نماینده انزلی:

تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی
به قوانین قوی و کارشناسی شده نیاز دارد
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن:
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تخریبکنندگان رودخانهها در گیالن
مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند
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سناریوی هولناک
داماد کینهجو
برای قتل زوج جوان

دکتر معیتی ،شهردار بندر آستارا:
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پیشبرد پروژههای عمرانی
توسعهی زیرساختهای
گردشگری و رفع معضالت شهری
از اولویتهای شهرداری است
4

استاندار گیالن در حاشیه نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور:

راه آهن رشت -قزوین امسال
به بهرهبرداری میرسد

گیالن امروز -استاندار گیالن در حاشیه نشست پیگیریمصوبات سفر رئیس
جمهور گفت :بعضیها فقط به دنبال مانع تراشی در امور دولت هستند.
دکتر مصطفی ساالری در حاشیه این نشست با اشاره به برخی از انتقادها
و مخالفتها در انتصابات مدیران سیاسی افزود :به جای موضع گیریهای
غیرمرتبط در فکر خدمت به مردم باشیم نه اینکه تمام تالش را برای تحمیل
حزب و گروه خود به دولت به کار گیریم.
وی تاکید کرد :در مناصب سیاسی از کسی که همراه دولت نیست به هیچ
وجه استفاده نمی کنم.
حق استفاده از عناوین مقدس برای اهداف حزبی و جناحی نداریم
نماینده عالی دولت در گیالن گفت :هرگاه از افرادی که با دولت همدل و
همراه نبودند در مناصب سیاسی استفاده نمیشود ،عدهای شروع به مخالفت
و کارشکنی میکنند.
دکتر ساالری با انتقاد از اینکه عدهای به دنبال مانع تراشی برای تصمیمات
دولت هستند ،افزود :این افراد چون گروه موافقشان در مناصب دولتی قرار
ندارند ،به دنبال بهانهگیری و چوب الی چرخ گذاشتن هستند.
وی با بیان اینکه ما امانتدار مردم هستیم و باید مشکالت مردم را کاهش
دهیم ،گفت :بعضیها بارها به وزارتخانه مراجعه میکنند تا قرارداد بخشداران
جوان را لغو کنند اما کاش این پیگیری را در پیشبرد امور و تأمین منافع مردم
صورت دهند.

به جای حاشیهپردازی به دنبال خدمتگزاری به مردم باشیم
وی با اشاره به این که به جای حاشیهپردازی و تالش برای متوقف کردن جوانان
باید به دنبال خدمتگزاری به مردم و جذب اعتبارات الزم به استان باشیم گفت:
همین افرادی که در امور دولتی دخالت می کنند اگر بتوانند قدمی برای حل
مشکالت مردم بردارند ،دولت از آن ها حمایت می کند .دکتر ساالری با بیان
اینکه حق استفاده از عناوین مقدس را برای کارکرد حزبی و جناحی نداریم
گفت:متاسفانه عده ای تمام تمرکزشان دخالت در اموری است که جزء وظایف
ذاتی آنها نیست .وی باتأکید بر پرهیز از رفتار عوام گرایانه افزود :باید خدمتگزار
مردم باشیم و دنبال افراطی گری و ایجاد هیاهو در جامعه نباشیم .استاندار
گیالن با بیان اشتغال اولویت دولت است گفت:انشاهلل بتوانیم با همدلی و تعامل
با همدیگر و خدمت گزاری صادقانه مشکالت مردم را کاهش دهیم.
مصطفی ساالری با بیان اینکه یکی از مهمترین پروژه های دهه فجر امسال
افتتاح پروژه راه آهن در گیالن است ،گفت :یکی از پروژه های بزرگ بعد از
گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی در گیالن پروژه راه آهن است که با طراحی
مدرن و پیشرفته در دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد .وی در خصوص
اولویت های طرح های پروژهای گیالن به معضل پسماند اشاره کرد و افزود:
معضل پسماند در گیالن خیلی بیشتر از دیگر استان های کشور است و باید با
دید کارشناسی مسائل مربوط به این حوزه به ویژه در منطقه سراوان حل شود.
استاندار گیالن با اشاره به اینکه در بحث سلولزی و پوشاک در وضعیت خوبی به
سر میبریم گفت :باید از همه ظرفیتهای استان در این حوزه بهرهمند شویم.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت مطرح کرد:

عضویت چهارهزار دستگاه در سامانه ستاد
گیالن امروز -رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با اشاره به
عضویت چهار هزار و  ۳۸۸دستگاه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)،
گفت ۳۴ :هزار میلیارد تومان معامله انجام شده است .رمضانعلی صادق زاده
پیش از ظهر چهارشنبه در همایش استانی سامانه تدارکات الکترونیک دولت
(ستاد)که در سالن غدیر استانداری گیالن برگزار شد با اشاره به اینکه قانون
تجارت الکترونیک در مجلس ششم به تصویب رسید ،اظهار کرد :براساس این
قانون به وزارت بازرگانی سابق تکلیف شد که این مرکز را ایجاد کند .وی با بیان
اینکه اساسنامه این مرکز نیز در سال  ۸۹به تصویب هیئت وزیران رسید ،افزود:
در آن سال ها ثبت اسناد و امالک یکی از دستگاه هایی بود که از سامانه تجارت
الکترونیک در راستای ثبت امضای دیجیتال بهره برد .رئیس مرکز توسعه تجارت
الکترونیک وزارت صنعت در ادامه با اشاره به اینکه ساماندهی حوزه کسب و کار
در فضای مجازی یکی از مواردی است که در تجارت الکترونیک مورد توجه قرار
گرفته است ،گفت :براساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی کارشناسان
حوزه فضای مجازی بیش از  ۱۰۰هزار فعال در این حوزه حضور دارند .وی با
تأکید بر ضرورت ساماندهی این حوزه با توجه به فعاالن آن ،خاطرنشان کرد:
فعاالن فضای مجازی نیز باید همانند فضای حقیقی برای راه اندازی هر کسب و
کاری مجوزهای الزم را دریافت کنند.
اعطای لگوی سامانه تجارت الکترونیک به  ۴۰هزار سامانه
فعال در فضای مجازی
صادق زاده با اشاره به اینکه  ۴۰هزار سامانه کسب و کار فعال در فضای

مجازی تاکنون شناسایی و لگوی سامانه تجارت الکترونیک را دریافت کرده
اند ،تصریح کرد :این سبب می شود مردم به فعالیت این سامانه ها اعتماد
کرده و از آنها خرید کنند.
وی استان گیالن را یکی از استان های پیش رو در این حوزه دانست
و یادآورشد :سامانه تجارت الکترونیک در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و
جلوگیری از فساد نیز فعالیت داشته و امکان مبادله کاالهایی که در داخل
تولید می شود را در این فضا نمی دهد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با بیان اینکه این سامانه
فرادستگاهی بوده و بخش های خصوصی و غیر دولتی نیز می توانند در آن
فعالیت داشته باشند ،افزود :به دلیل وجود شفافیت در این سامانه بسیاری
از دستگاه ها تمایل دارند در این فضا حضور داشته باشند .وی شفافیت،
عدالت اجتماعی ،مبارزه با فساد و رانت و حمایت از تولید داخل را از مهم
ترین مزایای استفاده از این سامانه برشمرد و گفت ۵۳ :هزار کاال تولید
داخل شناسایی شده و در صورت معامله کاال اگر کاال در این لیست وجود
داشته باشد در راستای حمایت از تولید داخل اجازه معامله به آن داده
نمی شود.
صادق زاده با اشاره به عضویت چهار هزار و  ۳۸۸دستگاه در این سامانه
خاطرنشان کرد ۵۷ :هزار و  ۵۰۷تأمین کننده نیز در این سامانه عضویت دارند.
به گفته این مسئول  ۳۴هزار میلیارد تومان معامله در این سامانه صورت
گرفته و  ۸۰درصد از معامالت از اردیبهشت سال  ۹۶تاکنون بوده است.

با حکم معاون وزیر بهداشت

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیالن به عنوان دبیر شورای آموزش
پزشکی عمومی منصوب شد

گیالن امروز -دکتر آبتین حیدرزاده با حکم معاون آموزشی وزارت
بهداشت به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا دکتر باقر الریجانی معاون
آموزشی وزارت بهداشت دکتر آبتین حیدرزاده عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی گیالن را با حفظ سمت به عنوان معاون دبیرخانه شورای
آموزش پزشکی و تخصصی طی حکمی به عنوان دبیر شورای آموزش
پزشکی عمومی منصوب کرد.
متن حکم بدین شرح است:
جناب آقای دکتر آبتین حیدرزاده دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی گیالن سالم علیکم همانگونه که مستحضرید
برنامه تحول در نظام سالمت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت
یازدهم ،نقش مهمی در ارتقای سالمت جامعه ایفا نموده و بر همین
اساس در دولت دوازدهم نیز استمرار آن در اولویتهای اصلی قرار گرفته
است .در این میان تحول در نظام آموزش علوم پزشکی یکی از محورهای
مهم این برنامه است که در اسناد باالدستی همچون برنامه ششم توسعه
اقتصادی اجتماعی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است .نظر به تعهد
و تجارب ارزشمند جنابعالی ،بدین وسیله با حفظ سمت در دبیرخانه
شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی

عمومی منصوب می گردید تا با همکاری کلیه اساتید ،صاحبنظران و
دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل
با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:
– تالش در جهت ارتقاء سطح سالمت جامعه از طریق بازنگری در برنامه
درسی و آموزش های رایج دانشکده های پزشکی در مقطع دکترای حرفه
ای – کوشش مستمر در جلب همکاریهای بین بخشی در وزارت متبوع
به منظور تامین این هدف – تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تامین نیاز
کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار – ارتقاء کیفی آزمون ها  ،به
روزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای و موسسه
ای دانشکده های پزشکی – کاهش تصدی گری و واگذاری امور صف به
دانشگاهها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن – توسعه همکاریهای بین
المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی ،
طراحی کوریکولوم های مشترک  ،شناساندن مدارک دانش آموختگان در
سایر کشورها .توفیق جنابعالی را در اعتالی نظام آموزش عالی سالمت از
خداوند متعال خواستارم.
دکتر باقر الریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش
پزشکی و تخصصی

ملوان – سپیدرود؛ نبرد پرچمداران فوتبال گیالن

سی و هشتمین ال گیالنو در  50سال رقابت

بخش ورزش -دو تیم سپیدرود رشت و ملوان انزلی در چارچوب مرحله
یک شانزدهم نهایی جام حذفی برابر هم قرار می گیرند تا برگزارکننده سی و
هشتمین نبرد تماشایی تاریخ خود باشند.
سابقه بازی های این دو تیم برمی گردد به سال ها پیش .شوخی که نیست
صحبت نیم قرن قدمت است جایی که سپیدرود با سال تاسیسس  ۱۳۴۷با
همت مرحوم غالمرضا صومی شکل گرفت در برابر ملوان با تاریخ تاسیس
 ۱۳۴۸که توسط بهمن صالح نیا و جمعی از بزرگان انزلی بنا نهاده شد ،قرار
است برابر هم قرار بگیرند.
برخالف تاریخ طوالنی سپیدرود و ملوان اما در کمال تعجب دو تیم در پیش از
انقالب تنها در یک بازی رسمی برابر هم قرار گرفتند و سایر نبردهای دو تیم
به بعد از انقالب باز می گردد.
این دیدار سی و هشتمین مسابقه جدی دو تیم است و برای چهارمین مرتبه
است که در مسابقات جام حذفی برابر هم صف آرایی می کنند و هر سه بازی
پیشین جام حذفی را ملوان به سود خود به پایان رسانده است.
ملوانان در بازی های رسمی و دوستانه  ۱۵بار پیروز شده اند و سپیدرودی ها
 ۸بار و  ۱۴مسابقه هم به تساوی کشیده شده است.
بهمن صالح نیا از ملوان و احمد صومی از سپیدرود سابقه بیشترین حضور بر
روی نیمکت دو تیم را در بازی های مشترک دارند و نکته جالب در ارتباط با
این بازی به جز حواشی پرشمار و سکوهای همیشه لبریز از جمعیت بر می
گردد به آوراژ گل تیم برنده که هرگز هیچکدام از دو تیم موفق نشدند در بازی
های رسمی با اختالفی بیش از دو گل برنده از زمین خارج شوند.
در ادامه تاریخچه ای کامل از بازی های رو در روی کالسیک ترین مسابقه
شمال کشور و دومین دربی مهم فوتبال ایران را جمع آوری کردیم و اشاره ای
مختصر کردیم به مهم ترین رویدادهای به وقوع پیوسته در هر بازی.
مسابقه ای که چند سالی است به ال گیالنو مشهور شده و پر واضح است که
هیچ واژه ای به جز مسابقه سپیدرود – ملوان نمی تواند مفهوم اصلی داستان
را برساند.
البته به دلیل نزدیکی دو شهر و تاریخ طوالنی این دو تیم بارها در مسابقاتی که
جنبه دستگرمی داشته در برابر هم قرار گرفتند که به دلیل غیر مستند بودن
آمار آن بازی ها از اشاره به آنها خودداری کردیم و این گزارش تنها به بازی
های رسمی و تورنمت های دوستانه ای که با حضور تماشاگران و مسئوالن
رسمی برگزار شده ،اختصاص یافته است.
 -۱سال  ۱۳۵۵نخستین رویارویی رسمی فوتبال رشت و انزلی با نبرد
سپیدرود و ملوان در جام حذفی ایران در تک بازی ورزشگاه انزلی رقم خورد
این بازی با تمام حواشی به وجود آمده به نفع شاگردان بهمن صالح نیا با دو
گل غفور جهانی و عزیز اسپندار در مقابل تک گل کامیاب خاتمه یافت و در
پایان همان سال قهرمان جام حذفی ایران شدند.
در این مسابقه مرحوم کاوه کاویانپور (پدر حامد کاویانپور) که همان سال از
ملوان به سپیدرود آمده بود شب مسابقه مصدوم شد و به جای او هوشنگ
امجدی دروازه بان دوم سپیدرود در چارچوب ایستاده بود و بهمن صالح نیا و
فریدون عسگرزاده مربیان دو تیم بودند.
 -۲نخستین بازی دو تیم پس از انقالب مربوط می شود به یک تورنمنت
دوستانه به نام جام انقالب در رشت که سپیدرود موفق شد با تک گل
حمیدرضا منصوری عالوه بر شکست ملوان و کسب مقام قهرمانی به نخستین
برد خود برابر ملوان دست پیدا کند.
 -۳سال  ۱۳۶۱سپیدرود و ملوان سه بار با هم مصاف دادند یک بازی دوستانه
در جام دامپروری و دو بازی رسمی در لیگ گیالن .در جام دامپروری رشت
سپیدرود توانست با دو گل حمیدرضا منصوری و رسول حقدوست در برابر تک
گل احمد اسپندار ملوان را شکست دهد.
 -۴در همان سال سپیدرود در لیگ گیالن در یک بازی نفس گیر با دو گل
ملوان را مغلوب کرد .گل اول بازی را مرحوم مهرداد هوشنگی و گل دوم را
حمیدرضا منصوری به ثمر رساند این بازی رفت دو تیم بود.
 -۵سال  ۱۳۶۱در بازی برگشت در انزلی دیدار دو تیم با نتیجه  ۰-۰به پایان

رسید .سرمربیگری ملوان را بهمن صالح نیا و سرمربیگری سپیدرود را احمد
صومی برعهده داشت.
جنجالی ترین دربی تاریخ دو تیم
 ۶و  -۷بی شک جنجالی ترین داربی تاریخ دو تیم به سال  ۱۳۶۲بر می گردد
که تصمیمات بحث برانگیز رئیس وقت هیات فوتبال گیالن در نیمه نهایی
لیگ گیالن موجب شد که آتش خشمی که از این مسابقه شعله ور شود تا
سال ها دامن فوتبال گیالن را در بر بگیرد.
اوج فاجعه زمانی روی داد که وقتی مسابقه رفت دو تیم در رشت با نتیجه
صفر بر صفر مساوی شد و بازی برگشت در حالی که در پایان  ۹۰دقیقه با
تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود و بر طبق قوانین بدیهی فوتبال به دلیل
احتساب دو برابر بودن گل مهمان در خانه حریف ،باید بازی به سود سپیدرود
خاتمه پیدا می کرد ،با دستور ایرج زهرابی مسابقه به وقت اضافه کشیده شد!
در آن دیدار سپیدرود خوب شروع کرد و شوت محمد احمدپور دروازه ملوان
را باز کرد ،اما در دقیقه  ۷۰یک پنالتی درست برای ملوان گرفته شد و پنالتی
را غفور جهانی نواخت و مصطفی خمامی آن را مهار کرد و در حالی که
تماشاگران میزبان فریاد می زدند یا مرگ یا پنالتی ،داور آن بازی (مرحوم علی
رضا قویدست) اعالم کرد که غفور پیش از سوت او ضربه را زده و باید پنالتی
تکرار شود! در کمال تعجب این بار محمد قدیربحری پشت پنالتی تکراری
ایستاد و توانست گل تساوی ملوان را به ثمر برساند.
بازی در نهایت یک بر یک به پایان رسید و در حالی که سپیدرودی ها مشغول
شادی بودند به دستور زهرابی ،داور رای به ادامه بازی در وقت های اضافه داد
و علی رغم سرباز زدن های اولیه رشتی ها در نهایت بازی به وقت های اضافه
برگزار شد و در حالی که بازی به دقیقه  ۱۲۰و شروع پنالتی ها نزدیک می شد
مرحوم قایقران در نخستین بازی رسمی عمرش با یک شوت راه دور بی نظیر
در دقیقه  ۱۱۸استادیوم را منفجر کرد و ملوان را به دیدار پایانی لیگ گیالن
فرستاد .در پایان مسابقه هواداران دو تیم به جان هم افتادند و مرحوم محمد
بوقی ،بوقچی معروف سپیدرود و پرسپولیس با ضربات چاقو راهی بیمارستان
شد و حواشی این مسابقه آنقدر بزرگ بود که رییس هیات فوتبال تا مدت ها
در دفتر کارش در رشت حاضر نمی شد و برگزاری مسابقه فینال ملوان با پاس
انزلی تا  ۲ماه به تعویق افتاد و فوتبال استان به نوعی تعطیل شد.
البته کینه و خشم آن تصمیم عجیب همچنان تا امروز در دل سپیدرودی ها
باقی مانده است.
 ۸و  -۹سال  ۱۳۶۳پس از آن مسابقه جنجالی آرامش پس از توفان به وقوع
پیوست و دو تیم در چارچوب لیگ گیالن در هر دو بازی رفت و برگشت به
تساوی بدون گل رسیدند.
 -۱۰سال  ۱۳۶۴طالیی ترین سال سپیدرود در برابر ملوان بود که هم در بازی
رفت و هم برگشت ملوان را شکست داد .قرمزپوشان دیدار رفت را در انزلی با
نتیجه دو بر صفر با دو گل حاجی پور و رسول حقدوست به سود خود پایان
دادند .این برد آخرین برتری سپیدرود در بندر نیز تا به امروز است.
 -۱۱بازی برگشت را بازهم سپیدرود در رشت با گل حاجی پور با نتیجه یک
بر صفر به سود خود به پایان رساند در این سال سپیدرود قهرمان لیگ گیالن
شد که در بحبوحه جنگ و نبود لیگ سراسری بعد از لیگ استانی تهران ،یکی
از جذاب ترین و پرتماشاگرترین لیگ های کشور بود .بهمن صالح نیا مربی
ملوان و احمد صومی مربی سپیدرود بود و پس از این دو شکست صالح نیا با
یک جوانگرایی بنیادی اقدام به بازسازی ملوان کرد.
 -۱۲سال  ۱۳۶۵این دو تیم سه بار برابر هم قرار گرفتند .در بازی رفت لیگ
گیالن در انزلی ملوان با دو گل حمید محمدیان و احمد اسپندار برادر عزیز
اسپندار به پیروزی رسید.
 -۱۳بازی برگشت در رشت یک بر یک مساوی شد که گل ملوان را محمد
احمدزاده به ثمر رساند و احمد صومی برای جبران گل خورده سید علی
محمدی دفاع آخر خود را به عنوان فوروارد نوک به زمین فرستاد تا همین
بازیکن گل تساوی رشتی ها را به ثمر برساند.
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