
سینا هوشمند
»چون انتخابات در پیش است نباید مدیران را قتل 
عام کنیم و مدیران شایسته را برداریم« این جمله 
به  گیالن  نمایندگان  حضور  در  قربانی  اهلل  آیت  را 
زبان آورد. همانگونه که انتصاب مدیران تابع فرآیند 
پیچیده ای است و همگان روی آن حساسیت دارند 
تا بهترین ها انتخاب شوند و در مسند امور قرار گیرند 
چگونگی و دلیل تغییر مدیران نیز مهم است. همه 
می  شناسند  می  را  قربانی  اهلل  آیت  که  آنهایی  ی 
بیهوده حرف  دانند که پدر معنوی گیالن هیچگاه 
بحران شود  به  تبدیل  وقتی که یک مساله  و  نزده 

برای اصالح امور لب به سخن می گشاید. 
حاال وقتی ایشان می گوید: » این مطلب را از گوشه 
و کنار استنباط می کنم که می خواهند مدیران را 
باید  این کار غلطی هست، ما  یک دست کنند که 
فرزندان صالح خودمان را ولو با افکار مختلف به کار 
مدیریتی بگماریم. در این شرایط نباید بگوییم این 
اصولگرا هست و آن اصالح طلب و بهمان، این اقدام 
سبب اختالف می شود و روحیه همکاری را در میان 
جامعه از بین می برد بنابراین باید شایسته ساالری 
را محور قرار دهیم« یعنی اینکه جایی به خطا رفته 
ایم  و برای رسیدن به اهداف و اغراض شخصی بدون 
اینکه به عملکرد مدیران نگاهی بیاندازیم و عیار مدیر 
خوب یا بد را در بررسی عملکرد آنها ببینیم  آنها را 

قربانی  سیاسی کاری های خودمان کرده ایم.
 متاسفانه گاهی اوقات آنقدر سیاست زده می شویم 
که اصل شایسته ساالری و داوری بر اساس عدالت را 
از دست می دهیم و به همانند ماکیاولیست ها دست 
به هر کاری می زنیم تا مدیری را کله پا کنیم و این 
کارمان را هنر می دانیم. آن وقت در پیشگاه مردم 
بیندازیم سینه  به تصمیماتمان  اینکه نگاهی  بدون 
سپر می کنیم که تمام انتصابات و تغییرات بر اساس 
شایسته ساالری بوده است و انتظار داریم نیز مردم 

سخنانمان را بدون هیچ کم و کاستی باور کنند!
عملکرد  و  نباشد  عملکرد  قضاوتمان  معیار  اینکه 
خوب آنها را نبینیم عالوه بر اینکه روحیه مدیران را 
تضعیف می کند این پیام را نیز به سایر مدیران می 
دهد که برای رسیدن به پست و مقام، الزم نیست 
که عملکرد خوبی داشته باشید چون بهترین عملکرد 
را هم داشته باشید به چشم کسی نمی آید و کسی 
هم نیست که از شما دفاع کند اما در عوض آن کافی 
است که هیچ کاری نکنید و بله قربانگوی فالن مدیر  
و نماینده باشید آنگاه همه چیز رو به راه هست و 

مدیریت شما نیز مادام العمر خواهد بود!

مدیران شایسته را 
سـالخـی نکنیم!

در دیدار با مجمع نمایندگان مطرح شد:

انتقاد آیت اهلل قربانی از عزل مدیران و وضعیت سراوان
ما،  نظام  گفت:  فقیه  ولی  |نماینده  میرزا  دیار  جوانان 
پیش  در  انتخابات  چون  است،  ساالری  شایسته  نظام 
است نباید مدیران را قتل عام کنیم و مدیران شایسته را 
برداریم و برخی دیگر را ولو غیر شایسته و یا غیر بومی 

را جایگزین نماییم.
آیت اهلل زین العابدین قربانی در جلسه مجمع نمایندگان 
که در بیت تشکیل شده بود، گفت: با توجه به وقت اندک 
در این جلسه به چند تذکر کوتاه بسنده می کنم و بقیه 
با  را در یک جلسه ای که ان شاء اهلل در آینده نزدیک 
آقای  و  استاندار  آقای   ، محترم  نمایندگان  شما  حضور 

نوبخت تشکیل خواهید داد بیان خواهم کرد .
وی گفت : من این مطلب را از گوشه و کنار استنباط می 
کنم که می خواهند مدیران را یک دست کنند که این 
کار غلطی هست، ما باید فرزندان صالح خودمان را ولو با 

افکار مختلف به کار مدیریتی بگماریم.
وی با اشاره به این مطلب که علی )ع( مسند قضاوت را 
به شریح قاضی و استانداری ایران را به زیادبن ابی سپرد، 
افزود: در این شرایط نباید بگوییم این اصولگرا هست و 
می  اختالف  سبب  اقدام  این  بهمان،  و  طلب  اصالح  آن 
شود و روحیه همکاری را در میان جامعه از بین می برد 
بنابراین باید شایسته ساالری را محور قرار دهیم و این 

جزء اصول ماست.
نماینده ولی فقیه در گیالن به استناد فرموده امام علی 
)ع( که فرموده حق ضعیف در جامعه باید از قوی گرفته 
و  برداریم  را  ها  تبعیض  تدریج  به  بیاییم  افزود:  شود، 

مشکالت منطقه را مشکالت نظام بدانیم .
وی در مورد سراوان گفت: سراوان بعنوان پیشانی استان 
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بازارچه تختـی به محـل 
وجود  و  فجـور  و  فسـق 
است شده  تبدیل  اشـرار 

فرهنگ سازی اولین اصل در حوزه مدیریت شهری است
کوچه  پیاده  عابر  پل  مراسمی  در   | دیارمیرزا  جوانان 
شهید خوش انس با حضور دکتر سید محمدعلی ثابت 
قدم شهردار رشت ، فرامرز جمشید پور معاونت حمل و 
نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت و جمع کثیری از 
شهروندان محله شهید خوش انس، آب آسیاب و کسبخ 
رشت افتتاح و به بهره برداری رسید. سید محمدعلی ثابت 
قدم در این مراسم با تاکید بر تالش مجموعه مدیریت 
شهری در توزیع عادالنه خدمات شهری در مناطق کم 
نیاز  امروزه شهر ها به آن  برخوردار اظهار داشت: آنچه 
دارند شناختن و یافتن ریشه و علل کم برخوردار بودن 
از خدمات شهری است. شهردار رشت حل مشکل مسکن 
را  مقطعی در محالت برشمرد و تصریح کرد: مهم ترین 
موضوع مدیریت شهری در جوامع توسعه یافته شناخت 
دالیل عقب ماندگی هاست. وی مشارکت شهروندان در 
اولین اصل در حوزه مدیریت شهری  را  فرهنگ سازی 
خواند و گفت: مهم ترین اصلی که پایداری توسعه را در بر 
می گیرید، فرهنگ سازی جامعه است این فرهنگ سازی 

جامعه است این فرهنگ سازی عالوه بر ارتقا مشارکت 
شهروندی در توسعه محالت نقش بسزایی دارد.

 ثابت قدم با اشاره به وجود ۵۵ محله در ۱۵ ناحیه و 
۵ منطقه خاطرنشان کرد: با فرهنگ سازی ضمن ایجاد 
منافع عمومی عمال اختیار مردم به خود مردم سپرده می 
شود. شهردار رشت با تاکید بر اینکه شهرداری نگاه تصدی 
گری صفر در خود ندارد، گفت: برای فرهنگ سازی خیلی 
از موضوعات جاری در شهر باید نگاه و نیاز فرهنگ سازی 
به صورت عینی احساس شود، امروزه استان گیالن برای 
جنبش  یک  نیازمند  محیطی  زیست  بحران  با  مبارزه 
زیست محیطی است و برای این جنبش هر قدر برنامه 
ریزی منسجمی داشته باشیم و منابع نیز تامین شود، اما با 
عدم مشارکت مردمی در رفتار های فردی و گروهی روبرو 
شویم، راه به جایی نخواهیم برد. وی مقوله هایی چون 
تمیز بودن، سالمت، زیست پذیری شهری گام های اول 
پایداری توسعه شهری دانست و گفت: مجموعه شهری 

گام های اول پایداری توسعه شهری دانست و گفت:

شهردار منطقه 3 رشت:

2

15 آبـان مــاه پروژه 
زیرگذر شهید رجایی به 
بهـره برداری می رسد 
2

کمـک مـالی۸۴۰ میلیـون تومـانی 
شهـرداری و شــورا به دامـاش و 
سپیـدرود مشروط به »استعفا« شد

2

این مرحله وظیفه  فقیه در گیالن گفت: در  نماینده ولی 
ما استیفاء حقوق حقه مردم است و دولت آنقدر از جهت 
اعتبار در فشار نیست که نتواند اعتباری برای اصالح سراوان 

اختصاص دهد.
در  فقیه  ولی  نماینده  بیت  در  نمایندگان  مجمع  جلسه 
نمایندگان در مورد مسایل مختلف  گیالن تشکیل شد و 

کالن استان بحث و تبادل نظر کردند.

نباید در چنین وضعیتی باشد زیرا هر گردشگری که به استان می آید بوی مشمئز کننده این در شآن استان 
نیست ؟آیت اهلل قربانی گفت: درست که آقای نوبخت ممکن است در اختصاص اعتبار ویژه به گیالن زیر سوال سایر 
استان ها باشد ولی همه شما باید در مجلس به این مهم تکیه کنید و متحد شوید و برای اصالح و رفع معضل سراوان 
بودجه بگیرید. من مسئله سراوان را ۱۲ سال است پیگیری می کنم اما تا کنون همزبانی پیدا نکردم که با من همصدا 
شود.وی ادامه داد: اآلن باید شما ید واحده باشید، آقای استاندار و آقای نوبخت را برای یک جلسه ای بیاورید و من 

هم باشم این مسئله و سایر موارد را مطرح کنیم و بگوییم این مشکل نظام است.
وی با اشاره به اینکه دست خدا همیشه با مردم است، گفت: شما سیزده نفرید، می توانید مجلس را متحول کنید 
این قهر و تهر، داد و فریاد را در تهران بکنید. آیا این مسئله در اصفهان و شیراز و تبریز و غیره وجود می داشت آنها 

تحمل می کردند.

با مشارکت  باید  مجموعه مدیریت شهری و شهروندان 
هم تمیز زندگی کردن را یاد بگیرند و ارتقا دهند. تمیز 
زندگی کردن الزاما به پول داشتن نیست بلکه تمیز زندگی 
کردن نشات گرفته از رفتارهای روز است که امید است با 
موضوعات زیرساختی در درون و برون شهر شاهد ارتقا این 
رفتارها باشیم. پل شهید خوش انس به گونه ای طراحی 
شده که نیاز به دیواره حفاظتی ندارد. معاون حمل و نقل 
و امور زیربنایی و خدمات شهری شهرداری رشت  نیز با 
قدردانی از پیگیری شهردار در راه اندازی سریع این پل  
اظهار داشت: دو سال پیش پیشنهاد احداث پل سواره رو 
در این مکان ارائه شد اما از آنجایی که با دادن بار ترافیک 
بلوار امام علی )ع( به این کوچه ایمنی مردم این کوچه را 
به خطر می انداخت پس از برگزاری جلسات متعدد به این 
نتیجه رسیدیم که با احداث پل عابر پیاده این دو محله آب 

آسیاب و کوچه شهید خوش انس  به هم متصل  شود.
فرامرز جمشید پور با قدردانی از پیمانکار پروژه فوق یادآور 
شد: این پل به طول ۳۴ متر و عرض ۲ متر با ۱۶ تن 

شهردار رشت در مراسم افتتاح پل عابر پیاده کوچه شهید خوش انس
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صفحه 

ت  1000 تـــومــــان   |   4 
قــیـمــ

بهره برداری از طرح روستای بدون بیکار در کشور 
در اسطلخ جان رودبار

با حضور استاندار گیالن :

4
حسنی:

آقای وزیر شما مدیریت آب تاسیس 
کرده اید یا دانشکده دزدی

کارگرنیا :

مصرفی  و ۸ شمع با قطر ۱/۲ به طول ۱۶ تا ۲۵ متر از هرطرف 
با دو پایه بتنی با هزینه بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان  احداث شده 
است. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه احداث دیوار حفاظتی 
هزینه باالیی دارد، اما این پل به گونه ای طراحی شده که نیاز 
به دیواره حفاظتی ندارد. معاون حمل و نقل و امور زیربنایی و 
خدمات شهری شهرداری رشت از احداث دیواره های جدید در 
راستای ارتقای ایمنی پل فوق خبر داد و گفت: با احداث دیواره 
های جدید و نصب گاردریل در دو طرف پل نظرات مردم در 
راستای ایمنی بیشتر  پل تامین خواهد شد. لذا در ابالغ های 
جدید به پیمانکار برای افزایش ایمنی پل، کل هزینه کرد پل به 

۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.

3



هفته نامه جوانان دیارمیرزا  |  شماره 10 چهارشنبه 5 آبان 95استانی2

در  کارگرنیا  واثق  محمدحسین   | میرزا  دیار  جوانان 
با دیارمیرزا در خصوص زیر گذر شهید رجایی  گفتگو 
گفت: در حال حاضر روگذر آن آماده بهره برداری است 
و برای بهره برداری کامل موانع خاصی وجود ندارد و 
فقط شرایط جوی و نزوالت آسمانی روند بهره برداری 

کامل از پروژه را کند کرده است.
عضو شورای شهر رشت در خصوص زمان افتتاح پروژه 
ماه  آبان   ۱۵ که  می دهیم  مردم  به  را  نوید  گفت: این 
بهره  به  کامل  طور  به  رجایی  شهید  زیرگذر  پروژه 

برداری برسد.
سطح  در  سطحی  آبهای  آوری  جمع  مورد  در  وی 
حال  رفاه  پروژه برای  این  داشت:  اظهار  رشت،  شهر 
شهروندان است اما اجرای آن برای شهروندان مزاحمت 

هایی را ایجاد کرده است.
آرامش در  به  برای رسیدن  اینکه  به  اشاره  کارگرنیا با 
شهر رشت در زمان بارندگی نیاز به صبوری مردم فهیم 
که  است  این  ما  تالش  تمام  گفت:   داریم  شهر رشت 
کار  انجام  در  مردم  که  کنند  عمل  طوری  پیمانکارها 

روزانه با مشکلی مواجه نشوند.
عضو شورای شهر رشت اظهار کرد: در حال حاضر جمع 
آوری آب های سطحی در خیابان مطهری و صیقالن 
آغاز شده است. صیقالن از میدانهای مهم شهر رشت 
ترافیکی سنگینی می  بار  ذاتا دارای  پرتردد است و  و 
شورای  رئیس  با  ای  جلسه  رابطه  همین  در  که  باشد 
شهر رشت، جمشیدپور معاون حمل و نقل شهرداری و 
سزهنگ رمضانی رئیس پلیس راهور شهرستان رشت 
تا تدابیر بیشتری برای هدایت این پروژه  انجام دادیم 

و عملی شدن این در فاصله زمانی کوتاه انجام شود.
دارای  رشت  شهر  نقطه  اینکه ۱۳  بیان  کارگرنیا با 
معضل جمع آوری آبهای سطحی هستند، اظهار کرد: 
سعی بر این داریم تا دستگاه های مکانیکی مورد نیاز 
در فاصله زمانی کوتاه به کارگران برسانیم تا روند پروژه 

تسریع یابد.

گیالن

جوانان دیار میرزا | یکصد و سی و هفتمین 
ریاست  به  بودجه  و  برنامه  جلسه کمیسیون 
این  در  شد.  تشکیل  علوی  امیرحسین  سید 
جلسه که محمدحسین واثق کارگرنیا، فاطمه 
شیرزاد، اسماعیل حاجی پور و حجت جذب 
بیان  با  کمیسیون  رئیس  یافتند،  حضور 
طی  بودجه  و  برنامه  جلسات  ثمره  اینکه 
ارتقا شهر  مسیر  در  نیم گذشته  و  سه سال 
بوده  شهروندان  به  شهرداری  خدمات  و 
است اظهار کرد: ابتکاراتی که در کمیسیون 
نیم  و  سال  سه  طی  شورا  بودجه  و  برنامه 
افزایش  سبب  است،  شده  اندیشیده  گذشته 
کیفیت  ارتقای  و  شهرداری  درآمدهای 

خدمات شهرداری به شهروندان بوده است.
در  ها  اندیشی  هم  این  نتیجه  افزود:  علوی 
شاخص هایی همچون پروژه های عمرانی، 
می  دیده  اجتماعی  و  فرهنگی  های  برنامه 
این  شورا  های  دغدغه  هنوز  اگرچه  شود. 
افزایش  حوزه  در  باید  شهرداری  که  است 
و  ها  پروژه  در  رفته  بکار  مصالح  کیفیت 
همینطور برنامه ریزی های فرهنگی با دقت 

و حساسیت بیشتری اقدام کند.
یکصد  جلسه  در  که  ای  الیحه  نخستین 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  هفتم  و  سی  و 
شد،  مطرح  کمیسیون  این  رئیس  سوی  از 
سپیدرود  تیم  دو  از  مالی  حمایت  به  مربوط 
و داماش اختصاص داشت که شهرداری در 
تیم  دو  به  مالی  کمک  اعطای  خواستار  آن 

در مجموع به مبلغ ۸۴۰ میلیون تومان بود.
در توضیح این الیحه، معاون خدمات شهری 
این دو تیم در روحیه و  به نقش  شهرداری 

نشاط شهروندان اشاره و بیان کرد: 

کمک مالی۸۴۰ میلیون تومانی شهرداری و شورا به داماش 
کارگرنیا:و سپیدرود مشروط به »استعفا« شد

15 آبـان مــاه پروژه 
به  رجایی  شهید  زیرگذر 

بهره برداری می رسد 

معاون فرماندار تالش:
هیچ سمن زیست محیطی ثبت 
شده ای در تالش وجود ندارد

جوانان دیار میرزا | سید حمید موسوی معاون عمرانی و 
برنامه ریزی فرماندار تالش با تاکید بر موضوع مهم مدیریت 
پسماندهای شهری و روستایی گفت: سازمانها و اداره های 

مختلفی در این موضوع مهم نقش دارند. 
وی رویکرد فرهنگی را مقدم بر سایر رویکردهای قهری 
و قضایی برشمرد و خواستار کار تمام مجموعه ها روی 
این موضوع شد.  موسوی همچنین گفت: تکرار جرایم 
به  منجر  که  چرا  نیست،  تحمل  قابل  محیطی  زیست 
مشکالت بهداشتی و تخریب منابع منطقه می شود. پلیس 
محیط زیست در تالش موسوی از تعیین ۱۵ نفر به عنوان 
ضابطین قضایی و معرفی این افراد به دادگستری استان 
گیالن خبر داد.  وی این افراد را شاغلین در شهرداری های 
شهرستان تالش ذکر کرد که افراد خاطی را به سازمان 
قضایی معرفی خواهند کرد. معاون عمرانی و برنامه ریزی 
فرماندار تالش به رویکرد دادگستری در مورد رسیدگی 
بدون نوبت به جرایم زیست محیطی خبر داد و در مورد 
تصفیه خانه شهر تالش گفت: این تصفیه خانه در چارچوب 

۹ طرح دیگر در مرحله مناقصه قرار دارد. 
فرهنگ  مورد  در  مردمی  های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
سازی و اجرای برنامه پاکسازی گفت: مدیریت سمن ها 
با فرمانداری هاست ولی هیچ سمن زیست محیطی ثبت 
شده ای در تالش وجود ندارد. این مسوول ایجاد سامانه 
و  دهیاران  دولتی،  مسووالن  تمامی  حضور  با  ارتباطی 
کلیه دست اندرکار سطح شهرستان را یک ضرورت برای 

تبلیغات در مورد محیط زیست خواند.
 موسوی از اجرای طرح پایلوت تولید ورمی کمپوست در 

سطح روستاها در آینده نزدیک سخن گفت.

شهردار  رستگار  سمیه   | میرزا  دیار  جوانان 
منطقه ۳ رشت در پی اعتراضات مردمی به علت  
خبرنگار  با  گفتگو  در  تختی  بازارچه  تخریب 
دیارمیرزا گفت: بازارچه تختی ۲۰سال پیش بنا 
به قراردادکار امور اجتماعی که در راستای اقشار 
این  در  که  شد  تنظیم  است  بوده  پذیر  اسیب 
قرار داد ۵۶ مغازه در حریم روخانه احداث شد، 
در حالی که طبق قانون ۹۶ قانون شهرداری ها 
تملک در حاشیه رودخانه ها امکان پذیر نیست 
و این درحالی رخ داد که در طی سالهای گذشته 
تعداد۵۶ مغازه مجوزدار از شهرداری تبدیل به 
مجوز  کدام  هیچ  که  است  شده  مغازه   ۱۰۴

نداشته اند.
رستگار افزود: بازارچه تختی در مرکز شهر قرار 
دارد و تقریبا میتوان گفت این مکان تبدیل به 
حلبی آباد شده است و بنده به تنهایی از ساعت 
۵ عصر به بعد نمیتوانم از این بازارچه عبور کنم.

برای  اخطار  مدام  شهرداری  برای  گفت:  وی 
به  مکان  این  که  اید  می  بازار  این  ساماندهی 
تبدیل شده  اشرار  و وجود  فجور  و  محل فسق 
مناسبی  اقتصادی  چرخه  بازارچه  این  است. 
اضافه  اجتماعی شهر  معضالت  به  تنها  و  ندارد 

کرده است.

شهردار منطقه 3: بازارچه تختی به محل فسق و فجور و وجود 
اشرار تبدیل شده است

وی گفت: تا کنون ۸۰ درصد مغازه داران موافقت خود را 
برای اجرای این طرح با شهرداری اعالم کردند و مابقی 
به علت آنکه منافع آنها در آباد نشدن آن مکان است و از 
خالفهایی که در آنجا صورت میگیرد سود می برند مخالف 

اجرای این پروژه هستند.
محور  است  قرار  مکان  این  در  کرد:  خاطرنشان  رستگار 
بوسار به تختی که یک طرفه است آزادسازی شود و کسبه 
در بر خیابان فرعی قرار گیرند و همچنین فضای سبز و 
به  میدهم  قول  از همینجا  من  و  راه درست شود  پیاده 
مردم شهر رشت و مغازه داران که اول مغازه ها را احداث 
و تحویل کسبه بدهیم بعد طرح پیاده راه و فضای سبز 

را انجام دهیم.

بان  محیط  محمدی  شهریار   | میرزا  دیار  جوانان 
وظیفه  انجام  حین  در  آستارا  لوندویل  پاسگاه 
مورد حمله متخلف قرار گرفت و به شدت مصدوم 

شد.
پور فرمانده یگان حفاظت محیط  اکبری  ساسان 
متاسفانه  گفت:  خبر  این  اعالم  با  گیالن  زیست 
محیط  پاسگاه  کش  زحمت  بانان  محیط  از  یکی 
بانی لوندویل آستارا در هنگام انجام وظیفه مورد 
واقع  منطقه  متخلفین شرور  از  نفر  حمله ی سه 
شد و بوسیله داس از ناحیه بازو به شدت مصدوم 

شد.
به  مصدوم  بان  محیط  انتقال  از  پس  افزود:  وی 
اولیه  اقدامات  انجام  و  شهرستان  درمانی  مرکز 
علیه  و صورتجلسه  پرونده  با تشکیل  و  پزشکی 
متخلفین متواری، با هماهنگی مقام قضایی افراد 
خاطی توسط محیط بانان شناسایی و با همکاری 

پلیس آگاهی شهرستان بازداشت شدند.
عمل  تحت  مصدوم  بان  محیط  گفت:  پور  اکبری 
از  الزم  تحقیقات  و  است  گرفته  قرار  جراحی 
سوی اداره حفاظت محیط زیست آستارا در حال 

پیگیری ست .

حمله با داس به محیط بان آستـارا 
در حین انجام وظیفه+عکس

بررسی علت دستور تخریب بازارچه تختی رشت توسط دیارمیرزا

این دو تیم از جایگاه ویژه ای در بین شهروندان برخوردار هستند و پیروزی های آنان عالوه بر 
افزایش نشاط در بین شهروندان، سبب کاهش هنجارهای اجتماعی نیز می شود. 

علی بهارمست با بیان اینکه جمع کثیری از شهروندان به اشتیاق بازی های این دو تیم در 
ورزشگاه ها حاضر می شوند، تصریح کرد: کمک به این دو تیم عالوه بر حفظ این روحیه و 
ارتقای سالمت جسمانی جامعه شهری رشت باعث برندسازی رشت و شهرداری آن در سطح 
کشور خواهد شد همانطور که در بسیاری از شهرها از جمله تبریز این برندسازی توسط تیم 

های فوتبال صورت می گیرد.
پس از این توضیحات، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تیم سپیدورد در دسته 
یک و تیم داماش در دسته دو بازی می کنند و اگر قرار است کمک های مالی به این 
دو تیم تعلق گیرد باید توضیحات شفافی در باره آنالیز هزینه های دو تیم به طور مجزا 

به شورا اعالم شود.
عضو دیگر شورا نیز در این باره اظهار کرد: با توجه به تاخیری که در اعطای کمک 
های مالی به دو تیم سپیدرود و داماش تاکنون اتفاق افتاده الزم است که هر چه زودتر 

نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود.

هزینه  تمامی  احتساب  با  وی  گفته  به 
این  و خارج خانه  بازی های داخل  های 
دو تیم فوتبال، در مجموع ۸۴۰ میلیون 
می  تیم  دو  این  به  مالی  کمک  تومان 
و  گیرد  صورت  شهرداری  سوی  از  تواند 
کند.  را حل  فوق  تیم  دو  مالی  مشکالت 
باید در  تیم  افزود: هزینه های دو  شیرزاد 
رده های مختلف سنی و همینطور دسته 
بانوان یا مردان مطرح و سپس گزارشی از 
آن به شورا نسبت به اعطای حمایت مالی 
فوق برای رفع مشکالت مالی این دو تیم 

ارائه شود.
با  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  دیگر  عضو 
اشاره به بندهای قانونی مبنی بر تیم داری 
شهرداری گفت: در صورتی که هر کدام از 
اعضای شورا یا شهرداری در مدیریت تیم 
های ورزشی مسئولیت داشته باشند، قانون 
اجازه دریافت این کمک ها را به این دو تیم 
نمی دهد و شورا و شهرداری نیز نمی توانند 
نسبت به حمایت مالی از تیم های ورزشی 

اقدام کنند.
حاجی پور با بیان اینکه موافق کمک کردن 
به دو تیم ریشه دار سپیدرود و داماش است 
افزود: این کمک باید در صورتی انجام شود 
آن  بابت  از  تخلف  و  بوده  قانون  طبق  که 
اعضای  توضیحات،  این  با   نگیرد.  صورت 
کردند  مصوب  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
که کمک مالی به مبلغ ۸۴۰ میلیون تومان 
که الیحه شهرداری بوده است در صورتی به 
این دو تیم تعلق می گیرد که هیچکدام از 
اعضای شورا و مدیران شهرداری در مدیریت 

این دو تیم عضویت نداشته باشند.

کمیسیون  رئیس  میرزا  دیار  جوانان 
و  یکصد  در  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
کمیسیون  این  جلسه  هجدهمین 
کنترل  در  تکنولوژی  تاثیر  بیان  با 
کرد:  اظهار  ترافیکی  مدیریت  و 
گذشته  سال  سه  طی  که  اقداماتی 
برای مدیریت بهتر امور حمل و نقل 
و ترافیکی در حوزه فناوری اطالعات 
انجام گرفته نخستین گام هایی بوده 
مدیریت  و جدیت  با تالش  که  است 

شهری برداشته شده است.
در  شورا  اعضای  حضور  در  که  وی 
به  گفت،  می  سخن  کمیسیون  این 
کنترل  مرکز  بودن  اندازی  راه  آماده 
کرد  اشاره  رشت  شهرداری  ترافیک 
و افزود: متاسفانه با وجود هزینه ای 
که شهرداری با پیگیری های مجدانه 
گذشته  سال  سه  طی  شهر  شورای 
مرکز  این  هنوز  اما  اند  داده  انجام 
مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

محدوده  طرح  کرد:  تصریح  رسولی 
ترافیک و توسعه نظارت تصویری در 
پروژه  اجرای  همراه  به  محدوده  این 
خیابان  در  اتوبوسرانی  ویژه  خط 
به  که  بودند  ای  پروژه  سه  امام)ره( 
اجرایی  شهر  مرکز  در  همزمان  طور 
شلوغ  بخش  این  ترافیک  تا  شدند 

 لزوم بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک شهرداری

شهر رفع شود اما عمال با تاخیر در بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک، بر 
مشکالت افزوده شده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک تاکید کرد: از پلیس راهور انتظار می 
رود که همکاری بیشتری با مجموعه مدیریت شهری رشت داشته باشد و با 
اعطای کدهای جریمه به مرکز کنترل ترافیک  و راه اندازی تجهیزات این مرکز 
در نظم بخشی به مدیریت ترافیک مرکز شهر کمک کند.با این توضیحات، 
اینکه شهرداری طی  بیان  با  ترافیک شهرداری رشت  کنترل  مرکز  رئیس 
سه سال گذشته ۸ کیلیومتر فیبرنوری را در سطح شهر اجرایی کرده است 
گفت: پایش تصویری تقاطع های شهر با نصب ۲۲ دوربین در حال نصب ۲۲ 
دوربین در حال حاضر امکان پذیر است اما به دلیل نداشتن کدهای جریمه 
ای که منوط به همکاری پلیس راهور است بهره برداری از این دوربین ها 

نمی شود.

در یکصد و هجدهمین جلسه کمیسیون ترافیک شورا تاکید شد ؛

تالش  شهردار  محمدپور  حسن   | میرزا  دیار  جوانان 
پسماند  آوری  جمع  مورد  در  جاری  مشکالت  بیان  با 
خشک گفت: شرکت معرفی شده در این شهر عملکرد 
این  با  مجدد  قرارداد  عقد  و  است  نداشته  مطلوبی 

مجموعه دیگر ضرورت ندارد. 
واحد  نظارت  تحت  و  مطلوب  عملکرد  ضمانت  وی 
با  قرارداد  عقد  مورد  در  ها  اولویت  از  یکی  را  پسماند 
با  این شرکت  گفت:  و  کرد  بیان  هایی  چنین شرکت 
اجرای ناقص جمع آوری پسماند خشک، فرایند تفکیک 
از مبدا را به درستی رعایت نکرده و با جمع آوری مواد 

خاص سود فراوانی را نصیب خود کرده است.
 وی به حضور در مدارس به خصوص مدارس ابتدایی 
توسط متصدیان واحد پسماند شهرداری اشاره کرد و 
سایر  و  بنر  نصب  تراکت،  پخش  نویسی،  دیوار  افزود: 
است.  تالش  شهرداری  اقدامات  از  جزیی  اقدامات 
ساختار  یک  بدون  را  صرف  فرهنگی  کار  محمدپور 
به  اشاره  با  کارایی ذکر کردو  فاقد  کننده  آوری  جمع 
محل دفن زباله شهر تالش در ساحل قروق و مشکالت 
پیرامون آن اظهار داشت: حضور احشام سرگردان یک 
معضل اساسی است. تعدادی از اهالی منطقه اقدام به 
با نگهبان محل دفن و بریدن فنس ها برای  درگیری 
تغذیه دامهای خود از این محل می کنند که به اطالع 
و  کشاورزی  جهاد  اداره  جمله  از  صالح  ذی  مراجع 
تالشهای  به  تالش  شهردار  است.  رسیده  دامپزشکی 
زباله  مشکل  قطعی  حل  برای  سازمان  این  ساله  چند 
مطالعاتی  و  زیاد  سفرهای  تاکنون  گفت:  و  پرداخت 
نرسید. محمدپور  نتیجه  به  انجام شده که در گذشته 
یادآور شد:  تالش  در  را  استاندارد  از  باالتر  زباله  تولید 
و خشک  تر  زباله  کیلوگرم   هزار  متوسط ۶۰  به طور 
در شهر تالش تولید می شود که با احتساب نخاله های 
ساختمانی این مقدار به ۷۰ هزار کیلوگرم نیز خواهد 
نفری  هزار   ۵۳ شهر  یک  در  را  مقدار  این  وی  رسید. 
میزان باالیی خواند و گفت: سرانه تولید زباله به ازای 
هر نفر در تالش بیش از ۱/۳ کیلوگرم در روز است که 
از میزان متوسط تولید زباله استان گیالن به ازای هر 
نفر ۷۰۰ گرم، باالتر است. شهردار تالش به حضور یک 
شرکت چند ملیتی ایرانی، آذری و اوکراینی دارای توان 
و  داد  خبر  زمینه  این  در  آوری  فن  و  گذاری  سرمایه 
این  اجرای  برای مطالعه  این شرکت  اکنون  گفت: هم 
طرح وارد منطقه شده اند.محمدپور از سرمایه گذاری 
واحد  یک  ایجاد  برای  این شرکت  دالری  میلیون   ۵۰
پاالیشگاهی، تولید برق و موارد جانبی با محوریت تالش 
در غرب گیالن خبر داد. وی افزود: تولید سوخت مایع، 
هیچ  ایجاد  بدون  مواد  سایر  و  بالک  کرین  گاز،  برق، 
شرکت  این  طرح  اجرای  های  مزیت  از  آلودگی  گونه 
است که در صورت فراهم شدن زمینه طی ۲ سال پس 
از کلنگ زنی تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. 
شهردار تالش اجرای این طرح را به صورت BOT ذکر 
کرد که پس از ۲۵ سال با اجرای تعمیرات اساسی به 

سازمان شهرداری تالش واگذار خواهد شد.

شهردار تالش خبرداد:
سرانه باالی تولید زباله در تالش و 
حضور یک شرکت چند ملیتی برای 

سرمایه گذاری در این بخش 

و  تفصیلی  طرح  به  اشاره  با  رشت   ۳ منطقه  شهردار 
اظهار  تختی  به  بوسار  از  طرفه  یک  متری   ۱۵ خیابان 
کرد: از طرف دیگر این مغازه خالف قانون شهرداری ها 
در حاشیه رودخانه ها هستند و برای آنکه بتوانیم کاری 
مردم  کار  و  کسب  به  که  بدهیم  انجام  مکان  این  برای 
با  تجاری  نوار  بازارچه  یک  داریم  نظر  در  نخورد  لطمه 
۱۰۴ مغازه ۱۲ متری در این مکان احداث کنیم که طرح 
این بازارچه به کمیسیون ماده ۵ رفته است و مصوبه آن 
با این طرح همکاری نکند  گرفته شده است و هر کس 
را داریم  چون  بر کمیسیون ۱۰۰ حکم تخریب آن  بنا 
در حال حاضر این مغازه داران هم متصرف هستند و هم 

متخلف هستند.

پیمان پارسا افزود: در بافت مرکزی 
گردشگری،  توسعه  راستای  در 
نظارت  سامانه  به  ها  هتل  اتصال 
تا  است  شده  انجام  مرکز  تصویری 
با این اتصال امکان تردد گردشگران 
با خودروهایشان وجود داشته باشد.  
تاریخ  از  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
۲۸ اسفند سال گذشته پلیس وعده 
اعطای این گذرواژه های جرائم را به 
این  هنوز  اما  است  داده  شهرداری 
انجام نشده است. رئیس مرکز  مهم 
با   رشت  شهرداری  ترافیک  کنترل 
بیان اینکه بهره برداری از این مرکز 
پلیس  از  اعم  ها  دستگاه  همه  به 
انتظامی، ستاد بحران  راهور، نیروی 
و ...کمک شایانی می کند، گفت: در 
کدهای  این  زمانی  هر  که  صورتی 
جرائم به شهرداری داده شود مرکز 
قابلیت بهره برداری دارد و در اسرع 
وقت انتظاراتی که از آن برای کنترل 
می  محقق  رود  می  شهر  ترافیک 
شود.عضو کمیسیون ترافیک با ابراز 
ضعیف  همکاری  در  پلیس  از  گالیه 
باره  این  در  رشت  شهرداری  با 
به  باید  دولتی  های  دستگاه  گفت: 
شهرداری کمک کنند و انتظاری غیر 
از این از دستگا ه های فوق نمی رود.
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مخصوص فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ 
درصد به باال

 کارورزی در انتقال خون گیالن و 
دریافت حقوق از بنیاد شهید

بنیاد  بین  ای  تفاهمنامه   | دیارمیرزا  جوانان 
کل  اداره  با  گیالن  ایثارگران  امور  و  شهید 
طرح  اجرای  راستای  در  استان  خون  انتقال 
کارورزی فرزندان شهدا و جانبازان بیست و 
و  تجربه  کسب  منظور  به  باال  به  درصد  پنج 
مهارت و ارتقا دانش علمی و عملی در حین 
انجام کار و در طول مدتی معین با هماهنگی 

و نظارت طرفین به امضاء رسید.
با برگزاری جلسات مختلف بین احمد مرادی 
طاهرنژاد  ابراهیم  و  خون  انتقال  کل  مدیر 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

تفاهم نامه ای به امضاء دو طرف رسید.
امور  و  بنیاد شهید  گزارش، طرح  این  به  بنا 
ایثارگران در تامین نیروهای مورد نیاز اداره 
کل انتقال خون استان به صورت کارورزی از 
میان فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به 

باال از مفاد این تفاهم نامه است.
در این گزارش آمده است؛ در مرحله اول این 
نیاز  و  رشته  حسب  بر  نفر   ۲۵ حدود  طرح، 
کل  اداره  این  به  گیالن  استان  خون  انتقال 

معرفی می شوند.
کارورز  هر  است  آمده  تفاهمنامه  این  در 
اخذ  و  مهارتی  آموزشهای  مدت  از طی  پس 
تاییدیه از سوی مدیریت یا معاونت تخصصی 
و  آموزشی  گواهی  اخذ  به  موفق  مربوطه 
انتقال  کل  اداره  سوی  از  کارورزی  مهارت 
بنیاد  کل  اداره  و  شد  خواهد  گیالن  خون 
به  متعهد  گیالن  ایثارگران  امور  و  شهید 
و  است  افراد  این  مزایای  و  حقوق  پرداخت 
این  در  مسئولیتی  هیچ  استان  خون  انتقال 

زمینه ندارد.
در  گیالن  استان  خون  انتقال  های  پایگاه 
رودسر،  لنگرود،  الهیجان،  های  شهرستان 
رودبار،  آستارا،   ، فومن  تالش،  بندرانزلی، 

آستانه اشرفیه و رشت فعال است.

از  یکی  قویدل  کورش  شهید   | میرزا  دیار  جوانان 
تکنسین های برق نیروگاه دبس شهر کرکوک عراق 
بود که در روز جمعه ۳۰ مهرماه طی حمله انتحاری 
چند تن از اعضای گروهک تروریستی داعش به همراه 
سه مهندس ایرانی دیگر به شهادت رسید. کوروش 
و  استان گیالن  در  ماسال  اهل شهر  اصالتاً  قویدل 
ساکن تهران بود. او پیش از شهادتش طی درگیری 
با یکی از تروریست های داعش، او را به هالکت رساند 
قویدل  عباس  نائل شد.  فیض شهادت  به  و سپس 
ماسالی برادر بزرگ شهید کورش قویدل است که در 
مورد برادر شهیدش می گوید: ما او را به اسم قاسم 
می شناسیم. برادرم در روز سی ام مهرماه که مصادف 
با تولد دخترش بود، به شهادت رسید. متولد ۵۰ بود 
و ۴۵ سال داشت. یک فرزند دختر دارد که او هم 
قهرمان کایاک کشور است. دخترش ۱۴ساله است. 
تکنسین  یک  به عنوان  برادرش  تخصص  از  قویدل 
از  نیروگاه های مختلف  در  او سال ها  برق می گوید: 
طرف شرکت نصب نیرو در پروژه های برقی، آبی و 
گازی مشغول به کار بود و همیشه نفر دوم کارگاه 
بود و این به خاطر سابقه باال و تجربه او در این کار 
بود که همیشه مورد اعتماد رئیسش بود. مدیرعامل 
همیشه می گفت: »کوروش مثل پسر من است و من 
مثل پسرم به او اعتماد دارم«. او ادامه می دهد: در 
کرکوک هم یک نیروگاه برق بود و از طرف شرکت 
نصب نیرو آنجا ۶۰ نفر از مهندسان و تکنسین های 
ایرانی کار می کردند. شرکت یک پروژه در کرکوک 
و پروژه دیگری در ارمنستان دارد که قرعه کرکوک 
به نام برادر من افتاد. نزدیک ۲۰ روز هم بیشتر نبود 
که به این مأموریت رفته بود. در حادثه تروریستی 
توسط  دیگر  نفر  سه  به اتفاق  من  برادر  جمعه  روز 
هم  دیگر  نفر  سه  و  می شوند  داعش شهید  عناصر 
آخرین  از  قویدل  شهید  برادر  می شوند.  زخمی 
سخنان خود با برادر چنین می گوید: آخرین باری که 
با هم صحبت کردیم یک هفته پیش بود. من اربیل 
و سلیمانیه رفته ام و آن مناطق را خوب می شناسم. 
به او تلفنی گفتم: »کجایی؟« گفت: »اربیل هستم.« 
گفتم: »کجای اربیل هستی؟« گفت: »۶۰ کیلومتری 
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روایت دلخوش از تخلف دولت:
اما  ثابت  نقدی  یارانه  رقم 
هر  انرژی  های  حامل  قیمت 

روز بیشتر می شود

اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  دیارمیرزا  جوانان 
مجلس، با تاکید بر اینکه دولت قبل و دولت فعلی 
کرده  تخلف  ها  یارانه  قانون هدفمندی  اجرای  در 
اند، گفت: اصالح مسیر هدفمندی برای ساماندهی 
وضعیت اقتصادی کشور بوده که این هدف محقق 
نشده است. سیدکاظم دلخوش اباتری با تاکید بر 
قانون  اجرای  در  فعلی  دولت  و  قبل  دولت  اینکه 
اند، گفت: هدف  یارانه ها تخلف کرده  هدفمندی 
اقشار  به  کمک  هدفمندی  قانون  از  گذار  قانون 
نیازمند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده که 
این مهم تاکنون محقق نشده است. نماینده مردم 
بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  سرا  صومعه 
اینکه قانون هدفمندی یارانه ها در اجرا به مسیری 
خالف جهت تعیین شده هدایت شد، افزود: شیوه 
فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه های 
توزیع پول نقد در جامعه را افزایش داده است.عدم 
تخصیص سهم تولید از منابع هدفمندی انحراف از 

قانون را نشان می دهد
وی با تاکید بر اینکه عدم تخصیص سهم تولید از 
منابع هدفمندی انحراف از قانون را نشان می دهد، 
تصریح کرد: انتظار ما از دولت فعلی عمل به قانون 
در بحث هدفمندی یارانه ها و اصالح مسیر با حذف 

دهک های پردرآمد از دریافت یارانه بوده است.
نتوانستن  ها  دولت  اینکه  بیان  با  اباتری  دلخوش 
اجرایی  را  هدفمندی  بحث  در  گذار  قانون  اهداف 
اجرای  بحث  در  قانون  از  تخلف  افزود:  کنند، 
هدفمندی با توزیع تمام منابع هدفمندی در بین 
مردم مشهود است.وی با تاکید بر اینکه دولت در 
پرداخت  برای  مسیر  ادامه  جز  راهی  حاضر  حال 
مسیر  ساماندهی  کرد:  تصریح  ندارد،  نقدی  یارانه 
های  حامل  قیمت  افزایش  به  توجه  با  هدفمندی 
انرژی و کفاف ندادن رقم فعلی یارانه ها برای اقشار 
نیست.سخنگوی کمیسیون  به صالح  پذیر  آسیب 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: هدر 
رفت منابع در غالب هدفمندی مشکالت اقتصادی 
باید  دولت  رو  این  از  کرده  پیش  از  بیش  کشورا 

فکری برای اصالح مسیر هدفمندی کند.

حسنی:حال روز کشاورزان ما حال 
خوبی نیستو غواصی« گیالن انتخاب شد

آقای وزیر شما مدیریت آب تاسیس 
کرده اید یا دانشکده دزدی

نشست  در  حسنی  صادق  محمد   | میرزا  دیار  جوانان 
دستور  میان  نطق  در  اسالمی،  شورای  مجلس  علنی 
خود، افزود: حال روز کشاورزان ما حال خوبی نیست، 
به  آنها  از  برخی  و  ندارند  مطلوبی  وضعیت  کشاورزان 
های  سازمان  متاسفانه  محتاج هستند؛  نان شب خود 
دولتی نه تنها هیچ  کمکی به کشاورزان نکردند بلکه 
متاسفانه دیواری کوتاه تر از کشاورزان نیافتند.نماینده 
ما  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در  رشت  مردم 
نمایندگان گیالن و مازندران به جهت اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده از کشاورزان زحمت کش خدمت رییس 
ماده  اساس  بر  زیرا  رسیدیم  مالیاتی  امور  سازمان 
به   ۴ و   ۱ بند  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   ۱۲
صراحت محصوالت کشاورزی را معاف شده است پس 
می  دریافت  مالیات  کشاورزان  از  مالیاتی  سازمان  چرا 
کند.این نماینده مردم در مجلس دهم، خطاب به وزیر 
از  درصد   ۴۰ گیالن  کشاورزان  ما  کرد:  تصریح  نیرو، 
برنج  تولید  کنیم  تامین می  را  برنج کشور  محصوالت 
منابع  حوزه  در  ضعیف  مدیریت  آب،  مصرف  یعنی 
آبی، شالیکاران را دچار مشکل کرد.وی یادآور شد: ما 
آب  مدیر  دهیم؛  پرورش  را  خوبی  مدیران  نتوانستیم 
پدید  کشاورزان  برای  را  مشکالتی  گیالن  ای  منطقه 
بازداشت  مالی  عنوان مشکالت  به  ایشان  است؛  آورده 
پاک  و  کوشا  متعهد،  وزیر  شما  نیرو!  وزیر  آقای  شد 
اما به اطراف خود توجه ندارید؛ شما مدیریت  هستید 
آب تاسیس کرده اید یا دانشکده دزدی.حسنی افزود: 
وزیر نیرو به داد کشاورزان برسید، بحران آب کشاورزان 
را با مشکل مواجه کرده است مدیرانی بگمارید که رفع 
مشکل کشاورزان را بلد باشد ما طی نامه ای فردی را 
به وزیر نیرو معرفی کردیم که به آن رسیدگی نشد در 
عوض به جهت آنکه پرونده اختالس باطل شود شخص 
شهری  فاضالب  آب  عامل  مدیر  عنوان  به  دیگری 
از مشکالت آب منطقه  اطالعی  منصوب شد که هیچ 

ای ندارد درحالی که باید به این موارد رسیدگی شود.

به روایت برادر شهید:

اربیل.« گفتم: »۶۰ کیلومتری اربیل که دیگر اربیل 
نمی شود«. دیگر هیچ چیز نگفت، فقط سپرد که به 
همسرش  به  جمعه  روز  کجاست.  که  نگویم  مادرم 
گفت:  چه خبر؟«  کوروش  »از  گفتم:  و  زدم  زنگ 

»خبر ندارم«. 
گفتم: »مگر اخبار را دنبال نمی کنی؟ موصل جنگ 

است«. 
گفت: »من از اخبار بی خبرم.« من او را ترساندم، یک 
حسی به من دست داد که اتفاقی می خواهد بیفتد.او 
حادثه روز جمعه را تشریح کرده و می گوید: ساعت ۶ 
صبح روز جمعه گویا عده ای از تروریست های داعش از 
مرز محاصره فرار و به کرکوک حمله می کنند. می گویند 
پنج نفر از آنها وارد نیروگاه دبس می شوند و آنجا شروع 
به کشتار می کنند. ظاهراً این تروریســـت ها ابتدا به 
نگهبانی حمله می کنند. سه نفر از این پنج نفـر عامل 
انتحاری بودند. اخبار ضد و نقیضی از وقایعی که اتفاق 
افتـــــاد، روایـــت شده اســــت اما گفته می شـــود

می شــود  درگیــر  تروریست ها  با  آنــجا  من  برادر 
و قبل از اینکه خودش به شهادت برسد یکی از آن 
تیر مستقیم  با  هم  را می کشد. خودش  تروریست ها 

داعش به شهادت رسیده است. 
برادرم به خاطر شجاعت و تنفری که از داعش داشت 
در درگیری با آنها یک نفر را به هالکت رساند قویدل 
روحیه  و  شجاعت  به علت  برادرم  می دهد:  ادامه 
ضدداعشی که داشت، سعی کرده آنها را به هالکت 
برساند، همیشه اینجا وقتی تلویزیون را نگاه می کرد 
و کشتار داعش را می دید، از آنها نفرت داشت و این 

نفرت را ابراز می کرد. 
این روحیه ضدداعشی و تنفری که از داعش داشت 
کشورهای  در  آنها  که  غارتی  و  قتل  همه  به خاطر 
مختلف کرده بودند، آنجا هم همراه او بود. من او را 
از  که  خبرهایی  کرده ام. طبق  بزرگش  و  می شناسم 
کرکوک به ما رسید، آنجا در درگیری ای که با داعش 

پیدا کرده یکی از آنها را به هالکت رسانده است.

حجت االسالم   | میرزا  دیار  جوانان 
و  ولی فقیه  نماینده  محمدی  علی 
امورخیریه  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
دوره  نهمین  و  سی  اختتامیه  در 
کریم  قرآن  سراسری  مسابقات 
در  آبان ماه   ۱ که  برادران  بخش  در 
مجتمع زیباکنار استان گیالن برگزار 
شد، به مطالبات مقام معظم رهبری 

از جامعه قرآنی اشاره کرد.
منبع اصلی قدرت و اقتدار مسلمان 

شیطان اکبر، آمریکا است
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب 
قرآن  بین المللی  مسابقات  پایان  در 
روز  نخستین  در  همچنین  و  کریم 
جامعه  جمع  در  رمضان  مبارک  ماه 
کردند،  مطرح  را  مطالباتی  قرآنی 
اظهار داشت: خودم و شما عزیزان را 
مورد خطاب قرار می دهم و می گویم 
که برای تحقق مطالبات رهبر معظم 
بود  انتظار  کردیم؟  چه  انقالب 
متولیان امر به این موضوعات توجه 

بیشتری داشته باشند. 
امورخیریه  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری 
اخیر  دیدارهای  در  اصلی  مطالبه   ۴
افزود:  داشتند،  قرآنی  جامعه 
شناخت  ایشان  خواسته  نخستین 
ترویج  و  اقتدار  قدرت،  اصلی  مایه 
اقتدار  بود. منبع اصلی قدرت و  آن 
به  کفر  و  خدا  به  ایمان  مسلمان 
فرمودند  ایشان  است،  طاغوت 
اعظم،  طاغوت  ما،  زمان  طاغوت 
باید  ما  است،  آمریکا  اکبر  شیطان 
قوی باشیم، مبنای اصلی قوت ایمان 
خدا،  به  ایمان  اگر  است  پایداری  و 
اقتدار  مایه  این  بود  طاغوت  به  کفر 
این  اسالم  دنیای  در  و قدرت است. 

را باید ترویج کنیم.
جهاد به این نیست که سالح و 

شمشیر برداریم
بیان  با  محمدی  حجت االسالم 
رهبری  معظم  مقام  که  زمانی  اینکه 
جمع  فرمودند  مطرح  را  مطالبه  این 
کثیری از شما حضور داشتید، گفت: 
حضرت آقا از ما خواستند که به این 
امر توجه کنیم، خواسته دوم ایشان 
بود.  تبلیغی  و  تبیینی  جهاد  تبیین 
و  دشمن  شناخت  فرمودند  ایشان 
جهاد  است.  مهم  امری  آنها  توطئه 
شمشیر  و  سالح  که  نیست  این  به 
و  تبلیغی  جهاد  از  بخشی  برداریم 

 تبیین ۴ مطالبه رهبر معظم انقالب از جامعه قرآنی
 برای تحقق فرمایشات حضرت آقا چه کردیم؟

ترویجی است. اگر به این عمل کنیم 
دشمن را خواهیم شناخت اگر گفته 
می شود گفتمان انقالب را در جامعه 
اگر  دارد،  قرآنی  مبنای  کنیم  مطرح 
شود،  عمومی  و  همگانی  بخواهیم 
انقالب  بر اساس آن  آیات قرآنی که 
تبیین  باید  را  است  آمده  وجود  به 
ترویج  اینجاست  سؤال  حال  کرد. 
آن بر عهده کیست؟ جزء  من و شما 

جامعه قرآنی.
امام خمینی  فرموده  به  اشاره  با  وی 
)ره( درباره خالصه قرآن تصریح کرد: 
کلمه  دو  در  قرآن  فرمودند  ایشان 
خالصه می شود، نه ظلم کنید و نه زیر 
بار ظلم بروید. باید به این امر توجه 
داشته باشیم. سومین خواسته رهبر 
معظم انقالب اسالمی نیز امیدواری به 
مردم است که از توپ و تشر دشمن، 
که  نترسیم چرا  آنها  تحریم  و  فشار 
این  است،  مؤمنین  آِن  از  پیروزی 

وعده خداوند است.
دشمنان از اندیشه امام و رهبری 

واهمه دارند
رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه با 
بیان اینکه کفار که با شما می جنگند 
کنند،  عقب نشینی  روزی  ناچارند 
گفت: وقتی آنها عقب نشینی کردند 
اینجا  ندارند  یاوری  و  یار  هیچ 
خداوند به مؤمنان و مسلمانان وعده 
پیروزی داده است. آیات سیاسی و 
رهبری  و  امام  اندیشه  در  اجتماعی 
آیات  این  به  چقدر  ما  دارد  وجود 
رهبری  معظم  مقام  کرده ایم؟  توجه 
در جلسه اخیر کوتاه صحبت کردند 
اما به سه آیه از قرآن کریم تمسک 

در  را  ما  مشی  و  خط  که  جستند 
زندگی تبیین می کند. 

به  اشاره  با  محمدی  حجت االسالم 
دارد  وظیفه  قرآنی  جامعه  اینکه 
رهبری  و  امام  تدابیر  و  مطالبات  به 
توجه داشته باشد، خاطر نشان کرد:  
اندیشه  از  دشمنان  بدانیم  باید  ما 
از  یکی  دارند،  واهمه  رهبری  و  امام 
دانشمندان غربی می گوید کاری که 
انقالب اسالمی با ما کرد فقط منافع 
منزلت  نبود،  سیاسی  و  اقتصادی 
دنیا  به  ایران  پیام  شکست  را  ما 
که  است  این  است، پیام  خطرناک 
در  و  ایستاد  آمریکا  مقابل  می توان 

مقابل دشمن پیروز شد.

تشکیل جلسه خاص قرآن مانند 
جلسه ای برای اهل بیت)ع(

معظم  مقام  اینکه  بیان  با  وی 
در  رمضان  مبارک  ماه  اول  رهبری 
دیگری  خواسته  قرآن  اهالی  جمع 
به  ایشان  گفت:  نمودند،  مطرح  را 
مانند  قرآن  خاص  جلسه  تشکیل 
اشاره  بیت  اهل  برای  جلسه ای 
کردند و فرمودند جلسه برای قرآن 
است  کارهایی  جمله  از  بگذارید 
این  یابد.  رواج  می گیرد  انجام  که 
چنین  و  کنید  همت  است  شما  کار 

مجالسی تشکیل دهید. 
بر همین اساس ما باید به این مطالبه 
باشیم  داشته  توجه  نیز  آقا  حضرت 
کنیم  برنامه ریزی  آن  تحقق  برای  و 
که امیدوارم در مسابقات سال آینده 

شاهد تحقق این مطالبات باشیم.
امورخیریه  و  اوقاف  سازمان  رئیس 

رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه مطرح کرد:

از  تقاضا  و  پیشنهاد  چند  ادامه  در 
مسابقات  برگزاری  دست اندرکاران 
سراسری قرآن کریم ارائه داد که در 

ادامه می آید؛ 
ـ گروه عالم و آگاه به آیات قرآن که 
اشراف به قرآن دارند، آیاتی را برای 
قرائت در مسابقات ملی و بین المللی 
قرار  متسابقان  اختیار  در  و  آماده 

دهند.
ـ تمام آیاتی که در مسابقات خوانده 

شده جمع بندی شود. 
داده  متسابقان  برای  که  آیاتی  ـ 
به  را  مهم  نکات  مجری  می شود 
همچنین  کند،  عرضه  مخاطبان 
و  آیات  نکات  بیان  برای  متسابقان 

تشریح آن مشارکت کنند.
ـ آسیب شناسی مسابقات بین المللی 

قرآن
ـ توجه به قرائت و حفظ موضوعی

ـ ارتقاء کمی و کیفی مسابقات ملی 
سطوح  در  نخبگان  از  استفاده  و 
عالی  قاریان  )بکارگیری  مختلف 
این  در  که  افرادی  حتی  و  ممتاز  و 
سطح نیستند در برنامه های قرآنی(

تا  که  استان هایی  شناسایی  ـ 
قرآن  سراسری  مسابقات  در  کنون 
ارتقاء  و  نداشتند  کشوری  رتبه 

توانمندی های استان ها
انقالبی  و  انقالب  آثار  ـ حاکم شدن 

بودن در محیط مسابقات
ـ به کارگیری سخنان امام و رهبری 
به  جلسات  در  قرآنی  مستندات  با 

کار گرفته شود
مکان  و  زمان  حوادث  به  توجه  ـ 

ضمن قرائت

به شهروندان خوش حساب 
در پرداخت عوارض جایزه 

داده می شود

هفتم  و  سی  صدو  جلسه  در   | میرزا  دیار  جوانان 
کمیسیون برنامه و بودجه  الیحه اعطای جوایز خوش 
عوارض  پرداخت  به  نسبت  که  شهرندانی  به  حسابی 
نوسازی، کسب و پیشه، زباله و ...به شهرداری تا سی 

ام دی ماه اقدام کنند بررسی شد.
در این باره ، کارشناس درآمدهای شهرداری توضیح 
شهروندان، جشن  حسابی  صورتی خوش  در  که  داد 
منطقه  هر  در  شهروندان  این  بین  حسابی  خوش 
خوش  شهروندان  به  قرعه  قید  به  و  شده  برگزار 
میلیون   ۱۰ جایزه  دو  قالب  در  جوایزی  حساب، 
شود.  می  اعطا  آزادی  بهاز  ربع  سکه   ۲۰ و  تومانی 
به  نسبت  که  حسابی  خوش  شهروندان  به  همچنین 
به  کنند  اقدام  موقع  به  نیز  خودرو  عوارض  پرداخت 
منطقه  هر  در  آزادی  بهار  ربع  سکه   ۲۵ قرعه  قید 
شهرداری با برگزاری جشنی در دهه فجر امسال اعطا 

می شود.
که  کردند  مصوب  کمیسیون  اعضای  سخنان،  این  با 
بودجه الزم برای اجرای این جشن ها از محل کدهای 
روابط عمومی هر منطقه هزینه شود. همچنین رئیس 
از  گزارشی  ارائه  خواستار  اعضا  اتفاق  به  کمیسیون 
مناطق  های  عمومی  روابط  بودجه  کرد  هزینه  نحوه 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  به  شهرداری  گانه  پنج 

شدند.
در ادامه، بررسی الیحه بهای خدمات شهری از اتباع 
چگونگی  در  نقص  دلیل  به  رشت  شهر  مقیم  بیگانه 
دستورالعمل آن به جلسه بعد موکول شد. همچنین 
مبلغ  به  مالی  کمک  اعطای  با  کمیسیون  اعضای 
موافقت  آسیا  تکواندو  قهرمان  به  تومان  میلیون  سه 
کردند و با پیشنهاد شهردار مبنی بر انتخاب اعضای 

کمیسیون ماده ۱۴ موافقت شد.
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امام رضا )ع( : 
خدا  از  کم  روزى  و  رزق  به  کـس  هر 
او  کم  عمل  از  خداوند  باشد،  راضى 

راضى خواهد بود.
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تقویم هفته 
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چوک

همین که اصل و نسب دار و دختر خاني
اعیاني میان  تولد  ابتداى  از 
براي اينكه کسي عاشقت شود کافیست
داماني پاك  نیز  خودت  اينكه  بماند 
ست شهره  نجابتت  شبیه  تو  اصالت 
ايراني شمال  زنان  افتخار  تو 
میرند مي  برات  قبیله  پشت  قبیله 
قشون قشون همه را کشته اي به جوالني
دانند نمي  که  انگار  من  هاي  رقیب 
آساني به  ام  نیاورده  دست  به  را  تو 
اما آمدم  تو  فتح  به  که  روزها  چه 
شكست خوردم از آن گیسوي پريشاني
که زير روسري ات لشكريست بي مانند
زنداني و  دست  به  خنجر  و  جامه  سیاه 
چه ناز ها که نكردي و من خريدمشان
چقدر پاي تو ماندم خودت که مي داني
ديدار اولین  قبل  تو  متانت  آن  نه 
پنهاني هاي  عشوه  چنین  دقیقه  هر  نه 
مبارکست به هر حال مال هم شده ايم
باراني بهار  اين  تو:  و  من  تالقي 
آيد مي  چقدر  محلي  سبز  لباس 
گیالني نوعروس  تنت  روستاي  به 

در قانونی اساسی اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس 
مشخص شده است و در هیچ کجای آن نیز دخالت در 
انتخاب مدیران و انتصابات روسای دستگاه های اجرایی 
به عنوان وظیفه یک نماینده مجلس ذکر نشده است. 
برخی  علنی  دخالت  که  شاهدیم  چندگاهی  از  هر  اما 
وظیفه  اصل  بر  مدیران  نصب  و  عزل  در  نمایندگان 

نمایندگی سایه افکنده است.
در گیالن نیز دخالت در برخی موارد آنگونه این دخالت 
ها حاشیه ساز شده که شاهد اقدامات عجیب و غریب 
از سوی نمایندگان مجلس هستیم. اینکه روزی شاهد 
تغییر  خطر  به  مجلس  نماینده  یک  که  باشیم  این 
جانماز  کل  اداره  فالن  درب  جلوی  اداره  مدیر  یک 
دینی  واجب  فرضیه  ادای  بگیرد  تصمیم  و  کند  پهن 
را  اداره  یک  ریاست  برای  دلخواهش  مدیر  انتخاب  با 
اینکه روز  به طور مویرگی به یکدیگر پیوند دهد و یا 
دیگر شاهد این باشیم که یک نماینده مجلس به جای 
پرداخت به انبوه مشکالت حوزه انتخابیه اش تمام هم 
و غمش ابقای یک مدیرکل باشد از آن مواردی است 
که نمی توان در واکنش به آن سکوت کرد. اینکه به 
تیرهایش  تمام  آنکه  از  بعد  محترم  نماینده  آن  یکبار 
مورد  مدیر  ابقای  برای  تالشهایش  و  خورده  به سنگ 
که  بیفتد  یادش  یکباره  به  ننشسته  ثمر  به  عالقه اش 
و  است  نفر  به خاطر یک  مملکت  تمام مشکالت یک 
را  راه  که  است  این  نشانگر  بزند  افشاگری  به  دست 
اشتباهی رفته ایم. در گذشته حداقل برای حفظ ظاهر 
امر هم که شده نمایندگان سعی می کردند در پشت 
پرده گزینه های خودشان را به دولت تحمیل کنند اما 
ظاهرا این روزها آش آنقدر شور شده که برای دخالت 
را  ها  این  ندارند.  ابایی  نیز  قوه مجریه  امور  در  آشکار 
گفتیم که به یاد داشته باشید نه آن نماز خواندن ها و 
نه این افشاگری ها هیچ کدامشان در شان یک نماینده 
مجلس نیست. شانیت یک نماینده زمانی حفظ می شود 

که قانونگذار خود مطیع قانون باشد.

شان نمایندگی را 
حفظ کنیم

و  روستا  روز  همایش  سومین  با  همزمان   | دیارمیرزا  جوانان 
عشایر و بهره برداری از طرح های اشتغال زای روستایی کشور، 
امروز  صبح  کشور  روستای   ۲۰ در  بیکار  بدون  روستای  طرح 
معاون  جهانگیری  دکتر  حضور  در  ویدئوکنفرانس  طریق  از 
جان  اسطلخ  روستای  در  نمادین  بصورت  جمهور  رئیس  اول 
دکتر  رسید.  بهره برداری  به  گیالن  استاندار  گزارش  با  رودبار 
به  گزارش  در  ها  طرح  این  از  برداری  بهره  مراسم  در  نجفی 
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه روستای اسطلخ جان 
بودن  دارا  دلیل  به  که  است  استان  نمونه  روستاهای  از  یکی 
جاذبه های گردشگری فوق العاده و معماری منحصر به فرد و 
روستای  عنوان  به  دستی  صنایع  و  کشاورزی  های  توانمندی 
طرحهای  ایجاد   : گفت  است  شده  مطرح  بیکار  جمعیت  فاقد 
و  تولید  زالو،  پرورش  ماهی،  پرورش  بافی،  قالی  گردی،  بوم 
واحد  توسعه  سنتی،  رستوران  محلی،  سبزیجات  بندی  بسته 
تسهیالت  با  روستاها  در  مستقر  تزیینی  لوازم  و  شمع  تولید 
قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال 
زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر از ساکنین روستا را فراهم آورده است. 
وی با بیان اینکه گیالن یکی از استان هایی است، که علی رغم 
دارای درصد جمعیت  ، همچنان  مهاجرت روستانشینان  روند 
:درصد جمعیت  به نسبت کشور است گفت  باالتری  روستایی 
برای  عدد  این  که  حالی  در  است،  درصد   ۴۰ گیالن  روستایی 
کل کشور کمتر از ۳۰ درصد می باشد.استاندار گیالن افزود :  
انجام فعالیت های عمرانی، افزایش درآمد و در نتیجه بهبود 
 ، معیشت روستائیان، ایجاد اشتغال در محیط های روستایی 
محصول  دو  در  الخصوص  علی  امید  و  تدبیر  دولت  اقدامات 
عمده تولیدی استان یعنی برنج و چای از قبیل افزایش نرخ 
خرید تضمینی و کنترل واردات افسار گسیخته ،  باعث کند 
شدن سرعت مهاجرت روستائیان به شهرها، تثبیت جمعیت 
در روستاها و بعضًا مهاجرت معکوس شده است. دکتر نجفی 
ادامــــه داد : از مــهم تـرین برنــامه های استـان برای

استاندار گیالن مطرح کرد:
بـهره برداری از طرح روستای بدون بیکار در کشور در اسطلخ جان رودبـار

۴۰ درصد جمعیت گیالن روستایی است/رتبه ۲۳ گیالن در آمار بیکاری کشور 

اشتغالزایی در روستاها می توان به توسعه صنایع دستی متنوع، انجام کشت دوم در 
شالیزارها، اشتغال خانگی و خرد در سطح خانه های روستایی، توسعه و احیای تولید 
واحدهای  ایجاد  و  گردی  بوم  و  روستایی  فضاهای گردشگری  توسعه  ابریشم،  پیله 

صنعتی کوچک در روستاها با مشارکت روستاییان اشاره نمود.
سطح  در  اقتصادی  های  پروژه  انجام  برای  گذاران  سرمایه  رغبت  کرد:  تاکید  وی 
ارقام عملکردی دولت  و  به دلیل وجود زیر ساختهای الزم است که عدد  روستاها 
کرد  خاطرنشان  گیالن  استاندار  آنهاست.  مالحظه  قابل  رشد  نشانگر  امید  و  تدبیر 
 ۴۱ یازدهم  دولت  ابتدای  در  روستایی  راه  آسفالت  در  استان  بهره مندی  : شاخص 
درصد و هم اکنون ۵۱ درصد می باشد. شاخص بهره مندی جمعیت استان از گاز در 
ابتدای دولت ۶۳ درصد و هم اکنون ۹۳ درصد می باشد و تا پایان سال به ۹۵ درصد 
خواهد رسید. شاخص بهره مندی جمعیت روستایی آستان از آب سالم و بهداشتی 
در ابتدای دولت ۶۴ درصد و هم اکنون ۷۴ درصد می باشد.دکتر نجفی با بیان اینکه  
گیالن در ابتدای دولت تدبیر و امید یکی از استان های دارای باالترین نرخ بیکاری 
در کشور بود افزود :  نرخ بیکاری استان از ۱۵.۶در پایانسال ۹۱ به ۱۱درصد  در پایان 
سال ۹۴ رسیـده است ورتبه استان نیز از رتبـه ۵ در فهرست استــان های دارای 

 ۲۰ رتبه  به  بیکاری  نرخ  باالترین  دارای  های  استان  فهرست 
در طی سال های یاد شده بهبود یافت. وی اظهار داشت : در 
جدیدترین آمار منتشر شده مرکز آمار نیز نرخ بیکاری استان 
در سه ماهه نخست ۹۵ به ۹.۳ درصد و رتبه استان ۲۳ بوده 

است.
مشارکت  نرخ  گیالن  استان  در   : داد  ادامه  گیالن  استاندار 
این  از  الخصوص در جامعه روستایی باالست و  اقتصادی علی 
حیث استان در سال های اخیر همواره رتبه ۱ تا ۵ باالترین نرخ 
مشارکت را داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی باال، گرچه در 
سطح جهانی شاخص مثبت و امیدوارکننده ای است، اما باعث 

افزایش تقاضا برای اشتغال خواهد بود.
دکتر نجفی با بیان اینکه  آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی نشان می دهد استان گیالن طی 
سال های ۹۲ تا ۹۴ در تمامی سالها رتبه نخست را در سطح 
بهبود فضای کسب و کار داشته است  کشور در شاخص های 
این   : گفت  هم  گیالن  بیکاری  نرخ  کاهش  دالیل  خصوص  در 
حمایتی  های  بخش  در  تسهیالت  پرداخت  نتیجه  در  کاهش 
صندوق کارآفرینی امید، کمیته امداد، بهزیستی، وام های خود 

اشتغالی و پشتیبان و … بوده است. 
توسط  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۷۰ بر  بالغ   ۹۴ سال  در  تنها 
روستایی  های  بخش  در  عمومًا  امید،  کارآفرینی  صندوق 

تسهیالت داده شده است.
و  شناسایی  بیکار  بدون  روستای  طرح  از  هدف  است  گفتنی 
حمایت از کارآفرینیان روستایی است که در ۲۰ روستای کشور 
با تسهیالتی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۰۰۰ نفر اجرا 

شده است.
این طرح با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
کل  اداره  و  امید  کارآفرینی  صندوق  جمهوری،  ریاست  نهاد 
بصورت  اجرا شده است که  استانداریها  روستایی و شوراهای 

پایلوت  از طریق ویدئو کنفرانس در گیالن افتتاح می شوند.

شايان مصلح
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