
شمشیر دو لبه
ونیک  انتخابات الکتر

 فروردین ماه 1396
  سال دوم 
  شماره 9 

www.khatteavval.com

 قیمت 2000تومان
ماهناهم 

حرف اول

صاحب مقصـودی

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی در ۱۵۰ شهر کشور که 
اعضای شورای آنها ۷ و ۹ نفره هستند بصورت الکترونیکی برگزار 
می شود؛ از همین رو در پنج  شهر آستارا، بندرانزلی، الهیجان، 
اعضای  اینکه  دلیل  به  نیز  گیالن  استان  در  تالش  و  لنگرود 
شورایشان به همین تعداد هست، انتخابات شورای اسالمی به 

صورت الکترونیک انجام می گیرد.
اگرچه طرح برگزاری انتخابات الکترونیک بارها از سوی وزارت 
کشور به شورای نگهبان رفته و با مخالفت هایی روبه رو شد و 
برگشته ولی امسال نیز به مثابه انتخابات دو سال پیش در نهایت 

با برگزاری انتخابات الکترونیک، در چند شهر موافقت گردید.
البته انتخابات ۲۵ مرحله دارد که ۲۳ مرحله آن الکترونیکی انجام 
می شود، تنها در مورد جایگزین کردن صندوق های الکترونیکی 
به جای صندوق های دستی و شمارش الکترونیکی آرا بود که با 

انجام آن به صورت الکترونیکی موافقت حاصل نگردید.
اکنون که تجربه برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی شهرها را 

داریم باید دید موفقیتی هم بدست آورده یا خیر؟
شاید مهمترین مزیتی که بتوان برای آن برشمرد، جلوگیری از 
تجربیات تلخی است که گاها با واژه ها و ادعاهایی نظیر »تقلب 

یا تخلف« مطرح می شوند.
مدعیان برگزاری انتخابات الکترونیک تاکید می کنند سیستم 
های تعبیه شده، به رأی دهندگان این امکان را می دهد تا با 
باالترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رأی خود را الکترونیکی ارایه 
کنند و درصد طرح هرگونه تقلب یا تخلف را به حداقل ممکن 

برساند.
اما تجربیات تلخ کشورهایی که انتخابات الکترونیک داشته اند، 
نشان داده است که دقیقا همین مزیت گاها تبدیل به عذاب و 
ناپذیری می شود، چرا که هرچقدر شما  خسران های جبران 
امکانات و فناوری پیشرفته در این زمینه در اختیار داشته باشید اما 
در دنیای گسترده آی تی دست باالی دست بسیار هست و هر 
آن ممکن است حتی نوجوانی بی غرض در منزل اقدام به اختالل 

در این سیستم نماید.
قابلیت  کند،  می  تهدید  را  مردم  انتخاب  که  خطری  واقع  در 
دستکاری و تغییر آرا در ماشین های اخذ رأی یا همان هک 
است و این دغدغه های مربوط به ضریب امنیتی، دقیقا همان 
موضوعی است که بارها شورای نگهبان بدان اشاره کرده است؛ 
ترسی که شورای محترم نگهبان را برای صدور رای صددرصدی 

با اجرایی شدن آن دچار تردید کرده است.
حال آنکه با قدرت گرفتن نهادی به نام سازمان پدافند غیرعامل 
در کشور این روزها چنین القا می شود که به همه چیز باید به 
نگردد  ثابت  برادری کسی  تا  و  کرد  نگاه  تردید  و  شکل ظن 
وی متهم است، از همین رو اثبات اینکه انتخابات الکترونیکی 
در کشور بتواند مجرای خوبی برای تمرین دمکراسی باشد کار 
سختی است و تنها دلیلی که برای اصرار وزارت کشور می توان 
پیدا کرد این است که با فاصله گرفتن از روش سنتی و کاغذ 
بازی، سهولت در برگزاری انتخابات پیش می آید اگرچه همین 
انتخابات الکترونیک هم به آموزش هایی نیاز دارد که انجام آن 
برای مردم متضمن صرف وقت و هزینه بسیاری برای برگزار 

کنندگان آن است.

خدمت به افراد نیازمند و معلول یکی از باالترین عبادت هاست
به مناسبت میالد با سعادت موالی متقیان حضرت علی 
خمام  بخشدار  و  جمعه  امام  حضور  با  جشنی  مراسم  )ع( 
و  درمان  جامع  مرکز  در  پزشکان  و  خیرین  همچنین  و 
توانبخشی بیماران روانی مزمن فجر آرامش بخش خمام 

شهرستان رشت برگزار شد.
به گزارش معین دکتر رضا بهشتی مدیر و موسس مرکز 
توانبخشی فجر آرامش در ابتدای این مراسم شاد و مفرح 
ضمن تبریک میالد امام اول شیعیان و روز پدر گفت: این 
مرکز از سال ۱۳8۳ با مجوز سازمان بهزیستی استان گیالن 
و با حدود ۳۵ مددجو از سراسر کشور در یک ساختمان اجاره 
ای در بخش خمام شهرستان رشت راه اندازی شد و اکنون 
نیز با رشد فضای فیزیکی و توسعه خدمات، بیش از ۱۱6 

مددجو را تحت پوشش قرار داده ایم.
وی مددجویان مرکز را شامل بیماران زن دارای مشکالت 
روحی روانی اعالم کرد و گفت: در این بین 44 مددجوی 
بدسرپرست و ۷۲ مددجوی بی سرپرست داریم که توسط 
۵۵ نفر خدمه، یک پزشک و یک روان پزشک نگهداری و 

مراقبت می شوند.
دکتر بهشتی تاکید کرد: این افراد عموما از طریق کالنتری 
ها و دادگاه ها به ما معرفی می شوند و ما نیز در خدمت این 

مددجویان عزیز هستیم، این همیشه جزو آرزوهای من بوده 
که چنین خدمتی را به مردم و نیازمندان داشته باشم البته 
این حمایت فقط به شکل تیمارداری و پرستاری نیست، ما 
به فکر اشتغالزایی این عزیزان نیز هستیم و با مربیان خوب 
اقدام به اموزش برخی از این مددجویان که توانایی های 
الزم را دارند در زمینه قالی بافی، حصیربافی، گونی بافی 
و صنایع دستی کرده ایم تا با کسب درآمد امید به زندگی 

شان بیشتر شود.
در  توانبخشی  مراکز  معدود  از  کرد:  خاطرنشان  وی حتی 
با فراهم اوردن امکانات فرهنگی و به  استان هستیم که 
خصوص ورزشی به سالمت جسم و روح این عزیزان توجه 
ویژه ای داریم تا آنها نیز به مانند هر انسان سالم دیگری از 

این موهبت ها بهره مند شوند.
فجر  توانبخشی  مرکز  داشت:  اظهار  بهشتی  رضا  دکتر 
دچار  خانه  تصفیه  و  فاضالب  بهداشتی  بحث  از  آرامش 
همراه  به  گیالن  استاندار  که  بازدیدی  در  مشکل هست؛ 
فرماندار وقت رشت و مدیرکل سازمان بهزیستی استان از 
مرکز داشتند من دو مشکل را برای ایشان مطرح کردم در 
بخش خمام مشکالتی در حوزه فاضالب وجود دارد که این 
مشکالت گریبان گیر مرکز نیز شده است؛ جناب استاندار 

گیالن هم قول رفع مشکل را دادند و امیدواریم 
که این امر محقق شود.

موسس مرکز توانبخشی فجر آرامش تاکید 
و  استانی  مسئوالن  همه  امیدوارم  کرد: 

شهرستانی به این مراکز توجه کنند و 
با وجود اینکه این مرکز خصوصی است 
اما اگر بخواهیم خدماتی در حد باال و 
عالی ارائه دهیم نیاز به کمک مسئوالن 
داریم و از مسئوالن استانی می خواهیم 
پوشش  تحت  خصوصی  مراکز  دست 
خدمت  که  چرا  بگیرند  را  بهزیستی 
از  یکی  معلول  و  نیازمند  افراد  به 

باالترین عبادت هاست .
والمسلمین  االسالم  حجه 

جمعه  امام  قاسمیان 
نیز  خمام  بخش 
مراسم  این  در 
سخنانی  در 
داشت:  اظهار 
راه اندازی این 

جایگاه معنوی کار بزرگی است که نمی شود روی 
آن قیمت گذاشت، جهت رضایت خداست و از 

روی اخالص انجام می شود.
وی اضافه کرد: این مددجویان نیاز به محبت 
و خدمت دارند که آقای دکتر بهشتی به 
نحو احسن به تنهایی در حال انجام آن 
هست من نیز دعا می کنم همانطور که 
این  این مرکز دلهای  پرسنل زحمتکش 
مددجویان را شاد می کنند خداوند نیز دلهای 

آنان را شاد کند.
امام جمعه خمام تاکید کرد: در احادیث 
دلیل  که  است  آمده 

خلقت 
ینش  فر ا
ت  د عبا

است  خلق  به  خدمت  هم  عبادت  بزرگترین  و  خداست 
برسد.  مردم  به  نفعش  که  است  کسی  مردم  عابدترین  و 
از جایگاه  آرامش  توانبخش فجر  بنابراین همکاران مرکز 

رفیعی نزد خداوند برخوردار هستند.
گفتنی است مرکز جامع درمان و توانبخشی بیماران روانی 
مزمن فجر آرامش خمام که در سال 8۳ تاسیس شده است 
از سال ۱۳8۷ در ساختمانی مستقل با ظرفیت ۱۳۵ مددجو 
در فضایی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و زمینی به مساحت 
4۵۰۰ متر مربع در روستای خواچکین بخش خمام رشت 

کار خود را ادامه می دهد.
همچنین در روز جشن میالد حضرت علی عالوه بر اجرای 
مرکز،  این  مددجویان  سوی  از  سرودهایی  و  ها  نمایش 
نمایشگاهی از دست ساخته های زنان تحت درمان مرکز 

فجر آرامش نیز به معرض نمایش عموم گذاشته شد.
از  پیش  دافساری  بهشتی  رضا  دکتر  است  ذکر  به  الزم 
این، ریاست مرکز بهداشت بخش لولمان و ریاست مرکز 
بهداشت شهرستانهای فومن و آستانه اشرفیه را بر عهده 
داشته است. وی عضو اصلی شورای پزشکی نظام وظیفه 
آزاد  های  دانشگاه  مدعو  استاد  و  باشد  می  گیالن  استان 

اسالمی استانه اشرفیه و الهیجان نیز بوده است.

دکتر بهشتی مدیر و موسس مرکز توانبخشی معلوالن ذهنی فجرآرامش   : 

وعده های سرهنگی
موج جدید وعده ها و تخریب های قالیباف علیه دولت روحانی

مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد 

طرح : بهرنگ جدی / خط اول



 اعالم آمادگی سرمایه گذاران 
آلمانی برای ساخت پاالیشگاه 

پالسمای خون در گیالن 

ارتش ما بیدار است 
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ورزشــی  . اجتماعی  ماهنامه 

 فروردین ماه ۱۳۹6
 سال دوم
با  شماره ۹ باید  آموزان   دانش 

پررنگ، حماسه  حضور 
انتخابات  در  ای ماندگار 

برسانند  به ثبت 

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا با اشاره به نقش تأثیرگذار نسل جوان جامعه در 
تصمیمات مهم، گفت: دانش آموزان باید با حضور پررنگ خود حماسه ای ماندگاری را 

در انتخابات به ثبت برسانند.
به گزارش خط اول، یونس رنجکش در همایش بزرگ رای اولی ها در سالن اجتماعات 
آموزش و پرورش آستارا اظهار داشت: این یک جشن بزرگ تکلیف سیاسی برای شما 
نقش آفرینان ایران فرداست. فردایی که امروز ثبات امنیت و توسعه و هر آنچهشاهد 
تحوالت اثربخش آن در کشور عزیزمان هستیم را مدیون پافشاری ها و ایثارگری هایی 

هستیم که از گذشته تاکنون بر جای مانده است.
وی خطاب به دانش آموزان رای اولی افزود: جا دارد یادی بکنیم از همه هم سن و ساالن 
دیروزتان که هم در انقالب اسالمی و هم در دفاع مقدس و حتی تا به امروز حضوری 

فعال داشته اند و از سنگر مدارس با همان احساس تکلیف سیاسی، تکلیف دینی و تکلیف 
اجتماعی در دوران پرتالطم انقالب و جنگ پای نظام ایستاده اند.

وی ادامه داد: خوشحالیم که امروز همان ادای دین در شما رای اولی ها وجود دارد، 
حضوری که می تواند ما را به فردای بهتر هدایت گر باشد و آن نقش آفرینی دانش آموزان 

در عرصه های مدیریتی کشور است.
به گفته رنجکش، این حضور فرصتی برای شما دانش آموزان ایجاد می کند، تا به صورت 
میدانی در عرصه سازندگی ورود پیدا کنید هرچند که االن این تمرین نوزده دوره هست 
با تشکیل شورای دانش اموزی در سطوح شهرستان و استان و کشوری به منصه ظهور 
رسیده است ولی با این حال امروز هم جامعه از شما طلب حضور می کند تا آن تجربیات 
گذشته را به اشتراک بگذارید تا کشوری مقتدر و نظامی عزتمند تر از گذشته داشته باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن با اشاره نامگذاری سال جاری 
از سوی مقام معظم  نام »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال«  به 
رهبری، گفت: تولید و اشتغال بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

به گزارش ایسنا ، کیوان محمدی در کمیته برنامه ریزی شهرستان 
تالش، به وظایف مسئوالن اجرایی در قبال مردم اشاره کرد و گفت: 
ما مجموعه ای از مدیران این کشور هستیم که در سطوح میانی به 
پایین، اداره امور مردم به ما محول شده است. اگر خیریت و گشایشی 
در کار مردم در حال انجام است به حمد اهلل در آن نقش داریم و اگر 
خدای ناکرده کمبود و غفلتی وجود دارد، ما مدیران در آن نیز بی تاثیر 

نبوده و نقش داریم.
طرح  و  بیان  به  اشاره  با  گیالن  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
مشکالت از سوی مدیران، افزود: به عنوان مدیر تنها وظیفه ما طرح 
مشکل نیست بلکه حل آن دغدغه ماست. حل دغدغه ها بخشی از 
آن در دست مدیران استانی و بخش دیگر مربوط به مدیران استان 
نیست اما به عنوان یک شهروند می توانیم در سیاست های کالن 

کشور نقش ایفا کنیم.
وی با اشاره به بیان مشکالت مالی از سوی مدیران شهرستان تالش 
تصریح کرد: معضالتی نیز مربوط به بخش برنامه ای وجود دارد 
اگر در حال حاضر گشایشی از نظر مالی برای کشور حاصل شود 
برنامه های مطالعاتی در زمینه محیط زیستی، گردشگری و... در این 

شهرستان وجود ندارد.
محمدی با بیان ظرفیت های بالقوه شهرستان تالش اظهار کرد: 
این شهرستان دارای پتانسیل های مختلف در بخش گردشگری و 
تاریخی است که هویت این منطقه محسوب می شود و می توان با 
ایجاد هتل ها، فضاهای اقامتی و تفریحی ، گردشگر را در این منطقه 

برای مدت کوتاهی جذب کرد و اسکان داد.
وی با اشاره به بودجه و درآمدهای کشور، اضافه کرد: درصد باالیی 
از درآمدهای ما نفتی است. در سال های اخیر به سمتی رفتیم که 

بتوانیم درآمدهای غیر نفتی را به وجود آوریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در طول مدتی که سازمان 

این برنامه و بودجه دوباره  تعطیلی  دریافتیم طی  احیا شده 
 ، ن ما ز پرداخت سا برنامه  بدون  ها  بودجه 

شده است.
عنوان  دولتی وی  اقتصاد  کرد: 
ر  و آ د به فسا ربطی  و  است 

های  ندارد. جناح  مختلف 
بخش  به  صی باید  خصو

این خود اعتماد کنیم  و 
خصوصی  و بخش 

نیز  گذاری  سرمایه 
آرامش  امنیت و  نیازمند 

هیچ  به  گذار  سرمایه  است. 
وجه حاضر نیست در جایی که احتمال 

ریسک و خطر باال وجود دارد سرمایه گذاری 
کند.

این مقام مسئول با یادآوری موفقیت های حاصله 

از برجام، اظهار کرد: کسانی که عنوان می کنند که برجام چه کرده 
است باید بدانند که برجام سبب شد که فروش نفت ما به طور کامل 

قطع نشود.
محمدی خاطرنشان کرد: برای اصالح کشور باید برنامه و سازمان 
دهی نیروی انسانی، بهره وری و سرمایه گذاری داشته باشیم. در 
سطح عالی باید اعتماد دنیا را جلب کنیم که سرمایه گذاران خارجی 

را جذب کنیم.
وی تصریح کرد: باید تولید ثروت کنیم و امکانات مادی خوبی را 
برای نیروهای انسانی فراهم کنیم و به نیروها آموزش دهیم تا به 

روز باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن با اشاره به مباحث مطرح شده 
و درخواست بودجه برخی از مدیران شهری گفت: همه از سازمان 
برنامه و بودجه گیالن انتظار بودجه ریزی در سطح استان را دارند در 
حالی که بودجه ای که به استان اختصاص می یابد حدود ۵ درصد 
و مابقی در اختیار وزارتخانه هاست. عالوه بر این حدود ۳۰ درصد 

بودجه کل کشور در اختیار دولت است که حدود 8۰ درصد آن 
صرف حقوق و مزایا و حدود ۲۰ درصد صرف 

امور عمرانی می شود.
محمدی راه حل مسائل امور مربوط 
در  را  آبادانی  و  و عمران  توسعه  به 
افزایش بهره وری و درآمدها دانست 
کمک  با  می باید  کرد:  اضافه  و 
گذاری  سرمایه های  جذب  و 

داخل  در  خصوصی  بخش 
خارجی  سرمایه گذاری  و 
برای افزایش درآمد کشور 

تالش نماییم.
و  برنامه  سازمان  رئیس 
با  گیالن  استان  بودجه 

اشاره نامگذاری سال جاری 
به نام »اقتصاد مقاومتی؛ تولید 

معظم  مقام  سوی  از  اشتغال«  و 
رهبری، گفت: تولید و اشتغال بدون 

سرمایه گذاری امکان پذیر نیست. به عنوان 
یک نمونه، تجلی تحقق این موضوع 
را طی بازدید امروز از سایت پروش 

ماهیان خاویاری که سرمایه گذاری 
بود  توسط بخش خصوصی  آن 
سرمایه گذار  کردیم.  مشاهده 

سه  تنها  با  ابتدا  را  خود  کار 
حوضچه آغاز کرد 
لی  و

ظرف ۱۰ سال به هزار حوضچه افزایش داد و توانست در بخشی از 
اقتصاد موفق عمل نماید.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور دچار نوسات اقتصادی شده بود. 
حال چگونه می شود اقتصاد کشور را ظرف یکی دو سال مناسب و 
اصالح کرد؟ رئیس جمهور ظرف ۱۰۰ روز توانست صورت مسئله 
را با دسته بندی مشکالت حل نماید. این مشکالت تحت عنوان 
برنامه ششم توسعه دسته بندی و تدوین شده است و از امسال اجرایی 
می شود. اما اجرایی شدن آن بدون سازماندهی قوی امکان پذیر 
نیست. بدین منظور بهره وری کارمندان و امکانات باید باال برود تا 

امور بهتر انجام پذیرد.
محمدی ادامه داد: بخشی از امکانات مربوط به آموزش است چراکه 
انواع  کارمندان  باید  لذا  است  دایمی  آموزش  دنیای  امروز  دنیای 

دانش های به روز دنیا را کسب نمایند.
وی به ویژگی های منحصر به فرد و خدادای منطقه تالش شامل کوه، 
جنگل و دریا اشاره کرد و افزود: منطقه تالش دست کمی از کشوری 
مانند سوئیس ندارد. منتها باید در جهت حفظ آن و 
بهره مندی از آن تالش مضاعف داشته باشیم. 
می توان در خط ساحلی با ایجاد مجموعه های 
گردشگری که تاثیر بسزایی در اشتغال دارند 

نهایت بهره را برد.
وی بار دیگر تاکید کرد: ما بعنوان مدیر 
اجرایی باید واقع بین و واقع نگر باشیم 
و  بگیریم  نظر  در  را  دولت  امکانات  و 
اگر  لذا  بگیریم  تصمیم  آن  اساس  بر 
می خواهیم از چر خه ای که در آن گرفتار 
شده ایم رهایی پیدا کنیم باید بخش 

خصوصی را فعال تقویت کنیم.

آیت اهلل قربانی خطاب به فرماندهان ارتش گفت: 
از خداوند می خواهم شما را ثابت قدم و دانای به 
فنون جنگ و مالک اشتر علی زمان امام خامنه ای 

قرار دهد.
به گزارش خط اول همزمان با ۲۹ فروردین سالروز 
ارتش جمهوری اسالمی ایران جمعی از فرماندهان 
و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران مستقر در 

استان گیالن با نماینده ولی فقیه دیدار کردند.
در این دیدار صمیمانه حضرت آیت اهلل قربانی ضمن 
تبریک روز ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
دشمنان اسالم و انقالب و منافقین با ادعای اینکه 
ارتش حامی سلطنت و طاغوت است می خواستند 
ارتش را منحل کنند، امام امام بزرگوار ما از نیت شوم 
آنها، استکبار و دشمنان آگاه بودند، لذا دستور حمایت 

ملت از ارتش را صادر کردند.
با اشاره به اینکه وجود نیروی دفاعی الزمه  وی 
ایستادگی در مقابل متجاوز است گفت: اگر مملکتی 
بدون مدافع و حامی باشد نمی تواند در مقابل دشمن 
بایستد، لذا حضرت امام )رحمت اهلل علیه( از نیروی 

دفاعی کشور حمایت کردند.
نماینده ولی فقیه در استان گیالن افزود: ما نیروی 
دفاعی را برای حمله به کشورهای دیگر نمی خواهیم 
، اسالم برای حمله به کشورهای دیگر نیامده است 
و لذا جنگ ابتدایی ندارد و همه جنگ های اسالم 

دفاعی است و اسالم دین صلح و سازش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خودخاطر نشان 
کرد: در جنگ 8 ساله ما آغازگر جنگ نبودیم و این 
کشور عراق بود که به ناوگان ما و چاه های نفت 
ما حمله کرد، اما نیروی دریایی ارتش جمهوری 
کشورهای  و  صدام  مقابل  در  ایران  اسالمی 
استکباری که حامی او بودند ایستاد و از نظام اسالمی 

و میهن دفاع کرد.
امام جمعه شهرستان رشت افزود: دشمن فکر می 
کرد که آن ارتش کالسیک شاهنشاهی از بین رفته 
است و کشور فاقد یک نیروی قوی برای مقابله 
است، اما با مقاومت دلیرانه ارتشیان و سایر قوای 

مسلح روبرو گردید.
حضرت آیت اهلل قربانی افزود: امروز ارتش جمهوری 
اسالمی ایران یک ارتش صاحب نام در دنیا است و 
رئیس جمهور سابق آمریکا آرزو داشت که فرمانده 
ای مانند امیر صیاد شیرازی داشته باشدکه ندارد و 
اگر چه بزرگان و دالورانی مانند شیرودی ها، بابائی 
ها شهید شدند و از میان ما رفتند، اما فرزندان معنوی 

آنها امروز حضور دارند و آماده جانفشانی هستند.
امام جمعه شهرستان رشت تصریح کرد: اگر چه 
دشمن امروز ما را تهدید به حمله نظامی می کند، اما 
هیچ غلطی نمی تواند بکند و می داند که رزمندگان 
ما با سالح ایمان، اسالم ودین در مقابل آنها خواهند 

ایستاد.
وی با بیان این جمله که ایران جزیره امن است 
گفت: امروز همه کشورهای غربی و شرقی دچار نا 
امنی هستند ولی شماها کشور را امن کردید و مردم 

با آرامش زندگی می کنند.
آیت اهلل قربانی خطاب به فرماندهان و کارکنان 
نیروی دریایی ارتش گفت: شما فرزندان امید دهنده 
کشور هستید، ارتش ما بیدار است، می داند دشمن 
چه می کند و در صورت هرگونه تهدیدی آنها را به 

درک واصل می کند.
وی در پایان سخنان خود گفت: از خداوند می خواهم 
شما را ثابت قدم و دانای به فنون جنگ و مالک اشتر 

علی زمان امام خامنه ای قرار دهد.

تولید و اشتغال بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست

روز ارتش

    این کاندیدای جبهه دلواپسان که نتوانسته بود در دو دوره گذشته 
به جایگاه ریاست جمهوری دست یابد  پس از ثبت نام در انتخابات در 
پشت تریبون ظاهر شد و پس از چند دقیقه قرائت از روی کاغذ به شکل 
عجیبی  چندین اتهام شدیداللحن را خطاب به دولت حسن روحانی ابراز 
کرد و پس از آن با ارائه کوله باری از وعده های مختلف و عجیب حتی 
سوال خبرنگاران را هم بی پاسخ گذاشت و ستاد انتخابات را ترک کرد.

این اولین باری نیست که قالیباف برای سرپوش نهادن بر مدیریت پر 
ابهام خود در شهرداری تهران به مجموعه دولت حمله کرده و تالش 
می کند با انداختن توپ در زمین سایرین و حمالت گازانبری خود را از 

دامان چالش های پیشرو برهاند!
 وعده های عجیب در سخنرانی شهردار ثابت شورای شهرتهران کم 
نبودند ولی آنچه که بیشتر موجب شگفتی رسانه ها شد، وعده او در 
ارتباط با ایجاد۵میلیون شغل پس از انتخابش بعنوان رییس جمهور در 
طول یک دوره چهارساله است! اومی گوید در یک دوره چهار ساله با 
انقالبی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم. معنی این 
وعده به واقع این است که 4 سال درآمد سرانه ایران از فرانسه، انگلیس، 

کانادا، ژاپن و کره جنوبی بیشتر می شود!
در پی وعده های عجیب و غریب محمد باقر قالیباف درباره دو و نیم 
برابر کردن درآمد کشور در 4 سال آینده که همزمان با کاندیداتوری اش 
اعالم کرد، یک کارشناس ارشد اقتصادی طی یادداشتی به استناد اعداد و 
فرمول های علم اقتصاد، آنچه او گفته را غیر ممکن و غیرمعقول دانست.

محمد فاضلی در یادداشتی می نویسد: محمدباقر قالیباف  ۲6 فروردین 
۱۳۹6 سخنی در بیانیه  ثبت نام انتخاباتی اش گفت که ثابت می کند او 

پیامبر اقتصاد ایران است زیرا معجزه اقتصادی می کند و شایسته لقب 
پیامبر اقتصاد ایران است.

او گفته است »من، محمدباقر قالیباف به شما تعهد می دهم با توکل به 
خداوند منان و به پشتوانه شما »دولت مردم« را تشکیل دهم و در یک 
دوره چهار ساله با انقالبی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش 
دهم، ۵ میلیون شغل ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع ۹6 درصد مردم 
تغییر دهم و از همه مهم تر برنامه ای مدون و دقیق برای حل مشکالت 
فوری اقشار کم درآمد اجرا کنم.« شما فقط خواندن 4۹۷ کلمه را تحمل 

کنید تا بدانید او »پبامبر اقتصاد ایران« است!
معنای وعده ای که قالیباف داد: 4 ساله درآمد سرانه ایران از فرانسه، 

انگلیس، کانادا، ژاپن و کره جنوبی بیشتر می شود!
درآمد ناخالص ملی )Growth National Income( ایران در 
سال ۲۰۱۵ برابر ۵۱۱ میلیارد دالر بوده است )آمار بانک جهانی(. دو و 
نیم برابر شدن آن به این معنی است که ظرف چهار سال اقتصاد ایران 

به درآمد ناخالص ملی ۱۲۷۷ میلیارد دالر می رسد.
آمار بانک جهانی نشان می دهد کشورهای آرژانتین )۵4۱(، سوئد )۵6۷(، 
سوئیس )۷۰۱(، عربستان سعودی )۷4۲(، ترکیه )۷8۲(، هلند )8۲۷(، 
اندونزی )88۷(، مکزیک )۱۲۳۳(، اسپانیا )۱۳۲4( و کره جنوبی )۱۳8۹( 

درآمد ناخالص ملی بیشتر از ایران دارند.
دو و نیم برابر شدن درآمد ملی ایران یعنی ما به اقتصادی بین مکزیک 
و اسپانیا تبدیل می شویم. این رشد ظرف چهار سال یعنی اقتصاد ایران 
هر سال حدود ۲6 درصد رشد کند و اندازه اقتصاد سال اول 64۳ میلیارد 
دالر، سال دوم 8۱۱ میلیارد دالر، سال سوم ۱۰۲۲ میلیارد دالر و سال 

چهارم  ۱۲8۷ میلیارد دالر شود. میانگین رشد اقتصاد ایران در سال های 
بعد از انقالب حدود ۲.۲ درصد بوده است.

 درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۵ برابر 6۵۵۰ دالر بوده و دو و نیم برابر 
شدن آن یعنی به ۱6۳۷۵ دالر برسد. این رقم بر اساس برابری قدرت 
خرید )PPP( ۱۷4۳۰ دالر بوده و دو و نیم برابر شدن آن یعنی به 
4۳۵۷۵ دالر و در حدود قدرت خرید سوئد )48۷۰۰( و باالتر از ایسلند، 
بلژیک، استرالیا، کانادا، فنالند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، 

اسپانیا و کره جنوبی برسد.
آمارهای بانک جهانی نشان می دهد شاخص قدرت خرید ایران در فاصله 
سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱4 از 66۰۰ به ۱۷4۳۰ افزایش یافته و ظرف ۲4 
سال ۲.64 برابر شده است. آمار نشان می دهد اقتصاد کره جنوبی، یکی از 
معجزه های اقتصادی قرن بیستم، در همین فاصله شاخص قدرت خرید 
خود را از 84۲۰ به ۳48۱۰ دالر )4.۱۳ برابر رسانده( و چین )بزرگ ترین 
معجزه اقتصادی قرن( این شاخص را ظرف ۲4 سال از ۹۹۰ به ۱4۳۹۰ 

دالر رسانده است.
 آمارهای اشتغال نشان می دهد حدود ۲۳ میلیون نفر در ایران شاغلند 
و هر شاغل به طور متوسط ۲۲۲۱۷ دالر در درآمد ناخالص ملی ۵۱۱ 
میلیارد دالری ایران سهم دارد. آقای قالیباف گفته ظرف چهار سال، پنج 
میلیون شغل جدید ایجاد می کند، پس در پایان چهار سال ۲8 میلیون 
شاغل ایرانی درآمد دو و نیم برابر شده ۱۲۷۷ میلیارد دالری را تولید 
می کنند، یعنی سهم هر کدام 4۵6۰۷ دالر می شود. این یعنی تقریبًا 

بهره وری تولید هر ایرانی ظرف چهار سال ۱۰۰ درصد رشد می کند.
 بررسی رسمی بانک مرکزی ایران در فرودین ۱۳8۹ نشان می دهد اگر 

شاخص بهره وری کار در سال ۱۳۷6 را معادل ۱۰۰ بگیریم، شاخص 
بهره وری کل اقتصاد در سال ۱۳6۷ معادل ۷8.۹ بوده و تا سال ۱۳۷6 به 
۱۰۰ می رسد. شاخص بهره وری کل اقتصاد پس از آن تا سال ۱۳86 به 
۱۲۱.۱ رسیده و شاخص بهره وری سرمایه نیز از ۷۷.۳ در سال ۱۳6۷ به 

۱۰۱.۹ در سال ۱۳86 می رسد.
شاخص بهره وری کل نیز از ۱۰۰ در سال ۱۳۷6 به ۱۰8.۵ در سال 
۱۳86 افزایش می یابد. شاخص بهره وری کل در ده سال فقط 8.۵ درصد 
افزایش می یابد و میانگین رشد بهره وری کار نیز در سال های ۱۳68 تا 
۱۳86 سالیانه ۲.۳ درصد و میانگین رشد بهره وری سرمایه ۱.۵ درصد 

بوده است.
معنای وعده های آقای قالیباف این است که ظرف چهار سال:

- درآمد سرانه ایران را بر اساس برابری قدرت خرید از ایسلند، بلژیک، 
استرالیا، کانادا، فنالند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا و 

کره جنوبی بیشتر می کند.
- متوسط رشد بهره وری کل در اقتصاد ایران را به حدود ۱۰ برابر متوسط 

این رقم در سال های ۱۳6۷ تا ۱۳86 می رساند.
- میانگین رشد اقتصادی ایران را ظرف چهار سال به رقمی بیشتر از دو 
برابر باالترین رقم رشد ثبت شده برای چین در سه دهه گذشته می رساند.

 محمدباقر قالیباف یک معجزه اقتصادی را به شما وعده می دهد و اگر 
این حرف ها را باور کنید، قبول کرده اید که او »پیامبر اقتصاد ایران« 
است. سؤال: آیا در بین اصولگرایان اقتصاددانی هست که از حیثیت 

تاریخ اقتصادی دفاع کند؟
قدرت از آن شما، اما علم اقتصاد را به بازی نگیرید.

سرمایه گذاران آلمانی در دیدار با استاندار گیالن برای ساخت پاالیشگاه پالسمای 
خون در شهرستان فومن اعالم آمادگی کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر محمدعلی نجفی دراین  دیدار 
با ابراز خرسندی از انتخاب گیالن برای سرمایه گذاری در بخش پالسمای خون گفت 
: باتوجه به وجود شرکت های دانش بنیان و زمینه های دانش فناورانه در این استان 

قطعاً هیچگونه مانعی در اجرای این پروژه ی با اهمیت وجود ندارد.
استاندار گیالن  تصریح کرد : گیالن جزء ۵ استان برتر تولید دارو در کشور محسوب 
می شود و زیر ساخت های آب، برق و نیروی انسانی تحصیل کرده در این مسیر بسیار 

موثر است.
وی  با اشاره به اعالم آمادگی شرکت آلمانی با حجم سرمایه گذاری حدود ۲۲۰ 
از حمایت های  پروژه  این  به گستردگی  باتوجه  امیدواریم   : یورویی گفت  میلیون 

صندوق توسعه ی ملی نیز بتوانیم بهره مند شویم.
در این دیدار آقای شولتز  سرمایه گذار آلمانی ساخت پروژه ی پاالیشگاه پالسمای 
خون با بیان اینکه وجود مراکزی همچون سازمان انتقال خون و نیز مرکز پالسمای 
ایران در دنیا زبانزد است گفت : هیچ سمینار و همایشی در سطح دنیا بدون طرح مدل 

خون ایران برگزار نمی شود.
وی کشور ایران و بویژه استان گیالن را مستعدترین منطقه برای اجرای این پروژه 
عنوان کرد و افزود : باتوجه به سابقه ی بیش از ۲۵ ساله ی همکاری با ایران در صنعت 

پالسما و جمع آوری خون آمادگی الزم در این بخش را شاهد هستم.
سرمایه گذار آلمانی وجود دانش، امکانات و تجهیزات مورد نیاز این بخش در ایران 
را بسیار مطلوب دانست و اظهار داشت : از انتقال چنین تکنولوژیی به کشور ایران 

بسیار خرسند هستم.
وی افزود : در این مسیر نیازمند همکاری تمامی مجموعه های مرتبط با این پروژه 

پیچیده هستیم که 4۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
وی وجود آب، انرژی و نیروی انسانی خبره در استان گیالن را ۳ عنصر اساسی در 
انتخاب این استان برای اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت : با تجربه ی کافی که 
در تولید فرآورده های خونی و پالسما داریم و حمایتی که از سوی مسئولین استان و 

کشور شاهد هستیم قطعاً مانعی در اجرای این پروژه وجود نخواهد داشت.
گفتنی است پالسما مایعی است که ۵۵ درصد خون را تشکیل می دهد و می تواند به 
عنوان ماده اولیه در صنعت پالسما برای تولید داروهای مختلفی از جمله فاکتورهای 
خونی و داروهایی مانند آلبومین ایمونوگلوبین،فاکتور 8 و۹ مورد استفاده قرار گیرد که 
جزو داروهای گرانقیمت و با ارزشی هستند که برای درمان بیماری های مختلفی از 

جمله بیماریهای خونی، هموفیلی ،سوختگی و نقص سیستم ایمنی بدن کاربرد دارد.

وعده های سرهنگی
موج جدید وعده ها و تخریب های قالیباف علیه دولت روحانی

سردار دکتر محمدباقر قالیباف همانطور که در دوره پیشین ریاست جمهوری به سرهنگ 
معروف شده بود بار دیگر خود را وارد این کارزار کرد تا رکورد جدیدی را در کارنامه ثبت نام 

خود در انتخابات ریاست جمهوری که  تمامش به ناکامی انجامید به ثبت برساند...

وز ارتش: آیت الله قربانی در سالر

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن :



چند خبر از سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری رشت

پرست جدید سازمان  انتصاب سر
اسناد و کتابخانه ملی گیالن
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ورزشــی  . اجتماعی  ماهنامه 

 فروردین ماه ۱۳۹6
 سال دوم
علی پورحسن مدیرکل  شماره ۹

امور اجتماعی  جدید 
استانداری  و فرهنگی 

گیالن شد

مدیرکل جدید امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن معرفی شد.
محمد احمدی پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن ضمن تبریک سال جدید 
در آیین تودیع و معارفه، حوزه اجتماعی و فرهنگی استانداری را از پرکارترین ادارات کل 
استانداری اعالم کرد و گفت: اداره کل اجتماعی نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مدون است 

تا بتواند برای سطوح مختلف جامعه برنامه داشته باشد.
وی ظرفیت سازمان های مردم نهاد را  فرصتی برای دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت: از 
زمان تصدی آقای رنجکش کارهای خوبی در این زمینه انجام شده و می بایست ادامه پیدا کند. 
احمدی پور افزود: امید داریم که این اقدامات موثر در مسئولیت جدید آقای رنجکش بعنوان 
فرماندار شهرستان آستارا نیز تداوم می یابد. محمد احمدی پورافزود : آقای پورحسن چهره ای 

شناخته شده در حوزه فرهنگی و اجتماعی وامیدواریم در این پست جدید نیز منشا اثر باشد .

یونس رنجکش مدیرکل قبلی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این مراسم با ارائه 
گزارشی از علمکرد این اداره کل در طول سه سال گذشته از تالش ها و حسن توجه استاندار 

و معاون سیاسی تشکر و قدردانی کرد.
در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیری از سوی استاندارگیالن از زحمات یونس رنجکش 
قدردانی و علی پورحسن بعنوان مدیرکل جدید امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن 

منصوب گردید.
گفتنی است علی پورحسن شاعر و نویسنده گیالنی و مدیرکل سابق کانون پرورشی فکری 
کودکان و نوجوانان با حکم استاندار گیالن به عنوان مدیرکل جدید امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری گیالن منصوب شد. یونس رنجکش مدیرکل سابق امور اجتماعی و فرهنگی 

استانداری نیز اواخر سال گذشته به عنوان  فرماندار آستارا منصوب شد.

بیمارستان ۱۳۲ تختخوابی شهید بهشتی شهرستان مرزی آستارا 
ظهر روز- پنجشنبه دهم فروردین ماه  با حضور دکتر سید حسن 
قاضی زاده هاشمی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 

تدبیر و امید ، رسماً به بهره برداری رسید.
به گزارش خط اول با سفر هیات دولت به استان گیالن و حضور 
و  درمان  بهداشت،  وزیر   - هاشمی  قاضی زاده  حسن  سید  دکتر 
آموزش پزشکی دولت تدبیر و امید، بیمارستان ۱۳۲ تختخوابی شهید 

بهشتی شهرستان مرزی آستارا به چرخه خدمات درمانی پیوست.
دکتر حسن روحانی – رییس جمهوری اسالمی ایران در گفتگوی 
آزاد کاسپین  از مجتمع تجاری - صنعتی منطقه  ویدیو کنفرانس 
بندر انزلی اجازه افتتاح همزمان پنج پروژه سالمت محور را به وزیر 

بهداشت و درمان صادر کرد .
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی – وزیر بهداشت،درمان وآموزش 
پزشکی گفت: در روز فرخنده میالد امام محمد باقر )ع( با کسب 
اجازه از ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران افتتاح بیمارستان 

۱۳۲ تختخوابی شهید بهشتی بندر آستارا را اعالم می دارم.
دکتر قاضی زاده تصریح کرد: وزارت بهداشت پروژه های متعددی 
در استان گیالن دارد که با حضور ریاست محترم جمهور و هیئت 
دولت، همراه با سایر پروژه ها به دستور رییس محترم جمهور امروز 
رسماً افتتاح می شود.وی افزود:بیمارستان شهید بهشتی بندر آستارا 
با هزینه ساخت و تجهیز بالغ بر ۵6 میلیارد تومان با همکاری وزارت 
مردم  به  خدمت  ارایه  و  برداری  بهره  آماده  شهرسازی  و  مسکن 

شریف آستارا می باشد.
رضوانشهر،بیمارستان  شهدای  داد:بیمارستان  ادامه  بهداشت  وزیر 
بزرگی هستند  پروژه های  نیز  پارس ومرکز گوارش وکبد گیالن 
که به طور همزمان از امروز در خدمت سالمت مردم شریف استان 
گیالن قرار می گیرند.وی خاطر نشان کرد:بیمارستان پارس با هزینه 
به  با سرمایه گذاری بخش خصوصی  تومان  میلیارد  بر ۱۵۰  بالغ 
تامین سالمت  پروژه ها در راستای  این  انجام رسیده است، همه 
مردم و با حمایت همه جانبه دولت تدبیر و امید آماده بهره برداری 

شده است.
دکتر قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: اگر چه کار ساخت و تجهیز بر 
عهده ما دولت مردان است، اما کار اصلی درمان بیماران بر عهده 
پرسنل زحمتکش ،کارکنان حوزه سالمت، پزشکان و متخصصین 

عزیز می باشد که جا دارد از زحمات این عزیزان تقدیر شود.
وزیر بهداشت اظهار داشت: ممکن است ساختمان جدید بیمارستان 
کاستی های داشته باشد که با به مرور زمان مرتفع خواهد شد و 
در خصوص استقرار برخی از تجهیزات از قبیل سی تی اسکن نیز 

از سوی وزارت بهداشت اقدام خواهد شد. وی 
حوزه  در  انسانی  نیروی  کمبود  در خصوص 
نیز گفت:این مشکل در  بهداشت و درمان 
بیشتر استان ها وجود دارد و استان گیالن 
نیز از استان هایی است که از این موضوع 
رنج می برد . وی اظهار امیدواری کرد که 

با همکاری مجلس شورای اسالمی و سازمان 
مدیریت برنامه ریزی کشور این معضل نیز رفع 

شود.
امید  و  تدبیر  سال،دولت  چهار  طول  در  گفت:  هاشمی  دکتر 

آماده وتحویل  بیمارستانی  توانست در استان گیالن ۱۷۰۰ تخت 
مردم نمایدکه این رقم در تاریخ کشور بی نظیر است .وی تاکید 
نمود: شهرستان مرزی آستارا یک بیمارستان دیگر نیز نیاز دارد که 
امیدوارم با کمک مردم همین منطقه کلنگ احداث آن نیز به زودی 
به زمین زده شود تا شاهد تحول اساسی در حوزه بهداشت و درمان 

و توریسم سالمت در این شهرستان باشیم.

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
افزود:سرمایه گذاری در حوزه سالمت ،در 
با  همجواری  دلیل  به  آستارا  شهرستان 
کشورهای آسیای میانه و وجود توریسم 
وزارت  و  دارد  اقتصادی  توجیه  سالمت 
راستای  در  کوششی  هیچ  از  بهداشت 
در حوزه سالمت  به سرمایه گذاری  کمک 

دریغ نخواهد کرد.
وزیر بهداشت در خصوص ترومای جاده ای و کمک 
به حادثه دیدگان نیز گفت: تا آماده شدن امکانات پوشش امداد 
و  اردبیل  استان  بین  ای  جاده  دیدگان  ،حادثه  ،امدادگران  هوایی 

گیالن را به هر استان که صالح بیمار است اعزام نمایند.
فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا نیز در این مراسم گفت: با روی 
کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به مزیت های شهرستان آستارا، 
با برداشته شدن موانع پیشرفت و ایجاد فرصت های بالندگی، شاهد 

توسعه این شهرستان مرزی هستیم.

یونس رنجکش اظهار داشت: با تالش های دولت یازدهم و تدابیر 
ویژه در مسیر تحول سالمت جامعه شاهد اقدامات ارزشمندی در 
حوزه اجتماعی هستیم که افتتاح این بیمارستان بزرگ یکی از مهم 

ترین پروژه های حوزه سالمت در این شهرستان است.
وی افزود: امروز رییس جمهور محترم در جریان صحبت های خود 
در ویدیو کنفرانس های افتتاح پروژه ها، چند بار از بندر آستارا نام 
آوردند که نشان دهنده اهمیت این شهرستان در ابعاد مختلف است. 
بویژه جایگاه جدیدی که با ایجاد خط آهن ریلی قزوین، رشت، انزلی 
و آستارا ایجاد شده تا شاهد به صدا درآمدن سوت قطار در گیالن 
باشیم که خوشبختانه در اواخر سال قبل این مهم در آستارا به وقوع 
پیوست و با عبور آزمایشی قطار آذربایجانی به مرز ایران، گام های 

بلندی در مسیر اتمام این پروژه بزرگ برداشته شده است.
فرماندار آستارا با اشاره به مزیت های خاص این شهرستان گفت: 
با توجه به جاذبه های شهرستان مرزی بندر آستارا به واسطه ورود 
گردشگران مختلف، این شهرستان می تواند به یکی از قطب های 
توریسم درمانی تبدیل شود و مطالبه جدی در این حوزه احساس می 
شود که انشاهلل با توجه به اقدامات خوب وزارت بهداشت و درمان و 
شخص وزیر و عزیزان عرصه بهداشت و درمان، بتوانیم در کنار این 
بیمارستان تقویت کننده سایر بخش های حوزه بهداشت و درمان 
حوزه  در  تا  باشیم  بخش خصوصی  نقش  کردن  پررنگ  خصوصا 
اقتصاد و افزایش درآمد شهرستان از این ظرفیت منحصر به فرد 

استفاده الزم را ببریم.
وی افزود: البته برای تکمیل حوزه درمان، این بیمارستان نیازمند 
یک سری تجهیزات و نیروی انسانی است که برای تامین آن نیازمند 

دستور ویژه وزیر محترم هستیم.
گفتنی است بیمارستان ۱۳۲ تختخوابی آستارا در زمینی به مساحت 
مترمربع   ۵۰۰ و  هزار   ۱۲ زیربنای  با  مربع  متر   ۷۰۰ و  هزار   ۲۰
درمانی  مختلف  بخش های  از  که  شده  احداث  طبقه  چهار  در 
همچون)اورژانس- درمانگاه –داروخانه –آزمایشگاه –فیزیوتراپی-
رادیولوژی –سونوگرافی-آندوسکوپی- داخلی –اطفال-جراحی –

–اتاق های عمل  یو-ان آی سیو  یو-سی سی  – آی سی  زنان 
–تصفیه خانه فاضالب –ساختمان ادراری و...( برخوردار بوده است.

عملیات احداث این بیمارستان از سال 8۷ آغاز شد و تاکنون ۵6 
میلیارد تومان برای ساخت وتجهیز آن هزینه شده است.

تختخوابی،۵   ۱۳۲ بیمارستان  یک  دارای  آستارا  مرزی  شهرستان 
مرکز بهداشتی درمانی، یک مرکز بهداشت ودرمانی شبانه  روزی 
در شهر لوندویل و ۲۳ خانه بهداشت است که حدود ۵۰۰ نفر نیرو 

به مردم این شهرستان خدمات بهداشتی و درمانی ارایه می دهند.

احمد مرادی در مدیرکل انتقال خون استان گیالن مراسم تقدیر از فعالین 
ادارات و نهادهای اهداکننده خون در رشت، اهداکننده را یک سرمایه 
اجتماعی دانست و گفت: عظمت این ایثار بسیار بزرگ است اهداکننده 

باید احترام ببیند.
او کاهش درد و آالم بیماران را مقدس عنوان کرد و گفت: این کارگروه 
و حزب و ملیت نمی شناسد. مرادی ادامه داد: بسیار زیباست که انسان در 

مسیری گام بردارد که ره ورد آن آرامش باشد.
مرادی بابیان اینکه رسالت بسیار بزرگی داریم گفت:  کار بزرگ تنها انجام 

نمی شود و نیاز به همراهی تمامی استان دارد.
گیالن واردکننده خون از اردبیل و کردستان

مدیرکل انتقال خون استان، گیالن را جز واردکننده خون از استان هایی 
مانند اردبیل و کردستان عنوان کرد و گفت: در مراکز درمانی به خون کمتر 

از ۱۰ روزه احتیاج داریم.
قرار دادن سه کانکس برای اهدای خون افراد در رشت

مرادی با اشاره به  پتانسیل موجود در استان می گوید:  چرا نباید در 
شهرهایی مانند صومعه سرا و دیلمان و منجیل فعال باشیم؟ او از قرار دادن 
سه کانکس در میدان شهرداری،  زیر پل صابرین و یخسازی خبر می دهد 

و می گوید این تعداد به پایگاه های انتقال خون اضافه می شود.
مرادی بابیان اینکه باید به موضوع انتقال خون  نگاه ملی و استانی داشته 
را  استان گیالن  استان توسط مردم بزرگ  تأمین خون  باشیم گفت: 

به عنوان هدف اصلی خود در استان تعیین کرده ایم.
فاویسیم و نیاز دائمی به خون در گیالن

بیماران  قابل توجه  تعداد  دلیل وجود  به  را  استان گیالن  او همچنین 
فاویسمی  جز استان های پراستفاده خون عنوان کرد و گفت: مازندران 
هم به دلیل فاویسم جز واردکننده بود اما اکنون  توانسته از واردات خون 

بی نیاز شود.

مدیرکل انتقال خون استان  با تشکر از  حاضرین گفت: شما بسیار بزرگ 
هستید زیرا کمک می کنید ارتباط با سمن ها و گروه ها وادارات به خوبی 

حفظ شود.
مرادی همچنین به اتوبوس سیار سازمان انتقال خون اشاره کرد و گفت: 
در همکاری با فرمانداران٬ بخشداران٬ شهرداران و دهیاران  این اتوبوس 

در نقاط مختلف استان حضور می یابد.
او همچنین به سابقه گیالن در داشتن اولین ها و رتبه های برتر علمی 

اشاره کرد و گفت: ۷ مدافع حرم شهید گیالنی اهداکنندگان خون بودند.
تالش برای خودکفایی خون در گیالن

مرادی که از شهریور سال ۹۵ به سمت مدیرکل انتقال خون منصوب شده  
به افزایش 4٫4۹ درصدی مراجعه کنندگان برای انتقال خون اشاره کرد و 

گفت:  اکنون از ۷۲ هزار واحد به ۷4 هزار واحد خون  رسیدیم.
او ادامه داد: اگر به 8۳ هزار واحد خون برسیم خودکفا شده و از واردات 

خون از دیگر استان ها بی نیاز می شویم.

مرادی همچنین دو خبر دیگر را نیز در جمع مطرح کرد و گفت: طبق 
مصوبه جدید همه افرادی که در آزمایش اول براثر اشتباه مثبت کاذب و 
مبتالبه یک بیماری اعالم می شوند اما آزمایش دوم و سوم آن ها منفی 

است می توانند خون بدهند.
راه اندازی آزمایشگاه انتقال خون در گیالن

او همچنین ادامه داد: آزمایشگاه انتقال خون نیز در حال راه اندازی است. در 
این آزمایشگاه عالوه بر خانواده کارکنان انتقال خون اهداکنندگان می تواند 

سالی یک بار به صورت رایگان خدمت دریافت کنند.
گیتی ایزدی پور مدیر پزشکی اداره کل انتقال خون گیالن نیز در این 
جلسه با تشکر از افراد مشارکت کننده  خواستار حفظ و تداوم ارتباط ادارات 

و نهادهای مختلف با انتقال خون شد.
پورآرمند مدیرعامل اولین انجمن داوطلبان اهدای خون و  پورنبی مسئول 

تیم های سیار انتقال خون نیز از همکاری اهداکنندگان تشکر کردند.
تقدیر از پایگاه خبری و تحلیلی گیل نگاه به عنوان رسانه حامی انتقال 

خون در گیالن
آژانس   ٬ شهری  مسافر  حمل  حمل ونقل٬  پایانه  از  جلسه  این  در 
رهپویان٬ ایران پوپلین٬ دانشکده فنی صومعه سرا٬ پارس خزر٬ ترمینال 
اتوبوس سواری٬ مدیر موسسه محیط زیست گیالن پاک٬ منطقه آزاد 
انزلی٬ کارخانه زمزم٬ مخابرات گلسار٬ نیروی انتظامی٬آرپانوش٬ جهاد 
و  مسکن  پگاه٬  شیر  پالستیک٬  خزر  کشاورزی٬  جهاد  دانشگاهی٬ 
شهرسازی٬ نیروی دریایی رشت٬  دانشکده چمران٬ میدان تره بار ٬ تولید 
و گسترش٬ دانشگاه برهان نیروی شمال٬ اداره گاز٬ سرزمین ایده آل ما٬ 
کامپوره خزر٬ داروی سبحان و نیروی دریایی منجیل به دلیل حمایت از 
فرهنگ انتقال خون تجلیل شد. همچنین از  پایگاه خبری تحلیلی گیل 

نگاه به عنوان رسانه حامی انتقال خون در گیالن هم تقدیر به عمل آمد.

* برگزاری جشن عیدانه در پیاده راه 
فرهنگی رشت 

این جشن باشکوه در تاریخ ۱۰ فروردین ماه راس 
ساعت ۲۰ در پیاده راه فرهنگی رشت برگزارشد.

فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسالمی رشت؛ 
سید رضا موسوی روزان رئیس کمیسیون فرهنگی 
هیئت  عضو  کارگرنیا  واثق  حسین  محمد  شورا، 
رئیسه شورای اسالمی رشت؛ علیرضا حسنی مدیر 
عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
رشت و جمعی از هنرمندان گیالنی در این مراسم 
حضور داشتند. اجرای موسیقی سنتی توسط گروه 
گیل اوخان و نیز استندآپ کمدی توسط ارشد امیر 
اسکندری؛ ورزش بومی الفن بازی، پخش کلیپ 
مدافعان حرم و نیز مسابقه رشت شناسی از دیگر 

برنامه های اجرایی در این مراسم بود.
* اجرای نمایش »مالی سویینی« در خانه 

کوچک نمایش

تئاتر مالی سویینی به کارگردانی » میثم کیان«  با 
ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و  مجوز رسمی 
گیالن و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
رشت  در سالن کوچک نمایش سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری رشت به روی صحنه 
رفت. این نمایش ۱۵  الی ۲۰ فروردین ۹6  اجرا شد 
و نورا موسوی نور، معین وصال، فرهاد فتحی در آن 

به ایفای نقش پرداختند.
* انتصاب معاون جدید فرهنگی

پس از جدایی علی خلیلی از سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری رشت و انتصابش به عنوان مدیرکل جدید 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیالن، علیرضا حسنی 
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت 
در حکمی حمیدرضا آزمون را به عنوان سرپرست 
جدید معاونت فرهنگی و توسعه امور ورزشی این 

سازمان منصوب کرد.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی گیالن برگزار شد.

 طی مراسمی با تقدیر از زحمات حسین عباس نژاد 
کارسیدانی ، علی خلیلی به عنوان سرپرست جدید 

این سازمان معرفی و شروع به کار کرد.
علی خلیلی پیش از این به عنوان  معاون فرهنگی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت 

فعالیت می کرد.
و  از مدیران  نژاد که  گفتنی است حسین عباس 
فعاالن باسابقه فرهنگی و مذهبی استان گیالن 
این به عنوان  مدیر کل حقوقی  از  است  پیش 
مجلس و امور استانهای سازمان اسناد و کتابخانه 

های کشور منصوب شده بود.
به دنبال این انتصاب حسین عباس نژاد کارسیدانی 

در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
امروز بعد از سه سال نیم مراسم تودیع بنده حقیر 
در سازمان بود چقدر زود گذشت هیچ وقت این ایام 
حضورخودم در این سازمان را  فراموش نمیکنم ازهمه 
همکارانم حاللیت میطلبم وبرایشان آرزوی موفقیت 
دارم وهمچنین از همه دوستان،پژوهشگران،مولفین 
وناشرین کتاب که دراین مدت همراه بنده بودند 
بی نهایت سپاسگذارم واز آستان ربوبیت برایشان 
سربلندی مسلئت دارم و برای برادر عزیزم جناب 
آقای علی خلیلی که به عنوان سرپرست انتخاب 

شدن ارزوی موفقیت دارم .

بیمارستان جدید االحداث شهید بهشتی آستارا به بهره برداری رسید

گیالن همچنان واردکننده خون از استان های دیگر

خبر با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

ح کرد : مدیرکل انتقال خون گیالن مطر
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ر می شــود برگزا الکترونیکی  گیالن بصورت  پنج شــهر  در  انتخابات شــوراها 
رئیس ستاد انتخابات گیالن گفت: انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی در پنج شهر استان بصورت الکترونیکی 

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری گیالن، محمد احمدی پور اظهار داشت: باتوجه به اعالم ستاد انتخابات کشور، 
فرایند أخذ رأی پنجمین دوره  شوراهای اسالمی شهر در آستارا، بندرانزلی، الهیجان، لنگرود و تالش بصورت 
الکترنیکی انجام خواهد شد.وی یادآورشد: مردم در هرکدام از این شهرها باید هفت عضو شورای اسالمی را انتخاب 
کنند.احمدی پور با بیان اینکه فرمانداران پیش بینی های الزم را انجام داده اند، گفت: نمایندگان شهرهای یادشده به 
همراه نماینده فنی ستاد انتخابات استان در دوره آموزشی راهبری و کاربری سامانه که توسط ستاد مرکزی انتخابات 

برگزار خواهد شد، حضور می یابند.
وی تصریح کرد: بعد از خاتمه دوره آموزشی راهبری سامانه مکانیزه رای گیری، آموزش های بعدی و برگزاری مانور 

انتخاباتی برای آمادگی هرچه بیشتر در این شهرها انجام می شود.
رئیس ستاد انتخابات گیالن ادامه داد: آموزش های الزم به مردم در خصوص فرایند رای گیری الکترونیکی نیز از 

طریق رسانه های عمومی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه اخذ رای در 4۷ شهر دیگر گیالن بصورت دستی خواهد بود، گفت: مردم در شهر رشت ۱۱ عضو 

شورا و در 46 شهر دیگر نیز پنج عضو شورا را انتخاب می کنند.

اینکه کاهش  بیان  با  برق گیالن  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
تعرفه برق در ایام گرم تابستان برای مناطق گرمسیری درجه دوم و 
سوم کشور اعمال می شود، گفت: استان از مناطق گرمسیری درجه 

4 کشور است
به گزارش تسنیم، جمشید طالبی با اشاره به اینکه با توجه به فرا 
ورود  به علت  گیالنی  مشترکان  برق  مصرف  گرما  فصل  رسیدن 
افزایش می یابد  دستگاه های سرمایشی به مدار شبکه توزیع برق 
از سوی  برق  بهینه  ایام پیش رو رعایت مصرف  اظهار داشت: در 

مشترکان یک ضرورت است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن با تاکید بر اینکه 
مشترکان  اقتصاد  به  برق  مصرف  بهینه  مدیریت  اصول  رعایت 
کمک می کند افزود: عالوه بر مقوله مذکور مصرف بهینه از فشار 
به شبکه های برق جلوگیری می کند و برق پایداری را در استان به 

ارمغان می آورد.
وی با بیان اینکه در فصل پیش رو و ایام گرما شرکت توزیع نیروی 
مشترکان  برای  برنامه ریزی شده  برق  قطع  برق گیالن هیچگونه 
ندارد خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود فصل پیش رو تابستانی گرم 

با مصرف باالی برق از سوی مشترکان گیالنی باشد.
گیالن  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  طالبی 
کرد:  تصریح  است  داشته  ظرفیت  افزایش  توزیع  شبکه  در  امسال 
کلیه نقاطی که  تابستان ۹۵ با مشکالت ضعف برق مواجه بودند 

شناسایی و بررسی شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن با بیان اینکه از اوایل 
مهرماه تا دی ماه سال گذشته افزایش ظرفیت شبکه های توزیع برق 
در مناطق مورد نظر انجام شده است تاکید کرد: ترانس مناطقی که 
تابستان سال گذشته در استان گیالن با ضعف برق مواجه بوده تجهیز 

و تعویض شده است.
برق  نیروی  توزیع  مشترکان شبکه  تعداد  اینکه  بر  تاکید  با  طالبی 
استان گیالن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است خاطرنشان 
کرد: بالغ بر 4۵ هزار مشترک به مشترکان شبکه توزیع نیروی برق 

استان گیالن افزوده شده است.
وی تعداد مشترکان شبکه توزیع نیروی برق استان گیالن را بیش از 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار مشترک عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش 
مشترکان شبکه توزیع نیروی برق استان گیالن در مقایسه با سال 

گذشته بالغ بر 4 درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر تعرفه ها در حوزه خرید انشعاب کنتور و مصرف برق هیچگونه 
با  مشترکان  است  امید  کرد:  تصریح  است  نداشته  قیمتی  افزایش 
شبکه های  پایداری  و  خانوار  اقتصاد  به  برق  انرژی  بهینه  مصرف 
برق کمک کنند.طالبی با بیان اینکه گیالن جزء مناطق گرمسیری 
درجه 4 است و تعداد روزهای گرمسیری استان حداکثر ۲ ماه است 
خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه مصرفی برق در ایام گرم سال برای 
گیالن به دلیل اینکه استان از مناطق گرمسیری درجه 4 است پیش 

بینی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه کاهش تعرفه برق در ایام گرم تابستان برای 
مناطق جنوبی کشور که جزء مناطق گرمسیری درجه دوم و سوم 
کشور محسوب می شوند اعمال می شود تصریح کرد: در حال حاضر 
گیالن از مناطق گرمسیری درجه 4 است و برنامه ای برای اجرای 

قانون مذکور در گیالن تدوین نشده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن با اشاره به خسارات 
ناشی از بارش سنگین برف سال گذشته به شبکه توزیع برق گیالن 
خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد خسارات مذکور استانداردسازی شده است.

 با عزم دولت تدبیر و امید پس از مدتها رکود بار دیگر صدای حرکت 
چرخ های تولید در کشور به گوش می رسد و صدها نیروی کار را به 

سوی خود می خواند.
از واحدهای تولیدی را به  ناجوانمردانه نفس بسیاری  تحریم های 
شماره انداخته بود؛ تعداد زیادی از واحدهای صنعتی تعطیل شده و 

شماری دیگر نیز در آستانه تعطیلی بود.
نبود  ارز،  قیمت  ثباتی  بی  همچون  نیز  دیگری  مشکالت  البته 
نقدینگی، نداشتن بازار مناسب ؛ صنعت را به چالش کشانده بود اما 
تحریم ها و پیامدهای ناشی از آن از بزرگترین مشکالت صنعتگران 

به ویژه برای صادرات تولید کنندگان بود.
دولت پس از بدست گرفتن سکانداری کشور عزم خود را برای به 
حرکت در آوردن چرخ های تولید جزم کرد ؛ در اولین گام با پاره 
کردن زنجیر تحریم ، مشکالت بسیاری از دوش تولید کنندگان در 

جابجایی پول برای تهیه مواد اولیه و صادرات برداشته شد.
دومین گام، دمیدن جانی تازه به کالبد واحدهای تولیدی با تزریق 
نقدینگی برنامه ای برای احیای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
با  یا تعطیل شده و  بود؛ احیای واحدهای صنعتی که نیمه تعطیل 

پرداخت تسهیالت کمتری می توانستند به حیاتشان ادامه دهند.
امروز قفل و زنجیری که به بدنه بسیاری از واحدهای صنعتی با شروع 
تحریم ها زده شده بود ، یکان یکان با کلید دولت در حال باز شدن 
است؛ گیالن نیز استانی سرشار از ظرفیت ها در حوزه های مختلف 
است؛ ثروت نهفته ای که در جای جای گیالن زمین در بخش هایی 
همچون گردشگری، سواحل ، جنگل ها ، کشاورزی، دریا موج می 
زند و خود خالق پدیده ای به عنوان صنعت در استفاده از آن می شود.

بیشتر صنایع گیالن با ظرفیت های آن همخوانی دارد که کارخانه 
های برنج ، چای، فراوری ماهی، صنایع سلولزی از نمونه های بارز 

آن است.
همچنین گیالن بدلیل همسایگی با کشورهای حاشیه خزر دارای 
موقعیت مناسبی برای صادرات محصوالت تولیدی دارد که با تقویت 
تولید محصوالت  توان شاهد  از پیش واحدهای صنعتی می  بیش 

کیفی تر از این واحدها باشیم.
** سال گذشته بیش از 4۷۰ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای 

تولیدی گیالن اختصاص یافت.
به شرایط  اشاره  با  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن 
بانکی و انقباض مالی در بانک ها اظهار کرد: دولت در سال ۹4 و ۹۵ 
از محل اعتبارات اقتصاد مقاومتی منابعی را برای ارائه تسهیالت به 

واحدهای تولیدی اختصاص داد.
علی منتظری در گفت و گو با ایرنا به تشکیل کارگروه های رفع موانع 
تولید و رونق تولید در راستای کمک به واحدهای تولیدی نیز اشاره و 
بیان کرد: در این کارگروه ها که با حضور واحدها و مسئوالن مربوط 
برگزار می شود ، مشکالت واحدها بررسی شده و راهکارها برای رفع 

آن ها ارائه می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دستگاه های مربوطه در کارگروه 
رفع موانع تولید عضو هستند مشکالت زیادی از تولید کنندگان را 

توانسته اند، برطرف کنند.
وی سهمیه گیالن را از اعتبار برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی 
4۷۰ میلیارد تومان در سال گذشته عنوان و بیان کرد: تمامی این 

سهمیه برای واحدهای متوسط و کوچک استان جذب شده است.

منتظری تصریح کرد: این میزان تسهیالت به ۷8۰ واحد تولیدی اعم 
از صنعتی و کشاورزی ارائه شده است که ۲۳۰ واحد در حوزه صنعت 
و ۵۵4 واحد در حوزه کشاورزی که صنایع تبدیلی هستند، بوده است.

وی علت تعطیلی تعدادی از واحدها را نداشتن نقدینگی و گردش 
مالی عنوان و تصریح کرد: با پرداخت این تسهیالت، این واحدها 

توانستند مشکالت خود را رفع کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن با بیان اینکه دولت 
این  ارائه  با  کرد:  خاطرنشان  است،  موجود  شرایط  حفظ  بدنبال 
تسهیالت تعدادی از طرح های نیمه تمام واحدهای تولیدی تکمیل 

و از تعطیلی تعدادی از واحدها نیز جلوگیری شد.
شرایط  در  گفت:  برجام  از  قبل  در  تحریم  شرایط  به  اشاره  با  وی 
تحریم فعالیت های واحدهای تولیدی رونقی نداشت و واحدها تمایلی 
به سرمایه گذاری نداشتند اما با برداشته شدن تحریم ها رغبت به 

سرمایه گذاری افزایش یافته است.
از سال ۹۲  امید،  و  تدبیر  آمدن دولت  با روی کار  افزود:  منتظری 
میزان سرمایه گذاری در استان افزایش داشته و بعد از برجام تغییرات 

چشمگیری داشته است.
وی به میزان افزایش سرمایه گذاری در گیالن از سال ۹۲ تا ۹۵ 
اشاره وبیان کرد : در سال ۹۲ ،میزان سرمایه گذاری در استان ۳۵۰ 
میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ ، به 4۵۰ میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
در سال ۹4  گذاری  میزان سرمایه  کرد: همچنین  اضافه  منتظری 
افزون بر ۷۱۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۹۵ سرمایه گذاری در 

استان گیالن از مرز یکهزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.
وی تصریح کرد: مقایسه این آمار بیانگر رشد سرمایه گذاریست و 

بعد از برداشته شدن تحریم ها بسیاری ازواحدهای تولیدی که نمی 
توانستند در زمان تحریم ماشین آالت وارد کنند اکنون از کشورهای 

پیشرفته تجهیزات مورد نیاز خود را وارد می کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن نیز تعداد واحدهای 
تعطیل شده را قبل از سال ۹۲ ، ۲۱4 واحد عنوان و بیان کرد: از این 

تعداد تا کنون ۱۳۰ واحد راه اندازی شده است.
احمد علی شهیدی افزود: بیشتر فعالیت واحدهای صنعتی اجیا شده در 

زمینه صنایع غذایی ، شیمیایی، فلزی و سلولزی است.
**با احیای واحدهای صنعتی در گیالن یکهزارو ۵۷۲ شغل ایجاد 

شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیالن نیز 
به نقش تسهیالت ارائه شده به واحدهای تولیدی در دولت تدبیر و 
امید اشاره و بیان کرد: با تسهیالت ارائه شده طی سال گذشته ؛ ۱۹۵ 
واحد غیرفعال احیاء شده اند و ۱۲۵ واحد نیز که با کمتر از ظرفیت 

اسمی فعال بوده ، با حمایت کارگروه استان ارتقاء ظرفیت یافته اند.
محمد حسین اصغریان بیان کرد: در مجموع در این واحدهای صنعتی 

یکهزارو ۵۷۲ شغل در بخش های تولیدی ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان طی سه سال اخیر از ۱۵ و 
شش دهم درصد در سال ۹۲ به ۹ و شش دهم درصد در شش ماه 
نخست پارسال رسیده است، گفت: بخش قابل توجهی از این کاهش 
نرخ بیکاری براثر ایجاد اشتغال جدید در بخش های تولیدی و تثبیت 

اشتغال های قبلی بوده است.
وی اظهار کرد: پارسال، ۷8۵ واحد تولیدی بالغ بر 4۷۵ میلیارد تومان 

تسهیالت از کارگروه رفع موانع تولید استان دریافت داشته اند
و طی همین مدت ۱۹۵ واحد غیرفعال راکد مجددا با تسهیالت یا 

مصوبات کارگروه احیاء شده اند .
اصغریان اضافه کرد: همچنین ۱۲۵ واحد که با کمتر از ظرفیت اسمی 
خود در حال فعالیت بودند، ارتقاء ظرفیت پیدا کردند و در مجموع 

بالغ بر یکهزارو ۵۷۰ شغل در بخش های تولیدی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: براساس پروانه های بهره برداری صادره در بخش 
صنعت در مدت یاد شده یکهزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید 
اتفاق افتاده است که با این سرمایه گذاری دست کم ۲ هزار و ۵۰۰ 

شغل جدید ایجاد خواهد شد.
** گیالن جزو سه استان برتر در جذب تعیین شده تسهیالت رونق 

تولید
استاندار گیالن نیز با اشاره به جذب سهمیه گیالن در بخش پرداخت 
تسهیالت رونق تولید افزود : با پرداخت این تسهیالت کار را پایان 
یافته ندانیم و بایستی اهتمام به جذب بیشتر تسهیالت داشته باشیم.

محمدعلی نجفی افزود: گیالن جزو سه استان برتر در جذب سقف 
تعیین شده از تسهیالت رونق تولید است،

استاندار گیالن به همکاری مطلوب بانک های عامل استان در روند 
پرداخت تسهیالت رونق تولید اشاره و اظهار کرد: چهار بانک عامل 
استان موفق به جذب بیش از ۱۰۰ درصدی سهمیه خود شده اند که 

انتظار ما این است این روند با جدیت تداوم یابد.
و  معدن  صنعت،  استانداری،  مجموعه  از  رضایتمندی  ابراز  با  وی 
تجارت، بانک ها و تمامی دست اندرکاران این کارگروه در کسب این 

موفقیت گفت: انصافاً گیالن در این حوزه خوب درخشید .
استاندار گیالن با اشاره به اینکه به طور یقین توانمندی و ظرفیت 
استان بیش از سهمیه تعیین شده است، افزود: سه هزار و ۳۵ مصوبه 
برای رونق تولید بخش های صنعتی و کشاورزی استان حاکی از 
توان باالی این مجموعه دارد که باید با پیگیری های جدی در جذب 

تسهیالت بیشتر اقدام کنیم.
وی اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه ، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیز بر ضرورت افزایش سهم گیالن در این بخش در جلسات مختلف 

تأکید داشته و دارند.
نجفی افزود : باوجود اینکه جایگاه صنعت استان در شاخص های 
صنعتی جزو رتبه های ۱۱ تا ۱۳ کشور است، اما این عملکرد، پیشرو 

بودن در بخش رفع موانع تولید را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه گیالن به عنوان پایه گذار کارگروه رفع موانع تولید 
در کشور شناخته شده، خاطرنشان کرد: این اندیشه با تأکیدات رئیس 
جمهوری منجر به بسیج امکانات از سوی دولت شد تا این جلسات 
در قالب کارگروه های رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه گذاری و ستاد 

اقتصاد مقاومتی تشکیل شود.
تا  است  این  تسهیالت  اعطای  از  هدف  کرد:  تصریح  نجفی 
تولیدکنندگان بتوانند در جهت افزایش اشتغال و روشنایی چراغ تولید 
گام بردارند و باید روند تسهیالت اعطا شده و نتایج حاصله بررسی و 

به صورت مستمر رصد شود.
آنچه مسلم است؛ اهتمام دولت بارقه ای از امید را در بخش صنعت 
بوجود آورده تا عالوه بر تالش صنعت گران قبلی برای احیاء، ارتقای 
و توسعه ظرفیت؛ سرمایه گذاران جدیدی نیز به صحنه بیایند و رغبت 

برای سرمایه گذاری داشته باشند.
گیالن دارای ۳6 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است . 

خبری از کاهش تعرفه برق مشترکان گیالنی در ایام تابستان نیست،

صرفه جویی کنید!

پرداخت تسهیالت به 780 واحد تولیدی گیالن

حمایت از ناشران گیالنی
 رکورد نشر را شکست

آموزش چهره به چهره 
هالل احمر به هشت هزار 

و 610 خانواده گیالنی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن تاکید کرد: 
حمایت از ناشران و روند رشد فعالیت آنان در سال 
گذشته، موجب شد تا برای سومین سال پیاپی، رکورد 
ثبت شده در حوزه عناوین کتاب های منتشر شده 

شکسته شود.
فیروز فاضلی در گفت و گو با ایرنا افزود: بیش از یک 
میلیون جلد کتاب در سال ۹۵ منتشر شده که در 
مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، افزون بر ۲۱ درصد 

افزایش داشته است.
وی اظهار کرد: ۷6۰ عنوان کتاب توسط 4۵ ناشر 
گیالنی در سال ۹۵ منتشر شد که نسبت به سال 
قبل از آن که 6۷۰ عنوان بود، از رشد ۱۱.8 درصدی 

برخوردار است.
در  منتشره سال ۹۵  کتاب های  در  افزود:  فاضلی 
گیالن، ۷۱۳ عنوان کتاب تألیفی، 4۷ عنوان ترجمه، 
۵۱4 عنوان چاپ اول و ۲46 عنوان چاپ مجدد بوده 

است.
وی ادامه داد: طی مدت مذکور، ۲4۷ عنوان کتاب در 
حوزه کودک و نوجوان در گیالن چاپ و منتشر شده 
که از این نظر، رکورد جدیدی در تاریخ نشر استان به 

شمار می رود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با اشاره به 
حمایت همه جانبه این اداره کل از ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی گفت: سال گذشته ۷۷ نمایشگاه 
دوازدهمین  که  شد  برگزار  استان  سطح  در  کتاب 
نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن با بازدید ۱۱4 هزار نفر 
و فروش ۲4 میلیارد ریالی کتاب به عنوان بزرگترین 

رخداد فرهنگی استان در سال ۹۵ بوده است.
وی در پایان با بیان اینکه گیالن جزو استان های 
برتر کشور در انتشار کتاب از ابتدا تا انتهاست، متذکر 
شد: تمام مراحل انتشار کتاب در گیالن انجام می شود.

۱4۵ ناشر دارای مجوز فعالیت در گیالن هستند که 
از این تعداد ۱۱6 ناشر در مرکز استان و مابقی در 

شهرستان ها فعالیت دارند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن گفت: 
هشت هزار و 6۱۰ خانواده گیالنی از آموزش چهره به 

چهره این جمعیت بهره مند می شوند.
مهدی ولی پور در گفت و گو با ایرنا، افزود: سهمیه 
استان گیالن در اجرای طرح ملی خادم جمعیت هالل 
احمر استان گیالن هشت هزار و ۳۰۰ خانواده اعالم 
شده بود که در زمان حاضر، به ۳۱۰ خانواده افزایش 

یافته است.
وی اظهار کرد: این تعداد از خانواده های گیالنی با 
آغاز اجرای طرح ملی خادم جمعیت هالل احمر از 
دهه فجر سال گذشته تا دهه فجر امسال ، به مدت 
یک سال از آموزش های الزم این جمعیت به صورت 

چهره به چهره برخوردار می شوند.
وی با اشاره به شعار طرح ملی خادم جمعیت هالل 
احمر با عنوان هر خانواده یک آموزش دیده، خاطر 
نشان کرد: آمادگی در برابر مخاطرات و افزایش تاب 
از اهداف اجرای این طرح  آوری جامعه در حوادث 

است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گیالن تصریح 
کرد: بدنه اصلی طرح خادم را داوطلبان تشکیل می 
دهند که پس از شرکت در دوره آموزشی و کسب 
مهارت های الزم برای حضور در منازل خانواده ها و 

ارایه آموزش چهره به چهره اقدام می کنند.
وی بیان داشت: داوطلبان طرح خادم پس از ارزیابی 
میزان آمادگی خانواده ها بر اساس شاخص های معتبر 
بار به در منازل  و استاندارد به صورت ماهانه یک 
خانوارها مراجعه و به سرپرست خانواده آموزش های 

الزم هالل احمر را ارایه می دهند.
مهم  مباحث  از  همگانی  آموزش  کرد:  اضافه  وی 
مدیریت در کاهش خطر و بالیا به شمار می رود که 
متاسفانه عدم آگاهی و شناخت کافی خانواده ها از 
نحوه برخورد و آمادگی در برابر حوادث موجب ایجاد 

خسارت های زیادی می شود.
جمعیت هالل احمر استان گیالن دارای بیش از سه 

هزار امدادگر است.

ارشاد

هالل احمر

نماینده مردم آستارا و عضو هیات رئیسه اصل ۹۰ از برخورد نامناسب با شهروندان ایرانی در فرودگاه 
تفلیس گرجستان انتقاد کرد و نایب رئیس مجلس خواستار ارائه مدارک به معاون امور مجلس شد.

به گزارش خانه ملت،”ولی دادشی” در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با استناد به اصل صدو 
پنجاه ودو قانون اساسی در اخطاری گفت: اتفاق ناگواری که در فرودگاه تفلیس گرجستان برای 

هموطنان ما رخ داده بسیار ناگوار است،متاسفانه زنان ایرانی را به بهانه بازرسی در مالء عام عریان کرده 
اند که شاهدان عینی در این باره وجود دارد.

نماینده مردم آستارا درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دستگاه های سیاست خارجی اگر شاهدان 
را بخواهند می توان آن ها را معرفی کرد، افزود: عزت، شرف و غیرت ایرانی کجا رفته است، تا کی می 

خواهیم در این زمینه کوتاهی کنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:چرا باید در برابر کشورهایی 

که با شهروندان ایرانی به صورت خصومت آمیز برخورد می کنند؛انفعالی رفتار شود،لذا از هیات رئیسه 
مجلس درخواست می کنم که این موضوع را از وزارت خارجه پیگیری کند.

مسعود پزشکیان در پاسخ به تذکر داداشی گفت:اگر مدرکی در این باره وجود دارد به معاون امور 
مجلس وزارت خارجه ارائه شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: روابط جمهوری اسالمی ایران با کشور گرجستان 
مناسب است؛لذا اگر مدرکی در این خصوص وجود دارد به دستگاه دیپلماسی ارائه شود.

داداشی: زنان ایرانی را در مالء عام عریان کرده اند



الصاق شــد بانکی کشــور  ابربدهکار  پرونده  به  گیالن  فوالد  کــور مجتمع  گره 
سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و دهمین نشست خبری خود به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در 
مورد رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران بانکی و اینکه آیا پرونده دیگری برای وی در قوه قضائیه 
مطرح است، گفت: وی در ابتدای امر یک مورد اتهامی داشت ولی با گزارش های بعدی در 

مجتمع فوالد واقع در استان گیالن هم برای وی پرونده ای مفتوح شده بود، این پرونده ضمیمه 
پرونده تهران شد و پرونده در مرحله دادسرا است و حکمی صادر نشده است.

اژه ای تاکید کرد: ضابطان قوه قضاییه نه تنها حتما باید مچ هایی که به بیت المال دست درازی 
می کند را بگیرد بلکه باید مچ آنها را قطع کند.

دولت یازدهم با تمام دستاوردهایش، تاکنون از رسانه ای مناسب و 
فراگیر برای ارائه واقع گرایانه  اقدامات خود برخوردار نبوده است. به 
نظر می رسد دراین زمینه به بخش کشاورزی نیز در رسانه عمومی، 
منابع پرسشگر نشسته  نگاه  بر  تاکنون  آنچه  بی مهری شده است. 
است عمدتا از پنجره بازار و نوسانات قیمت مواد غذایی بوده است؛ 

پنجره ای که اتفاقا بایستی در آخرین مرحله به آن نگاه کرد.
 اگر فرصت ها و خسارات حوزه های مختلف اقتصادی در سال های 
از  کشاورزی  بخش  شک  بدون  شود  ارزیابی   ۱۳۹۲ تا   ۱۳88
آسیب دیده ترین ها بود. در آغاز دولت یازدهم نیز کابوس خشک سالی 
به  رو  سطح  و  دریاچه ها  و  تاالب  پی درپی  خشک شدن  دامنه دار، 
کاهش سفره آب های زیرزمینی خود را نشان داد. واردات محصوالت 
افزایش های  از  ما  از آن داشت که مردم کشور  کشاورزی حکایت 

درآمد نفت جز غذای روزمره سهمی ندارند.
 در چنین شرایطی مدیریت کشاورزی دولت یازدهم در منگنه دو نگاه 
ظاهرا متضاد آغاز به کار کرد. جمعی از کرسی داران در دولت های 
نهم و دهم از امکان تولید ۳۰۰  میلیون تن در سال و بزرگ نمایی های 
خود  وزارت  ایام  در  که  آنان  می گفتند؛  سخن  توهم  با  آمیخته 
دیکته های پرغلطی هم داشتند ایرادگرفتن را آغاز کردند. از این سو 
نیز با توجه به کاهش مخاطره آمیز منابع آبی دیدگاهی خاص جز 
اکنون در  به توقف فعالیت های کشاورزی توصیه و تأکید نداشت. 
پایان دولت یازدهم اگر تنها به بخشی از اقالم عمده به دست آمده در 
تولیدات کشاورزی نظر بیفکنیم درمی یابیم که گرچه تا سپیده فاصله 
زیادی است، اما همین نشانه ها نیز از نتایج سحر است؛ سحری که 
در آن بر این باوریم که می توانیم به انتظار امیدهای دولت دوم دکتر 

روحانی بنشینیم.
بعد از خودکفایی گندم در سال زراعی ۱۳84-۱۳8۵ یعنی ماه های 
پایانی دولت اصالحات به واردات حدود هفت  میلیون تن گندم در 
روحانی،  دولت  روی کار آمدن  با  رسیدیم.  احمدی نژاد  دولت  اواخر 
دستیابی به بیش از ۱4  میلیون تن گندم در سال جاری و دو  میلیون 

تن مازاد مصرف تنها در طول کمتر از سه سال صورت گرفت؛ اما 
جالب تر این بوده است که در این سه سال نه مجال آن بود که ساختار 
سنگین وزارت جهاد کشاورزی تعدیل شود و نه کیفیت و کمیت ارقام 
جدیدتر زراعی تفاوتی چشمگیر با سال ۱۳۹۲ داشتند و نه اینکه بدنه 
تحقیقاتی و کارشناسی وزارت دست خوش دگرگونی خیره کننده قرار 

گرفته است.
با وجود واردات چندین  میلیون تن برنج و شکر سفید در دولت دهم 
که هنوز بخشی از آن به دلیل آلودگی و غیرقابل مصرف بودن در 

تا   ۹۲ سال های  در  است؛  معدوم کردن  برای  قضائی  حکم  انتظار 
۹۵ واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش 
وابستگی نسبت به مدت مشابه سال های 88 تا ۹۱ به ترتیب ۱۱.۲ 
از  نیز  قند  چغندر  تولید  است.  یافته  کاهش  درصد   ۳6.۷ و  درصد 
چهارهزارو 6۹ هزار تن در سال ۹۱ به پنج هزارو ۹66 هزار تن در 
پایان دی  ماه سال ۹۵ افزایش یافته که این امر باعث افزایش تولید 
داخلی محصول شکر از 46 درصد در سال ۹۱ به ۷۲ درصد در سال 
۹۵ شده است. مقایسات نرخ مرغ و گوشت قرمز در سال های ۱۳84، 

۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ و بسیاری از اقالم اساسی غذایی نشان می دهد که 
افزایش ها در دو دولت قبل با جهش های تصاعدی و در این دولت با 
رشدی پایین تر حتی از نرخ تورم در حال کاهش، صورت گرفته است.

کشور،  اقتصادی  رشد  بر  کشاورزی  بخش  رشد  انکارناپذیر  نقش 
از چهار  به کمتر  از حدود ۹  واردات  و  منفی صادرات  تراز  کاهش 
میلیارد دالر، برنامه ریزی متمرکز برای توسعه آبزیان و افزایش حدود 
محصوالت  ۲۰ میلیون تنی  افزایش  چای،  برگ  تولید  ۳۰درصدی 
کشاورزی و... خبر از نشاطی تازه را در این بخش می دهد. وزارت 
با توسعه کشت  را  از منابع آب  جهاد کشاورزی سیاست بهره وری 
گلخانه ای و نیز تأکید اجرائی بر گسترش شبکه های آبیاری تحت 
فشار در حداکثر توان اجرائی موجود و کارایی تشکیالتی پی گرفته 
است؛ اما نکته ای که منابع پرسشگر و به ویژه رسانه ها کمتر به آن 
پرداخته اند فعالیت های حفاظت از ظرفیت های منابع طبیعی کشور 

است.
 شگفتا که در گزارش هاي خود وزارت نیز به لحاظ نمای پررنگ تر 
یازدهم  دولت  است.  گرفته  قرار  حاشیه  در  مهم  این  تولید،  اقالم 
ازجمله وارث عرصه مثله شده جنگل های کشور بود. در شرایطی که 
آماج  و...  سمنان  استان  در  ابر  و  گیالن  استان  الکان  جنگل های 
توقف  طرح  تنها  داشت  قرار  پیشین  دولت  دو  کذایی  توسعه های 
بهره برداری از جنگل و تنفس آن به مثابه تغییر رویکردی محوری در 

این حوزه و آغاز امیدی پایدار برای نجات بقایا است.
این کارنامه امیدوارکننده تنها مرهون تغییر و تصحیح نگاه کالن به 
بخش کشاورزی در دولت یازدهم است. نگاهی که بنا بر آن دارد که 
به جای کمک های صدقه ای )مانند پرداخت معادل ۱۲  میلیارد دالر 
تحت عنوان جبران خسارت خشک سالی در دولت نهم( به افزایش 
اصالحات  با  اگر  کالن  نگاه  این  بپردازد.  تولیدکنندگان  در  انگیزه 
ساختاری و نیز هماهنگی بخش بازرگانی و صنعت و... بیامیزد آینده  

اقلیم آسیب دیده کشورمان روشن خواهد بود.

قاضی پرونده ستایش قریشی با بیان ابعاد جدیدی از پرونده »قتل 
بزرگترین  پرونده،  این  ستایش قریشی«، نقش فضای مجازی در 
دلیل شوهرُکشی در ایران، نقشه مرموز و پیچیده زن جوان برای 

کشتن »رقیب عشقی« خود و … را نیز تشریح کرد
به گزارش تسنیم، یکی از پرونده های جنایی که در سال های اخیر 
پرونده  شد،  تبدیل  رسانه ها  یک  تیتر  به  و  کرد  به شدت سروصدا 
ستایش قریشی بود، پرونده ای که هنوز نیز در جریان است و هر چند 
وقت یک بار مجدداً به صدر اخبار پربازدید رسانه ها تبدیل می شود.

قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ستایش قریشی 
»قاضی ابراهیم اسالمی« متولد سال ۱۳۵6 است؛ وی تحصیالت 
خود تا مقطع دکتری را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.

دکتر اسالمی یکی از جوان ترین و در عین حال باسابقه ترین قضات 
دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به حساب می آید که 
پرونده های متعدد جنایی را رسیدگی کرده و هم اکنون عضو هیئت 

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز است.
شهید  مانند  مختلف  دانشگاه های  در  تدریس  بر  عالوه  اسالمی 
بهشتی، عالمه  طباطبایی، پلیس، عدالت و … در پژوهشگاه قوه  

قضاییه و چندین مرکز مشغول کار پژوهشی نیز هست.

ونده قاتل ستایش قریشی،  فضای مجازی  ح شده در پر یکی از موارد مطر
و تأثیرات این فضا بر قاتل این دختر خردسال بود؛ به نظر جنابعالی آیا 

فضای مجازی در ارتکاب به این جنایت هولناک تأثیر گذاشته بود؟
افتاد  اتفاق  که  جرمی  نوع  درخصوص  مجازی  فضای  نظرم  به 
و  جامعه شناسی  جرم شناسی،  بحث  در  چون  نداشت،  تاثیری  زیاد 
تحلیل هایی که در مورد این جرم داشتیم، باورم این بود که قمست 
عمده از وقوع این جرم به خاطر عدم نظارت یا عدم توجه والدین بود، 
چه در مورد ستایش که پدر و مادرش او رها کرده و به خانه همسایه 
می فرستادند؛ قطعاً ستایش هر روز به خانه قاتل ستایش می رفته 
و آنجا بازی می کرده و پدر و مادر وی باید می دانستند و احتمال 
می دادند که در صورت رفت وآمد به منزل همسایه،  ممکن است حتی 
یک درصد دخترشان مورد سوء استفاده و تعرض قرار گیرد؛ در مورد 
این موضوع از لحاظ جامعه شناسی می گوییم خود خانواده ستایش 

یک نوع بزه دیدگی بالقوه را فراهم کردند.
قاتل ستایش جوان ۱6، ۱۷ ساله ای است، دوست دختری داشته و 
او را از دست داده بود، مشروب در اختیارش بوده و استفاده می کرده 
است، مشروب را یکی به خاطر عشق و کیفش می خورد، یکی به 
خاطر ورزش و فوتبال می خورد، قاتل ستایش نیز به خاطر از دست 
البته  دادن دوست دخترش دلش گرفته بوده و مشورب خورده بود 
وی مشروب را خودش تهیه کرده بود و در تحقیقات زیاد در این 

موضوع کنجکاو نشدیم.
وی پس از مشروب خواری سیگار کشیده بود و بعد نیز خودش اذعان 
می کرد که در آن منطقه با زنهای بیوه رابطه جنسی آزاد نیز داشته 
و در آن روز در آن شرایط به دلش افتاد که با ستایش نیز رابطه 

برقرار کند.
و  نداشتم  عادی  حالت  خوردم،  مشروب  می گفت  ستایش  قاتل 
ستایش را کشتم که ما در جلسه دادگاه این موضوع را رد کردیم 
چون فکر قاتل ستایش کار می کرد و قبل از وقوع جرم ستایش را 
باال منزلشان  به طبقه  به ستایش(  )نشان دادن جوجه  بهانه ای  با 

کشانده بود.
زمانیکه به قاتل ستایش گفتیم چرا ستایش را در آشپزخانه کشتی؟ 
به  را  ستایش  من  بود،  فرش  من،  خواب  اتاق  و  خانه  »در  گفت: 
آشپزخانه بردم که کف آن سرامیک بود که اگر خون ریخت، خون 
در آنجا ریخته شود و بتوانم راحت شست وشو کنم« بنابراین فکر 
قاتل ستایش کار می کرده و مسلط بوده یعنی اینطور نبوده که سلب 

مسئولیتی شده بود و نفهمد که چه می کند.
پدر و مادر امیرحسین )قاتل ستایش( یک طبقه مستقل در اختیار او 
قرار داده بودند و او هر کاری که دلش می خواست، می کرد؛ وی بعد 
از کشتن ستایش، جسد را داخل باکس اِکو گذاشت، در آن را بست 
و تا صبح با جسد آن دختر آنجا خوابید، فردای قتل، اسید تهیه کرد 

و دو، سه شب با جسد در آن خانه خوابید، پدر و مادر قاتل ستایش 
به او نگفته بودند که تو چه می کنی؟ این سروصداها چیست و چه 
اتفاقی افتاده؟ وی بعد که دید نمی تواند جسد را به خارج از خانه 
منتقل کند، جسد را آتش زد و بعد اسپند دود کرد، در این مقطع 
بود که مادر قاتل ستایش از پسرش پرسید چه بویی می آید، قاتل 

ستایش گفت بوی اِکو است.
این موارد مربوط به بحث خانواده و عدم نظارت خانواده است؛ بعد به 
بحث حاشیه ای و چراها می رسیم، چراهایی مانند اینکه چرا مشروب 
و مواد مخدر در جامعه زیاد است؟ چطور می شود جامعه تأثیرگذار 
باشد تا پسری که نه شغل و نه کار دارد، به خودش اجازه بدهد برود 

دنبال دوست دختر و چراهای دیگر.
من در این موضوع خیلی بحث فضای مجازی را پررنگ ندیدم اما 
بعد از آن پررنگ دیدم، به نظرم بحثی که پرونده ستایش را بسیار 
معروف کرد، فضای مجازی بود و مسأله ای که باعث شد این پرونده 
بیش از حد در رسانه ها مطرح شود و افکار را حساس کند، فضای 
مجازی بود، چون این خبر مدام در تمام کانالها پخش می شد و به 

عنوان آخرین، خبرسازترین و فجیع ترین خبر مطرح شد.
می خواهم در اینجا به نقش فضای مجازی برسم؛ همانطور که گفتم 
رسانه ها می توانند دولت و افکار عمومی را حساس کنند و اگر کارکرد 
خوبی داشته باشند، می توانند این را به عنوان مطالبه در دولتی که 
صاحب دموکراسی است، مطرح کنند، در پرونده ستایش نیز آنقدر 
که موضوع در رسانه ها مطرح شد گفتند سر او را برید، او را آتش زد 

و اسید پاشید و آتش زد، تمام افکار و ذهنیتها را درگیر کرد.

وند  ر به  رسانه ها  در  ونده  پر پی  پی در شدن  ح  مطر و  اتفاقات  این  آیا   
رسیدگی به آن کمک کرد؟

باعث شد ما به این پرونده، دقیق تر رسیدگی کنیم اما زیاد تأثیرگذار 
نبود.

در  قریشی  ستایش  قتل  ونده  پر در  شده  ایجاد  رسانه ای  فضای  این  آیا   
حکم صادره توسط حضرتعالی برای قاتل تأثیرگذار بود؟

خیر؛ اصاًل تأثیری نداشت.

 به طور مثال اگر در پرونده ای فضای سنگین رسانه ای ایجاد شود در 
رأی قاضی تاثیری نمی گذارد؟

فضای  در  خودم  من  می کند،  دقیق تر  و  حساس  را  قاضی  اصاًل؛ 
را رصد می کردم مثاًل  اوضاع  پرونده ستایش  با  رابطه  مجازی در 
در فضای مجازی، افغانستانیها جوی راه علیه ما انداخته بودند مبنی 
بر اینکه قاتل یک پسر ایرانی بوده و هیچ  وقت ایرانی ها یک پسر 
ایرانی را اعدام نمی کنند و می گفتند خون این دختر معصوم پایمال 

شده و او را تبرئه می کنند!
از طرف دیگر نیز در فضای مجازی دو موج به وجود آمد، موجی 
که می گفتند قاتل ستایش باید اعدام شود و موج دیگر که از طریق 
بی.بی.سی راه افتاده و ترغیب می شد مبنی بر اینکه قاتل زیر ۱8 
سال است، می خواهند او را اعدام کنند و جمهوری اسالمی ایران در 

حال نقض حقوق بشر است!
من عالوه بر مطالب مطرح شده فارسی زبانان، مطالب منتشر شده 
با زبان انگلیسی را نیز در رابطه با این پرونده پیگیری می کردم اما 
تأثیری که شاید فضای مجازی در رابطه با این پرونده داشت این 
بود که من را در رسیدگی به این پرونده دقیق تر کرد که حواسم باشم 

این پرونده مانند پرونده های عادی دیگر نیست.
به طور مثال در مورد پرونده قتل نظام آباد، یک پسر بیست یکی و 
دو ساله که حالش هم بد بود )مواد مصرف کرده بود( در خیابانی در 
نظام آباد در حال عبور بود، به داخل قصابی رفت، چاقو را از دست 
قصاب گرفت، به پیاده رو برگشت، ۱۳، ۱4 نفر را زخمی کرد و یک 
این موضوع  اما  داشت  آثار عجیبی  پرونده  این  را هم کشت؛  نفر 

را هیچ روزنامه و سایتی کار نکرده بود، اگر هم بود در قالب یک 
خبر منتشر شده و گسترده نشده بود یعنی افکار عمومی را حساس 

نکرده بود.
پرونده ستایش آنقدر در فضای مجازی مطرح شد و گسترش پیدا 
کرد که همه از ما پرونده را پیگیری می کردند حتی پسرم که نوجوان 
است، مدام سؤال می کرد که بابا امیرحسین چه شد و چه می شود؟ 
نمی توانستم جواب واضحی بدهم اما می دانستم این پرونده به نحوی 
است که اگر با دقت و تدبیر انجام نشود، ما مجوز بچه ُکشی به همه 

می دهیم.
قاطعانه  و  دادیم  انجام  را  خودمان  نقش  خوب  بسیار  بنابراین 
کردیم؛  اعدام صادر  هم حکم  و  قصاص  هم حکم  کردیم،  عمل 
یک قصاص به خاطر قتل، یک اعدام به خاطر تجاوز و به خاطر 

اسیدپاشی و جنایت بر میت نیز رأی حبس و شالق صادر کردیم.

باشد،   … و  افغانستانی  ایرانی،  مقتول،  اینکه  آیا  کشورمان  قضات  برای 
ونده دارد؟ تاثیری در پر

ذهنها را خیلی  اما فضای مجازی واقعاً  نداریم  اصاًل چنین بحثی 
حساس کرد؛ یکی از همکاران ما به استناد »کنوانسیون کودک« 
کنار کشید و گفت من قاتل ستایش را اعدام نمی کنم چون مشمول 
کنوانسیون کودک، زیر ۱8 سال است و نباید اعدام شود البته شاید 
وی تحت تأثیر جوی قرار گرفت که در جامعه وجود داشت در حالیکه 
من وی را می شناسم و شاید در حالت عادی فضای جامعه، حکم 
اعدام قاتل ستایش را می داد اما چون پرونده بسیار سیاسی و فضایش 

رسانه ای شده بود، با ما در صدور رأی اختالف کرد.
بنابراین در این پرونده به نظرم فضای مجازی در حساس کردن 
ذهن افکار عمومی تأثیر بسیاری داشت، مردم را بسیار حساس و 

درگیر کرد.

جنگل های الکان؛ آماج توسعه کذایی دولت دهم 

ریل گذاری 500 متر از راه 
آهن آستارا - آستارا در 

خاک ایران

آستارا  فرماندار  امور عمرانی  و  ریزی  برنامه  معاون 
گفت: حدود ۵۰۰ متر از راه آهن آستارا - آستارا در 
خاک ایران ریل گذاری شده و این خط ریلی به طول 
حدود دو و نیم کیلومتر تا بارانداز، تا اواخر خردادماه 

امسال تکمیل خواهد شد.
وحید پورحضرت در گفت وگو با ایرنا با اشاره به بازدید 
خود از مراحل اجرایی ریل گذاری راه آهن آستارا - 
آستارا در خاک ایران افزود: تالش های خوبی برای 
اجرای طرح خط ریلی آستارا - آستارا توسط دولت 
های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان 

انجام شده است.
وی اضافه کرد: یکی از بخش های این طرح احداث 
نیم متر در  دو دهانه پل، هر کدام به طول ۱۷ و 
آنها،  احداث  با  و  آستاراست  باغچه سرای  روستای 
تردد قطار به صورت روگذر و تردد خودروها به صورت 

زیرگذر خواهد بود.
معاون فرماندار آستارا با اشاره به مشارکت جمهوری 
آذربایجان در اجرای این طرح تصریح کرد: پس از 
تکمیل این خط ریلی و اتصال آن به خط آهن رشت 
ایجاد  اقتصادی در منطقه  - قزوین، تحول بزرگ 

خواهد شد.
در  تهران  به  آذربایجان  جمهوری  رئیس  سفر  در 
اسفندماه سال گذشته، از خط آهن آستارا - آستارا با 
ورود قطار آذربایجان به ایستگاه آستارا در ایران، به 

صورت آزمایشی بهره برداری شد. 
ایران و جمهوری آذربایجان در  جمهوری اسالمی 
های  همکاری  توسعه  منظور  به   ۹۵ سال  ابتدای 
اقتصادی، به ایجاد ارتباط ریلی دو کشور متعهد شده 
بودند و جمهوری آذربایجان با احداث هشت و نیم 
کیلومتر خط ریلی، قطار خود را به مرز ایران در آستارا 
رساند و ادامه این طرح با امتداد دو و نیم کیلومتر و 
بارانداز مربوطه در آستارای ایران اجرا می شود و این 
طرح به عنوان دروازه اقتصادی ایران و اوراسیا خواهد 

بود.

راه آهن
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ونده ناگفته هایی عجیب از پر
 »قتل ستایش قریشی«

اخالق در جریان رقابت های 
انتخاباتی رعایت شود

بر ضرورت  استان گیالن  دادگستری  رئیس کل 
رعایت اخالق در جریان رقابت های انتخاباتی از 
سوی نامزدها و هواداران آنها تاکید و بیان کرد: زیر 
پاگذاشتن اخالق، نتایج مثبت دو انتخابات مهم پیش 

رو در کشور را کمرنگ می کند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل گیالن، 
احمد سیاوش پور در جلسه ستاد پیشگیری از جرائم 
و تخلفات انتخاباتی استان در رشت افزود: مشارکت 
در انتخابات، از نشانه های بلوغ فکری، اجتماعی و 
سیاسی کشور است و مردم با شرکت در انتخابات به 
عنوان یک عمل مفید سیاسی و اجتماعی، به تکلیف 
خود عمل کرده و سرنوشت کشورشان را رقم می 

زنند.
سیاوش پور تصریح کرد: ایجاد فضای انتخاباتی آرام 
و سالم، موجبات مشارکت بدون دغدغه، حداکثری و 

شکوهمند مردم را فراهم می آورد.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی 
بر حضور حداکثری مردم در انتخابات که نشان از 
کرد:  اظهار  دارد،  اسالمی  نظام  و عظمت  شکوه 
حضور حداکثری مردم پاسخی است به دشمنان 
این مملکت تا بدانند مردم همچون گذشته به اصول 
خود و انقالب پایبند بوده و همیشه در صحنه حضور 

دارند.
وی به فضای آرام و امن موجود در گیالن اشاره کرد 
و این مهم را حاصل تعامالت مناسبی دانست که 

بین دستگاه ها در استان وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان به اهمیت انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز اشاره و بیان 
بدون  افراد،  صالحیت  بررسی  موضوع  در  کرد: 
مالحظه، بدون اغماض و به دور از اغراض سیاسی 
و جناحی اقدام شود و امیدواریم از همه جناح ها افراد 
سالم، فهمیده و دلسوز و پایبند به انقالب و کشور در 

معرض انتخاب مردم قرار بگیرند.

انتخابات

رئیس کل دادگستری گیالن : 

آماری برای احمدی نژادی ها
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برای  آمادگی هیات چینی 
پروژه های  در  سرمایه گذاری 

زیربنایی گیالن

هیأتی متشکل از مدیران شرکت ملی صادرات و واردات دولتی چین در دیدار با 
استاندار گیالن از تمایل این کشور  به حضور فعالتر در پروژه های عمرانی استان 

خبر دادند .
به گزارش ایسنا، در این نشست در خصوص سرمایه گذاری این شرکت در بخش 
های سدسازی،پسماند،پتروشیمی وپروژه های صنعتی مذاکره شد . دکتر محمدعلی 
نجفی در این نشست اظهار کرد:حمایت از سرمایه گذاران از جمله اولویت های مهم 

استان به شمار می رود .
وی با  اشاره به استقبال گیالن از سرمایه گذاران گفت:اولویت گیالن در این بخش 
سرمایه گذاری مستقیم است .دکتر نجفی با اشاره پروژه های متعدد در حال اجرا در 

کشور با بیان اینکه امکان اجرای پروژه ها مختلف در بخش های آب و فاضالب، 
سدهای الستیکی، پسماند، پتروشیمی و پروژه های نیمه کاره صنعتی در گیالن وجود 

دارد افزود: از سرمایه گذاران  در این پروژ ه ها استقبال می کنیم . 
وی با اشاره به حضور سرمایه گذاران چینی در منطقه آزاد انزلی ومناطق مختلف 
استان  گفت: سد مخزنی شفارود تنها پروژه ای در کشور  بود که در سال ۹۲ از 
اعتبارات فاینانس چین بهره برد استاندار گیالن با اشاره به اینکه فاینانس سد شفارود 
به مبلغ ۱44 میلیون یورو است ،گفت: ساخت این سد هم اکنون  ۳۵ درصد پیشرفت 
کار  دارد .گفتنی است شرکت  CNTIC چین تاکنون ۱4۰ میلیارد دالر پروژه در 

کشورهای مختلف اجرایی کرده است.

قاسم خوش سیما
باز انتخابات شوراها و باز افسوس های اجتماعی که این نهاد - فارغ 
از بند و بست های دولتی - به چه میزان می توانست مشکل گشای 
امور زندگی مردم باشد و اینکه چرا چنین نمی شود؟ جایی که ذیل 
اختیارات ۳4 گانه شوراها که قانون اساسي برای آنان مشخص کرده 
از  انجام وظایف و استفاده صحیح  آنیم در صورت  است، واقف به 
چنین اهرم های قانونی، شوراي اسالمي شهر می توانست منشاء 
خدمات خیری برای جامعه باشد. مباحثی که بررسی اهم موارد آن به 

قرار ذیل است و در ادامه به مراتب آن نیز می پردازیم.
انتخاب شهردار براي مدت چهار سال، بررسی و شناخت کمبودهای 
انجام خدمات  برنامه ریزي در خصوص مشارکت مردم در  شهری، 
اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي، تشویق و ترغیب 
مردم و بخش خصوصی جهت گسترش مراکز تفریحي، ورزشي و 
فرهنگي، اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، 
تماشاخانه ها،  امور  بر  نظارت  شهر،  حوزه  بهداشت  امور  بر  نظارت 
سینماها، تصویب مقررات الزم جهت اراضي غیرمحصور شهري از 
نظارت  شهر،  زیبایي  و  عمران  و  عمومي  آسایش  و  بهداشت  نظر 
 ، ، موسسات  کلیه سازمانها  و  مالی شهرداری  امور  اداره  بر حسن 
به صورت هر  ارائه گزارش  و  تابعه شهرداری  و  وابسته  شرکتهای 
شش ماه یکبار به مردم و وزارت کشور، همکاری با شورای تآمین 
که  این دست  از  مواردی  و  مقررات  و  قوانین  در حدود  شهرستان 
تماما ابزاری هستند که قانون گذار را بر آن داشته است تا با جمع 
و  اجتماعی  سیاسی،  جغرافیای شهری،  هر  در  جمعی  خرد  آوردی 
اقلیمی، فرصتی را فراهم نماید که نهادی بر گرفته از متن و بطن 
نظرات دمکراتیک مردم، بتوانند با حداکثر استفاده از امکانات موجود 
به بهره وری های الزم اجتماعی در خصوص توسعه پایدار- الاقل 
در بخش شهری - دست یابد و دولت نیز با شمیدن اکسیژن بیشتر 
در پیرامون خود فرصت مضاعفتری را جهت رتق و فتق امور مهم 

تر کشور پیدا نماید.
حال سوال این است که دایره و تنبک شورای شهر یعنی چه و آیا متر 
و مقیاسی در دست داریم که بدانیم پس از پایان هر دوره، این نهاد 
به چه میزان از اهداف پیش بینی شده در قانون نیل پیدا کرده است؟ 
پرسش این است که چه اتفاقی در دل این تشکیالت رخ می دهد که 
در برخی موارد، حجم نارضایتی ها از عملکرد آنها در برخی شهرها به 
مرتبه ای می رسد که مردم عقیده پیدا می نمایند تفاوتی مابین بود و 
نبودشان نیست. عده ای نیز احساسشان آن باشد که شوراها و حاشیه 
های اعضای شورای شهر در بعضی موارد از متن هایشان بزرگترند 
و اعتماد عمومی نسبت به برخی اعضاء به شکل معنا داری افول می 
نماید. انتخاب شهرداران کم کفایت، حاشیه دار،حاشیه تراش و حاشیه 

ساز،ارائه مصوبات کم ارزش و یا زیان ده،عدم وجود رابطه فرهنگی 
واجتماعی مابین شهرداری ها و متن جامعه، عدم توجه به بهداشت 
عمومی شهر،عدم حضور مفید در الیه های ورزشی ،عدم تخصص 
در مقوله زیبا شناختی شهری،وجود شبه های مالی فراوان پیرامون 
برخی شهرداران و اعضای شورای شهر،عدم گزارش دهی مالی به 
مردم، تبلیغات گرانقیمت معنا دار جهت ورود به پارلمان شهری - در 
حالی که در چنین مجموعه ای بر اساس قانون کمتر انتفاع مالی 
وجود دارد - وجود برخی اعضاء که مانند زائده آپاندسیت عمل می 
کنند و بود و نبودشان در هاله ای از ابهام است و هزار درد بی درمان 
دیگر سبب شده این تشکیالت در پاره ای از موارد عالوه بر آنکه 
نتوانسته است در راستای نیل به توسعه شهری، باری را از روی دوش 
مردم و دولت بردارد بلکه در بعضی از مباحث، رسوب تنش های 
فراوان مابین شهرداران و اعضای شورای شهر ته نشین نموده و تنش 
ها و زیاده خواهی های آنان، زندگی همین مردمی را گنداب کرده 
است که با رای شان به آنها شخصیت مدنی و اجتماعی بخشیده اند.

اسالمی  شهرها،شورای  بر  عالوه  که  آنیم  شاهد  راستا  همین  در 
این عزیزان  اند و  برخی روستاها هم عملکرد قابل دفاعی نداشته 
نیزمانند همکاران شهرنشین خود، تنها چشم امیدشان به جیب دولت 
بوده و بسیاریشان از کفایت الزم جهت ثروت سازی بومی محلی 
برخوردار نبوده اند. به شکلی که برخورداری از هنر تولید ثروت بومی 
پیشکششان بلکه در مواردی دستشان نیز گاها تا » اشموخاش » 

در جیب همان مردم والیشتان فرو رفته است و به عناوین مختلف 
هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی را برای سفره ی ضعیف مردم 
عادی می تراشند که موارد آن قابل رویت است.شوراهای روستایی 
که غالب فلسفه ی وجودی خود را در مهری می دانند که داخل 
جیب کتشان به شکل پرتابل موجود است و در مخاصمه ها هم برای 
شاکی می کوبند و هم برای متشاکی. با همین مهرها موجب تغییر 
کاربری اراضی شده اند و به اقلیم خود خساراتی نیز وارد نموده اند. در 
نوع شهری نیز اعضایی وجود دارند که مشهور به رانت خوری ها،کم 
کفایتی ها، سوء استفاده از اعتماد مردم بوده و در مجموع هر دوجرگه 
شهری و روستایی امام زاده هایی نیستند که قادر باشند کوری را شفا 

و یا اصطالحا » شلی » را
عصا دهند. جایی که تنها به موارد دم دستی مانند روفیدن خیابان 
اصلی شهر بسنده نموده، آنرا غایت وظایف خود می دانند و انتهای 
کار، تنگ و گشاد کردن میدان اصلی شهر که میدان نگون بخت را 

در یک دوره تنگ و دوره دیگر گشاد می کنند.
اکنون که از این مراحل بگذریم سوال استراتژیک آن است که چرا 
با گذشت نزدیک به دو دهه از رسمی شدن نهاد شوراها در کشور و 
با وجود صرف هزینه های مالی، هزینه های اجتماعی،هزینه های 
لطمه به اعتماد عمومی مردم و مواردی از این دست نتوانسته ایم به 
جایگاه اصلی این سازمان دست یابیم و جهت نیل به اهداف عالیه 

قانون اساسی مقدس کشورمان چه سازو کاری الزم است؟

نحوه  و  شهر  هر  مردم  نادرست  گاها  انتخاب  در  کار  اشکال   .۱۰
برگزیدن افراد 

۹. جدی نگرفتن نقش واقعی شوراها توسط دولت
8. عدوم وجود تعریف کاربردی » پارلمان شهری » از نگاه مردم 

و دولت
۷. نبود سازوکار دقیق جهت بررسی نحوه عملکرد قبل و پسا انتخاب 

اعضای شورای شهرو شهرداران
6. وجود فاصله معنا دار مابین دولت و بدنه ی اجرایی شورای شهر 

و شهرداری ها
۵. سازوکار ساده جهت کاندیداتوری افراد در پارلمان شهری، بدون 

در نظر گرفتن میزان نبوغ آنان که به شایسته ساالری منتج گردد.
4.راهیابی برخی افراد کم کفایت به صرف داشتن شرایط عمومی و یا 

محبوبیت های غیر مرتبط با مقوله مدیریت شهری
۳.ضعف در بنیه مطالبه خواهی های جامعه از طرقی مانند روزنامه 

ها و افکار عمومی
۲.عدم آگاهی اعضای شورای شهر به علم درآمد زایی بومی محلی و 

چشم داشتن مداوم به بودجه های گاها قطره چکانی دولت
۱.وجود سایه سنگین مقررات باالدستی،نهادهای قدرت مانند برخی 
نمایندگان مجلس و مواردی از این دست بر افرادی که کمتر توانی 
در تعامالت ملی و توان البی گری های قانونی دارند که در کشور 

ما وجود مرسوم است.
در مجموع جهات به نظر می رسد مهر کارآمدی بر پیشانی برخی 
شهرها  از  بسیاری  در  آن  های  مجموعه  و  شهر  شورای  اعضای 
تشکیالتی  چنین  احیای  و  ترمیم  راه  تنها  شاید  و  است  کمرنگ 
انتخاب درستی باشد که از سوی مردم صورت می گیرد. به شکلی 
که الزم است نهاد های اطالع رسانی کشور و در راس آنها صدا 
و سیما در هر دوبخش ملی و محلی خود مردم را با مفاهیم مانند 
برخی کاندیداهای تکنوکراتیک، ضعیف النفس بودن بعضی هایشان، 
های  پنجره  مقوله  مانند  اجتماعی  مفاهیم  گذشته،  سوابق  بررسی 
شکسته ی شهرداری ها و شوراهای شهر و مباحثی از این دست آشنا 
کند در غیر اینصورت چنانچه نهاد نه چندان نوپای شوراها با همین 
فرمان حوزه های خود را به پیش برانند راهمان در مدیریت شهری 
به ترکستان ختم خواهد شد. جایی که همواره شاهد آن خواهیم بود 
در پایان هر دوره ای از ادوارشوراها و برمالشدن اخبار و اطالعات 
ناخوشایند جدید، مردم آرزوخواهند نمود هرکس بیاید، جز آنهایی که 
هستند و باز انتهای دوره همانی را می گویند که انتهای دور گذشته 

آرزویش را داشتند.

هرکسی بیاید، جز کسانی که هستند!
آرزویی در پایان هر دوره از ادوار شوراها  :

شورای شهر جای چه کسانی 
هست ؟

شعار معروف » گچکار 
باید گچکاري کنه« یا » 
نجار باید نجاري کنه« یا 
» سنگ کار باید سنگ 
بر  داللت  کنه«  کاري 
کاري  هر  که  دارد  این 
دارد.  نیاز  تخصص  به 
اما ، آیا هر سنگ کاري  

را  است رضایت شما  قادر   ، بودن  اوستا  به صرف 
برآورده کند؟ قطعا« شرط الزم ، اوستا بودن و داشتن 
تخصص است اما شما شرط کافي را در أنصاف داشتن 

، وقت شناس بودن و ... ایشان جستجو مي کنید.
حال اگر سنگ کار شما تخصص داشته باشد اما به 
اصطالح گران گاز باشد یا عادت به نصفه رها کردن 

کار داشته باشد ، شما از ایشان استفاده نخواهید کرد.
سوال اینجاست ؛ شوراي شهر به چه تخصصي نیاز 
دارد؟ یا بهتره عرض کنم ؛ شوراییان چه ویژگي باید 

داشته باشند؟
وظیفه ذاتي شوراي شهر:

الف( شناساي مشکالت شهر و الویت بندي آنها
ب( پیدا کردن راه حلي براي برطرف کردن مشکالت

ج( انتخاب مدیر ارشد شهر براي اجراي برنامه ریزي 
انجام شده

د( نظارت بر حسن انجام کار مجریان برنامه شورا
ه( اصالح برنامه و هدایت مجریان در صورت خروج از 

خط مشي و اهداف قول داده شده به مردم.
حال بحث اینجاست:

یا زبان آذري  با گویش گیلکي  آیا صحبت کردن 
مزیتي در انجام مراحل پنجگانه فوق براي عضو شورا 

فراهم مي کند؟
 آیا داشتن تخصص محیط زیست یا معماري یا شهر 
سازي براي اجراي وظایف ذاتي شوراي شهر کافي 

است؟
آیا توجه به نیازهاي یک قشر از افراد جامعه مانند 
ورزشکاران، هنرمندان و ... به معني توجه به الویت 

هاي شهري است؟
به گمان من ، شوراي شهر  به افراد متخصص نیاز 
جامعه  متخصص   ، سازي  شهر  متخصص   ، دارد 
شناسي ، متخصص فرهنگي ، متخصص حقوقي 
، متخصص ورزشي ، متخصص محیط زیستي ، 

متخصص کارآفریني.
اما همه این افراد  باید ، تاکید مي کنم باید ، در 
تخصص خود  ، به مدیر بودن ، به انصاف داشتن ، به 

راستگو بودن شهره باشند . 
که  محلي  است   تصمیم  و  مشورت  محل  شورا 
وضعیت حال  قریب یک میلیون نََفر از ساکنین رو  

ساماندهي مي کند . 
شوراي شهر مکاني براي درست کردن« دست فرمان 
»نیست. شوراي شهر مکاني براي توسعه و رونق 

کسب و کار شخصي نیست.
شوراي شهر مکاني براي فروش شهر براي پرکردن 

جیب مفلسین و طمع کاران نیست.
شوراي شهر ، جایي است که آینده کوتاه مدت و بلند 
مدت مردماني که در آن زندگي مي کنند را رقم مي 

زند.
بنابراین ،

شوراییان  باید افراد با تجربه باشند ، حال اگر در 
عنفوان جواني با تجربه شده باشند چه بهتر.

شوراییان باید داراي کارنامه در داشتن خوشنامي و 
انصاف و شجاعت در دفاع از حق و راستي در شغل و 

جایگاه خود باشند.
شوراییان باید زندگي کاري پیش از حضور در انتخابات 

را به طور شفاف به چشم و گوش مردم برسانند.
شوراییان باید بدانند مشورت کردن و مشورت دادن 
با زدو بند کردن  در ظاهر مشابه هستند اما در باطن 
رابطه  تفاوت  اندازه  به  تفاوتي  دارند  بسیار  تفاوت 

زناشویي در قالب ازدواج یا در قالب رابطه نامشروع.
براي یک رابطه قانونمند زناشویي ، جشن مي گیرند 
و براي یک رابطه زناشویي غیرقانوني و نامشروع 

سنگسار مي کنند.
کالم آخر؛

اوال شورا محل تصمیم جمعي است و افراد در قالب 
یک تصمیم جمعي قابلیتهاي خودشون رو عرضه مي 
کنند، شاید تجربه خوبي باشد که در این دوره مردم به 

لیست ها رأي بدهند.
ثانیا افرادي که لیست ارایه مي دهند کارنامه خودشون 

و کاندیدا هاشون رو تا به امروز اعالم کنند
به  الویتها و چگونگي رسیدن  و  اهداف شون  ثالثا 

اهداف رو مشخص کنند.
رابعا ذکر کنند اگر نتونستند بعد از گرفتن اعتماد مردم 
، به اهداف قول داده شده برسند ، تکلیف مردم با 

آنها چیه؟
جهت  دانند-  مي  مدعیان  همه  هم  رو  نکته  این 
اطالع-  که ما در سال ۱۳۹6 شمسي در جمهوري 
اسالمي ایران استان گیالن ، در رشت زندگي مي 

کنیم.
بهتر بگم در کویت پولدارنیستیم در منچستر انگلیس 
که تازه از اتحادیه اروپا جدا شده نیستیم ، در جزایر 

قناري هم نیستیم.

یادداشت

افشین   رحیمی

پیام شماره یک: راهکارهای رویارویی با 
انگیزه کم کارکنان

حتماً تاکنون شاهد افرادی در سازمان یا 
واحد خود بوده اید که از انگیزه پایینی 
برخوردار بوده و این امکان وجود دارد که 
به سایر افراد مجموعه شما نیز سرایت 
حل  جهت  که  چیزی  اولین  لذا  کند. 
مسأله باید مد نظر قرار دهید این است که آیا این فرد جزو افراد جدید 
تیم یا سازمان شما است، یا اینکه این فرد جزو افراد تثبیت شده ای 

است که قبال از انگیزه خوب برخوردار بوده است.
راهکارها:

اگر این فرد به تازگی وارد سازمان یا واحد شما شده است:
گام اول: کنترل کنید که آنها مستثنی و منزوی نشده باشند:

مسائل محرزی همچون سن، جنسیت، نژاد و سابقه فرهنگی 
را کنترل کنید. آیا این فرد به سبب داشتن یکی از این ویژگی 
ها، احساس انزوا یا متفاوت بودن می کند؟ فراموش نکنید 
که انواع بسیار زیادی از گونه های ظریفی از تنوع وجود 
دارند. مسائلی از قبیل گرایشات سیاسی، مذهبی یا جنسی، 
رفتارهای فرهنگی ریشه دار، ساعت کاری منعطف یا کار 
پاره وقت و مادران در حال کار همگی منابع بالقوه ای از عدم 
هماهنگی در یک تیم هستند. نقش شما به عنوان یک مدیر 

برقراری نوعی از فرهنگ است که نه تنها احساس خطر در افراد 
ایجاد ننماید بلکه برای این تفاوت ها نیز ارزش قائل شود.

گام دوم: کاری کنید که آنها خود را بخشی از تیم حس کنند
پیوستن به یک تیم تثبیت شده برای افراد جدید معموال دلهره آور 
است چرا که روابط موجود در این گروهها از قبل شکل یافته است. 
شما باید طرحی بریزید که این فرد را با تیم تلفیق کنید. هر قدر افراد 
یکدیگر را بهتر بشناسند، به همان میزان روابط بهتری با یکدیگر 

تشکیل داده و عملکرد گروهی آنها بهبود می یابد. 
گام سوم: به افراد تیم کمک کنید تا یکدیگر را درک کنند

اگر می دانید که پروژه ای بلندمدت و پیچیده است، ابتدا 
بایستی زمانی را صرف کمک به اعضای تیم برای درک 

مناسبی از یکدیگر بکنید. عالیق و تنفرها، ارزش ها، نگرش ها و 
تمایالت را با یکدیگر به اشتراک بگذارید تا هر کسی بتواند احساسات 

سایرین را درک و تحسین بکند. 
گام چهارم: تفاوت ها را به رسمیت بشناسید

شما باید وضعیت و شرایط عضو جدید تیم را به وضوح درک کنید. 
در خصوص اقتضای زمانی شرایط آنها فکر کنید. شما بایستی از 
قبل با این فرد هماهنگی کرده و تصمیم گیری الزم در خصوص 
وضعیت های استثنائی )مثال نیاز گاه و بیگاه به اضافه کاری( را انجام 
داده باشید. تضاد زمانی رخ می دهد که گرایشات این فرد با روح و 
شخصیت تیم همخوانی نداشته باشد. شما می توانید برای کمک به 
پیشگیری از چنین تضادی نسبت به مرور منشور تیم و استانداردهای 
عملکرد با افراد اقدام نموده و تعهد آنها نسبت به این 

مسائل را به دست بیاورید. 
گام پنجم: نقش افراد را به صورت شفاف 

تعیین کنید
به منظور داشتن عملکرد 

بایستی  خوب 
و  انداز  چشم 
ف  ا هد ا

به 
وضوح 

ذکر شده و به وضوح نیز درک شوند. اگر فکر می کنید که فرد جدید 
وظیفه خود را به وضوح درک نکرده است و نمی داند که چگونه در 
اهداف تیم یا سازمان سهیم خواهد بود، گام اول شما باید زدودن این 

ابهامات باشد.
اگر فرد مورد نظر یکی از اعضای تثبیت شده تیم باشد و انگیزه وی 

پایین آمده باشد:
گام اول: ابتدا تغییر را پیدا کنید

ابتدا می توان  با فرد صحبت کرد که چه چیزی تغییر کرده و موجب 
افت انگیزه او شده است. 

گام دوم: آیا این فرد انرژی خود را در جای دیگری صرف می کند؟
برخی افراد قادر هستند تا تغییرات مهم شخصی را بدون اثرگذاری 

برخی افراد از بر شغل و کار خود رتق و فتق کنند، در حالیکه 
این توانایی بی بهره اند. بسیاری از این 

تغییرات جنبه منفی دارند، اما حتی 
تغییرات مثبتی نظیر ازدواج یا تولد 
فرزند نیز به سبب اینکه باعث 
مصرف انرژی احساسی 
دیگری  جای  در  فرد 
می شوند، می توانند 
باعث منفک شدن 
افراد از تیم گردند. 
گام 

سوم: آیا وی سازگاری ضعیفی با تغییر دارد؟
افراد ملزم هستند تا با تغییرات فرآیندی، ساختاری و فناوری که اغلب 
نیز به طور همزمان رخ می دهند کنار بیایند. اگر این موضوع برای 
برخی افراد سخت باشد ولی سایرین بتوانند خود را با آن تطبیق 
دهند، آنگاه احتمال دارد که این افراد عقب بکشند و شما نیز شاهد 
افت روحیه آنها باشید. در اینجا وظیفه شما اطمینان حاصل نمودن از 
این است که این افراد احساس می کنند صدایشان شنیده می شود و 

مورد حمایت هستند. 
گام چهارم: آیا این فرد در گذشته گیر افتاده است؟

افراد برخی اوقات در اشتیاق آنچه که »روزهای خوش گذشته« می 
نامند غرق می شوند و از تغییر و مقتضیات آن می نالند. این موضوع 
مخصوصا زمانی صدق می کند که این تغییر حالت تحمیلی داشته 
باشد. بار دیگر شما باید دست به کار شده و گفتگوی صادقانه ای را 
با این فرد داشته باشید تا بتوانید بدین ترتیب به علل واقعی فقدان 
انگیزه پی ببرید. در این شرایط شما می توانید گزینه هایی نظیر 
یا  پاره وقت برای یک زمان کوتاه،  ساعات کاری منعطف، کار 
حمایت از سوی برنامه کمک به کارکنان سازمان را به وی عرضه 

کنید. 
گام پنجم: حس تعهد آنها را تقویت کنید 

از  خودشان  حالیکه  در  کنند  می  فراموش  مدیران  اوقات  برخی 
کارشان احساس رضایت می کنند، الزاما همه افراد سازمان حس 
مشابهی درباره نقش و وظیفه خود ندارند. افراد به دالیل مختلفی 
از جمله توقف بیش از حد در یک شغل یا احساس اینکه وضعیت 
حرفه ای آنها از حرکت باز ایستاده است دچار خستگی و کالفگی 
می شوند. چنین افرادی به مراتب برای حفظ روحیه خود تقال می 
کنند و روز خود را فقط صرف انجام سرسری کارها می کنند. یادآوری 
این نکته به آنها حائز اهمیت است که حداقل استانداردهایی برای 
تعهد و عملکرد وجود دارد که بایستی رعایت شوند. اگر یادآوری این 
نکته موفقیت آمیز نبود، آنگاه شما مجبور به اتخاذ تصمیم دشواری 
خواهید بود. شما مجبور هستید تصمیم بگیرید که آیا می 
خواهید این فرد را تحمل کنید یا اینکه باید او را از دست 

بدهید. 

آنچه مدیران باید بدانند
علیرضا نوبتی

متخصص علوم رفتاری در سازمان
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ورزشــی  . اجتماعی  ماهنامه 

 فروردین ماه ۱۳۹6
 سال دوم
 شماره ۹

ــگاه شهرداری فومن  باش از  تقدیر  اقدام قابل 
ز  ا ثانوی  تا اطالع   اشجاری 

همراهی شهرداری محروم شد

باشگاه شهرداری فومن طی اطالعیه ای اعالم کرد که کاپیتان این تیم تا اطالع 
ثانوی از همراهی این تیم محروم است. 

به گزارش خط اول، پس از اتفاقات حاشیه ای در بازی چهارشنبه گذشته شهرداری 
فومن و داماش گیالن، باشگاه فومنی طی اطالعیه ای به شرح زیر اعالم کرد که 
حسن اشجاری تا اطالع ثانوی از همراهی این تیم محروم است و اجازه مصاحبه با 
هیچ رسانه ای را ندارد:»اطالعیه باشگاه شهرداری: با توجه به حوادث پیش آمده در 
دیدار دو تیم شهرداری فومن وداماش گیالن و عدم رعایت شئونات ورزشی توسط 

آقای حسن اشجاری نامبرده تا اطالع ثانوی از همراهی تیم محروم و حق مصاحبه 
با هیچ یک از رسانه های گفتاری و نوشتاری را ندارد.« 

کاپیتان تیم شهرداری فومن در جریان بازی با داماش گیالن رو به هواداران تیم 
مهمان، حرکاتی شنیع و بدور از شئونات اسالمی انجام داد. این بازیکن روز گذشته 
نیز در مصاحبه ای بسیار عجیب با سایت فرتاک ورزشی مکررا عنوان می کرد: 
»نمی گذاریم داماش صعود کند، حتی اگر اسم این کار را تبانی یا فوتبال کثیف 

بگذارند« !

دکتر محسن خاکزاد رییس پیشین هیات گلف استان گیالن بار دیگر با 
رای هر ۱6 عضو مجمع برای چهار سال دیگر به عنوان رییس هیات گلف 

استان گیالن انتخاب شد.
کیکاووس سعیدی رییس فدراسیون گلف که در این نشست حاضر بود 
ضمن تبریک به دکتر خاکزاد به شرایط اقلیمی گیالن نیز اشاره کرد 
و اظهار داشت: هدف فدراسیون این است که در استان هایی همچون 
گیالن که از شرایط اقلیمی خوبی برخودار هستند و همچنین مردم این 
خطه ورزش دوست و دارای فرهنگ غنی می باشند ، سرمایه گذاری 

مناسب داشته باشد و فدراسیون نگاه ویژه ای نیز به این استان ها دارد.
وی افزود: برجام دستاوردهای زیادی در حوزه های گوناگون داشته و 
دارد و یکی از دستاوردهای مهم ، تقویت مناسبات بین المللی در امر 

ورزش است.
سعیدی که برای نظارت بر انتخابات ریاست هیات گلف گیالن در رشت 
حضور داشت ، اظهار کرد: با توجه به این امر در سال گذشته ، ایران 
میزبان ۱۳۳ مسابقه جهانی ، آسیایی و بین المللی در رشته های ورزشی 

مختلف بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه ما نیز توانستیم میزبانی مسابقات بین المللی 
گلف را با نام جام همبستگی بگیریم و این رقابت ها از روز ۱۵ اردیبهشت 

ماه سال جاری در تهران آغاز می شود.
وی بیان کرد: در این دوره از رقابت ها که تا روز ۲۰ اردیبهشت ماه ادامه 
خواهد یافت ، کشورهای پاکستان ، لبنان ، بنگالدش و افغانستان حضور 

می یابند و چهار تیم نیز از ایران در این مسابقات شرکت می کنند.

رئیس فدراسیون گلف به انتخابات نیز اشاره کرد و یادآور شد: انتخابات 
ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا را 
پیش رو داریم که جامعه ورزش کشور به خصوص جامعه گلف همپای 
دیگر اقشار مختلف مردم، مشارکت حداکثری را خواهند داشت و بهترین 

گزینه نیز توسط رای مردم انتخاب می شود.
وی به برپایی کالس آموزشی توسط مدرس بین المللی نیز اشاره کرد و 
گفت: همچنین یکدوره کالس آموزشی را با حضور کیم بالدوین مربی بین 

المللی و کارآمد کشور استرالیا را در تهران برگزار می کنیم.
سعیدی اضافه کرد: این کالس در چهار دوره برگزار می شود که این دوره 
ها شامل ملی پوشان بانوان ، ملی پوشان آقایان ، مدرسان و همچنین 

کالس آموزش عمومی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که بتوانیم از برپایی این کالس و حضور 
مربی ارزنده گلف جهان در ایران نهایت بهره را ببریم و مربیان و همچنین 

مدرسان ما نهایت استفاده را از این مربی حرفه ای ببرند.
رئیس فدراسیون گلف به جایگاه ایران در این رشته نیز اشاره کرد و افزود: 
ما هم اکنون با ۲۲ پله صعود، رتبه ۵۰ را در جهان در اختیار داریم و در 
آسیا نیز در رتبه ۱۷ قرار داریم و هدف ما این است که جزء ۱۰ کشور 

برتر در آسیا باشیم.
وی یادآور شد: فدراسیون گلف چهار انجمن مینی گلف ، وودبال ،کروکت 
و به کاپ را تحت پوشش دارد که این چهار انجمن توسط کمیته های 

مربوطه ، زیر نظر فدراسیون فعالیت دارند.

 ایمان رنجکش 
 زندگی روزمره مردم سراسر جهان درحالی به فوتبال 
گره خورده است که روزانه میلیون ها نفر چشم به 
مستطیل سبز می دوزند. بدون شک امروز فوتبال 
تنها یک ورزش ساده نیست و به طور کلی بار یک 

صنعت یا تجارت بزرگ را یدک می کشد.
همواره بخش اعظمی از اخبار رسانه ها و مطبوعات به 
قراردادهای گزاف ستارگان دنیای فوتبال اختصاص 
می یابد و صفرهایی که هوش از سر آدمی میبرد و 
به این فکر می افتیم که این بازیکانان فوتبال بیشتر 

لقب تاجر را شایسته هستند تا فوتبالیست!
در کمال تعجب و در بحبوحه سهم عظیم ترانسفر 
بازیکنان گران قیمت در فوتبال اروپا، این سوپر لیگ 

چین بود که در این مدت اخیر شگفتی آفرید.
 عموما در کشورهای آسیایی این تیم های عربی 
بودند که با ولخرجی های وصف ناپذیر، ستارگان 
فوتبال جهان را در اختیار تیم های خود در می آوردند. 
ثروت و دارایی هایی که تنها به واسطه داشتن منابع 
نفتی کسب می شود و به طور کلی تقریبا هیچ نوع 
فکر و خالقیتی در کسب آن قابل رویت نیست. آن 
ها به نحو کامل از این ظرفیت بهره برده و توانستند 
با اتکا بر این دارایی های عظیم حتی پای سرمایه 
در عرصه  را  هایشان  پاش  و  ریخت  و  ها  گذاری 
فوتبال به قلب اروپا بازکنند و پایگاه تثبیت شده ای 
را در افکار عمومی در دارا بودن منابع اقتصادی قوی 

ایجاد نمایند.
در  پای  بسیاری  میلیارد دالری  های  ساالنه ساق 
آل  ایده  محیطی  بعنوان  عربی  های  کشور  خاک 
برای کسب دارایی و ادامه فعالیت ورزشی می گذارند. 
به طور مثال حضور بازیکن بزرگی همچون ژاوی 
اصطالحات  بنابر  عربی  های  لیگ  در  هرناندس 
عامیانه جامعه خودمان مانند حضور کیانوش در برره 
است!  و  همانطور که مشخص است آن ها حتی 
با وجود این همه ریخت و پاش باز هم نتوانستند 
آن جایگاه واقعی را در فوتبال جهان یا حتی آسیا 

کسب نمایند.
اما این سوپر لیگ چین بود که فضای فوتبال آسیا 
را متحول ساخت. موضوعی که باعث شد بسیاری از 
فوتبالیست های مطرح دنیای فوتبال، باشگاه های 
چینی را یک تهدید جدی برای فوتبال اروپا عنوان 
دستمزدهایی  قادرند  ها  چینی  که  بگویند  و  کنند 
بپردازند که حتی اروپایی ها هم توان پرداخت آن 
مبلغ را ندارند و این موضوع چین را به یک مقصد 

واقعی برای بهترین بازیکنان تبدیل کرده است.
جمهوری یک میلیارد نفری خلق چین توانست با 
اصالحات اقتصادی در راستای پی ریزی یک اقتصاد 
مدرن، به یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی دنیا 
دست یابد و بنابر اعتقاد تحلیل گران به عنوان یک 
ابرقدرت جدید بالقوه در قرن بیست و یکم توصیف 
سرزمین  یک  بعنوان  را  چین  جهان  همه  شود. 
خودساخته در کسب منابع اقتصادی عنوان می کنند. 
کشوری که توانست با تربیت منابع انسانی قوی و 
پس از آن ایجاد صنایع و تحوالت عظیم در عرصه 
تجارت و بازرگانی در طول یک مدت محدود، دومین 
اقتصاد بزرگ دنیا لقب بگیرد و این اقتصاد بزرگ 
ها  عرصه  تمامی  در  است  قادر  امروز  خودساخته 

اثرگذار باشد.
بلندپروازانه  راهبرد  از  کوچکی  بخش  تنها  فوتبال 
چینی ها در رسیدن به سرمایه های بزرگ است. آن 
ها با هدف گذاری مستقیم از سوی دولت خود با ورود 
به عرصه فوتبال، چشم انداز روشنی را برای رسیدن 
چین به یکی از بزرگترین قطب های فوتبال جهان 

در بیست سال آینده ترسیم کرده اند.
برای  را  خود  تالش  تمام  چینی  باشگاه های 
سرمایه گذاری در فوتبال به کار بسته و با جمع کردن 
سبدی از فوتبالیست ها و مربیان مطرح جهان و در 
ادامه با تکیه بر منابع انسانی قوی بتوانند با مطرح 
مدعی  یک  عنوان  به  ورزش  این  در  خود  کردن 
اصلی از جنبه های تجاری کالن این رشته، حداکثر 

درآمدزایی و کسب سود را داشته باشند.
چین این موضوع را به اثبات رساند که شرط اول 
در رسیدن به توسعه، عقل و خرد اجتماعی است. 
نگرشی که می تواند ثروت حقیقی را در جیب یک 
کشور سرازیر کند نه مانند کشورهای عربی که با 
منابع نفتی و غیرقابل اطمینان در آینده، یکه تازی 
می کنند. به امید آنکه  کشوری همچون ایران هم 
که توانست در طول این چهارسال اخیر نگاه جامعه 
بین الملل را تا حدودی نسبت به خود تغییر دهد، با 
کسب تجربه صحیح از مسیری که سایر جوامع رفته 
اند، بتواند به جایگاه حقیقی اش دست یافته و زمینه 

های تحول و پیشرفت خود را مهیا سازد.

دکتر محسن خاکزاد رییس هیات گلف استان گیالن شد
با رای تمامی اعضای مجمع؛

یادداشت

هرچند محمد مایلی کهن بارها اعالم کرده که از همان ابتدای فصل 
نیز کمتر کسی فکر می کرد که آن ها صعود می کنند اما مشخص 
است که کمتر کسی روی صعود سپیدرود نیز حسابی باز کرده بود و 
در صورت صعود سپیدرود بدون شک مایلی کهن زیر فشار هواداران 
قرار خواهد گرفت. در سوی مقابل نیز سپیدرود تجربیات فراوانی از 
عدم صعود به مراحل باالتر در ادوار مختلف لیگ را در کارنامه دارد.

آزادگان  اول  دسته  لیگ  مسابقات  پایان  به  هفته  دو  آستانه  در 
سرنوشت صعود مشترک دو تیم گیالنی به لیگ برتر به مشکل بر 
خورد و احتماال یکی از این دو رقیب می توانند جواز صعود را بدست 
آورند. پارس جنوبی تیمی که مثل سپیدرود فصل گذشته  از لیگ دو 
به لیگ یک صعود کرده است  در هفته آینده مقابل استقالل اهواز 
بی انگیزه ترین تیم لیگ قرار می گیرد که تا اینجای فصل حتی 
یک پیروزی نیز بدست نیاوده و شش بازی گذشته خود را شکست 
به  پایان برده است. در صورت پیروزی احتمالی خارج از خانه پارس 
جنوبی مقابل تیم قعرنشین آن ها احتماال صعود خود را قطعی می 

کنند و رقابت بین دو تیم گیالنی باقی می ماند.
سپیدرود در هفته آتی باید به مصاف گل گهر سیرجان برود که نتایج 
بدش در سه هفته اخیر آن  ها را از صعود دور کرده است و دیگر 
یک مدعی جدی به حساب نمی آیند. ملوان نیز در خانه مقابل خونه 
به خونه ای می ایستد که در بازی رفت شکست دو بر صفر را مقابل 
آن ها تجربه کرده است . بابلی ها در چند هفته اخیر نتایج خوبی را 
کسب کردند هرچند شانسی برای صعود دیگر برای خود قائل نیستند.

هرچند محمد مایلی کهن بارها اعالم کرده که از همان ابتدای فصل 

نیز کمتر کسی فکر می کرد که آن ها صعود می کنند اما مشخص 
است که کمتر کسی روی صعود سپیدرود نیز حسابی باز کرده بود و 
در صورت صعود سپیدرود بدون شک مایلی کهن زیر فشار هواداران 
فراوانی  نیز سپیدرود تجربیات  مقابل  قرار خواهد گرفت. در سوی 
از عدم صعود به مراحل باالتر در ادوار مختلف لیگ را در کارنامه 
دارد. همین تیم نساجی که در هفته آخر باید مقابل سپیدرود قرار 

بگیرد در اواسط دهه هشتاد با تساوی مقابل سپیدرود موجبات عدم 
صعود سپیدرود به مرحله باالتر را بوجود آورد. تجربیات تلخ گذشته و 
همچنین بازی های پیش رو با تیم های مدعی و توانمند سپیدرودی 

ها را در ادامه فصل با مشکل رو به رو کرده است.
سپیدرود در بازی با ایرانجوان بعد از دریافت گل نتوانست فرصت 
های خطرناک چندانی را روی دروازه حریف ایجاد کند، تعویض های 

نظرمحمدی نیز کارائی چندانی نداشتند و وی در مصاحبه مطبوعاتی 
اعالم کرد که دیگر سرمایه تیم در همین اندازه است و نمی توان 
از بازی های  نیز  انتظار بیشتری داشت. در سوی دیگر ملوانی ها 
این فصل ملوان چندان رضایتی ندارند. آن ها در اواسط نیم فصل 
دوم امتیازات زیادی را از دست دادند، ولی بعد از سه برد متوالی به 
یک شکست تلخ رسیدند و این نشان می دهد که ظاهرا آن چنان 
امتیاز از دست داده اند که تنها چاره کار آن ها برای صعود این است 
که دوبازی پیش روی خود را با برد پشت سر بگذارند. حتی دو برد 
نیزدر  صورتی صعود آن ها را قطعی می کند که رقیب اصلیشان 
نیاورد که در صورت  نیز بدست  یا حتی مساوی  باالتر و  امتیازات 
تساوی امتیازات شانس سپیدرود باالتر نیز به نظر می رسد. از آن جا 
که ملوان تنها مقابل استقالل اهواز قعرنشین یک بار با اختالف دو 
گل برده بعید به نظر می رسد در دوبازی پیش رو بتواند توان خط 
حمله اش آن چنان باالتر برود که  از لحاظ تفاضل گل باالتر از 

سپیدرود بایستد.
با این اوصاف می توان گفت روی کاغذ سپیدرود و با ارزیابی  تجربه  
و تاریخ ملوان شانس بیشتری برای صعود دارند. مسائلی که بدون 
شک فعال در حد پیش بینی می توان به آن نگاه کرد. افسوس بزرگ 
بسیاری این است که باید بین این دو تیم پرطرفدار که رقابت ال 
گیالنوی آن ها بعد از دربی تهران تهران پرهیجان ترین بازی فوتبال 
ایران محسوب می شود یکی را انتخاب کنند. اما واقعیت این است 
که زور ملوان و سپیدرود برای صعود مشترک بیشتر از این مقابل تیم 

وزارت نفت نمی رسید.

انتخاِب  با  تیم ملی کاراته، گفت: جامعه ی کاراته  اسبق  سرمربی 
محمدصادق فرجی به عنوان رییس فدراسیون، یک تفکِر مثبت 
سربلند  حساس،  و  بزرگ  آزموِن  یک  از  و  برگزید  را  منطقی  و 
بیرون آمد. اکنون برای حفِظ آرامِش موجود و جلوگیری از ایجاد و 
گسترِش حاشیه های ویرانگر، تشکیل یک کمیته ی انضباطی مقتدر، 
به  کاراته  فدراسیون  نیازهای  و ضروری ترین  اصلی ترین  از  یکی 

شمار می رود.
اگر اخبار، رویدادها و حواشِی کاراته را طی سالهای گذشته دنبال 
کرده باشید، حتما به خاطر دارید که در مقاطعی از زمان، برخی ها 
و  کاراته  فدراسیون  پی،  در  پی  انتقادِی  مصاحبه هاِی  انجاِم  با 
مسئوالنش را تحِت فشار قرار می دادند تا از آنها امتیاز بگیرند. رفتاِر 
این افراد از آن جهت نکوهیده است که انتقاداتشان را نه به قصِد 
اصالح، که با هدِف کسِب امتیاز مطرح می نمودند. البته در بسیاری 
از موارد هم نهایتا به خواسته های خود دست یافته و موفق به اخِذ 

امتیاز می شدند.
ایرانِی  تنها  و  کاراته  ملی  تیمهای  اسبق  سرمربی  رهنما  مسعود 
صاحِب کرسی در فدراسیون جهانی، در گفتگوی با »پایگاه خبری 
برابِر  در  نشدن  تسلیم  خصوص  در  کاراته«   ستارگان  تحلیلی 
باج خواهان با تاکید بر اینکه رکِن اساسِی هر انتقاد، باید بر پایه ی 
منطق و استدالل بنا شده باشد، می گوید: انتقادی که برخاسته از 
ِخرد و اندیشه ی ناب نباشد و صرفا با هدِف باج خواهی مطرح شود، 
پشیزی نمی ارزد. این نوع انتقادات نباید مسئوالِن فدراسیون کاراته 
را تحِت تاثیر قرار داده و آنها را به سمِت إعطای امتیاز سوق دهد. 
البته با شناختی که از فرجی و دیگر مسئوالِن فعلِی فدراسیون کاراته 
منافِع  تامیِن  خود،  تصمیماِت  در  نیز  آنها  که  می دانم  یقین  دارم، 
عموِم کاراته کاها را در نظر گرفته و از إعطای امتیاز به زیاده خواهان 

می پرهیزند.  
 وی ادامه می دهد: جامعه ی کاراته با انتخاِب محمدصادق فرجی 
به عنوان رییس فدراسیون، یک تفکِر شناخته شده، مثبت و منطقی 

آمد.  بیرون  سربلند  و حساس،  بزرگ  آزموِن  یک  از  و  برگزید  را 
اکنون برای حفِظ آرامِش موجود و جلوگیری از ایجاد و گسترِش 
حاشیه های ویرانگر، تشکیل یک کمیته ی انضباطی مقتدر، یکی 
به شمار  کاراته  فدراسیون  نیازهای  اصلی ترین و ضروری ترین  از 

می رود.
می کند:  تصریح  کاراته،  جهانی  فدراسیون  فنی  کمیته ی  عضو   
انتقاداِت بی اساس و  به  فعلِی کاراته کشور،  من مطمئنم متولیاِن 
سهم خواهانه، وقعی نمی نهند و شرایط  را برای حضوِر زیاده خواهان 
گهگاه  موظفیم  ما  همه ی  لیکن  نمی سازند.  مهیا  امور،  رأس  در 
یکدیگر را به نیکی ها دعوت کرده و از کژی ها و ناراستی ها بازداریم. 
ُحسِن اینگونه دعوت ها، در این است که همواره نگاه و حرکتمان 
را به سمِت آرمان های واال و مقدس متوجه می سازیم و همین امر 
موجب میشود که از انحرافاِت ناخواسته به این سو و آن سو، در 

امان بمانیم.
 رهنما بالفاصله پس از طرِح موضوِع »یادآورِی مستمِر نیکی ها 
و ناراستی ها« تاکید می کند که یکی از اصلی ترین نیازهاِی فعلِی 
فدراسیون کاراته، تشکیِل یک کمیته ی انضباطِی بسیار قوی، محکم 
ایستادگی کرده و اجازه ی  برابِر زیاده خواهان،  تا در  و قاطع است 
اینگونه  رابطه،  همین  در  او  بگیرد.  سهم خواهان  از  را  جوسازی 
توضیح می دهد: در گذشته افرادی بودند که با انجاِم مصاحبه هاِی 
انتقادی و غیرسازنده، متولیاِن کاراته ی کشور را تحِت فشار قرار 
مربیان، همیشه  از  اندکی  تعداِد  بگیرند.  امتیاز  آنها  از  تا  می دادند 
حاشیه سازی می کردند و پس از اینکه فضای کاراته ملتهب می شد، 
زیِر  را  کاراته  فدراسیون  به حواشِی خودساخته، عملکرِد  استناد  با 
سئوال بُرده و می گفتند »حواشِی موجود در فضای کاراته ی کشور 
مسئوالِن  بی کفایتی  نشانه ی  رسانه ها،  در  مطرح شده  انتقاداِت  و 
فدراسیون است چرا که اگر عملکرِد مسئولین مطلوب می بود، این 

حجم از اعتراضات و انتقادات در رسانه ها مطرح نمی شد!«
لبخندی  با  کشورمان،  کاراته ی  فدراسیون  فنی  کمیته ی  عضو   

معنادار ادامه می دهد: جالب است که عده ای اندک، تمام حواشی را 
ایجاد می کردند و سپس همان گروِه قلیل، می گفتند »این حاشیه ها 
نشانه ی بی کفایتِی مدیراِن فدراسیون کاراته است!« ارتباطی کاماًل 
و سپس  قلیل  گروِه  آن  بی اساِس  انتقاداِت  میاِن  روشن  و  شفاف 
نتیجه  گیرِی معروِف آنها )بی کفایتی مدیران فدراسیون( وجود دارد 
پس  و  می کردند  انتقاد  به  شروع  ابتدا  افراد  این  که  شکل  بدین 
اینکه فضا کامال متشنج می شد، موضوِع بی کفایتِی مسئوالن  از 
فدراسیون را مطرح و در نهایت برای بازگرداندِن آرامش به فضای 
و  مذموم  استراتژِی  این  می کردند!  سهم خواهی  کشور،  کاراته ی 
ناپسند، سالها مهمترین و اساسی ترین روِش باج خواهی بود که از 
سوِی عده ی بسیار قلیلی از مربیان، دنبال می شد و جامعه ی کاراته 

را به سختی آزار می داد.
 این کارشناس کاراته و دانشجوِی مقطِع دکتراِی مدیریِت ورزش، 
یک  تشکیِل  با  می خواهم  فدراسیون  مسئوالن  از  من  می افزاید: 
کمیته ی انضباطِی قوی و مقتدر، اجازه ی حاشیه سازی های اینچنینی 
را از سهم خواهان بگیرند. افراِد حاشیه ساز که البته تعدادشان بسیار 
اندک است، باید بدانند که اگر با هدِف سهم خواهی و تخریب، شروع 
به طرِح انتقاداِت پوچ، بی اساس و غیرمنطقی کنند، نه تنها امتیازی 
دریافت نخواهند کرد، که حتی با محرومیت های جدی نیز مواجه 

خواهند شد و این تنها راِه مقابله با زیاده خواهاِن حاشیه ساز است.
 مدیرکل ورزش و جوانان استان گیالن، در پایان تاکید می کند: 
وقتی هدف را یافتیم و مسیِر صحیِح دستیابی به آن را نیز با مشورِت 
نباید  دادیم، دیگر  بدرستی تشخیص  کارشناسان و صاحب نظران 
از جوسازی های عده ای معدود بهراسیم و برای در امان ماندن از 
به  توجه  بدون  باید  بلکه  کنیم؛  دادن  امتیاز  به  شروع  آنها،  گزنِد 
تخریب ها و انتقاداِت مغرضانه، محکم و استوار به سمِت اهداِف از 
پیش تعیین شده، گام برداریم تا در نهایت، به آنچه سزاواِر ناِم بلند و 

ُپرافتخاِر کاراته ی ایران است، دست یابیم.

ود یا ملوان کدام شانس بیشتری دارند؟ سپیدر

ویای صعود مشترک بر باد رفت! ر

رهنما:تشکیل کمیته ی انضباطی مقتدر 
اساسی ترین نیاز فدراسیون کاراته
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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
 دوره های ویژه زبان های فرانســوی، آلمانی، روسی، اســپانیایی، ایتالیایی و ترکی استانبولی

 آغاز ثـبت  نـام
 تـرم  بهار

۱۷ طرح و پروژه صنعتی، بندری، کشاورزی، دامداری، مخابراتی، 
بیمارستانی و عمرانی استان گیالن با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۳ هزار و 6۰۰ نفر، روز پنج شنبه 
دهم فروردین ماه به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس 
جمهور در منطقه آزاد انزلی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خط اول دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، در مراسم 
افتتاح دو پست اسکله مجتمع بندری کاسپین و آغاز عملیات اجرایی 
احداث اسکله مارینا و مجموعه تفریحی گردشگری آکواریوم در 
در  تالشگران  فعالیت های  و  اقدامات  از  قدردانی  با  منطقه  این 
سطح منطقه، اظهار داشت: اقدامات بزرگ و ارزشمندی در منطقه 
آزاد انزلی انجام شده است و این منطقه از مناطق خوب و فعال 
کشور است که خوشبختانه امروز تحوالت بسیار خوبی را به چشم 
دیدیم،۱8 ماه قبل عملیات این طرح آغاز و امروز دو پست اسکله 

آن به اتمام رسید و در آینده این پست ها تجهیز خواهد شد.
دکتر روحانی با بیان اینکه از نعمت بزرگ دریای خزر و امکانات 
تفریحی برای مردم در این دریا به خوبی استفاده نکرده ایم، گفت: 
طرح مارینای بندر کاسپین با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
امکانات ۳۵۰ قایق تفریحی از جمله اقدامات خوب برای مردم این 

استان و سراسر کشور است.
رئیس جمهور تأکید کرد: باید از تاالب انزلی به خوبی حفاظت و 
حراست نماییم، چرا که این تاالب برای تنفس منطقه و امکانات 

تفریحی مردم، حائز اهمیت است.
دکتر روحانی سپس به اهمیت گسترش و افزایش ارتباطات با 
کشورهای همسایه مجاور دریای خزر اشاره کرد و  گفت: ارتباطات 
تعمیق  نقل در دنیاست و  ارزان ترین وسایل حمل و  از  دریایی 
ارتباطات دریایی نیز از مهم ترین محورهای گفتگو در سفر در 

روسیه با مقامات این کشور بود.
رئیس جمهور ادامه داد: طرح آکواریوم و همچنین دیگر تفریحات 
سالم برای مردم در دریای خزر جزء برنامه های دولت یازدهم در 

منطقه آزاد انزلی است.
دکتر روحانی با اشاره به ایرادات برخی در کشور به مناطق آزاد 
مبنی بر اینکه منطقه آزاد، تبدیل به منطقه واردات آزاد شده است، 
گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال منطقه آزاد برای افزایش اشتغال 

و ارتباطات و توسعه جاذبه های گردشگری است.
رییس  جمهور تأکید کرد: باید مناطق آزاد به مرکز حمل و نقل 
تبدیل شود و دولت به دنبال بنادر نسل سوم است و ان شاء اهلل با 

اتصال این بندر به راه آهن قزوین، رشت، آستارا متصل می شود.
جابجایی  و  ترانزیت  مسأله  اهمیت  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
محموله های ۲۰ میلیون تنی کاال از هند به روسیه، گفت: باید 
مقداری از این حجم جابجایی کاال از طریق جمهوری اسالمی 
ایران انجام شود و با اتصال راه بندرعباس به مسکو، هند، ایران، 

روسیه و سایر کشورها سود فراوانی خواهند برد.
از طریق آذربایجان به  ادامه داد: در این صورت  رئیس جمهور 
مسکو و اروپای شمالی و شرقی و همچنین به گرجستان و دریای 
سیاه متصل می شویم که استان گیالن حلقه وصل بین مناطق 

مختلف ایران و مناطق شمالی خواهد شد.
از  یکی  عامل  مدیر  آمادگی  اعالم  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 

شرکت های تولیدی چوب و تخته در این استان برای تولید چوب 
و کاشت درخت در سرتاسر کشور، گفت: این کار ارزشمندی برای 
محیط زیست و سالمت و زندگی مردم است و می تواند تحرک 

خوبی برای تولید و اشتغال بوجود آورد.
رئیس جمهور در این مراسم و در بخش افتتاح طرحهای بهداشتی، 
و  گذشته  در  شده  آماده  بیمارستانی  تخت های  آمار  مقایسه  با 
همچنین در دولت یازدهم، تأکید کرد: این مهم نشان می دهد 
که کار بزرگی توسط مردم استان و دولت تدبیر و امید به عنوان 
خادمان ملت انجام شده است و خرسندیم که مردم این استان 

آرامشی بیشتر در خدمات درمانی بهتر و ارزان تر خواهند داشت.
امنیت غذایی  برای  از تالشگرانی که  قدردانی  با  روحانی  دکتر 
مردم خدمت رسانی می کنند و با ذکر اینکه عدم بیان این کارهای 
با عظمت ناشکری به درگاه پروردگار است ، گفت: مردم ایران 
ما طی ۳.۵  ایران هستند و  توفیقات کشاورزان سراسر  قدردان 
گذشته در تولید محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به سمت 

خوداتکایی حرکت کرده ایم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد:. افزایش 
از  پایدار  استفاده  معنای  به  کشور  سردخانه های  ایجاد  سرعت 
محصوالت است و زنجیره تولیدی مواد غذایی باید دقیق و درست 
باشد. فناوری اطالعات می تواند به چگونگی تولید و کشاورزی 
برنامه ریزی دقیق کمک  با محاسبه و  تا سفره مردم  از مزرعه 
کند و توسعه سردخانه به معنای افزایش تولید، سالمت مردم و 

ذخیره سازی برای فصول پرمشتری است.

دکتر روحانی به اقدامات دولت یازدهم برای گسترش طرح پرورش 
ماهی در قفس در شمال و جنوب کشور اشاره کرد و افزود: باید 
اتکاء مردم به گوشت قرمز کم شود و افزایش استفاده از گوشت 

سفید برای سالمت مردم حائز اهمیت است.
برای  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
باید  گفت:  یازدهم،  دولت  برای  امر  این  اهمیت  و  اشتغال زایی 
طرح روستای بدون بیکار در همه مناطق کشور آغاز شود تا شاهد 

ریشه کنی بیکاری در کشور باشیم و این امر شدنی است.
دکتر روحانی با اشاره به شعار با تو می توانیم و بی تو نمی توانیم، 
اظهار داشت: اگر مردم احساس مسئولیت کنند و به صحنه بیایند 
کارهای بزرگی انجام می شود و در این مسیر باید همه قوا و ملت 
ایران برای عظمت کشور، اشتغال جوانان و سرافرازی ایران عزیز 

به میدان بیایند.
اپراتورهای  جدید  سایت های  افتتاح  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
ارتباطی استان گیالن، تصریح کرد: در این زمینه تحول بسیار 
به  آمده است و دسترسی مردم  بوجود  یازدهم  خوبی در دولت 
توان  افزایش  معنای  به  همراه  تلفن  چهارم  و  سوم  نسل های 

اطالعاتی، اشتغال زایی و ارتباطات بیشتر با جهان است.
برای  و ضروری  زیربنایی  امری  مهم  این  افزود:  روحانی  دکتر 
توسعه کشور است که 6۰۰ میلیارد تومان تاکنون سرمایه گذاری 
شده، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در استان در حال انجام است 
و امیدواریم فضای خوبی برای مردم و جوانان برای دسترسی به 

اطالعات فراهم شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت یازدهم با وجود حمالت 
فراوان این حق را برای مردم حفظ کرده و در برابر آن ایستادگی 
خواهد کرد تصریح نمود: دولت تدبیر و امید از همه حقوق ملت 
دفاع می کند و مردم نیز با حضور در صحنه حامی و پشتیبان این 

راه هستند.
دکتر روحانی با اشاره به انعقاد قرارداد 6 هزار واگن باری با روسیه، 
گفت: هزار واگن ساخته شده تحویل کشور خواهد شد و ۵ هزار 
واگن باقیمانده در ایران ساخته می شود که منجر به افزایش تولید 

و اشتغال زایی برای جوانان کشور می شود.
رئیس جمهور به افتتاح مجتمع الستیک بارز در استان کردستان 
و برخی تهمت های نادرست به دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: 
برخی می خواهند همه چیز را مبحوس و مردم را ناامید کنند. 
عده ای به دنبال این هستند که بگویند مردمی که سال ۹۲ رأی 
دادید و دولت یازدهم را انتخاب کردید، کار خوبی نکردید، اما مردم 
ایران در سال ۹۲ کاری خوب انجام دادند و فردی که انتخاب 

می شود، منتخب و نماینده مردم است.
با  آستارا   – رشت  راه آهن  احداث  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
مشارکت آذربایجان به زودی آغاز خواهد شد، گفت: هر قدمی که 
برداشته می شود، باید مایه امید همه کشور باشد و از این فضا و 

امکانات به خوبی بهره ببریم.
با اشاره به آغاز حلول ماه باصفای رجب، اظهار  رئیس جمهور 
برخی  رو  پیش  ماه  این ۳  در  رسانه ها  برخی  امیدواریم  داشت: 

شیوه ها را کنار بگذارند.

دکتر روحانی تأکید کرد: همه مردم استان گیالن سردار جنگل 
هستند و امیدواریم با افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این طرح ها و 
پروژه های مهم استانی، شاهد رشد و آبادانی در این استان باشیم.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با 
بیان اینکه در سفر فروردین ماه سال ۹4 شما به این منطقه انرژی 
مضاعفی برای تسریع در تکمیل فرایند احداث این مجتمع در 
میان مسئوالن، پرسنل و پیمانکاران پروژه ایجاد شد، افزود: بعد از 
حضور شما و کلنگ زنی احداث چهار پست اسکله از سوی مرحوم 
آیت ا.. هاشمی، عملیات ساخت اسکله های کاسپین به صورت ۲4 
ساعته و شبانه روزی طی ۱8 ماه پیگیری شد و خدا را شاکریم 
بندری که باید یازده سال دیگر آماده می شد هم اکنون مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
بندری  مجتمع  فنی  مشخصات  بیان  به  مسرور  رضا  مهندس 
کاسپین پرداخت و با اعالم اینکه دارا بودن عمق آبخور ۱4 متری 
امکان پهلوگیری تمامی کشتی های در حال تردد در دریای خزر 
را فرآهم می کند اضافه کرد: بهره گیری از توان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در احداث اسکله های این بندر، عدم ایجاد رسوب 
در آن و در نهایت امکان اتصال به شبکه ریلی کشور از جمله 
مهمترین وجوه تمایز بزرگترین مجتمع بندری ایران در دریای خزر 
است که با دارا بودن پس کرانه مناسب و مزایای قانونی منطقه آزاد 
انزلی می تواند به عنوان یک بندر نسل سوم به ایفای نقش بپردازد.

وی تصریح کرد: اهمیت و اثرات مثبت بندر کاسپین در آینده عاید 
همه می شود.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی دومین پروژه ای که با حضور ریاست 
جمهور مراحل ساخت آن آغاز می شود را، اسکله مارینای مجتمع 
با  کشور  مارینای  اسکله  بزرگترین  عنوان  به  کاسپین  بندری 
پهلو گیری ۳۵۰  آرامش هفت هکتاری خود ظرفیت  حوضچه 
شناور تفریحی –گردشگری بیان کرد و افزود: مجموع هزینه های 
ساخت اسکله مارینای مجتمع بندری کاسپین 4۰ میلیارد تومان 
خواهد بود که رقم ۲۰ میلیارد تومان آن از محل منابع مالی سازمان 
انزلی به منظور ساخت موج شکن های آن صرف  منطقه آزاد 

خواهد شد و مابقی نیز از سوی بخش خصوصی انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون گردشگری دریایی در دریای خزر 
وجود نداشت و با بهره برداری از این اسکله فرصت های متعددی 
برای رونق گردشگری دریایی در این منطقه و شمال کشور فرآهم 
می شود اضافه کرد: سومین پروژه ای که همزمان با حضور رئیس 
جمهور و به میمنت اولین روز ماه رجب فرآیند احداث آن شروع 
می شود مجموعه تفریحی گردشگری آکواریوم و پارک خزندگان 

منطقه آزاد انزلی است.
رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد انزلی به تشریح اهمیت این طرح 
نتایج و برکات  از  گردشگری پرداخت و گفت: این پروژه یکی 
برجام در منطقه و استان است که با مشارکت ۱۰۰ درصد خارجی 
که در کشورهای ترکیه، امارات و امریکا سرمایه گذاری نموده طی 
سه سال با میزان سرمایه گذاری ۳۰ میلیون یورو در فضایی به 
مساحت ۱۰ هزار متر مربع با هدف افزایش توانمندیها و جاذبه های 

گردشگری استان ساخته می شود.

مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد 
با حضور رییس جمهور؛

وحانی : مناطق  آزاد باید به مراکز مهم صادراتی در کشور تبدیل شوند دکتر ر
رییس  جمهور با اشاره به نامگذاری سال جدید به »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال«، 
تأکید کرد: مناطق آزاد  تجاری - صنعتی باید تولید و اشتغال را معیار و شاخص 

فعالیت ها و اقدامات خود را در سال کنونی قرار  دهند. 
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه پنج شنبه دهم فروردین ماه در جلسه 
سالیانه مدیران عامل مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور که به میزبانی این منطقه 
برگزار شد، اقدامات و فعالیت های دولت تدبیر و امید در زمینه مناطق آزاد را افتخارآمیز 
و با تحوالتی بزرگ  توصیف کرد و گفت: حرکت دولت در ۳.۵ سال گذشته در این 

زمینه درست و در مسیر صحیح قرار داشته است. 
رییس  جمهور گفت: از ابتدای کار دولت به دنبال این بودیم که مناطق آزاد از حالت 
مرکزی برای واردات  اجناس و کاالها و وسایل لوکس به مراکز مهم صادراتی و در 
نهایت به پایلوتی برای همه طرح های مهم در  کشور تبدیل شود.  وی امکان اتصال 
مناطق آزاد در جنوب کشور به آب های آزاد را یکی از ویژگی های مهم این مناطق 
 برشمرد و گفت: برای توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جنوب کشور، کشتیرانی 

از لحاظ استراتژیک و  راهبردی مهم ترین مسأله است.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه گسترش فرهنگ و تجارت در سطح جهانی بدون 
بهره گیری مناسب از دریاها امکان پذیر نیست،  اظهار داشت: سواحل گسترده ایران 
نعمتی خدادادی است.  وی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری – صنعتی نقطه اتصال 

با کشورهای همسایه بوده و نحوه  عملکرد از لحاظ بین المللی و سیاسی در این زمینه 
بسیار مهم است، تصریح کرد: رسالت مناطق آزاد توسعه  دیپلماسی اقتصادی، سیاسی 

و تجاری با کشورهای همسایه است. 
رییس  جمهور همچنین سرمایه گذاری در خارج و داخل، روابط علمی بهتر و جذب 
گردشگر را از مهم ترین  ویژگی های مناطق آزاد توصیف کرد.  وی با تأکید بر اینکه 
مناطق آزاد از لحاظ فرهنگی باید مایه اتصال و نزدیکی بین همه فرهنگ ها،  اقوام، 
گروه ها و مذاهب باشند، ادامه داد: باید انسجام داخلی در مناطق آزاد بیشتر شود و روابط 

 هر چه صمیمانه تر و وحدت بین همه ادیان و مذاهب در این مناطق شکل گیرد. 
دکتر روحانی با اشاره به نقش منشور حقوق شهروندی در پیوند و نزدیکی اقوام و 
مذاهب مختلف از جمله در مناطق  آزاد، تصریح کرد: بحث حقوق شهروندی تعارف 

نبوده و گامی مهم در اجرای قانون اساسی است و حتماً دیگر قوا نیز در این زمینه 
کمک  می کنند.  وی همچنین تأکید کرد: مردم محلی همجوار مناطق آزاد باید احساس 

کنند که وجود این مناطق به  نفع آنان است. 
رییس  جمهور تحول در بخش گردشگری را یکی از راه های سریع اشتغال زایی در 
کشور دانست و گفت: باید  امکانات تفریحی و گردشگری در مناطق آزاد فراهم شود.  
وی تأکید کرد: گردشگری حالل در ایران می تواند به یک برند در سطح جهانی 

تبدیل شود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه حل مسأله اشتغال، دغدغه و اولویت مهم و اصلی دولت 
تدبیر و امید است از  مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواست تا در این زمینه برنامه ریزی 
پر شتابی داشته باشند. وی همچنین به مذاکرات هسته ای و اجرایی شدن برجام اشاره 

کرد و گفت: برجام حادثه مهم  تاریخی در کشور بود و دولت جمهوری اسالمی ایران 
توانست با 6 قدرت جهانی مذاکره کند، حق خود را  پس بگیرد و قطعاً کار عظیمی در 

این زمینه انجام شد. 
رییس  جمهور ادامه داد: بهترین کارشناسان و متخصصان داخلی معتقد بودند که لغو 
قطعنامه ها شدنی نیست،  اما خط قرمز اصلی ما لغو قطعنامه ها بود و در این زمینه موفق 
شدیم.  وی خاطر نشان کرد: حل مسأله پی ام دی که زیربنای تحریم و فشار بود، کاری 

بسیار عظیم و ملی است.
دکتر روحانی با بیان اینکه برجام سایه جنگ و تهدید و تحریم ظالمانه را از کشور 
برداشت و فضای کار و تعامل با جهان را  مساعدتر کرد، گفت: باید از فضای پسابرجام 
در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به خوبی استفاده شود.  وی با تأکید بر اینکه ایجاد 
زنجیره اقتصادی در زمینه تولید و صادرات و ارتباط با دنیا در مناطق  آزاد، ضروری 
است، گفت: افزایش صادرات نیاز به استمرار دارد و ایجاد این زنجیره بویژه در سطح 
جهانی  از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر مناطق آزاد این زنجیره ها را در کشور 
ایجاد کنند، تحول بزرگی در  کشور، بویژه افزایش صادرات و اشتغال زایی بوجود می آید.

رییس  جمهور همچنین ضرورت تحول بخش ساختمان و مسکن و ورود مناطق آزاد 
به این عرصه را مورد  تاکید قرار داد.  وی با اشاره به اهمیت توجه به مسایل زیست 
محیطی در مناطق آزاد، گفت: توجه به این امر برای  رونق اقتصادی، گردشگری و 
توسعه پایدار ضروری است.  دکتر روحانی در پایان تصریح کرد: باید به مسأله پساب ها، 

رییس جمهور: منطقه آزاد انزلی از مناطق خوب و فعال کشور است که تحوالت 
بسیار خوبی در آن ایجاد شده است


