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تـقوایسیـاسی
اخالق انتخاباتی

مقام معظم رهبری:

در دمکراسیهای غربی ،صالحیتهای خاصی موردنظر است
که عمدتا در این صالحیتها ،وابستگیهای حزبی رعایت
میشود .هم کسانی که نامزد میشوند ،هم آنهایی که
نامزد میکنند و هم آنهایی که به نامزدها رأی میدهند،
در واقع به این حزب یا به آن حزب رأی میدهند .حاال
در آن کشورهایی که دو حزبی است ،مثل امریکا و
انگلیس و یا در کشورهایی که چند حزبی است ،به یکی
از این دو یا چند حزب رأی میدهند .در نظام جمهوری
اسالمی غیر از دانایی و کفایت سیاسی ،کفایت اخالقی
و اعتقادی هم الزم است .افرادی نگویند که اخالق و
عقیده مسألهی شخصی انسانهاست .بله ،اخالق و عقیده
مسألهی شخصی انسانهاست؛ اما نه برای مسؤول .من اگر
در جایگاه مسؤولیت قرار گرفتم و اخالق زشتی داشتم؛
فهم بدی از مسائل جامعه داشتم و معتقد بودم که باید
جیب خودم را پر کنم ،نمیتوانم به مردم بگویم این عقیده
و اخالق شخصی من است و اخالق و عقیده ربطی به کسی
ندارد! برای یک مسؤول عقیده و اخالق مسألهی شخصی
نیست؛ مسألهای اجتماعی و عمومی است؛ حاکم شدن
بر سرنوشت مردم است .آن کسی که به مجلس میرود،
یا به هر مسؤولیت دیگری در نظام جمهوری اسالمی
میرسد ،اگر فاسد ،بیگانهپرست و در خدمت منافع طبقات
برخوردار جامعه بود ،دیگر نمیتواند نقشی را که ملت و
طبقات محروم میخواهند ،ایفا کند .اگر آن شخص انسان
معاملهگر ،رشوه و توصیهپذیر و مرعوبی بود؛ در مقابل تشر
تبلیغات و سیاستهای خارجی جا زد ،دیگر نمیتواند مورد
اعتماد مردم قرار گیرد و برود آنجا بنشیند و تکلیف ملک
و ملت را معین کند .این شخص غیر از کفایت ذاتی و
دانایی ذاتی ،به شجاعت اخالقی ،تقوای دینی و سیاسی و
عقیدهی درست هم احتیاج دارد.
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استانی
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گیالن

معاون عمرانی استاندار گیالن:

رشد شاخص های عمرانی
در گیالن باالست

جوانان دیار میرزا | معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار گیالن گفت :رشد شاخص های عمرانی
در گیالن ،بسیار باالست ولی برخی افراد ،در مورد
عملکرد دولت تدبیر و امید در این استان ،بی انصافی
می کنند .حجت شعبانپور ،برخی ادعاهایی که در
مورد عدم تحقق وعده های دولت تدبیر و امید در
گیالن مطرح می شود را رد کرد و افزود :پیگیری
و به اتمام رساندن طرح ها و پروژه ها  ،نقاط قوت
دولت بشمار می آید .وی ادامه داد :سد آیت اهلل
بهجت (شهربیجار) سال ها بود که نیمه تمام بود،
این سد با حمایت های دولت تدبیر و امید به پایان
رسید ،همچنین سد شفارود قبل از دولت یازدهم
به دلیل مشکالت مالی پیشرفت فیزیکی خیلی
کمی داشت و بیش از  ۲۰سال انجام مطالعات
این سد راکد مانده بود که با پیگیری های جدی
استاندار گیالن ،بصورت فاینانس مطرح شد و اولین
فاینانسی بود که در کشور راه افتاده و هم اکنون نیز
پیشرفت فیزیکی خوبی دارد .معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار گیالن با اشاره به اینکه با معاونان
وزارت نیرو صحبت شده و استاندار نیز در جلسه
های جداگانه ای بر تمدید این فاینانس تاکید
کرده ،گفت :برای به اتمام رسیدن طرح ها و پروژه
های بزرگ قطعاً نیاز به مراحل زمان بندی قانونی
است و کارفرمای آن باید پیگیری و تعیین شود و
دولت تدبیر و امید پس از ۲۰سال توقف ،ساخت
آن را شروع کرد .شعبانپور همچنین گفت :دولت
یازدهم ،در مورد خدمات زیربنایی در گیالن تدبیر
کرد و شاخص آن را از  ۶۴درصد به ۹۶درصد ،آب
روستایی را از  ۶۰درصد به  ۷۶درصد و راه روستایی
را از ۳۹درصد به  ۵۱و هفت دهم درصد رساند که
این موارد ،موضوعاتی است که مردم آنها را لمس و
مشاهده می کنند.
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دکتر نوبخت:

وزیر راه و شهرسازی:

راه آهن رشت -قزوین را تابستان تقدیم مردم گیالن میکنیم
جوانان دیارمیرزا | عباس آخوندی وزیر راه
و شهرسازی كه برای بازدید از پیشرفت كار
پروژه راهآهن قزوین-رشت به استانهای
قزوین و گیالن سفر كرده است در خصوص
مشخصات فنی و میزان پیشرفت پروژه
ریلی قزوین-رشت گفت :این پروژه یكی از
اصلیترین محورهای ریلی ایران است كه
برای اتصال كریدور جنوب به شمال نه فقط
برای مردم ایران بلكه مورد توجه كشورهای
همسایه است.
آخوندی گفت :طی سالهای گذشته كشورهای
مختلف تقاضای اجرا و تكمیل این محور را
داشتند و به همین دلیل این پروژه را در اولویت
تكمیل قرار دادیم .وزیر راه و شهرسازی اعالم
كرد :عملیات زیرسازی ریل قزوین به رشت
 ۹۱.۵درصد رشد داشته است و طول این
پروژه  ۱۶۴كیلومتر است .وی اجرای این پروژه
را به دلیل عبور از مناطق كوهستانی پیچیده
و خاص اعالم كرد و گفت :در این پروژه ۲۵
كیلومتر تونل داریم و تعداد تونلها به بیش از
 ۵۰دستگاه میرسد ۸.۷ ،كیلومتر نیز پل وجود
دارد و اجرای تونلها و پلها پروژه را سخت و
پیچیدهتر كرده بود .وزیر راه و شهرسازی با
اعالم اینكه هماكنون این پروژه مراحل نهایی
خود را طی میكند گفت :نكته مهم این است
كه ریل قزوین-رشت توسط ایرانیان ساخته
شده است و با توجه به اینكه در یكی از
زیباترین مناطق قرار دارد تمام تالش ما این
بود كه عالوه بر توجه فنی و ایمنی به معماری
این مسیر نیز توجه كنیم  .آخوندی ادامه داد:
بنابراین برنامه ما این است كه این مسیر را به
مسیر ریلی توریستی تبدیل نماییم .این مقام
مسئول توضیح داد :این پروژه ریلی جنوب
را به كشورهای آسیای میانه وصل میكند
و بنابراین اتصال دیگری بین ایران و اروپا با
اجرای این پروژه استراتژیك انجام میشود .به
گفته وی به دلیل سرعت  ۱۶۰كیلومتری قطار
مسافربری این مسیر در صورت بهرهبرداری
امكان رقابت با هواپیما را دارد .عضو كابینه
دولت تدبیر و امید اعالم كرد:

تاكنون دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان هزینه
اجرای این طرح شده است و در عین حال
توضیح داد كه برای اتمام باقیمانده كار به
رقمهای بیشتری نیازمند هستیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :امیدواریم تا
پایان خرداد کل ریل گذاری به اتمام برسد و
با فاصلهی  45روز پس از پایان ریل گذاری
امکان بهرهبرداری از راه آهن رشت -قزوین
فراهم میشود .وی اظهار امیدواری کرد:
تابستان این مسیر را تقدیم مردم خوب
گیالن و قزوین میکنیم و انشاء گردشگران
بتوانند با قطار به گیالن سفر کنند.
آخوندی همچنین به موضوع فراوانی
ایستگاههای این خط ریلی اشاره كرد و
گفت ۳۳ :هزار مترمربع ایستگاههای در طول
مسیر است .ایستگاهی كه در گذشته طراحی
شده بود در  ۵كیلومتری رشت قرار دارد كه
با توجه به ایده حمل ونقل درب به درب و
شهرسازی ریلپایه ایستگاه جدیدی را در
داخل شهر رشت طراحی كردیم كه به زودی
شروع به ساخت آن خواهیم كرد.

وزیر راه و شهرسازی توسعه به سمت بندر
انزلی را گام بعدی این پروژه دانست و گفت:
ایده ما این است كه ایستگاه بندر در خود
بندر انزلی باشد تا حمل ونقل تركیبی بین
دریا و ریل اجرایی شود و یكی از ایستگاههای
مسافری در خود بندر تاسیس شود.
وی توضیح داد :به بخش فنی دستور دادهایم
تا بعد از بهرهبرداری از این پروژه ریلی
ایستگاهسازی در بندر در دستور كار قرار
گیرد.
عضو كابینه دولت یازدهم محور بعدی را
تكمیل راهآهن رشت به آستارا اعالم كرد
و گفت :تكمیل این محور هم مورد تقاضای
كشورهای آسیای میانه است و هم برای خود
ما مهم است و به دو فاز تقسیم میشود.
فاز نخست اتصال آستارا به ریل آذربایجان
در مرز ایران بود كه انجام شد و گام بعدی
اتصال رشت به آستارا است كه در حال انجام
مذاكراتی برای تامین مالی این پروژه با ایتالیا
و آذربایجان هستیم.

اگر از اشتغال و رفاه مردم
وعده داده می شود ،راهکار
هم ارائه شود

جوانان دیار میرزا |دکتر محمدباقر نوبخت
عصر پنجشنبه در جشنواره نشاط و امید
در سالن یادگار امام رشت اظهار کرد:
گشوده شدن گره بزرگ محاصره اقتصادی و
شکستن دیوار تحریم ها علیه ایران اسالمی
را افتخار بزرگ دولت تدبیر و امید عنوان کرد.
سخنگوی دولت اضافه کرد :تکمیل راه آهن
تهران به همدان و تهران به رشت و بسیاری
دیگر از پروژه های مهم عمرانی ،تنها اقداماتی
در راستای توسعه فیزیکی در دولت یازدهم
است .وی پیروزی در مذاکرات هسته ای را گام
بزرگ و موفق دیپلماسی ایران در دنیا دانست
و افزود :دولت تدبیر و امید با حمایت قاطعانه
مقام معظم رهبری و با پشتیبانی ملت غیور
و همچنین برخورداری از فن مذاکره بین تیم
دیپلماسی دولت ،موفق شد حلقه بی رحمانه
تحریم اقتصادی به دور ایران را در هم بشکند.
دکترنوبخت تصریح کرد :با همت دولتمردان
دولت یازدهم ،امروز پس از گذشتن از دوران
سخت تحریم می توانیم به هر میزان که الزم
است ،نفت صادر کنیم .
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد :باید
عملکردهای مثبت دولتمردان به مردم گزارش
داده شود چرا که ورود هواپیما به ایران در
شرایطی که مردم مجبور بودند به خاطر
تحریم های ظالمانه با هواپیماهای فرسوده
سفر کنند ،بیانگر پیروزی ایران است .
دکتر نوبخت با اشاره به افزایش شش برابری
اعتبارات دولت یازدهم در بخش ورزش
نسبت به دولت گذشته گفت :هدف دولت
تدبیر و امید ،ارائه اعداد و ارقام نیست بلکه
تمام تالش دولت یازدهم در راستای فراهم
سازی زمینه رفاه و امنیت و آرامش در میهن
اسالمی است.

استانی
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گیالن

رئیس ستاد مردمی روحانی در گیالن:

مردم ما آگاه و هوشیــار
هستند و از دروغ متنفرند

جوانان دیار میرزا | مراسم افتتاح ستاد مردمی
دکتر روحانی در رشت با حضور غالمعلی جعفرزاده
ایمن آبادی ،رئیس ستاد مردمی روحانی در گیالن،
سیداحمدحسینی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی
در گیالن ،چهره ای شاخص جریان اصالح طلب و
اعتدالگرای گیالن و حضور پرشور مردم در خیابان
مطهری رشت برگزار شد غالمعلی جعفرزاده در
این مراسم با بیان اینکه ستاد اصالح طلبان و ستاد
اعتدالگرایان گیالن به همراه یکدیگر این مراسم را
برگزار کردند یادآور شد :انتخابات ما منشور اخالقی
دارد و وارد حریم کسی نمیشویم و اجازه این را
نمیدهیم که به کسی توهین شود .نماینده مردم
رشت با بیان اینکه انتخابات  ۲۹اردیبهشت یک
تصمیم سرنوشت ساز برای آینده کشور است متذکر
شد :انتخابات بیانگر اقتدار کشور است و حضور
حداکثری مردم چشمان دشمن را کور میکند.
رئیس ستاد مردمی روحانی در گیالن با ابراز تاسف
برای کسانی که میخواهند مردم را ناامید کنند
یادآور شد :مردم ما آگاه و هوشیار هستند و در سال
 ۸۴نفر وقتی  ۱۸میلیون پای صندوق نیامدند سبب
شد تا دوران هشت ساله رقم بخورد.
جعفرزاده با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم
گفت :پای صندوق رای نیامدن در واقع یعنی رای
دادن به کسی که دوست ندارید رئیس جمهور شود.
وی با بیان اینکه مردم مصمم هستند وصیت آیت
اهلل هاشمی را انجام دهند متذکر شد :همه به پای
صندوق میرویم زیرا ما این نظام را دوست داریم و
در چارچوب اصالحات و اعتدال حرکت می کنیم.
نائب رئیس فراکسیون مستقالن والیی مجلس با
بیان اینکه برجام ما را نجات داد یادآور شد :در
دولت آقای روحانی قطعا مشکالتی بود اما روند
درستی پیش گرفته شد.
جعفرزاده با بیان اینکه ایجاد شغل برای جوانان
حق قانونی آنهاست ،برخی شعارها را پوپولیستی و
شارالتان بازی دانست و گفت :با اعطای یارانه ۲۵۰
هزار تومانی دالر را  ۱۰هزار تومان و بنزین را به ۵
هزار تومان می رسانند و مجلس اجازه چنین کاری
را نمی دهد.
وی با بیان اینکه از میانه راه باز نمی گردیم یادآور
شد :این مردم رای حداکثری به روحانی میدهند
زیرا از دروغ متنفر هستیم.
نماینده مردم رشت در پایان گفت :قرار ما با شما در
ساعت های اولیه صبح روز  ۲۹اردیبهشت در پای
صندوق های رای برای انتخاب روحانی باشد تا هم
ظریف و هم نوبخت در هیات دولت بمانند.
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رییس ستاد انتخاباتی روحانی در گیالن:

رئیس ستاد انتخابات گیالن:

اجرای مر قانون مالک است نه گرایش نامزدها
جوانان دیارمیرزا | رئیس ستاد انتخابات
گیالن با اظهار تأسف از بیاخالقیهای
اخیر در خصوص انتشار لیست  35نفره از
نامزدهای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر
رشت گفت :واقع ًا تأسف میخورم از اینکه
عده ای در پوشش کسوت شریف اطالعرسانی
به راحتی دروغ میگویند و با انتشار شایعات
و تهمتها به قصد فریب افکار عمومی اقدام
می کنند.
وی با قدردانی از زحمات اهالی شریف رسانه
گفت :بی اخالقی و عدم رعایت وظایف
حرفهای و قانونی رسانههای تخریب گر در
روزهای اخیر آنچنان سخیف ،غیر قانونی
و مجرمانه است که رسانههای منتقد دولت
نیز از انتشار این مطالب توهین آمیز پرهیز
کردهاند.
وی درخصوص دروغهای منتشر شده در
زمینه لیست  35نفره داوطلبان شورای
شهر رشت گفت :صورت جلسه رسیدگی به
صالحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر
رشت در مؤعد مقرر توسط هیأت اجرایی به
هیأت نظارت شهرستان اعالم شد اما اعضای
این هیات به علت اختالفات داخلی و غیبت
تعمدی دو عضو خود ،نتوانستند نظر نهایی
را در مدت  7روز تعیین شده که از  25تا
 31فروردین ماه بود به فرمانداری رشت
اعالم کنند وبه همین دلیل ،دو فرد متخلف
توسط رئیس هیئت عالی نظارت استان برکنار
شدند .ی یادآورشد :ماده  48قانون تبصره
 2الحاقی ماده  52آئین نامه اجرایی شوراهای
اسالمی شهر و روستا ،اشعار میدارد چنانچه
ظرف هفت روز از تاریخ رسیدگی صالحیت
داوطلبان ،هیأت نظارت مربوطه درباره
داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعالم نکند
نظر هیأت اجرایی مالک عمل خواهد بود
احمدی پور گفت :چون مهلت رسیدگی به
صالحیت داوطلبان شوراهای اسالمی شهر
و روستا توسط هیأتهای نظارت در تاریخ
 31فروردین پایان یافته بود و به دلیل عدم
اظهار نظر توسط هیأت مذکور ،مالک عمل،

نظر هیأت اجرایی شد .رئیس ستاد انتخابات
استان با بیان اینکه هیأت نظارت استان
براساس قانون نمیتوانست صالحیت
داوطلبانی که در دو مرحله قبل تائید شدند
را دوباره بررسی کند گفت :هیأت نظارت
استان در مرحله بعدی مسئول رسیدگی
به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده در
هیأت اجرایی یا هیأت نظارت شهرستان بود.
وی با یادآوری اینکه مهلت رسیدگی و تاریخ
اعالم نظر قطعی و نهایی هیأت عالی نظارت
استان درخصوص بررسی صالحیت داوطلبان
شوراها تا هفدهم اردیبهشت بود گفت:
هیأت نظارت استان صورتجلسهای را در روز
هیجدهم اردیبهشت تحویل ستاد انتخابات
داد که خارج از برنامه زمانبندی انتخابات
پنجمین دوره شوراهای شهر بود .احمدی پور
با بیان اینکه ما ملزم به رعایت قانون و جدول
زمانبندی برگزاری انتخابات هستیم گفت :از
آنجائیکه صورت جلسه هیأت عالی نظارت بر
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انتخابات شوراهای اسالمی در استان با یک
روز تأخیر به ستاد انتخابات اعالم شد در
جلسهای با حضور آقایان دلخوش رئیس و
حسنی عضو این هیأت که در استانداری
برگزار شد تأکید کردم که رسیدگی به
موضوع ذکر شده در صالحیت هیأت استان
نیست که در پی این نشست جناب آقای
دلخوش در تاریخ  19اردیبهشت تفویض
اختیار اخذ شده از هیأت مرکزی نظارت بر
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
را به ستاد انتخابات ارایه کرد .رئیس ستاد
انتخابات گیالن افزود:برای ستاد انتخابات
اینکه کدام نامزد و از چه گرایشی تایید یا رد
شود مالک نیست بلکه رعایت روند برگزاری
انتخابات و اجرای مر قانون مورد توجه است.
محمد احمدی پور گفت :افرادی که امروز
شایعات مختلف و اتهامات بیاساس را مطرح
میکنند روز به روز بر بیاعتباری خود در نزد
ملت میافزایند.

تصور می کنند مردم ایران
نادان هستند

دولت روحانی هیچگاه
دروغ نگفته است

جوانان دیار میرزا | مراسم افتتاح ستاد
مردمی دکتر روحانی در رشت با حضور
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی ،رئیس ستاد
مردمی روحانی در گیالن ،سیداحمدحسینی
رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در گیالن،
چهره ای شاخص جریان اصالح طلب و
اعتدالگرای گیالن و حضور پرشور مردم در
خیابان مطهری رشت برگزار شد.
سیداحمدحسینی رییس ستاد انتخاباتی
روحانی در این مراسم ضمن تبریک میالد
امام زمان(عج) افزود :امیدواریم شاهد ظهور
این امام باشیم.
وی با بیان اینکه همه ما جمع شدیم تا در ۲۹
اردیبهشت سرنوشت خودمان را رقم بزنیم
و نهال امید را تبدیل به درخت تناور کنیم،
اظهار داشت :مطمئنم مردم ایران هرگز فریب
دروغ ها را نمی خورند.
حسینی ادامه داد :آنهایی که با وعده های
 ۲۵۰هزار تومانی مردم را گول میزنند دارند
به مردم توهین می کنند و تصور می کنند
مردم ایران نادان هستند در صورتی که
اینطور نیست زیرا مردمان ایران تحصیل
کرده هستند.
رییس ستاد انتخاباتی روحانی در گیالن
گفت :امیدوارم در  ۲۹اردیبهشت با مشارکت
گسترده ملتی که به بلوغ سیاسی رسیده اند
آنهایی که دروغ می گویند متوجه شوند که
نمی توانند دولت روحانی را از بین ببرد.
وی همچنین افزود :متاسفانه علی رغم اینکه
دلشان برای کشور می سوزد ،مردم را مأیوس
می کنند چون میدانند اگر درصد مشارکت
مردم باالی  ۸۰درصد برسد آنها برنده
نخواهند بود.
حسینی متذکر شد :ایران برای کسانی است
که به توسعه و پیشرفت دلبسته اند .متعلق
به کسانی است که دنبال راستی هستند و
همه میدانیم که دولت روحانی هیچگاه دروغ
نگفته است و هرگاه قصوری پیش امده با
مردم شفاف صحبت کرده است.
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استانی
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سرپرست سازمان اسناد و کتابخانه ملی
استان گیالن:

مردم اسناد خود را به ما بسپارند

پیگیر مخزن استاندارد و
تاالر دیجیتال هستیم

جوانان دیار میرزا | به مناسبت هفته اسناد ملی
و میراث مکتوب نشست خبری سازمان اسناد و
کتابخانه ملی استان گیالن در رشت برگزار شد.
علی خلیلی سرپرست سازمان اسناد و کتابخانه
ملی استان گیالن در این نشست ضمن تبریک
هفته اسناد ملی و اعیاد شعبانیه به ذکر برنامه
های صورت گرفته این سازمان در هفته اسناد ملی،
اظهار کرد :میراث مکتوب هویت ماست و ما در
خصوص هویت ما صحبت می کنیم.
وی با اشاره به اینکه اسناد زیای در استان گیالن
داریم ،اظهار داشت :گیالن جزو استان هایی است
که مجموعه داران زیادی در خصوص اسناد دارد.
خلیلی با بیان اینکه شرایط جوی استان گیالن به
گونه ای است که به اسناد آسیب می رساند ،گفت:
امسال دو برنامه مهم ایجاد مخزن استاندارد و تاالر
دیجیتال مطالعه برای استفاده پژوهشگران است.
خلیلی با بیان اینکه استان گیالن پس از سازمان
مرکزی اولین استانی است که اندیشکده را استان
به وجود آورد ،اظهار داشت :در این اندیشکده بدون
جبهه گیری سیاسی در خصوص مسائل مختلف
صحبت می شود .سرپرست سازمان اسناد و
کتابخانه ملی استان گیالن با اشاره به اینکه امحاﺀ
و انتقال اسناد باید توسط مرکز صورت گیرد ،اظهار
داشت :یکی از ظرفیت های مهم انتقال اسناد
استفاده مدیران بعدی در خصوص اقدامات مدیران
قبلی است .وی یکی دیگر از قابلیت های انتقال
اسناد آزادسازی  ۲۲هزار متر مربع از فضاهای
بایگانی ادارات عنوان کرد و تصریح کرد ۴۲۰ :هزار
برگ اسناد فهرست نویسی شده در استان داریم.
خلیلی با بیان اینکه مردم به ما اعتماد کنند و اسناد
خود را به ما بسپارند ،اظهار داشت :کتاب های
قدیمی امکان ویروسی شدن دارد و باید گندزدایی
شود .وی با تشکر از مجموعه استانداری گیالن و
شهرداردی رشت در کمک به سازمان اسناد ،اظهار
داشت :اعتبارات ما اندک است و نیاز به اعتبارات ملی
و استانی داریم .سرپرست سازمان اسناد و کتابخانه
ملی با اشاره به اینکه مردم می توانند اسناد خود را
به بدهند و با اسم خود ثبت کنند یا می توانند به
صورت امانی در اختیار ما قرار دهند و یا فقط به ما
بدهند و آنها را اسکن کنیم ،گفت :وجود حتی یک
اسکن از اسناد در سازمان ملی بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه به شدت پیگیر قضیه مخزن
استاندارد و تاالر دیجیتال هستیم ،اظهار داشت:
دکتر نجفی در این زمینه پیش قدم بودند و کمک
بسیاری به ما کردند و امیدواریم این کار ادامه پیدا
کنند تا بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنند.
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گیالن

عليزاده با حضور در اندونزی تاکید کرد؛

رونق گردشگری دريايی در سايه برجام
جوانان دیارمیرزا | رضا عليزاده،
مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري استان گيالن
كه به نمايندگي از سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گرشگري
كشور در دومين دوره كنفرانس
اقتصاد آبي ( )IORAبه ميزباني
كشور اندونزي حضور يافته است،
در خصوص اهميت اين كنفرانس
گفت :اين گردهمايي يكي از
مهمترين رويدادهاي تخصصي
در حوزه دريانوردي و گردشگري
دنياست كه بسياري از كشورهاي
توسعه يافته در آن حضور دارند.
وي با توجه به اهميت گردشگري
دريايي در دنيا اظهار داشت :در
نشست هاي قبلي اين كنفرانس
مجموعه اي از شالوده مبتني بر
مناطق استراتژيك براي همكاري
در درياها و اقيانوس ها مورد بحث
قرار گرفت و در اين كنفرانس نيز
در زمينه پيچيدگي ها و جزييات
متنوع در مناطق توسعه نيافته
مثل گردشگري دريايي ،مشكالت
زيرساخت ها ،شبكه هاي ساحلي،
ظرفيت هاي مالي و تهديدات
زيست محيطي به بحث و بررسي و
تبادل تجربيات گذاشته شد.
مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري استان گيالن
حضور در نشست هاي تخصصي
اين كنفرانس را بسيار ارزشمند و
مفيد ارزيابي كرد و گفت :محورهاي

رهبر انقالب

نشست هاي تخصصي شامل تبادل نقطه نظرات كارشناسان ارشد
كشورهاي عضو  ( ،)IORAمتخصصين حرفه اي از نمايندگان
 NGOها و شركت هاي متعلق به كشورهاي منطقه پيرامون
مسايلي چون گردشگري ،شبكه ساحلي ،ماهيگيري ،آبزي
پروري ،شبكه گمركي و زباله هاي پالستيكي دريايي بود.
وي گفت :نمايندگان جمهوري اسالمي ايران در دو بخش
گردشگري و بنادر و دريانوردي ضمن معرفي ظرفيت هاي بالقوه
حوزه هاي شمال و جنوب كشور ،پيشنهاد نمودند در مقاصد
مختلف گردشگري ،الين كروز تعريف شده و به جهت موقعيت
ممتاز ايران ،اين خط سير در فضاي فعاليتي و ترددي سواحل
كشورمان نيز برقرار شود.

اين مسوول گردشگري استان
گيالن مراودات ايجاد شده بين
المللي و باز شدن دروازه هاي
ايران به سوي دنيا را از تالش هاي
ارزنده دولت تدبير و اميد و آثار
مثبت برجام برشمرد و بيان كرد:
در سالهاي گذشته كمتر شاهد
حضور ايران در مجامع تخصصي
بين المللي و قرار گرفتن در
چرخه مبادالت اقتصادي بوديم اما
ديپلماسي سازنده دولت يازدهم
جايگاه كشورمان را به عنوان يك
نقطه اتكا و اثرگذار در حوزه منطقه
اي و فرامنطقه اي بيش از پيش
تقويت كرد.
عليزاده ابراز اميدواري كرد با
توجه به موقعيت استان گيالن در
درياي خزر و همگرايي دستگاه
هاي اجرايي متولي و مناطق آزاد
مي توان بر راهبردهاي اقتصاد دريا
محور متمركز شد و از آن بيشترين
بهره را برد.
گفتني است دومين كنفرانس بين
المللي اقتصادي آبي كشورهاي 
( )IORAاز  ١٨تا  2٠ارديبهشت ما
 ١٣٩٦در جاكارتا برگزار و مديران
كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري استانهاي گيالن و
سيستان و بلوچستان و مديران
سازمان بنادر و دريانوردي و وزرات
امورخارجه به نمايندگي از دولت
جمهوري اسالمي در اين كنفرانس
شركت نمودند.

امام جمعه چابکسر در دیدار با
استاندار گیالن:

دولت یـازدهم از مقدسـات و
اعتقادات مردم برای پیشبـرد
اهداف خود بهرهبرداری نکرد

جوانان دیار میرزا | حجت االسالم و المسلمین
کشاورز امام جمعه چابکسر با قدردانی از
زحمات بیدریغ استاندار طی  ۳.۵سال
گذشته اظهار کرد  :با وجود مضایق مختلفی
که دولت با آن روبرو است ،باید اعتراف کنیم
این دولت یکی از بهترین دولتهای پس از
انقالب اسالمی است.
امام جمعه چابکسر به تحریمهای ناجوانمردانه
کشورهای خارجی علیه ایران اسالمی اشاره و
با بیان اینکه این تحریمهای ظالمانه نمیتواند
کشور را از پیشرفت و ترقی باز دارد گفت:
اجرای پروژههای عظیم راهسازی ،پل سازی،
تونل سازی ،سد سازی و بسیاری از چنین
پروژههایی که حجم زیادی از آنها طی دورهی
تصدی دولت تدبیر و امید اجرا شده است
نشان از حرکت قطار رشد و توسعهی نظام به
سمت آیندهای روشن دارد.
حجت االسالم و المسلمین کشاورز با اشاره
به پیگیریهای مجدانهی استاندار گیالن
در به سرانجام رسیدن پروژه هایی نظیر راه
آهن و آزاد راه و با بیان اینکه عملکردهای
مثبت همچون درخشش آفتاب نمایان است
خاطر نشان کرد :یکی از خصایص پسندیدهی
این دولت عدم بهرهبرداری از مقدسات و
اعتقادات مردم برای پیشبرد اهداف است
حال اینکه متأسفانه در گذشته اقدامات این
چنینی بارها و بارها تکرار شد و یقینن ًا چنین
رفتاری مردم را دلسرد و بی اعتماد خواهد
کرد.
وی اظهار داشت  :این اقدامات و موفقیتها
خود به خود شکل نمیگیرد بلکه تالش و
پیگیری بسیار میطلبد.
امام جمعه چابکسر تصریح کرد  :خوشبختانه
بهترین امنیت را در سطح شهرستان داریم و
برای برگزاری انتخاباتی پرشور آمادگی کامل
داریم.
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فوتبال

سقوط تیم فوتبال چوکای تالش
به لیگ زیر گروه مناطق

جوانان دیار میرزا | تیم چوکای تالش با حمایت هواداران
خود در ورزشگاه پوریای ولی این شهرستان با نتیجه پنج
بر  ۲پیام مقاومت ساری را شکست داد.
گل های تیم چوکای تالش را سیامک مرتمی در دقیقه
 ،۲۲امین حقده در دقایق  ۳۶و  ، ۷۰امین انصاری در
دقیقه  ۹۱و حمید محمدی در دقیقه  ۹۶به ثمر رساندند.
قضاوت این دیدار بر عهده امید جمشیدی ،حسین
کمکی و محسن دوستان از استان همدان بود.
تیم چوکای تالش در این مرحله از رقابت های لیگ
دسته سوم فوتبال کشور با  ۲۴امتیاز و با تفاضل گل
کمتر نسبت به تیم پیام مقاومت ساری به لیگ مناطق
کشور سقوط کرد.
 ۳۰تیم در مرحله دوم مسابقات لیگ دسته سوم کشور
در سه گروه با همدیگر به رقابت پرداختند و تیم های
چوکای تالش ،صنعت ساری ،اتحاد ساری ،ملی پوشان
تبریز و آلومینیوم آبسکون در گروه شمال این مسابقات
به لیگ زیر گروه مناطق سقوط و تیم خوشه طالیی ساوه
از این گروه به صورت مستقیم به لیگ دسته دوم فوتبال
کشور صعود کرد.
شهرستان تالش با بیش از  ۱۹۰هزار نفر جمعیت در
غرب استان گیالن واقع شده است.

مسئول برگزاری رقابتهای
سازمان لیگ:

مـالــک سپیــدرود رشت
مشخص نشود ،اجازه حضور
در لیگ را نمیدهیم
جوانان دیار میرزا | تیمهای فوتبال پارس
جنوبی جم و سپیدرود رشت در فصل ۹۵-۹۶
لیگ آزادگان با قرار گرفتن در رده اول و دوم
این مسابقات جواز حضور در لیگ هفدهم را
کسب کردند .با این حال این دو تیم با مشکالت
سختافزاری زیادی برای حضور در لیگ برتر
مواجه هستند .سعید فتاحی درباره مشکالت
تیم فوتبال پارس جنوبی برای حضور در لیگ
هفدهم ،اظهار کرد :ما شنبه و یکشنبه این
هفته جلسهای در شهر جم داشتیم و ایرادها را
برای آنها صورت جلسه کردیم .تا  ۲۰تیر به آنها
مهلت دادیم که این مشکالت را حل کنند .تا
آن زمان ما بازدیدهایی از اقدامات آنها داریم اما
بازید نهایی را در  ۲۰تیر انجام میدهیم .یکی
از مشکالت آنها ورزشگاه است که چمن ،نور،
رختکن و جایگاه تماشاگران ایراد دارد.
او در پاسخ به این سوال که مسئوالن پارس
جنوبی چه فکری برای مشکل هتل و فرودگاه
برای سفر آسان تیمهای حریف کردهاند ،گفت:
نزدیکترین فرودگاه در عسلویه قرار دارد که
فاصله  ۷۰کیلومتری تا جم دارد چون این فاصله
کمتر از  ۹۰کیلومتر است پس مشکل فرودگاه
حل شده است .در شهر جم هتلی وجود دارد
که متعلق به وزارت نفت است و وزارت نفت
تعهد داده که آن را در اختیار باشگاه قرار
دهد .همچنین هتلی در شهر عسلویه وجود
دارد .در کل مسئوالن این شهرستان پای کار
هستند و برای حل مشکالت تمام تالششان را
انجام میدهند .فتاحی در ادامه درباره مشکالت
تیم سپیدرود اعم از مشخص نبودن مالک و
مدیرعامل این باشگاه ،اظهار کرد :ما پس از
برگزاری فینال جام حذفی به رشت میرویم و
جلسهای با مسئوالن سپیدرود انجام میدهیم.
باشگاهی که بخواهد در لیگ برتر حضور پیدا
کند باید دارای تشکیالت مانند مدیرعامل ،هیات
مدیره و مالک باشد .آنها باید قانون تجارت را
رعایت کنند .اگر این مشکالت تا آغاز لیگ
حل نشود ما مجوز حضور در لیگ برتر را به
سپیدرودیها نمیدهیم.
او ادامه داد :سال گذشته ماشینسازی هم زیر
نظر شهرداری تبریز بود اما ساختار باشگاهی
آن جدا از شهرداری اداره میشد .تیمهایی که
در لیگ برتر بخواهند حضور داشته باشند باید
باشگاه باشند نه یک تیم خالی.
او در پایان درباره برگزاری فینال جام حذفی در
خرمشهر ،گفت :سال گذشته خدا کمک کرد و
توانستیم این بازی را در خرمشهر برگزار کنیم.
این اقدام خوبی بود که مردم خرمشهر خوشحال
شدند .اسم جام حذفی یادواره آزادسازی
خرمشهر است و سال پیش تصویب کردیم که
مثل همه جای دنیا فینال جام حذفی به صورت
ثابت در یک شهر برگزار شود.
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نظرمحمدی در مراسم جشن صعود سپیدرود:

اگر سپیدرود حمایت شود به قطب سوم فوتبال ایران تبدیل میشود
جوانان دیارمیرزا | مراسم جشن
صعود سپیدرود در حضور
شهردار رشت ،اعضای شورا،
کادر و بازیکنان تیم سپیدرود
و استقبال پرشور هواداران در
سالن ورزشی آتشنشانی برگزار
شد.
تماشاگران با سر دادن شعار
علی چیالورت» حمایت
«داش
ِ
خود را از سرمربی تیم نشان
دادند و مجری برنامه در میان
تشویق هواداران نظرمحمدی را
به روی سن فراخواند.
سرمربی تیم سپیدرود با ابراز
خوشحالی از حضور میان
هواداران گفت :باید از بازیکنان
تیمم تشکر جانانهای داشته
باشم که یک سال در شرایط
سخت با همدلی فصل را پشت
سر گذاشتیم و با تمام مشکالتی
که داشتیم توانستند توانایی و
ظرفیتهای بومی گیالن را ثابت
کنند .و جا دارد چنین بازیکنان با
غیرتی مورد تشویق قرار بگیرند.
از خداوند منان سپاسگزارم که
این عزت را به من و بازیکنانم
بخشید که توانستیم چنین شور
و نشاطی در شهر رشت و استان
گیالن ایجاد کنیم.
علی نظرمحمدی ادامه داد :از
شهردار متعصب شهر رشت
دکتر ثابتقدم کمال تشکر را
دارم که از ما حمایت کردند.
از اعضای شورای شهر که طی
دو سال گذشته سپیدرود را
تنها نگذاشتند تشکر میکنم
و همچنین از مسعود رهنما و
هیئت فوتبال گیالن که هرگونه
حمایتی را از ما دریغ نداشتند
تشکر میکنم .شاید توان مالی
اداره کل ورزش و جوانان و
هیئت فوتبال به شکلی نبود که
از لحاظ مالی ما را حمایت کنند
ولی در کنار ما بودند و مدیران
شهری و مجموعه شهرداری و
شورا از لحاظ مالی ما را حمایت
کردند تا با وجود مشکالت
فراوان به چنین نتیجهای برسیم
جای تشکر دارد.

او با اشاره به فصل گذشته گفت :وقتی در پنجم تیرماه خبر انتخاب من به
عنوان سرمربی تیم رسانهای شد ،هجمههای زیادی بر علیه من راه افتاد و
حمالت زیادی به من شد که تمام این هجمهها را تحمل کردم .این هجمهها
فقط به این دلیل بود که از خانوادهی سپیدرود نبودم و در این تیم بازی
نکرده بودم اما به هرحال بچهی رشت که بودم و برای رشت بازی کرده
بودم و زحمت کشیده بودم .وقتی که مسعود رهنما به من گفت هرگونه
حمایتی از من خواهد کرد تا سرمربی تیم شوم ،به او قول دادم که تمام
توانم را برای سربلندی تیم شهرم به کار خواهم بست و از هیچ تالشی
کوتاهی نخواهم کرد .آن روز من در دفتر ایشان به او گفتم که ایمان داشته
باشید شما را روسفید میکنم؛ خداراشکر میکنم که امروز حرفم درست در
آمد و علیرغم تمام مشکالتی که در پیش پای سپیدرود بود طی دو سال از
لیگ دو به لیگ یک و از لیگ یک به لیگ برتر برویم.نظرمحمدی با اشاره
به اینکه یکی از ارکان موفقیت تیم سپیدرود طی دو سال گذشته هواداران
سپیدرود بودند ،افزود :هواداران تنها قشری هستند که هیچ منافعی ندارند
اما زحمات آنها در این فصل و در این صعود انکارنشدنی بود .او با بیان
اینکه دو بازی در فصل گذشته هرگز از یادش نخواهد رفت ،گفت :بازی
با اکسین کرج در کرج وقتی به ورزشگاه پا گذاشتم و هواداران را دیدم

احساس کردم که داریم در
عضدی بازی میکنیم .و بازی
دیگر مسابقه با گلگهر بود
که شرمنده هواداران شدم
وقتی دیدم  ۲۳ساعت راه را
به جان خریدند و به سیرجان
آمدند تا از ما حمایت کنند.
دست هواداران را میبوسم و
چه در کنار سپیدرود بمانم چه
نمانم هرگز این حمایت پرشور
و زحماتی که برای این تیم
کشیدند را فراموش نخواهم
کرد .شما بینظیر هستید.
نظرمحمدی تصریح کرد:
من پیشتر گفته بودم که
سپیدرود قطب چهارم فوتبال
کشور است و شما دیدید
که در برنامه نود به عنوان
پرهوادارترین تیم ایران
انتخاب شد .ایمان دارم اگر
مسئولین استانی و شهری
ما حمایت کنند ،این رتبهی
چهارم به سوم تبدیل خواهد
شد.
او گفت :از این جریان زندگی
که سپیدرود نام دارد و وقتی
این جریان زندگی میتواند
این همه شور و نشاط در
جامعه جاری کند ،وقتی این
شور و نشاط اجتماعی با
میلیاردها تومان هزینه هم
امکانپذیر نبود ،فکر میکنم
که حمایت کردن از این تیم
همه ساله پویایی به جامعه
برگردد و جامعهی با نشاطی
داشته باشیم.
نظرمحمدی با بیان اینکه در
دو سال گذشته هیچ چیز را
برای خودم نخواستم ،تصریح
کرد :از مسئولین فقط یک
تقاضا دارم که حق و حقوق
دو سال گذشته بازیکنان را
بدهند .تنها شرط من برای
حضور در سپیدرود پرداخت
حقوق بازیکنان است .حتی
اگر پول من را ندادند هیچ
اشکالی ندارد فقط خواهش
دارم که پول این بازیکنان با
غیرت پرداخت شود.

شهردار رشت:

برنامه  ۳تا  ۵ساله برای آسیایی شدن سپیدرود رشت داریم
جوانان دیارمیرزا | مراسم جشن صعود
سپیدرود در حضور شهردار رشت ،اعضای
شورا ،کادر و بازیکنان تیم سپیدرود و
استقبال پرشور هواداران در سالن ورزشی
آتشنشانی برگزار شد.
شهردار رشت در میان تشویق پر شور
هواداران در حالی که شعار «شهردار با
تعصب» به روی سن رفت .دکتر ثابتقدم در
ابتدا با اشاره موضوع مربوط به سپیدرود یک
موضوع فراتر از یک تیم فوتبال و باشگاهداری
است ،گفت:موضوع سپیدرود موضوع هویت
شهر رشت است که در اصول ما جاری است.
شاید این هویت در خیلی از حوزههای ما
جاری نباشد اما نگاه شخص بنده به سپیدرود
همان نگاهی است که در بحث ثبت رشت
در یونسکو در زمینه خوراکشناسی داشتم.
اعتقاد داشتم که هویت شهر رشت را باید در
زمینههایی که فعالیت کرده و در تاریخ آن
ثبت است ،استفاده کنیم و آن محلی کنیم
که افراد رشت را ببینند ،برای رشت احترام
قائل شوند و برای شهر رشت به احترام کاله
از سر بردارند و تماشاگران برای رشتی بودن
خود افتخار کنند.
دکتر ثابتقدم افزود :یکی از موضوعات
دیگری که باید به آن توجه کنیم ،موضوع
هنر به ویژه هنرهای نمایشی و تئاتر است؛
موضوع دیگری که ما قطع ًا باید در سطح
شهر رشت روی آن سرمایهگذاری ویژهای
داشته باشیم.
او افزود :در اینجا از اعضای محترم شورای
شهر ،سرکار خانم شیرزاد ،آقای روزان ،آقای
کارگرنیا ،آقای نیکومنش ،آقای حاجیپور،
مهندس رسولی و علوی که در جمع ما بودند
و توانستند به دفعات با خلوص نیت به این
تیم کمک کنند.

شایان مصلح:
قراردادم با سپیدرود یکساله
بود و تمام شد
اولویتم ماندن در سپیدرود است

جوانان دیار میرزا | شایان مصلح در خصوص صعود
سپیدرود رشت به لیگ برتر اظهار داشت :امسال کار
بسیار سختی داشتیم.
اول فصل هدف تیم ما به هیچ عنوان صعود به لیگ
برتر نبود و فقط تالش میکردیم در لیگ دسته اول
باقی بمانیم .تیم برای بقا در لیگ دسته اول بسته شد
اما لطف خدا شامل حال ما شد و توانستیم به لیگ
برتر صعود کنیم .وی افزود :هفته هفتم به صدر جدول
رسیدیم و بعد از آن انتظارات از تیم ما باال رفت .هر چه
به هفتههای پایانی لیگ نزدیک شدیم ،این انتظار از ما
بیشتر شد که ما باید به لیگ برتر صعود کنیم .خدا را
شکر بعد از  ۲۵سال توانستیم سپیدرود را به سطح
اول فوتبال کشور برسانیم .سپیدرود تیم پرطرفدار و
ریشهداری است و هواداران زیادی هم دارد .هنوز هم
مردم رشت برای این صعود در شهر جشن میگیرند.
مدافع سپیدرود رشت در پاسخ به این پرسش که چه
برنامهای برای فصل آینده دارد ،تصریح کرد :قرارداد
ثبت شده من با سپیدرود در فدراسیون فوتبال ،یک
ساله بوده و اکنون به پایان رسیده است .برنامه من
برای فصل آینده منوط به این است که تکلیف سپیدرود
مشخص شود ،دو سال است این تیم با کمترین هزینه
به لیگ باالتر صعود میکند و واقعاً شرایط تیم از لحاظ
مالی اص ً
ال خوب نیست.
شرایط به نحوی نیست که آدم بخواهد با این تیم
قرارداد ببندد .انشاءاهلل شرایط باشگاه مناسب شود و
در آن صورت باید تصمیم بگیرم .شاید در سپیدرود
ماندنی شدم اما اگر شرایط مناسب نباشد ،ماندن در
این تیم سخت است و باید به پیشنهادهای دیگر فکر
کنم.مصلح در پاسخ درباره اینکه آیا باشگاه پرسپولیس
به او پیشنهاد داده است یا خیر ،گفت :بهتر است اسمی
از تیمی نبرم .از باشگاههای زیادی پیشنهاد دارم اما در
مورد تیم خاصی صحبت نمیکنم.
وی در مورد شایعاتی که در مورد پیوستنش به
پرسپولیس مطرح میشود ،خاطرنشان کرد :اولویتم
سپیدرود است و منتظرم تکلیف این تیم مشخص شود
تا بعد به فکر تیمهای دیگر باشم .هر تیمی که عالقه
دارد من را جذب کند ،باید پیشنهادش را بدهد و تماس
بگیرد تا ببینیم به توافق میرسیم یا خیر .دو طرف
باید به توافق برسند ،چه استقالل ،چه پرسپولیس یا
تیمهای دیگر .مهم توافق است که باید انجام شود .بعد
از آن اگر به صالح باشد به آن تیم میروم و اگر هم به
صالح نبود ،تیم دیگری را انتخاب میکنم.
مدافع سپیدرود در واکنش به این پرسش که آیا دوست
دارد در پرسپولیس بازی کند یا خیر ،گفت :همانطور
که گفتم اولویت من سپیدرود است و در حال حاضر
سپیدرودی هستم ،چون تیم استانم است و در این
دو سال با چنگ و دندان این تیم را باال آوردهایم اما
اگر شرایط آنطور که مدنظر من است نباشد ،از این
تیم جدا خواهم شد .پیشنهادهایی هم از چند تیم
دارم و باید آنها را بسنجم و به تیمی بروم که شرایط
بهتری دارد .به هر حال سال جامجهانی است و من
هم شانسم را باید امتحان کنم تا به تیم ملی دعوت و
راهی جام جهانی شوم .باید تمام تالشم را برای رفتن
به جام جهانی انجام دهم .به هر حال شانس من است
و باید این را امتحان کنم .دوست دارم تیمی را انتخاب
کنم که من را به تیم ملی برساند ،این تیم میتواند
سپیدرود باشد یا باشگاه دیگری.

تیم بسکتبال سه نفره گیالن در
مسابقات قهرمانی کشور یک
پیروزی کسب کرد

این بسیار مهم است که دلیل کمک را ما
بدانیم ،اینکه مبنای این کمک چه بوده ،آیا
هدف اهداف عمومی است یا اهداف دیگری
که خیلی از شما بهتر از بنده میدانید.
ثابتقدم ادامه داد :از بخش خصوص باید
تشکر کرد که زحمات زیادی برای این
تیم کشیدند زیرا در لیگ پایینتر شرایط
سختتر بود و اگر صعود به لیگ یک رخ
نمیداد امروز نمیتوانستیم صعود به لیگ
برتر را جشن بگیریم.
شهردار با تشکر از مدیرکل ورزش و جوان در
خصوص خرید تیم سپیدرود تصریح کرد :با
الیحهای که خدمت شورای اسالمی شهر ارائه
خواهیم کرد ،موضوع خرید تیم را دوباره

مطرح خواهیم کرد .امیدواریم که این دفعه
موضوع خرید به نوعی حل و فصل شود و ما
بتوانیم با کمک دائمی در کنار این تیم باشیم.
ی که ما
مطالبات گذشته بر اساس توافق قبل 
داشتیم که مبنای ما در توافق قبلی بوده،
مورد نظر قرار میگیرد.

جوانان دیار میرزا | مسئول بسکتبال سه نفره هیات بانوان
استان گیالن روز چهارشنبه در این خصوص گفت :در
جریان این رقابت ها که در اراک جریان داشت  ،تیم هتل
شبستان رشت نیز به عنوان نماینده گیالن در این دوره
از مسابقات حضور یافت .شادی عادلی افزود :تیم بسکتبال
سه نفره هتل شبستان رشت در جریان این رقابت ها برابر
تیم تهران به برتری رسید و برابر تیم های شیراز و تبریز
متحمل شکست شد .وی ادامه داد :این رقابت ها اولین
دوره مسابقات رسمی بسکتبال سه نفره بانوان قهرمانی
کشور بود و شرکت در این دوره از رقابت ها ،برای بازیکنان
رنکینگ داخلی و جهانی محسوب می شد .عادلی بیان
کرد :در رقابت های بسکتبال سه نفره قهرمانی بانوان
کشور ۳۴ ،تیم حضور داشتند که در شهرستان اراک با
هم به رقابت پرداختند .وی خاطرنشان کرد :در پایان این
رقابت ها ،تیم کردستان با هفت پیروزی متوالی توانست
عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند و تیم گلستان
نیز در مکان دوم این مسابقات قرار گرفت .وی اضافه کرد:
تیم بسکتبال سه نفره گیالن در پایان این رقابت ها در بین
 ۳۴تیم توانست جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص هد و
حضور این تیم نیز باعث شد تا بازیکنان تجربه خوبی را از
این دوره از مسابقات کسب کنند .در استان گیالن بیش از
سه هزار ورزشکار به صورت سازمان یافته در رشته ورزشی
بسکتبال ،در  ۲بخش بانوان و آقایان و در رده های سنی
مختلف فعالیت دارند.
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ضـرورت جلوگیـری از تخـریب
سـواحــل و برخورد با ساخت و
سازهای غیر مجاز در تاالب انزلی
جوانان دیار میرزا | محمدرضا اللهیار ،مدیرکل
مهندسی سواحل و بنادر و حسین چراغی ،مدیرکل
بنادر و دریانوردی گیالن و هئیت همراه در بازدید
میدانی از سازه و تاسیسات آبی واقع در تاالب تاالب
انزلی و روگاهای آن ،حریم حاشیه تاالب را مورد
بازدید قرار داده و مسائل و مشکالت ذیربط در این
خصوص را بررسی کردند.
محمدرضا اللهیار ،مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر
در حاشیه این بازدید اظهار کرد :ساخت و ساز در
دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی به سازمان بنادر
و کشتیرانی واگذار شده که مجوزهای ساخت و
بهره برداری و حق نظارت بر بهره برداران از این
سازه ها است.
وی افزود :بنادر و دریانوردی در اوایل دهه  ۸۰طرح
مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که تهیه
نقشه جامعی برای کاربری های مختلف در سواحل
کشور را با همکاری  ۱۸ارگان انجامید در سه فاز و
برای سواحل کشور و کمیته های ساحلی مدیرت
سواحل استان و با مدیریت استانداران هر استان و
دبیری مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی استان
ها شکل داد.
اللهیار کفت :این کار با هدف استفاده بهینه از دریا
و تاالبها در شمال و دسترسی به دریاهای خزر و
همچنین در جنوب بوده است .هرگونه ساخت و
سازی بدون دریافت مجور هرگونه خسارت بر
محیط زیست و تخریب سواحل را در پی دارد و
ایمنی و حتی در برخی از موارد مشکالت سالمت
جامعه و مردم را به خطر می اندازد .باید هماهنگی
بین دستگاه های اجرای مرتبط با حوزه سواحل و
پشتیبانی و هماهنگی قوه قضاییه در راستای اینکه
ساخت و سازهایی که در حوزه سواحل هست هم
مستند برمطالعات علمی و براساس طرح مصوب
و ابالغ شده و هم اینکه همه جنبه های زیست
محیطی و حقوقی مهندسی سواحل و سازه های
دریایی را داشته باشد.
وی بر ضرورت جلوگیری از تخریب سواحل و
برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز در تاالب
انزلی تاکید کرد و افزود :هرسازه ای که در دریا
ساخته می شود نیازمند مطالعات پایه ای است که
در این راستا سازمان برنامه و بودجه مهندسین
مشاور را در سه رتبه ،رتبه بندی کرده و مجموعه
ساخت و سازهایی را که بخواهند انجام دهند
نیازمند مراجعه به آنان است.
اللهیار در پایان گفت :با توجه به وظایف حاکمیتی و
قانونی بنادر و دریانوردی هر طرحی که معرفی می
شود باید از قانون تبعیت کند .همچنین تهیه نقشه
ها و طرح های پایه به صورت رایگان در اختیار
متقاضیان قرار داده می شود و پس از بررسی و
رعایت موضوعات ایمنی و حفظ محیط زیست انجام
خواهد شد.
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گیالن

استاندار گیالن:

گیالن استان پایلوت در طرح کاهش
پسماندهای پالستیک
جوانان دیارمیرزا | استاندار در نشست با
مشاوران صنعت بازیافت اتحادیهی اروپا
گفت:گیالن به عنوان استان پایلوت در طرح
کاهش پسماندهای پالستیک در استانهای
شمالی کشور از سوی سازمان حفاظت از
محیط زیست با مشارکت اتحادیه ی اروپا
انتخاب شد .دکتر محمدعلی نجفی در
این نشست ضمن خیرمقدم به نمایندگان
اتحادیهی اروپا در حوزه مدیریت پسماند
و با قدردانی از اقدامات محیط زیست
بویژه معاون دریایی این سازمان افزود :در
مدت  ۳.۵سال دولت تدبیر و امید اقدامات
بسیاری در حوزه مدیریت پسماند و تفکیک
از مبدأ زباله انجام گرفته و در حال سپری
شدن است.
وی حضور مدیران دستگاههای اجرایی
مرتبط با حوزهی پسماند در این نشست را
نشان از آمادگی کامل استان در این بخش
دانست و اظهار داشت :یکی از اقدامات
اساسی و جدی دولت یازدهم پرداختن به
مسائل زیست محیطی ،پسماند و جمع آوری
و تفکیک زباله است .نماینده عالی دولت در
گیالن خاطر نشان کرد :مدیران استانی با
اعتقاد کامل به این حوزه گامهای روبه جلو
برمیدارند و در عملیاتی شدن این بخش
بسیار مصمم هستیم.
وی اظهار داشت :در این بخش از ظرفیت
ش دولتی و خصوصی برای پیشبرد
بخ 
اهداف کمال بهره را خواهیم برد.
استاندار گیالن افزود :باتوجه به فرهنگ
غنی مردم گیالن اجرای پروژهها از سوی
اتحادیهی اروپا میتواند به بهترین وجه
و راحتتر با همفکری درخصوص اشتغال
دانش بنیان شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه سال  ۹۶گیالن را به عنوان
استان گردشگری تعریف کردیم افزود:
گردشگر نیازمند محیطی پاک ،سالم و عاری
از هرگونه زباله و پسماند است.
میلیون نفری استان و همچنین بیش از ۲.۵
میلیون نفری مسافران به صورت ماهیانه
در گیالن اشاره و خاطر نشان کرد :در طول

تکذیب هر گونـه انتشار لیست
انتخاباتی در آموزش و پرورش
استان گیالن
جوانان دیار میرزا | مهدی حاجتی با اشاره به
درپیش بودن دو انتخابات مهم و سرنوشت
ساز ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی
شهر و روستا گفت :سیاست آموزش و پرورش
فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری اقشار
مختلف مردم و به ویژه فرهنگیان در راستای
تحقق منویات مقام معظم رهبری است.
وی خاطرنشان کرد :حضور آگاهانه ،داوطلبانه
و مسئوالنه فرهنگیان در انتخابات ،راهبرد
کلی و اصولی آموزش و پرورش است.
حاجتی با نکوهش فضاسازی های برخی رسانه
ها در زمینه حمایت سازمان یافته از فهرستی
خاص ،یادآور شد :آموزش و پرورش استان
گیالن در راستای رعایت قانون انتخابات و
اصل بی طرفی از هیچ نامزد ،گروه و ائتالفی
حمایت نمی کند و از همه ی نامزدهای
انتخاباتی می خواهد که در چارچوب اخالق
سیاسی از انتشار اخبار خالف واقع پرهیز
نمایند.

پلیس صومعه سرا فراری محکوم
به اعدام را دستگیر کرد

سال بیش از  ۳۲میلیون نفر مسافر در گیالن
اقامت میکنند که باید براساس این تعداد
برنامهریزیهای الزم نیز اندیشیده شود.
وی به حضور فعال سازمانهای مردم نهاد
در سطح کشور به ویژه استان گیالن اشاره
و اظهار داشت NGO :ها در بخش محیط
زیست با اندیشهای واال ورود پیدا میکنند
و توجه مردم ،دانشگاهها ،بخش خصوصی و
جوانان به حفظ محیط زیست و جنگل بسیار
بارز است.
وی افزود :استقبال از سازمانهای مردم نهاد
و پر رنگ کردن آن در جامعه جزء افتخارات
دولت تدبیر و امید است .نماینده عالی دولت
در گیالن با اشاره به اینکه حضور نمایندگان
اتحادیهی اروپا در حوزهی زیست محیطی در
کشورهای مختلف نشان از اقدامات شایان
توجه در این مناطق دارد گفت :با استفاده از
ظرفیتها و فرصتهای مختلف از این حضور
در استان گیالن حمایت و استقبال میکنیم.

وی با قدردانی از سازمان محیط
زیست درخصوص انتخاب استان گیالن
به عنوان پایلوت در بخش کاهش
پسماندهای پالستیک در استانهای
شمالی کشور افزود :با گا مهایی که در
این بخش برداشته خواهد شد نشان
میدهیم که این انتخاب یک انتخاب
اصلح بوده است.
در این نشست که خانم دکتر فرشچی
معاون دریایی سازمان محیط زیست
کشور ،نمایندگان سازمان بازیافت
و صنایع مربوط به تولید و بازیافت
پالستیک و جمعی از مدیران دستگاه
های اجرایی استان حضور داشتند
آقایان  Cornelis Wielengaو
 Wim Van Breusegemمشاوران
صنعت بازیافت اتحادیهی اروپا به
ارائه ی راهکارهای کاهش پسماندهای
پالستیک در گیالن پرداختند.

جوانان دیار میرزا |سرهنگ اردشیر آقاجانی
گفت :ماموران پلیس امنیت عمومی صومعه
سرا با انجام اقدام های پلیسی ،محل اختفاء
فراری محکوم به اعدام را شناسایی کردند.
وی با بیان اینکه این متهم محکوم به اعدام
دو سال بود که از زندان فرار کرده بود ،افزود:
متهم مذکور در یک عملیات غافلگیرانه در
یکی از محله های شهر دستگیر شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این متهم
 ۴۳سال سن داشت و در بازرسی از متهم یک
قبضه چاقو و سالح سرد مخصوص سالخی
کشف و ضبط شد ،متذکرشد :متهم با تشکیل
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام
قضایی معرفی شد.

استانی
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سفیر ایران در اوکراین :

منطقه آزاد انزلی در کانون توجه کشورهای حاشیه خزر قرار گرفته است
جوانان دیارمیرزا | محمد بهشتی منفرد
سفیر ایران در اوکراین با رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ،دیدار
کرد و در نشست تخصصی با فعاالن اقتصادی
و اعضای انجمن سرمایه گذاران وکارآفرینان
و جامعه بازرگانان و بازاریان منطقه آزاد انزلی
و معاونین و مدیران سازمان در خصوص
راهکارهای توسعه همکاری های مشترک
ایران با کشور اوکراین با استفاده ازظرفیت
های منطقه آزاد انزلی به بحث و تبادل و نظر
پرداخت.
در این دیدار مهندس مسرور با اشاره به
وجود توانمندی ها و زیرساخت های مناسب
منطقه و ظرفیت های فعالین اقتصادی و
تولید کنندگان این منطقه ،به تحلیل تمایل
سیاسی و اقتصادی مسئولین و تجار دو
کشور در جهت گسترش همکاری های ایران
و اوکراین پرداخت و گفت :سه محور مهم می
تواند زمینه توسعه مبادالت تجاری و همکاری
های مشترک فی مابین را فرآهم نماید و در
این میان گردشگری یکی از محورهای مهم
آن می باشد که تاکنون جلساتی در رابطه
با افزایش ظرفیت های همکاری دو جانبه
در حوزه گردشگری برگزار شده است و در
نظر داریم که پرواز مستقیم ازاوکراین به
فرودگاه بین المللی سردار حنگل را در آینده
نزدیک راه اندازی کنیم .رییس هیأت مدیره و
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ترانزیت
کاال را دومین فرصت برای توسعه همکاری
های دو کشور اعالم نمود و با تصریح بر
نقش و ظرفیت مجتمع بندری کاسپین در
این خصوص ،اظهار داشت :بر این اساس می
توان با انتقال کاالی اوکراینی از مسیر منطقه
آزاد انزلی به داخل زمینه های جدیدی برای
توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی فرآهم
نمود ،چراکه هم اکنون بخشی از کاالهای
کشور اوکراین از طریق دریای سیاه و کانال
سوئز وارد بنادر جنوبی ایران می شود و این
در حالی است که می توان از طریق بندر
اودسا در اوکراین به بندر پوتی گرجستان
و سپس در مسیر بندر باکو و بندر کاسپین
منطقه آزاد انزلی مسیر ترانزیتی جدیدی را
ایجاد کرد که زمان و هزینه کمتری را بهمراه
خواهد داشت ،موضوعی که در سفر ماه قبل
هیأت اقتصادی منطقه آزاد انزلی به جمهوری
اوکراین در قالب یک پیشنهاد رسمی به وزیر
زیر ساخت اوکراین ارائه شده که با استقبال
طرف مقابل مواجه شده و در حال پیگیری
این امر مهم هستیم.
مهندس مسرور با اشاره به برگزاری نمایشگاه
تخصصی توانمندی های دو کشور در اوکراین
در شهریور ماه امسال افزود :در خصوص
برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران و اوکراین
با مقامات این کشور رایزنی های الزم انجام
شده و آمادگی الزم جهت برگزاری نخستین
نمایشگاه توانمندی های ایران و اوکراین در

مرکز نمایشگاه ها و نمایشگاه های منطقه
آزاد انزلی وجود دارد.
محمد بهشتی منفرد سفیر ایران در جمهوری
اوکراین نیز در این نشست با اشاره به
توانمندی های منطقه آزاد انزلی و فرآهم بودن
زیر ساخت های الزم جهت فعالیت سرمایه
گزاران گفت :در سال های اخیر در منطقه
آزاد انزلی انقالب زیرساختی و اقتصادی رخ
داده و این منطقه با تحوالت شگرف صورت
گرفته در کانون توجه کشورهای حاشیه خزر
در بخش مبادالت تجاری و گردشگری قرار
گرفته است.
وی افزود :این سفر دومین حضور من در
شش ماه گذشته در منطقه آزاد انزلی است
و با توجه به توافقات صورت گرفته در سفر
هیات اقتصادی منطقه آزاد انزلی به اوکراین
مجددا در منطقه آزاد انزلی حضور یافتم تا
به صورت عملیاتی هماهنگی های الزم برای
تحقق دستاوردهای سفر صورت پذیرد و
توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو
کشور هر چه زود تر با ظرفیت منطقه آزاد
انزلی و گیالن انجام شود
سفیر ایران در اوکراین با اشاره به واردات
 15درصدی کاال از اوکراین گفت :در سال
 2016صادرات کاال از ایران به کشور اوکراین
 30درصد افزایش یافته و ضروری است با
فرآهم سازی شرایط الزم و معرفی توانمندی
های دو کشور این رقم افزایش یابد و در این
میان برگزاری نمایشگاه تخصصی یک گام
مهم از سوی کشور اوکراین در منطقه آزاد
انزلی است که شرایط الزم را جهت افزایش
همکاری های دو سویه فراهم می کند.

محمد بهشتی منفرد در ادامه به ارزش ریالی
مبادالت دو کشور اشاره کرد و افزود :براساس
آمارها میزان گردش مالی به صورت رسمی
بین دو کشور افزون بر  800میلیون دالر و
به صورت غیر رسمی بیش از سه میلیارد
دالر اعالم شده و اوکراینی ها تمایل خود را
برای توسعه صادرات در حوزه نفت و گاز با
ایران اعالم کرده اند و بازار اوکراین بهترین
فرصت برای حضور تجار ایرانی در عرصه های
مختلف است و به دلیل نزدیکی بسیار این
کشور با استان گیالن و ظرفیت های منطقه
آزاد انزلی ،این منطقه می تواند تامین کننده
بسیاری از نیازهای بازار ایران در محصوالتی
نظیر ذرت ،گندم و روغن آفتابگردان باشد.
بهشتی منفرد با اشاره به تمایل دولت اوکراین
در جهت توسعه روابط متقابل با ایران خاطر
نشان کرد :با توجه به پیوستن کشور اوکراین
به اتحادیه اروپا الزم است هرگونه اقدام از
سوی ایران با سرعت عمل بیشتری انجام
شود و تجار منطقه آزاد انزلی با بهره گیری
از ظرفیت های موجود در این منطقه مبادالت
خود را با کشور اوکراین افزایش دهند.
سفیر ایران در اوکراین با اشاره به انجام
یکسان سازی ویزا و کاهش زمان صدور ویزا
به اوکراین از  2هفته به پنج روز در جهت
تسهیل در تردد ایرانیان به این کشور افزود:
عالوه بر آن امکان صدور ویزای دسته جمعی،
ویزای گروهی ،ویزای اینترنتی نیز فراهم
شده و آژانس های مسافرتی نیز می توانند
جهت دریافت ویزای گروهی به عنوان آژانس
معتمد از سوی سفارت ایران به سفارت
اوکراین معرفی شوند.

بهشتی منفرد به تالش های صورت گرفته
برای افزایش پروازهای بین دو کشور
اشاره و اضافه نمود :هم اکنون شش پرواز
در طول هفته میان دو کشور برقرار شده
که اوکراینی ها عالوه بر تمایل به افزایش
سفرهای هوایی دو کشور به  14پرواز،
نسبت به ایجاد مسیر پروازی مستقیم
از شهر کیف به شیراز و از بندر اودسا
در اوکراین به شهرهای تبریز و اصفهان
ابراز تمایل کرده اند و پیرو سفر هیات
اقتصادی منطقه آزاد انزلی برقراری پرواز
از اوکراین به رشت در دستور کار قرار
گرفته است.
گفتنی است تسهیل در صدور و کاهش
مدت زمان صدور ویزا ،اطالع رسانی
مناسب از ظرفیت های گردشگری و زیر
ساخت های موجوددر منطقه آزاد انزلی
به منظور حضور گردشگران اوکراینی در
ایران ،برسی توانمندی های اوکراین در
زمینه کشاورزی به ویژه غالت و ماشین
آالت نوین کشاورزی،راه اندازی پروازهای
چارتر اختصاصی به منظور گسترش روابط
فی مابین گردشگری،سفر هیات های
اقتصادی و بازرگانان دو کشور و توسعه
مناسبات اقتصادی،ترانزیتی وتجارت
چمدانی،همکاری در زمینه انرژی های
نو و فعالیت های علمی و دانشگاهی
بهمراه پیگیری نتایج سفر ماه پیش هیأت
اقتصادی عالی رتبه منطقه آزاد انزلی به
جمهوری اوکراین از مهم ترین مواردی بود
که در این نشست تخصصی مورد بحث،
بررسی و تبادل نظر شد.
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استقـرار دفتر نمایندگی
سـازمــان نظام مهندسی
ساختمان در منطقه آزاد انزلی

جوانان دیار میرزا | به گزارش روابط
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه
آزاد انزلی ،در دیدار اعضای هیأت
رییسه سازمان نظام مهندسی استان
گیالن با مهندس مسرور رییس هیات
مدیره و مدیرعامل سازمان در خصوص
توسعه همکاریهای دو جانبه درخصوص
ارائه خدمات فنی و مهندسی به فعاالن
اقتصادی منطقه در حوزه ساخت و ساز،
استقرار دفتر نمایندگی سازمان نظام
مهندسی در منطقه آزاد انزلی و صدور
خدمات فنی و مهندسی به کشورهای
حاشیه خزر با هم افزایی ظرفیت های
دو جانبه گفت و گو و تبادل و نظر شد .
الزم به ذکر است در این جلسه با اشاره
به رشد مناسب صدور پروانه های
ساختمانی  ،رونق حوزه ساخت و ساز
در سه سال اخیر در منطقه آزاد انزلی
،بهبود فضای کسب و کار و حجم گسترده
پروژه های متنوع عمرانی ،زیرساختی و
سرمایه گذاری در این منطقه تفاهم شد؛
عالوه بر استقرار دفتر نمایندگی سازمان
نظام مهندسی در منطقه آزاد انزلی ،
با انعقاد تفاهم نامه های مشترکی در
ارتباط با همکاری های دو جانبه در
راستای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات
نظام مهندسی به فعاالن اقتصادی و
همچنین صدورخدمات فنی و مهندسی
به کشورهای حاشیه دریای خزر ،ورود
تکنولوژی های نوین ساختمان به کشور
با بهره مندی ازظرفیت های منطقه و
در نهایت برگزاری نمایشگاه های ملی
و بین المللی صنعت ساختمان در مرکز
نمایشگاه ها و همایش های منطقه به
همکاری مشترک بپردازند.
گفتنی است مباحث مرتبط با صرفه
جویی انرژی ،فرآیندهای نظارت ،طراحی
در راستای مقررات ملی ساختمان و
صدور شناسنامه ملکی در محدوده
منطقه از دیگر موارد مطرح شده در این
نشست بود که معاون فنی و عمرانی و
مدیرشهرسازی و مدیر روابط عمومی و
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی
نیز در آن حضور داشتند.
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معـاون هماهنـگی امور اقتـصادی و
توسعه منابع انسانی استانداری گیالن:

اقتصـاد دانشبنیان اساس
تحقق اقتصاد مقاومتی است

عکس هفته  :قلعه رودخان فومن | عکس :اشکان شعبانی

خبر

امام جمعه رشت:

کاندیداها در مناظره ،اخالق
اسالمی را مد نظر قرار دهند

جوانان دیارمیرزا | یت اهلل زین العابدین قربانی
در خطبه های نماز جمعه شهر رشت ،با اشاره به
جایگاه نیمه شعبان نزد شیعیان و اهل سنت ،اظهار
کرد :اهل سنت در کنار شیعیان نیمه شعبان را
جشن می گیرند ،زیرا امام زمان(عج) منجی عالم
بشریت است.
وی توحید و پرستش خداوند را یکی از پیام های
رسالت انبیاء دانست و افزود :همه پیامبران سه
پیام محوری داشتند اما نتوانستند این پیام ها را به
صورت کامل تحقق ببخشند .پیام دوم رسالت انبیاء
استکبارستیزی ،مبارزه با طاغوت و عدم همسویی
با پادشاهان زورگوی زمان است.
امام جمعه رشت با اشاره به حمایت استکبار
جهانی از اسرائیل ،داعش ،تکفیری ها و ،...تصریح
کرد :کشورهای اسالمی همواره از توطئه های
طاغوت در رنج بوده اند و امروز رژیم صهیونیستی
با اجازه عربستان یمن را بمباران می کند لذا نباید
به مستکبرین و طاغوتیان تکیه کرد.
نماینده ولی فقیه در گیالن برقراری عدالت در
سراسر جهان را سومین پیام رسالت انبیاء دانست
و عنوان کرد :در دنیا عده ای از همه امکانات
برخوردار هستند ،اما بسیاری از افراد به نان شب
محتاج هستند و مکانی برای زندگی ندارند لذا در
تمام کتب آسمانی خداوند به مردم وعده منجی و
نجات بخش آنان از ناعدالتی را داده است؛ کسی
که با پیاده کردن دستورات الهی جهان را پر از
عدل و داد می کند .وی با بیان اینکه پیامبران موفق
به تحقق عدالت در زمین نشدند ،گفت :بشر در
انتظار ظهور منجی الهی است و همه از منشورهای
سازمان ملل ناامید هستند ،اما امام زمان(عج)،
اسالم واقعی را در تمام دنیا حاکم خواهد کرد تا
تمامی جهانیان را از ظلم نجات دهد .امام جمعه
رشت با اشاره به نامگذاری میالد امام زمان(عج)
به عنوان روز سربازان گمنام ،اضافه کرد :سربازان
گمنام امام زمان(عج) با تمام توان و بدون ادعا به
نظام جمهوری اسالمی ایران خدمت می کنند و
مانع از نفوذ توطئه های پنهان دشمنان به این آب و
خاک می شوند .در واقع امنیت کنونی کشور از وجود
نیروهای اطالعاتی است.
این کارشناس دینی با اشاره به ابراز نگرانی مقام
معظم رهبری درباره تصویب سند  ،2030متذکر
شد :با اجرای این مصوبه دانش آموزان از آموزه
های اسالمی و آموزش قرآن محروم خواهند شد.
نباید اجازه دهیم حقوق بشر ابزار سیاسی در دست
استکبار جهانی شود .وی با بیان اینکه در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر
و روستا قرار داریم ،خاطرنشان کرد :تاکید مقام
معظم رهبری بر حضور حداکثری مردم در پای
صندوق های رای است تا فرد اصلح از طرف مردم
انتخاب شود لذا از کاندیداها می خواهیم اخالق و
تربیت اسالمی را مد نظر قرار دهند و در مناظره ها
سخنان بی اساس را مطرح نکنند .آیت اهلل قربانی
با بیان اینکه همه گزینهها یکسان نیستند و به همین
دلیل باید در انتخاب دقت کرد ،گفت :کاندیداها
نباید برای گرفتن رای ،حرفهای نادرست ،دروغ و
فریب به کار برند و لذا مردم نیز باید افراد با تجربه،
آگاه ،کاردان و دارای حسن اخالق را انتخاب کنند
تا موجب اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران شود.

جوانان دیارمیرزا | محمدحسین اصغریان،
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع انسانی استانداری گیالن در همایش
اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی ،به
فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری
سالهای اخیر تحت عنوان اقتصاد
مقاومتی اشاره و اظهار کرد :تاکید مقام
معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی نشان از
اهمیت آن است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک
اصطالح و لغت جدید در ادبیات اقتصادی
است که مخصوص ایران است ،افزود :این
بدان معنا نیست که اقتصاد سایر کشورها
مقاوم نیست بلکه لغت اقتصاد مقاومتی در
هیچ ادبیاتی اقتصادی وجود ندارد و برای
نخستین بار در ایران مطرح شده است.
اصغریان با بیان اینکه علت طرح اقتصاد
مقاومتی بدلیل وجود تفاوت در مولفههای
نظام مقدس جمهوری اسالمی با سایر
کشورها است ،خاطرنشان کرد :به طور
مثال ژاپن از اقتصاد بسیاری قدرتمندی
برخوردار است و ضرورتی ندارد که همه
نیازهای خود را تامین کند؛ چرا که تحریم
بر آن تحمیل نمیشود.
وی با بیان اینکه آلمان توانایی تولید و
تامین نیازهایش را ندارد و وابسته به
واردات نفت است ،خاطرنشان کرد :این
یک نقطه آسیب برای اقتصاد آن کشور
است و نیازمند اقتصاد مقاومتی نیست
چون مولفههای حکومت و قدرتش به
گونهای نیست که توسط کشورها تحریم
شود.
اصغریان با بیان اینکه بنا بر فرمایشات
مقام معظم رهبری تنها راه نجات اقتصاد
کشور اقتصاد مقاومتی است ،گفت :اقتصاد
مقاومتی اقتصادی است که در برابر
چالشها ،تهدیدات و تحریمهای دشمنان
با سرعت و قدرت تمام به مسیر خود ادامه
دهد.
وی به تحمیل تحریمهای سخت و ناعادالنه
دشمنان علیه ایران اشاره و تصریح کرد:
شدت تحریمهای تحمیل شده بر ایران در
هیچ برههای از زمان و تاریخ و کشوری
مصداق ندارد .تحریمهای دشمنان علیه
ایران بسیار هدفمند و هوشمندانه بوده
است.
اصغریان با اشاره بر اینکه هیچگاه نباید
دشمن را نادان تصور کنیم چرا که ضربه
خواهیم خورد ،ادامه داد :دشمنان همواره
درصدد هستند تا با هر بهانهای مانع از
رسیدن ایران به توسعه شوند.
وی با بیان اینکه بحث اقتصاد مقاومتی
با محورهای مدنظر مقام معظم رهبری به
برنامههای دولت برای اجرا تبدیل شده
است ،گفت :عملکرد دولت در تحقق
اقتصاد مقاومتی مطلوب بوده است.
اصغریان بر ضرورت نهادینه شدن اقتصاد
مقاومتی تاکید کرد و افزود :اقتصاد
دانشبنیان پایه و اساس تحقق اقتصاد
مقاومتی است.
وی با بیان اینکه تکیه کشور باید بر
توان تولید و امکانات داخل و با نگاه
صادراتمحور باشد ،ابراز کرد :مردمی
کردن یکی دیگر از راهبردهای اقتصاد
مقاومتی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع انسانی استاندار گیالن در پایان با
بیان اینکه بنا است در سال جاری حدود
۱.۵میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی
برای ایجاد اشتغال در روستاها تعلق گیرد،
اظهار کرد :باید زمینهها را برای بهرهمندی
حداکثری از منابع و ظرفیتها در راستای
ایجاد اشتغال در روستاها فراهم کنیم.

