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سینا هوشمند

بانوی سبز ایران در ادامه سفر خود به استان های 
از  سفر  این  حاشیه  اما  شد  گیالن  وارد  شمالی 
از  تعدادی  که  جایی  خورد  رقم  پیش  مدت ها 
زمانی  تا  خواستند  »ابتکار«  از  گیالن  نمایندگان 
که مشکالت ساماندهی زیاله سراوان و سدشفارود 

را حل نکرده به گیالن نیاید. 
از  فراتر  را  پا  رشت  نماینده  کوچکی نژاد  حتی 
این ها گذشت و گفته بود با ورود ابتکار به گیالن 
صورت  هر  در  دارد.  وجود  »درگیری«  احتمال 
رئیس سازمان محیز زیست کشور وارد گیالن شد 
و در جلسات مختلف از کارگروه پسماند گرفته تا 
تاالب های  به  و  کرد  نمایندگان شرکت  با  نشست 
از مشکالت  اینکه گره ای  بدون  نیز سر زد  استان 

گیالن باز شود.
آری ابتکار به گیالن آمد و همان حرف های قدیمی 
را برایمان بازگو کرد که »رییس جمهور بر احیای 
زباله  »تفکیک  دارد«,  تاکید  رشت  رودخانه های 
مورد  را  سبز  اقتصاد  »باید  است«,  مهم  مبدا  از 
بارها  که  دیگر  جمله  چند  و  دهیم«  قرار  توجه 
دستاورد  مهم ترین  شاید  شنیده ایم.  را  آن  نظیر 
سفر ابتکار به گیالن این باشد که بدانیم برای حل 
مشکالت زیست محیطی خود بیش از اینکه چشم 
به »مرکز« داشته باشیم باید بر ظرفیت های درون 

استانی خودمان تکیه کنیم.
چون  هایی  طرح  که  می دانیم  نیک  اگرچه 
مالی  منابع  نیازمند  و گوهررود  زرجوب  پاکسازی 
گروه های  در  که  اراده ای  اگر  اما  است  فراوان 
از  عینک  تاالب  پاکسازی  برای  زیستی  محیط 
دارد در وجود همه ی مسئوالن  آبی وجود  سنبل 
نخواهد  از پیش  باشد کاری  نداشته  گیالن وجود 
رفت.همانند آنچه که در قضیه لندفیل سراوان رخ 
منابع  با  شهرداری  اختالفات  شاهد  هنوز  و  داده 

طبیعی هستیم. 
مطمئنا اگر همه ی مسئوالن به یک فهم مشترک 
محیط  مشکالت  حل  دیگر  وقت  آن  یابند  دست 
زیستی استان نیاز به توپ و تشر نمایندگان ندارد 
و اقدامات انجام شده تنها به صورت گفتاردرمانی 

نخواهد بود.

سـرانجـام 
ابتکار آمـد

دولت یازدهم 
کشور را از یـک بحران 

بزرگ نجات داد

جوانان دیار میرزا | مراسم افتتاح منطقه تفریحی 
رییس  ایوبی،  ا…  حجت  حضور  با  نارنج«،  »باغ 
شد.  برگزار  الهیجان  در  کشور  سینمایی  سازمان 
وی در این مراسم با بیان اینکه هنر، زبان بیان پیام 
مبدع  ایرانیان  کرد:  اظهار  است،  ها  خواسته  و  ها 
ایوبی، همچنین  اهلل  تئاتر خیابانی هستند. حجت 
هفته  های  برنامه  افتتاح  مراسم  در  امروز  صبح 
از  قبل  ایران  افزود:  در شهرستان الهیجان  دولت 
روی کار آمدن دولت یازدهم، در مسیر بدی پیش 
می رفت و دچار درگیری های بی حاصلی بود اما 
رهبری  تحت  مدبرانه  های  سیاست  با  دولت،  این 
بحران  یک  از  را  کشور  رهبری،  معظم  مقام  های 

بزرگ نجات داد. 
وی که به عنوان نماینده دولت برای افتتاح طرح 
الهیجان  سرچشمه  روستای  در  گازرسانی  های 
علیه  ها  تحریم  اگر  داد:  ادامه  بود،  یافته  حضور 
کشورمان با همان صورت پیش می رفت، به طور 
اضافه  ایوبی  آمد.  نمی  بوجود  امروز  آرامش  قطع 
اسالمی  ایران  در  فعالیت  و  کار  امروز فضای  کرد: 
استوار،  و  محکم  اراده  با  باید  همه  و  است  آماده 
تالش کنند تا مشکالت کشور یکی پس از دیگری 
رفع شود. وی یادآور شد: رونق و آبادانی، حق ملت 
ایران است و سرمایه گذاری های الزم در این زمینه 

باید انجام شود. 
خاطرنشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
کرد: کارهای بزرگی در دولت در حال انجام است 
که ارزش بعضی از این اقدامات، بعدها برای مردم 
هفته  روز  پنجمین  با  همزمان  روشن خواهد شد. 
دولت، طرح گازرسانی به ٢۵ روستای الهیجان، در 
روستای سرچشمه این شهرستان با حضور حجت 
این  به  گازرسانی  افتتاح  با  شد.  افتتاح  ایوبی  اهلل 
به  الهیجان  روستایی،  گازرسانی  اتمام  و  روستاها 
خیل شهرستان های سبز کشور از نظر گازرسانی 

پیوست. 

جوانان

ایوبی، رییس سازمان سینمایی کشور در الهیجان : طرح پرچم آبی در سواحل اجرا می شود
جوانان دیارمیرزا | دنیال ابراهیمی : معصومه ابتکار گفت: 
خوشحالم که به عنوان نماینده دولت در اینجا حضور دارم 
و شاهد پیشرفت گیالن در همه زمینه ها هستم. رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه دولت 
و شخص روحانی به ورزش توجه خاصی دارند اظهار کرد: 
نگاه ما به ورزش بانوان و همگانی ویژه است زیرا می تواند 
از لحاظ روحیه و فیزیولوژیکی به بانوان کمک کند. ابتکار 
افتخار  با اشاره به مدال کیمیا علیزاده در تکواندو گفت: 
بخش  در  را  المپیک  در  کشور  مدال  اولین  که  میکنیم 
ارتباط محیط زیست و  ایتکار  بانوان را به دست آوردیم. 
ورزش را بسیار قوی دانست و گفت: به مانند هوای سالم 
برای پیاده روی، آب سالم برای شنا, ورزش یعنی محیط 
سالم و برای تمیز نگاه داشتن محیط باید تالش کنیم.وی 
افزود: تک تک ما مسئولین در کنار مردم وظیفه داریم که 
به محیط زیست کمک کنیم. امروز فدراسیون ها با محیط 
زیست همکاری تنگاتنگی درند و به ورزشکاران توصیه می 
کنند که در اهتمام پاکیزگی محیط زیست تالش کنیم. 
رئیس سازمان محیط زیست کشور با تاکید بر حفاظت و 
حراست از دریای خزر گفت: طرح پرچم آبی اجرا می شود 
و هر ساحلی که پاک باشد یک پرچم دریافت می کند که 

نشان دهنده پاکی آن ساحل است. 
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آینده اشتغال گیالن 
امیدوار کننده اسـت

آموزش و پرورش جوالنگاه سیاسی نیست
حاجتی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن: 

6
طرح گاز رسانی به

4 200 روستای گیالن افتتاح شد

کرد  اشاره  گیالن  استاندار  با  تفاهمنامه  امضای  به  وی 
مناطق  مورد  تا  شود  می  امضا  تفاهمنامه  این  گفت:  و 
گیرد  انجام  مطالعاتی  مدیریت  ها  تاالب  و  حفاظت شده 
و در سواحل طرح های ورزشی و تفریحی اجرایی شود. 
ابتکار با اشاره به اینکه امروز اقتصاد دوار است و دیگر به 
طور خطی نیست، تصریح کرد: میزان برداشت از طبیعت 
باید  آن  برای  باید  و  برابر شده  در ۷۰ سال گذشته سه 

برنامه داشته باشیم.
وی گفت: احیای اختصاص یک در هزار درآمد واحدهای 
صنعتی برای اجرای طرح های زیست محیطی و آیین نامه 

آن به استان ها ابالغ شده است.
ابتکار با بیان اینکه در دولت مصوبه خوبی برای طرح های 
پسماند داریم، یادآور شد: کود پسماند مورد تأیید وزارت 
زمینه  این  در  و شهرداری ها  قرار گرفته  جهاد کشاورزی 

می توانند درآمدزایی داشته باشند. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تفکیک زباله از مبدا 
اکنون روش  از موضوع های مهم دانست و اظهار کرد:  را 

زندگی به گونه ای است که تنها زباله تولید می کنیم.
رود  گوهر  و  زرجوب  رودخانه های  احیای  درباره  ابتکار 
افزود: دولت پیگیر احیای رودخانه های زرجوب و  رشت، 

گوهررود و تاالب انزلی است.

بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی سبزه میدان رشت افتتاح شد
جوانان دیارمیرزا | مراسم بهره برداری از فاز دوم گام اول سند 
ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی سبزه میدان رشت با 

حضور ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
شهروندان باید خود یک شهردار باشند

فرانک پیشگر عضو شورای شهر رشت در این مراسم ضمن 
قدردانی از مجموعه شهرداری شهر رشت اظهار کرد: بازسازی 
سبزه میدان و پروژه هایی که این مدت در سطح شهر رشت 
در حال انجام بوده در جهت سیاست های شورا و شهرداری و 
در راستای توسعه پایدار, برندسازی و اعتمادسازی شهر رشت 
است.وی افزود: پایداری اجتماعی زمانی به وجود می آید که 
مردم از محیط اطراف خود لذت ببرند و تعلق خاطر داشته 
باشند و خود را در حفظ و نگهداری شهر کوشا بدانند و در 

واقع به عنوان یکی از شهرداران رشت باشند.
موضوعات اجتماعی اصلی ترین هدف ماست

محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت نیز در این مراسم اظهار 
کرد: این میدان یک بافت تاریخی با ۳۰ هزار متر مربع وسعت 
دارد و احیای آن مربوط به بخشی ازدوره قاجاریه و پهلوی 
این  از  مردم  استفاده  انشااهلل  گفت:  رشت  شهردار  است. 
بافت بتواند در ترویج نگاه اجتماعی کمک حال ما باشد و 
امیدوارم همین نگاه اجتماعی را به سطح محالت برسانیم 

تا در بعد اقتصادی نیز از آن بهره گیریم.

بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران در ادامه خاطراتی 
را از دوران کودکی و گذشته سبزه میدان برای حاضرین 

تعریف کرد.
این مراسم گفت: به  معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در 
یاد دارم در مراسم افتتاحیه بافت تاریخی میدان شهرداری 
رشت از رشت به عنوان اولین ها یاد می کردند و خوشحالم 

که یک اولین دیگر به آن اضافه می شود. 
وی افزود: شهر رشت اولین شهری است که اقدام به سند 
یک  عنوان  به  بازآفرینی  موضوع  و  است  کرده  بازآفرینی 
سیاست های دارای اولویت در وزارت است و آن چه در 
رشت رخ داده یک آرزوی بزرگ است که روزی و روزگاری 
شهر را به کیفیت مطلوب برای شهروندان خود برگردانیم. 
دوره  دو  در  ریزی کمی  برنامه  نظام  کرد:  تصریح  ایزدی 
گذشته اجاره نداده که به کیفیت توجه کنیم و سند باز 
بخشی  هویت  به  زندگی  کیفیت  ارتقا  کنار  در  آفرینی 
و شهرسازی  راه  وزیر  تاکید می کند.معاون  نیز  یک شهر 
دهنده  نشان  میدان  سبزه  بازآفرینی  کرد:  خاطرنشان 
فرهنگ و تمدن این استان است و دست مریزاد به مدیران 
شهری شهر رشت که چنین جسارت و خالقیتی داشتند 
اولویت  در  را  رشت  در  شهری  زندگی  کیفیت  ارتقای  و 

خود قرار دادند.

وی افزود: قطعا موضوعات اجتماعی اصلی ترین هدف ماست 
و مسن تر ها با انتقال تجربیات به نسل های بعد می توانند 

کمک زیادی به فرهنگ اصیل ما کنند. 
خاطرات »انوش نصر« از زمانی که تارزان می شد

دارم و  ادامه مراسم گفت: ۷۵ سال سن  نیز در  نصر  انوش 
میدان  سبزه  افزود:  دارم.وی  خاطره  به  قشنگ  را  سال   ۷۰
درخت های قطوری داشت, آنگونه که وقتی فیلم های تارزان 
را می دیدم از درخت های چنار مانند تارزان باال می رفتم و 

بازی می کردیم.

استاندار گیالن :

2

رشد 60 درصدی پروژه های
آبرسـانی در گیـالن

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن:  

4

 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی :

حمـایـت از شـرکت هـای 
فـنـاور و دانـش بـنـیـان
رویکرد سـازمان منطقه آزاد انـزلی
4
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جوانان دیار میرزا | غیبت های پنج عضو شورای اسالمی 
در  محلی  پارلمان  این  و  دارد  ادامه  همچنان  گرگان 
آستانه انحالل قرارگرفته اما مسئوالن گلستانی سکوت 
پیشه کرده اند. دوره چهارم شورای اسالمی شهر مرکز 
و  مردم  برای  پرفرازونشیب  دوره ای  گلستان  استان 
شورای  هرچند  بود.  شوراییان  صدالبته  و  شهروندان 
گرگان در دوره دوم هم یکی از خبرسازترین شوراهای 
شهر در استان بود اما درنهایت با اجماع شوراییان رأی 
به برکناری ایرجی شهردار وقت گرگان دادند و پرونده 
اختالفات شورا و شهرداری بسته شد. اما فعالیت دوره 
چهارم شورای اسالمی شهر گرگان در ابتدا آغاز شیرینی 
داشت و به سرعت حسین صادقلو به عنوان شهردار مرکز 
استان انتخاب شد اما در فاصله ای کوتاه جدال اعضای 

شورا و شهردار آغاز شد.
جدالی که باعث شد ۱۳ عضو شورای شهر گرگان در دو 
گروه پنج نفره حامیان شهردار و گروه دیگر که مخالفان 
قانونمند  اعضای  را  خود  اما  شدند  می  نامیده  شهردار 

شورای شهر گرگان معرفی می کردند تقسیم شود.
پس از یک دوره نسبتاً کوتاه آرامش بعد از طی کردن 
حاشیه های زیاد در شورای مرکز استان، ابالغ ممنوعیت 
به کارگیری نیروهای بازنشسته در دستگاه های اجرایی و 
ابهام در ایثارگر بودن یا نبودن حسین صادقلو شهردار 
مخالفان  و  موافقان  بین  اختالفات  دایره  استان  مرکز 

ماندن شهردار را وارد فاز جدیدی کرد.
تا جایی پیش رفت که در هفت جلسه  اختالفات  این 
متوالی پنج عضو از شورای ۱۳ نفِر مرکز استان در صحن 
از حالت رسمی  نیافته و جلسات را  علنی شورا حضور 

خارج کردند.
تصمیم گیرنده نهایی رئیس شورا و فرمانداری است
گفت:  دراین باره  گرگان  اسالمی  شورای  سخنگوی 
تاکنون پنج عضو شورا )آقایان گرزین، ربیعی، جرجانی 
در  متوالی  جلسه  هفت  عبداللهی(  خانم  و  یوسفی  و 
جلسات صحن علنی شرکت نکرده اند. علیرضا پزشکپور 
شورا  عضو  چند  یا  یک  اگر  شوراها  قانون  طبق  افزود: 
۶ جلسه متوالی و یا ۱۲ جلسه غیرمتوالی در جلسات 
بگیرد  تصمیم  می تواند  که  رئیس شورا  نکنند،  شرکت 
چگونه عمل کند. وی ادامه داد: اکنون تصمیم گیر نهایی 
را  اعضا  غیبت  باید  شورا  رئیس  است،  گرگان  فرماندار 
به فرمانداری گزارش کرده و آن ها تصمیم گیری کنند. 
از  اینکه  بابیان  استان  مرکز  اسالمی  سخنگوی شورای 
به  پاسخ  در  ندارم،  اطالعی  شورا  رئیس  نهایی  تصمیم 
این سؤال که آیا ممکن است ادامه این روند به انحالل 
امکان  کرد:  تصریح  شود،  منجر  گرگان  شهر  شورای 
انحالل شورا وجود ندارد چراکه هشت عضو شورا در تمام 
کرد:  خاطرنشان  حضورداشته اند.وی  جلسه  هفت  این 
مطابق قانون شوراها فقط باید نسبت به عدم حضور پنج 
عضو شورا در جلسات تصمیم گیری شود.پزشکپور بابیان 
بدون  طرح  و  الیحه  گذشته ۲۶  هفته  هفت  در  اینکه 
متضرر  کرد:  تأکید  است،  زمین مانده  بر  تصمیم گیری 
اصلی این عدم حضور اعضا و رسمیت نیافتن جلسات، 
به  مردم هستند. سخنگوی شورای شهر هرچند راجع 
تصمیم نهایی رئیس شورا اظهار بی اطالعی می کند اما 
با قاطعیت می گوید شورای اسالمی مرکز استان منحل 
این  اینکه درنهایت  این پاسخ و  نمی شود. صحت وسقم 
موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا فرمانداری، اداره 
کل امور شهری و شوراهای استانداری به عنوان متولی 
نظارت بر حسن عملکرد شوراها و شهرداری ها به برخورد 
بود  این موضوع خواهند داشت، سواالتی  با  واکنشی  و 
که به پاسخ ندادن رئیس شورا و مدیرکل شهری و امور 
شوراهای استانداری گلستان بی پاسخ ماند.مدیرکل دفتر 
شهری استانداری گلستان که پس از استعفای عبدالرضا 
چراغعلی در سال گذشته و ماه ها خالی بودن این پست، 
تاکنون روی ثابتی ندیده و دو مدیرکل دیگر هم دیده 
ترین دستگاه ها و در  برانگیز  از چالش  به یکی  است، 
شده  تبدیل  کل  ادارات  ترین  گریز  رسانه  حال  عین 
و  سردارزاده  احمد  زمان  در  هم  مهر  خبرگزاری  است. 
هم در زمان محمد حمیدی بارها پیگیر مساله شهردار 
گرگان از این اداره شده ولی هیچ یک از دو مدیرکل در 
زمان مدیریت خود حاضر به پاسخگویی شفاف و عنوان 
کردن دالیل اجرا نشدن قانون در این حوزه نشده اند تا 
همچنان ابهامات زیادی درباره تخلفات انجام شده در این 

حوزه باقی بماند.
از رسمیت انداختن جلسات شورا از مصادیق 

سلب عضویت است
گرچه پاسخ درستی از مدیران کل در حوزه استانداری 
نگرفتیم ولی برای شفاف شدن مساله و بررسی نظر قانون 
درباره موضوع شهرداری گرگان به سراغ یک حقوقدان 
رفتیم. پیدا کردن حقوقدانی که بخواهد در این رابطه 
صحبت کند هم کار راحتی نبود زیرا بسیاری از حقوق 
برخی  سوی  از  سیاسی  فشارهای  آنچه  دلیل  به  دانان 
مقامات دولتی و ناراحتی مدیران عنوان می کردند، حاضر 
به توضیح شفاف دراین باره نشدند. اما یک حقوق دان و 
اتفاقات رخ داده  قانونی  ابعاد  به تشریح  مدرس دانشگاه 
ممکن  هرچند  گفت:  و  پرداخت  گرگان  شورای  در 
است آئین نامه داخلی شوراها کمی متفاوت باشد اما در 
باید  اعالم کرده،  به صراحت  قانون گذار  ابالغی  آئین نامه 
دو جلسه عادی در ماه در شوراهای اسالمی شهر برگزار 
قانون  مطابق  همچنین  افزود:  پاک دامن  شود.ابوالفضل 
کاری  مقتضیات  اساس  بر  فوق العاده  جلسات  شوراها 
شهرهای مختلف، حسب درخواست فرماندار و مسئوالن 

استانداری و یا نیازهای اعضای شورا، برگزار می شود.

گیالن

استاندار گیالن : 

افتتاح  آیین  در  گیالن  استاندار   | میرزا  دیار  جوانان 
پروژه های آبرسانی روستایی استان  در لنگرود آینده 
اشتغال گیالن را امیدوار کننده دانست و افزود :  به هر 
میزان که تالش کنیم سهم بخش خصوصی و تجاری را 

در توسعه استان افزایش دهیم به آن می بالیم. 
گرامیداشت  با  آیین  این  در  نجفی  محمدعلی  دکتر 
باهنر و تبریک هفته  یاد و خاطره شهیدان رجایی و 
به  را  روز  این   : داشت  اظهار  کارمند  روز  و  دولت 
تمامی کارمندان و کارگزاران صدیق نظام که بی ادعا 
و پرتالش در خدمتگزاری هر چه بیشتر به مردم در 
تالش هستند تبریک می گویم. استاندار گیالن با اشاره 
به رشد شاخص های توسعه ای در استان اظهار داشت 
: آمارها گویای همدلی و همراهی مسئولین و آینده ای 

امیدوار کننده در توسعه و شکوفایی استان است. 
مشکالت  یادآوری  با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
 : داشت  اظهار  گذشته  سال های  در  کشور  عدیده 
المللی   بین  و  اقتصادی، سیاسی  از مشکالت  بخشی 
را به جهت دشمنی استکبار و بخش دیگر را نیز به 
بود.  کشور  در  مدیریتی  عملکردهای  برخی  جهت 
استاندار گیالن به تصمیم دشمنان به منظور کاهش 
هر چه بیشتر صادرات نفت کشورمان اشاره کرد و با 
بیان اینکه میزان صادرات نفت کشورمان به کمتر از 
مذاکرات  اگر   : افزود  بود  یافته  کاهش  میلیون  یک 
تا  بود  این  بر  دشمنان  تصمیم  نمی پذیرفت  صورت 
صادرات نفت کشورمان را به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه 
و آن هم تنها در برابر دارو و نه حتی غذا کاهش دهند. 
عالمانه  و هدایت های  به عنایت رهبری  اشاره  با  وی 
بخش های  در  شده  حاصل  موفقیت های  در  ایشان 
دار  سکان  الحمدا…   : داشت  اظهار  کشور  مختلف 
دیپلماتی  خود  که  است  فردی  امید،  و  تدبیر  دولت 
اندیشه و تجربیات سیاسی،  از  با کوله باری  بزرگ و 
نظامی و امنیتی در بخش های مختلف و دارای سوابق 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  در  ساله   ۲۰ عضویت 
اسالمی، ۱۶ ساله دبیری شورای امنیت ملی و سوابق 
درخشان انقالبی است. دکتر نجفی با ذکر خاطره ای 
از سرمایه گذاری که در شرایط سخت تحریم ها برای 
می شد  پول  چمدان  حمل  به  مجبور  تجارت  انجام 
از  بیش  اکنون  شده  ایجاد  جدید  فضای  با   : افزود 
به  با کشــورمان شروع  بیــن الملــلی  بانــک   ۴۵۰
از بانک ها که وابسته به  البته برخی  همکاری کردند 
صهیونیست و استکبار جهانی به بهانــه هـای مختلـف با

مـرگ205 نفر بر اثـر حـوادث 
رانندگی امـسـال در مـازندران

جوانان دیار میرزا | مدیر کل پزشکی قانونی مازندران 
اثر  بر  نفر  تعداد ۲۰۵  امسال  اول  ماه  در چهار  گفت: 

تصادفات رانندگی در مازندران جان باختند.
علی عباسی با اشاره به کاهش تلفات حوادث رانندگی 
روستایی  راه  و  شهری  برون  درون،  محور  سه  در  در 
تصریح کرد: جاده های برون شهری با ۱۲9 مورد و پس 
از آن به ترتیب محور درون شهری با ۶۴ و راه روستایی 
با ۱۲ مورد فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید.

نفر  تعداد ۲۰۵  امسال  اول  ماه  افزود:در چهار  عباسی 
شامل ۱۶۵ مرد و مابقی زن بر اثر تصادفات رانندگی 
مشابه سال  به مدت  نسبت  رقم  این  که  باختند  جان 

قبل ۲۶درصد کاهش داشت.
وی گفت: بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط 
آمل،  و   ۵۲ با  بابل   ،  7۴ با  ساری  های  شهرستان  به 
چالوس هر کدام با ۴۲ مورد در رتبه بعدی قرار دارند.

زمان  در  افزود:  متوفی  وضعیت  تفکیک  در  عباسی 
نفر  عابر، سرنشین،۵۰   افراد  از  نفر  تصادف ۶8  وقوع 
موتورسوار، ۴۴ نفر راننده، ۳9 نفر سرنشین و ۴ نفر هم 

دوچرخه سوار هستند.
اینکه  به  اشاره  با  مازندران  قانونی  پزشکی  کل  مدیر 
صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع 
می شود در این سازمان ثبت شده است اظهار کرد: در 
چهار ماه امسال، پنج هزار و ۲۱۵ نفر مصدوم حوادث 
رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم 

در مدت مشابه سال قبل پنج هزار و ۱97 نفر  است.
استان  اجرایی  های  دستگاه  شد:  یادآور  مسئول  این   
می توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای 
ارتقای  و  پیشگیرانه  ریزی  برنامه  با  قانونی  پزشکی 
آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها و 

مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.

آینـده اشتـغال گیالن
 امیـدوار کننـده اسـت

 از نطق شاعرانه تا پیشنهاد آبراه تاریخی »پیربازار به غازیان«
جوانان دیار میرزا | رضا رسولی در جلسه شورای 
شهر رشت به نطق خود در هفتم تیرماه 9۴ اشاه 
با آسیب   کرد و گفت: در سخنانی تالش کردم 
شناسی دالیل عقب  افتادگی رشت را تحت عنوان 

»عافیت طلبی و منفعت طلبی« بیان کنم.
عضو شورای شهر رشت در ادامه نطق خود اظهار 
کرد: اتفاقاتی طی دو ماه اخیر در رشت افتاده و 
شاهد حرکت های اجتماعی نهادهای مستقلبودیم 
آورده  ارمغان  به  برای رشت  را  بزرگی  نتایج  که 
مورد  در  شهروندان  موضع  اعالم  رسولی  است. 
مشارکت  همچنین  و  رشت  شهردار  استیضاح 
الگوی  عینک  تاالب  پاک سازی  برای  شهروندان 
کشور  سطح  در  مردمی  مشارکت  از  جدیدی 
دانست و اظهار کرد: زمانی که در ۱۵ اسفند سال 
گذشته گروهی ازگروه   های مردم  نهاد تصمیم به 
مبارزه با »اهریمن سبز« گرفتند کمتر کسی فکر

شود.    همراه  موفقیت  با  حرکتشان  که  می کرد 
رئیس کمیسیون ترافیک و حمل  و نقل و ترافیک 
از تالش دستگاه  با قدردانی  شورای شهر رشت 
و  ما  آل  ایده  سرزمین  موسسه  و  اجرایی  های 
سبزکاران باالن در پاکسازی تاالب اظهار کرد: این 
اقدام تنها گام اول احیای تاالب بوده زیرا سنبل 

آبی می تواند تا ۱۵ سال مجددا رشد کند.
رئیس کمیسیون ترافیک و حمل  و نقل شورای 
شهر رشت در ادامه نطق خود پیشنهاد کرد که 
احیای آبراه تاریخی »پیربازار به غازیان« که در 
گذشته سبب پیوند مردم دو شهر رشت و انزلی  

شده مورد توجه قرار گیرد.
دوباره  ما  »روزی  شعر  رسولی  است  گفتنی 
کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد« که سروده ای 
از احمد شاملو شاعر برجسته کشورمان بوده است 

را نیز در صحن شورا قرائت کرد.

کالف سـر در گــم 
شورای شهر گـرگان

از استاندار مازندران گله مند هستم

مازندران  نمایندگان  مجمع  رئیس   | میرزا  دیار  جوانان 
گفت: دولت برای اعالم منطقه آزاد در مازندران فرصت 
چندانی ندارد و باید در ظرف زمانی تا پایان دولت یازدهم 
این مهم را اجرایی کند. قاسم احمدی الشکی با اشاره به 
درخواست  و نامه اعضای مجمع نمایندگان مازندران به 
دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ایجاد 
مناطق آزاد تجاری گردشگری و انرژی در سه نقطه استان 
مازندران اظهار کرد: نمایندگان استان اجماع خیلی خوبی 
در این مورد داشتند و طی نشستی که داشتیم بر این 
تاکید شد که مازندران را متفاوت از سایر استان ها بدانیم، 
بنابراین الزام است که سه نقطه  در مرکز، شرق و غرب 
استان برای منطقه آزاد در نظر گرفته شود  و این موضوع 
به صورت مکتوب به دکتر جهانگیری اعالم شد. وی با 
اشاره به نشست و جلسه خود با اکبر ترکان دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، افزود: متعاقب این 
درخواست و نامه جلسه ای را با اکبر ترکان دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور داشتیم که نتیجه 
خوبی داشت. رئیس مجمع نمایندگان مازندران تصریح 
کرد: با توجه به شرایط خاصی که در استان وجود دارد، 
ترکان نگاه مثبتی به این موضوع داشت و قرار شد مجمع 
نمایندگان هماهنگی مجددی را با رییس جمهور داشته 
باشند. احمدی الشکی خاطرنشان کرد: ترکان هم قول 
داد نظر کارشناسی درست و فنی را پس از بررسی های 
الزم اعالم کند. وی با بیان اینکه  هر نقطه از استان که 
برای مناطق ویژه در نظر گرفته شد  شرایط خاص خود را 
دارد، یادآور شد: در حوزه  گردشگری و سالمت که نوشهر 
و چالوس اعالم شد این دو شهرستان در غرب استان بی 
نظیر است، اینکه فقط  ۶ میلیون نفر مسافر در نمک آبرود 
در ۱۲ روز در تعطیالت نوروز حضور می یابند  نشان می 
دهد این فضا فضای خاص گردشگری است بنابراین نوشهر 
را در حوزه گردشگری و سالمت مختص دانسته می شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران افزود: با توجه به اینکه 
دانشگاه مازندران در بابلسر مستقر است  بنابراین پیشنهاد 
ایجاد منطقه آزاد در حوزه فناوری و تجارت برای بابلسر و 
فریدون کنار داده شد. احمدی الشکی با بیان اینکه همه 
شاخصه های الزم به صورت کارشناسی اعالم شد که قابل 
اجرا است، تصریح کرد: با توجه به اکتشاف در حوزه نفت 
در دریای مازندران که در امیرآباد انجام می شود، این بندر 

به عنوان منطقه آزاد با محوریت انرژی پیشنهاد شد.
برخی  است  ممکن  کرد:  تصریح  مجلس  نماینده  این 
مشکالت هم باشد که قرار شد برای  هر سه نقطه کار 
کارشناسی انجام شود و امیدوارم در دولت تدبیر و امید 
مسئوالن تدبیر کنند و دل  سه میلیون مازندرانی را با یک 

تصمیم درست شاد کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که کار کارشناسی دولت تا 
کی زمان می برد گفت: دولت فعلی زمان زیادی ندارد و 
باید هر چه زودتر پیشنهادات و الیحه آن را آماده کند تا 
به مجلس بیاید و باید در ظرف زمانی محدودی این کار 
را انجام دهند. احمدی در باره نظر استاندار مازندران و 
مدیران ارشد استانی در این خصوص گفت: من از استاندار 
گله مند هستم و باید در این کار بزرگ و اساسی همراهی 
بیشتری را با مجمع نمایندگان داشته باشد و طبیعتا اگر 

این اتفاق بیفتد برای مازندران موثر خواهد بود.

جوانان دیار میرزا | محمد جعفرزاده: رئیس اداره 
استان  عمومي  امنیت  پلیس  اماکن  بر  نظارت 
گیالن در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: 
حفظ  براي  گذار  قانون  صنفي،  نظام  قانون  در 
را در  پلیس وظایف مشخصي  براي  بازار  امنیت 
از  محمدزاده  رضا  سرهنگ  است.  گرفته  نظر 
در شهرستان رشت  اتحادیه صنفي  فعالیت ۶۱ 
و ۳۶۱ اتحادیه صنفي در استان گیالن خبرداد 
کسب  پروانه  کننده  صادر  مراجع  همه  گفت:  و 
به  موظف  ها  اتحادیه  ضوابط  طبق  فعالیت،  و 
استعالم سه گانه از ناجا هستند. وي با بیان اینکه 
در کنار اتحادیه هاي صنفي سازمان هاي دیگر 
این  باید  کنند  مي  صادر  فعالیت  پروانه  که  نیز 
استعالمات را از پلیس بگیرند، افزود: پروانه هاي 

فاقد استعالم از پلیس، فاقد اعتبار است.
دنبال  به  قانون  اینکه  به  اشاره  با  محمدزاده 
اقتصاد است،  به  ناصالح  افراد  از ورود  جلوگیري 
افزود: اتحادیه ها براي صدرو پروانه باید سالمت 
پلیس  از  را  فردي  صالحیت  و  سابقه  و  کاري 
مواجه  آینده  در  مشکالت  با  تا  کنند  استعالم 

نشوند.

وي با تاکید براینکه ما رسته شغلي تحت عنوان 
قلیان نداریم،یادآورشد: رسته هاي شغلي داراي 
کد آي سي هستند که قلیان در آن موجود نیست.

 رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومي 
استان گیالن با بیان اینکه در پروانه چایخانه ها و 
سفره خانه هاي سنتي به عرضه قلیان اشاره اي 
نشده است، متذکرشد: این اقدام صنوف تداخل 

صنفي و یا تخلفات صنفي است. 
دخانیات  جامعه  قانون  طبق  اینکه  بیان  با  وي 
بهداشت استعمال مواد دخاني در اماکن عمومي 
اجرا  باید  قانون  این  متذکرشد:  است،  ممنوع 
شود. محمدزاده با بیان اینکه قلیان ها بصورت 
پلکاني و طبق قوانین از مراکز عرضه این وسیله 
دخاني جمع آوري خواهد شد، گفت: واحد هاي 
فاقد پروانه، واحد هایي که در پروانه آنها عرضه 
جمع  طرح  ابتدا  در  است  نشده  لحاظ  قلیان 
واحدهاي  براینکه  تاکید  با  دارد.وي  قرار  آوري 
مي  استفاده  آن  از  خانواده ها  که  قلیاني  عرضه 
کنند در پایان طرح جمع آوري قراردارد، افزود: 
هاي  رستوران  و  خانوادگي  سنتي  هاي  سفره 
سنتي در این رسته هستند. وي از فعالیت بیش 
گیالن  استان  در  صنفي  واحد   ۱۰۰ و  هزار  از 
خبرداد و گفت: در نظام صنفي سالمت پروانه 
پلیس  از  دورباره   باید  سال    ۵ از  بعد  کسب 

اماکن  استعالم شود.

جمـع آوری مانتـوهای مبتذل

براینکه  تاکید  با  گیالن  استان  عمومي  اماکن  بر  نظارت  اداره  رئیس 
فاقد  و  واحد صنفي  اطراف  با  ارتباطي  راه  فاقد  باید  واحدهاي صنفي 
ایجاد قوانین  با نظارت دقیق به دنبال  استتار باشند، خاطرنشان کرد: 
نام فارسي  باید داراي  با تاکید براینکه واحد هاي صنفي  هستیم. وي 
باشند، افزود: بیشتر از ۲۰درصد تابلوهاي واحد صنفي نباید داراي نام 
هاي التین و یا زبان هاي دیگري باشند.رضا محمدزاده با تاکید براینکه 
امنیت بازار بر عهده پلیس اماکن نهاده دشه است، افزود: محوریت کار 
اقتصادي و  امنیت  نیز حفظ  قانون نظام صنفي است و پلیس  صنوف 

اخالقي و ارزش هارا برعهده دارد.

با  کشورمان همکاری ندارند که ما نیز راضی نیستم 
آنها طرف شویم. استاندار گیالن فضای مثبت ایجاد 
و  دانست  ملی  پول  تثبیت  را موجب  در کشور  شده 
افزود : این اقدام ارزشمند در صورتی انجام پذیرفت 
 ۴۰ از  بیش  تورم  با  خود  کار  به  آغاز  در  دولت  که 
درصدی و رشد منفی اقتصادی ۶.7 درصدی مواجه 
به  آمارها  این  بیان  البته   : افزود  و  برشمرد  بود. وی 
اما  نیست  گذشتگان  تالش  گرفتن  نادیده  معنای 
گزارش  مردم  به  را  خود  عملکرد  می بایست  دولت 
دهد. استاندار گیالن با یادآوری کاهش ۴۰۰ درصدی 
درآمد  درصدی   ۴۲ آمدن  پایین  به جهت  ملی  پول 
موجب  امر  این   : داشت  اظهار   9۱ سال  در  کشور 
هزار   ۴ حدود  به  تومانی  هزار  دالر  قیمت  تا  گردید 
تومان افزایش یابد . وی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به کاهش ۴۱.۵ درصدی درآمد کشور به علت کاهش 
قیمت نفت در سال گذشته اظهار داشت : علی رغم 
درآمد  آمدن  پایین  و  ملی  اعتبارات  شدن  محدود 
گذشته  سال  در  نفت  قیمت  کاهش  دلیل  به  کشور 
بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه گذاری در 
بخش های خصوصی و دولتی را شاهد بودیم . استاندار 
بر  امروز تمام تالش دولتمردان  اینکه  بیان  با  گیالن 
 : افزود  کنند  خارج  رکود  از  را  کشور  که  است  این 
از  را  آرام کشور  با حرکت  که  است  در تالش  دولت 
رکود خارج کرده به گونه ای که باعث تورم و کاهش 

ارزش پول ملی نشود .
دکتر نجفی با بیان اینکه در هفته دولت سال جاری 
و علی رغم محدودیت اعتبارات و پایین آمدن درآمد 
بر  بالغ  اعتباری  با  از هزار و ۱87 پروژه  کشور بیش 
هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید 
افزود : 7۰۰ میلیارد تومان از این پروژه ها مربوط به 
بخش خصوصی می باشد. وی در ادامه افزود : به هر 
میزان که تالش کنیم سهم بخش خصوصی و تجاری 

را در توسعه استان افزایش دهیم به آن می بالیم. 
 9۰ استقرار  زمینه  شدن  فراهم  از  گیالن  استاندار 
مرکز دانشگاهی، پارک علم و فناوری و مراکز رشد در 
منطقه آزاد انزلی خبر داد و افزود : برگزاری این گونه 
نمایشگاه ها فرصتی برای بیان اندیشه های دانی بنیان 

و بخش فناوری در استان است. 
امیدوار کننده دانست و  وی آینده اشتغال گیالن را 
چه  هر  اشتغال  جهت  در  توان  تمام  با  باید   : افزود 
بـــیـــشــتر جـــوانـان و فـــارغ الـــتـحـصـیالن

استان تالش کنیم. دکتر نجفی با اشاره به شکل گیری کارگروه 
رفع موانع تولید در استان و کشور مبتکر آن را گیالن دانست و 
افزود : گیالن باید در توسعه و شکوفایی شرکت های دانش بنیان 
و بخش فناوری جزو استان های برتر کشور شناخته شود. استاندار 
گیالن گفت : در دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری گیالن از ۱۵.۶ 
درصد سال 9۲ برای نخستین بار به ۱۱ درصد تقلیل یافت البته 
هنوز راضی نیستیم افزود : تا زمانی که حتی یک جوان بیکار و 
فارغ التحصیل بیکار در استان وجود داشته باشد ما راضی نبوده 
و شرمنده این عزیزان هستیم. وی از جمله نگرانی های استان در 
۳ سال گذشته را تفاوت شاخص های توسعه ای استان از میانگین 
کشوری بود و افزود : امروز با تالش های صورت گرفته در بخش 
آبرسانی روستایی شاخص این بخش ۱۰ درصد ارتقاء یافته و این 
در صورتی است که تمامی استان ها در جهت توسعه در تالش 
هستند. وی تأکید کرد : باید با تالش بیشتر موجبات بهبودی رفاه 
و معیشت مردم را فراهم کنیم. در سومین روز از هفته ی دولت 
با  امروز  طرح آبرسانی به ۱7۱ روستا به صورت همزمان صبح 
حضور استاندار گیالن در شهرستان لنگرود به بهره برداری رسید. 
برای اجرای این طرح ها که ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت روستایی 
استان از آن بهره مند می شوند، 77 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
هزینه شده است. در ابتدای دولت تدبیر و امید شاخص بهره مندی 
از آب شرب روستایی ۶۴ درصد بوده که این آمار هم اکنون به 7۴ 

درصد رسیده است.
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انقالبی خود  به وظیفه  تا  ماندم 
عمل کنم

تودیع  مراسم  در  فتوحی:  آمنه   | میرزا  دیار  جوانان 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  معارفه  و 
سالن  در  که  گیالن  اسالمی  آزاد  های  دانشگاه  در 
اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی رشت برگزار شد حجت 
رهبری  نهاد  در  اینکه  بیان  با  رنجبران  داوود  االسالم 
اظهار  شود  نمی  تمام  هیچ کس  برای  فعالیت  فرصت 
کرد: فقط فرصت جدیدی برای دیگران ایجاد می شود. 
معظم  مقام  نهاد  دفتر  آموزشی  و  پژوهشی  معاون 
دانشگاهها  در  رهبری  نهاد  مهم  وظایف  از  رهبری 
به  پایبندی  مورد  در  رهبری  های  دغدغه  انتشار  را 
ارزشهای اسالمی و انقالبی به دانشجویان است دانست 
و افزود: رهبر انقالب اسالمی برای انقالبی بود شاخصه 
هایی را مطرح کردند که از مهمترین این شاخصه ها 
میتوان ساده زیستی، باور داشتن اسالم، داشتن همت 
بلند برای رسیدن به آرمان های بلند انقالبی، استکبار 
در  وی  نمود.  اشاره  را  کردن  عمل  عاقالنه  و  ستیزی 
انقالبی  فرد  مشخصه  انقالب  اول  اینکه  بیان  با  ادامه 
ساده زیستی با پوششی بسیار معمولی بود گفت: امروز 
مقام معظم رهبری فیش های نجومی و اشرافی گری را 
زیببنده افراد انقالبی نمی دانند و این را بارها در سخنان 

خود به مسئولین یادآور می شوند. 
معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری افزود: یادمان نرود که امام فرمود کوخ نشین ها 
دادن  دست  ستیزی،  استکبار  می کنند،  سروری  ما  بر 
با استکبار و مصاحفه با شیطان ما را از ارزش ها دور 

می کند.
حجت االسالم رنجبران با اشاره به اینکه وظیفه همه ما 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی صادر کردن این انقالب 
و  امام  تفکر  باید  گفت:  است  جهان  مختلف  نقاط  به 
مقام معظم رهبری و مسئولین متدین نظام اسالمی را 
به جهانیان توسط اساتید و دانشجویان و فرهیختگان 

کشورمان برسانیم.

به راحتی مرا قضـاوت می کـردنـد
 تمام هدف من حراست از ارزشهای انقالب بود

ابراز  با  کریمیان  االسالم  حجت  مراسم  این  ادامه  در 
تودیع  مناسب  زمان  در  و  امروز  اینکه  از  خرسندی 
حکم  بودم  آمده  گیالن  به  که  زمانی   : گفت  می شود 
حضور من به مدت سه سال بود اما این مدت تا ۱۰سال 

به طول انجامید.
گیالن  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  دفتر  سابق  مسوول 
و  خوشحال  من  رفتن  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با 
بسیاری نیز ناراحت هستند, گفت: در سالهای گذشته 
می خواستند مرا تودیع کنند اما دیدم اگر بروم بسیاری 
تا به وظیفه  به اهداف خود خواهند رسید پس ماندم 

انقالبی خود عمل کنم.
آرمانهای  و  انقالب  حریم  مدافع  ما  همه   : افزود  وی   
انقالب هستیم بسیاری با من مخالف بودند و می گفتند 

ایشان سروش گیالن است و مسئله دار است.
کتاب  یک  حتی  آنها  افزود:  کریمیان  االسالم  حجت 
قضاوت  مرا  راحتی  به  و  اند  نخوانده  مرا  مقاله  یک  و 
می کردند و من هم مثل همه آدم ها به خارج از کشور 

میروم، موبایل دارم ، از اینترنت استفاده میکنم. 
از  بیش   ۸۹ و   ۸۸ سال  در  من  گفت:  پایان  در  وی 
حراست  من  هدف  تمام  و  دادم  انجام  سخرانی   ۲۰۰
از ارزشهای انقالب بود زیرا وظیفه ما باال بردن شعور 

سیاسی است.
به  انسانی  حقایق  رساندن  رهبری  نهاد  وظیفه 
دانشجویان است نه انسان سازی در ادامه این مراسم 
دفاتر  استانی  دفاتر  مدیر  پوررضا  االسالم  حجت 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری کشور با بیان اینکه 
حضور در دانشگاه های مختلف برای ما مسئوالن نهاد 
رهبری فرقی نمی کند گفت : نهاد رهبری رسالت مهم 

اش الهی است.
وی با بیان اینکه ما نیامده ایم تا نسان بسازیم, یادآور 
به  انسانی  حقایق  رساندن  رهبری  نهاد  وظیفه  شد: 
امروز  ما  رسالت  و  سازی  انسان  نه  است  دانشجویان 
اگرچه کوچک  ببینیم  بزرگ  باید  بسیار سنگین است 

عمل می کنیم اما همین عمل باید تاثیرگذار باشد.
از  کریمیان  علی  االسالم  حجت  مراسم  این  پایان  در 
مقام خود تودیع و حجت االسالم محمد حسین صفوی 
به عنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه های آزاد اسالمی گیالن معارفه شد.

تغییر نـوع نگاه به »رشت«
جوانان دیار میرزا | محمدجعفرزاده: سیدمحمدعلی ثابت قدم در شورای سیاست گذاری مرکز خالقیت و 
نوآوری شهر خالق رشت که در راستای فرایند ثبت شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی یونسکو 
برگزار شده است, اظهار کرد: در حالی که یکساله شدن رشت به عنوان شهر خالق یونسکو فرا رسیده است 
مقوله برندسازی رشت در حوزه شهر خالق خوراک شناسی را در حوزه محلی, بین المللی و اقتصادی پیگیری 

کردیم.
شهردار رشت تصریح کرد: مجموعه از فعالیت ها در حوزه کالبدی و اجتماعی رخ داد و سند بازآفرینی شهری 

نیز تهیه شد.
ثابت قدم گفت: در این مبنا اعتماد محلی را از یک حرکت فردی خالقانه به سمت فعالیت های خانواده محور 

و اجتماع محور سوق دادیم که این موضوع قابل رصد است.
وی افزود: مستنداتی موجود است که نشان می دهد که چگونه نگاه ملی به رشت تغییر کرده است.

شهردار رشت گفت: در همین زمینه با نگاهی مبتنی بر فرهنگ و هنر, برپایی جشنواره های مختلف در شهر 
مدنظر است تا با یک برنامه منسجم و گام به گام بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

ثابت قدم در ادامه اظهار داشت: در بحث شهر خالق اتفاقات مثبتی چه به لحاظ رویکرد های آموزشی در 
داخل شهرداری و خارج از آن در بین شهروندان رخ داده است.

وی افزود: سعی ما بر این بود حداقل نگاه دولتی را در برنامه های مشارکت مردمی داشته باشم و مردم 
خودشان تصمیم بگیرند زیرا مشارکت دستوری را قبول نداریم و اعتقاد داریم مشارکت پایدار باید توسط 

شهروندان یک جامعه صورت گیرد.

جوانان دیار میرزا | کیوان محمدی 
در جلسه شورای برنامه ریزی استان 
گیالن، به تفکیک بودجه های ملی از 
استانی اشاره کرد و گفت: همکاران 
که  مواردی   ،۹۵ بودجه  از  سازمان 
را  می شود  توزیع  ملی  سطح  در 
استحصال کردند و برای فرمانداران 
و مدیران و حتی برای تاکید بیشتر 
ارسال  مجلس  نمایندگان  برای 
نموده اند. همانطور که می دانید ۸۵ 
تا ۹۰ درصد بودجه در مرکز توزیع 
 ۱۰ حداکثر  استان ها  و  می شود 
اختیار  در  را  بودجه  درصد  الی ۱۵ 
بودجه  فلسفه  اصوال  و  می گیرند 
استانی انجام پروژه های بزرگ نیست 
نواقص  جبران  و  لکه گیری  بلکه 
برنامه  سازمان  رئیس  پروژه هاست. 
مدیران  به  خطاب  گیالن  بودجه  و 

استان، گفت: 

گاها از قول مدیران ارشد ملی نقل قول می شود 
را  بودجه  برای فالن منظور ۵۰ درصد  اگر  که 
می کنیم.  تامین  ما  را  بقیه  کند،  تامین  استان 
این خواسته منطقی  محمدی خاطرنشان کرد: 
نیست، زیرا آنان از ۹۰ درصد بودجه ای که در 
اختیار دارند تامین اعتبار می کنند و ما باید از

۱۰ درصد آن را تامین کنیم. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه گیالن عنوان کرد: ۱۷ تا ۲۰ درصد از ۲ 
درصد  نفت به فصل آموزش در بودجه سالجاری 
افزوده شود و پیشنهاد سال گذشته تداوم داشته 
استان  مدیران  و  استاندار  عنایت  با  که  باشد، 
پـذیرفتـــه شــد. وی در ادامــــه از پیــشـنهاد

از  محیطی  زیســت   عــوارض  اخذ 
های  استـان   ورودی  در  گردشگران 
زیست  محیط  کمیته  در  شمالی 
تدوین برنامه ششـم توسعه خبـر داد 
و تصریح کرد: طبق محاسبات انجام 
شده حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اخذ 
عوارض را می توان صرف حل مسائل 
شمالی  استان های  زیست محیطی 

کرد.
مدیران  به  خطاب  محمدی 
فرمانداران  و  اجرایی  دستگاه های 
جدید،  پروژه ای  آغاز  درخصوص 
بودجه  قانون  طبق  کرد:   تاکید 
را  جدید  پروژه  که  کسانی  امسال، 
درصد   ۵۰ می بایست  کنند  آغاز 
جاری  سال  در  را  آن  هزینه های 
به همین  نمایند؛  پرداخت  و  تامین 
پروژه  هیچ  داریم  پیشنهاد  دلیل 
جدید مـگر به ضــرورت آغاز نشـود.

اخذ عوارض زیست محیطی از گردشگران در ورودی استان های شمالی
حجت االسالم کریمیان:

در نشست مسئوالن گیالن با آیت اهلل جنتی چه گذشت؟!
جوانان دیار میرزا | به گزارش خانه ملت, 
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح 
استاندار  و  نمایندگان  مجمع  نشست 
شورای  دبیر  جنتی  اهلل  آیت  با  گیالن 
نگهبان گفت:آیت اهلل جنتی در این دیدار 
اظهار کرد که اگر نظارت نمایندگان به 
های  فیش  شد،  می  اجرا  کامل  صورت 
و  شد  نمی  ایجاد  غیرمتعارف  حقوقی 
برداشت از بیت المال صورت نمی گرفت 
و تاکید کرد که نمایندگان وظیفه نظارتی 

خود را به صورت کامل اجرا کنند.
شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
اسالمی، با بیان اینکه آیت اهلل جنتی یکی 
قاچاق  را  کشور  مشکالت  بزرگترین  از 
نگهبان  شورای  افزود:دبیر  کرد،  عنوان 
اظهار کرد که تولید راکد بوده و نظارتی 
بر گمرک وجود ندارد و از قول دادستان 
عنوان کرد که از هر ۴ هزار خودروی وارد 
کنترل  خودرو   ۱۵۰ بندرعباس  از  شده 
می شود و به مجلس توصیه کرد که با 
جدیت با قاچاق مقابله کند و فرمود که 
نمایندگان می توانند از قدرت جمهوری 
اسالمی و قانون اساسی استفاده کرده و از 

وزرا سوال و آنها را استیضاح کنند.

وی با اشاره به اینکه آیت اهلل جنتی بر 
در  مقاومتی  اقتصاد  گرفتن  قرار  محور 
ادامه  کرد،  تاکید  نمایندگان  فعالیت 
را  موضوع  این  راحتی  به  ای  داد:عده 
مقاومتی  اقتصاد  که  آورند  می  زبان  به 
با  رابطه  و  نیست  رفع مشکالت  راهکار 

آمریکا راه حل مشکالت است.
دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
تاکید  نگهبان  شورای  کرد:دبیر  عنوان 
حس  را  مردم  درد  باید  مجلس  کرد 
کند، البته در عملکرد مجلس مشخص 
می شود که چه میزان توانسته متوجه 
مشکالت مردم شده و مشکالت آنها را 

رفع کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای 
جنتی  اهلل  آیت  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
خصوص  به  شمال  خطه  نمایندگان  از 
کرد:روحیه  تصریح  کرد،  تشکر  گیالن 
مورد  نگهبان  شورای  دبیر  نقدپذیری 
دبیر  و  گرفت  قرار  نمایندگان  توجه 
از استاندار نیز به دلیل  شورای نگهبان 
نمایندگان  بین  تعاملی  فضای  ایجاد 
تقدیر  گیالن  استان  در  مردم  و  دولت 

و تشکر کرد.

توصــیه  نمــاینــدگان  که  کــرد 
هــایمقام معظم رهبری را سرلوحه کار 
راحتی  به  آن  کنار  از  و  داده  قرار  خود 
معظم  مقام  شد:تاکید  یادآور  نگذرند، 
ها  نماینده  بودن  انقالبی  بر  رهبری 
شاخصه  نگهبان  شورای  دبیر  و  است 
انقالبی  را  مجلس  فضای  و  نمایندگان 

بودن عنوان کرد.
شورای  دبیر  اینکه  بیان  با  جعفرزاده 
نگهبان از وضعیت معیشتی و اقتصادی 
بیکاری  نرخ  افزود:  بود،  مند  گله  مردم 
باید  تولید  و  باشد  باال  کشور  در  نباید 

فعال و موانع آن باید برطرف شود.

بر  جنتی  اهلل  آیت  تاکید 
اقتصاد  گرفتن  قرار  محور 
نمایندگان فعالیت  در  مقاومتی 

بر  جنتی  اهلل  داد:آیت  ادامه  جعفرزاده 
تاکید  نفوذ آمریکا  از رابطه و  جلوگیری 
کرد و گفت اگر آمریکایی ها به کشور وارد 
اموال  در چپاول  آنها  عمل  شوند شدت 

بیش از زمان شاه خواهد شد.

ابــراز تاسف آیت اهلل جنتی 
نفوذ بـرخـی فتــنـه گران 
در دستــگاه های حـکومتی
با  نگهبان  شورای  دبیر  کرد:  اظهار  وی 
امحای کاالی قاچاق مخالف بود و عنوان 
کرد باید راه حل دیگری برای مقابله با آن 
اندیشیده شود و به مجلس توصیه کرد 
افزایش رشد و درآمد  برای رفع رکود و 

مردم راهکاری بیندیشد.
جعفرزاده با اشاره به اینکه دبیر شورای 
شدن  کشیده  آشوب  و  فتنه  نگهبان 
ادامه  کرد،  سرزنش  را  کشور  چندماهه 
داد:آیت اهلل جنتی از حضور برخی فتنه 
نفوذ  و  های حکومتی  در دستگاه  گران 
آنها در این دستگاه ها ابراز تاسف کرد و 
خواستار شناسایی و تقابل نمایندگان با 
این افراد شد و اظهار کرد که نمایندگان 
اگر وزیری این اقدام را انجام می دهد، با 

وی برخورد کنند.

از  نگهبان  شـورای  دبیر  گالیه 
وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم

وی با بیان اینکه آیت اهلل جنتی تاکید

همکاری  تفاهم نامه   | میرزا  دیار  جوانان 
و  کشور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
استانداری گیالن در راستای تهیه و اجرای 
تحت  مناطق  مدیریت  طرح  برنامه های 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مدیریت 
صبح امروز در بندرانزلی  امضا شد.حفاظت 
به  دستیابی  و  کشور  زیستی  تنوع  از 
رویکردی همه سونگر، کاربردی و پویا به 
منظور حفظ و نگهداری منابع اکولوژیک 
و  منابع  این  از  خردمندانه  بهره برداری  و 
جلب مشارکت در اجرای برنامه های طرح 
مدیریت مناطق »حفاظت، احیا و بازسازی، 
طبیعت گردی، آموزش و پژوهش، مشارکت 
جوامع محلی« و همسو کردن فعالیت ها در 
راستای مدیریت یکپارچه زیست بومی در 
چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط حاکم 
بر مناطق تحت مدیریت سازمان از اهداف 
اجرای این تفاهم نامه است  که به امضا 
به دکترمحمد علی نجفی و دکتر معصومه 

ابتکار رسید.

تفاهم نامه همکاری استانداری گیالن و سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن خبرداد

بخشـدار ماسال نوجوان 
13 سـالـه را کتـک زد 

و عــزل شـــد

دولت  رویکرد  داشت:  اظهار  نژاد،  قاسم  محمود 
تدبیر و امید و همچنین استاندار گیالن، حفظ شأن 
این فرد  اقشار مردم است و رفتار  و منزلت همه 
با هیچ توجیهی ، پذیرفته نیست. فرماندار ماسال 
اضافه کرد: استاندار گیالن به عنوان نماینده عالی 
دولت در استان، همواره در مراسم های مختلف و 
مردم  شأن  حفظ  ضرورت  بر  متعدد،  گفتارهای 
تاکید و بیان کرده که مردم، ولی نعمت ما هستند، 
از این رو ، رفتارهای این چنینی با هر دلیلی که 
انجام شود، پذیرفته نیست و مذموم است.با تقبیح 
این اقدام بر ضرورت احترام به شهروندان و حفظ 
کرامت انسانی تاکید کرد و گفت: این وظیفه مهم، 
از سوی مسئوالن همواره مورد توجه قرار دارد و بر 
این اساس، طبق دستور استاندار گیالن، بخشدار 
برکنار شده است. رضائی چندی  مرکزی ماسال، 
پیش اقدام به ضرب و شتم یک نوجوان ۱۳ ساله 
کرده بود و همین موضوع سبب عزل وی می شود.

شرح ماجرا به روایت بخشدار معزول
مردم  از  عذرخواهی  الکسار ضمن  رضایی  حمید 
شهرستان ماسال، در خصوص خبر ضرب و شتم 
نوجوان ۱۳ ساله ماسالی اظهار کرد: دیروز وقتی 
برای بازگرداندن پسرم رفتم، با صورت ورم کرده 
و آسیب دیده وی مواجه شدم. وی افزود: وقتی از 
ترسیده  آنقدر  پرسیدم  را  واقعه  فرزندم چگونگی 
بود که چیزی نگفت اما دو تن از هم کالسی هایش 
در  دوستانش  کردن  جدا  برای  شما  پسر  گفتند 
دعوا  از طرفین  یکی  و  مداخله می کند  دعوا  یک 
ضربه ای به سر او وارد می کند که پسرتان دقایقی 
تصریح  ماسال  مرکزی  بخشدار  می شود.  بیهوش 
بیهوش  پسرم  نمی دانستند  که  نفر  دو  آن  کرد: 
به  همچنان  بود،  افتاده  زمین  روی  وقتی  شده 
ادامه داد:  ادامه می دهند. رضایی  کتک زدن وی 
باید  دولتی  مسئول  یک  عنوان  به  که  می دانم 
مانند  هم  من  اما  می گرفتم  را  عصبانیتم  جلوی 
همه پدران دیگر از فکر اینکه ممکن پسرم ضربه 
شده  شوکه  بدهیم  دست  از  را  او  و  شود  مغزی 
با پدر آن پسر دوستی  بودم. وی اشاره کرد: من 
قدیمی و رابطه خانوادگی داریم و تذکر من اگرچه 
به  عمو  یک  تذکر  بود،  همراه  خشونت  کمی  با 
آن  از خود  این ها  تمام  با  و من  بود  برادرزاده اش 
پسر و خانواده اش عذرخواهی کردم و قضیه فیصله 

پیدا کرد.
شرح ماجرا به روایتی دیگر

مرکزی  بخشدار  پسر  که  شد  آغاز  آنجا  از  ماجرا 
خود  ورزشی  کالسی های  هم  از  یکی  با  ماسال 
از  پس  می کند.  پیدا  مختصری  فیزیکی  درگیری 
بخشدار  اطالع  و  کودکانه  غائله ی  این  خاتمه ی 
مسیر  در  دولتی  پالک  با خودروی  وی  ماجرا،  از 
باشگاه ورزشی حاضر شده و ضمن شناسایی طرف 
دوم دعوا از طریق فرزندش، اقدام به ضرب و شتم 

شدید این نوجوان ۱۳ ساله می کند.
اکتفا  ساله   ۱۳ نوجوان  شتم  و  ضرب  به  رضایی 
دولتی  خودروی  بر  سوار  زور  به  را  وی  و  نکرده 

نموده و با خود به مقصدی نامعلوم می برد.
 ۱۳ نوجوان  کردن  سوار  از  پس  ماسال  بخشدار 
اقدام به توبیخ وی نموده  ساله، در داخل خودرو 
و در نهایت وی را در میدانی نزدیکی محل وقوع 

حادثه پیاده می کند.

مشاور ارشد تیم جایکا در این  جوانان دیار میرزا | 
مراسم با بیان اینکه روابط تاریخی ایران و ژاپن فراز 
و نشیب انچنانی نداشته است, اظهار کرد: دو طرف 
همکاری  و  بودند  ارتباطات  تحکیم  درحال  همواره 
درمسایل محیط زیستی روابط دوجانبه را تقویت کرده 
است. وی افزود: همکاری ما در فاز دوم از دوسال پیش 
آغاز شده و قرار است تا سه سال دیگر نیز ادامه داشته 
باشد. مشاور ارشد جایکا گفت: تاالب انزلی کماکان 
یک اکوسیستم بسیار ارزشمند است و بیش از ۲۴۰ 
گونه پرندگان نادر در آن شناسایی شده است. وی 
افزود: زمینه های دیگر مطالعه را در دست اجرا داریم و 
تاالب انزلی منبع بزرگ اکولوژیک محسوب می شود. 
آئوکی در پایان گفت: مرکز جدید بازدید کنندگان 
تاالب انزلی قرار است به عنوان پایگاهی برای اطالع 
رسانی درست درخصوص این تاالب و ویژگی های 
مثبت آن انجام دهد و فقط اطالع رسانی منفی نباشد.

تاالب انزلی کماکان یک اکوسیستم 
بسیار ارزشمند است

اعتباری   ردیف  پایدارکردن  و  تصویب 
برنامه های طرح مدیریت  برای »اجرای 
مناطق و تأمین زیرساخت ها در مناطق 
حفاظت  کل  اداره  مدیریت  تحت 
توسط  گیالن«  استان  زیست  محیط 
نیاز  مورد  کار  و  ساز  ایجاد  استانداری، 
توان  از  بهره گیری  و  مشارکت  جهت 
تشکل های  و  محلی  جوامع  ظرفیت  و 
کارگروه  کردن  فعال  نهاد،  مردم 
و  مناطق  مدیریت  طرح های  اجرای 
سایر  فعالیت های  و  برنامه  همسوسازی 
در  مذکور  طرح های  سند  با  دستگاه ها 
مناطق و عرصه های پیرامونی تأثیرگذار 
براساس  ذیصالح  متقاضیان  معرفی  و 
مشارکت  و  سرمایه گذاری  دستورالعمل 
مدیریت  طرح  برنامه های  اجرای  در 
حفاظت  سازمان  به  چهارگانه«  مناطق 
محیط زیست  چهار بند مورد توافق در 
های  برنامه  اجرای  و  تهیه  نامه  تفاهم 

طرح مدیریت مناطق است.
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انزلی  شهردار   | دیارمیرزا  جوانان 
جدید  مرکز  زنی  کلنگ  مراسم  در 
بازدیدکنندگان تاالب انزلی با بیان اینکه 
در هفته دولت عملکردها و کارکردهای 
دولت بیان می شود, اظهار کرد: با وجود 
وجود  که  اقتصادی  فشارهای  ی  همه 
داشته ما در عمل شعار ما می توانیم را 
ثابت کردیم. رضا پورشعبان با بیان اینکه 
طی یک سال گذشته ۸۱ پروژه و طرح 
توسط شهرداری به بهره برداری رسیده 
است, به جشنواره الله تاالبی و اهداف 
جشنواره اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم 
به تاالب بها دهیم باید به ذینفان آن نیز 
هم بها داده شود. وی بر ضرورت تقویت 
جشنواره الله های تاالبی در سال های 
آتی تاکید کرد و گفت: شهر ما از شمال 
ضوابط  طبق  و  می شود  ختم  دریا  به 
وزارت نیرو محدودیت دارد و از جنوب به 
تاالب ختم می شود که ما دوست داریم 

تاالب سر زنده تری داشته باشیم.  
اینکه  به  توجه  با  گفت:  انزلی  شهردار 
معارفه  مراسم  در  خودشان  استاندار 
گفته بودند که خط قرمز من در انزلی 
تاکیدات  به  توجه  با  و  هست  بیکاری 
رئیس جمهور بر اشتغال زایی اگر شما 
دستور ویژه ای در این زمینه صادرکنید 
قول می دهیم تا الزامات محیط زیستی را 

لحاظ کنیم.

جوانان دیار میرزا | دانیال ابراهیمی : رضا مسرور رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
مراسم اختتامیه نمایشگاه فن بازار کشور که به میزبانی 
برگزار شد،  ماه  تا پنجم شهریور  از سوم  این منطقه 
رویکردهای  از  را  بنیان  دانش  شرکتهای  از  حمایت 
اصلی سازمان متبوع خود اعالم کرد و اظهار داشت: 
شرکتهای  از  مند  نظام  و  مداوم  حمایت  راستای  در 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاستهای  اجرای  در  بنیان  دانش 
شورای تخصصی حمایت از ایده های نو آور و کارآفرین 
در منطقه آزاد انزلی تشکیل شده است و عالوه براین، 
حمایت از شرکتهای دانش بنیان در مسیر تجاری سازی 
ایده ها  و بازاریابی، قراردادن دفتر کار رایگان ،تشکیل 
کنسرسیومی از شرکتهای دانش بنیان در منطقه را می 
توان از جمله مهمترین مواردی حمایتی صورت گرفته 
از سوی سازمان است. مدیرعامل سازمان با تاکید بر 
اینکه برای ورود به محیط کسب و کار باید مولفه و 
شاخص هایی مد نظر قرار گیرد، که بدون این مولفه ها 
کسب و کار منجر به شکست خواهد شد، در خصوص 
مولفه های مدل کسب و کار موفق و شاخص های ورود

حمایت از شرکتهای فناور و دانش بنیان رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی

قیمت سکه
113.400طالی 18 عیار
151.200طالی 24 عیار

1.111.000سکه طرح قدیم
1.113.000سکه طرح جدید

569.000نیم سکه
295.000ربع سکه 

182.000سکه گرمی
3.556دالر
4.008یورو

972درهم

منطقه  ایسنا  گزارش  به   | میرزا  دیار  جوانان 
گیالن،برنج برکت هزار دانه است.از قدیم زندگی و 
فعالیت های مردم گیالن زمین بر محوریت برنج 
برخوردار  خاصی  احترام  از  محصول  این  و  بود 
برنجکاران  برای  برنج  خوشه  اولین  است.بریدن 

بسیار مبارک است.
در برخی از روستاها زمانیکه شالی تبدیل به برنج 
به  تبرک  برای  را  برنج  دانه های  اولین  می شود 

امامزاده روستا می برند و خیرات می کنند.
داده  انجام  جمعه  معموال شب  برنج  پخت  اولین 
های  پیرزن  و  پیرمردها  از  ابتدا  در  و  شود  می 
شود  می  دعوت  سایرین  از  آن  از  پس  و  روستا 
برنجکار  همراه  سفره  سر  بر  آن  خوردن  برای  تا 
باشند و با این کار شکرانه این نعمت الهی را به جا 
جهادکشاورزی  مدیر  کوهستانی  بهزاد  می آورند. 

سیاهکل با اشاره به برگزاری جشن شکرانه برنج
در این شهرستان گفت: این جشنواره برای قدیمی 

ها تجدید خاطره است.

جشـن شـکـرانه برنج  برگزار شد
وی هدف از برگزاری جشن شکرانه برنج را نشان 
عنوان  جوانان  به  روستا  برنجکاران  زحمات  دادن 
کرد و ادامه داد:می خواهیم به بزرگترها و دست 
اندرکاران کشاورزی که با ماشین آالت امروزی در 
و  پدران  که  بدهیم  نشان  هستند  کارکردن  حال 
کاری می کردند  برنج  تقدس  با  ما چگونه  مادران 
و چه احترام و حرمت خاصی برای آن قائل بودند.

که  این جشنواره  کرد:در  نشان  خاطر  کوهستانی 
شامگاه گذشته به پایان رسید،صنایع دستی نظیر 
سفال،قالی و غذاهای محلی در ۱3 غرفه به معرض 

نمایش و فروش گذاشته شد. 
برداشت  آیینی  های  نمایش  اجرای  افزود:  وی 
برنج،موسیقی محلی و الفند بازی از دیگر برنامه 

های جشنواره شکرانه برنج در سیاهکل بود.
مدیر جهادکشاورزی سیاهکل اضافه کرد: در پایان 
با  سیاهکل  نمونه  کار  برنج   ۱۱ از  جشنواره  این 
بهار  نیم سکه  و  برنج  تندیس  تقدیر،  لوح  اهدای 

آزادی تقدیر شد.
وی تصریح کرد:بیش از 20 هزار نفر از جشنواره 

شکرانه برنج در سیاهکل بازدید کردند.

در عـمـل شعـار
مـا می تـوانـیـم 
را ثـابت کـردیم 

کسب و کار موفق و شاخص های ورود به این محیط 
صنعت  در  که  است  این  مهم   مولفه  اولین  گفت: 
فروش جایگزین  تفکر   ، بازار  در  موفق  برای حضور 
تفکر تولید شود، آشنایی با تجارت بین الملل همانند 
در  برندسازی،  اندیشند،  می  جهانی  که  شرکتهایی 
کنار دارا بودن طرح تجاری با گام ها و فرآیندهای 
با صورت های  آشنایی  دانش  بودن  دارا  و  مشخص 
مالی از مهمترین مولفه های حضور موفق در محیط 
کسب و کار می باشند. مسرور اهمیت تداوم آموزش 
در  موفقیت  کسب  های  شاخص  حلقه  آخرین  را 
ارزیابی  بنیان  دانش  هر شرکت  کار  و  مسیر کسب 
اهداف  مهمترین  از  را  تکنولوژی  جذب  و  انتقال  و 
بر  عالوه  افزود:  و  کرد  اظهار  خود  متبوع  سازمان 
این پازل های ایجاد زیرساختهای منطقه آزاد انزلی 
احداث  با  که  است  تکمیل  و  گیری  شکل  حال  در 
مرکزهمایش ها و نمایشگاه های بین المللی منطقه 
شده  احداث  ساختهای  زیر  از  یکی  که  انزلی  آزاد 
منطقه است امکان برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
و بین المللی همانند نمایشــگاه فن بــازار با حضـور 

شرکت های دانش بنیان سطح کشور فراهم شد.  
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
باال،  افزوده  ارزش  ایجاد  بدلیل  اینکه  بیان  با  انزلی 
بنیان  دانش  شرکتهای  جذب  برای  شدیدی  رقابت 
آزاد  منطقه  سازمان  و  دارد  وجود  جهان  سطح  در 
انزلی نیز در همین راستا گام برداشته و برنامه ها و 
اقدامات حمایتی مناسبی را  در این مهم در دست 
آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  نشان  خاطر  و  دارد  اجرا 
نوآور  و  بنیان  دانش  های  شرکت  های  طرح  انزلی 
منطقه را برای اخذ وام به بانک ها معرفی می نماید 
در  حضور  برای  بنیان  دانش  شرکتهای  این  از  و 
نمایشگاه های بین المللی حمایت می کند و عالوه 
و خدماتی  عمرانی  های  پروژه  از  تعدادی  در  براین 

خود از ظرفیتهای این شرکتها بهره می گیرد. 
وی در پایان اظهار داشت: همه باید به همدیگر امید 
امید موتور محرکه توسعه است و  ببخشیم چرا که 
مسیر  در  مان  حرکت  که  است  این  ما  تالش  تمام 
با سرعت  را  ماموریتیمان  و  اهداف  تحقق  و  توسعه 

ادامه دهیم.

مدیر  امینی،  فر  مهندس   | میرزا  دیار  جوانان 
گیالن  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل 
افتتاح  مراسم  در  دولت  هفته  از  روز  درسومین 
رویکرد  با  استان  روستایی  آبرسانی  های  پروژه 
لنگرود  پاسارگاد  تاالر  در  که  مقاومتی  اقتصاد 
و  امسال  نامگذاری  ترکیب  گفت:  شد،  برگزار 
شعار هفته دولت  » اقدام و عمل ملت و دولت، 
بر  کامل  انطباق  معنای  به  استوار«  و  امیدوار 

همدیگر است.
وی با اشاره به افتتاح 64 طرح با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی تا پایان سال، تصریح کرد: از این تعداد

که  دارد  تعلق  نیرو  وزارت  خانواده  به  ۱7 طرح 
روستاهای  به  آبرسانی  هم  موارد  این  از  یکی 

کشور در قالب اقتصاد مقاومتی است.
ادامه داد: دو هزار روستا در  امینی  فر  مهندس 
سال 95 با جمهیت دو میلیون و یکصد هزار نفر 
را شامل می شو د که سهم استان گیالن ۱65 

روستاست. 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
گیالن با بیان اینکه در هفته دولت امسال ۱7۱ 
روستا محقق و سهم گذاری استان از این لحاظ 

بیشتر شد، تصریح کرد: انگیزه تالش بیشتر در

رشد۶۰ درصدی پروژه های آبرسانی روستایی در گیالن
استان با همکاری تمام مدیران موجب می شود 

بیش از آنچه تعین شده، محقق شود .
روستایی  ابرسانی  امروزپروژه  اینکه  بیان  با  وی 
تقدیم  جمعیت  نفر  هزار   ۱49 با  روستا   ۱7۱
مردم استان شد، خاطرنشان کرد: در هفته دولت 
سال گذشته ۱۱0 روستا و امسال نیز ۱7۱ روستا 
این  در  را  درصدی   60 رشد  که  شده  آبرسانی 

زمینه نشان می دهد.
مهندس فر امینی ادامه داد: اعتبارات هزینه شده 
تومان  میلیون  و300  میلیارد   43  ،94 سال  در 
و امسال هم 77 میلیارد و 600 میلیون تومان 

است.
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
روستاهای  کلیه  ابرسانی  جشن  گفت:  گیالن 
طور  به  امروز  آستانه  و  لنگرود  مرکزی  بخش 

همزمان به بهره برداری رسید.
بخش  روستاهای  اول  فاز  کرد:  تصریح  فرامینی 
با  شهریور  پایان  از  قبل  روستا   22 با  اطاقور 
به  تومان  میلیارد  نیم  و  چهار  بر  بالغ  اعتباری 
بهره برداری و فاز دوم ان با برنامه ریزی صورت 
گرفته تا پایان سال مالی 95 به اتمام می رسد 

که در کل 49 روستا را شامل می شود.

طرح گازرسانی به
 2۰۰ روستای گیالن افتتاح شد

جوانان دیارمیرزا | آئین افتتاح همزمان گازرسانی به 200 روستای گیالن با حضور دکتر علی 
جنتی وزیر محترم ارشاد، دکتر نجفي استاندار گیالن، مهندس ظهیري مدیر عامل شرکت گاز 
گیالن و دیگر مسؤولین استاني و شهرستاني در روستای طارمسر کوچصفهان شهرستان رشت 
برگزار شد. در ابتدای این مراسم مهندس ظهیری مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن 
خیر مقدم به مسؤولین و مدعوین اظهار داشت: با گازرسانی به 200 روستای استان در هفته 
دولت امسال، امکان برخورداری از گاز برای 20 هزار خانوار دیگر فراهم شده است و تعداد 
روستاهای باالی 20 خانوار برخوردار از گاز به یک هزار و 7۸7 روستا رسیده است که این مهم 
سبب افزایش درصد بهره مندی از گاز در بخش روستایی استان از ۸5 درصد به 92 درصد شده 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن تدبیر دولت و مجلس براي توسعه گازرسانی، ابتکار 
وزیر نفت در تعریف ساده پروژه، همدلی تمام مسؤوالن استانی و خواست همه مردم استان را 

عوامل به ثمر رسیدن این پروژه عظیم در هفته دولت دانست.

گیالن، رشت، گلسار،خیابان 89 صدور انواع بیمه نامه به صورت نقد و اقساط



5هفته نامه جوانان دیارمیرزا  |  شماره3 فرهنگی - اجتماعی دوشنبه8 شهریور 95

چهره های علمی و فرهنگی گیالن بی نظیر هستند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جوانان دیار میرزا | صابر عاشری : 
گرامیداشت هفته دولت و مراسم شهیدان 
دولت  کارمند  شهدای  و  باهنر  رجایی، 
استان گیالن با سخنرانی علی جنتی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در مصلی حضرت 

امام )ره( شهر رشت برگزار شد.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بیان اینکه خدا را شاکرم که در هفته دولت 
در جمع مردم عزیز و شریف استان گیالن 
شدم،  آشنا  آنها  های  دغدغه  با  و  هستم 
اظهار داشت: از استاندار محبوب گیالن به 
توسعه  و  هایشان جهت رشد  خاطر تالش 
برنامه های هفته  استان گیالن و برگزاری 

دولت تشکر می کنم. 
هزار  هشت  داشتن  نگه  زنده  ضمن  وی 
شهید  زندگی  گفت:  گیالن  استان  شهید 
باهنر و رجایی برای تمامی کارگزاران کشور 

الگو است. 
جنتی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر 
نمونه بارز تالش، فداکاری، از خودگذشتگی 
و اخالص بودند، تصریح کرد: شهید رجایی 
یک سال در انفرادی بود و این اتفاق برای 

کمتر زندانی رخ داده است. 
به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
این که دلیل نمونه بودن شهیدان باهنر و 
برای  آنها  افزود:  بود،  آنها  اخالص  رجایی، 
خدا کار می کردند و به هیچ چیز به غیر 
از خدا فکر نمی کردند. وی افزود: اگر کار 
سریع  بسیار  اش  نتیجه  باشد  خدا  برای 

نمایان می شود.
در هیچ دولتی به اندازه دولت تدبیر و امید 
کمک  سوریه  به  تدارکاتی  و  مالی  نظر  از 
دشمن  اینکه  بیان  با  جنتی  است  نشده 
کند  سرنگون  را  ایران  که  کرد  کاری  هر 
از  تر  استوار  و  پرافتخار  سربلند،  ایران  اما 
همیشه ایستاده است، اظهار کرد: اگر ایران 
مذهبی  شهرهای  شهر  داعش  امروزه  نبود 
کنار  در  ایران  و  کرد  می  تسخیر  را  عراق 

مردم عراق ایستاد.
با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کردند  می  فکر  دشمنان  اینکه  به  اشاره 
کوتاهی  مدت  در  لیبی  مانند  سوریه  که 
سرنگون  را  اسد  بشار  و  شود  می  نابود 
اخیر در منطقه  می کنند، گفت: تحوالت 
طور  به  حلب  شهر  که  است  ای  گونه  به 
کامل از محاصره خارج می شود و به طور 
رانده  بیرون  از سوریه  ها  تروریست  کامل 
اسالمی  قدرت جمهوری  این  و  شوند  می 
سوریه  به  که  هایی  کمک  و  است  ایران 

کرده است.
نماینده اعزامی دولت به گیالن اظهار کرد: 
یک  هیچ  در  که  گویم  می  قاطع  طور  به 
از دولت های گذشته به اندازه دولت تدبیر 
سوریه  به  تدارکاتی  و  مالی  نظر  از  امید  و 
کمک نشده است و این موضوع باعث شده 
محفوظ  مقاومت  نیروهای  و  اهلل  حزب  که 

بمانند.
ریاست  و  غوغاساالری  دنبال  به  نباید 

طلبی باشیم
اخالص  که  زمانی  تا  اینکه  بیان  با  وی 
بماند  باقی  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
دنبال  به  نباید  گفت:  بود،  خواهیم  پیروز 
باشیم  و…  طلبی  ریاست  و  غوغاساالری 

زیرا باعث شکست خواهد شد.
با  را  خودمان  اگر  کرد:  تصریح  جنتی 
کنیم،  کار  خدا  برای  و  داریم  نگه  اخالص 

فعالیت ما نتیجه می دهد.

فرهنگی 

راه اندازی آکادمی خوراک پزی با 
لوگوی یونسکو در رشت

جوانان دیار میرزا | محمدجعفرزاده: 
انسانی  و  اجتماعی  علوم  گروه  رئیس  مهنام  شیدا 
کمیسیون ملی یونسکو - ایران, اظهار کرد: بافت رشت 
به گونه ای طراحی شده که شهرداری در کنار مردم 
است و شلوغ ترین خیابان در دل شهرداری است و این 

موضوع باید به فال نیک گرفته شود. 
مهنام با قدردانی از ثابت قدم گفت: به ندرت شهرداری 
مختلف  مسائل  در  را  مردم  اینگونه  که  شود  می  پیدا 

شریک کند. 
این  گفت:  رشت  در  خود  حضور  خصوص  در  وی 
این  برای  بلکه  نیست  کشیدن  سرک  برای  بازدیدها 
است که نکات الزم برای بهبود روند کار به شما انتقال 

داده شود.
خیلی  اصفهان  با  رشت  شهر  گفت:  ادامه  در  مهنام 
متفاوت است چون اصفهان به دلیل مسائل فرهنگی در 
مجامع بین الملی شناخته شده است اما انتخاب رشت 
به عنوان شهر خالق می تواند دریچه ای برای این شهر 
باشد و شما به شایستگی از این فرصت استفاده کردید. 
تا  شد  برداشته  استوارتری  های  قدم  باید  افزود:  وی 
با عملیاتی کردن برنامه ها اقدامات تدوین شده برای 

شهروندان ملموس تر باشد. 
این چشم  به  شهر خالق  به  اصال  کرد:  تصریح  مهنام 
نگاه نکنید که فقط به خاطر غذاهای خوبی بوده است.

های  فرصت  می شود  جهانی  شبکه  عضــو  که  وقتی 
بسیار مناسبــی است که شهر رشت در حوزه اقتصادی 
فــعــالتــر شــود و به راحتــی می توانید روی بحـث 
مانور  خود  شـهر  زیــرا  دهـید  مانور  خود  محصوالت 
دهید زیرا شهر خالق یک بازی است که باید وارد آن 

شوید و از منافع آن بهره ببرید.  
ملی  کمیسیون  انسانی  و  اجتماعی  علوم  گروه  رئیس 
می کنم  پیشنهاد  گفت:  ادامه  در  ایران   - یونسکو 
از لحاظ  با رایزنهای فرهنگی کشورهایی که  مکاتباتی 
و  باشید  داشته  نزدیکترند  ما  با  فرهنگی  های  ارزش 
نمائید.  بازگو  آنها  برای  را  رشت  شهر  های   ظرفیت 
راستای  در  شده  انجام  اقدامات  از  قدردانی  با  مهنام 
در  شادی  روحیه  افزایش  و  شهروندان  روحیه  ارتقای 
در  زایی  اشتغال  و  آفرینی  کار  بحث  کرد:  اظهار  آنها 
رشت میتوان آکادمی خوراک پزی با لوگوی یونسکو در 
رشت ایجاد کرد و اگر به طور جدی پیگیری شود قطعا 

تبعات خوبی خواهد داشت.
از حمایت یونسکو در حوزه برگزاری فیستوال ها  وی 
برای پیشرفت رشت در حوزه  و جشنواره های محلی 
های مختلف خبر داد و گفت: میزبانی دوره بعدی ۱۱ 
شهر خالق جهان توسط رشت مزیت های مثبتی دارد.

گیالن سبز و حاصل خیز به پالستیک 
خیز تبدیل شده

معزی  مجید  االسالم  حجت   | میرزا  دیار  جوانان 
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر 
در جلسه شورای مدیران هالل احمر استان گیالن 
جمعیت  یک  احمر  هالل  جمعیت  اینکه  بیان  با 
مردمی خیریه در عرصه های گوناگون است, اظهار 
کرد: ما جمعیت غیر دولتی هستیم واین جمعیت 
هم  مردم  گوناگون  اعضای  از  مردمی  دولتی  غیر 
تشکیل می شود که مهمترین آن سازمان جوانان 

و سازمان داوطلبان است.
معزی تصریح کرد: باید این ذهنیت که هالل احمر 
فقط در زمان بحران به میدان می آید از بین برود.
به  کمک  برای  احمر  هالل  اینکه  بیان  با  وی 
ریزی  برنامه  باید  شد:  شده,یادآور  ایجاد  دیگران 

کنیم تا بتوانیم برای دیگران زندگی کنیم.
هالل  جمعیت  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
احمر با بیان اینکه این سازمان درحوزه داوطلبین 
و خیرین نقش بسزایی داشته, اظهار داشت: گیالن 
سبز و حاصل خیز به پالستیک خیز تبدیل شده 
تبدیل  کشور  و حتی  گیالن  برای  معضلی  این  و 

شده است.
وقف  فرهنگ  گسترش  بر  تاکید  بر  تاکید  با  وی 
تصریح کرد: دانشکدهای برای رشد و تعالی ایجاد 
کنیم تا بتوانیم داوطلبانی با کیفیت به تعداد ۱۴ 

هزار جوان داشته باشیم.

شده  گیالن  توسعه  باعث  همدلی 
هیات  در  گیالن  استاندار   / است 

دولت حضور یابد
اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
به اینکه استان گیالن، استان سرسبزی 
فقط  مردم  از  بسیاری  شاهد  و  است 
همین سرسبزی را ببینند، تصریح کرد: 
اجتماعی،  های  سرمایه  فن  اهل  افراد 
افتخارات علمی و فرهنگی استان گیالن 

را مشاهده می کنند.
می  را  استان  کدام  شما  افزود:  جنتی 
قدر  عالی  فقیه  همه  این  که  شناسید 
باشد؟ کدام  و معاصر داشته  در گذشته 
عارفی  که  دارید  سراغ  را  کشور  استان 
مانند آیت اهلل بهجت)ره( داشـته باشـد؟
این  که  شناسید  می  را  استان  کدام 
جهان  در  علمی  های  چهره  تعداد 

داشته باشد؟
وزیر ارشاد با بیان اینکه سرمایه های 
عظیمی که در استان گیالن می بینم 
کنم،  نمی  مشاهده  دیگر  جای  در 
استان  در  که  استعدادهایی  گفت: 
گیالن وجود دارد می تواند زمینه را 

برای توسعه کشور فراهم نماید.
و  همدلی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به دلیل  استان گیالن  هماهنگی در 
استاندار  و  قربانی  اهلل  آیت  وجود 
فرهیخته بسیار مناسب است، اظهار 
توسعه  باعث  همدلی  این  داشت: 
استان گیالن شده است و این توسعه 
ملموس  کامال  اخیر  سال  چند  در 
اهلل  آیت  از  تشکر  با  جنتی  است. 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  قربانی، 
فردی  ایشان  کرد:  عنوان  گیالن، 
که  هستند  فکر  خوش  و  نگر  آینده 
چندین جلد کتاب مفید را به رشته 
تحریر آورده اند و در حمایت از دولت 
تدبیر و امید چیزی کم نگذاشته اند.

استان  رشد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  است  بوده  چشمگیر  گیالن 
که  کرد  درخواست  گیالن  استاندار 
ارائه  و  یابد  حضور  دولت  هیئت  در 
تنگناهای  و  توسعه  تا  دهد  گزارش 

استان گیالن مشخص گردد.
جنتی در بخش دیگری از سخنانش 
به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
ستاد  کرد:  تصریح  و  کرد  اشاره 
 ۱۱ با  مقاومتی  اقتصاد  راهبردی 

کارگروه در حال فعالیت است.

سال  چند  در  افزود:  همچنین  وی 
معظم  رهبر  که  ندارم  سراغ  اخیر 
انقالب در مورد هیچ چیز به اندازه ی 
اقتصاد مقاومتی صحبت کرده باشد.

با  گیالن  به  دولت  اعزامی  نماینده 
قدرت  تمام  با  دولت  اینکه  به  اشاره 
باشد،  می  مقاومتی  اقتصاد  پیگیر 
به  کشور  مشکالت  از  بخشی  گفت: 
که  بود  ظالمانه  های  تحریم  علت 
خوشبختانه دولت این مشکل را حل 

کرد.
جنتی تصریح کرد: امروز سیستم 
بانکی ما با دنیا در ارتباط است و 
نیاز  مورد  کاالهای  توانیم  می  ما 

خود را خریداری نماییم.
وی با بیان اینکه از ورود کاالهای 
شود،  می  جلوگیری  غیرضروری 
از  ما  صادرات  خوشبختانه  گفت: 
صادرات  و  گرفته  پیشی  واردات 
چشمگیری  رشد  نیز  غیرنفتی 
داشته است. وزیر فرهنگ و ارشاد 
درصدی   ۴۰ افزایش  اسالمی 
دیگر  از  را  کشاورزی  محصوالت 
و  دانست  دولت  مهم  اقدامات 
گندم  تولید  افزایش  کرد:  تصریح 
به ۱۱ تن از نمونه های بارز این 

موضوع است.
امروزه  اینکه  بیان  با  جنتی 
قدرت  با  ما  های  پتروشیمی 
در  گفت:  کنند،  می  فعالیت 
وارد  کشور  در  بنزین  گذشته 
تولید  بر  عالوه  امروز  اما  شد  می 
صادرات  حال  در  داخلی  بنزین 
گفت:  ارشاد  هستیم.وزیر  آن 
مخابرات  و  ارتباطات  زمینه  در 
کشور  روستا  دو  فقط   ۹۱ سال 
دسترسی به اینترنت داشتند ولی 
امروزه بیش از پنج هزار روستا به 

اینترنت دسترسی دارند.
بار  مهر  مسکن  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  بود،  دولت  دوش  بر  سنگینی 
کرد: خانه هایی که به مردم تحویل 
داده می شد بدون هیچ زیرساخت و 
این  در  دولت  تالش  و  بود  امکاناتی 
تا  مهر  مسکن  واحدهای  همه  است 

سال آینده آماده گردند.

کشور در پناه امام رضا)ع( حفظ 
نیازمند  ما  مردم    / است  شده 

نشاط و سرگرمی هستند
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بیان اینکه در کشورهای همسایه ما 
ناامنی زیادی وجود دارد اما نیروهای 
و  امنیتی کشور هوشیار  و  اطالعاتی 
را می گیرند،  تهدیدات  بیدار جلوی 
اظهار کرد: کشور در پناه امام رضا)ع( 
اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  حفظ 
بسیار  انتخابات  در  کشور  وزارت 
خوب عمل کرد، گفت: در گذشته در 
های  درگیری  کشور  نقاط  از  برخی 
گاهی  که  آمد  می  پیش  شدیدی 
شد  می  افراد  شدن  کشته  به  منجر 
خوبی  به  توانست  کشور  وزارت  اما 

امنیت انتخاب را حفظ نماید.
جنتی در زمینه فرهنگی نیز با اشاره 
نشریه  پانصد  و  هزار  هفت  اینکه  به 
در  کشور  در  الکترونیکی  و  مکتوب 
هزار  چهار  که  هستند  فعالیت  حال 
گرفته  امید مجوز  و  تدبیر  دولت  در 
اند، گفت: سال گذشته هشتاد هزار 
متأسفانه  عنوان کتاب چاپ شد که 
به علت قیمت باالی کتاب تیراژ آنها 
پایین بود. وی با بیان اینکه در حال 
در  کتابخانه  و ۲۰۰  هزار  حاضر سه 
کشور موجود است که ۴۰۰ کتابخانه 
جدیدا افتتاح شده است، گفت: هفتاد 
تا هشتاد سینما ساختیم و صد سالن 

سینما در دست ساخت است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
سرگرمی  نیازمند  ما  مردم  اینکه  به 
 ۲۶  ،۹۱ سال  در  گفت:  باشند،  می 
سینما  بلیط  فروش  تومان  میلیارد 
اخیر  ماه  سه  در  ولی  داشت  وجود 
فروش  به  بلیط  میلیارد  از ۶۰  بیش 
رسید که نشانه ی نشاط مردم است.

وی حوزه سالمت را بزرگترین پروژه 
دانست  ها  تحریم  رفع  از  بعد  دولت 
دولت  های  فعالیت  داشت:  اظهار  و 
در حوزه سالمت کامال مشهود بوده 
است و برخی کاالهای پزشکی مورد 
کاهش  درصد   ۴۰ از  بیش  تا  نیاز 

قیمت داشته است.
با  که  کرد  آرزو  پایان  در  جنتی 
رهبری حکیمانه رهبر معظم انقالب، 
کمک  خمینی)ره(،  امام  فرمایشات 
کارگزارن  تالش  و  متعال  خداوند 
زمان  امام  دست  به  را  پرچم  دولتی 

)عج( تحویل دهیم.
در  همچنین  جنتی  است  گفتنی 
رسانه   و  فرهنگ,هنر  اصحاب  جمع 
اصحاب  بود:  گفته  نیز  گیالن 
فرهنگ, فکر و اندیشه در چهارچوب 
و  می کنند  فعالیت  راحتی  به  قانون 
قلم می زنند و گواه صحبت های من 
مخالف  های  رسانه  ها  روزنامه  هم 
چی  هر  راحتی  به  که  است  دولت 

می خواهند می گویند.
وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: اگر ملتی 
بخواهد رشد و توسعه یابد می بایست 

امید در آن وجود داشته باشد.
ها  اینکه کنسرت  بر  تاکید  با  جنتی 
اشکال شرعی, قانونی و عرفی ندارند, 
های  خواسته  به  باید  شد:  متذکر 

جامعه احترام بگذاریم.

پاییز فصل آخر  اسکندری:  مارال   | میرزا  دیار  جوانان 
اول: زمستان  است؛ نسیم مرعشی، نشر چشمه، چاپ 
فارغ التحصیل   ۱۳۶۲ متولد  مرعشی«  »نسیم   ۱۳۹۳
با تجربه ی روزنامه نگاری و  رشته ی مهندسی مکانیک 
انتشار چندین داستان کوتاه و بلند، اولین رمانش را در 
زمستان ۱۳۹۳ توسط نشر چشمه منتشر کرده است. 
به  سال  دو  از  کمتر  مدت  در  که  اقبالی  خوش  رماِن 
است«  آخر  فصل  »پاییز  است.  رسیده  دوازدهم  چاپ 
فصل  هر  می افتد.  اتفاق  پاییز  و  تابستان  فصل  دو  در 
شامل سه بخش یا به قول نویسنده سه تکه است با سه 
راوی؛ لیال، شبانه و روجا. رمان اول مرعشی، داستانی 
اجتماعی است بر پایه ی تک گویی های درونی راوی ها 
و بازگشت به گذشته که به تکرار در حین روایت اتفاق 
شصت  دهه ی  متولدین  داستان،  مایه ی  بن  می افتد. 
شغل،  و  ازدواج  مشکالت  کنکور،  جنگ،  هستند؛ 
مهاجرت و سردرگمی و حیرانی این نسل در برابر آنچه 

جامعه برایشان رقم زده است.
راوی های داستان، دختران ۲۸ ساله ای هستند از سه 
نقطه ی کشور؛ اهواز، تهران و رشت. لیال از خانواده ای 
خانواده ی  یک  از  شبانه  است.  تحصیلکرده  و  متمول 
کارمند با یک برادر عقب مانده ی ذهنی و روجا از یک 
خانواده  ی بازاری متوسط  الحال که پدرش را در کودکی 
از دست داده است. موقعیت مکانی هر سه آنها تهران 

است. 
داستان بافتی روان اما ُسست دارد. زیرا تک گویی های 
شرح  و  گذشته  روایت  در  چنان  گاه  راوی ها  درونی 
»داستان«  بارز  خصلت  که  می شود  غرق  روزمرگی ها 
یعنی تعقیب حوادث در آن کمرنگ می شود. چرا که 
اینکه  و  است  مهم  عامل  »زمان«  تنها  مفهوم  این  در 
چه اتفاقی افتاده و بعد چه اتفاقی روی خواهد داد. اما 
نسیم مرعشی در لحظاتی از داستان به کل عامل زمان 

را نادیده می گیرد و اندکی دچار تکرار می شود. 
در پاییز فصل آخر است خبری از گره افکنی و گره گشایی 
نیست. داستان سراسر کشمکش شخصیتهاست با آنچه 
از کودکی گام به گام با آنها پیش رفته و رشد کرده اند 
و  نیست  کشمکش  این  بر  پایانی  داستان،  پایان  تا  و 

راه حلی برای آن ارائه نمی شود. 
دنیای  با  خواننده  کردن  درگیر  نویسنده  هدِف  گویی 
داشته  قصد  نویسنده  انگار  است.  جریان  در  واقعِی 
مخاطب را با تصویرش در آینه روبرو کند و در این مهم 
بسیار موفق عمل کرده است و تحقق پیرنگ داستان را 

به خواننده وا می گذارد. 
زیرا علی رغم نبوِد گره افکنی و گره گشایی، خواننده در 
برخی از موارد داستان تا به نهایت دچار شک و تردید 
بیاِن  جای  به  نویسنده  گفت  می شود  واقع  در  است. 
روشِن افکار، احساسات و حتی دادن سِر نخ های بیشتر 
به خواننده از گذشته ی سه کاراکتر اصلی داستان، عزم 
خواننده  تجربه ی  و  دانش  به  که  کرده  جزم  را  خود 
گشاده  را  مخاطبش  تصمیم  و  برداشت  و  کند  اعتماد 
همین  هم  داستان  قوت  باشد.نقطه ی  پذیرا  دستانه 

است.
و  سیاسی  اجتماعی،  بحثهای  وارد  خیلی  مرعشی، 
اقتصادی نمی شود. گذشته ی جوانان دهه ی شصت را با 
اشاراتی که راوی ها با بازگشت به گذشته دارند روایت 
می کند و باقی را به خواننده وا می گذارد. عجیب اینکه 
موفق می شود مخاطب را با خود همراه کند. مرعشی 
روحیات  شرح  با  و  بخشیده  نظم  درستی  به  را  وقایع 
رخ  حوادِث  و  واکنش ها  توقِع  کاراکترها،  از  کدام  هر 
آخر  فصل  پاییز  می کند.  برآورده  داستان  در  را  داده 
است داستانی به شدت واقع گرا است و هرگز به خیال، 
علی رغم پایاِن بازش، اجازه ی جوالن نمی دهد. داستانی 
به غایت محتمل و مستدل است بی شک و شبهه ای 
روجاها.  و  شبانه ها  لیالها،  حقیقی  و  واقعی  وجوِد  در 
واقعیت  از  تقریبا دقیقی  نویسنده شرح  می شود گفت 
دختران هم نسلش را به نمایش گذاشته است و از سِر 
رجعت های  به  نیازی  که  است  بودن  ملموس  همین 

تاریخی در داستان احساس نمی شود. 
اتمسفِر مسلط بر داستان اندوه است. اندوِه ناتوانی در 
حسرت ها،  کودکی،  خاطرات  موجود.  وضعیت  تغییر 
ترس ها، فقدان ها که به روزگاِر کنونی نیز تسری یافته 

و گویی رهایی از آن ناممکن است. 
در  و  وسواس  با  را  رمانش  اولین  مرعشی«،  »نسیم 
حاشیه ای امن نوشته است و این شاید مهم ترین دلیل 
موفقیت رمانش باشد. امید که سبِک خود را به تمامی 
در داستانهای بعدی اش دریابد و پاییز فصل آخر است 

سکوی پَرش او باشد به عمِق وحی، اندیشه و قصه.

با  اتوبوسی  سیار  کتابخانه  افتتاح  مراسم  در  انزلی  شهردار   | میرزا  دیار  جوانان 
برای  فضایی  کتاب  دادن  امانت  به  و  اهدا  کنار  در  کرد:  اظهار  کتاب  محوریت 
مطالعه و مشاوره نیز ایجاد شده است.پورشعبان با تاکید بر ترویج فرهنگ مطالعه 
اظهار کرد: هدفمان این است که این اتوبوس بیشتر در فضاهای روستاها و بخش 
ها حضور پیدا کند و در همین جا اعالم می کنیم که اگر کسی قرآن و مفاتیح 
در خانه دارد که رو به فرسودگی است به ما تحویل دهد تا ما به صورت رایگان 
می  و  است  مهم  ما  برای  کتابخوانی  و  کتاب  انزلی گفت:  کنیم.شهردار  صحافی 

خواهیم مطالعه را رونق دهیم.

وی از خسته بند نماینده مردم انزلی نیز بابت اجرای این طرح قدردانی کرد و کفت: 
امیدوارم اتوبوس کتاب اثرگزاری فرهنگی الزم را داشته باشد.

پورشعبان با اشاره به روند ساخت کتابخانه سیار اظهار کرد: اتوبوس استفاده شده از 
رده خارج بود و با هزینه ۵۰۰ میلیون ریال و به همت کارگران سازمان اتوبوسرانی 

شهرداری بندرانزلی توانستیم آن را احیا کنیم.
شهردار انزلی با دعوت از گروه های مردم نهاد برای مشارکت در کارهای فرهنگی 
گفت: شهرداری این آمادگی را دارد که با گروه های دیگر فرهنگی, مذهبی و ملی 

تعامل الزم را انجام دهد.

بـنـدرانــزلی صـاحـب اتــوبـوس کتــاب شــد

پاییز فصل آخر است؛ 
سه گانه ای از سردرگمی ها
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حاجتی  مهدی  هوشمند:  سینا   | میرزا  دیار  جوانان 
قدردانی  با  گیالن  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
حوزه  با  مرتبط  اخبار  انعکاس  بابت  رسانه  اصحاب  از 
در  را  حوزه  این  مشکالت  انعکاس  پرورش,  و  آموزش 
و  دانست  مشکالت  رفع  و  عمومی  افکار  تنویر  جهت 
گفت: اصحاب رسانه با آگاهی بخشی به مردم می توانند 
باشند.  نداشته  سطحی  قضاوت  مردم  که  شوند  سبب 
حاجتی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه اعتقاد دارم 
۴ سال دیگر دولت تدبیر و امید استمرار خواهد داشت 
سیاست های  تا  بوده ایم  تالش  در  همواره  شد:  متذکر 
اجرایی  را  مجلس  به  شده  داده  وعده های  و  دولت 
نماییم. مدیرکل آموزش و پرورش گیالن به ساماندهی 
جدید  نظام  اجرای  عجوالنه  تصمیم  از  پس  نیروها 
داشتن  بدون  قبل  دولت  گفت:  و  کرد  اشاره  آموزشی 
نقشه راه اقدام به اجرای یک نظام آموزشی جدید کرد 
و  ساماندهی  اما  شد  زیادی  مشکالت  ایجاد  که سبب 
بهسازی نیروها از سیاست های اصلی آموزش و پرورش 

در دولت یازدهم است.
هدایت  بحث  در  شده  ایجاد  حواشی  به  به  حاجتی 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  استان های  برخی  در  تحصیلی 
گیالن کمترین حاشیه از این بابت ایجاد شد و با تدبیر 
و خرد جمعی در عین اینکه توسعه متوازن در دستور 
کار قرار گرفت, دانش آموزان نیز هدایت شدند. وی به 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  آموزی  دانش  جمعیت  کاهش 
یک دهه قبل شاهد جمعیت ۱۹ میلیون نفری دانش 
دانش  جمعیت  از  سوم  یک  امروز  اما  بودیم  آموزی 
آموزی کاسته شده و به ۱۳ میلیون نفر رسیده است 
تعداد  تنها  نه  غیرتخصصی  تصمیم  یک  با  درحالیکه 
و  کرد  پیدا  هم  افزایش  بلکه  نیافت  کاهش  کارکنان 
امروز شاهد هستیم که در برخی شهرها در یک رشته, 
معلم کم و در برخی شهرها در همان رشته ما شاهد 
تورم نیرو هستیم.مدیرکل آموزش و پرورش گیالن با 
بیان اینکه آموزش و پرورش با اتکا به منابع دولتی قادر 
به حل مشکالت خود نیست, بر لزوم توسعه مشارکت 
در  جمهور  رئیس  گفت: شخص  و  کرد  تاکید  مردمی 
خانواده ها  مشارکت  بر  پرورش  و  آموزش  آخر  اجالس 
»آموزش  شعار  اگرچه  افزود:  حاجتی  داشتند.  تاکید 
شکل  اما  دولت هاست  همه ی  به  متعلق  همه«  برای 
نهادینه شدن این شعار و اجرای عدالت آموزشی بسیار 
حائز اهمیت است. وی در همین راستا از اجرای طرح 
بسیج علمی برای حضور معلمان در مناطق محروم و 

اجرای طرح ۲۰ در آموزش و پرورش خبر داد.
بر  تاکید  با  گیالن  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مسائل  بخشی  کیفیت  و  مدارس  استانداردسازی 
لحاظ  از  ای  دوره  در  گیالن  کرد:  تصریح  آموزشی 
استاندارسازی در رده های آخر قرار داست اما در ارزیابی 
سال ۹۴ از لحاظ استانداردسازی در رده دوم کشور قرار 
گرفته ایم. حاجتی به انتخاب شورای آموزش و پرورش 
اشاره  برتر کشور  از ۱۰ شورای  به عنوان یکی  گیالن 
از ظرفیت خیرین مدرسه  کرد و گفت: در نظر داریم 
کمک  به  مند  عالقه  مردم  کنیم.  استفاده  بیشتر  ساز 
هستند و ما باید با آنها همراهی کنـیم و در هستند و ما 
باید با آن ها همراهی کنیم و در این بین نقش رسانه ها 

در گسترش فرهنگ مدرسه سازی بی بدیل است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن, مدیران خالق و توانمند

را حالل مشکالت آموزش و پرورش دانست و گفت: یک 
مدیرکل نمی تواند به تنهایی جای ۵ هزار مدیر مدرسه 

تصمیم بگیرد.  
مدیران مدارس باید با ارتباط قوی و دوسویه با مسئوالن 
دهند.  کاهش  را  پرورش  و  آموزش  مشکالت  نهادها  و 
حاجتی افزود: تقویت مدیران و افزایش مسئولیت پذیری 
آن ها و در کنار آن تمرکز زدایی در دستور کار آموزش 
استاندار  نگاه  نوع  از  قدردانی  با  وی  است.   پرورش  و 
تنها   ۹۲ سال  در  کرد:  اظهار  فرهنگی  حوزه  به  گیالن 
به آموزش  از نفت و گاز  از درآمدهای حاصل  ۲ درصد 
این  و پرورش اختصاص داشت در حالیکه در سال ۹۳ 
محقق  آن  درصد   ۱۴.۲ که  رسید  درصد   ۱۵ به  مقدار 
در جلسه شورای  گرفته  رایزنی های صورت  به  وی  شد 
برنامهریزی و شورای آموزش و پروش استان برای تحقق 
کامل درآمدهای اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ مصوب 
شد که سهم آموزش و پروش به ۱۵ الی ۲۰ درصد برسد 
 ۹۵ سال  در  و  شد  محقق  آن  درصد   ۱۵.۲۲ نهایتا  که 

تحقق درآمد ۱۷ الی ۲۰ درصدی مدنظر است. 
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن از وجود ۲۹۹۲ مدرسه 
دولتی و ۱۹۹۸ مدرسه غیردولتی در گیالن خبر داد و 
گفت: عدالت آموزشی حکم می کند که شرایط مساوی 
به حمایت  وی  باشد.  برقرار  آموزان  دانش  همه ی  برای 

آموزش و پرورش از ۲ درصـد 

آموزش و پـرورش جـوالنگاه سیـاسی نیـست

11 سامـانه حمل و نقـل هوشمـند در استان گیالن
 به طور همزمان در شهرستان فومن افتتاح شد

یا خارج از اختیارات او؟! اینکه چرا فرزندان فرهنگیان 
استخدام نشده اند یا پرداخت ایثارگران صورت نگرفته 

نمی تواند دلیلی برای استیضاح باشد.
و  آموزش  برای  یازدهم  دولت  اینکه  بیان  با  حاجتی 
پرورش کم نگذاشته است, تصریح کرد: کمی به گذشته 
شرایطی  چه  با  یازدهم  دولت  که  ببینیم  و  برگردیم 

کشور را تحویل گرفت.
 آقایان با نفت ۱۴۰ دالری بدهی های انبوه آموزش و 
دوش  بر  مشکالت  تمام  و  نکردند  پرداخت  را  پرورش 

دولت جدید افتاد.
بودجه  افزایش  به  گیالن  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
آموزش و پرورش اشاره کرد و با اشاره به افزایش بیش 
از ۹۰ درصدی حقوق فرهنگیان در مقایسه با سال ۹۲ 
گفت: در خصوص بازنشستگان نیز خبرهای خوبی در 
راه است. وی با بیان اینکه فانی اهل کارهای نمایشی 
رفع  برای  باید  مجلس  کرد:  اظهار  نیست  شعاری  و 
مشکالت کمک حال دولت باشد. حاجتی افزود: رهبر 
عنوان  به  پرورش  و  آموزش  وزیر  از  نیز  انقالب  معظم 

فردی دلسوز و متعهد نام برده اند.
با  رابطه  در  شده  ایجاد  حواشی  خصوص  در  حاجتی 
انتصابات اخیر نیز اظهار کرد: ما نگاه سیاسی داریم اما 
هیچ گاه نگاه سیاسی خود را در کار دخالت نمی دهیم 

زیرا آموزش و پرورش جوالنگاه سیاسی نیست.
تربیت  و  تعلیم  وظیفه  پرورش  و  آموزش  افزود:  وی 
پرورش  دنبال  به  تا  آمده ایم  ما  و  دارد  برعهده  را 
باشیم.حاجتی گفت: عشق  انسان های مسئولیت پذیر 
به میهن, عشق به خانواده, عشق به انقالب, عشق به 
نظام, عشق به والیت و اهل بیت و دفاع از ارزش ها از 
جمله اصولی است که ما در آموزش و پرورش آن را 
دنبال می کنیم تا جوانان ما بتوانند در مواقع حساس از 
کشور دفاع کنند.حاجتی تصریح کرد: طبیعی است که 
مدیران انتصابی باید تابع سیاست های دولت باشند و 
آن را قبول داشته باشند و اگر سیاست های دولت را که 
مورد تائید رهبری است قبول نداشته باشند نمی توانند 

به عنوان مسئول انتخاب شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن متذکر شد: اگر کسی 
اما  دارد  قبول  را  دولت  سیاست های  که  نماید  وانمود 
در مقام اجرا خالف آن سیاست ها عمل نماید در واقع 

اخالق سیاسی را رعایت نکرده است.
کرد  اشاره  مدیران  انتصاب  و  تعرفه  فرآیند  به  وی 
نماینده  عنوان  به  شهرستان  هر  فرماندار  با  گفت:  و 
از  و  انتصابات مشورت می شود  عالی دولت در هنگام 
سوی دیگر از آنجایی که به دنبال تعامل با نمایندگان 
هستیم نظرات ائمه جمعه و نمایندگان مجلس را نیز 

جویا می شویم. 
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن گفت: در هر انتصابی 
گروهی مخالف هستند و گروهی موافق اما اگر مدیری 
سیاست های دولت را قبل داشته باشد و از سوی دیگر 
فرمانداران شهرستان نیز او را تائید کنند طبیعی است 

که در انتصاب او مشکلی وجود نخواهد داشت. 
در  گیـــالن  پــرورش  و  آمــوزش  مــدیــرکــل 
به  پرورش  و  آمــوزش  کرد:  تاکید  دیــگر  بار  پایان 
و  اســـت  سیاسی  جریــانــات  هرگــونه  از  دور 
انتصــابات  گیالن  در  نیز  اخیر  سال   ۳ طـــول  در 

صـــورت گرفتـــه شائبه سیاسی نداشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیالن:

آشنا به مسائل پرورشی و آموزشی بهره می گیرد تا نسل 
جدید معلمان وارد چرخه شوند.  کالس های فوق برنامه 
اختیاری هستند نه اجباریحاجتی با بیان اینکه فرآیند 
دریافت مجوز برای ایجاد مدرسه غیردولتی تابع قوانین 
خاصی است اظهار کرد: در مدارس غیردولتی کسی حق 
دریافت شهریه بیش از نرخ مصوب را ندارد و اگر درجایی 
به خانواده ها  و  خالفی صورت گیرد شهریه پس گرفته 
بودن  اجباری  به  واکنش  در  وی  می شود.  داده  عودت 
کالس های فوق برنامه در برخی مدارس غیردولتی گفت: 
اجباری.  نه  هستند  اختیاری  برنامه  فوق  های  کالس 
کسی از نظر تخصص, تعهد و آشنا به فنون مدیریتی به 

پای دکتر فانی نمی رسد. 
طرح  با  رابطه  در  گیالن  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مجلس  توسط  پرورش  و  آموزش  وزیر  مجدد  استیضاح 
گفت: استیضاح حق قانونی نمایندگان است و نظر آن ها 

مورد احترام است. 
حاجتی در ادامه گفت:به عنوان کسی که ۲۳ سال سابقه 
در  که  می گویم  دارم  را  پرورش  و  آموزش  در  مدیریت 
زیر آسمان کسی از نظـر تخصص, تعهد و آشنا به فنون 
سال   ۴۰ ایشان  نمی رسد  فانی  دکتر  پای  به  مدیریتی 
سابقه معلمی دارند که ۲۵ سال آن فقط مدیریتی است. 
وی افزود: باید به این موضوع توجه کنیم که آیا گالیه های 
نمایندگان از دکتر فانی جزو وظایف و اختیارات او بوده 

وی به حمایت آموزش و پروش از ۲ درصد دانش آموزان 
استعداد های درخشان و ۲ درصد دانش آموزان محروم 
اکنون طرح شهاب  و گفت: هم  کرد  اشاره  استثنایی  و 
پایه چهارم در حال  نیز در گیالن به طور آزمایشی در 
بدانند  خودشان  آموزان  دانش  اینکه  بدون  و  اجراست 

مورد شناسایی قرار گرفته اند. 
اظهار  نیز  کنکور  برتر  رتبه  کسب  در خصوص  حاجتی 
کرد: حضور در رتبه برتر یک بحث ویترینی است و به 
عوامل متعددی بستگی دارد اما آموزش و پرورش گیالن 
همواره در تالش بوده تا جایگاه علمی دانش آموزان را 
به دست  نیز  زیادی  توفیقات  این میان  و در  ارتقا دهد 

آورده است.
جذب  مورد  در  مجلس  مصوب  قانون  خصوص  در  وی 
التدریس اظهار داشت: حدود ۲ هزار نفر  نیروهای حق 
نیروی حق التدریس در گیالن بودند که از ایـن میان در 
حالیکه ما با مازاد نیـرو هم مواجه هستیـم برای  ۳۷۰ 
نفر ابالغ صادر شد و هر زمان که الزم باشد طبق قانون 

بر اساس جنسیت و نیاز احصا می شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن جذب نیروها در آموزش 
تعداد خیلی  و  فرهنگیان  دانشگاه  از طریق  را  پروش  و 
محدود از طریق برگزاری آزمون نام برد و گفت: آموزش 
و پرورش به فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان متعهد 

است و این دانشگاه از اساتید کامال مجرب, کارکشته و

جوانان دیار میرزا | زلیخا صفری : مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیالن 
در این مراسم اظهار کرد: در راستای افزایش ایمنی تردد کاربران جاده ها ۱۱ سامانه 

حمل و نقل هوشمند به طور همزمان در محور آزاد راه قزوین -رشت افتتاح شد.
آل محمدی با اشاره به اینکه عدم وجود راههای جداگانه برای حمل و نقل و عدم 
تناسب ظرفیت موجود جاده های استان یکی از معضالت استان است اظهار کرد: بکار 
افزارهای حمل و نقل هوشمند ضمن کمک به بحث کنترل  گیری تجهیزات و نرم 
تلفات رانندگی را  نیز دارد و زمینه عملی کاهش  بازدارندگی  و نظارت تردد, جنبه 

فراهم می نماید.
وی با اشاره به امار کشته شدگان حوادث رانندگی سال گذشته استان گفت: از 6۴۹ 
نفر کشته شده حوادث رانندگی استان ۴۳۲ نفر عابر و موتور سوار بودند که توجه به 
این آمار لزوم سرمایه گذاری جدی در مقوله کنترل و نظارت سیستماتیک بر تردد در 
محورها را با استفاده از سامانه حمل و نقل هوشمند در کنار فرهنگ سازی و آموزش 

مستمر مطرح می سازد. 
آل محمدی در ادامه ثبت امار تردد ،ثبت سرعت لحظه ای و برداشت پالک خودرو 
از قابلیت سامانه حمل و نقلی بر شمرد و گفت: برای راه اندازی این۱۱ سامانه حدود 
۲۰میلیارد ریال از اعتبارات ملی هزینه شده و با راه اندازی سامانه جدید تعداد دوربین 

ثبت سرعت در محور برون شهری استان به ۲۴دستگاه افزایش یافته است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیالن خاطرنشان کرد: در ۵ماهه سال جاری 
بر ۵۰هزار مورد تخلف در سرعت توسط سامانه ثبت سرعت مستقر در محور  بالغ 
اعمال قانون در اختبار  این اطالعات جهت  موصالتی استان به ثبت رسیده است و 

پلیس راهور قرار می گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: ۲۲دوربین نظارت تصویری و ۲۴دوربین فعال ثبت سرعت و 
۳۷سامانه تردد شمار در محور برون شهری استان فعال و به صورت آنالین در زمینه 

گزارش و ارائه اطالعات مربوط به وضعیت تردد در محور استان فعالیت می نمایند.

آقای روحانی انسان فرزانه ای است

محمد جعفرزاده : آیت اهلل قربانی در دیدار با وزیر ارشاد اظهار  جوانان دیار میرزا | 
کرد: وحدت کلمه ای که در استان بسیار زیاد دیده می شود و در کمتر استانی همانند 

گیالن وضعیت بدین گونه است.
وی افزود: باید بیشتر قدر وحدت را بدانند و مسئوالن توجه بیشتری به استان گیالن 

کنند.
نماینده ولی فقیه در گیالن گفت: گیالن جایگاه ویژه ای دارد و باید دست مسئوالن 

را گرفت تا کار ها به نحو احسنت انجام بگیرد.
وی تصریح کرد: مردم فرهیخته خوبی داریم و خیلی خوشحالیم که به گیالن امدید 

و امیدوارم که برکات وجود شما را مردم در آینده ببینند.
آیت اهلل قربانی گفت: اگر چه ممکن است با پدر شما اختالف سلیقه داشته باشیم ولی 

احترامشان برای ما واجب است.
نماینده ولی فقیه در گیالن در پایان اظهار کرد: آقای روحانی انسان فرزانه ای است 
ایجاد  سبب  که  دارند  هایی  درخواست  برخی  منتها  دارد  نطام  در  خوبی  جایگاه  و 

دشمنی می شود.

به داد مزیت های نسبی گیالن برسید

جوانان دیار میرزا | محمد جعفرزاده: علی طلوعی مدیرکل صداوسیمای مرکز گیالن 
در جلسه شورای اداری گیالن با بیان اینکه برخی مزیت های نسبی در استان ها تنها 
فرصت های پایدار و برند سازی هستند, افزود: اگر به درستی به کار گرفته نشوند در 

جهت ضد خود عمل می کنند.
طلوعی تصریح کرد: از انجایی که استان گیالن استان اولین ها بوده است و اگر این 
اولین ها نه به این اندازه بلکه کمتر باشند دارای قابلت های بسیار برای برند سازی 

هستند. 
وی افزود: تئاتر ما اولین تئاتر بود و ۲۰ درصد از هنرمندان نمایشی ما گیالنی هستند 
ولی امروز یک گروه تئاتر مستقل وجود ندارد در صورتی که تئاتر گیالن قابلیت بین 

الملی شدن را دارد.
طلوعی گفت: در استان گیالن چهره های فرهیخته و بزرگان زیادی داریم که می 
توانند در بازافرینی چهره گیالن کمک فراوانی کنند ولی نیازمند منابع مالی در حوزه 

های مربوطه هستیم و باید چهره های اصیل گیالنی را به مردم نشان دهیم.
مدیرکل صداوسیمای مرکز گیالن مزیت نسبی گیالن را در بحث غذا دانست و گفت: 
غذا را به تنهایی نمی توان به برند تبدیل کنیم و سیاست های کلی در حوزه فرهنگ 

به داد مزیت های نسبی استان برسد.
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رشت  سپیدرود  تیم  سرمربی   | میرزا  دیار  جوانان 
و  ثانیه ۲۰ شروع شروع شد  از  ترکی  گفت:اشتباهات 

تمرکز تیم ما و بازیکنان تیم سپیدرود را گرفت.
علی نظر محمدی در گفت و گو کاپ درباره شکست 
گذشته  روز  ما  داشت:  اظهار  گیالن  دربی  در  تیمش 
بلکه صد در صد به اشتباهات  نباختیم،  به تیم ملوان 

محسن ترکی باختیم.
وی گفت: کجای دنیا یک داور دقیقه یک سرمربی تیم 
از آن که در  بعد  ایشان  اخراج می کند؟  به  تهدید  را 
ما  ضرر  به  اشتباه  صد  در  صد  پنالتی  یک   ۲۰ ثانیه 
گرفت و این پنالتی گل نشد، به سمت نیمکت ما آمد 
به من  ترکی  اخراجت می کنم.  تهدید کرد که  مرا  و 
گفت چوب خطت پر شده. آقای ترکی چوب خط من 

چطوری دقیقه یک بازی پر شد؟
سرمربی تیم سپیدرود اظهار داشت: آقای ترکی چون 
فکر می کرد از لیگ برتر به لیگ یک آمده، مثل آب 
دید  عمل  در  ولی  آورد.  می  در  را  بازی  این  خوردن 
اشتباه کرده. چون االن کیفیت خیلی از بازی های لیگ 
یک از بازی های لیگ برتر نیز باالتر است. نظرمحمدی 
اظهار داشت: اشتباهات داوری از دقیقه یک که نه، از 
ثانیه بیست بازی شروع شد و هر بار یک تصمیم بزررگ 
و جنجالی کار ما را به هم می ریخت و تا می آمدیم 
که کار را درست کنیم، یک تصمیم جنجالی دیگر. شما 
ببینید که ما در خانه حریف بازی می کردیم، دو پنالتی 
من  اخراج  و   ۱۵ دقیقه  ما  بازیکن  اخراج  ما،  ضرر  به 
سرمربی و سرپرست تیم. دیگر چقدر باید به ضرر یک 
بگویم  باید  متاسفانه  شود؟  گرفته  داوری  تصمیم  تیم 
که ما در دربی گیالن، به جای ملوان مغلوب اشتباهات 
داد: حتی  ادامه  رود  تیم سپید  داوری شدیم.سرمربی 
زمانی که من اخراج شده بودم ناظر بازی آقای زمانی 
تمام مدت روی نیمکت ما سوار بود مبادا من با تلفن با 
نیمکتم در تماس باشم. تمام این اتفاقات منجر به این 

شد در بازی که نباید می باختیم، باختیم.

جوانان جایم را در المپیک 
توکیو  پرکنند

ریو  المپیک  برنز  مدال  دارنده   | میرزا  دیار  جوانان 
امیدواری  اظهار  برزیل در رشته کشتی فرنگی   ۲۰۱۶
 ۲۰۲۰ المپیک  در  را  جایش  آملی  جوانان  تا  کرد 
توکیو پر کنند.قاسم رضایی درحاشیه مراسم استقبال 
که  خوشحالم  خیلی  کرد  نشان  خاطر  همشهریانش  
المپیک  از  توانستم دل مردم آمل را شاد کنم ووقتی 
لندن مدال طال را کسب کردم و خوشحالی و استقبال 
مردم آمل را دیدم تمام سعی ام را کردم که دوباره این 
نتیجه  زحمت هایم  داد:  ادامه  گیرد.وی  صورت  مهم 
تنها  اما  قرار داشت  داد ولی خیلی مشکالت پیش رو 
المپیکی هستم که دو مدال در دو المپیک پشت هم 
کسب کردم. رضایی گفت: تحمل سختی ها خیلی فشار 
کوبایی  حریف  از  نمی کردم  فکر  اصاًل  و  آورد  من  به 
شکست بخورم و اتفاقاتی که مد نظرم بود نیفتاد. وی 
است  کرده  کسب  قهرمانی  چند  که  کسی  داد:  ادامه 
نکند  کسب  مدالی  تا  می گذارند  چرخش  الی  چوب 
ولی من خوشحالم به این مهم دست پیدا کردم. قاسم 
رضایی در پایان گفت: امیدوارم جوانان این شهر جایم 

را در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن پر کنند.

»90« ازامشب روی آنتن شبکه سه

جوانان دیار میرزا |  به نقل از روابط عمومی شبکه 
سه سیما ، با توجه به دیدار ایران - قطر اولین بازی 
تیم ملی در مرحله مقدماتی رقابت های جام جهانی 
۲۰۱8 در روز جمعه ۱۱ شهریور ماه ، برنامه نود 
به  متنوع  های  وآیتم  ویژه  های  مهمان  با حضور 
قبلی  بازی های  آنالیز  و  احتمالی  بررسی ترکیب 
تیم ملی می پردازد .از بخش دیگر برنامه گزارش 

از تمرینات آماده سازی تیم ملی می باشد .
برنامه تلویزیونی »نود« کاری از گروه ورزش شبکه 
سه سیماست که به تهیه کنندگی و اجرای عادل 
فردوسی پور دوشنبه شب ها ساعت ۲۲:3۰ روی 

آنتن شبکه سه سیما قرار می گیرد.

سپیدرود ملوان، بازی پر هیجان خود را در حضور 
از  که  هوادارانی  برگزارکردند،  هوادارانشان  پرشور 
و  بودند  رفته  انزلی  به  نفر  به دوهزار  قریب  رشت 
انزلیچی هایی که برای تیمشان به استادیوم تختی 
رفته بودند. اما ستاره دیدار از همان لحظه نخست 
سوت  با  ترکی،  محسن  جز  نبود  کسی  مسابقه 
پنالتی در ثانیه چهل، در صحنه پنالتی این سید 
به  از  با چیره دستی مانع  بود که  محمد حسینی 
ثمر رسیدن آن به سود ملوان شد. در دقیقه پانزده 
ده  ناشیانه محمد رستمی،  سپیدرود روی خطای 
نفره گردید که باعث شد تا دقیقه ۴۵+۱ سپیدرود 
فشار حمالت میزبان را تحمل کند تا اینکه جعفری 
بازیکن ملوان بر اثر خطا روی شایان مصلح یکی از 
و  مقابل خود  را  قرمز  کارت  خوب های سپیدرود 

باالی دستان ترکی ببیند.
برای  دوم  پنالتی  اعالم  با  ترکی  باز  دوم  نیمه  در 
اتفاقات حساس بازی شد  ملوانان رقم زننده همه 
و با اخراج سرمربی علی نظرمحمدی پس از اخراج 
علی بهارمست سرپرست سپیدرود، پیچ حواشی را 
باال کشید، اینبار نیز سیدمحمدحسینی با رشادت 
قرار  ملوان  پنالتی  پشت  که  آبشک  محمد  توپ 

نتایج شمالی ها در هفته چهارم لیگ آزادگان

ملوان بندرانزلیسپیدرود رشت

مس کرمان

پارس جنوبی جمخونه به خونه

نساجی مازندران

برنامه هفته پنجم شمالی ها در لیگ آزادگان

خونه به خونهسپیدرود رشت

ایرانجوان بوشهر

گل گهر سیرجاننساجی مازندران
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داور ، ستاره دربی شمال
جوانان دیار میرزا |  یک روز جمعه گرم تابستان ۹۵، دربی بیستم بزرگ شمال کشور، ملوان یک، سپیدرود صفر، گل دقیقه 8۶ حسین شنانی

سپیدرود ملوان، بازی پر هیجان خود را در حضور پرشور هوادارانشان برگزارکردند، هوادارانی که از رشت قریب به دوهزار نفر به انزلی رفته بودند و انزلیچی هایی 
که برای تیمشان به استادیوم تختی رفته بودند. اما ستاره دیدار از همان لحظه نخست مسابقه کسی نبود جز محسن ترکی

برای داماش سینه سپر کردیم

جوانان دیار میرزا | رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی از قهرمانان مدال آور و همه ورزشکاران و مربیان پر تالش کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در رقابت های 
المپیک ۲۰۱۶ تشکر و قدردانی کردند.

 متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
بسمه تعالی

به کاروان ورزشی بازگشته از المپیک: قهرمانانی که با مدال آوری دل ملت را شاد کردند؛ به پهلوانانی که از حق خود بر اثر ناداوریها محروم شدند؛ به ورزشکارانی که عدم 
موفقیت آنان از ارزش تالش و کوشش آنها نمی کاهد؛ به بانوان ورزشکاری که نشانه ی افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را به رخ همگان کشیدند، به بانوی شجاعی که با حجاب 

کامل در پیشانی کاروان درخشید، و به مربیان و پیش کسوتان ورزش کشور، خوشامد میگویم و از همه ی شما سپاسگزاری میکنم. قدر شما را میدانیم.
سّید علی خامنه ای 

ملوان بندرانزلی

قرار  ملوان  پنالتی  پشت  که  آبشک  محمد  توپ 
گرفته بود، را دفع کرد.

اعالم  با   8۶ دقیقه  در  تا  شد  سپری  بازی  دقایق 
نظری دور از باور، محسن ترکی از فاصله ای زیاد 
کنترل توپ روی سینه حسین کعبی را هند اعالم 
ملوان  گل  و  کاشته  ایی  ضربه  زننده  رقم  و  نمود 
توسط حسین شنانی مهاجم تعویضی نیمه دوم و 
بازیکن سرباز اهوازی االصل ملوان که از فوالد به 

این تیم آمده است، شد.
از  موقعیت های از دست رفته داور می توان به عدم 
اعالم پنالتی سوم به سود ملوان در دقیقه ۷۵ اشاره 
نمود که با توجه به دو پنالتی قبل اعالمش از سوی 

ترکی حتمی به نظر می رسید.
در پایان ستاره بی چون و چرای بازی با احترام  به 
سیدمحمد حسینی که دو دفع پنالتی و چندین بار 

سیو زیبا داشت، کسی نیست جز محسن ترکی.
+با توجه به سایر نتایج  هفته چهارم لیگ یک و 
تساوی بیشتر بازی ها، سپیدرود با ۷ امتیاز در رتبه 
امتیاز در رتبه چهارم  با 8  هشتم جدول و ملوان 
 ۹ با  البرز  اکسین  همچنین  گرفتند،  قرار  جدول 

امتیاز به صدر جدول رسید.

حواشی:
حضور بیش از دو هزار هوادار سپیدرودی در انزلی

عدم فحاشی در درون ورزشگاه علیه هم از سوی طرفداران 
فارغ از حرکات تحریک کننده محمد آبشک بعد از گل 

ملوان
بازی  از  بعد  الحال  ایی معلوم  از سوی عده  پرانی  سنگ 
به  منجر  که  سپیدرود  طرفداران  های  اتوبوس  سوی  به 

شکسته شدن شیشه ها و جرح تعدادی از هواداران شد.
ایی  لحظه  بدون  سپیدرود  سرمربی  و  سرپرست  اخراج 
و  دربی  قاضی  عنوان  به  ترکی  محسن  سوی  از  درنگ 

حمایت مایلی کهن از این تصمیم

علی نظرمحمدی

واکنش جالب جیووا به تغییر لباس تیم ملی 
جوانان دیار میرزا |محمد علی تابع بردبار، مدیر عامل 
نمایندگی جیووا در خاورمیانه در گفت و گو با ایسنا، 
درباره اقدام فدراسیون فوتبال مبنی بر خرید پوشاک 
تیم ملی فوتبال از شرکت محصوالت ورزشی آدیداس 
و کنار گذاشتن جیووا، اظهارکرد: تیم ملی فوتبال روز 
پنج شنبه بازی حساس و سرنوشت سازی را با قطر و 
پس از آن در روز سه شنبه با چین دارد و همه مردم 
ایران منتظر خبرهای خوبی هستند. به نظرم در این 
نتایج  بر روی کسب  شرایط تمرکز فدراسیون فوتبال 
خوب توسط تیم ملی است و اگر حضور نداشتن جیووا 
باعث کسب نتیجه خوب می شود، ما هم حاضریم به 
تیم ملی کمک کنیم. مدیرعامل نمایندگی جیووا در 
خاورمیانه ادامه داد: هدف و آرمان ما موفقیت تیم ملی 
است و االن هم برای تیم ملی دعا می کنیم و امیدواریم 
این تیم وکارلوس کی روش در آسایش نتیجه بگیرند. 
متحمل  جیووا  شرکت  فدراسیون،  اقدام  با  شاید 
اما برای موفقیت تیم  خسارت های مالی زیادی شود، 

ملی این خسارت را به جان می خریم.

از  ایتالیایی  این شرکت  آیا مسئوالن  اینکه  وی درباره 
اقدام فدراسیون برای کنار گذاشتن جیووا خرید پوشاک 
از شرکت محصوالت ورزشی آدیداس خبر دارند، گفت: 
اخبار ضد و نقیض بوده و برای این شرکت اروپایی هم 
چنین اخباری قابل هضم نیست. چون هنوز به صورت 
اخبار  این  هم  ما  نشده،  ارسال  ما  برای  چیزی  کتبی 
دنبال  به  ما  نکرده ایم.  منتقل  ایتالیای  مسئوالن  به  را 

همکاری خوبی هستیم.
بردبار با بیان اینکه شرایط مسئوالن فدراسیون فوتبال 
احترام  ها  آن  تصمیم  به  ما  افزود:  می کند،  درک  را 
می گذاریم اما قرارداد جیووا و فدراسیون فوتبال بسیار 
حرفه ای بسته شده و صحبت های ما به صورت کتبی 
فورا  خبر  این  خاطر  به  ندارد  دلیلی  و  می شود  انجام 
که  اخباری  اساس  بر  ما  بگیرم.  تماس  تاج  مهدی  با 
نمی کنیم.  اقدام  می شود  منتشر  جراید  و  سایت ها  در 
و  دهیم  انجام  ایران  در  را  خوبی  کار  می خواهیم  ما 
ضرورتی ندارد مزاحم دوستان مان در فدراسیون شوم. 
خوشحالی مردم مهم تر از پوشیدن پوشاک جیووا یا هر 

برند دیگری است.

کنایه اینستاگرامی علی کریمی
به جواد نکونام بود؟!

سلفی به سبک عابدزاده 
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هرچه آيینه به توصیف تو جان کند، نشد
آه! تصوير تو هرگز به تو مانند نشد
گفتم از قصه زلفت گره اى باز کنم

به پريشانى گیسوى تو سوگند نشد
خاطرات تو و دنیاى مرا سوزاندند
تا فراموش شود يا تو هرچند نشد

من دهان باز نكردم که نرنجى از من 
مثل زخمى که لبش باز به لبخند نشد

دوستان عاقبت از چاه نجاتم دادند
بلكه چون برده مرا هم بفروشند نشد

کتاب | فاضل نظرى

...

باید متـولی فرهنـگ 
یک دستگاه باشد

 جوانان دیار میرزا | محمد جعفرزاده : مهرداد الهوتی 
اصحاب  جمع  در  گیالن  نمایندگان  مجمع  رئیس 
سرانه  در  که  این  با  کرد:  اظهار  رسانه  و  فرهنگ,هنر 
زیادی  فاصله  جهانی  های  میانگین  با  مطالعه  فضای 
داریم اما آقای محمدپور مدیرکل کتابخانه های عمومی 
گیالن در کنار اقای فاضلی مدیرکل ارشاد تالش های 
در  را  کتابخوانی  و  کتاب  فضای  که  داشتند  فراوانی 

استان ارتقا دهند.  
رئیس مجمع نمایندگان گیالن به سیاست های رهبری 
در تدوین قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: 
و  انقالب  های  ارزش  تبیین  برای  ای  شایسته  تالش 
و  اسالمی   – ایرانی  زندگی  سبک  ارائه  مقدس،  دفاع 
حمایت مادی و معنوی از هنرمندان و فرهنگیان دیده 

شده است. 
نماینده مردم لنگرود گفت: تعدد دستگاه های فرهنگی 
آسیب شدیدی به وزارت فرهنگ و ارشاد رسانده است. 
اساس  بر  ارشاد  وزارت  موسیقی  بحث  در  افزود:  وی 
دیگر  های  دستگاه  اما  کند  می  تایید  درست  منطقی 
جلوی کار را می گیرند. نماینده مردم لنگرود تصریح 
کرد: مجلس عروسی پیامبر)ص( هم مجلس شادی و 

نشاط بود. 
رئیس مجمع نمایندگان گیالن بر رسیدن به یک فهم 
باید متولی  افزود:  مشترک در این حوزه تاکید کرد و 
فرهنگ یک دستگاه باشد. الهوتی با اشاره به مشکالت 
برگزاری جشنواره ها در برخی استان ها گفت: برگزاری 
جشنواره های فرهنگی در استان های دیگر با مشکالت 

زیادی رو به رو است.

خبر 

چوک

چهارساله  عمر  پایانی  ماه های  به   | میرزا  دیار  جوانان 
دولت یازدهم نزدیک می شویم; دولتی که با شعار تدبیر 
و امید پای به عرصه انتخابات گذاشت و با توجه به نیاز 
مردم به تغییر موفق شد سکان هدایت کشور را بدست 

گیرد.
اما انتقاد فراوانی که دوستداران و حامیان دولت یازدهم 
طی روزهای و ماههای اخیر مطرح می نمایند ازیک سو و 
تخریب های بی وقفه و پشتوانه رسانه ای قوی مخالفان از 
سوی دیگر ، دولتمردان تدبیر و امید را به روزهای سخت 

انتخابات 96 هدایت می کند.
در هر دوره ای از ریاست جمهوری فعالیت های عمرانی و 
خدماتی در سال پایانی دوره چهار ساله به علت نزدیک 
شدن به انتخابات نمود بیشتری داشته است و دولت ها 
پایانی  ماههای  را صرف  پتانسیل خود  و  انرژی  تمامی 

منتهی به انتخابات می کنند.
نمود عینی و شیپور آغاز نبرد هم در هفته دولت کلید 
می خورد تا با ارائه آمار افتتاح طرح ها و ارائه گزارش به 

مردم خود را برای کارزار انتخابات آماده نمایند.
اطالع  عرصه  در  دولت  عمده  ضعف های  بر  عالوه  اما 
رسانی و رسانه ای که در طی سه سال گذشته استمرار 
داشته در روزهای اخیر و هفته دولت امسال نیز شاهد 
بی برنامگی و کج سلیقگی فراوان در سفرهای استانی 

نمایندگان کابینه به استان ها هستیم.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حضور  اتفاق  این  مثال  شاهد 

اسالمی و شش تن از معاونین او به استان گیالن است.
اینچنینی  سفرهای  برای  وزرا  انتخاب  تاریخی  سبقه 
موضوعیت برنامه ها ،طرح ها و افتتاح ها با حوزه فعالیت 
وزیر می باشد در حالیکه در سفر دکتر جنتی به گیالن 
افتتاح پروژه های فرهنگی نیست و در عوض  از  نشانی 
 ، بازدید  افتتاح  طرح های گاز رسانی روستایی و چند 
سخنرانی و نشست خبری دستاورد سفر نماینده کابینه 
دولت به گیالن خواهد بود که تاثیری  بر فرهنگ استان 

نخواهد داشت.
و این ها همه در حالی است که پروژه کتابخانه مرکزی 
به  رشت در مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهور 
این طرح  اعتبارات  کمبود  با  متاسفانه  اما  بوده  گیالن 
سرانجام نامعلومی دارد و تاالر مرکزی رشت نیز همچنان 
نیمه تمام بوده و سرنوشتی شبیه کتابخانه مرکزی را پیدا 
کرده است تا فرهنگ نقش سبزی خوردن سفره را پیدا 
کند. در پایان همه ی ما متاسف این موضوع می شویم 
که چرا حتی یک طرح فرهنگی برای افتتاح در استان 
گیالن وجود ندارد تا دیگر مدیران عالی رتبه فرهنگی 
کشور مجبور نباشند پروژه های گازرسانی را افتتاح کنند!

قدم  ثابت  سیدمحمدعلی   | میرزا  دیار  جوانان 
شهردار رشت ضمن قدردانی از برگزارکنندگان 
این  داشت:  اذعان  محلی  غذای  جشنواره 
اعتمادسازی  و  سازی  برند  هدف  با  جشنواره 

محلی برگزار شده است.
شهردار رشت با تاکید بر ضرورت فراهم کردن 
گذار  سرمایه  جذب  برای  مناسب  بستری 
سند  در  رشت  شهر  قطعا  کرد:  خاطرنشان 
اندازی  راه  با تجهیز و  توانست  بازآفرینی خود 
پیاده راه فرهنگی بزرگترین پیاده راه جهان در 

شهر رشت ایجاد نماید.
فاز دوم  را  برگزاری جشنواره های متعدد  وی 
سند بازآفرینی شهری عنوان کرد و گفت: امید 
با  نیز  و  محلی  بومی  توان  از  استفاده  با  است 
بهره گیری از توان مزرعه تا سفره بتوانیم گامی 

مهم در پویایی اقتصاد شهری برداشته شود.
فاطمه قدیمی حرفه مدیر ارتباطات و امور بین 
شهر  ثبت  به  اشاره  با  رشت  شهرداری  الملل 
رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی در 
قدردانی  ضمن  داشت:  اظهار  جهانی  سازمان 
از تمام مدیران و مسئولینی که در ثبت شهر 
رشت در سازمان یونسکو همراه ما بوده اند قدر

دانی می کنم و امیدوارم تا در راستای تحقــق 

شهری  توسعه  مدت  بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  اهداف 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  برداریم.  تری  محکم  گام 
اتفاق خوب و مهم  بروز  بر  تاکید  با  استان گیالن  گردشگری 
در شهر رشت اذعان داشت: با ایجاد پیاده راه فرهنگی و برپایی 
برنامه های رویدادی در حوزه گردشگری فرصت های خوبی 

برای تقویت حوزه گردشگری شهر رشت فراهم شده است.
وقتى مديران فرهنگى پروژه هاى وی ضمن قدردانی از تالش های مدیر ارتباطات و امور بین

گازرسانى را افتتاح مى کنند!

دانه دانه کم مى شود از جان من
بى تو اين روح 
ذره ذره مى رود،

به اعماق خواب هايت

امشب يک سال است | برديا خوش نوا

جشنـواره غـذاهای محلی گیالنی؛یک محله یک غذا

الملل شهرداری رشت در ثبت شهر خالق خوراک در سازمان 
جهانی یونسکو گفت: بحث تنوع غذاسازی در رستوران ها و 
جشنواره ها در ترغیب مردم به روی آوری غذاهای محلی کمک 

خواهد کرد.
در پایان این جشنواره از تعدادی از غرفه داران و عرضه کنندگان 

غذاهای بومی محلی قدردانی شد.
عکس : پریناز جهان مهمانی

رئیس مجمع نمایندگان گیالن:

| شهید مهدی باکری |
یکی از کارمندان شهرداری اورمیه می گفت: تازه 
ازدواج کرده بودم و با مدرک دیپلم دنبال کار می 

گشتم.
از  یکی  که  باال  رفتم  می  شهرداری  های  پله  از 
آیا  پرسیدم  ازش  و  دیدم  را  شهرداری  کارکنان 
و  کردم  ازدواج  هست؟تازه  کار  من  برای  اینجا 

دیپلم دارم.
کاغذی از جیبش درآورد و امضاء کرد و داد دستم 

گفت بده فالنی، اتاق فالن.
را که دید  امضاء  را دادم دستش و  رفتم و کاغذ 

گفت چی می خوای؟
گفتم :کار

گفت : فردا بیا سرکار
باورم نمی شد

فردا رفتم مشغول شدم.
بعد از چند روز فهمیدم اون آقایی که امضاء داد 

شهردار بود.
از کارمندان که  بعد یکی  بودم  چند ماه کارآموز 

بازنشسته شده بود من جای اون مشغول شدم.
شش ماه بعد جناب شهردار استعفاء کرد و رفت 

جبهه.
بعد از اینکه در جبهه شهید شد یکی از همکاران 
گفت :توی اون مدتی که کارآموز بودی و منتظر 
را  شما  تا  بشه  بازنشسته  نفر  یک  که  بودیم 
جایگزین کنیم، حقوقت از حقوق جناب شهردار 

کسر و پرداخت می شد.
این درخواست خود شهید بود.«
شهید جاوید االثر مهدی باکری

ایثار و شهادت
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