قبولی در سطح پیشرفت دنیا پیدا می کند. هرچند می 
دانیم اسکله ساختن در خزر سخت و متفاوت با جنوب است.

وی با بیان اینکه در گذشته حضور بخش خصوصی با این وسعت را 
نداشتیم خاطرنشان کرد: وقتی بخش خصوصی در این منطقه 300 
میلیارد تومان هزینه می کند نشانگر ظرفیت باالیی است راه اهن باالخره 
در حال عملیاتی شدن است. از دولت ما شروع شد و تا امروز به این 
مرحله رسیده است. رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
تعداد زیادی از کشورهای شمال ایران در خشکی محصورند و آرزوی 
ارتباط با آبهای جنوب را دارند و برای عبور باید از دریای سیاه بگذرند و 
امروز ما در شرایطی قرار داریم که عالوه بر طراحی و اجرا می توانیم ابزار 

را نیز تهیه کنیم.
آیت اهلل هاشمی اظهار داشت: من فکر می کنم هماهنگی بین دستگاه 
ها برای اجرای طرحهای اساسی مطلوب نیست منطقه آزاد یعنی این که 
بدون هیچ مانعی با تصمیم مدیر آن واقعا بتواند تولید و صادرات داشته 
باشد. وی در ادامه افزود: ما در جنوب نیز به توسعه منطقه آزاد اروند احتیاج 
داریم. در زمان جنگ آبادان و خرمشهر بطور کامل منهدم  و سرمایه 

گذاران فرار کردند.

وی با تاکید بر اینکه همکاری محیط زیست با منطقه آزاد انزلی بسیار 
ضروری است یادآور شد: اینجا با  حدود سه سال فعالیت در آینده می 
تواند به منطقه ای فعال و پر نشاطی تبدیل شود. رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام  تصریح کرد: بزرگراه گیالن قزوین و خط ریل باید مهیا 
شود تا تردد برای مردم و خارجی ها اسان شود. ما خطوط ارتباطیمان را 
که زمینه آن در همینجا است اماده کرده ایم . فیبر نوری 20 سال پیش 

طراحی شد اما امروز صادرات ان را داریم.
البته آیت اهلل دغدغه محیط زیستی فراوانی نیز داشت و در بازدید از تاالب 
انزلی و پارک ملی بوجاق گفت که پیشنهاداتی برای رفع آلوگی تاالب 
به استان ارائه داد که انجام آن کمک بزرگی به منطقه می کند عالوه بر 
این بر همکاری منطقه آزاد و سازمان محیط زیست استان تاکید کرد تا از 

پارک ملی بوجاق، این ثروت بزرگ، به بهترین نحو استفاده شود.
این بزرگوار همیشه نهضت جنگل را می ستود و معتقد بود: اقدام میرزا 
کوچک خان جنگلی و یارانش صفحه پرافتخاری در تاریخ ایران است. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در آستانه نود و پنجمین سالروز شهادت میرزا 
کوچک خان جنگلی، به تشریح شرایط ایران در مقطع نهضت جنگل 
پرداخت و گفت: میرزا و یارانش در مبارزات مسلحانه خود در شمال، 
به این نتیجه رسیده بودند که باید سنگی در دریای اتفاقات استعماری و 
استبدادی بیندازند تا موج ایجاد شده از اقدام آنها، روزی به ساحل برسد 

و مردم را آگاه نماید.
در بحبوهه جنگ نیز آیت اهلل احسانبخش، سنگ صبوری بهتر از آقای 
هاشمی ندید تا گالیه برخی متحجران غیر گیالنی را که برای گیالن 
)مثال( دل می سوزاندن را پیش آنان ببرد، این مهم در کتاب خاطرات 

آیت اهلل آمده است.
اما نقطه عطف همه لینک های ارتباطی آقای هاشمی با گیالن را می 
توان در خوابی که آیت اهلل محمدی ری شهری دید خالصه کرد، آیت 
اهلل محمد محمدی ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم)ع( در 
کتاب خاطراتش از خوابی که سال خاص 1388 در مکه و در ایام امیر 
الحاجی دیده بود سخن گفته که در آن خواب از مرحوم آیت اهلل العظمی 
بهجت شنیده است که » برای حل مشکالت اخیر از آقای هاشمی 

رفسنجانی استفاده کنید.«
در هر صورت آیت اهلل هاشمی اگرچه جسمش از بین ما رفت اما روحش 
و روشش همیشه در بین ما زنده هست، اردیبهشت ماه که بخاطر ضیق 
وقت و فشردگی برنامه ها نتوانستند با مردم گیالن دیدار داشته باشند از 
مردم شهرهای مختلف استان عذرخواهی کردند و اظهار امیدواری کردند 
که در فرصت های مناسب با آنان دیدار خواهند کرد اما اجل مهلت ایجاد 

این فرصت مناسب را نداد.

نقش سردار در سازندگی گیالن

سالم عرض می کنم خدمت شما اساتید و دانشجویان محترم رشته 
پزشکی شرکت کننده در اولین همایش جهانی« نقش اختالالت فام 
تنی در باد پیشابی های مرتبط با کافک برون روی های یاخته ای« و 
تشکر ویژه دارم از دولت سوئیس که چنین نشستی را در حوزه های ی 
متعدد فراگشت، فرو گشت و دگردشت یاخته ای همچنین مبحث آویزه 
راکیزه که، میان تن ها و فروغ آمایی های آینده ی زمین را تحت الشعاع 

قرار خواهد داد.
اساتید بزرگوار،دانشجویان گرامی دارینه های موجود در دنای برچاکنای 
و کریچه های آن در آزمایشات خون بهر کافنده تن هایی را نشان داده 
اند که گزارشات ماهیچه نگاری درصد گردیزه ها را در وضعیت پی بان 

مشخص می کند.
- بیا پایین بینیم بابا،چی میگی تو آخه، برچا کنای چیه، کافنده تن 
کجاست، من که ایرانی و فارسی زبان هستم نفهمیدم تو چه گفتی 
پسر خوب، بیا پایین بینم آبرومون رو بردی، گفتی برچا کنای یاد دریا 

کنارافتادم.
پچ پچی سرد سرتاسر سالن اجالس را فرا گرفت و همه ی اساتید و 
دانشجویان تراز اول رشته پزشکی که از سراسر جهان در کشور سوئیس 
دور هم جمع شده بودند مرا با انگشت نشان می دادند و می خندید. 
راستش خودم نفهمیدم چه گفتم. گویی یکی از مدعوین هم ایرانی بود 
که با عصبانیت فریاد می زد تا از پشت تریبون پایین بیایم و به قول 

خودش بیشتر از این آبروی مردم کشورمان را نبرم.
بدون توجه به خنده ها و داد و بیداد مهمان ایرانی خواستم ادامه ی 
مقاله ام را بخوانم. مقاله ای که تمام واژه های علمی اش براساس کتب 
آموزش و پرورش، مثال معادل سازی شده بودند و با ترجمه فارسی اش، 
همه حق داشتند بخندند چون هیچ کجای دنیا چنین کلمات » من درآوره 
ای را نشنیده بودند و آنانی که سالها به زبان مشترک علمی با یکدیگر در 

ارتباط بوده اند با ادامه مقاله ام  قطعا از خنده دل درد می گرفتند.
- ببین بچه میایی پایین یا پاشم با پس گردنی بیارمت پایین؟ کی تو رو 
فرستاده یه همچین جایی؟ اصال خودت فهمیدی چی گفتی؟ پیشابی و 

فراگشت و فروگشت، این خزعبالت چیه، اینا رو از کجات درآوردی؟
با عصبانیت فریاد زدم:

- چی می گی آقای دکتر، من نفر اول » برد » هستم، خب اینا رو از 
کتابام خوندم، از خودم نمی گم که؟

گره  به  داشت دستی  بلندی  موهایی  و  کوتاه  قدی  ایرانی که  دکتر 
کراواتش زد و گفت:

- پسر خوب، واسه من الت بازی در نیارا، بچه کجای ایرانی؟ من رشتی 
ام و بچه لب آب، زرجوب، صیقالن، بگو تو بچه کجایی جوجه ، میام باال 
خفتت می کنما، نگاه به اسم دکتر من هم نکن، کدوم برد، کدوم آش، 
کدوم کشک، بابا تو دور روز دیگه از این خرابشده می ری، من میمونم با 
دانشگاههای جهان که همه منو به نام یه ایرانی می شناسن ،این اراجیف 

چیه، پاشو بیا پایین تا بیشتر از این گندش درنیومده!
با نگرانی نگاهی به تعداد زیاد میکروفن های روی تریبون انداختم و 
دوربین های شبکه های علمی جهان که یکی یکی از من دور می شدند 

تا تصویر و حرفهای آن یکی پزشک ایرانی را ضبط کنند.
- ولی آقای دکتر من که از خودم چیزی نگفتم، اینا واژه های جدید 

کتابای درسی ما هستند که معادل سازی شدند.
دکتر چشمانش را گرد کرد، سرش را جلو آورد و یکی از 

گوشهایش را طرفم گرفت و 
با تمسخر پرسید:

- چی چی سازی کردند؟
آقای  سازی  معادل   -
می  چه  ترجمه،  دکتر،همون 

دونم بومی سازی!
دکتر با عصبانیت بیشتر فریاد زد:

معادل  شدن؟  سازی  معادل   -
کدوم  چی،  ترجمه  چیه،  سازی 
واژه  مگه  کرده،  کارو  این  دانایی 

المللی  بین  و  استاندارد علمی  های 
که همه ی کشورهای جهان ناچارا اونا 
رو استفاده کنند قابل ترجمه هستند؟ 
مگه هر چیزی رو میشه ترجمه کرد،اگر 
اینطور بود که ما نمازم فارسی میخوندیم 

دیگه؟
همه به حالت خنده و شوخی ما را نگاه می 
کردند و لحظه ای خوشحال شدم که این 

جماعت علمی عالم چیزی از دعوای دکتر 
چاله میدانی با من را نمی فهمند.

- واال استاد بنده بی تقصیرم، من تا کالس 
از کالس ششم به پنجم واژه ها رو علمی و بین المللی یاد گرفتم، 

طور مالیم با چنین واژه هایی آشنا شدم و از کالس دهم دیگه به طرز 
عجیب و با شدت فراوان همه ی واژه ها رو فارسی درس گرفتم که 
این شد و خودمم قاطی کردم.االنم میدونم با این فشارها موضوع به 
حالت قبلی خودش بر می گرده و معلوم نیست اونوقت من چه خاکی 
باید تو سرم بریزم و تکلیف عمر من که با این کلمات بی معنی گذشته 

چی می شه؟
دکتر که از خندیدن زیاد در حال ریسه رفتن بود حرفم را قطع کرد و 

گفت:
- حاال بیا تا ننداختنت پایین، بیا بریم بیرون، اینجا آبرومون میره، بیا 

عزیزم، بیا که آبروی هرچی ایرانی رو بردی!
همه می خندیدند و باز مرا نشان می دادند. انگار چاره ای نبود و باید محل 

تریبون را ترک می کردم.در حال جمع و جور کردن اوراق سخنرانی و 
گذاشتن آنها داخل پوشه پالستیکی بودم که دو نفر را با لباس فرم، 
اتیکت نگهبانی و آرم دانشگاه لوزان سوئیس در طرفینم حس کردم که 
با احترام و به زبان اصلی از من خواستند هرچه زودتر آنجا را ترک کنم. 
به همان زبان علت را جویا شدم که یکی جواب داد تمام دانشگاههای 
جهان که به شکل ویدئو کنفرانس در حال رصد 
مطالب این همایش هستند اعتراض کرده اند 
که حتی یک کلمه ازمقاله ام را نفهمیده اند 
و مترجمان درجه یک هم که کنارشان قرار 
دارند متوجه هیچکدام از اصطالحاتم نشده 

اند. 
با هر ترفندی بود مرا به طرز فجیعی از 
تریبون جدا کردند و با لباس های پاره در 
حالیکه پیراهنم را وارد شلوارم می کردم 
خارج  سالن  از  ایرانی  پزشک  همراه 

شدیم.
دکتر که سرتاپایم را برانداز می کرد 
دوباره شروع به خندیدن کرد و گفت:

پای چشت  کن،  مرتب  موهاتو   -
کبود شده، اون نگهبان فیلیپینی بد 
لگدی زد زیر شکمت، خب حقم 
داشت بنده خدا، چی چی بود اینا 
که می گفتی، جون مادرت یه بار 
دیگه بخونش بخندیم. سپس 
آهی کشید و با خاراندن پس 

سرش گفت:
- یادش به خیر، منو یاد وطنم انداختی پسر، 
یاد محلمون سرچشمه، یادش به خیر باقالی خورشت با تازه ترب و 

ماهی دودی!  
هنوز در حال مرتب کردن لباسهایم بودم و بدون توجه به حرف های 
دکتر - که نمی دانستم این چه ادبیاتی از طرف یک پزشک بین المللی 

است -  باالخره جواب دادم:
- حوصله ندارم آقای دکتر، من سالها واسه شرکت در چنین همایش 

معتبری درس خوندم و لحظه شماری کردم، االن...
دکتر هم آرام گرفت و باالخره با جدیت بیشتری ادامه داد:

- ببین دکتر جوان، زبان علمی در همه ی کشورهای دنیا مشترکه و 
هیچ کشوری این چیزا رو معادل سازی نمیکنه ،اساتید و معلم هایی که 
از دیرباز با این واژه ها عادت کردن به سردرگمی می رسن، ترجمه ای 
که هیچ وقت بار معنایی واژه های کارشناسی رو نمی رسونه و اصال 
مضحک میشه، شما با این کلمات بچه گانه از تحقیقات موجود در کتب 

دانشگاهی جهان بی بهره موندین و جستجوگرهای اینترنتی مانند گوگل، 
بینگ، یاهو و غیره هم هیچ کمکی به شما نمی کنند. در هر صورت از 
کاروان علمی جهان فاصله گرفتین و دیوارهای بزرگی بین نسل شما و 
نسل علمی قدیم در کشور ما ایجاد شده، طوری که اگر از نسل شما 

استادانی  پرورش پیدا کنند به درد هیچ کجای عالم نمی خورند.
من هم آهی کشیدم و در حالیکه تمام خاطرات آن سالهای » دراز آهنگ 
» زحمت و مطالعه از جلوی چشمانم رژه می رفتند حسرت حضور در 

همایش را می خوردم. 
- استاد زیر شکمم درد میکنه، نمی دونم از استرس اتفاقاتی هست که 
االن پیش اومد،از لگد اون نگهبان یا اینکه ممکنه از » آویز آماسم » 

باشه؟
دکتر خوش خنده دوباره شروع به خندیدن بلند باالیی کرد و وقتی دستم 

را روی محل دردم دید به زحمت قهقه اش را کم کرد و گفت:
- الهی! عزیزم دلم برات می سوزه پسر،آخه تو چقدر معصومی، واقعا 
متاسفم ، یعنی تو به آپاندیس میگی » آویز آماس«؟ خب اینجا بترکی 
کسی نمی فهمه تو زبون بسته چته، مگر اینکه جاشو نشون بدی، تازه 
تو دکتر تراز اول مملکتی ارواح عمه ات که به چنین سطحی از همایش 

های بین المللی فرستادنت.
- دکتر حاال اینا رو ول کن ،بگو من چکار کنم،هیچ جایی رو بلد نیستم، 

تراگذریم در دناک شده انگار!
- ول کن بابا،نمیخواد از این کلمات خنده دار بی معنی بگی، اینجا به ما 
می خندن، آبروی هرچی ایرانی رو می بری.بیا بریم خودم عملت می 

کنم، البته اگه آپاندیس باشه.
بدون شرح: لطفا شما قضاوت کنید که با ادامه چنین وضعی، اوضاع علمی 
کشورمان در چند سال دیگر به کجا خواهد رسید و آیا چنین اوضاعی 
نوعی جنگ نرم علیه دانش و فرزندان این مرز بوم نیست که رهبر فرزانه 
نظام نیز شدیدا موارد آنرا گوشزد می کنند.آیا به نظر شما چنین روش 
مضحکی در جهت بومی سازی علم در کشورمان است یا آنکه دلیل 
آن وجود برخی افراد ناآگاه در بدنه کارشناسی آموزش و پرورش است و 
سوال آخر آنکه چنانچه این روش کامال غلط متوقف شود تکلیف دانش 
آموزانی که قسمتی از سالهای آموختن خود را با این واژه های بی معنی 
سپری کرده اند چیست، با این سردرگمی های بی پایان چه کنند و چه 

کسی پاسخ سرگردانی آنها و خانواده هایشان را می دهد؟
نمونه ای از واژه های جدید:

میتوکندری: راکیزه- کروموزوم: فام تن - فتوسنتز: فروغ آمایی - آپاندیس: 
آویزه - آویز آماس: آپاندیسیت یا عفونت آپاندیس - آنابولیسم: فراگشت 
- کاتابولیسم: فروگشت - متابولیسم: دگر گشت - آنتی دیورتیک: پاد 
پیشابی - دیاپدز: تراگذری - اپی گلوت: برچاکنای - واکوئل: کریچه 
- اگزوسیتوز: برون رانی گلومرول : کالفک - هماتوکریت: خون بهر - 

لیزوزوم: کافنده تن - میوگراف: ماهیچه نگار

دیوانه خانه ای در مسیر معادل سازی  کتاب درسی   زیست شناسی پایه دهم  

امام جمعه آستانه اشرفیه در مراسم یادبود آیت اهلل 
هاشمی گفت: ایشان یکی از شخصیت های عالیقدرو 
مجاهد  انقالب اسالمی و از یاران صدیق و وفادارامام 
راحل و مقام معظم رهبری هستندکه در میان وداع 

میلیون ها انسان مشتاق تشییع و خاکسپاری شدند.
حجت االسالم دکتر محمد ساجدی با خواندن آیاتی 
از سوره نساء در قرآن کریم خاطرنشان کرد: در قرآن 
کریم دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر 
و جهاد بسیار سفارش شده است که این دو فریضه 
در جامعه امروز به صورت شعاری و مخدوش تعریف 
شده است. در مورد امر به معروف و نهی از منکر 
واکنش هایی را در جامعه بوجود آمده که مجبور 
به قانون نویسی برای دفاع از ناهیان نهی از منکر 
شده ایم و در راه امر به معروف و نهی از منکرات 
شهید داده ایم. وی در ادامه گفت: جهاد در روایات به 
عنوان خیمه ستون دین تعبیر شده است، باید توجه 
داشت با وجود این که همه کسانی که رسالت دینی 
ارزشمند هستند اما قرآن به عنوان کالم خداوند  ما 
بین مجاهدین قبل الفتح و مجاهدین بعد الفتح تفاوت 
قائل است.آن کسانی که در تحریم ها، و سختی ها 
و مشقت های پیامبر قبل از پیامبر مقاومت کردند 
کجا و آن کسانی که در دوران قدرت پیامبر در مدینه 
نقش دارند کجا؟ اکنون هم می بینیم که بعضی تازه 
به دوران رسیده ها، مجهول الهویه ها و آدم های بی 
ریشه به هاشمی رفسنجانی به عنوان یک یار اصیل 

مبارزات امام این گونه مظلومانه حمله می کنند.
امام جمعه آستانه اشرفیه در ادامه اظهار داشت: در 
تجلیل و تخطئه هر فردی باید افراط و تفریط را به 
کنار گذاشت، آیت اهلل هاشمی هم به مانند همه آدم 
های ممتاز دیگر اشکاالتی داشت، اما برآیند دوران 
مبارزاتی و  آن چه از او باقی ماند ایثار، ازخودگذشتگی، 
فداکاری، جهاد و انفاق و آقایی بود. وی افزود:  خود 
هاشمی رفسنجانی اعالم کرد که در مقابل ضعف 
های جمهوری اسالمی پاسخگو است اما اگر قیام 
سرنوشت ساز  مردم ایران یک اتفاق تاریخی است 
یکی از کسانی که باعث اعتالی نظام اسالمی شده 
است آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است که از سربازان 

بنام و خدمتگزاران صدیق امام و رهبری بودند.
دکتر ساجدی در ادامه گفت: حال تلویزیون ما که تا 
دیروز سانسورش می کرد و فردا هم ممکن است 
سانسور کنداین گونه درباره او برنامه می سازد. آن 
هم در حالی که پیش از این این گونه به او حمله شد 
و فرصت دفاع به او را ندادیم . وی در ادامه گفت: 
وقتی جوان ما این چیزها را می بیند چرا فکر میکنیم 
نباید در اعتقاداتش تشکیک کند؟ وی  در ادامه ابراز 
داشت: شهید مطهری در مورد بروز آفات انقالب از 
بروز فرصت طلبان می گوید. اکنون  صحنه ها را 
طوری می چینیم که جوانان ما  بسیاری از شخصیت 

ها  را نشناسند.
این استاد حوزه و دانشگاه به ابعاد شخصیتی آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در دوبعد علمی و عملی اشاره و 
گفت: در بعد عملی این روستایی کشاورز ساده سیر 
آفاق کرد  و مصداقی از عالمان آگاه به زمان خود بود. 
در حالی که بعضی حوزوی های آن زمان  ایشان با 
افتخار می گفتند که در نجف درس خوانده اند  و یک 
روزنامه هم نمیخوانند، ایشان دنیا را گشت تا در الک 
خود نباشد. وی درباره بعد عملی هاشمی رفسنجانی 
نیز گفت: در بعد عملی با وجود آن که بسیاری حتی 
از امضای یک بیانیه نیز شانه خالی می کردند اما 
هاشمی رفسنجانی با وجود آن که  بی نیاز از مال دنیا 
بود خودش را برای یک آرمان الهی به آب و اتش 
زد و حتی در شکنجه گاه های ساواک سخت ترین 
شکنجه ها را که تا ترک خوردن استخوان ها می 
رسید تحمل می کرد  اما در راه امام خمینی لحظه ای 

تردید و شک به خود راه نداد.
وی در ادامه گفت: بعد از انقالب اسالمی هم وی در 
تالش برای رشد و بالندگی اعتالی انقالب اسالمی 
و آبادانی میهن اسالمی اقدام کرد و میخواست اسالم 
عزیز را در مقابل سکوالریسم و الئیسته به رخ دنیا 
بکشاند، اما می بینیم که فرصت طلبان با ژست 
انقالبی نه تنها هاشمی را بلکه کل انقالب را برای 

چند رای بیشتر زیر سوال می برند.

قاسم خوش سیما

یادداشت / یونس رنجکش



تفاهم نامه همکاری سه جانبه »دوشنبه بازار« با اقتباس از بازارهای 
محلی گیالن، به همت موسسه خیریه ایزد دوستان شمال و با محوریت 
غیرعامل  پدافند  سازمان  بین  خانوار  سرپرست  زنان  اشتغالی  خود 
استانداری گیالن، کمیته امداد امام خمینی استان گیالن و بانک قرض 

الحسنه رسالت در استان گیالن امضا شد. 

آسیب های اجتماعی
 در جایی وارد می شوند که فقر باشد 

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن در مراسم امضای این تفاهم 
نامه٬ وظایف پدافند غیرعامل را پیش بینی و پیشگیری از تهدیدات 
می بایست  راستا  همین  در  افزود:  و  کرد  عنوان  جامعه  در  موجود 
بار  اولین  برای  از آن ها که  اجرا شود که یکی  برنامه های متعددی 
درحال تجربه آن هستیم کمک گرفتن از انجمن های مردم نهاد است. 
و  کرد  اشاره  درآمد  پویش  استارتاپ چالش٬  اجرای  به  مرادی  امیر 
افزود: از همه دستگاه خواسته ایم تا تهدیدات موجودشان را در حوزه 
کشاورزی٬ انرژی٬ منابع طبیعی٬ ساختمانی با استفاده از طرح های 
نخبگان رفع کنند و صندوق کارآفرینی امید نیز در اجرای این استارتاپ 

از ایده های برتر حمایت مالی می کند. 
برتر طبق  ده طرح  از  یکی  عنوان  به  بازار«  از طرح »دوشنبه  وی 
داوری ها نام برد و گفت: موسسسه خیریه ایزد دوستان شمال برنامه 
خیلی خوبی دارد و امروز از اینکه این ایده حالت اجرایی به خود گرفته 
خوشحالیم و این انگیزه را به ما می دهد تا خدمتگذار خوبی برای مردم 
گیالن و مادران سرپرست خانوار باشیم. مرادی اظهار داشت: بنده هم 
پدر خود را در دوران کودکی از دست دادم و مادر مرحومم برای ما 
زحمت زیادی کشید بنابراین رنج و تالش های مادران را درک می کنم 
و برای پدافند غیرعامل نیز رفع این تهدیدات بسیار حیاتی است زیرا 

آسیب های اجتماعی در جایی وارد می شوند که فقر باشد. 
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن با دعوت از دستگاه های 
اجرایی و اقصادی برای به حداقل رساندن نیازمندی های جامعه اظهار 
کرد: نیازمندان باید در مسیری قرار بگیرند که آن ها توانمندی خود را 
به عرصه بگذارند تا خودشان و جامعه نیز از آن بهره مند گردند. مرادی 
افزود: برخی کارها در حد ایده است اما برای اینکه منتج به کار شود 
نیازمند حمایت های مالی است. بنابراین از موسسات بانکی انتظار داریم 

که در این زمینه بیشتر ورود کنند. 
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم حمایت های مالی الزم 
از ایده های نخبگان تاکید کرد و افزود: با این کار زمینه خروج نخبگان 
از کشور نیز از بین می رود. به یاد داشته باشیم که هر نخبه ای از کشور 
خارج شود هوش و استعدادی را از خود می برد و به نوعی مهاجرت 

ژن ها انجام می شود. 
مرادی گفت: حوزه پدافند جای کار بسیاری دارد و خوشبختانه رغبت 
بیاوریم.  بتوانیم جوانان را پای کار  امیدوارم  زیادی به وجود آمده و 
از  مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن در پایان گفت: یکی 
دالیل انتخاب پدافند غیرعامل گیالن به عنوان سازمان برتر کشوری 
استفاده از ظرفیت نهادهای مردم نهاد نظیر سبزکاران باالن٬ سرزمین 
ایده آل ما و زندانیان در پاکسازی تاالب عینک از سنبل آبی بوده 
بنابراین بر ضرورت استفاده از پتانسیل نهادهای مردم نهاد تاکید داریم

.
در گیالن ۶۴ هزار زن سرپرست خانوار داریم

این مراسم  نیز در  استان گیالن  امام خمینی  امداد  مدیرکل کمیته 

با قدرانی از اقدامات صورت گرفته بحث تولید و اقتصاد مقاومتی را 
یکی از دغدغه  های اصلی کشور نام برد و افزود: مصداق این موضوع 
اقدامی است که توسط موسسه ایزددوستان شمال صورت گرفته است. 
علیرضا محمدی افزود: در گیالن 64 هزار زن سرپرست خانوار داریم 
که اکثریت آن ها این ظرفیت را دارند که توسط مشاغل خانگی خوداتکا 
شوند. وی با بیان اینکه در بحث اشتغالزایی٬ افراد با میانگین سنی 15 
تا 60 سال در جامعه هدف کمیته امداد مورد بررسی قرار گرفته اند 
گفت: نزدیک به 25 هزار نفر از استعدادهایی که قابلیت خوداشتغالی 
دارند در فاز اول شناسایی شده اند. وی یکی از برنامه های اصلی کمیته 
امداد را تعامل سازنده با نهادهای عام المنفعه و تشکل های مردم نهاد 
عنوان کرد و افزود: در گذشته موفق به تعامل سازنده با این تشکل ها 
اما امروز این آمادگی وجود دارد. محمدی در پایان گفت:  نشده ایم 
امیدواریم سایر موسسات همانند موسسه ایزد دوستان شمال در این 
جهت حر کت کننند و کمیته امداد نیز در کنار بانک رسالت آمادگی 
دارد که از منابع صندوق نیازمندان خود در این طرح که خروجی آن در 

نهایت اشتغال سرپرست زنان خانوار خواهد بود مشارکت نماید. 

گیالن بیش ترین نرخ مشارکت زنان در فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی را دارد

نیز در تشریح پروژه  ایزد دوستان شمال  مدیرعامل موسسه خیریه 
دوشنبه بازار اظهار کرد: این طرح یک پروژه با اقتباس از بازارهای 
محلی گیالن که دوشنبه ها و پنجشنبه ها معموال در سطح استان اجرا 
می شود بوده است. گلناز گیلکی نظامی افزود: مدیریت بازارچه های 
محلی در گیالن همواره با محوریت زنان بوده خصوصا در معیشت 
زنان روستایی و زنان سرپرست خانوار از قدیم االیام بازارهای محلی 

رونق بسیاری داشته است. 
ایزد دوستان 11 سال به صورت  وی اظهار داشت: موسسه خیریه 
غیررسمی و 8 سال به صورت تشکیالتی در حوزه کودکان و زنان 
سرپرست خانوار فعالیت مداوم دارد. با توجه به سابقه فعالیت 8 ساله 
فستیوال های فروش سالیانه خود به این سمت رفتیم که در جهت 
کارآفرینی اجتماعی پایدار پروژه دوشنبه بازار اجرایی شود. مدیرعامل 
موسسه خیریه ایزد دوستان شمال افزود: مشاغل خانگی اگر برندسازی 

کیفیت و تولید مرغوب داشته باشند منجر به پایداری مشتری می 
شودند. 

با  و گفت:  دانست  وفادار  را  اجتماعی  کارآفرینی های  وی مشتریان 
دو دسته مشتری رو به رو هستیم. مشتریانانی که بابت قیمت پایین 
محصوالت با موسسات خیریه در ارتباط هستند و مشتریانی که صرفا 
برای انجام کار خیر همکاری می کنند و هر دو جامعه مخاطب در 
پروژه کارآفرینی دوشنبه بازار مورد هدف قرار گرفته اند. نظامی افزود: 
با حمایت مسئوالن استارت پروژه از 5 ماه پیش زده و رونمایی اولیه 
انجام شد و با حمایت های بزرگوارانه آقای مرادی در پدافند غیرعامل به 
سطح خوبی رسیده و در آستانه ملی شدن در معاونت ریاست جمهوری 
قرار دارد. وی اظهار داشت: گیالن بیش ترین نرخ مشارکت زنان در 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را دارد و در گیالن همچنین زنانی 
داریم که به دلیل طالق به گیالن مهاجرت کرده و زن سرپرست 
خانوار شده اند. مدیرعامل موسسه خیریه ایزد دوستان شمال اظهار 
کرد: در پروژه مشاغل خانگی برای زنان رده سنی زیر 40 سال و با 
داشتن دو فرزند محوریت اشتغال به حضور مادر در خانه تعریف شده 
تا در کنار تربیت کودکان در خانه باشد و در هفته صرفا چندبار برای 
استانداردسازی تولیدات به موسسه مراجعه کند. مواد اولیه و سفارشات 
نیز از طریق پیک و اینترنت ارسال شده و خانم هایی که قابلیت آموزش 
حضوری 15 جلسه ای برای استانداردسازی را ندارند به آن ها در منازل 

آموزش داده می شود.
نظامی پروژه دوشنبه بازار را به خاطر شفافیت مالی وقف عام اعالم کرد 
و گفت: گزارشات مالی در قالب گزارش سالیانه به مراکز حامی ارسال 
شده و تمام سرمایه به دست آمده نیز در گردش است. وی افزود: در 
سال اول 80 زن سرپرست خانوار به عنوان اشتغال پایدار صفر تا صد و 
150 زن سرپرست خانوار برای افزایش فروش و بهبود معیشت تعریف 
شده است. مدیرعامل موسسه خیریه ایزد دوستان شمال اظهار کرد: 
یکم اسفند همزمان فروشگاه اینترنتی و فروشگاه فیزیکی آغاز به کار 
خواهد کرد و روزهای دوشنبه تمام محصوالت سایت با تخفیف 10 الی 
15 درصدی عرضه می شود و در سه نقطه گیالن نیز دوشنبه بازار برپا 
خواهد شد. تمام خانم ها آموزش مهارتی دیده و گواهی مهارتی دریافت 
می کنند و ارائه خدمات پزشکی تخصصی رایگان نیز به این عزیزان در 

کنار مشاوره های حقوقی روانشانی در کنار اردوهای آموزشی خدمات 
جانبی این پروژه به زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان است 

نظامی در خصوص بُعد ملی این طرح اظهار کرد: در صورت موافقت با 
این طرح در سطح معاونت ریاست جمهوری زاهدان به عنوان شهری 
که بیش ترین زنان سرپرست خانوار با کمترین میزان درآمد را دارد به 
عنوان دومین استان این طرح در آنجا اجرایی خواهد شد. وی در پایان 
گفت: آذر ماه سال 94 جزو ده نهاد برتر نیکوکاری در گیالن شده ایم 
که این موفقیت حاصل تالش های یک مجموعه است که عاشقانه 

تالش کرده و به دنبال کار سیاسی نبوده و نیستند. 

بانکداری اجتماعی؛ 
حلقه مفقوده بازار کسب و کار ایران

مدیربانک قرض الحسنه رسالت در گیالن نیز که حامی این طرح 
می باشد اظهار داشت: این روزها شـاید بتـوان بانکـداری اجتماعـی 
را حلقـه مفقوده بـازار کسـب و کار در ایـران دانسـت، بـازاری کـه 
نه به راحتـی سـرمایه ای بـه آن وارد و نـه بـه آسـانی از آن خـارج 
می شـود. به عبارتـی نبود سـرمایه کافی یکـی از مشکالت اساسـی 
فعاالن اقتصـادی چه به صـورت کالن و چـه در نـوع خـرد آن اسـت. 
یکـی از روشهـای کمـک بـه کسـب و کارهـای کالن اسـتفاده از 
یـا کمکهـای دولتـی  اعتبـاری ملـی و  تـوان مالـی صندوقهـای 
اسـت اما؛ در کسـب و کارهـای خـرد وضعیـت کمـی فـرق می 
کنـد زیرا فعـال اقتصـادی تنهـا نیاز بـه مبلغی محـدود برای آغـاز، 
توسـعه و بـه سـود رسـاندن کار خـود دارد و ایـن همـان وظیفـه 
ای اسـت کـه سـنت نیکـوی قرض الحسـنه میتوانـد بـه خوبـی از 
عهـده آن برآیـد. محمدرضا احمدی، بانـک قرض الحسـنه رسـالت را 
بعنـوان یکـی از تنهاتریـن حامیـان حقیقـی کسـب و کارهـای خـرد 
در سـالهای گذشـته اعالم کرد و گفت: این بانک توانسـته اسـت 
قدمهـای مثبتـی بـردارد و بـی شـک ادامـه ایـن رونـد میتوانـد بـه 
شـکل گیری کسـب وکارهـای خانگـی و کوچـک  کمـک شـایانی 
کنـد. وی در پایان تاکید کرد که این بانک در راستای حمایت از چنین 
طرح هایی تسهیالت قرض الحسنه با 2 درصد کارمزد سالیانه پرداخت 

می نماید.

 علی حق ره -  خواننده و کارشناس و پژوهشگر موسیقی 
هر ساختار فرهنگی ماندگار، مبتنی بر سه اصل و بخش کلی است؛ 
یکی آیین ها و سنت ها و باورداشت های فولکلور که بکرند و اصیل 
و محفوظ در حافظه شفاهی عامه مردم آن اقلیم، دیگری کارگزاران 
متخصص و محققان کاربلد که وظیفه کشف و استخراج و ثبت و ضبط 

و تدوین محتوای مربوطه را به عهده دارند.
هنرمندان و فعاالن اجرایی، که با شناخت و درک صحیح این منابع و 
درآمیختن شان با ذوق و قریحه شخصی، موفق به خلق آثار دیداری 
و شنیداری ارزشمند می شوند. بدیهی است که الزمه زنده ماندن یک 
فرهنگ، ›پشتوانه اصیل‹ و در موازاتش ›پویایی خالقانه‹ آن است. 
تردیدی هم در این نیست که اصالت متعصب و غیر قابل انعطاف، 
محکوم به فساد و پوسیدگی و ناکارآمدی خواهد بود؛ همانگونه که 
خالقیت بی ریشه و تهی از اصالت، عاقبتی جز بی هویتی و غرابت و 

بیگانگی برای هنرمند به ارمغان نخواهد آورد.
موسیقی نیز - به مثابه یکی از دیرینه ترین همزادهای بشر - از همان 
آغاز، بستر مناسبی بوده برای حفظ و نگهداری آیین ها و باورمندی ها 
و زبان گویایی بوده برای ارائه و تجلی جانمایه هویت و شخصیت هر 
ملت. تنها کافی ست گوش فرادهیم. تاریخ و فرهنگ هر قوم و قبیله 
ای را می توان از پس ترانه ها و نغمه هایی که برای جنگ و شادی و 

اندوه و حماسه هایش ساخته است، باز شناخت.
از هر چیز، یک کاوشگر و محقق  فریدون پور رضا، پیش و بیش 
موسیقی فولکلور گیالن بود و چنین نیز ماند تا به آخر. اما آنچه اهمیت 

پژوهشگری اش را دو چندان می کرد، بهره مندی اش از نعمت صدا و 
توانایی خواندن بود. محققی خستگی ناپذیر و عاشق، که بلد بود چطور 
آواز بخواند. او می توانست به عمق فرهنگ کهن نقب بزند، ریشه ها 
را پیدا کند، به نجواهای نیاکان مان گوش دهد، آنها را به خاطر بسپارد 

و در بازگشت، همان ها را برای مان بخواند؛ 
تا بدانیم، که بودیم و چه بودیم. تا بدانیم 
این راه دور و دراز را چگونه آمده ایم و بر 
ما چه گذشته است. تا بدانیم چه داشته ایم 
که اکنون نداریم، و چه نداشته ایم که داریم. 
جان  و  تحقیق،  ی  تشنه  روح  همین  شاید 
شیفته ی جستجو بود که سرانجام بر سودای 
›خواننده شدن‹ غلبه کرد و پوررضای جوان را 
بیشتر به دشت گمنامی کشاند تا شاهراه شهرت 
و معروفیت. بی دلیل نبود که تا سال 1379 - 
که تیتراژ سریال ›پس از باران‹ را خواند و مردم 
ایران صدایش را شنیدند - جز اهالی گیلک زبان 
و معدودی خواص غیر بومی، نام و آوازه اش را نه 

شنیده بودند و نه می شناختند.
یاب  ترانه  نبود،  ساز  ترانه  پوررضا،  . فریدون  د بو

آهنگساز نبود، کاشف آهنگ های گمشده بود. آوازخوان نبود، انعکاس 
بی واسطه و بِکر صدای گیله مردان و گیله زنان بود به وقت کار و 
فراغت و خواندن الالیی. باستان شناسی بود که نغمه های خاک 

خورده و زیر ِگل مانده و دور دست را می ُجست و از چنگ فراموشی 
بیرون شان می کشید و شستشو می داد و به یادمان می آورد که چه 

گوهرهایی در دل مردمان این سرزمین، ناشنیده از یاد می روند.
ن  و ید و فر در چشم  را چشم  درازی  روزگار  پوررضا، 

سینه به سینه ی طبیعت و اهالی جنگل و 
تا تکه  کوهستان گذراند. ذره ذره آب شد 
تکه ی میراث موسیقیایی این مرز و بوم را 
دریابد و پاس بدارد و آنقدر پیش رفت که 
خود خالصه ی فرهنگ عامه و گنجینه 
ی موسیقی مقامی و شفاهی گیل و دیلم 
شد. نقل است که احمد شاملو در وصفش 
گفته بود: در صدای پوررضا، تاریخ یک 

ملت خوابیده است.
فریدون پوررضا، جز به زبان سرزمین 
مادری اش نخواند و آنچه خواند هم 
آرایه  از  دور  به  و  ساده  چنان  اغلب 
های  جلوه  و  تزیینی  آوازی  های 
معمول و مرسوم آهنگسازی ست که 
گویی به راستی چوپانی نگران از هجوم سیا ابران و باد و بوران برای 
گوسفندانش گوسن دوخان سر می دهد یا مادری پای گهواره، گاره 
سری زمزمه می کند یا پیرمرد بِجارکاری ست، دست به دعا برداشته 

در آرزوی باران.

ترانه هایش سرشار از سادگی و صمیمیت و دربردارنده ی بسیاری از 
آداب و سنن گیلکی و روایتگر افسانه ها و بازی ها و شرح حال شادی 
ها و غم های مردمان روستاها و آبادی های بزرگ و کوچکی ست که 

در جنگل ها و کوهپایه ها زیسته اند و به خاطره ها پیوسته اند.
همه ی دغدغه ی پوررضا، امانت داری و اراِئه ی نسخه ی اصل و بی 
کم و کاست از آن چیزی بود که بی واسطه در هوایش نفس کشیده 

بود و الجرعه از جامش نوشیده بود.
شاید او تنها کسی بود که می توانست یک گوشه یا یک مقام گیلکی 
را به چندین لهجه و لحن شرق و غرب و میانه ی گیالن و درست با 

رعایت جزییات همان منطقه بخواند.
با این همه، دقایق آواز ایرانی را در محضر ›غالمحسین بنان‹ و ›یونس 
دردشتی‹ آموخته بود، تعزیه و نمایش را می شناخت، تسلطش بر زبان 
و ادبیات فارسی ستودنی بود و همراه بزرگانی چون ›سیمین دانشور، 
منوچهر آتشی، محمود عنایت، ایرج افشار و ...‹ سفیر فرهنگی فولکلور 

ایران در فرنگ نیز شده بود.
فریدون پوررضا، بی شک پژوهنده و نگهبان امین میراث اجدادی آواها 
و نواهای مادری مان بود و اگرچه توانست بهره ای از دانش موسیقایی 
اش را در قالب مجموعه های صوتی و مکتوب برای ما به یادگار 
بگذارد، اما متاسفانه، بخش بزرگی از این گنجینه ی دیر یافته ی با 
ارزش را - بی آنکه قدرش را بدانیم و لیاقت نیابتش را داشته باشیم - 

دست نخورده، با خود به زیر خاک برد.
یادش گرامی و جایش تا همیشه - پس از باران - در روزگار ما خالی.

دوشنبه بازار؛ 
گامی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

فریدون پوررضا
 نگهبان نگران آوازهای گمشده گیالن زمین 

پلیس راهنمایي و رانندگي نیروي انتظامي براي مهار 
ترافیک و نظم بخشیدن به تردد خودروها، روزانه حدود 
هزاران افسر وظیفه را راهي خیابان ها مي کند و این 
افسران مجبورند روزانه نزدیک به 8 ساعت را در تقاطع 
ها و خیابان هایي سر کنند که ما حتي یک ساعت، آن 
را تحمل نمي کنیم. مگر آدم مجبور است سر و صدا 
و شلوغي و آلودگي را بدون هیچ دلیلي تحمل کند؟ 
اما آنها تحمل مي کنند، چون شهر نظم می خواهد. 
باالخره یک نفر باید باشد که جلوی رانندگان متخلف 
را بگیرد و تالش کند تا ترافیک روزانه ختم به خیر 
شود و چه کسي بهتر از نیروي تحصیل کرده وظیفه ؟ 
اما اداره و نظم بخشیدن تردد خودروها در کالنشهرها نه 
تنها حرفه اي تخصصي است، بلکه نیاز به فرهنگسازي 
و حتي آموزش برخورد صحیح با شهروندان دارد؛ امري 
که با به کارگیري نیروهاي وظیفه که حداکثر 20 ماه را 
در این لباس هستند، میسر نخواهد بود. این امر نیاز به 
تربیت نیروهاي کادر حرفه اي دارد تا در تداوم تماس با 
مردم، شیوه هاي درست برخورد با متخلفان یا آموزش 

هاي راهنمایي و رانندگي محقق شود.
برخی افسران وظیفه تحکم و اقتدار را با عصبانیت و 
پرخاش اشتباه گرفته اند، مقام معظم رهبری خدمات 
ارزندۀ نیروی انتظامی را شایستۀ تقدیر دانستند و تأکید 
کردند: ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخالقی و روانی 
در جامعه از مهم ترین مسئولیت های نیروی انتظامی 
است. ایشان گفتند: الزمه  برقراری امنیت در کشور، 
»اقتدارِ پلیس« است اما این اقتدار باید همراه با عدالت، 

مرّوت و تّرحم باشد.
آری این اقتدار باید با عدالت و مروت و ترحم همراه 
باشد نه اینکه پلیس قدرتش را به رخ مردمی بکشد که 
امنیت فردی، اجتماعی، اخالقی و روانی شان در جامعه 

مدام در تب و تاب التهاب است.
غالب مردم وقتی با تابلوی ایست پلیس مواجه می 
شوند به جای اینکه منتظر حضور مامور راهنمایی و 
رانندگی در کنار خودروی خود باشند که الزامی قانونی 
است و سرپیچی از آن، نوعی تخلف برای مامور پلیس 
به شمار می آید؛ خود بزرگواری کرده و با لبخند سمت 
پلیس می روند تا با این روش بتوانند آنها را متقاعد به 
انصراف از جریمه و یا تخصیص حداقلی جریمه نمایند 
و دقیقا اینجاست که گاها برخی از این افسران غالبا 
وظیفه عصبانیت را با اقتدار اشتباهی گرفته و راننده – 
احتماال متخلف – را با کالم و قلم نقره داغ می کنند.

پلیس باید بداند که یک باور عمومی در میان عموم 
درآمد  برای  محلی  کردن  جریمه  که  دارد  وجود 
با  را  این ذهنیت منفی  باید  ناجا  پلیس شده است. 
اتخاذ راهکارهای گوناگون برطرف نماید، نه اینکه با 
بکارگیری افسران وظیفه غیرحرفه ای در زمینه جاده و 

ترافیک خود بر این تشکیک بیفزاید.
فرمانده ارشد نیروی انتظامی تاکید بر وجود عنصر 
»کارامدی« در پلیس دارد، معیار کارامدی پلیس را هم 
میزان رضایتمندی مردم می داند ولی وقتی چینش 
تخلفات  میزان  که  است  ای  گونه  به  ما  شهرهای 
رانندگی را خواسته و ناخواسته باال می برد، یا میزان 
باالی جرایم به گونه ای است که آمپر خرده متخلفان 
رانندگی را به سقف می چسباند دیگر تحمل نگاه 
غضب آلود و عصبانیت گاها بیجای افسران عمدتا 
وظیفه ناجا نباید فضا را برای یک چالش اجتماعی 

دیگر باز نماید.
بنابراین پلیس با آموزش بیشتر و کارامدتر این افسران 
وظیفه، مانع از تضییع بیشتر حقوق شهروندی مردم 
اعتماد  که  را  پلیس  سرمایه  ارزشمندترین  و  شوند 

عمومی مردم است همچنان برای خود داشته باشد.

پلیس

افسرانی از سر وظیفه !

مرا دریاب ای جانم که بی تو من در این دنیا
مثال قطره ای آبم جدا مانده ز یک دریا

مرا دریاب با عشقت که من بی تو پریشانم
بدون دیدن رویت من از دنیا گریزانم

مثال آهوی وحشی رمیدم در بهشت تو
شدم اهلی آغوشت روان باشد سرشت تو

نگاه تو شراب ناب دل من از غمت بی تاب
کمند و موج گیسویت مرا کرده چنین بی تاب

در این دنیا به غیر از تو مگر مانده مرا دلدار
مگر مانده مرا جانان مگر مانده مرا غم خوار 

مرا دریاب ای جانم که از عطر تو لبریزم
که از عشق تو سرشار و که از شوق تو سرریزم

ادبـــی
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و  رئيس، دبير  انتصاب 
انتخابات  اعضای ستاد 

استان گيالن

با صدور احکامی از سوی استاندار گیالن، رئیس، دبیر و مسئوالن کمیته های ستاد انتخابات استان در امر برگزاری پنجمین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منصوب شدند.

به گزارش معین با حکم استاندار گیالن، محمد احمدی پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با حفظ سمت به 
عنوان رئیس ستاد انتخابات استان در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری منصوب شد.محمدعلی نجفی در حکم رئیس ستاد انتخابات استان با تاکید براینکه کلیه معاونان، 
مدیران کل و روسای سازمان های وابسته، فرمانداران ، بخشداران و دستگاه های اجرایی موظفند نهایت همکاری را با ستاد 
انتخابات داشته باشند و با اشاره به برگزاری هرچه با شکوه تر و قانون مدار انتخابات آورده است : فراهم سازی تمهیدات الزم 
و ضروری برای برگزاری انتخاباتی در شأن و تراز مردم والیتمدار گیالن و ملت بزرگ ایران اسالمی، انتخاباتی که در آن 
حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس برابر مر قانون و در فضایی امن و توأم با نشاط و آرامش 
کامال رعایت گردد، وظیفه و ماموریت مهمی است که ضروریست با هماهنگی اینجانب و با استفاده از همه ظرفیت ها، 

امکانات و با تالش و کوشش نسبت به آن اهتمام نمائید.

همچنین محمدعلی نجفی در احکامی جداگانه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار را با حفظ سمت به عنوان رئیس 
ستاد امنیت انتخابات، علی اکبر پراوزان مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری را با حفظ سمت به عنوان عضو و 
دبیر ستاد انتخابات استان، محمدحسین اصغریان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  منابع استانداری را با حفظ سمت 
به عنوان عضو و مسئول کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات، محمد حسینی مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و 
امور حقوقی را با حفظ سمت به عنوان عضو و مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان، نادر عبداهلل پور مدیرکل امنیتی 
و انتظامی استانداری را با حفظ سمت به عنوان عضو و جانشین ستاد امنیت انتخابات، علی پناهی مشاور استاندار و مدیرکل 
حراست استانداری را با حفظ سمت به عنوان عضو و مسئول کمیته  حراست و استعالمات ستاد انتخابات، یوسف گلشن 
معاون روابط عمومی و تشریفات دفتر استاندار را با حفظ سمت به عنوان عضو و مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات، 
قاسم روحانی فر مدیرکل ثبت احوال را با حفظ سمت به عنوان عضو ستاد انتخابات و سعید زاهدی مدیریت فناوری اطالعات 

و شبکه  دولت استانداری را با حفظ سمت به عنوان عضو و مسئول کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات منصوب کرد.

فاطمه خادمی 
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 دی ماه 1395
 سال اول
سارنگ بزرگ چنانی  شماره 6

رئيسه  عضو هيئت 
سازمان ليگ ورزش های 

بيلياردی شد

سارنگ بزرگ چنانی، رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس گیالن برای دومین سال 
پیاپی عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ ورزش های بیلیاردی شد.

به گزارش ایسنا، دومین جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ با حضور هاشم اسکندری 
رئیس، علی اصغر فوادیان نایب رئیس، رحیم جنت نیا دبیر فدراسیون، علیرضا محسنی 
ابولسانی دبیر سازمان لیگ و اعضای جدید هیئت رئیسه  رئیس سازمان لیگ، سعید 
احمدی،  کاوه  چنانی،  بزرگ  سارنگ  رزمجو،  علیرضا  جلسه  این  در  شد.  برگزار  لیگ 
مجید شیرین کار، شهرام صفوی، فرهاد قشقایی، علی اصغر فوادیان، رحیم جنت نیا، مسعود 

داودی و سید علیرضا محسنی به عنوان اعضای هیئت رئیسه جدید انتخاب شدند و حکم 
خود را از هاشم اسکندری رئیس فدراسیون دریافت کردند.

همچنین سعید ابولسانی، هومن صمیمی، وحید علیکاهی، نصراله جعفری، وحید لطفی، 
شیرین زرین و مژگان امانی به عنوان روسای کمیته های فنی، داوران، مسابقات، حقوقی، 
روابط عمومی و دبیرخانه در پست های خود ابقا شدند. در پایان فدراسیون بولینگ و 
بیلیارد از زحمات کامبیز صنعتی، کامران ارباب زاده، ایوب ظهیری و مجید کاظمی که 

عضو سابق این سازمان بودند تقدیر و تشکر کرد.

با اعالم آمادگی مالک قبلی باشگاه سپیدرود رشت و به دستور مسعود 
رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیالن، تولیت تیم سپیدرود به طور 
موقت به هیئت فوتبال استان سپرده شد و تالش ها برای واگذاری 
تیم به سرمایه گذاری که توانایی اداره ی آن را داشته باشد، ادامه دارد 
و امیدواریم که با درایت مسئوالن محترم ورزش و هیئت فوتبال این 
هدف محقق گردد و سپیدرود از بالتکلیفی کنونی خارج شود. صرف 
نظر از مباحث حقوقی و دیگر موضوعات مرتبط با آن و یا این که 
چه شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و عمومی و خصوصی، 
مالکیت سپیدرود را می پذیرد، این جستار در پی واکاوی کنش بخش 
محدودی از افرادی است که نه در موضع انتقاد بلکه نگرش و رفتار 
کامال مخالف با سیاست هایی که در مدیریت باشگاه سپیدرود اعمال 

می شود، می باشد.
ممکن است در منشاء شکل گیری این جریان  گفته شود چند دهه 
و  ایران  فوتبال  در سطح نخست  برای حضور  محرومیت سپیدرود 
فراز و فرودهای مداوم و بی اعتمادی به مدیریت و عملکرد بخش 
خصوصی و تحقیر هویتی هواداران و ... از عوامل اصلی شکل گیری 
آنان است اما تبارشناسی این جریان نشان می دهد که آنان با چنین 
توجیهاتی که البته بهره ای از حقیقت نیز دارند، به جایگاه مخالفت 
خود، هویت می بخشند و در شرایط زمانی متفاوت، مواضع متفاوت 
و متغیری می گیرند و همواره عالقمندند کرسی اپوزیسیون را برای 
خود حفظ نمایند.  مضافا شرایط تعلیقی موجود، فرصت مغتنمی است 
تا از مخالفان خواسته شود برنامه جایگزین خود را برای اداره بهتر این 
باشگاه به مردم عرضه نمایند و  در عین حال هزینه رفتار و عملکرد 

خود را نیز بپذیرند.
3- اگر فوتبال را مثل هرمی در نظر بگیریم که در راس آن مدیریت 
ورزشی و باشگاه ها قرار دارند در قاعده این هرم، هواداران قرار دارند؛ 
بنابراین، هواداران بخش مهمی از هویت ورزش و باشگاه ها به شمار 
می رو.ند. مراحل عالقمندي افراد به ورزش به چهار مرحله آگاهی، 
جذب، دلبستگی و وفاداري تقسیم می شود و هرچه افراد از آگاهی 
به سمت مرحله وفاداري پیش بروند، بیشتر از تیم، بازیکن یا ورزش 
رابطه  برقرای  برای  معموال  ها  باشگاه  کنند.  می  حمایت  محبوب 
هدفمند با جامعه هواداری، نهاد واسطی به نام کانون هواداران  تشکیل 
می دهند تا از ظرفیت هواداران برای افزایش  توان و منزلت و سرمایه 

اجتماعی خود  بهره ببرند.
باشگاه سپیدرود تحت مدیریت قبلی اگر چه در دوره دو ساله خود، 
کانون  ایجاد  در  اما  بود  کرده  طراحی  مناسبی  تشکیالتی  سازمان 
هواداری باشگاه، غفلت داشت و همین امر باعث گسست عاطفی بین 
باشگاه و جامعه هواداری گردید و جریان مخالف توانست پس از صعود 
سپیدرود به لیگ یک از این شکاف استفاده نماید و با بهره گیری از 
توان ارتباطی، البی، رسانه ای، هواداری و... به جایگاه خود، هویت 

ببخشد.
انتظار به حقی است تا از جریانی که ایستاده می گوید اپوزیسیون هستم 
و می خواهد حتی در انتخاب مالک و سرمایه گذار و نوع فعالیت باشگاه 
مداخله کند، پرسیده شود هدف و مقصد، نقشه  راه یا استراتژی دستیابی 
به هدف، مراحل  تاکتیکی و تکنیکی شان برای نیل به هدف چیست؟ 
جریانی که اپوزیسیون بوده و برای تحقق اهدافش تالش وافری می 

کند باید هزینه اپوزیسیون بودن خود را به افکار عمومی بدهد و  بگوید 
چه آرمان شهری را برای فردای سپیدرود ترسیم می کند؟... انتظار 
می رود  که جریان اپوزیسیون به جای فضاسازی رسانه ای، ایجاد 
جو منفی و توهم توطئه، برای احترام به افکار عمومی، خیل هواداران 
عاشق سپیدرود و  پذیرش مسئولیت کنش های خود، به طور صریح، 

مواضع خود را در موضوعات زیر مشخص و اعالم کند ؟ 
الف/ هدف: اپوزیسیون حتما اهداف روشن و قابل دسترسی دارد؛ یعنی، 
همان مقصدی است که قرار است به آن برسد باید دقیق و بدون 
رویاپردازی به مردم بگوید. به عنوان نمونه اگر می خواهد که تغییر 
مالکیت به نفع شهرداری و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر غیر از 
جریان مدیریتی قبلی باشد؛ نباید مبهم و پوشیده و پراکنده و مشوش 
سخن بگوید بلکه باید از پرده برون آید و با هویت مشخص خود، 
مقصد را شفاف به جامعه بگوید. طبیعی است کسی که در هیئت و 

شکل مخالف ظاهر می شود باید هزینه برنامه و اعتقادات و رفتارهایش 
را رسما نیز بپذیرد تا فردا روزی، در مقابل مواضع کنونی خود پاسخگو 
باشد. نمی شود برای رسیدن به هدف هر کاری کرد و پاسخگو نبود 

و به صورت مکرر افکار عمومی را به اهداف نامشخص احاله داد .
ب/ نقشه راه: دومین موضوعی که نیاز است اپوزیسیون و مخالفان 
کنونی سپیدرود به آن پاسخ بگویند این است که پس از تعیین مقصد، 
»نقشه  راه« یا استراتژی آنان چه خواهد بود و قرار است چه اتفاقی 
بیفتد. از کدام نیرو و از چه مسیری می خواهد به هدف برسد؛ درواقع، 
اپوزیسون وظیفه دارد نقشه یا استراتژی خود را علنی کند و بگوید که 
با چه نیرویی می خواهد این مسیر را طی نماید تا جامعه هواداری به 
این جریان که مدعی است مشکالت را حل می کند، اعتماد نماید و 

همراهش شود.
ج/ تاکتیک ها: سومین موضوعی که جریان مخالف باید بداند و به آن 
توجه کند و به افکار عمومی و به ویژه جامعه هواداری سپیدرود توضیح 
دهد این است که هر یک از مراحل تاکتیکی خود را چگونه به انجام 
خواهد رساند؟ مردم باید در جریان پازل های این حرکت قرار گیرند .

د/ تکنیک ها: چهارمین موضوعی که الزم است اپوزیسیون و مخالفان 
کنونی سپیدرود برای مردم توضیح دهند این است که برای پیاده کردن 
هر یک از مراحل تاکتیکی فوق، چه راه کارهایی را به کار خواهند بست. 
این راهکارها یا تکنیک ها که به جزییات فنی برمی گردد باید برای 

مردم تبیین شود .
به نظر می رسد آن چه در ورای این موارد می تواند واقعیت اپوزیسیون 
سپیدورد را سمت و سو دهد، توان اجرایی آنان است. در یک تحلیل 
نهایی، بسیاری از هواداران و مردم و مسئوالن با این موقعیت مواجه 
خواهند شد که جریان مخالف آیا عمل گراتر و به این واسطه، دارای 
شانس بیشتر برای موفقیت می باشد یا خیر؟  به عبارت دیگر، این که 
یک جریانی در سخن چه می گوید و برای کاری که می خواهد بکند، 
چه گفتمان و شعارهایی را مطرح می سازد یک چیز است اما آن چه در 
نهایت تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد بود، قدرت آن جریان، برای 
پیاده کردن بخشی یا تمامی آن چیزی است که می گوید و موفق 
می شود قوی تر و کارآتر باشد و می تواند طرح ها و حرف های خود را با 

پشتوانه  اجرایی و عملی به پیش برد و به کرسی بنشاند.

باید به داشتن مدیرانی اینچنین به خود ببالیم، اینکه ورزشگاه های پیر 
شهرهای رشت و انزلی نیاز به تعمیر دارند شکی در آن نیست اما اینکه 
درست در آستانه دربی حساس گیالن بین سپیدرود و ملوان این تصمیم 
گرفته می شود و نیت بستن قسمت اعظمی از ورزشگاه را پیدا می کنند 
چیزی نمی توان گفت جز اینکه صورت مسئله را قبل از دربی پاک 

کرده اند تا شاهد یک مسابقه کم حاشیه باشند.
به گزارش خط اول، همه چیز از آن نهار مشترک آغاز شد، نهاری که 
استاندار گیالن به نیت نزدیک کردن دو تیم سپیدرود رشت و ملوان 
بندرانزلی و برطرف کردن مشکالت آنان ترتیب داده بود، حرف هایی 
زده شد از جمله اینکه ورزشگاه های پیر رشت و انزلی مستهلک شده 
اند و هر آن امکان وقوع حادثه ای ناگوار نظیر آنچه سال 1381 در 

ساری اتفاق می افتاد می رود.
استاندار هم همان روز به فرمانداران خود دستور داد تا بررسی های الزم 
را در این خصوص انجام دهند و گزارشی مبسوط روی میز استاندار 
باشد تا راهکارهای تامین اعتبارات مرمت ورزشگاه های فرسوده شهید 

عضدی رشت و تختی انزلی مشخص گردد.
خیلی زود کارشناسان فنی استان در اولین اقدام بازدیدی میدانی از 
اند  نتیجه رسیده  این  به  و  آوردند  به عمل  ورزشگاه عضدی رشت 
سکوهای روبه روی جایگاه که گنجایشی چهار هزار تا چهار هزار و 
پانصد نفره دارد مستهلک است و در صورت تحمل بار سنگین نشست 

خواهد کرد.
و این یعنی عضدی تحمل دربی را نخواهد داشت.

این کارشناسان خبره تاکید کردند که هرچه سریعتر این جایگاه تعطیل 
و آماده تعمیرات گردد درحالیکه رقابتهای لیگ یک و حتی لیگ دو در 
جریان است و هر هفته یکی از تیم های داماش و سپیدرود اینجا بازی 
دارند. منهای جریان لیگ، دربی بزرگ گیالن که حتی کشور را تحت 
شعاع خود قرار می دهد قرار است کمتر از یک ماه دیگر در عضدی 

رشت برگزار شود و چشمهای زیادی منتظر برگزاری این دیدار است، 
بستن سکوهای روبه روی جایگاه این ورزشگاه در آستانه دربی می 
تواند بسیار تامل برانگیز باشد و این تصمیم کارشناسانه اما غیرحرفه ای 
قطعا مناسب استان نخواهد بود و لطمه جبران ناپذیری به خصوص به 
سپیدرود وارد می کند که همواره در دیدارهای خانگی و با حمایت همه 
جانبه هواداران به خصوص هواداران روبه روی جایگاه امتیازات بسیار 

خوبی در رشت کسب می کند.
سپیدرود در حال حاضر اگرچه از لحاظ مدیریتی و مالی سامانی ندارد 
ولی به لحاظ فنی در بهترین موقعیت خود شاید در تاریخ حیاتش قرار 
گرفته است و امیدواریم مسئوالن بلند پایه استان با تدابیر بهتر این 

فرصت مناسب را از سپیدرود نگیرند و همه جوره به تیم کمک کنند.

امیدواریم اگر هم قرار است این اتفاق رخ دهد بعد از برگزاری دو بازی 
خانگی سپیدرود مقابل فجر سپاسی و به خصوص دربی گیالن مقابل 
ملوان صورت گیرد تا صدرنشین لیگ یک از حضور تماشاگران بهره 

الزم را ببرد.
اگر قرار است سکوهای بتنی مستهلک عضدی تعمیر شود ورزشگاه 
تختی انزلی که بسیار بیشتر از عضدی نیازمند تعمیرات فوری می باشد. 
این ورزشگاه با وجود عمر بیش از 50 سال، این روزها حال خوشی 
ندارد و با توجه به استقبال پرشور مردم انزلی از بازی های خانگی، تا 
قبل از وقوع حادثه ای ناگوار و بر جای ماندن افسوس ها، باید چاره 
ای اندیشیده شود اما قطعا همگی متفق القول هستند که انجام هرگونه 
تعمیری در ورزشگاه باید در پایان فصل یا تعطیالت نیم فصل باشد 

نه در کوران لیگ.
رئیس هیات فوتبال بندرانزلی هم همراه با ما تعمیرات میان فصلی 
ورزشگاه ها را مزاحمت برای تماشاگران می داند و می گوید: یکی 
از راهکارها ، ساخت ورزشگاهی متناسب با پتانسیل ورزشی بندرانزلی 
است که در این راستا نیز پیشنهاد ساخت ورزشگاه جدید در منطقه 
چراغ پشتان ، همچنان مطرح است اما با توجه به قرار داشتن آن منطقه 
در حریم تاالب بین المللی انزلی و اشکاالت زیست محیطی وارد شده 
برآن، تا کنون این امر محقق نشده است. محمود رمضانی اضافه کرد: 
در صورت محقق نشدن ساخت ورزشگاه جدید ، تنها راهکار فعلی 
بازسازی اساسی ورزشگاه تختی ، به روز کردن امکانات آن و همچنین 

رفع موانع دسترسی به آن است.
اما اگر انزلی هنوز درگیر پیدا کردن زمین برای ساخت یک ورزشگاه 
جدید هست، این ورزشگاه دوم که در رشت ساخته شده است. ورزشگاه 
سردار جنگل که بعد از بازبینی ماموران کنفدراسیون فوتبال آسیا، بعد 
از رفع مواردی نه چندان بزرگ، مورد تایید قرار گرفته و حتی قرار شد 
بخاطر مهر عدم تایید بر تختی انزلی از سوی کارشناسان ای اف سی، 

سردار جنگل رشت ورزشگاه انزلی چی ها معرفی گردد.
اما این ورزشگاه حاشیه شهر رشت بعد از گذشت قریب به دو سال از 
بازدید ماموران ای اف سی، هنوز همان مشکالت نه چندان بزرگ از 
جمله راه دسترسی، روشنایی، نور ورزشگاه و جایگاه خبرنگاران و ... را 
برطرف نکرده است تا امروز شورای تامین استان با خاطری جمع از آن 

به عنوان ورزشگاه جایگزین دربی یاد نکند.
در حقیقت خطرات احتمالی راه دسترسی سردار جنگل کمتر از خطرات 
استهالک جایگاه عضدی نیست و در هر دو این جان انسانهای بی گناه 
هست که تهدید می شود و متولیان امر باید هرچه زودتر و در سریعترین 
زمان ممکن تصمیمگیری و عملیات اجرایی را نه تنها آغاز بلکه به پایان 

برسانند تا کمترین اسیب به فوتبال و فوتبالدوستان گیالنی وارد شود.

فدراسیون شطرنج با وجود اظهارات و واکنش های ضدایرانی و توهین آمیز یک 
شطرنج باز انگلیسی، باز هم زمینه را برای فعالیت او در ایران فراهم کرده است.

در  که  است  مدتی  جهان  اسبق  قهرمان  نایب  شورت،  نایجل  گزارش  ایسنا،  به  
رویدادهای بزرگ شطرنجی که در ایران برگزار می شود، حضور دارد و مسلما نام 
و افتخاراتش برگ برنده ای برای فدراسیون شطرنج است تا بتواند اعتبار مسابقات 
بین المللی که برگزار می کند را باالتر ببرد و از این طریق به افزایش سطح فنی شطرنج 

بازان ایرانی کمک کند.
نایجل شورت که سابقه هدایت تیم   ملی بانوان ایران را نیز در کارنامه دارد، تابستان 
امسال در جام ستارگان که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد نیز حضور یافت و چندی 
دیگر نیز در جام خزر که بهمن ماه برگزار می شود به ایران سفر خواهد کرد، اما نگاهی 
به رفتاری که شورت در قبال ایران داشته مشخص می کند که این شطرنج باز از 
سادگی مسئوالن فدراسیون شطرنج ایران سواستفاده می کند. او زمانی که حضورش 
در ایران چه به دلیل مربیگری، چه به دلیل حضور در تورنمنت و چه به دلیل دریافت 
جایزه به سودش است یاد فرهنگ چند هزار ساله ایران می افتد و زمانی که از کشور 

خارج می شود پیام های به شدت ضد ایرانی منتشر می کند.
در بخشی از پیام شورت به منظور تشکر از دعوت به جام خزر آمده است: »ایران 
کشوری با پیشینه شطرنجی بسیار پرافتخار است. شطرنج بیش از 1400 سال است 

که با فرهنگ ایران آمیخته شده و با وجود یک وقفه کوتاه آینده بسیار 
باید برای فدراسیون شطرنج و مسئوالن  درخشانی در پیش دارد. 
برگزار کننده مسابقه احترام خاصی بابت برگزاری این رویداد قائل 
شویم...«.اما  چندی پیش بود که یکی از شطرنج بازان زن آمریکا 
با راه اندازی هجمه ای بی اساس خواهان تحریم مسابقات قهرمانی 

بانوان جهان در تهران شد، در میان تعجب و در شرایطی که 
نایجل شورت حضور در ایران را تجربه کرده، هدایت 

تیم   ملی بانوان را بر عهده گرفته و به قول معروف 
نان و نمک فدراسیون شطرنج را خورده به حمایت 
تمام قد از شطرنج باز معترض آمریکایی پرداخت 
و نظرات بسیار سخیفی درباره ایران ارائه داد. در 
ادامه تعدادی از نظرات شورت که در حمایت از 
نازی پاکیدزه منشتر شد را با هم مرور می کنیم. 
نظراتی که شورت در توئیتر شخصی خود منتشر 

کرد و هنوز هم وجود دارد:
1 - میزبانی مسابقات قهرمانی جهان زنان در 
سال 2017 به ایران داده شد. زنان مجبورند در 

ایران حجاب اسالمی داشته باشند که این مساله مسخره کردن آیین نامه  فیده درباره 
ممنوعیت تبعیض جنسیتی و مذهبی است.

2- با وجود اعتراض گسترده جهانیان و محکومیت اعطای میزبانی به ایران، فیده 
قرارداد مسابقات را با ایران امضا کرد.

3- نگرش مسئوالن حکومتی در ایران نسبت به حجاب همانند نگرش آلمانی ها 
به دیوار برلین است. آنها معتقدند اگر کوچکترین آزادی داده شود کل عمارت 

پوسیده و فاسدشان فرو می ریزد.
4- همه بازیکنان باید به زور و برخالف خواست شان حجاب 

داشته باشند. بله همه بازیکنان.
5- شبح حجاب در راه است. بازیکنان باید مانند پیاده شطرنج 

قربانی شوند تا اهداف اقتصادی رئیس فیده تامین شود.
از مقایسه نظرات کامال متناقض شورت در عرض چند ماه 
می شود نتیجه گرفت که در زبان انگلیسی هم احتماال ضرب 

المثلی یک بام و دو هوا وجود دارد!
برگزار  استان گیالن  توسط هیات شطرنج  هرچند مسابقات 
می شود، اما  فدراسیون شطرنج که قطعا بر برگزاری این رویداد 
نظارت دارد، نباید به این چهره که با تمام وجود از محرومیت 

ایران از میزبانی حمایت کرد و نان خورد و نمکدان شکست حمایت کند.
شادی پریدر استاد بزرگ شطرنج که به تازگی گوی سبقت را از شهره بیات )دختر 
کیومرث بیات رییس هیات شطرنج استان گیالن( در کسب کرسی نایب رییسی 
فدراسیون شطرنج ربوده است در مدعی است:  در بهمن ماه چهار رقابت بزرگ در 
کشور از جمله جام خزر اول تا هشتم بهمن ماه در رشت، مسابقه بین المللی فجرسبالن 
از 9 تا 17 بهمن در اردبیل، رقابت های قهرمانی آماتورهای ایران 17 تا 23 بهمن در 
زنجان و جام بین المللی شطرنج فردوسی 25 بهمن تا دوم اسفند ماه در مشهد برگزار 
می شود اما فعال تمرکز فدراسیون میزبانی شایسته رقابت های قهرمانی شطرنج بانوان 
جهان است.گفتنی است منطقه آزاد انزلی که سال گذشته میزبان این رقابتها بوده است 
به خوبی دریافت که هزینه های چند صد میلیون تومانی برای یک سری ستارگان 
مات شده دنیای شطرنج نه بار فنی به شطرنج بازان کشورمان اضافه می کند و نه از 
لحاظ حضور گردشگر و تماشاگران )جز خانواده های شرکت کنندگان( عایدی خواهد 
داشت به همین دلیل تاکنون زیر بار برگزاری مجدد این مسابقات با چنین هزینه های 

سرسام آوری که معلوم نیست دقیقا به چه منظور است نرفته است.
الزم به یادآوری است پانزدهمین دوره رقابت های شطرنج بین المللی جام خزر از 
اول تا هشتم بهمن ماه امسال در مجموعه ورزشی یادگارامام شهرستان رشت برگزار 

می شود.

پرسش های پیش روی اپوزیسیون سپیدرود

فرش قرمز هیات شطرنج گیالن برای یک چهره ضدایرانی!

دکتر روحانی ریاست جمهوی ماه گذشته، الیحه بودجه 
سال 1396 کل کشور را به مجلس شورای اسالمی تقدیم 
کرد، الیحه ای که افزایش 21 درصدی را برای وزارت 
ورزش به همراه داشت و در مجموع می توان گفت مبلغی 
بیش از هزار میلیارد برای وزارت ورزش در نظر گرفته شده 

است. 
به گزارش خط اول در مجموع مبلغی بیش از یک هزار و 
پنجاه و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و شش میلیون تومان 
به عنوان بودجه نهایی وزارت ورزش در نظر گرفته شده 
است که در این میان در حدود ششصد و هشتاد و چهار 
میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون تومان برای خود 
وزارتخانه و مبلغی در حدود سیصد و شصت و هشت میلیارد 
و نهصد و چهار میلیون تومان نیز به شرکت سهامی توسعه 

و نگهداری اماکن ورزشی کشور اختصاص یافته است. 
کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک بودجه ای کمتر از 
پنجاه میلیارد را به خود اختصاص دادند، با توجه به در پیش 
بودن بازی های آسیایی جاکارتا، مبلغی در حدود سی میلیارد 
و یکصد و هفتاد و شش میلیون تومان برای کمیته ملی 
المپیک در نظر گرفته شده است و در طرف دیگر مبلغ 
دوازده میلیارد تومان نیز برای کمیته ملی پارالمپیک ایران 

تعیین شده است.  
اما در قسمت های دیگر الیحه، برای ورزش بودجه هایی 
در وزارت خانه های دیگر در نظر گرفته شده است و در 
این میان از بودجه تخصیص یافته برای وزارت بهداشت 
و درمان، مبلغ سیصد و هشتاد و یک میلیون تومان برای 
فعالیت های ورزشی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی 

تعیین شده است. 
 در بودجه تعیین شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز مبلغی در حدود دویست و شصت میلیون تومان برای 
کمک به اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی، ورزشی 

کارگران در نظر گرفته شده است. 
در قسمت دیگری از الیحه بودجه 96 بودجه های متفرقه 
ای نیز در نظر گرفته شده است، مبالغ و درصدهایی که 
ورزشی  اماکن  تکمیل  همگانی،  ورزش  توسعه  برای 
کارگری، توسعه ورزش همگانی روستایی، کمک به کمیته 
ملی المپیک و پارالمپیک برای شرکت در مسابقات ورزشی 
منطقه ای و جهانی تعیین شده است.دکتر نوبخت در 
توضیح افزایش بودجه وزارت ورزش می گوید: با شروع 
به کار یک وزیر پر انرژی مثل آقای سلطانی فر در وزارت 
ورزش و جوانان، منابعی که برای سال 96 این وزارتخانه 
در نظر گرفته شد یک افزایش متفاوت از سنوات گذشته 
و حتی از وزارتخانه های دیگر داشته است. در حالی که 
کل بودجه دولت در سال 96 فقط 10 درصد رشد پیدا کرد، 
اعتبارات وزارت ورزش و جوانان را با پیگیری های آقای 
سلطانی فر و تاکید رئیس جمهور برای کمک به ورزش و 

جوانان، 21 درصد افزایش دادیم. 
معاون رئیس با تاکید بر این که در بودجه سال 1396 
بهترین رشد را بخش ورزش و جوانان داشته است گفت: 
در بخش ورزش و به ویژه برای بازی های آسیایی 2018 
جاکارتا با برنامه ریزی هایی که آقای سلطانی فر و تاکیدی 
که رئیس جمهور برای کمک به ورزش و جوانان داشتند 

این بودجه افزایش پیدا کرد.
سخنگوی دولت با بیان این که کمک دولت و پیگیری 
وزیر ورزش و جوانان فقط محدود به ورزش نیست گفت: 
در حوزه جوانان آقای سلطانی فر تاکید داشت که در سال 
آینده برای همه استان ها خانه جوانان تاسیس شود که برای 
این موضوع هم بیش از 50 میلیارد تومان فقط برای فعال 
کردن این خانه ها در نظر گرفتیم که در حقیقت این خانه ها 

پاتوق جوانان خواهد شد.

بودجه ورزش

21 درصد افزايش يافت بودجه ورزش 
بیش از هزار میلیارد 

تومان سهم ورزش

صورت مسئله پاک شد؛
عضدی تحمل دربی را نخواهد داشت
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 IELTS & TOEFL دوره های 
 کارگاه دو زبانه مادر و کودک) دو سال به باال(

 دوره های مکالمه برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن
 کالسهای کنکور و کمک درسی آموزشی
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 آغاز ثـبت  نـام
 تـرم  زمستان

در جهان امروز، با وجود پیشرفت های بزرگ علمی؛ شناخت و 
آگاهی متقابل مردم دنیا از اخالق، افکار و رفتار یکدیگر، در رفع 
بحران های جهانی از تاثیر به سزایی برخوردار است از همین رو 
از گذشته دور تا به امروز دولت ها در تالشند تا با برقراری روابط 
در چارچوب دیپلماسی برای توسعه روابط سیاسی و انسانی، 
رفع اختالف ها، از بین بردن بی  اعتمادی ها و دشمنی ها و ایجاد 
تفاهم، قدم بردارند؛ اگرچه تا حدودی موفق بوده اند اما این 
مسیر با وجود چالش های دیپلماتیک خواسته و ناخواسته، به 
راهی دراز تبدیل شده است که فرصت هایی چون برجام و 
امثال آن نیز نتوانسته است این موفقیت نسبی را تکمیل تر 
کند. علت اصلی عدم تفاهم بین المللی نیز این است که هنوز 
ملل دنیا نمی توانند درباره زندگی جمعی یکدیگر اطالعات 
الزم را کسب کنند و نسبت به هم بی اعتمادند. از همین رو 
اندیشمندان سیاسی و متفکران اجتماعی جهت دور زدن چالش 
های دیپلماتیک به بررسی راهکار جدیدی افتادند که عنوانش 
» دیپلماسی شهروندی« نام گرفت. دیپلماسی شهروندی به 
مفهومی اطالق می شود که در آن شهروندان معمولی به عنوان 
نمایندگان غیررسمی کشور خودشان در زمینه روابط خارجی، 
ایفای نقش می کنند. در دیپلماسی شهروندی، شهروندان از 
حق برقراری ارتباط با شهروندان جوامع دیگر برخوردار هستند 
تا بتوانند به دیدگاه های مشترک برسند و یا تاثیرات نامطلوب 
ناشی از سیاست های خارجی نادرست برخی دولت ها را از بین 

ببرند. 
دیپلماسی شهروندی می تواند در زمینه های گوناگون از محیط 
زیست مشترک گرفته تا آموزش عمومی و تاریخ و فرهنگ و 

گردشگری وغیره اتفاق افتد.
در همین راستا بد نیست متذکر شویم دیپلماسی شهروندی 
یکی از برنامه های آمریکا برای رسوخ در کشورها و تحقق 
اهدافش با کمترین هزینه ممکن است. در این روش با جذب 
نخبگان و به خصوص هنرمندان، زمینه برای پیشبرد اهداف 
آمریکا در جوامع گوناگون و به ویژه کشورهای مستقل فراهم 
می شود. وزیر خارجه آمریکا چندی پیش با انتشار یادداشتی با 
تأکید بر پررنگ تر شدن برنامه »دیپلماسی شهروندی« اعالم 
کرد که آمریکا به شهروندانی نیاز دارد که از طریق برنامه های 
دیپلماسی شهروندی تبدیل به سفرای آمریکا شوند. اگرچه 
نگاه ایاالت متحده به دیپلماسی شهروندی نگاهی از سر 
استکبارجویانه هست اما فراموش نکنیم این نوع دیپلماسی 

کارکردهای مفید دیگری نیز دارد.
برای بسط و گسترش نگاه توسعه طلبانه دیپلماسی شهروندی، 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( برنامه 
های ویژه ای در دست دارد که مهمترین آن ایجاد »شبکه 

شهرهای خالق« است.
دکتر محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت در خصوص شبکه 
شهرهای خالق یونسکو می گوید: این شبکه دربردارنده 7 
حوزه گوناگون در زمینه تنوع و خالقیت است. این حوزه ها 

عبارتند از: صنایع دستی و هنرهای بومی، طراحی، فیلم، غذا، 
ادبیات، هنرهای رسانه ای و موسیقی. این شبکه که در سال 
2004 میالدی شکل گرفت، در حال حاضر 116 شهر را در 
خود جای داده است. هدف از تاسیس این شبکه، سوق دادن 
شهرهای عضو به افزایش همکاری های بین المللی به منظور 
توجه بیشتر به خالقیت به عنوان ابزاری در راستای دستیابی به 
توسعه پایدار شهری و نیز رونق فرهنگی و اجتماعی آنهاست.

شبکه  این  در  حضور  مزیت  اصلی ترین  شاید  افزود:  وی 
از ویژگی های منحصر  افزایش آگاهی جهانی  بتوان در  را 
اگر در  این آگاهی  این شهرها دانست.  از  به فرد هر یک 
افزایش  به  می تواند  نهایت  در  هدایت شود،  درست  مسیر 
سرمایه گذاری بر ویژگی منحصر به فرد این شهرها، استفاده 

بهینه از سرمایه های انسانی، رونق گردشگری و افزایش شمار 
گردشگران بین المللی، رونق اقتصادی و فرهنگی این شهرها و 

در نهایت توسعه دیپلماسی شهروندی بیانجامد.
اما همانطور که دقت کردید یکی از حوزه های فعال در شبکه 
شهرهای خالق »غذا« است. غذا یکی از استراتژیک ترین 
محصوالت در جهان است، چراکه حیاتی ترین نیاز روزمره 
انسان ها به حساب می آید و از تولد تا مرگ با آنها همراه است 
و رشد، طول عمر، تندرستی، آرامش اعصاب و روان، خلق  و 
خوی و رفتار، توانمندی و قدرت، تکثیر نسل و تولید مثل و 
غیره همه به نوعی وامدار تغذیه سالم اند. در دیپلماسی خاص 
نیز منهای مواردی مانند روابط بازرگانی و صادرات محصوالت 
در  دیپلماتیک  ضیافت های  در  غذا  عنصر  غذایی،  مواد  و 
کنفرانس ها، سمینارها، جلسات و یا صبحانه، ناهارهای کاری و 
مراسم پذیرایی از فرد یا شخص عالی رتبه یک کشور خارجی 

نقش ویژه ای را ایفا می کند.
اما در دیپلماسی عام یا همان دیپلماسی عمومی و شهروندی، 
ظاهرا غذا نقش پررنگ تری داشته است، چراکه با اجرایی 

شدن توافق هسته ای بسیاری از شرکت های غربی به ویژه 
برندهای مختلف صنایع غذایی بین المللی مثل مک دونالد 
و کی اف سی و غیره تمایل خود را به صورت رسمی و 
غیررسمی برای حضور در بازار ایران اعالم کردند که اتفاقی 
طبیعی است؛ اما همواره بحث حضور برندهای امریکایی در 

ایران با حاشیه های فراوان همراه بوده است.
از این که بگذریم چند ماه پیش شاهد پیوستن چندین شهر 
جدید به شبکه شهرهای خالق یونسکو بودیم که خوشبختانه 
در این میان نام دو شهر ایران یعنی »رشت« و »اصفهان« 
نیز به چشم می خورد که به ترتیب به عنوان شهرهای خالق 

»غذا« و »صنایع دستی و هنرهای بومی« انتخاب شدند.
فاطمه قدیمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 

رشت در خصوص علت انتخاب رشت به عنوان شهر خالق 
گیاهی،  زیاد  تنوع  داشتن  خاطر  به  رشت  گفت:  خوراک 
بهره مندی از محصوالت دریایی و نیز سابقه تاریخی کهن، 
از تنوع غذایی کم نظیری برخوردار است. بر اساس برخی 
آمارهای اعالم شده، 170 نوع غذای محلی در رشت تهیه 
می شود. در رشت و البته بسیاری دیگر از نقاط گیالن، انواع 
خوراک ها با استفاده از انواع گیاهان تهیه می شود. افزون بر 
این، بر خالف بسیاری از شهرهای ایران که منابع گوشتی در 
آن تنها به گوشت گاو، گوسفند و یکی دو حیوان اهلی دیگر 
محدود است، رشت از تنوع زیادی در این زمینه نیز برخوردار 
بوده و غذاهای گوناگونی با استفاده از گوشت انواع حیوانات 
محلی، پرندگان وحشی و نیز ماهی در این شهر تهیه می شود. 
منابع  بودن  کمیاب  خاطر  به  ایران  مناطق  از  بسیاری  در 
غذایی در فصل زمستان، تنوع غذایی در این فصل کاهش 
چشمگیری می یابد. این در حالی است که در گیالن، حدود 
60 غذای محلی ویژه زمستان وجود دارد.همچنین وجود تعداد 
زیادی رستوران و غذاخوری در این شهر، حکایت از اهمیت 

مردم این دیار به تنوع غذایی و مقوله خوراک دارد. 
وی که در زمان طرح این موضوع در یونسکو با عنوان رییس 
ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت فعالیت می کرد درباره روند 
ثبت نام رشت به عنوان شهر خالق خوراک گفت: ارتباط با 
سازمان های بین المللی مرتبط از نیمه مرداد سال 93 شروع 
شد و پس از آن انعقاد تفاهم نامه با کمیسیون ملی یونسکو در 
ایران به میزبانی شهرداری رشت انجام شد. براساس پیشنهاد و 
بررسی های انجام شده توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
و همچنین شهرداری رشت و فعاالن حوزه گردشگری به این 
نتیجه رسیدیم که شهر رشت دارای ویژگی الزم در خصوص 
پیوستن به شبکه شهرهای خالق جهان در فیلد خوراک است.

مدیر فنی تدوین پروپزال حضور رشت در شبکه شهرهای 
اینکه تحقیقات و مطالعات توسط  بیان  با  خالق یونسکو، 
کارگروه تدوین پروپزال ثبت شهر رشت، حدود 9 ماه به طول 
انجامید، ادامه داد: طی جلسه ای که با خانم »استر کوئیش 
به موقعیت جغرافیایی و  را  ایشان  الروش« داشتیم، توجه 
پتانسیل های شهر رشت در فیلد مربوطه جلب کردیم که در 
این زمینه اعضای کمیسیون ملی از جمله خانم دکتر مهنام، 
و همچنین  یونسکو  انسانی  و  اجتماعی  علوم  اداره  رییس 
دبیرکل اسبق یونسکو جناب آقای سعیدآبادی و دبیرکل فعلی 

جناب آقای نصیری همکاری زیادی داشتند.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه شهر رشت توانست با ارسال 
پیش نویس اولیه پروپزال در اسفند ماه سال 93، نظر اولیه 
هیات منطقه ای را جذب کند و با ارسال نهایی پروپزال در تیر 
ماه سال 94 با حضور دکتر ثابت قدم و حمایت شورای اسالمی 

شهر رشت در این حوزه گام اساسی برداشت.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت تاکید 
کرد: آورده شدن نام شهر رشت در شبکه شهر های خالق 
در سایت های یونسکو، اولین گام برای برند سازی بین المللی 
رشت است و باید از این به بعد با تولید محتوا و ارائه درست، و 
بیان پتانسیل های رشت در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه 

خوراک به عبر از این مسیر کمک کرد.
گفتنی است در فهرست اعالم شده از سوی یونسکو، نام 10 

شهر به عنوان شهرهای خالق غذا به چشم می خورد. 
عالوه بر رشت، شهرهای »بلم« )برزیل(، »برگن« )نروژ(، 
)مکزیک(،  »انسنادا«  )اسپانیا(،  »دنیا:  )اسپانیا(،  »برگوس« 
»گازی آنتپ« )ترکیه(، »پارما« )ایتالیا(، »پوکت« )تایلند( و نیز 
»تاکسان« )ایاالت متحده( در این فهرست جدید حضور دارند. 
هر یک از این شهرها به خاطر تنوع غذایی که بیشتر به خاطر 
سابقه کهن فرهنگی آنها شکل گرفته، در این فهرست جای 
گرفته اند. البته پیش از این نیز 8 شهر دیگر در این فهرست 
جای داشتند. گفتنی است شهر »پوپایان« در کلمبیا، نخستین 
شهر جهان بود که در فهرست شهرهای خالق دنیا جای 

گرفت.

از کاراته کاران مدال آور گیالن در مسابقات آسیایی و مربیان 
تیم ملی کاراته، در رشت استقبال شد.

کاراته  آکادمی  در  که  مراسم  این  در  اول  خط  گزارش  به 
گیالن در مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت برگزار شد، 
از محمدرضا گیالن پور، مهرداد مستحصن، مجتبی محمدی و 
سارا بهمنیار چهار کاراته کار گیالنی، سعید حسنی پور و فاطمه 
قاسمی مربیان تیم های ملی و غفار تشکری روانشانس گیالنی 

تیم ملی کاراته استقبال شد.
فرماندار شهرستان رشت در جریان این استقبال گفت: بسیار 
خوشحال و خرسندیم که ورزشکاران با مربیان قهرمان خود 
توانستند در رقابت های کاراته قهرمانی آسیا موفقیت و مدال 
کسب کنند. سید عیسی مهدوی افزود: ما به قهرمانان خود 
افتخار می کنیم؛ چه آنانی که در مسابقات ورزشی باعث افتخار 
و خشنودی مردم می شوند و چه قهرمانان مدافع حرمی که 
عرصه را بر داعش تنگ می کنند؛ همه مایه افتخار کشور 
این  که  امیدواریم  کرد:  اظهار  .وی  هستند  ایران  عزیزمان 
افتخارآفرینی ها توسط ورزشکاران گیالنی در عرصه های ملی 
و بین المللی ادامه یابد و شاهد پیشرفت روزافزون ورزش گیالن 

در کشور و مسابقات مختلف برون مرزی باشیم.
این  نیز در  مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیالن 
مراسم گفت: خوشحالم که تیم ملی کاراته توانست عنوان 
نایب قهرمانی پانزدهمین دوره مسابقات آسیا را کسب کند که 

هر چهار کاراته کار گیالنی حاضر در تیم های ملی نیز، مدال 
کسب کردند.عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته اظهار 
کرد: البته این مسابقات زنگ خطر را برای کاراته ایران به صدا 
در آورد چون نسبت به دوره گذشته از لحاظ مرغوبیت مدال، با 
افت مواجه بودیم. وی ادامه داد: انتظار ما از هیات کاراته استان 
گیالن نیز این است که در رده سنی بزرگساالن نماینده داشته 
باشیم و بتوانیم در رقابت های المپیک 2020، کاراته کاری از 

گیالن حضور داشته و مدال نیز کسب کند.
رئیس هیات کاراته استان گیالن گفت: نتایج کسب شده توسط 
کاراته کاران گیالنی در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی 
رده های سنی آسیا ، راضی کننده بود. اسفندیار زیال افزود : 

در جریان پانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی رده های 
سنی آسیا که در اندونزی جریان داشت، هر چهار کاراته کار 
گیالنی حاضر در این رقابت ها موفق به کسب مدال شدند. 
وی خاطرنشان کرد: در وزن 84-کیلوگرم، محمدرضا گیالن 
پور کاراته کار شایسته گیالنی توانست با توجه به آسیب دیدگی 
که داشت ، با اقتدار تمامی حریفان خود را شکست دهد و 
مدال طالی این دوره از رقابت ها را بر گردن بیاویزد که اتنظار 
چنین نتیجه ای را از این کاراته کار داشتیم. وی بیان کرد: 
همچنین مجتبی محمدی و مهرداد مستحصن دیگر کاراته 
کاران گیالنی حاضر در این مسابقات ، توانستند دو مدال با 
ارزش برنز را کسب کنند و با توجه به اینکه برای اولین بار بود 

در رقابت های آسیایی حضور یافتند ، نتایج این دو کاراته کار 
نیز راضی کننده بود. رئیس هیات کاراته استان گیالن ادامه داد: 
سارا بهمن یار نیز تنها کاراته کار بانوی گیالنی در پانزدهمین 
دوره مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا بود که سرانجام 
موفق به کسب مدال برنز شد. اسفندیار زیال اضافه کرد: البته 
انتظار ما از سارا بهمن یار بیشتر بود چو این کاراته کار شایسته 
گیالنی مدال نقره رقابت های جهانی را کسب کرده بود و به 
همین دلیل توقع داشتیم که بتواند مدال طالی آسیا را نیز 
کسب کند اما در نهایت به مدال برنز اکتفا کرد. وی در ادامه 
گفت: به هر حال نتایج کاراته کاران گیالنی حاضر در رقابت 
های رده های سنی آسیا راضی کننده بود چون هر چهار کاراته 
کار موفق به کسب مدال شدند و امیدواریم که این موفقیت ها 
ادامه داشته باشد و بتوانیم برای المپیک 2020نماینده ای از 

گیالن در رشته کاراته داشته باشیم.
هیات  مسئوالن  سوی  از  مراسم  این  جریان  در  همچنین 
کاراته استان گیالن ، لوح و تندیسی به مسعود اسالمی یکی 
از مدافعان حرم شهرستان رشت به رسم یادبود اهداء شد. در 
پانزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی رده های سنی آسیا 
که در اندونزی جریان داشت ، چهار کاراته کار گیالنی حاضر 
در این رقابت ها موفق به کسب یک مدال طال و سه مدال 
برنز شدند. محمدرضا گیالن پور مدال طال، مجتبی محمدی 
، مهرداد مستحصن و سارا بهمنیار نیز مدال برنز کسب کردند.  

بعد از جلسه 172 شورای شهر و انتقادات بعضی اعضای شورا از شهردار رشتI و اعالم وصول استیضاح شهردار 
پرتال شهرداری رشت اقدام به انتشار لیست سوم بدهکاران دانه درشت شهرداری کرد و در آن دکتر ثابت قدم تاکید 

کرد اگر این بدهکاران وظیفه خود را انجام ندهند این بار اسامی کاملشان اعالم می شود.
متن کامل این اطالعیه که در پرتال روابط عمومی شهرداری منتشر شد، بدین شرح است:

شهروندان عزیز : در نامه پیشین در اعالم اسامی بدهکاران دانه درشت شهرداری خوشبختانه از دو جهت موفقیت آمیز 
بود چون هم جمع کثیری از همشهریان عزیز باواسطه و بی واسطه، دور و نزدیک از این اقدام شهرداری در مسیر ستاندن 
حقوق شهروندان که مدت ها در جیب عده ای که خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندی می دانستند، ابراز خرسندی 
کرده و شهرداری را به ادامه ی این مسیر تشویق کردند، و هم اینکه تعداد قابل توجهی از 40 بدهکاری که مبالغ زیادی 
به شهرداری بدهکار بودند به شهرداری مراجعه کردند و حقوق حقه ی مردم را پرداخت کردند و به خیل همشهریان 
وظیفه شناس و محترمی پیوستند که واقعیت لزوم پرداخت هزینه های نگهداری و توسعه شهر را پذیرفته اند.در مقابل 
همان طور که انتظار می رفت عده ی قلیلی از کسانی که با نقاب دفاع از حقوق شهروندان به دنبال مطامع خود هستند، 
چهره ی واقعی خود را نشان دادند و وقتی که پای عمل رسید، بر همه عیان گشت که نه تنها این افراد به ارزش هایی 
نظیر حقوق مردم اهمیتی نمی دهند، بلکه گاهی خود محل رانت خواری برخی از بدهکاران دانه درشت شهرداری و 
شهر هستند.این از الطاف الهی است که کسانی که سعی در تخریب اقدام انقالبی و مردمی شهرداری در احقاق 
حقوق شهروندان داشتند، با مواضع خود مهر تاییدی بر این واقعیت شدند که آنکه ریگی به کفش دارد جلوتر از همه 
فریاد » دزد، دزد« سر می دهد.باعث تاسف است قلیلی از کسانی که خود را نماینده مردم می دانند هرروز با یک نقاب 
وارد صحنه می شوند و ساده دالنه گمان می برند مردم چهره واقعی شان را نمی شناسند. غافل از این که به قول برتولت 
برشت، می توان به یک نفر برای همیشه دروغ گفت و می توان برای یک بار به همه دروغ گفت، اما، هرگز نمی توان 
برای همیشه به همه دروغ گفت. همچنان  که رهبر فرزانه انقالب تعبیر زیبایی درباره هویدا شدن دست چدنی آمریکا 

هنگام دست دراز کردن به کاربردند.
کسانی که ساعاتی از روز با بلند کردن علم اصالح طلبی به مدیریت شهری حمله می کنند، ساعاتی دیگر ردای 
اصولگرایی به تن می کنند و شب ها برای رخت های روز بعد برنامه ریزی می کنند، نه به هیچ اصولی پایبندند نه 
اعتقادی به اصالح طلبی دارند.علی ای حال، شهرداری ضمن تقدیر از شهروندان و بدهکارانی که بدهی خود را پرداخت 
کرده اند، پاسخگویی به چند سوال را ضروری می داند.نخست اینکه چرا طی این سال ها و در زمان زعامت آن عزیز 
مدعی پاسداری از هر چیز و کس، در نظارت درون شهرداری و طی حدود ده سال به پرونده بدهی این افراد رسیدگی 
نشده است؟ این  سوالی است که ما نیز بارها از خود پرسیده ایم. بنام پاسداری از ناموس و مال و جان و ارزشش  های 
مردم چگونه دست روی دست گذاشتند؟ چون بر اساس اسناد موجود در اداره حقوقی شهرداری رشت، تنها 240 چک 
از دهه ی 80 در شهرداری بالتکلیف مانده و مشخص نیست که مدیران شهرداری در طی آن دهه چرا این مطالبات 
را که حق مردم بوده و باید برای مردم رشت هزینه شود پیگیری نکرده اند.دیگر اینکه، دلیل اعالم مخفف اسامی 
بدهکاران محل سوال بوده که این کار نه در یک تصمیم دورهمی! و نه جهت فرار روبه جلو، بلکه از یک سو به دلیل 
حفظ حداقلی از کرامت افراد صورت گرفته و از طرف دیگر، شهرداری، بدهکاران دانه درشت را شهروندانی بدحساب 
می داند که می توانند با پرداخت بدهی خود، به شهروندانی عادی تبدیل شوند. طبیعی است در صورت اصرار بدهکاران 
بر عدم پرداخت بدهی، شهرداری این بار برای حفظ کرامت شهروندان وظیفه شناس و خوش حساب تا دو هفته دیگر 
اسامی کامل بدهکاران دانه درشت 60 نفر اعالمی به عالوه 20 نفر بعدی تاکنون را منتشر خواهد کرد.بر این اساس  
ضمن تشکر از دستگاه های نظارتی، قضایی و امنیتی، لیست مخفف اسامی 20 بدهکار دانه درشت دیگر)البته ما هر 

سه لیست را به ترتیب آورده ایم( اعالم می شود:
1-  د- گ   62 میلیارد ریال  بلوار امام خمینی)ره(

2-  ب- م- الف   48 میلیارد ریال  بلوار شهید انصاری
3-  ن- د- الف   21 میلیارد ریال  بلوار شهید مدرس

4-  الف- ب   21 میلیارد ریال  گلسار
5-  ر- پ   15 میلیارد ریال  بلوار خرمشهر

6-  س- ع   15 میلیارد ریال  بلوار شهید رجایی
7-  الف- و   14 میلیارد ریال  بلوار شهید مدرس

8-  ش- م   12 میلیارد ریال بلوار گیالن
9-  د- گ   11 میلیارد ریال جاده تهران

10-  غ- ح   10 میلیارد و 200 میلیون ریال گلسار
11-  ف- ی   10 میلیارد و 100 میلیون ریال  بلوارامام خمینی)ره(
12-  ت- س  9 میلیارد و 600 میلیون  ریال بلوارامام خمینی)ره(

13-  ر- ر   8 میلیارد و 300 میلیون ریال گلسار
14-  الف- ر  7 میلیارد و 500 میلیون ریال گلسار
15-  م- گ 7 میلیارد و 200 میلیون ریال گلسار

16-  ح- ق   7 میلیارد  و 100 میلیون ریال بلوارشهیدانصاری
17-  س - ف   6 میلیارد و 600 میلیون ریال بلواردیلمان

18-  ع - ت   6 میلیارد 400 میلیون ریال گلسار
19-  ع - ص   6 میلیارد و 300 میلیون  ریال بلوارشهیدانصاری

20-  گ- الف   5 میلیارد و 700 میلیون ریال گلسار
21-  م- ت- ک   5 میلیارد و 600 میلیون ریال جاده تهران

22-  الف- ی  5 میلیارد و 260 میلیون ریال  خیابان نواب
23-  ه- م   5 میلیارد و 250 میلیون ریال   بلوار شهید قلی پور

24-  س- س  5 میلیارد و 220 میلیون ریال  چهارراه شهید بهشتی
25-  س- ت  4 میلیارد و 990 میلیون ریال  گلسار

26-  ع- ق   4 میلیارد و 920 میلیون ریال   بلوار امام خمینی
27-  ح- م   4 میلیارد و 890 میلیون ریال  بلوار شهید مدرس
28-  الف- پ  4 میلیارد و 880 میلیون ریال  خیابان سعدی

29-  ت- ه  4 میلیارد و 850 میلیون ریال  گلسار
30-  الف - چ  4 میلیارد و 720 میلیون ریال   گلسار

31-  س- س  4 میلیارد و 490 میلیون ریال  منظریه
32-  م-  ش  4 میلیارد و 440 میلیون ریال  بلوار شهید قلی پور

33-  م - س  4 میلیارد و 440 میلیون ریال  گلسار
34-  ع - ی  4 میلیارد و 390 میلیون ریال  بلوار شهید رجایی
35-  ح - الف  4 میلیارد و 340 میلیون ریال  بلوار امام خمینی

36-  ح - ح  4 میلیارد و 250 میلیون ریال   گلسار
37-  ت - الف  4 میلیارد و 230 میلیون ریال   گلسار

38-  ک - ب  4 میلیارد و 210 میلیون ریال   خیابان استاد معین
39-  ح - م   4 میلیارد و 210 میلیون ریال  خیابان آیت اهلل رودباری

40-   م- م     4 میلیارد و 195 میلیون ریال  گلسار
41-   م- ر   4 میلیارد و 190 میلیون ریال بلوار معلم
42-  ص- ف   4 میلیارد و 160 میلیون ریال  گلسار

43-   ع I ر   4 میلیارد و 150 میلیون ریال  بلوار خرمشهر
44-  م- الف    4 میلیارد و 140 میلیون ریال  گلسار

45-  ب I ق   4 میلیارد و 100 میلیون ریال  بلوار شهید افتخاری
46-  الف- ع    4 میلیارد و 95 میلیون ریال  گلسار

47-  م- خ   4 میلیارد و 90 میلیون ریال  گلسار
48-  ا- د  4 میلیارد ریال  خیابان آیت اهلل رودباری

49-   س- د   3 میلیارد و 960 میلیون ریال  گلسار
50-   ح- ح   3 میلیارد و 860 میلیون ریال  بلوار دیلمان

51-   م- ز  3 میلیارد و 840 میلیون ریال  بلوار شهید چمران
52-   ج-ج   3 میلیارد و 820 میلیون ریال  علی آباد

53-   ع- ح   3 میلیارد و 810 میلیون ریال  خیابان آزادگان
54-   ب- الف  3 میلیارد و 800 میلیون ریال  بلوار امام خمینی

55-   ز- الف  3 میلیارد و 790 میلیون ریال  بلوار دیلمان
56-  ع- ش    3 میلیارد و 740 میلیون ریال  منظریه
57-   ح-س   3 میلیارد و 600 میلیون ریال  علی آباد

58-   م-ر  3 میلیارد و 540 میلیون ریال  گلسار
59-   ح-ج    3 میلیارد و 420 میلیون ریال  گلسار

دیــــــپـلماسـی  غــــذ ا دیگر مخفف اعالم نمی کنم
تهدید ثابت قدم پس از انتشار سومین لیست بدهکاران دانه درشت به شهرداری رشت :

با درخشش در اوردگاه آسیایی ؛

کاراته گیالن خود را برای المپیک 2020 آماده می کند


