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سینا هوشمند
همزمان با حضور سعید اوحدی رئیس سازمان حج 
و زیارت کشور در گیالن خبری به نقل از مدیریت 
اینکه  بر  این سازمان در گیالن منتشر شد مبنی 
چهار راه حشمت رشت برای زنده نگاه داشتن یاد 
پیدا  نام  تغییر  منا  فاجعه  جانبخاتگان  خاطره  و 
منا« خوانده می شود. زین پس »شهدای  و  کرده 

اطالعیه اول منتشر شده و نصب تابلویی به همین 
نام در چهارراه حاکی از این بود که فرآیند قانونی 
الزم برای این تغییر نام صورت گرفته و این تغییر 
و  نامگذاری  کمیسیون  از  را  الزم  مجوزهای  نام 
این  از  پس  است.  نموده  اخذ  رشت  شهر  شورای 
و  عمومی  افکار  ذهن  در  سوال  اولین  که  مدت 
خواستار  و  گرفت  شکل  استان  رسانه  اصحاب 
این رابطه شدند  پاسخگویی مسئوالن مربوطه در 
که چرا و برای چه به جای نامگذاری یک خیابان 
یا میدان جدیدالتاسیس باید نام یک چهارراه که 
یاور  حشمت٬  دکتر  نام  به  مردم  عموم  بین  در 
میرزا کوچک و آزادیخواه گیالنی خوانده می شود 
تغییر نام یابد؟! درست از همین جا بود که فشار 
افکار عمومی برای مخالفت با این تغییر نام شکل 
گرفت و فضای مجازی پر شد از مخالفت مردم با 

این نامگذاری! 
و  از 48 ساعت حج  تنها ظرف کمتر  این  از  پس 
زیارت گیالن اطالعیه دیگری صادر و با پوزش از 
نامگذاری  این  هنوز  که  کرد  اعالم  عمومی  افکار 
نام  تغییر  و  نکرده  طی  را  الزم  قانونی  فرآیند 
چهارراه حشمت و نصب تابلو با مجوز نبوده است!

منا هیچ شکی  فاجعه  نگاه داشتن  زنده  کسی در 
در  که  عزیزانی  خاطره  و  یاد  می بایست  و  ندارد 
دولت  کفایتی  بی  سایه  در  ممکن  شکل  بدترین 
سعودی به شهادت رسیدند همواره زنده بماند اما 
در  توسط مسئوالن گیالن  که  آنچه  تعارف  بدون 
تدبیری  بی  نام صورت گرفت یک  تغییر  با  رابطه 
محض بود و عمال مردم را در مقابل ارزش ها قرار 
داد. اگر نیت ما زنده نگاه داشتن این فاجعه است 
زنده  زمانی  صرفا  منا  شهدای  یاد  که  بدانیم  باید 
می ماند که عموم مردم آن را زنده نگاه دارند و با 
غیرقانونی  نصب  آن  از  بدتر  و  مصوبه  مصاحبه٬ 
تابلو نمی توان یک ارزش را زنده نگاه داشت. کما 
نیز  رشت  میادین  و  خیابان ها  از  بسیاری  اینکه 
نام رسمی دیگری دارند  اکنون سالهاست که  هم 
نام ها استفاده نمی کنند.  از آن  اما مردم هیچ گاه 
در  تصمیماتمان  می خواهیم  اگر  که  کنیم  قبول 
زمان حال درست و منطقی باشد الزم است که از 
گذشته درس بگیریم و به آینده نظر داشته باشیم.

بی تدبیری پشت بی تدبیری

با انتصاب یک نیروی غیربومی 
به عنوان مدیرعامل آب منطقه 

ای گیالن مخالف هستم

محمد حسین  حالی  در   | میرزا  دیار  جوانان 
ای  منطقه  آب  سابق  مدیرعامل  جعفری 
همدان و خراسان به عنوان مدیرعامل جدید 
شده  منصوب  گیالن  استان  ای  منطقه  آب 
قبل  ساعاتی  تنها  وی  معارفه  مراسم  که  بود 
از برگزاری بنا به دالیلی که هرگز اعالم نشد 

لغو شد.
رئیس  الهوتی  مهرداد  رابطه  همین  در  حاال 
با  مخالفت  ضمن  گیالن  نمایندگان  مجمع 
یک  انتصاب  با  داشت:  اظهار  انتصاب  این 
آب  مدیرعامل  عنوان  به  غیربومی  نیروی 

منطقه ای گیالن مخالف هستم.
گفت:  خود  مخالفت  دالیل  خصوص  در  وی 
با توجه غیربومی بودن آقای جعفری حداقل 
دو سال زمان الزم است که ایشان با شرایط 
این  و  کنند  پیدا  آشنایی  گیالن  در  آبیاری 
مساله کشاورزی گیالن را با مخاطراتی مواجه 

می کند.
نماینده مردم لنگرود در ادامه گفت: با توجه 
گیالن  استان  در  توانمند  نیروهای  به حضور 

چنین تصمیمی نباید گرفته می شد.
الهوتی در پایان اظهار داشت: از دکتر نوبخت 
نیروهای  از  دفاع  بجای  که  نداشتم  انتظار 

بومی از یک نیروی غیربومی حمایت کند.
 آب منطقه ای گیالن بیش از ۱۰ ماه است 
وضعیت  در  و  شده  اداره  سرپرستی  با  که 

بالتکلیفی به سر می برد.

استانی

نیاز به آچار به دستان داریم 
نه پشت میزنشینان

کسی که دروغ بگوید 
مسلمان نیست

شهردار کالچای از بین شهرداران 
گذشته اخالق مدارتر است 

جوانان
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مهم ترین اخبار

استانی

فرهنگی

شورای شهر رشت
حکایت افرادی با همت خاکي
و زندگي نجومي!

ورزشی

مریم ایراندوست
سکوت خود را شکست

6

3

5

7

8

مهرداد الهوتی:

نمایش فیلم
 »در دنیای تو ساعت چند است؟« 

در پیاده راه فرهنگی رشت
8استانی

حجت االسالم افتخاری:

حجت االسالم زائری:

دهه والیت
تربیک و هتنیت باد
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ساعت 23 شب جمعه در روستای  جوانان دیار میرزا | 
پیرواش شهرستان آق قال استان گلستان وقوع یک فقره 

تیراندازی در منزل مسکونی به پلیس گزارش شد.
پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد فردی 
مسلح به سالح شکاری پس از شلیک نزدیک به 6 گلوله، 
همسر و مادر همسر خود را به قتل رساند و پدر همسرش 
نیز به شدت زخمی شده است. این فرد بالفاصله پس از 
ارتکاب جرم از محل متواری شده و دقایقی پیش توسط 
پلیس آگاهی دستگیر شد. مجتبی مروتی در گفت وگو با 
فارس، اظهار کرد: تحقیقات اولیه نشان می دهد اعضای 
این خانواده اختالف شدید خانوادگی داشته اند و قاتل نیز 
در گذشته چندین بار اقدامات غیرعادی از خود نشان داده 
است.وی افزود: این فرد حدود پنج سال پیش با همسرش 
ازدواج کرده و در حال حاضر تحقیقات تکمیلی پلیس برای 
کشف حقیقت ادامه دارد. مروتی تأکید کرد: پدر همسر 
بیمارستان  در  است،  شده  زخمی  شدت  به  که  ضارب 

بستری است و تحت مداوا قرار دارد.

گیالن

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون   | میرزا  دیار  جوانان 
سال  اول  ماه  سه  در  خودکشی  آمار  گفت:  مازندران 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نداشته و به 

مرز بحران نرسیده است.
هم  نشست  در  یونسی  علیرضا  مهر،  گزارش  به 
از  پیشگیری  همایش  نخستین  برگزاری  اندیشی 
با  مازندران  در  نفس  به  اعتماد  افزایش  و  خودکشی 
ایران  و  نرسیده  بحران  به مرز  این که خودکشی  بیان 
تراست،  پایین  جهانی  متوسط  از  ازنظرآمارخودکشی 
این  اصلی  علل  و  خودکشیها  چرایی  به  باید    افزود: 

حادثه بیشتر پرداخته شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندارمازندران با اشاره به این 
که در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن 2۱ درصد آمارخودکشی کاهش داشته است تصریح 
کرد: مازندران در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل در جرایم کاهش چشمگیری داشته است ولی 
آمار خودکشی سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل کاهش نداشته است.
و  اجتماعی  دفتر  مدیرکل  طوسی  قاسمی  عیسی 
جلسه  این  ادامه  در  نیز  مازندران  استانداری  فرهنگی 
کشور  امنیتی  معیارهای  براساس  که  این  به  اشاره  با 
بسیار کم  یا  نشده  پرداخت  یا  این مسئله  به  تا کنون 
از  پیشگیری  همایش  برگزاری  افزود:  شده،  پرداخت 
نهاد  مردم  سازمانهای  همایش  بزرگترین  خودکشی 
،مشاوران  فرمانداریها  همکاری  با  که  است  استان 
مدارس،شهرداریها، دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری، 
صدا و سیما، دفتراجتماعی فرهنگی استانداری و بنیاد 

فردای بهتر برگزارمی شود.
 2۰ خودکشی  از  پیشگیری  همایش  است  ذکر  شایان 
فرهنگی  و  اموراجتماعی  دفتر  همت  به  ماه  شهریور 
اجتماعات  سالن  بهتردر  فردای  بنیاد  و  استانداری 

سازمان مدیریت برنامه ریزی برگزار خواهد شد.

از تـــالش تـــا داعـــــش
توحید قریشی عضو فریب خورده داعش: برای دفاع از مردم به سوریه رفتم

عامل قتل خانوادگی 
در آق قال دستگیر شد

جوانان دیار میرزا | صادقعلی مقدم اظهار کرد: بارش شدید 
باران باعث وقوع سیالب شده که این سیالب در استان به 

بخش های مختلف خسارت وارد کرده است.
راه های  به  شده،  انجام  برآوردهای  طبق  داد:  ادامه  وی 
تومان خسارت  میلیارد  استان 2  مواصالتی و جاده های 
وارد شده است. مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان 
مزارع  از  توجهی  قابل  بخش  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان 
نشان  برآوردها  که  دیده  خسارت  نیز  استان  کشاورزی 
می دهد محصوالت زراعی، باغی و راه و ابنیه بین مزارع 
مقدم  است.  دیده  خسارت  تومان  میلیارد   3۰ استان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر تالش نیروهای امدادی 
دارد  ادامه  حادثه دیده  بخش های  به  کمک رسانی  برای 
بخش های  تا  تالشند  در  خدمات رسان  دستگاه های  و 
سرعت  به  را  استان  جاده های  و  شهرها  در  آسیب دیده 

ترمیم کنند. 

به  تومانی  میلیارد   32 خسارت 
گلستان بر اثر وقوع سیالب

آمار خودکشی در مازندران روند 
بین المللی روبه رشدی ندارد راه نما)مطالعات  ماهنامه   | میرزا  دیار  جوانان 

فریب خوردگان  از  یکی  با  تروریسم( در شماره ۱2 خود 
است  تالش  روستاهای  از  یکی  اهل  که  داعش  ایرانی 

گفتگویی انجام داده است.
اند: در میان  سعید رضاپور و سید عباس موسوی نوشته 
داعش برخی از فریب خوردگان ایرانی به چشم می خورد. 
اطالعات  وزیر  علوی  حجت االسالم  که  بود  گذشته  سال 
جمهوری اسالمی ایران از دستگیری ده ها عضو ایرانی این 
گروه پرده برداشت تا مشخص شود علی رغم بی اعتمادی 
نسبی داعشی ها به ایرانی ها، هستند ا یرانیانی که به این 
32ساله  جوان  قریشی  توحید  پیوسته اند.  تکفیری  گروه 
استان  در  تالش  شهرستان  روستاهای  از  یکی  اهل  که 
گیالن می باشد ازجمله این افراد است. او پیش از پیوستن 
است.  بوده  تالش  شلقون  روستای  امام جمعه  داعش،  به 
بوده است. قریشی  این گروه  از شش ماه عضو  وی بیش 
دینی  مدارس  از  یکی  در  را  دینی خود  از دروس  بخشی 
سیستان وبلوچستان خواند. از آن جا برای تکمیل تحصیالت 
به یکی از کشورهای آفریقایی می رود، اما به دلیل محدودیت 
امکانات مجبور می شود به کشور برگردد. پس از آمادگی 
برای پیوستن به داعش از طریق یک قاچاقچی کرد وارد 
ترکیه می شود و پس از دو یا سه روز اقامت در یک خانه 
که محل اسکان اعضای جدید بوده به مرز سوریه می رود. 
در مرز به هیچ وجه بازرسی نمی شود. در دو سه کیلومتری 
داخل خاک سوریه توسط افرادی تحویل گرفته می شود و 
وارد یک پایگاه آموزشی می شود و پس از گذران یک دوره 

آموزشی هفت تا ده روزه به میدان جنگ اعزام شد.
او در اشغال یکی از روستاهای سوریه توسط داعش حضور 
داشته است، هرچند وی در گفت وگو با ما مدعی است تنها 
یک سرباز معمولی داعش بوده، اما اطالعات موجود نشان 
قریشی علی رغم  است.  امیری داشته  می دهد وی جایگاه 
ازدواج در ایران، با همسر روس یکی از کشته شدگان داعش 
دو  هر  که  است  شده  مدعی  نهایت  در  و  می کند  ازدواج 
آن ها شبانه از پایگاه داعش فرار می کنند و به سمت ترکیه 
می روند. در مرز ترکیه برخالف دریافت تسهیالت برای ورود 
به  از سوریه و ورود  برای خروج  بار  این  به خاک سوریه، 

ترکیه شاهد سخت گیری شدیدی بوده است.
مرزبانان ترک وی را به سمت ایران دیپورت می کنند، اما 
همسر روسش را بازداشت می کنند که او هم بعد از مدتی 
به روسیه تحویل داده می شود. قریشی در نهایت در سال 
۱3۹2 هنگام ورود مخفیانه به پایانه آزادی تهران دستگیر 
را  او  جرم  وارونه نمایی  با  ضدانقالب  رسانه های  می شود. 

فعالیت مذهبی و تبلیغ برای اهل سنت معرفی کرده اند.
از  انتقاد  علی رغم  که  داد  نشان  مصاحبه  این  در  قریشی 
برخی اقدامات داعش، همچنان کلیت این گروه تروریستی 
را قبول دارد و در برخی مقاطع از گفت وگو به دنبال ترسیم 
چهره ای مثبت از این گروه بوده است. در حال حاضر وی 
موضعی ضد داعشی اتخاذ کرده و در دوره محکومیت خود، 
می  برگزار  زندانیان  برای  گروه  این  علیه  هایی  سخنرانی 

کند.
مشروح این گفتگو را در ذیل می خوانید.

 در ابتدا خودتان را معرفی کنید.
توحید قریشی هستم.

 به چه کاری مشغول بودید؟
روحانی و امام جماعت بودم.

 اهل کجا هستید؟
یکی از روستاهای تالش.

 قبل از اینکه امام جماعت شوید چه فعالیتی انجام 
می دادید؟

بعد از گرفتن مدرک دیپلم به زاهدان رفتم و در آن جا به 
حفظ قرآن پرداختم. بعد از مدتی امام جماعت و بعد هم 

امام جمعه شدم.
به چه صورتی با داعش آشنا شدید؟

به سایت اینترنتی آن ها رفته بودم. نوشته هایشان را به زبان 
عربی خوانده بودم.

 انگیزه  شما از پیوستن به این گروه چه بود؟
عامل اصلی، جنایت هایی بود که در آن جا می شد. کشتن 
مردم و تجاوز به ناموس آن ها. برای دفاع از مردم و مقابله با 

این ظلم و جنایت به آن جا رفتم!
چگونه به سوریه رفتید؟

را که  مالزی شماره گرفتیم. شماره فردی  از شخصی در 
در ترکیه بود داد. او آدم ها را به آن جا می فرستاد. به ترکیه 
رفتیم و او مرا به سوریه برد. ده روز در حلب بودم و از آن جا 

به وقده و بعد به »الشراره« رفتم.
چند نفر بودید؟

سه نفر.
 در ایران با داعش بیعت کردید یا در سوریه؟

در سوریه؛ بیعت در ایران معنی ندارد.
 شروط پیوستن به داعش چیست؟ آیا صرف بیعت 

کفایت می کند؟
باید فرد مسلمان و سنی باشد و مشروعیت گروه را قبول 

داشته باشد.
 آیا نیاز به انجام کاری به شکل عملی برای نشان دادن 

وفاداری به گروه هست؟
چیز خاصی نیست. نباید نافرمانی شود و باید هرچه گفتند 

انجام دهی.
 یعنی اگر از همان اول ورود، عملیاتی انجام شود او را 

به میدان می فرستند؟
آموزش  این  از  بعد  و  آموزش هست  یکی دو هفته ای  اول 

به عنوان فردی از گروه شناخته می شوی.
 وضعیت ایرانی ها در آن جا چطور است؟

وضعیت خاصی ندارند. مثل بقیه هستند. البته مقداری در 
قبول  و اطمینان کردن به ایرانی ها سخت می گیرند. کمی 
دیگری  کار  برای  ایرانی ها  شاید  می گویند  و  بی اعتمادند 

آمده اند.
 چه کاری اعتماد آن ها به ایرانی ها را جلب می کند؟

این ها سؤال های تخصصی است و من نمی دانم!

چه مدتی در داعش بودید و چه جایگاهی داشتید؟
شش ماه ونیم. سرباز صفر بودم.

 چگونه شد به ایران برگشتی؟
با آن ها دچار مشکل شدم و برگشتم.

 چه مشکلی؟ اعتقادی یا سیاسی؟
مشکل فکری، روش و کار آن ها. در قضیه تکفیر از اصول و 
ضوابطی که در فقه و مذهب اهل سنت هست خارج شده 
بودند. همچنین به خاطر افراط و تفریط و رفتارشان با مردم.
 مگر پیش از پیوستن به گروه درباره این رفتار آن ها 

چیزی نمی دانستید؟
حرف هایی را که درباره دولت اسالمی عراق و شام )داعش( 
هم  را  مسائلی  می کردیم.  حساب  تهمت  می شد،  گفته 
هم  مسائلی  است.  شرع  مطابق  می گفتم  و  داشتم  قبول 
بود که نمی دانستم بین آن هاست. رفتم و از نزدیک دیدم 
که هست. کارهایی را که نمی دانستم، دیدم و آنچه فکر 
نتایج و  و  می کردم درست است. وقتی آن جا عملی شدن 

آثارش را دیدم، متوجه شدم که اشتباه است.
شما آن جا هم مجبور به انجام چنین اقدامات تکفیری 

بودید؟
در اعتراض به آن ها بود که بیرون آمدم.

 باعث ناراحتی آن ها نشد؟
بروید  نمی آید  خوشتان  اگر  گفتند  و  شدند  ناراحت  چرا 

بیرون!
 نمونه هایی از این خشونت ها را بیان می کنید؟

مثاًل درباره رفتار با مردم، اگر به کسی شک می کردند او 
را دستگیر می کردند و با دادگاه های سریع و اثبات نشده، 

آن ها را اعدام می کردند.
را  دینی  اطالعات  حداقل  که  طلبه هایی  داعش   
دارند به عنوان قاضی تعیین می کند. جان انسان ها 

در دست این قضات است. آیا این درست است؟
آدم های باسوادی هم بین آن ها پیدا می شود. ولی وقتی 
قرار می گیرد، حاال  امور دست آن هایی که پخته نشدند 
گیریم طرف باسواد هم باشد، ولی اصول فکریش انحراف 

دارد. اصول فکریش سخت گیری در احکام است.
 اعضای گروه در مباحث اعتقادی چگونه هستند؟

پایبند احکام اسالمی هستند. 
در سرمای زمستان پتو روی خود می اندازند و نماز شب 
این ها چگونه جانشان را در عراق فدا  ببینید  می خوانند! 

می کنند.
 اگر به جای ارتش و نیروهای مردمی عراق، شصت کشور 
دیگر هم بیاید و با آن ها بجنگد، باز هم مقاومت می کنند. 

آنچه در رسانه ها درباره آن ها می گویند مضحک است!
 برخی رهبران و نظریه پردازان جریان سلفی مانند 

ابوقتاده، داعش را خوارج زمان می داند.
آن ها شبیه خوارج شده اند. 

کار خوارج افراط در تکفیر و قتل بود.
آن ها  است؟  چگونه  جبهه النصره  از  شما  شناخت   

مثل داعش هستد؟
از نظر شخصیتی و درون مایه و اعتقادات مثل هم هستند. 
مثاًل در موضوع تکفیر. النصره در سوریه از دولت اسالمی 

عراق و شام )داعش( محبوب تر است. 
لیست  آخر  در  )داعش(  شام  و  عراق  اسالمی  دولت 

محبوبیت قرار دارد.
 ارتش آزاد چطور؟

به  نیستند.  پایبند  افرادش  چون  ندارد.  محبوبیتی  هیچ 
قبول  را  رفتارشان  مردم  و  می کنند  تعرض  مردم  اموال 

ندارند. همچنین امنیت را نیز نمی توانند برقرار کنند.
اسالم  از  خشنی  چهره  داعش  قتل  شیوه های   
راجع به  صحبتی  چه  است.  ساخته  غرب  در 
سربریدن های داعش دارید؟ آیا همه اعضا این کار 

را می کنند؟
در  اکنون  است.  پیش  سال  یک  به  مربوط  اطالعاتم 
درست  خبرها  این  اگر  و  می کنم  نگاه  تلویزیون  زندان 
ندیدم  نزدیک  از  می بریدند.  سر  زیاد  ظاهراًخیلی  باشد، 
را  یعنی کسی  نبود؛  این گونه  بودم  و آن زمان که آن جا 
می خواستند اعدام کنند روش معمولشان تیر خالص بود.

- راه نما: در موضوع توهین داعش به مقدسات و انبیاء و 
تخریب قبور آنان مانند تخریب مزار و نبش قبر حجر بن 
عدی و تخریب مقبره حضرت یونس)ع( را که شاید خبر 

داشته باشید منفجر کردند و منهدم کردند. 
آیا همه به این روش اعتقاد دارند؟

بی احترامی به انبیاء کفر است. کسی به پیامبری توهین 
صورت  در  حتی  کند  توهین  اسالم  پیامبر  به  مثاًل  کند 
توبه اعدام می شود. این جزء فقه سلفیه هست. چرا؟ چون 

می گوید توهین یعنی تعرض به حق پیامبر.
 اگر توبه هم کرد، پیش خدا قبول است، اما حق پیامبر 

باید گرفته شود. 
و  نمی دانند  انبیاء  توهین  را  قبور  تخریب  قضیه  البته 

- راه نما: جهاد نکاح از آن موضوعاتی است که به شدت با 
نام داعش پیوند خورده است. توضیحی راجع به آن بدهید.

از اساس دروغ است! این ادعاها فقط در رسانه های ایران 
این  از  هم  عربی  و  غربی  رسانه های  حتی  دارد.  مصرف 

حرف ها نمی زنند. این حرف ها ما را به جایی نمی رساند.
- راه نما: در همه رسانه های خارجی به موضوع جهاد نکاح 
پرداخته شده است. چه سایت های شیعه و چه سایت های 

سنی در همین کشورهای عربی؟
شاید منظور کنیزها باشند و شما اشتباه گرفته اید.

خیر؛ موضوع کنیزها و زنان جهاد نکاح با هم متفاوت 
و  می پیوندند  داعش  به  که  هستند  زنانی  است. 
چه  این ها  می شوند.  شناخته  مجاهدات  به عنوان 

نقشی در گروه دارند؟
این ها با شوهران خود به آن جا می روند.

 اما تعداد زیادی از زنان و دختران مجرد هم هستند 
که به داعش ملحق می شوند؟

آن جا  برادرش  مثاًل  اینکه  مگر  نمی آید.  مجرد  نه؛ کسی 
باشد و یا مثاًل پدرش آن جا باشد. از او خواسته باشد کشور 
بیاید پیش خودش برای زندگی! این  کافر را رها کند و 
مجاهدات هم که گفته می شود منظور زن های این افراد 
مجاهده  زنش  و  مجاهد  مردشان  یعنی  هستند؛  داعش 

می شود.
چرا تاکنون داعش نبرد خودش را متوجه اسرائیل 
به هرحال  که  هستند  سوریه ای  در  آن ها  نکرده، 
این ها  سالح  و  است،  اشغالی  فلسطین  با  هم مرز 
از  خیلی  ؟  است  شده  اسالم  امت  بدنه  متوجه 
این ها،  توسط  می شوند،  کشته  که  بی گناهان 
از  خیلی  تخریب  قتل ها،  روزانه،  بمب گذاری های 
که  می آید  ذهن  در  که  پرسشی هست  این  اماکن، 
جریان های  بقیه  و  داعش  خود  که  امکاناتی  این  با 
متوجه  واقع  در  امکانات  این  چرا  دارند،  افراط گرا 

رژیم غاصب اسرائیل نمی شود؟
رفتن  برای  راه ها  می شود.  حساب  آمریکا  بچه  اسرائیل 
به اسرائیل برای این گروه ها بسته است! آن ها می گویند 
هروقت باز شود می رویم. چون حزب اهلل در مرز با اسرائیل 
مستقر است اگر داعش یا النصره یا احرار الشام یا هر گروه 
دیگری بخواهد در اسرائیل عملیات کند اولین کسی که 

جلویش را می گیرد حزب اهلل است!
توسط  اسرائیل  علیه  عملیاتی  هرازگاهی  اینکه   
گروه هایی مثل حماس و غیرحماس اتفاق می افتد، 
اعضای  است.  واهی  بهانه ها  این  می دهد  نشان 
کشورهای  همه  در  افراطی  و  تروریستی  گروه های 
پیرامونی حتی در فلسطین وجود دارند. لذا به نظر 
نمی رسد مشکل خاصی برای مبارزه آن ها با اسرائیل 
باشد. منافع آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس نیز 
وجود دارد. چرا گروه های حاضر در آن جا علیه این 
به نظر می رسد آمریکایی ها  اقدام نمی کنند؟  منافع 

در حاشیه امنی قرار دارند.
عملیات  تاکنون چندبار  بیت المقدس  انصار  مثل  گروهی 
این ها  می گوید  نمی گذارد.  حماس  اما  است،  داده  انجام 
مشخص  را  چیزها  خیلی  زمان  گذشت  هستند.  افراطی 

می کند. شاید این ها راست می گویند و شاید هم دروغ.
 کمی از اوضاع شخصی خود بگو. چند فرزند داری؟

سه پسر. پنج ساله، سه ساله و چند ماهه.
 به غیر از فقه چه مطالعاتی داشتید؟

مطالعه  اسالمی  کتاب های  بیشتر  شدم  طلبه  که  زمانی 
می کردم.

رشته شما در دبیرستان چه بود؟
ریاضی فیزیک.

 اینکه یک نفر ریاضی فیزیک با حساب صفر و یکی 
بشار  بگوید چون  ایران  در  دورافتاده  روستایی  در 
دفاع  اسالم  کیان  از  و  بروم  می کند،  جنایت  اسد 
ولی  نیست.  مفهوم  اندازه ای  تا  من  برای  این  کنم، 
آدمی  این  آن جا؟  می رود  چرا  آدم  این  اینکه  فهم 
بلند می شود و  از یک روستایی  تالش  از داخل  که 

می رود آن جا، این مهم است.
نمی شوید.  متوجه  را  قضیه  که  دارید  مشکل  شما  شاید 
باعث  عواملی  اینکه چه  گفتم.  که  بود  همان  من  انگیزه 
می شود یک نفر به اینجا برسد، خب خیلی ها هستند که 
قضایا  این  رسیدم.  االن  من  که  جایی  همان  به  رسیدند 
منتشر  روزبه روز  هم  فکر  این  و  دارند  زیادی  ریشه های 
می شود. فکر می کنم از همان زمان طالبان تا االن شاید 
صد برابر شده باشند. این حرکت ها و این ها، فکر می کنم 
که کنترل هم نمی شوند. فکر می کنم تا به جایی نرسند، 
آرام نمی شوند. گاهی فکرهایی می کنم، شاید جالب نباشد 
دنیا  سران  اگر  که  رسیدم  فکر  این  به  است  مدتی  ولی 
افراد  این  به  کشوری  واتیکان  کشور  مثل  و  شوند  جمع 
دهند، مثاًل جزیره ای در اقیانوس بدهند و بگویند حکومت 

ما هیچ کجای  است که می گویند  این  عقده شان  این ها 
می کند.  طرد  را  ما  دنیا  همه  و  نداریم  جایی  دنیا 
دولت  که  باشد  داشته  وجود  جایی  یک  می خواهیم 

اسالمی و خالفت اسالمی هم باشد.
و  قلع  در  آمریکا  دولت  عمل  سرعت  به  توجه  با 
قمع طالبان و حکومت صدام حسین، آیا تساهل و 
انفعال آمریکا و ائتالف نشان دهنده این نیست که 

داعش دست ساز آمریکاست؟
داعش  که  بگویید  می خواهید  طرف  یک  از  شما  ببیند، 
از آمریکا  انتظار  از طرف دیگر  دست نشانده آمریکاست؛ 

دارید داعش را بردارد. 
این تناقض است. ما اول این تناقض را حل کنیم، بعداً با 

هم صحبت می کنیم.
اگر  می رسد.  نتیجه  یک  به  آن ها  دوی  هر   
آمریکا  که  داشت  انتظار  باید  باشد  دست نشانده 

آن ها را جمع نکند.
خب، پس چرا با او می جنگد؟ این یک سؤال دیگر.
را  اسالم  جهان  آمریکا  دولت  که  فرض  این  با 
تهدیدی برای خود می داند و قصد دارد بین آن ها 
اختالف ایجاد کنند. آیا آمریکا و انگلیس در طول 

قرن ها تا کنون چنین اقدامی نکرده اند؟
عراق  اسالمی  دولت  که  دارم  عملی  و  نظری  اعتقاد 
مثل  و  نمی کند  عمل  شریعت  مطابق  )داعش(  شام  و 
خوارج است. وقتی از نظر فکری متوجه می شوم که این 
گروه اشتباه حرکت می کند، از آن جدا می شوم و با آن 
مخالفت هم می کنم. حاال چه دست نشانده گروهی باشد 
چه نباشد. الزم نیست اصاًل بحث شود که دست نشانده 

هست یا نیست!
تحلیل شما راجع به داعش و نقشی که در جهان   
اصاًل  این که  از  فارغ  می کند، چیست؟  بازی  اسالم 

دست نشانده هست یا نیست.
زمانی  از  چون  بدهم.  جواب  نمی توانم  االن  من  را  این 
تغییرات زیادی در  که من دستگیر شدم تا االن، ظاهراً 
داعش پیش آمده است، که االن نمی توانم جواب بدهم!

 تغییرات در تاکتیک هاست نه در راهبردها.
ممکن است داعش تا االن این قدر منحرف شده باشد که 
آن ها  نمی دانم  االن  من  ولی  باشد،  اسالم  به ضرر  فقط 
در چه حدی هستند و علمای اسالم چه می گویند و چه 
کارهایی کردند. جزئیاتش را نمی دانم و اکنون نمی توانم 

نظر بدهم.
باید  نظردادن  در  است.  غیرمنطقی  پاسخ  این   
در  تو  که  ماهی  نه  این  در  مثاًل  االن  بود.  شجاع 
که  است  افتاده  اتفاق  تغییری  چه  نبودی  داعش 

آن ها منحرف باشند یا نباشند؟
عراق،  آمدند  نبودند  عراق  هستم!  شجاع  حسابی  من 
ندارد.  اشکال  امور  این  در  شک کردن  گرفته اند.  کنیز 
داعش  انحراف  و  اشتباهات  این  از  غرب  است  ممکن 

بهره برداری رسانه ای کند.
 ممکن است یا می کند؟

برای  خوبی  چیز  یک  حتماً  سربریدن  قضیه  می کند. 
مبارزه با اسالم است که بگویند، اسالم وحشتناک است 

و این ها خوب طبیعیه.
فرانسوی  نشریه  که  کاریکاتوری  موضوع  همین   
کشتار  شیوه  با  داعش  و  )ص(کشید  پیامبر  علیه 
اسالم ستیزی  از  موجی  باعث  نشریه،  آن  اعضای 

شد.
نه  بودند  القاعده  عضو  این ها  می گفت  تلویزیون  البته 

داعش.
ابوبکر  با  قباًل  حادثه  مسبب  الجزایری  برادر  دو   
البغدادی بیعت کرده بودند. داعش هم مرگ آن ها 

را تسلیت گفته بود. 
آن  از  پیش  هفته  دو  یکی  که  افتاد  زمانی  اتفاق 
کاریکاتوری از البغدادی در همان مجله چاپ شده بود.

که  می پیوندند  داعش  به  که  افرادی  این  خانواده   
چگونه  این ها  هستند،  هم  مختلف  کشورهای  از 
امرار معاش می کنند؟ خود آن کسی که به داعش 

می پیوندد آیا این ها در واقع حقوقی می گیرند؟
به هرحال خورد و خوراک هست، اما به قول معروف پول 

تو جیبی هم به افراد می دادند.
یک  تا  شخص  یک  از  می کند  فرق  است،  چقدر   

شخص دیگر؟
برای داخلی و خارجی فرق می کند.

نه.  یا  است  خارجی  و  داخلی  تفاوت  مالک،  یعنی 
سرباز و امیر و بعد باالتر و...

من از حقوق کسانی که امیر بودند خبر نداشتم، ولی به 
سربازها به مقدار مساوی می دادند.

 چقدر به هر نفر می دادند؟
آن زمان تقریباً نفری هفتاد دالر در ماه.

خانواده های این ها چطور؟ شما که خانواده خود را 
رها کرده بودید وضعیت امرار معاش و تأمین مالی 

خانواده شما و هزاران خانواده دیگر چگونه بود.
در قبال آن ها مسئولیت قبول نمی کردند، ولی اگر کسی 
او هم حقوق  به  بود  گروه  داخل  وی  با  هم  خانواده اش 

می دادند.
 داخل خود سوریه؟

بله؛ داخل خود داعش. یعنی کسانی که با خانواده هایشان 
آمده بودند.

است؟  چگونه  داعشی  عضو  یک  روزمره  زندگی   
روز  در  یا  نباشد  عملیاتی  اگر  حاال  کن  فرض 

عملیات و برنامه نظامی نباشد
کال روزتان را چگونه می گذراندید؟

بستگی دارد چه پستی باشند. مثاًل پست نگهبانی فرق 
می کند، در جبهه باشد نیز فرق می کند. 

تقریباً به دو قسمت تقسیم می شود: استراحت و کار.
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اطالعیه حج و زیارت گیالن 
دربـاره تغییر نام چهـارراه 
حشمت: هنوز مجوز الزم را 

نگرفته است!

از  پس  روز  چند  تنها  دیارمیرزا:   | میرزا  دیار  جوانان 
منا  شهدای  نام  به  حشمت  چهارراه  نامگذاری  اعالم 
عمومی  افکار  مخالفت  و  گیالن  زیارت  و  حج  توسط 
با حذف نام آزادی خواه بزرگ گیالنی از این چهارراه, 
روابط عمومی این نهاد طی اطالعیه ای ضمن پوزش از 
مردم اعالم کرده است که نامگذاری صورت گرفته هنوز 

مجوزهای الزم را کسب نکرده است.
در این اطالعیه آمده است:

»ضمن پوزش از درج اشتباه خبر به اطالع می رساند 
مدیریت حج و زیارت گیالن در خصوص خبری که از 
درج  مدیریت  این  رسانی  اطالع  پایگاه  در  ایشان  قول 
شده بود بیان داشت: ضمن احترام به کلیه اعضای شورا 
و شهردار محترم به اطالع عموم مردم متدین و شریف 
راه  چهار  گذاری  نام  که  رساند  می  رشت  شهرستان 
منتهی به حج و زیارت بنام شهدای منا بر اساس احترام 
و بزرگواری دوستان شورا و شهردار محترم شهرستان 
سازمان  محترم  ریاست  حضور  جهت  فوریت  دلیل  به 
در  متعاقبا«  گردید  مقرر  لذا  است  بوده  زیارت  و  حج 
کمیسیون های مربوطه در شورا مصوب گردد که ضمن 
تشکر و قدردانی از این عزیزان امیدوارم در کمیسیون 
شهدا  این  از  نمادی  نامگذاری،  تائید  ضمن  مربوطه 

جهت نشان دادن مظلومیت این عزیزان نصب گردد.
کلیه  در  دارد  می  اعالم  عزیز  همشهریان  اطالع  مزید 
شهرهای دیگر استانها که دارای شهدای منا می باشند 
تندیسی از این عزیزان نصب گردیده ولی علیرغم ١۶ 
شهید منا در استان، هیچ نمادی از این عزیزان به غیر از 

همین مکان مورد اشاره در استان وجود ندارد.
طی دیدار ریاست محترم سازمان حج و زیارت با جناب 
آقای دکتر نجفی استاندار معزز استان به اداره کل بنیاد 
شهید استان دستور ویژه صادر نمودند تا در اسرع وقت 
بنام شهدای منا  نامگذاری خیابان ها و کوچه ها  این 

اقدام گردد«

فعالیت های صورت گرفته نویدبخش آینده درخشان منطقه آزاد انزلی است

کالس  هوشمندسازی ۸۶ 
درس استان گیالن

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   | دیارمیرزا  جوانان 
 ۸۶ پرورش  و  آموزش  اعتبارات  محل  از  گفت:  گیالن 

کالس درس در ۸۶ مدرسه استان هوشمند می شود.
مهدی حاجتی گفت: در راستای استفاده از آخرین فن 
آوریهای نوین ارتباطی امسال از محل اعتبارات وزارت 
مدرسه   ۸۶ در  درس  کالس   ۸۶ پرورش  و  آموزش 
دیتا  تاپ،  لپ  مانند:  تجهیزاتی  و  شود  می  هوشمند 
پروژکتور و پرده نمایش رایگان در اختیار  این مدارس 

قرار می گیرد.
این طرح ۲۳۷ میلیون و ۵۰۰  برای اجرای  افزود:  وی 
طرح  این  اجرای  با  که  است  شده  هزینه  تومان  هزار 

۳۰۵۲ کالس درس در گیالن هو شمند شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن گفت: هوشمندسازی 
مدارس از سال ۹۰ آغاز و تاکنون این طرح در ۲۳۳۳ 

مدرسه اجرا شده است.

سرقت از بانک ملت بندرکیاشهر 
با اسلحه پالستیکی

جعفری  محمدرضا  |سرهنگ  میرزا  دیار  جوانان 
بانک  گفت:   گیالن  پلیس  اجتماعی  معاون  خیرخواه 
ملت روستای دستک واقع در  بندرکیاشهر شهرستان 
آستانه اشرفیه توسط دو سارق مورد سرقت قرار گرفت.
سارقان  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
پالستیکی  اسلحه  یک  و  بوده  نظامی  لباس  به  ملبس 
رعب،  ایجاد  با  سارقان  داشت:  بیان  داشته،  دست  در 
وحشت و تهدید، پس از سرقت ۴۰۰ میلیون ریال وجه 

نقد بانک از صحنه متواری شده اند.
اسلحه  اینکه  اعالم  با  گیالن  پلیس  اجتماعی  معاون 
پالستیکی سارقان در محل وقوع جرم کشف شد، بیان 
بررسی  تحت  نظر  مورد  بانک  قبل  روز  چند  داشت: 
و  امنیتی  نقص  موارد  و  گرفته  قرار  پیشگیری  پلیس 

حفاظتی به مسئول بانک اعالم شده بود.
 به گفته وی، پلیس در صحنه حضور داشته و با بررسی 
تخصصی سرنخ هایی از این سارقان بدست آورده که به 
محض دستگیری از طریق مبادی رسمی اطالع رسانی 

خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

الزم تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت های جغرافیایی 
خودمان بخوبی استفاده کنیم و دولت محترم هم حمایت 
خوبی می کند و مجلس شورای اســالمی نــیز اراده ی 
رهبری  معظم  مقام  که  تاکیداتی  براساس  را  خــودش 
داشتند برای توسعه و رشد اقتصادی کشور تجهیز کرده 
است. نماینده مردم تهران تصریح کرد: امیدوار هستیم که 
با تقویت مناطق آزاد کشور و بازنگری در بخشی از قوانین 
بتوانیم از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه برای توسعه و 

رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.

واحدهای  فعالیت  همچنین  و  انجام  حال  در  عمرانی 
صنعتی موجــود در منطـقه را نویـــدبخش آینده ای  
درخشان برای منطقه آزاد انزلی دانست و گفت: فعالیت 
هایی که صورت می گیردقطعا در توسعه صادرات کشور 

مفید خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه 
به موقعیت جغرافیایی منطقه انزلی در شمال کشور و به 
حضور دریای خزر و کشورهای همسایه نیاز بود منطقه 
آزاد انزلی فعالتر شود.موسوی بر ایجاد زیر ساخت های 

جوانان دیار میرزا | دانیال ابراهیمی: سیدفرید موسوی 
زیرساخت  از  بازدید  حاشیه  در  تهران  مردم  نماینده 
های  کشور  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  های 
تعالی  و  توسعه  برای  آزاد  مناطق  پتانسیل  از  مختلف 
اگرچه  کرد:  اظهار  برند  می  بهره  اقتصادی  وضعیت 
است  داشته  هایی  نشیب  و  فراز  آزاد  مناطق  عملکرد 
اما خوشبختانه منطقه آزاد انزلی طی چند سال اخیر 
فعالیت های خوبی را در راستای اهداف اصلی مناطق 
آزاد صورت داده است. نماینده مردم تهران پروژه های 

عربستان مالک بیت الحرام نیست/ آمار واقعی شهدای منا ۷ هزار نفر است
رییس سازمان حج و زیارت

جوانان دیار میرزا | صابر عاشری: رییس 
جمع  در  کشور  زیارت  و  حج  سازمان 
مراسم  برگزاری  رویکرد  خبرنگاران 
از تفکر وهابیت  انزجار  عرفه را اعالم 

و بزرگداشت شهدای منا برشمرد.

 سعید اوحدی با اشاره به اینکه خبرنگاران 
اخبار  تمامی  و  دارند  سنگینی  رسالت 
منعکس  صادقانه  را  منا  فاجعه  به  مربوط 
پیگیری  مسئولیت  داشت:  اظهار  نمودند، 
وزارت  عهده  به  منا  فاجعه  حقوقی 
در  متعددی  که جلسات  است  امورخارجه 
 ۴۵۰ از  بیش  و  شده  تشکیل  رابطه  این 
شهدا  خانواده  طرف  از  تام  نامه  وکالت 
وزارت  اختیار  در  و  است  شده  گرفته 
خارجه قرار داده شده تا وزارت امورخارجه 

بتوانند شکایات خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه هر اقدام قضایی احتیاج 
بیش  راستا  این  در  و  دارد  مستندات  به 
سراسر  عینی  شاهدان  از  مصاحبه  هزار  از 
در  غیره  و  فیلم  و  عکس  بهمراه  جهان 
اظهار  دادیم  قرار  خارجه  وزارت  اختیار 
از طرف سازمان حج و  کرد: هشت وکیل 
زیارت به وزارت خارجه پیشنهاد داده شده 
که مشورت حقوقی دهند اما پس از قطع 
به علت ترس  این وکال  با عربستان  رابطه 

قطع همکاری نکردند.
به  اشاره  با  زیارت  و  حج  سازمان  رییس 
نگاه  نوع  دلیل  به  عربستان  کشور  اینکه 
عضو  حقوقی  مسائل  به  اش  انحرافی 
گفت:   باشد  نمی  جهانی  های  سازمان 
یکی از دالیل کندی پیگیری ها نیز همین 
موضوع است و همچنین این امکان وجود 
های  دادگاه  در  را  خود  شکایت  تا  ندارد 

عربستان مطرح کنیم.
تاکنون  عربستان  کرد:  تصریح  اوحدی   
تشکیل  یاب  حقیقت  کمیته  که  نپذیرفته 
شود و آل سعود اگر ریگی به کفش ندارد 
با  دارد  کفش  به  سنگ  معتقدیم  ما  که 
تشکیل کمیته حقیقت یاب موافقت کند. 
وی همچنین از شکایت به پلیس اینترپل 
خبر داد و افزود: مسیر زائرین ما را بستند 
و آن ها را به خیابان ۲۰۴ هدایت کردند 
نبوده  ما  حجاج  مسیر  وجه  هیچ  به  که 
است زیرا این خیابان فاقد امکانات مناسب 

برای حاجیان در آن روز بود.

آمار واقعی شهدای منا ۷ 
هزار نفر است

از  منا  فاجعه  شهدا  آمار  اعالم  وی 
دانست  دروغ  را  عربستان  کشور  سوی 
این  که  روزی  از  داشت:  اذعان  و 
خارجه  وزارت  از  افتاد  اتفاق  فاجعه 
فیلم  عربستان  که  کردیم  خواست  در 
دهد  قرار  ما  اختیار  در  را  تصاویر  و 
کشور   ۳۷ زاِئران   که  شرایطی  در  و 
اما  شدند  حادثه  دچار  منا  فاجعه  در 
 ۷۰۰ را  شهدا  آمار  دروغ  به  عربستان 
این  حقیقت  در  که  کرد  عنوان  نفر 
باشد.  می  نفر  هزار  هفت  از  بیش  آمار 
تاکنون  عربستان  کرد:  تصریح  اوحدی 
یاب  حقیقت  کمیته  که  نپذیرفته 
به  ریگی  اگر  آل سعود  و  تشکیل شود 
به  سنگ  معتقدیم  ما  که  ندارد  کفش 
حقیقت  کمیته  تشکیل  با  دارد  کفش 

یاب موافقت کند.

نیست  الحرام  بیت  مالک  عربستان 
رییس سازمان حج و زیارت کشور تاخیر 
یک  عربستان  امدادی  عوامل  ساعته  دو 
فاجعه برشمرد و گفت: فاجعه دوم زمانی 
از  پس  عصر   ۵ ساعت  که  افتاد  اتفاق 
امنیتی  را  منطقه  نظامی  نیروی  اینکه 
تک  تک  صورت  به  را  افراد  بود،  کرده 
در  بردند  منا  بیمارستان  به  برانکارد  با 
بیمارستان  در  کاری  نیروی  که  صورتی 
کف  در  را  بیماران  و  نداشت  وجود  ها 

بیمارستان ها رها کردند. 
اجازه می  اگر  اینکه  به  اشاره  با  اوحدی 
سایر  و  ما  امدادی  های  نیروی  دادند 
درصد   ۶۰ کردند  می  کمک  کشورها 
کرد:  اظهار  گرفت  نمی  صورت  اتفاقات 
فاجعه سوم بی حرمتی به اجساد شهدا 
عربستان  متأسفانه  و  بود  منا  فاجعه 
کشورها  از  تاکنون  وقیحانه  شکلی  به 

عذرخواهی نکرده است. 
کرد  عنوان  کشوری  تنها  را  ایران  وی 
جز  به  خود  اجساد  تمامی  توانست  که 
کشور  به  و  کند  شناسایی  را  جسد   ۳۹
بازگردند و افزود: از این ۳۹ جسد که در 
کشور عربستان دفن شده اند سه خانواده 
خواستار بازگرداندن اجساد خود هستند.

که  ای  روزنه  هر  افزود:  ادامه  در  وی 
برویم و شرایط  آن  به سمت  باید  دیدم 
را مناسب گردانیم ولی متاسفانه پس از 
قطع رابطه سیاسی نتوانستیم این اجساد 

را به کشور بازگردانیم.
اوحدی سخن هفته گذشته شیخ مفتی 
حرام خوار عربستان در ارتباط با ایرانی 
خطرناک  تفکر  دهنده  نشان  را  ها 
وهابیت که ریشه ی بسیاری از گروهک 
عنوان  است  داعش  مانند  تکفیری  های 
کرد و افزود: عربستان مالک بیت الحرام 
خداوند  که  ای  خانه  اولین  زیرا  نیست 
است.  کعبه  خانه  داد  قرار  انسان  برای 
با  کشور  زیارت  و  حج  سازمان  رییس 
مالیکتی  حق  عربستان  اینکه  به  اشاره 
میراثی  و  ندارد  کعبه  و  پیامبر  شهر  به 
عربستان  گفت:  نیست،  عربستان  برای 
و  ندارد  حج  برگزاری  برای  حقی  حتی 
را  کار  این  دنیا  اسالمی  کشورهای  باید 

انجام دهند. 
در  حوادث  تکرار  اینکه  بیان  با  وی 
این  لیاقتی  بی  دهنده  نشان  عربستان 
جاهلیت  تفکر  کرد:  اظهار  است،  کشور 
کننده حج  برگزار  توانند  نمی  عربستان 

باشند.

پژمان بازغی:
گیالنی ها نقـش عمده ای در 
موفقیت سینمای کشور دارند

در  شنبه  شامگاه  بازغی  پژمان   | میرزا  دیار  جوانان 
افتتاحیه هفته فرهنگی کردستان در  حاشیه برگزاری 
منطقه آزاد انزلی با تبریک فرارسیدن روز ملی سینما 
بازیگر  بهترین  جایزه  اهدای  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به 
جایزه  و  حسینی  شهاب  به  فروشنده  فیلم  برای  مرد 
تأثیر گذارترین بانوی بازیگر با فیلم ناهید به خانم آیدا 

پناهنده، خوشحالی جامعه سینمایی را در پی داشت.
بازغی داستان مناسب برای یک فیلم را یکی از عوامل 
با  کرد:  تأکید  و  دانست  کشور  در  آن  بودن  پرفروش 
توجه به وجود نخستین سالن تئاتر و نخستین کتابخانه 
موفقیت  در  ای  عمده  نقش  ها  گیالنی  گیالن،  در 

سینمای کشور دارند .
مؤلفان گفت:  قانون حقوق  اجرای  لزوم  به  اشاره  با  او 
سزایی  به  نقش  آن  حیات  در  سینما  اقتصادی  بخش 
دارد که در صورت عدم رعایت، سینما با شکست مواجه 

خواهد شد.
بازغی با اظهار تشکر از تالشهای وزارت ارشاد و نیروی 
انتظامی در جلوگیری از ورود و توزیع فیلمهای قاچاق 
حیاتی  و  مهم  بخش  اقتصاد،  گفت:  کشور،  سطح  در 
سینمااست و مردم با کپی نکردن فیلمها و استفاده از 
نسخه های اصلی آن، کمک شایانی به اقتصاد سینما 

می کنند.
که  ای  فشرده  های  لوح  پشت  در  گفت:  همچنین  او 
به آسانی تهیه می شود زحمت بسیاری نهفته است و 
مردم با عدم خرید فیلمهای کپی شده به زحمت دست 

اندرکاران آن احترام بگذارند.

قهرمانی بانوی پاروزن گیالنی 
در آسیا

جوانان دیار میرزا | سرپرست کمیته روئینگ فدراسیون 
قایقرانی گفت: نازنین مالیی قایقران گیالنی تیم ملی 
زمان  با  توانست  آسیا  وزن  سبک  نفره  تک  ماده  در 
دیگر  از  زودتر  ثانیه  و ۵١ صدم  ثانیه  و ۴۳  دقیقه   ۷
حریفانی خود از خط پایان بگذرد و به مدال طالبرسد.

علیرضا محمدی افزود؛ مالئی در رقابت فینال حریفانی 
از تایلند، هنگ کنگ ،کره جنوبی ،چین و قزاقستان را 

شکست دادو اول شد.
قایقرانی  فدراسیون  روئینگ  کمیته  گیالنی  سرپرست 
افزود؛ نازنین مالیی به همراه تیم ملی در ماده چهارنفره 

تک پاروی سنگین وزن نیز به مدال برنز رسید.
قهرمانی  روئینگ  قایقرانی  دررقابتهای  ؛  گفت  وی 
در  روز   ۵ مدت  به  کشور   ١۳ از  قایقران   ۲١۰ آسیا 

شهرشیاچن چین باهم مسابقه می دهند.

در بیمارستان رازی رشت 
برونکوسکوپی انجام نمی شود!

رازی  بیمارستان  نادر  اتفاقی  در   | میرزا  دیار  جوانان 
می  برونکوسکوپ  دستگاه  فاقد  قبل  ماه   ۷ از  رشت 
باشد.مرکز آموزشی درمانی رازی رشت که مرکز ریه 
استان محسوب می گردد دارای تنها یک برونکوسکوپ 
این دستگاه، در عین  از کارافتادگی  به دنبال  بود که 
مرکز  این  در  برونکوسکوپی  قبل  ماه   ۷ از  ناباوری  

آموزشی درمانی انجام نمی شود.
و  تشخیصی  روشی  برونکوسکوپی  که  جایی  آن  از 
در  و  بوده  ریوی  های  بیماری  از  بسیاری  در  درمانی 
علت  یا  و  سرطان  تشخیص  جمله  از  موارد  از  برخی 
پزشکی  در  اورژانسی  اقدام  یک  نیز  و...  خونریزی 
محسوب می گردد، فقدان آن در مرکز ریه استان، جان 
با خطر جدی مواجه می سازد  را  بیماران  از  بسیاری 
و از این جهت جا دارد مسئوالن ارشد دانشگاه علوم 
مشکالت  و  مسایل  به  بیشتری  توجه  گیالن  پزشکی 

ضروری مراکز درمانی دولتی استان داشته باشند.
به  که  بیمارانی  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
بخش خصوصی  به  ناچار  به  دارند  نیاز  برونکوسکوپی 
مراجعه می نمایند و بیمارستان رازی رشت در طول 

۷ ماه اخیر توان ارائه خدمات در این زمینه را ندارد.

جوانان دیار میرزا | یوسف  نیک انجام  گفت :  هجدهمین 
مدعوین   حضور   با  فومنی   شیون  نکوداشت  همایش 
 ۲۵ پنجشنبه  روز    ۳۰/١۶ ساعت  در  استانی  و  کشوری 
اداره   این  سالن شهدای خدمتگزار  در  جاری  ماه  شهریور 

برگزار می گردد.
و  فرهنگ  اداره  به همت  برنامه  این  بیان کرد:  انجام  نیک 
وزارت  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  فومن  اسالمی   ارشاد 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گیالن   و همکاری  مساعدت  خانواده  استاد شیون  فومنی 
به ویژه  )) حامد فومنی ((و همچنین  ستاد برگزاری  این  
همایش در شهرستان  و با حضور استاد  محمدعلی  بهمنی 
رییس  شورای شعر  و ادب  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برگزار خواهد شد.
از برگزاری این مراسم را پاسداشت زحمات و  وی؛ هدف 
خدمات فرهنگی و ادبی و نیم قرن زندگی هنری  استاد 

شیون  فومنی عنوان کرد.

برگزاری همایش ویژه »شاعر شالیزارهای شمال« در فومن
هنر   و  فرهنگ  اصحاب   : افزود  ادامه   در   انجام    نیک  
شهرستان  روز  سه  شنبه ۲۳ شهریورماه  در  سلیمانداراب  

رشت  ، مزار  این  شاعر بزرگ را گلباران می کند.
رییس اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی  فومن خاطر  نشان 
ارشاد  و  فرهنگ   مدیرکل   فاضلی  دکتر  سخنرانی   کرد 
رییس   بهمنی  محمدعلی   استاد  سخنرانی    ، اسالمی 
  ، اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ادب   و  شعر   شورای 
عزیز   و  سپهر   مهدی  توسط   سنتی   موسیقی   اجرای 
قاسم زاده -  اجرای  شعر توسط  شاعران  بنام استان ، 
برپایی نمایشگاه خوشنویسی از آثار و اشعار شیون، عرضه 
نمایشگاه   برپایی  شیون،  استاد  آثار   از  شده   چاپ  کتب 
فومنی   شیون   چهره   از   نقاشی    ، تجسمی  هنرهای  
بصورت  زنده . توزیع  ویژه نامه  در  بین مدعوین  از  دیگر  

برنامه  های  این  مراسم می باشد.
وی در پایان از تمام  عالقه مندان فرهنگ و هنر  و مفاخر 
استان  دعوت کرد  در این    مراسم  حضور بهم  رسانند.
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جوانان دیار میرزا | زلیخا صفری: گردهمایی تعاونی ها به مناسبت 
هفته تعاون در تاالر اداره ارشاد شهرستان فومن برگزار شد.

نبود تعاونی کلوچه پزان فومن حلقه گم شده در 
تعاونی هاست

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان   حسین واقفی، رئیس 
فومن در جمع  تعاونی های شهرستان فومن گفت: تعاون یعنی یاری 
کردن، باهم و در کنار هم بودن و در واقع دموکراسی است. امروزه در 
کشورهای دنیا تعاونی هایی وجود دارند که با ۶ میلیون نفر جمعیت 

در قالب یک تعاونی فعالیت می کنند.
وی از درصد پایین نقش تعاونی ها در کشور خبر داد و گفت: در 
شهرستان فومن ۴۰۰ تعاونی با ایجاد اشتغال برای ۱۱۸۲ مشغول 
فعالیت هستند که شامل تعاونی صنایع دستی، شن و ماسه، دهیاران، 

مرغداری، تاکسی بیسیم، مسکن مهر، مسکن بسیجیان و ... است.
رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان فومن از وجود دو 
هزار و ۹۷۵ تعاونی در گیالن خبر داد و افزود: با این تعداد تعاونی 

در استان برای ۳۲ هزار و ۱۶۸ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد صید ماهی در گیالن در دست تعاونی 
ها است گفت: در فومن نیز بزرگترین باغ کیوی )۶ هکتاری( در 

دست تعاونی ها قرار دارد.
واقفی از پیگیری در خصوص تعاونی توسعه عمران فومن خبر داد و 
اظهار داشت: این تعاونی با حضور ۱۷ نفر از روسای ادارات و فعاالن 
اقتصادی در شهرستان فومن تشکیل و در حال عضو گیری می باشد 
که مسلما می تواند در توسعه و اشتغال شهرستان تاثیر گذار باشد.

وی عنوان کرد: تعاونی کلوچه پزان حلقه گم شده ی تعاونی های 
شهرستان فومن است زیرا این شهرستان ۲۰۰ کلوچه پز دارد که 
برای تامین مواد اولیه هزینه زیادی را متحمل می شوند در حالی که 
اگر تعاونی وجود داشته باشد کلوچه پزان هزینه کمتری را متقبل 

می شوند.
وی تعاونی دانش بنیان را برای فارغ التحصیالن دانشگاه ها بسیار 
ضروری خواند و گفت: این تعاونی ها می تواند اختراعات و نوآوری 

های زیادی به همراه داشته باشند.
واقفی آموزش را حلقه مفقوده تعاونی ها دانست و تصریح کرد: در 
کافی  مقدار  این  که  داشتیم  آموزش  هزار ساعت  سال گذشته ۳ 

نیست.
افزود: هر  و  تعاونی ها در گذشته خبر داد  بر  نظارت  نبود  از  وی 
شرکت تعاونی که اساسنامه خود را به روز نکند تعاونی نیست.وی 
در پایان با بیان اینکه تعاونی ها باید به روز و با روحیه اعتقادی 
باور  باید خودشان را  افزایش یابند گفت: تعاونی ها  و تعاونگرایانه 

داشته باشند.

نیاز به آچار به دستان داریم نه پشت میزنشینان

حسین  پاسدار  سرتیپ  سردار   | میرزا  دیار  جوانان 
جنایت  یادآور  الحجه  ذي  ماه  اینکه  بیان  با  اشتري 
و بي تدبیري آل سعود درحق زائران بي گناه براي 
ملت ایران است، گفت: با این جنایت بي کفایتي،بي 
لیاقتي و خباثت آل سعود بیش از گذشته براي دنیا 
و مسلمانان ثابت شد. فرمانده ناجا با اشاره به اینکه 
دشمنان اسالم در فضاي مجازي و فضاي رسانه اي 
این جنایت را چنان عادي جلوه دادند که کسي در 
ادامه  نشود  حساس  موضوع  این  به  نسبت  را  دنیا 
ایادي  و  اسرائیل  آمریکا،  شیطنت  از  هم  داد:این 
آن ها است. وي با بیان اینکه رسانه اسکتباري امریکا 
و  می کند  ظلم  مردم  افکار  به  اي  رسانه  فضاي  در 
افزود:  برسد  مردم  گوش  به  واقعیت ها  د  نمی گذار 
نفع مردم  به  این ها هیچ موقع  تاریخ نشان داده که 
اشتري  نکردند.   فکر  ما  مردم  نفع  به  خصوصا  دنیا 
را جهت حل مشکالت کشور یک  آمریکا  به  اعتماد 
ساده اندیشي و خوش باوري زود گذر دانست و تاکید 
کرد:مشکالت ما جز با همت و پشتکار خودمان حل 
نخواهد شد. وي با اشاره به اینکه ما باید زماني که 
شیعه  و  هراسي  اسالم  دنبال  به  یقین  قطع  دشمن 
هراسي هستند به آن ها اعتماد نکنیم تصریح کرد: ما 
نباید هیچ وقت به دشمنانمان اعتماد کنیم و هرگاه 

اعتماد کردیم ضربه خوردیم. 

سردار اشتري مطالعه و دقت در سابقه عملکرد امریکا 
و دشمنان را یک ضرورت براي همه مسئوالن و ملت 
دانست و یآورد شد: ما باید بدانیم که دشمن همیشه 
هر  در  مکاني  هر  در  شرایطي  هر  در  است  دشمن 
زماني با هر لباسي که باشد با هر شکلي باشد با ما 

مخالفت می کند. 
این مقام انتظامي در ادامه یکي ازاولویت هاي مهم 
امنیت اخالقي، اجتماعي  ارتقاي طرح های  را  پلیس 
و طرح سالم سازي دریا در استان بیان کردو گفت: 
با توجه به شرایط استان گیالن باید طرح های امنیت 

اخالقي با قوت بیشتري ادامه یابد. 
اینکه  به  اشاره  با  انتظامي  انتظامي  نیروي  فرمانده 
در  اجتماعي  امنیت  ارتقاء  طرح  از  هدفش  پلیس 
کشور و به خصوص استان های شمالي ایجاد امنیت و 
آرامش کامل براي مسافران است افزود: پلیس باید با 
تدبیر با عقالنیت و امر به معروف و نهي از منکر اثر 

مثبت خودش را داشته باشد. 
اصلي  وظایف  از  یکي  را  انقالب  ارزش ها  حفظ  وي 
به  پلیس  داشت:  بیان  و  برشمرد  اسالمي  پلیس 
شیوه های وکار کرد علمي و تخصصي سعي در ایجاد 

امنیت و حفظ این اررش ها دارد.
تابستان  پایاني  روزهاي  اینکه  به  اشاره  با  اشتري 

استان گیالن یکي از مناطق داراي پیک سفر در

کشور است امنیت سفر مردم را چه از بعد انتظامي 
پلیس   کرد:  تصریح  و  دانست  اهمیت  با  ترافیکي  و 
مناسب  ریزي  برنامه  با  که  است  این  همتش  تمام 
مسافرت های  پایان  در  آرامش خاصي  و  امنیت  یک 

تابستاني به خانواده ها هدیه کند.
وي تصادفات منجر به فوت را داراي عوارض زیادي 
براي خانواده هاو جامعه دانست و تاکید کرد: پلیس 
تمام همتش این است که بایک کار انساني و اسالمي 

این عوارض رابراي مردم و جامعه کم کند.
ارز  و  کاال  قاچاق  کشور  انتظامي  مقام  عالی ترین 
امنیت  بحث  در  کشور  اساسي  مشکالت  از  یکي  را 
اقتصادي برشمرد و در برخورد قانوني با ورود کاالي 

قاچاق تاکید کرد.
وي با بیان اینکه بحث قاچاق از موضوع های مهمي 
)مدظله  رهبري  معظم  مقام  تاکید  مورد  که  است 
العالي( است، بیان داشت: بحث سرقت هم از مباحث 
در  سرقت  کاهش  از  نشان  آمارها  که  است  مهمي 

استان گیالن می دهد. 
فرمانده ناجا در پایان با اعالم اینکه موضوع اعتیاد و 
است،  پلیس  امسال  اولویت های  مواد مخدر هم جز 
اظهار داشت: موضوع اعتیاد خصوصا برخورد با خرده 
مخدراز  مواد  توزیع  شبکه های  و  باندها  و  فروشان 

دیگر برنامه های پلیس در سالجاري خواهد بود.

طرح های امنیت اخالقي  در گیالن با قوت بیشتري ادامه یابد

حجت االسالم افتخاری:

علی پناه رئیس امور تعاونی های اداره کل تعاون استان گیالن ضمن تقدیر و 
تشکر از حضور اعضای تعاونی های شهرستان فومن و نیز نماینده مردم فومن 
و شفت در مجلس شورای اسالمی در این گردهمایی گفت: ما در هفته تعاون 
۶ طرح را در قالب تعاونی ها با ایجاد اشتغال برای ۱۳۰ نفر افتتاح کردیم. وی 
تشکیل تعاونی ها را فضای مناسب برای کسب و کار خواند و گفت: در طی دو 
سال گذشته با تشکیل تعاونی ها فضای کسب و کار در گیالن به رتبه اول رسیده 
که نشان از سرمایه پذیری استان است. رئیس امور تعاونی های اداره کل تعاون 
استان گیالن پیگیری و تالشهای استاندار گیالن را بسیار حائز اهمیت خواند و 
گفت: اگر چه با کاهش تسهیالت مواجه بودیم اما رتبه بیکاری دز استان کاهش 
یافته است که این نشان از همدلی و ایجاد اشتغال توسط تعاونی ها است. علی 
پناه از برندسازی و بستر سازی مناسب شرکت های تعاونی در گیالن خبر داد و 
گفت: برای اولین بار دو شرکت تعاونی برتر ملی در دو رشته به گیالن اختصاص 

یافت که شامل پرورش ماهیان خاویاری با ۲ میلیون تن صادرات به کشورهای

به زودی تعاونی توسعه عمران در شهرستان فومن به ثبت می رسد
اروپا و ایجاد اشتغال برای ۵۰ نفر و دیگری اتحادیه مصرف تعاونی های 

دولت است.
به کار  اعتقاد  ایشان  تعاونگر دانست و گفت:  را یک  واقفی  وی مهندس 

تعاونی دارند، کارهای بزرگی کرده و پیگیر کار تعاونی ها است.
وی با بیان اینکه توسعه تعاونی ها مردمی و با حمایت مردم صورت می 

پذیرد گفت: تعاونی زمانی بزرگ می شود که سود دهی داشته باشد.
 ۶ امروز  تا  عمران  توسعه  تعاونی  گیالن  در  اینکه  به  اشاره  با  پناه  علی 
هزار عضو در گیالن جذب کرده است گفت: طبق آماری که از تشکیل 
در  تعاونی  این  است،  دست  در  شهرستانها  در  تعاونی  این  عضوهای  و 
بیشترین عضو گیری  ثبت می رسد چون  به  زودی  به  فومن  شهرستان 

را داشته است.
وی به گفته واقفی در مورد کلوچه پزان اشاره کرد و افزود: این اتفاق می 

تواند کار بزرگی باشد.

حجت االسالم افتخاری در جمع تعاونگران شهرستان فومن گفت: 
آنچه در این جمع مهم است دور هم جمع شدن اعضای تعاونی ها 

است و این یعنی همدلی، همراهی و مشارکت.
اقتصاد  خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر  گفتمان  به  اشاره  با  وی 
مقاومتی، اقدام و عمل اشاره کرد و افزود: اهمیت تعاون در کتب 
دینی و اسالمی و اهتمام به آن بر کسی پوشیده نیست و در قالب 

تعاون مشکالت قابل جبران است.
نماینده مردم فومن و شفت گفت: باید تالش کنیم صنعتگران و 
را به چشم سرمایه  تعاونی  باشیم و هرگز  تولید کنندگان موفقی 
جمع شده و مادی نبینیم. ما امروز در کشور نیاز به مهارت، مهارت 

پروری و آچار به دستان داریم نه پشت میزنشینان.
افتخاری به فرسودگی ناوگان هوایی اشاره کرد و افزود: فرسودگی 
ناوگان هوایی که یک زنگ خطر است باید به دست جوانان نخبه و 

آچار به دست بر طرف گردد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با بیان اینکه راه برون رفت از 
مشکالت اقتصادی پول های سرگردان در مملکت می باشد، اظهار 

کرد: این پول ها باید از وزارتخانه ها جمع شود.
وی ادغام وزارتخانه ها را کار غیر حساب شده دانست و گفت: اداره 
بزرگی  وزارتخانه  تنهایی  به  کدام  هر  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
هستند. افتخاری مشارکت مردم در اقتصاد و استفاده از سرمایه ها را 
راه برون رفت از مشکالت دانست و افرود: اشتغال کوچک با مدیریت 

و جمع شدن در کنار هم می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
وی با اشاره به وجود نیروهای متخصص و متعهد در کشور گفت: 
امروز در ادارات ما این نیروهای متخصص و متعهد در جای خود 
نیستند و باید افراد در جایگاه خود قرار گیرند. مدیران کل باید از 

خود نبوغ فکری داشته باشند و از ترس دوری کنند.
افتخاری خطاب به مسئوالن و روسای ادارات حوزه انتخابیه خود 
گفت: مسئوالن بدانند که اگر مشکلی در مدیریت داشته باشند بنده 

اول به شخص خودشان خواهم گفت نه به مدیران کل.
وی دمیدن روح معنوی را در کشور راهی برای از بین رفتن فیش  
های حقوقی نجومی و اختالس ها خواند و گفت: ما نیازمند نیروی 
متخصص و متعهد هستیم زیرا این کشور سرشار از سرمایه های 

چون معادن، خاک، آب و ... است.
را  جامعه  امروز  مشکل  مجلس  در  شفت  و  فومن  مردم  نماینده 
استفاده نکردن از نیروی متخصص و متعهد دانست و گفت: امروز 
روسای ادارات باید خود مشکالت مردم را حل کنند نه با سفارش و 
نامه نگاری ها. افتخاری رفع بیکاری و اشتغال را به دست تعاونی ها 
قابل حل خواند و گفت: فعال کردن تعاونی روستایی می تواند باری 
از بیکاری جامعه بردارد.وی با اشاره به اینکه باید نظارت برعملکرد 
بعد رها کردن  و  تعاونی  باشد گفت: تشکیل  تعاونی وجود داشته 
کاالی  فروش  با  باید  تعاونی  تشکیل  استان.  و  نابودی شهر  یعنی 

تولیدی همراه شود.

مردی  دستگیری  پی  در   | میرزا  دیار  جوانان 
و  مار  یک  صید  با  گذشته  ماه  خرداد  در  که 
خوردن  و  دندان  با  زنده  حیوان  پوست  کندن 
آن و انتشار فیلم آن در فضای مجازی موجب 
بود  شده  مردم  احساسات  شدن  دار  جریحه 
بدواً  رشت  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۵ شعبه  در 
با  همکاری  و  شالق  ضربه  چهار  و  هفتاد  به 
ماموران حفاظت محیط زیست در امر حفاظت 
از  ها  تاالب  پاکسازی  و  شکار  از  جلوگیری  و 
اداره  شد.رئیس  محکوم  مهاجم  های  گونه 
حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با اعالم 
ساکن  که  ساله   ۴۸ مرد  این  گفت:  خبر  این 
و  ناشایست  رفتار  این  بدلیل  می باشد  رشت 
عفت  نمودن  دار  جریحه  اتهام  به  انسانی  غیر 
گزارش  طبق   ، حرام  فعل  ارتکاب  و  عمومی 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رشت و 
عدم دفاع موثر به ۷۴ ضربه شالق محکوم شد.

اصغر خودکار اضافه کرد: این متهم عالوه بر این 
ماموران  با  همکاری  به  مراقبتی،  تعلیقی  حکم 
شده  محکوم  نیز  زیست  محیط  حفاظت  یگان 

است.

خودکار افزود: بدلیل تعلیقی بودن حکم شالق، این 
متخلف  فرد  این  که  معناست  بدان  اخیر  محکومیت 
باید در زمینه های مختلف در امر حفاظت و بهسازی 
محیط زیست مانند جمع آوری گونه های مهاجم از 
با  صید  و  شکار  از  جلوگیری  همچنین  و  ها  تاالب 
ماموران حفاظت محیط زیست در طول مدت تعلیق 

حکم شالق همکاری نماید.

مرد مارخور در رشت به شالق محکوم شد
جوانان دیار میرزا | نجفی در این دیدار 
که در دفتر کار وی برگزار شد با بیان 
با  گیالنی  هزار   ۷ گذشته  سال  اینکه 
تشکیل پرونده و اخذ روادید در مراسم 
حسینی  اربعین  سیاسی  عبادی- 
تعداد  به  باتوجه  گفت:  کردند  شرکت 
باالی مشتاقان حضور در مراسم اربعین 
حسینی و ضرورت تسهیل در خدمت 
رسانی به این عزیزان از طریق رایزنی با 
ستاد مرکزی اربعین حسینی،  وزارت 
زیارت  و  حج  سازمان  و  خارجه  امور 
برای  روادید  صدور  تا  پیگیرهستیم 
پذیرد.  انجام  رشت  در  گیالنی  رائران 
برای  بینی های الزم  افزود: پیش  وی 
است  شده  انجام  موقت  دفتر  استقرار 
های  دستگاه  نهایی  اعالم  ومنتظر 
ذیربط هستیم. وی در بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به تالش های ارزنده 
پیگیری   در  زیارت  و  حج  سازمان 
حادثه دیدگان فاجعه منا اظهار داشت: 
در  که  منا  فاجعه  شهدای  مظلومیت 
زیر  لبان تشنه و در  با  و  حال عبادت 

آفتاب سوزان به فیض شهادت

صدور روادید زائران گیالنی اربعین حسینی در رشت
فراموش  اذهان  از  گز  هر  آمدند  نائل 

نخواهد شد. 
استاندار گیالن اظهار داشت: همراهی 
های الزم برای پیگیری امور بازماندگان 
در روزهای اولیه پس از وقع این حادثه 
ادامه  را  روند  این  و  پذیرفت  صورت 
خواهیم داد. وی همچنین با اشاره به 
و  وقاحت  اوج  و  برخود خصمانه  نحوه 
فاجعه  در  سعودی  حکام  شمری  بی 
بی تدبیری  افزود:  و  کرد  اشاره  منا 
موجب  سعودی  حکام  کفایتی  بی  و 
گردید تا تعداد زیادی از مسلمانان در 
سرزمین منا مظلومانه جان دهند. وی 
بر ضرورت شکل گیری گروه حقیقت 
تاکید  منا  فاجعه  در  المللی  بین  یاب 
کرد و افزود : تشکیل این گروه موجب 
روشن  مسئله  واقعیات  تا  شد  خواهد 

شود. 
در این دیدار همچنین رئیس سازمان 
حج و زیارت کشور با اشاره به اقدامات 
در  کشورمان  توسط  گرفته  صورت 
فاجعه منا اظهار داشت: همراهی های 

خوبی از سوی بخش های مختلف

کشور در شکل گیری  حرکت اصولی 
بازماندگان  به  رسیدگی  زمینه ی 
حقوق  احقاق  پیگیری  و  منا  فاجعه ی 
پذیرفت.  صورت  واقعه  این  شهدای 
گیالن  استاندار  از  همچنین  اوحدی 
استان  به  مربوط  امور  پیگیری  برای 

قدردانی کرد و گفت:

در تمامی مراحل شاهد انسجام بسیار 
خوب در گیالن بودیم. گفتنی است در 
به  منا، ۱۶ حاجی گیالنی  تلخ  فاجعه 
یک  از  آنها  همه  که  رسیدند  شهادت 
کاروان بودند؛ ۱۱ حاجی از لنگرود، سه 
حاجی از رودسر و دو حاجی از املش.
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کسی که دروغ بگوید مسلمان نیست
حجت االسالم  زائری:

و  چهل  همزمان   | میرزا  دیار  جوانان 
آل احمد،  جالل  سالمرگ  هفتمین 
نویسنده  این  بزرگداشت  مراسم 
شهر  در  ایرانی  نامدار  و  صاحب سبک 

اسالم برگزار شد. 
در  زائری  محمدرضا  االسالم  حجت 
که  احمد  آل  جالل  بزرگداشت  آیین 
امام صادق  شامگاه کذشته در مسجد 
شد,  برگزار  اسالم  آباد  خلیف  )ع( 
داعش  نظیر  تکفیری  گروه های  ایجاد 
نشان  راستای  در  را  النصره  جبهه  و 
دادن چهره ای نادرست از اسالم خواند 
و اظهار کرد: می گفتند نسخه ای دیگر 
از اسالم به اسم خدا و پیغمبر, با شعار 
صدای  و  اسالم  پرچم  با  اکبر«,  »اهلل 
ببرد,  سر  تا  می کنیم  عرضه  قرآن 
همه  تا  بسوزاند  و  بکشد  کند,  جنایت 
مردم دنیا از اسالم بیزار شوند اما خدا 
کرد  استفاده  فرصت  و  بهانه  همین  از 
و هم اکنون قرآن کریم پرفروش ترین 

کتاب در آمریکا و اروپاست.
اظهار  ادامه  در  دانشگاه  استاد  این   
جایی  تا  بود  حدی  به  استقبال  کرد: 
انگلیسی  ترجمه  ها  کتابفروشی  که 
از  بسیاری  نداشتند.  را  کریم  قرآن 
اخیر مسلمان  که طی سالهای  کسانی 
شدند گفته اند به نیت اینکه ایرادی در 
اما  زدیم  ورق  را  آن  کنیم  پیدا  قرآن 
بیشتر  رفتیم  و جلوتر  هرچه خواندیم 
شرمندگی  کمال  در  شدیم.  شیفته 
دو  هر  می میرد  آنکه  و  می کشد  آنکه 
اینکه  بیان  با  زائری  خوانند  می  قرآن 
پیدا  توجه  اسالم  به  دنیا  تمام  امروز 
سوال  اولین  اما  گفت:  است,  کرده 
از ما  اگر  این است که اسالم چیست؟ 
و  خواندن  نماز  بگوییم  شاید  بپرسند 
نیز  دیگری  کس  و  است؛  گرفتن  روزه 
است  ریش  و  حجاب  اسالم  که  بگوید 
و  است  قرآن  بگوید  دیگری  فرد  یا  و 
قبله. همهٔ این جواب ها درست است؛ 
کلمه  یک  در  را  همه  بخواهیم  اگر  اما 
مهم ترین  اختصار  به  و  کرده  خالصه 
بگوییم؟  باید  را  کدام  بگوییم  را  آن 
ظواهری چون ریش و جانماز و حجاب 
ایام  همین  در  هست.  جا  همه  قبله  و 
نفر  اما چند  دارند  همه در حج حضور 

آن ها حجشان مقبول است و 

فرهنگی 

منزل »هوشنگ ابتهاج« 
موزه می شود

جوانان دیار میرزا | نخستین گام برای خرید و حفظ 
خانه »هوشنگ ابتهاج« با تالش جمعی و تشکیل 

یک تشکل مردم نهاد در رشت برداشته شد. 
عضو شورای اسالمی شهر رشت که چندی پیش 
در  را  ابتهاج  هوشنگ  استاد  خانه  خرید  موضوع 
بود، درباره  بار مطرح کرده  اولین  برای  این شورا 
روند خریداری و حفظ این گفت: با گردهم آمدن 
چند فرهیخته و استقبال استاد ابتهاج از تشکیل 
چنین جمعی، نخستین گام ها برای خرید و حفظ 
با  رسولی  رضا  است.  شده  برداشته  استاد  خانه 
با عنوان »خانه شعر سایه« به  بیان اینکه نهادی 
ثبت رسیده است افزود: تالش این جمع با حضور 
و حفظ  ابتهاج، خرید  استاد  از سوی  نمایندگانی 
خانه استاد در رشت و تبدیل آن به فضای موزه 
تصریح  وی  است.  وی  متعلقات  و  آثار  درباره  ای 
با تکیه به سرمایه  کرد: مطمئنا نهادهای مردمی 
های اجتماعی قادر خواهند بود که در حوزه های 
مختلف تأثیرات بسزایی داشته باشند لذا این نهاد 
نیز با هدایت استاد ابتهاج که برای همه شهروندان 
بلندی دست  اهداف  به  است،  افتخار  مایه  رشتی 
می یابد. رسولی تاکید کرد: شهر رشت در حوزه 
معرفی  کشور  به  را  مطرحی  افراد  معاصر  ادبیات 
از  که  آثاری  و  ها  آن  میراث  و حفظ  است  کرده 
خود بر جای می گذارند، کمترین کاری است که 

می توان برای این بزرگان انجام داد.

خیلی ها  هستند؟!  واقعی  حاجی 
هستند  چندنفر  اما  می خواند  قرآن 
که وقتی قرآن خواندند, همین قرآن 
تصریح  وی  نکند؟!  لعنت  را  آن ها 
است  شرمندگی  اسباب  امروز  کرد: 
تا  یمن  از  منطقه  این  تمام  در  اما 
سوریه کسی که بمب گذاری می کند 
و  می خواند  قرآن  می کشد  آدم  و 
قرآن  نیز  می شود  کشته  که  کسی 
نکنید.  نگاه  ظاهر  به  می خواند. 
فریفته طول رکوع و سجود نشوید. 

ظاهر را می شود ساخت.
زائری در ادامه گفت: امام باقر )ع( و 
امام صادق )ع( که امشب در مکتب 
به  و مسجد آن حضرات نشسته ایم 
رکوع  طول  به  نگاه  که  می گویند  ما 
و سجود نکنید. مسلمان کسی است 
که وقتی حرف می زند راست بگوید. 
در  می بینیم.  ظواهر  در  را  اسالم 
بازار  اما در  مسجد حسینی هستیم 
یزدی عمل می کنیم. در مراسم امام 
حسین اشک می ریزیم اما در خانه با 
زن و بچه مثل شمر رفتار می کنیم. 
لباس عزای امام حسین تنمان است 
موقع  و  ادارات  در  و  جامعه  در  اما 
رانندگی از یزید هم بدتریم. وی که 
در جمع مردم اسالم سخن می گفت 
غریبه  کسی  اینجا  افزود:  ادامه  در 

نیست و تعارف نداریم. 

فیش های نجومی و اختالس ۳ هزار 
میلیاردی و امالک کذا در کدامشان 
اسم اسالم نیست؟ در کدامشان اسم 
آمریکا و انگلیس است؟ همه اینها به 
یقه  است.  گرفته  انجام  اسالم  اسم 
دزدی  اما  دارند  بلند  ریش  و  بسته 
هم هست. به اسالم دروغ می گوییم 
عهدشکنی  و  خوردن  آب  مثل 

می کنیم. 
زائری با ذکر روایتی اظهار کرد: عرب 
بادیه نشین نزد پیامبر می آمد و تنها 
رسول  از  کلمه   یک  شنین  فرصت 
تنها  کلمه  یک  آن  و  داشت  را  خدا 
»راست گویی« بود. اسالم واقعی این 
است. چون کسی که راست می گوید 
خود را در مسیر حقیقت کائنات قرار 
جریان  خالف  کردن  شنا  می دهد. 
تولید  انسان  برای  عالم  حقیقت 
را  کار خود  دردسر می کند. طبیعت 
پرنده  می بارد.  باران  می دهد.  انجام 
اما  می شود؛  سبز  درخت  می خواند. 
ای انسان آیا تو کارت را انجام داده 
ای؟ راست گویی یعنی اینکه انسان 
حرکت  کائنات  حقیقت  مسیر  در 
سر  اندازه  به  هرکسی  می کند. 
آن  نتیجه  دهد  انجام  کاری  سوزنی 
اینکه اساس  بیان  با  را می بیند. وی 
خاطرنشان  است،  راستگویی  اسالم 

کرد: انسان اگر راست می گوید 

و  دارد  ریش  اگر  است.  مسلمان 
اول  و صف  می اندازد  گردنش  چفیه 
دروغ  ولی  می ایستد  جماعت  نماز 
نیست.  مسلمان  فرد  این  می گوید 
دروغ  شوخی  به  حتی  که  اند  گفته 

نگویید. 
که  ای  گونه  همان  را  اسالم  اگر 
امروز  می کردیم  معرفی  هست 
و  پیغمبر  اسالم,  شیفته  دنیا  همه 

امیرالمومنین بودند.
جالل در یادها ماند برای اینکه 

صداقت داشت
با  ای  رسانه  فعال  و  نویسنده  این 
جالل  گرامیداشت  مجلس  به  اشاره 
امشب  ما  کرد:  اظهار  احمد  آل 
بزنیم  حرف  مردی  از  شدیم  جمع 
»صداقت«  ویژگی  عمرش  در  که 
اگر  و  بود  برجسته  زندگی اش  در 
این  بین  در  چرا  که  بپرسند  من  از 
همه نویسنده و روشنفکر، اهل قلم 
از  بعد  سال  دو  یکی  که  ادبیات  و 
مرگشان فراموش می شوند اما بعد از 
۴۷ سال مجلس ختم برای جالل ال 

احمد تشکیل می دهند. 
این  خاطر  به  گفت  خواهم  من 
ریا  اهل دروغ،  خصوصیت که جالل 

و تظاهر و تکلف نبود. 
وسیله  خدا  باشد  اینگونه  که  کسی 
خطاهای  که  می کند  فراهم  ای 
زندگیش جبران شود خدا وسیله ای 
فراهم می کند که فرصت توبه یابد. 

جالل در یادها ماند برای اینکه صاف 
است برای اینکه صداقت دارد و ادا 

در نمی آورد. 
اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  زائری 
این  افزود:  است،  در »صدق«  نجات 
صداقت و راستی است که انسان را 
راستگویی  در  نجات  نجات می دهد. 
است. اگر همهٔ ما که اینجا هستیم 
به راست گویی  از فردا کمی نسبت 
برای  آن  ثواب  باشیم  تر  حساس 
احمد  آل  دودمان  و  جالل  روح 
کافی است. در این مراسم همچنین 
مستند »جالل در اسالم« به نمایش 

در آمد.

آیین  در  فرد  باقری  دکتر   | میرزا  دیار  جوانان 
در  که  معین  محمد  دکتر  استاد  گرامیداشت 
آستانه اشرفیه برگزار شد، ۱۷ شهریور را مصادف 
از  معین  استاد  دفاع  هفتادوچهارمین سالگرد  با 
رساله دکتری خود دانست و اظهار کرد: استاد به 
عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری شناخته 
شد و در عرصه فعالیت های علمی در حوزه زبان 

و ادبیات فارسی رسمیت پیدا کرد.
فارسی  ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن  رئیس 
گرامیداشت  های  آیین  برگزاری  از  هدف  کشور 
که  دانست  ارزشمندی  نتایج  و  آثار  یادآوری  را 
امثال استاد دکتر محمد معین  زندگانی پربرکت 
با  افزود:  و  است  آورده  ارمغان  به  جامعه  برای 
کنیم  نمی  فراموش  ما  ها  بزرگی  این  یادآوری 
معین  استاد  همچون  سترگی  و  بزرگ  افراد  که 
حضور  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگ،  عرصه  در 

داشتند. 
باقری فرد تاثیرگذاری را دومین هدف از برگزاری 
آیین های گرامیداشت دانست و گفت: ما در کنار 
یادآوری صفات و خصال ارزشمند استادان بزرگی 
همچون محمد معین، باید محیط پرورش آنان را 
بررسی کنیم و بدانیم که چه عواملی سبب شد 
دانش  و  علم  از  مرتبه  این  به  بزرگواران  این  که 
از  میزان  این  به  توانستند  و  کردند  پیدا  دست 
تاثیرگذاری در جامعه برسند. به تعبیر دیگر، باید 

چنین استادانی را الگو و اسوه در نظر بگیریم.
با  الگوها  این  بازپروری  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
تصریح  آنان،  پرورش  و عناصر  عوامل  شناسایی 
فضایی  امروز  اقتضائات  با  متناسب  باید  کرد: 
همچون  فرهیختگانی  و  استادان  تا  کنیم  فراهم 
ما  ادب  و  فرهنگ  عرصه  در  مجددا  معین  دکتر 
پرورش پیدا کنند لذا هدف دوم الزمه هدف اول 

است.
استاد معین  تامل در نحوه پرورش  وی خواستار 
شد و ادامه داد: یکی از دغدغه های بسیار مهم 
محققان و پژوهش گران عرصه زبان و ادب فارسی 
این است که آیا نظام آموزشی ما توانایی عرضه 
نخبگانی همچون استاد معین را به عرصه علمی 

دارد؟ لذا نیازمند تبیین این الگوها هستیم.
دکتر  کوتاه  نسبتا  عمر  به  اشاره  با  فرد  باقری 
معین، خاطرنشان کرد: آثار به جا مانده از استاد 
و  ارزشمند  بسیار  سال   ۵۰ حدود  عمر  این  در 
توانایی  نظر  از  ایشان  واقع  در  است.  درخشان 
دوره  در  که  گیرد  می  قرار  سطحی  در  علمی 
معاصر کمتر شاهد آن هستیم. اگر استاد زندگانی 
در  ای  فرخنده  اتفاقات  قطعا  داشت،  تر  طوالنی 
عرصه فرهنگ، زبان و ادب فارسی روی می داد، 
استاد  که  قرار داشت  این  بر  اما حکمت خداوند 
به گونه ای زیست کند که برای اهل علم و ادب 

الگو باشد.
آثار  از  بیش  را  معین  استاد  معنوی  آثار  وی 
مکتوب ایشان دانست و یادآور شد: آنچه که به 
عنوان آثار مکتوب استاد در اختیار ماست شامل 
ده ها تالیف و کار علمی در قالب کتاب، تصنیف، 
تصحیح کتاب، تالیف مقاله، ترجمه کتاب و مقاله 
و راهنمایی پایان نامه های دوره های تحصیالت 

تکمیلی است.
همه  معین  استاد  اینکه  بیان  با  فرد  باقری 
قرار  هدف  را  فارسی  ادب  و  زبان  مخاطبان 
از  معین  فرهنگ  امروز  کرد:  تصریح  بود،  داده 
حوزه  در  که  است  تالیفاتی  ترین  شده  شناخته 
زبان فارسی وجود دارد و کمتر محفلی است که 
فرهنگ معین را نداشته باشد. با شرایطی که در 
فرهنگ  به  مراجعه  شده،  فراهم  مجازی  فضای 

معین طبیعی است.
رئیس انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی کشور 
خواستار نقد و خودارزیابی جدی در حوزه نظام 
آموزشی زبان و ادب فارسی شد و عنوان کرد: آیا 
در این نظام آموزشی شرایط را به گونه ای فراهم 
کرده ایم که معلم و متعلم با شاخص ها و ویژگی 

هایی مانند استاد معین پرورش یابد؟

کاری کنیم که نخبگانی چون 
استاد »معین« پرورش یابند

گردهمایی اساتید زبان فارسی در رشت
شهردار  نشست   | میرزا  دیار  جوانان 
رشت با جمعی از اساتید زبان فارسی در 
آستانه یازدهمین گردهمایی بین المللی 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی برگزار 
محمد  سید  دکتر  نشست  این  شد.در 
علی ثابت قدم شهردار رشت در سخنانی 
حوزه  اساتید  گرامیداشت حضور  ضمن 
زبان و ادب فارسی و همچنین خیرمقدم 
خدمت  داشت:  بیان  میهمانان  خدمت 
همه مدعوین از جمله اساتید داخلی و 
خیرمقدم  جمع  این  در  حاضر  خارجی 
بانیان  از  همچنین  و  کرده  عرض 
برگزاری این گردهمایی تشکر می کنم 
و امیدوارم در مدتی که در استان گیالن 
حضور دارند همه ما در کنار هم مروج 

خوبی برای زبان و ادب فارسی باشیم.
شهردار رشت در ادامه با اشاره به علت 
تشکیل این نشست و ارتباط آن با مسیر 
خاطر  رشت  کالنشهر  شهری  توسعه 
محور  از  یکی  رشت  شهر  کرد:  نشان 
های توسعه خود را تکیه بر حوزه ترویج 
قرار  سنن  و  آداب  بر  مبتنی  فرهنگ 
داده است و این مسئله اتفاق نمی افتد 
مگر اینکه مبانی علمی ترویج آن را چه 
حوزه آموزش و چه در حوزه پژوهش با 
لحاظ جغرافیا بوم محلی خودمان داشته 
این  ذیل  در  قطعا  افزود:  وی  باشیم. 
ترویج زبان و آداب مباحث مختلف زیر 
مجموعه این مبحث و متناسب با اقشار 
مورد  کشور  مختلف  نقاط  در  متعدد 
این  ماهیت  قطعا  و  گیرد  می  قرار  نظر 
قبیل گردهمایی  ها به نوعی همین وارد 
جزئیات شدن است. ثابت قدم در پایان 
ضمن تشکر مجدد از بانیان برگزاری این 
نشست بیان داشت: باردیگر خدمت همه 
خیرمقدم  محترم  اساتید  و  میهمانان 
روزهای  در  امیدوارم  و  کنم  می  عرض 
استان  و  رشت  شهر  در  شما  حضور 

گیالن میزبان خوبی برای شما باشیم.
دکتر  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
رضا رسولی عضو شورای اسالمی رشت 
ضمن خیر مقدم به اساتید و میهمانان 

رشت  شهر  گفتگوی  تاالر  در  حاضر 
بیان داشت: به نیابت از همه شهروندان 
خیر  و  آمد  خوش  عرض  ضمن  رشتی 
مقدم امیدوارم که روزها و ساعات خوبی 

در رشت داشته باشید.
ارزش  و  اهمیت  به  ادامه  در  رسولی 
فارسی  زبان  و  ایرانی  غنی  فرهنگ 
کنار  در  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره 
قطعا  ما  ملی  ارزشمند  بسیار  زبان 
محلی  زبان های  و  ها  گویش  یکسری 
محلی  فرهنگ  در  که  گیرد  می  شکل 
اهمیت  دارای  بسیار  منطقه  همان 
برای  گیلکی  زبان  مثال  برای  است، 
االصل  رشتی  شهروند  یک  بعنوان  ما 
بنده  که  چرا  دارد  ای  ویژه  جایگاه 
در  را  شان  کودکی  هایی  آن  همه  و 
زبان  این  با  ایم  این شهر سپری کرده 
الالیی شنیده ایم و یا آواهایی که بازار 
محلی ما شکل گرفته به این زبان بوده 
زبان  شما  گردهمایی  مبحث  است.البته 
گیالنی نیست اما عرض بنده یک درددل 
الخصوص  علی  امر  متخصصین  با  است 
اساتید  محترم دانشگاه گیالن که بتوانیم 
با همکاری یکدیگر فضایی را ایجاد کنیم 
و زبان محلی ما که یکی از ابتدایی ترین 
داشته های یک فرهنگ و اقلیم است را 

تئوریزه کرده و آن را حفظ کنیم.

با  ادامه  در  رشت  شهر  شورای  عضو   
مفاخر  دانش  از  گیری  بهره  بر  تاکید 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  گیالنی  اساتید  و 
استاد  سمیعی،  استاد  حضور  به  توجه 
استاد  بشرا،  استاد  ابتهاج،  هوشنگ 
نوزاد  فریدون  استاد  و  گروسی  مرادیان 
در استان ما امیدوارم گام های مفید و  
موثری در این زمینه داشته باشیم. وی 
زبان های ترکی و  به تدریس  پایان  در 
هایی  استان  های  دانشگاه  در  کردی 
که به این زبان صحبت می کنند اشاره 
کرد و ابراز داشت: امیدوارم که دانشگاه 
یکی  انسانی  علوم  حوزه  در  که  گیالن 
زمینه  این  است  برتر  های  دانشگاه  از 
را فراهم کند که بزودی زبان و ادبیات 
دانشگاهی  رشته  یک  بعنوان  را  گیلکی 
شاید  باشیم،  داشته  گیالن  دانشگاه  در 
این پیشنهاد بنده فنی نباشد اما اجازه 
مطرح  را  این  آرزو  یک  بعنوان  بدهید 
سید  دکتر  نشست  این  ادامه  در  کنم. 
عالی  مشاور  فرد  میرباقری  اصغر  علی 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی گفت: 
زیارت  توفیق  امشب  که  خوشحالم 
اساتید را در شهر زیبا و فرهنگی رشت 
یک  گردهمایی  این  افزود:  وی  دارم، 
به  و  است  ملی  سطح  در  بزرگ  اتفاق 
هیچ وجه نباید با دیگر همایش هایی که

مقایسه  برگزار می شود  ها  دانشگاه  در 
شود.

نسل  سه  حضور  همچنین  میرباقری 
به  فارسی  زبان  محققان  و  اساتید  از 
طور همزمان را یکی از نکات ویژه این 
گردهمایی برشمرد و خاطرنشان کرد: از 
آنجا که متاسفانه برای ارتباط بین نسل 
ها شیوه های مشخص شده نداریم، این 
اتفاق که در دیگر همایش ها کم سابقه 
است موجب می شود تا تجارب، دانش و 

یافته ها به خوبی منتقل شود.
مشاهده  با  داشت:  ابراز  پایان  در  وی 
کامال  امور  چرخه  و  قرائن  و  شواهد 
گردهمایی  این  که  دارد  آن  از  حکایت 
های  گردهمایی  ترین  منظم  از  یکی 
سبب  بدین  و  بود  خواهد  شده  برگزار 
از  همچنین  کنم.  می  تشکر  عزیزان  از 
ثابت  دکتر  آقای  رشت  محترم  شهردار 

قدم صمیمانه تشکر می کنم.
با اهدای هدایایی  پایان این نشست  در 
از اساتید برجسته حاضر در این نشست 
گیالنی،  سمیعی  محقق  دکتر  آقایان 
تقدیر  میرباقری  و  سبحانی  پور  هاشم 

شد.

در گیالن زندگی می کنم
از هیچ کس گالیه ندارم غیر از خودم

جوانان دیار میرزا | اسماعیل شنگله بازیگر پیشکسوت 
آثار  اش  کاری  پر  سالهای  در  که  بازیگری  عرصه 
بر جای گذاشت،  کارنامه هنری خود  در  را  ماندگاری 
او مدت زیادی است که از عرصه هنر فاصله گرفته و 
ای  به همین خاطر در مصاحبه  نیست،  از وی  خبری 

تلفنی حال او را جویا شدیم.
نسبتا  صدای  با  خود  گوی  و  گفت  ابتدای  در  شنگله 
خسته گفت: من در تهران زندگی نمی کنم، سالهاست 
که در شمال زندگی می کنم. کسالتی داشتم که مربوط 
به هفت سال پیش است، دچار سرطان ریه شده بودم 

اما الحمدهلل بهتر هستم.
گفت:  یاس«  گل  »عطر  انگیز  خاطره  مجموعه  بازیگر 
آخرین کاری کردم مربوط به دو سال پیش است که 
یادم نمی آید نامش چه بود اما کارگردانی آن را مهدی 

کرم پور برعهده داشت و بعد از آن دیگر کار نکردم.
وی افزود: محمد علی کشاورز دوست صمیمی من است 
و همیشه حالم را می پرسد اما ازمسئولین کسی سراغم 
را نگرفته و فقط خانه هنرمندان پیشکسوت بسیار به 

من لطف داشته اند.
یا خیر  دارد  از کسی گالیه  اینکه  در خصوص  شنگله 
گفت: از هیچ کس گالیه ندارم غیر از خودم، این من 
هستم که باعث شدم به چنین شرایطی دچار شوم، چرا 

که هر چه که سر انسان می آید مقصر خودش است.
وی ادامه داد: من اگر مریض شدم به این دلیل بود که 
از خودم مراقبت نکردم اما این روزها در منطقه گیالن 
زندگی می کنم و هوای خوبی دارد ، فیلم می بینم و 

زندگی ام را اینگونه می گذرانم.
شنگله خاطرنشان کرد: برای همه همکارانم اول آرزوی 
سالمتی و بعد در هر کاری که در پیش دارند آرزوی 

موفقیت می کنم.

رئیس انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی
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شورای  سخنگوی  عابدینی  جعفر   | میرزا  دیار  جوانان 
شورای  رئیسه  هیئت  جلسه  در  کالچای  شهر  اسالمی 
تا  را شاکریم که عمری داد  : خدا  شهر کالچای گفت 

بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم.
به  کالچای  شهر  شورای  الحمدهلل   : افزود  عابدینی 
هماهنگی خوبی  و  رافت  و  تعامل  از  اول  استثناء سال 
برخوردار بود که جای تشکر دارد اما از عملکرد شورای 
را  بهتری  عملکرد  انتظار  و  هستم  ناراضی  بسیار  شهر 

داشتم.
رسمی  جلسات  از  غیر  به  اینکه  به  اشاره  با  عابدینی 
هیچ جلسه هم اندیشی و مشورتی برای رفع مشکالت 
شهری با کارشناسان و مردم و حتی با اعضاء نداشته ایم 
ای  نامه  شهردار  که  بوده ایم  این  انتظار  در  همیشه  و 

ارسال نماید و بر همان اساس برنامه ریزی نماییم .
وی با بیان اینکه اکنون نارضایتی از شورا و شهرداری 
بسیار زیاد است افزود : شاید دلیل نارضایتی مردم از ما 
دور شدنمان از واقعیت است و تحقق نیافتن وعده های 
انتقال بازار ، رفع سد معبر ، طرح جامع تفضیلی شهر 
و... اجرایی ساختن سیاست شهردار در پروژه ها به این 

مسئله دامن زده است.
بی  بر  دلیل  مطروحه  موارد   : داشت  اظهار  عابدینی 
توانمند  فردی  ایشان  بلکه  نیست  شورا  رئیس  کفایتی 
هستند اما وقت کافی برای مدیریت شورای شهر ندارند.

شهر  اجرایی  پروژه های  تمام  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
گفت:  می یابد  تحقق  شهردار  سیاست های  با  کالچای 
دوره چهارم شورای شهر صورت  در  ای  پروژه  تاکنون 
تمامی  و  باشد  شده  اجرا  شورا  نظر  با  که  نگرفته 
فعالیت ها با فکر و طرح و نظر شهردار بوده است و این 
کارها  قبل  از  تمام سیاست ها  در  است که  ضعف شورا 
انجام می گیرد و روز آخر به صورت صرفا جهت اطالع 

به شورا نامه زده می شود تا مجوز دریافت نمایند . 
سخنگوی شورای شهر کالچای ضمن اعالم این مطلب 
شورای  ریاست  انتخاباتی  نامزد  عنوان  به  امروز  که 
شهر کاندیدا می شوم افزود : فشارهای زیادی از سوی 
مجموعه شهرداری و شهروندان بر من وارد شده است 
و به جهت عدم مدیریت ریاست فعلی شورای شهر آن 
هم صرفا در نداشتن وقت کافی مرا مجاب کرد تا برای 

این قسمت برنامه ریزی نماییم.

شهردار کالچای از بین شهرداران گذشته اخالق مدارتر است 
کمک نماید و نگذارد شهردار به تنهایی تصمیم بگیرد و انتخابات هیئت رییسه شورای اسالمی شهر کالچای برگزار شد

مشکالت را به دوش خود بکشد که این مسئله خستگی 
زودهنگام شهردار و مجموعه شهرداری را در پی خواهد 
تاکنون  محمدحسینی  اینکه  از  انتقاد  با  وی  داشت. 
انجام  تمام  نیمه  پروژه های  از  متعددی  مصاحبه های 
از شورا  ناامیدی مردم  باعث  این مسئله  داده است که 
شده است افزود: یک مدیر موفق باید بداند تا کاری به 
از  مردم  تا  شود  ای  رسانه  نباید  است  نرسیده  نتیجه 
؛ اجرایی نشدن پروژه ها  کار صورت نگرفته آگاه شوند 
روسیاهی برای شورا را به همراه دارد و از اعتماد مردم 

نسبت به ما را می کاهد و این درست نیست.
کارگران  از  نفر   ۳۰ جذب  اینکه  بر  تاکید  با  عابدینی 
شهرداری و ناتوانی در پرداخت حقوق و حق بیمه آنان 
باعث آزردگی خاطر و رنجش شورای شهر است افزود : 
برای شهرداری و شورای شهر کسرشان است که کارگر 
اقدام به درمان خانواده اش  با بیمه روستایی  شهرداری 
کند؛ رئیس شورای شهر با هماهنگی اعضای شورا باید 
ورود نماید و در این زمینه به کمک شهردار بشتابد تا 

مشکل را رفع نماید.
دور  شهر  شورای   : داد  ادامه  شهر  شورای  سخنگوی 
چهارم باید قبول کند نسبت به دوره های گذشته بسیار 
بر عملکرد  نظارتی  وهیچگونه  است  ضعیف عمل کرده 
شهردار و مجموعه شهرداری نداشته است و بنده اعالم 
می کنم از از عملکردم ناراضی هستم و همه باید کمک 
ماه  در چند  همزبانی  و  همدلی  با  مسئله  این  تا  کنیم 

باقیمانده مرتفع شود.
عابدینی افزود : شهردار کالچای از یک خانواده خوب و 
متدین و اصیل است و از بین شهرداران گذشته از لحاظ 
باید  مدیریتی  لحاظ  از  اما  است  سرآمد  مداری  اخالق 
تالشش را بیشتر کند تا رضایت مردم را به نحو احسن 
مدیریتش  که  شهرداری   : داد  ادامه  باشیم.وی  داشته 
نیاز به تالش بیشتر است به شورای شهر بر می گردد و 
نشان می دهد که شورای ضعیف داشته که نتوانسته در 

مدیریت شهرداری به آن شهردار کمک نماید.
سخنگوی شورای شهر با تاکید بر اینکه بی ریا صحبت 
ریا صحبت  با  و  باحیا  مداران  سیاست   : افزود  می کنم 
وجود  شورا  در  ضعفی  اگر  می کنم  اعتراف  و  می کنند 

دارد یک قسمتش نیز به کم کاری عابدینی است.

جوانان دیار میرزا |ریاست شورای شهر کالچای 
گفت : به لطف خدا در سال گذشته اعضای شورا 
مرا به عنوان رئیس شورا برگزیدند و تمام تالشم 
را به کار گرفتم تا آنچه را که وظیفه ام بوده ودر 

لیاقت مردم شهرم بوده است انجام دهم .
مهدی محمدحسینی افزود : بهترین پروژه ها در 
سطح شهرستان رودسر مربوط به شهر کالچای 
و شهرداری بوده است که در راستای فرمایشات 
نمودن  اجرایی  راستای  در  رهبری  معظم  مقام 
به  و  ریزی  برنامه   ، طراحی   ، مقاومتی  اقتصاد 

مرحله اجرا درآمده است.
به سال آخر دوره  اینکه  بیان  با  محمدحسینی 
در سال  و  نزدیک شده ایم  چهارم شورای شهر 
۹۶ انتخابات دوره پنجم شورای اسالمی شهر را 
در برنامه داریم و باید در مدت باقیمانده برای 
پایان دهی و اجرای پروژه های وعده داده شده و 

ناتمام اقداماتی را انجام دهیم.
رئیس جوان شورای شهر کالچای اشاره داشت 
، بنده  از اعضای شورا  انتقاد یکی  به  با توجه   :
برای  کافی  وقت  و  هستم  زمان  کمبود  دچار 
شورا صرف نمی کنم اینجانب این انتقاد را نابجا 
می دانم چرا که در تمامی روزهای تعیین شده 

کاری ام حضور داشته ام.
وی با تاکید بر اینکه برخی از اعضا شورا پیشنهاد 
حذف جلسات هفتگی شورا را در زمان غروب و 
یا بعداز ظهر داده اند افزود : بنده با این مسئله 
مخالف بودم و نگذاشتم تا جلسات شورا حذف 

این  و  باشیم  اثرگذار  رسانه ها  با  فعاالنه  تعامل  همچنین  و 
باشد. امتیازدهی  برای  مناسبی  گزینه های  می تواند  موارد 

محمدحسینی در زمینه انتقاد عابدینی به ارتباط با رسانه ها 
افزود : اعضای شورای شهر در جریان پیگیری پروژه ها هستند 
با رسانه ها و همچنین در  از تعامل  و مصاحبه هایم را نشان 
اختیار قراردادن عملکرد شهرداری و شورای شهر می دانم و 
جلساتی را که در شورای شهر به جهت انتقلل بازار هفتگی 
و طرح جامع شهری صورت گرفته بود نیاز رسانه را مرتفع 
به فکر  اینکه مردم بدانند شورای شهر فعاالنه  می ساخت و 
مسئله  این  و  است   شهر  بزرگ  پروژه های  ساختن  اجرایی 

خود می تواند امیدواری را در دل مردم افزایش دهد.
رئیس شورای شهر کالچای اظهار داشت : در طول یکسال 
گذشته از عملکرد خود و همچنین تمام اعضای شورای شهر 
راضی بوده ام و گمان نمی کنم هیچ شهرداری ای به اندازه ی 
شهرداری کالچای در این زمان محدود توانسته باشد زبانزد 
باشد و نتیجه اش را می توان در انتخاب شهردار کالچای به 

عنوان شهردار نمونه دریافت و مشاهده کرد.

از عملکرد اعضای شورای شهر راضی هستم
شود و اعالم داشتم در تمامی بازدیدهای مهم و ضروری 
آماده  نیز  کاری  ساعات  در  دارم  توان  در  آنجاییکه  تا 

خدمتگزاری به مردمم هستم.
وی تاکید کرد این چه استداللی است که برخی از اعضا 
دارند ! رئیس شورا همیشه باید در کنار شهردار باشد ؟! 
آیا این انتظار صحیح است ؟! مگر آقای عابدینی به عنوان 
؟  ندارند  حضور  شهرداری  در  شهر  شورای  فنی  نماینده 
و  شورا  ریاست  بجای  توافقات  طی  حضورشان  مطمئنا 
مطمئنا به جهت پیگیری مسائل و موارد شهرداری است.

با  باید  این مطلب که رئیس شورا  بیان  با  محمدحسینی 
دور  در طول  افزود:  باشد  داشته  ریزی  برنامه  اعضا شورا 
چهارم شورای شهر ، بایگانی مناسبی از عملکرد شورای 
شهر وجود نداشته است اما در طول مدت حضورم سعی 
نمودم این مسئله را تقویت نمایم و ارتباطی را که در طول 
این یک سال بین نماینده سابق با شورای شهر و نماینده

برنامه  گواه  ،خود می تواند  نموده ایم  ایجاد  با شورا  جدید 
ریزی درست شورای شهر در طول یک سال گذشته باشد.

رئیس شورای شهر کالچای  با اشاره به انتقاد در زمینه 
بدهی شهرداری افزود: بدهی در شهرداری ها امری طبیعی 
است و تعجب برانگیز نیست چرا که در تمامی ادوار بوده 
است و برحسب بودجه شهرداری نیز باال و پایین می شود 
از  نشان  کار  حجم  بودن  باال  و  باالست  کار  حجم  زیرا 

عملکرد مثبت و تاثیرگذار شهرداری کالچای است.
وی به ضعف مستندات و برگزاری جلسات شورای شهر در 
ادوار گذشته اشاره داشت و افزود: به لطف خدا توانسته ایم 
مشکالت  نمودن  مطرح  و  جلسات  برگزاری  در  چه 
شـهـرونــدان و چه در حضــور در بــازدید از پروژه هـــا

ریاست شورای شهر کالچای : 

عابدینی با تاکید بر اینکه شهرداری کالچای ۲۰۰ میلیون 
تومان به تامین اجتماعی و ۲ میلیارد تومان به پیمانکاران 
بدهکار است گفت : این بدهی ها نشان از نظارت ضعیف 
و نادرست شورای شهر بر شهردار است که شهرداری را با 

چنین بدهی ای روبرو ساخته است.
از عملکرد شهردار جوان کالچای مبنی بر  با تشکر  وی 
اینکه تاکنون از فکر و طراحی خود برای مدیریت شهری 
استفاده کرده است افزود : جای تقدیر دارد و شورای شهر 
وظیفه اش را به دوش شهردار گذاشته است و او به تنهایی 
متحمل طراحی ، برنامه ریزی ، نظارت و اجرای برنامه ها 
و پروژه های شهری است و شورا صرفا تاکنون وظیفه تایید 

را به یدک می کشند.

برای  مجلس  نمایندگان  امروزه   : داشت  اظهار  عابدینی 
خارج  حال  دو  از  این  و  می کنند  گیری  تصمیم  شوراها 
با آقای  از اعضا یا به ظاهر و یا به باطن  نیست ؛ ۳ تن 
عباسی  و دو تن از اعضا با آقای رهبری هستند که این 
و  فکری  جریانات  وارد  را  شورا  و  نیست  درست  مسئله 
سیاسی می کند که باعث می شود از کار مردم غافل شویم .

دار  وام  اعضای شورای شهر   : کرد  عابدینی خاطرنشان 
شهرشان  آبادی  فکر  به  خودشان  باید  و  نیستند  کسی 
باشند و نباید بگذارند کسی جز خودشان در این تصمیم 
با  باید  شهر  شورای  داد:  ادامه  وی  نمایند.  ورود  گیری 
تا  اطالعات درست در مدیریت شهری وارد شورا شوند 
بر آن اساس بتوانند در بودجه نامه شــهرداری تعــریف

پروژه های مورد نیاز شهری که از سوی شهردار به شورا 
تقدیم می شود ورود نمایند و تصمیم گیری داشته باشند 
باید  و  است  محدود  و  ناکافی  اطالعاتمان  متاسفانه  اما 
به وظایف  بتوانیم  تا  افزایش دهیم  را  معلوماتمان  سطح 

خود بدرستی عمل نماییم.
این عضو شورای شهر با انتقاد از اینکه در دور سوم و دورم 
چهارم شورای اسالمی شهر کالچای تصویب شده بود که 
پیاده رو منطقه نوده آماده سازی شود اما متاسفانه یک 
موزاییک هم آنجا استفاده نشده است که این مسئله ما را 

در نزد مردم شرمنده ساخته است.
عابدینی تاکید کرد : رئیس شورا همیشه باید همراه و یاور 
شهردار باشد تا بتواند در تصمیم گیری های شهردار به وی

محمدحسینی در یکسال گذشته به شورا منزلت داد
نائب رئیس شورای شهر کالچای : 

جوانان دیار میرزا | مجتبی رضایی نائب رئیس شورای شهر کالچای افزود : سال دوم شورای شهر با مشکالت خاصی 
روبرو شد و در سال سوم با حضور مهندس محمدحسینی آرامش خاصی در شورای شهر حاکم شد و اوضاع به گونه 

ای شد که منزلت شورا نشان داده شد . 
رضایی با بیان اینکه سال آخر شورای شهر باید با قانون و مقررات و با جدیت بیشتری نسبت به سه سال گذشته پیش 
رود افزود : مسلما تجربه و پختگی در مدیریت شورایی می تواند جوانان را در امور اجرایی یاری نماید و عملکرد بهتری 

در روند نظارتی شورای شهر داشته باشیم
مجتبی رضایی اشاره کرد : اکثریت در این دور از شورای شهر را جوانان با حضور شهردار جوان تشکیل داده است که 
این مسئله مهم در کنار مدیریت و تجربه دو اعضای دیگر باعث شده پروژه های بزرگ و ارزشمندی را در شهر کالچای 

شاهد باشیم و به نظرم جای تشکر و قدردانی دارد .

این  در  کالچای  شهر  شورای  دیگر  عضو  شریف  احمد    | میرزا  دیار  جوانان 
جلسه با اشاره به اینکه خدمتگزاری از پایه های اساسی و اصول اولیه شورای 
شهر است گفت : امیدوارم در یک سال باقیمانده از شوراها همه چیز به روی 
به  برای مردم خوب کالچای  را  بهتری  نتایج  تا  باشد  به مردم  محور خدنت 
ارمغان آوریم. شریف با تاکید بر اینکه هر یک از اعضای شورای شهر لیاقت و 
توانایی ریاست شورا را دارند افزود : ریاست شورا مدیریت ، نظارت؛ گذشت، 

و وقت نیاز دارد که این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد.
بماند  باقی  سبک  همین  به  رئیسه  هیئت  می دانم  صالح  داشت  اظهار  وی 
کمک  با  نیز  شورا  اعضای  و  باشد  نداشته  تغییری  هیچگونه  و  یابد  ادامه  و 
وجدیت بیشتر به ریاست فعلی و جوان شورای شهر روحیه خدمتگزاری را در 
شورا  افزون نمایند.شریف در ادامه گفت : کم کاری در دور چهارم شورای 
وقت  باید  شورا  اعضای  تمام  دارم  اعتقاد  و  دارم  قبول  ای  اندازه  تا  را  شهر 
کرد:  تاکید  شورا  عضو  این  نمایند.  مردم  به  خدمتگزاری  صرف  را  بیشتری 
از مخالفان اجرای فاز ۴ پارک ساحلی هستم و معتقدم پروژه های مهم تری 
برای سرمایه گذاری داریم که باید اجرایی شود و توزیع عادالنه خدمات را در 

تمامی نقاط شهری شاهد باشیم تا در بین مردم شرمنده نباشیم.
شریف با بیان این مطلب که بین باحیا حرف زدن و بی ریا حرف زدن فاصله 
بسیار است و باید تفاوت قائل باشیم ؛ درست است که می گویند جز راست نباید

گفت اما هر راست هم نشاید گفت پس باید کمی در صحبت هایمان خویشتن 
دار باشیم و هر سخنی را بر زبان نیاوریم که پاسخگویی اش دشوار است.

این عضو شورای شهر اذعان داشت : طبق توافقی که از سال گذشته صورت
 

خدمتگزاری از پایه های اساسی و اصول اولیه شورای شهر است
عضو شورای شهر کالچای : 

دادهایم اقای جعفر عابدینی به جهت تجربه بسیار زیاد و تاثیرگذارشان عنوان 
نماینده فنی شورای شهر در شهرداری هستند، پس قطعا ایشان باید در باب 
هماهنگی بازدیدها و اجرای پروژه های مختلف و اینکه چه پروژه ای در اولویت 
باید قرار بگیرد بهتر از سایر اعضا در جریان باشند و موارد را به سایر انتقال 
اگر  و  باشند  هماهنگ  ایشان  با  پروژه ها  اجرای  در  باید  نیز  شهردار  و  دهتد 
نداشته  را  جدیت  آن  ما  فنی  محترم  نماینده  مطمئنا  ندارد  وجود  هماهنگی 
است که دچار این روند شده ایم. وی افزود : انشاهلل به لطف خداوند و به کمک 
یکدیگر بتوانیم این مشکالت و ناهناهنگی ها را برطرف سازیم و هماهنگ تر از 

گذشته کارها را پیش ببریم.
هر  در  و  کارها  از  بسیاری  در  شورای شهر خواست  ریاست  از  احمد شریف 
اموری ، حتی در حد یک الیحه موارد را با تمام اعضای شورا هماهنگ نماید و 
بدون اطالع اعضا مواردی را پیگیری ننماید چرا که در کنار یکدیگر تا هستیم 
با همدلی و  این  تا به عمران و آبادی هر جه بیشتر شهرمان کمک کنیم و 

همزبانی و اقدام و عمل محقق خواهد شد.
وی افزود : انشاهلل به لطف خداوند و به کمک یکدیگر بتوانیم این مشکالت و 
ناهماهنگی ها را برطرف سازیم و هماهنگ تر از گذشته کارها را پیش ببریم.

هر  در  و  کارها  از  بسیاری  در  شورای شهر خواست  ریاست  از  احمد شریف 
اموری، حتی در حد یک الیحه موارد را با تمام اعضای شورا هماهنگ نماید و 
بدون اطالع اعضا مواردی را پیگیری ننماید چرا که در کنار یکدیگر تا هستیم 
با همدلی و  این  تا به عمران و آبادی هر جه بیشتر شهرمان کمک کنیم و 

همزبانی و اقدام و عمل محقق خواهد شد.

دیارمیرزا
دریچه ای 
رو بـــه 
شــمال
www.
DiyarMirza.ir
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مسابقات نجات غریق و
غواصی قهرمانی استان در

بندر انزلی برگزار شد

جوانان دیار میرزا | این مسابقات با شرکت ۶ تیم و ۵۰ 
ورزشکار از شهرستان های رشت، انزلی، آستارا، املش و 
آستانه در باشگاه قایقرانی سلمانپور در دو آیتم دریایی و 
استخری برگزار شد که نفرات اول تا سوم این رقابت ها 
به تیم منتخب استان دعوت خواهند شد. در پایان این 
علیرضا  اشرفیه،  آستانه  از  مصطفوی  مهدی  مسابقات 
هرمزی از رشت و کامیاب از بندر انزلی در رشته شنا 
۱۰۰ متر کرال سینه، امیر محمد بایرامی از انزلی؛ علی 
حسین زاده از آستانه اشرفیه و پدرام توحیدی از رشت 
در رشته شنا ۲۰۰ متر با مانع؛ احسان حسین نژاد از 
رشت، فرزین بلوک باشی از بندر انزلی، مرتضی حاجی 
زاده از بندر انزلی در مرحله پرچم؛ احسان حسین نژاد 
از رشت، مرتضی حاجی زاده از انزلی و سیدقاسم آقایی 
توحیدی،  پدرام  ۹۰متر؛  دوی  رشته  در  انزلی  از  زاده 
از  زاده  هر سه  و علی حسن  زاده   قاسم  امیرحسین 
رشت در مرحله دو شنا دو به ترتیب عنوان های اول تا 
سوم کسب کردند. همچنین در دوی چهار در ۹۰متر 
امدادی نیز تیم های بندرانزلی و رشت به ترتیب اول 
و دوم شدند. گفتنی است مسابقات قهرمانی کشور به 
ماه سال جاری  آبان  اواسط  در  گیالن  استان  میزبانی 

برگزار خواهد شد. 

ملوان  تیم  دو  دیدار   | دیارمیرزا  جوانان 
شهریورماه   ۵ رودرشت  سپید  و  انزلی 
برگزار شد و از سوی علی نظر محمدی 
تخلفاتی  رشت  سپیدرود  تیم  مربی   –
که  داور  به  اهانت  و  اعتراض  بر  مبنی 
منجر به اخراج وی و خودداری از دستور 
مسابقه  جو  زدن  برهم  قصد  به  داور 
صورت  فنس  پشت  از  تخلف  تکرار  و 
انضباطی  اساس کمیته  برهمین  گرفت، 
طبق بندهای ۴ و ۵ ماده ۶۶ آیین نامه 
وی را به دو جلسه محرومیت از همراهی 
ریال  میلیون   ۲۰ مبلغ  پرداخت  و  تیم 

جریمه نقدی محکوم کرد.
سرپرست   – مست  بهار  علی  همچنین 
تیم سپیدرود رشت نیز به دلیل اعتراض

نتایج شمالی ها در هفته ششم لیگ آزادگان

برنامه هفته هفتم شمالی ها در لیگ آزادگان

آلومینیوم اراک سپیدرود

اکسین البرز

خونه به خونهفوالد یزد
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سپیـدرود رشـت نقـره داغ شــد
با اعالم آرای کمیته انضباطی در ارتباط با الگیالنو 

شدید به داور از زمین مسابقه اخراج شد 
و طبق بند ۵ ماده ۶۶ آیین نامه به تذکر 
کتبی و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه 
شد. تیم سپید رودرشت به دلیل فحاشی 
تماشاگرانش نسبت به داور مسابقه و پرتاب 
شکستن  همچنین  و  ترقه  آب،  بطری 
صندلی و پرتاب آن به زمین مسابقه، مبلغ 
۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد 
مسابقات  در  تخلفات  تکرار  صورت  در  و 
جمله  از  شدیدتری  تصمیمات  بعدی 
برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر را 
شامل می شود. همچنین تیم ملوان بندر 
به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال  انزلی 
جریمه نقدی به دلیل فحاشی تماشاگرانش 

نسبت به داور مسابقه شد.

جوانان دیار میرزا | فرماندار ساری گفت: اولین المپیاد 
فرهنگی و ورزشی در رشته های مختلف در ساری برگزار 

می شود.
بعدازظهر  زادگان  حسین  احمد  مهر،  گزارش  به 
چهارشنبه در نشست شورای عالی ورزش شهرستان با 
اشاره به اینکه دغدغه های اجتماعی از مهمترین مسائلی 
است که در کشور وجود دارد، گفت: تغییر سبک زندگی 
باعث افزایش طالق شده است و مسئله ناراحت کننده 

در این میان، برگزاری جشن طالق است.
فرماندار ساری اظهار داشت: در این حوزه وزارت ورزش 
و جوانان با ظرفیتی که دارد فقط می تواند سیاستگذاری 

،برنامه ریزی و نظارت انجام دهد.
های  سازمان  نقش  باید  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
مردم نهاد را در زمینه رفع  مشکالت اجتماعی پر رنگ 
کنیم، تصریح کرد: هر جا که مردم  به کار ورود پیدا 
کنند به خوبی مشکالت مربوط به مسائل اجتماعی را 

حل کردند.
حسین زادگان با بیان اینکه ادارات و سازمان ها  با تمام 
توان به مقوله افزایش  ازدواج و کاهش طالق بپردازند، 
ادامه داد:  مشکالت ناشی از بروز طالق باید در جامعه 

تبیین شود.
خاطرنشان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
کرد:المپیاد ورزشی بزرگترین رخداد ورزشی شهرستان 
است که بزودی و در نیمه دوم سال برگزار می شود و  
المپیاد ورزشی فرصت مناسبی  برای ایجاد شور نشاط 

در جوانان است.
واقع  در  ورزشی  المپیاد  اینکه  بیان  با  زادگان  حسین 
جشن جوانان بوده و اتفاق بزرگی است که می توان از 
المپیاد  این ظرفیت  استفاده کرد، افزود: در  برگزاری 
هستند  مکلف  نظارتی  های  دستگاه  و  ادارات  ورزشی 

همکاری تمام و کمال داشته باشند.
و  دارد  زیادی  ورزش جذابیت  اینکه حوزه  بیان  با  وی 
بهره  بیشترین  و  بهترین  این جذابیت  از  توانیم  ما می 
را بگیریم و اثرات مثبت آن را در آینده ببینیم، گفت: 
با  موانع  اما  است  اقدام سخت  نخستین  انجام  همیشه 
تدبیر و امید حل می شود و اثرات این کارها به مردم 

برمی گردد.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه رها شدن جامعه باعث 
بروز مشکالت اساسی در جامعه می شود  و باید سلیقه 
قشرهای مختلف را شناسایی کنیم، تصریح کرد: مطالبات 
نسل جوان امروز ، متفاوت با دیگر نسل ها است و در هر 
جایگاهی کا قرار داریم باید نسبت به رفع مطلبات جوانان 
تالش کنیم و اوقات فراغت این گروه از جامعه متناسب 

با سلیقه آنها باشد.

اولین المپیاد فرهنگی و ورزشی 
در ساری برگزار می شود

داماش به هیچ وجه فروشی نیست!
حاجی پور در واکنش به شایعات

جوانان دیارمیرزا | به گزارش وارش اسپورت 
مالک داماش اظهار کرد: ما با کمک آقای 
رجب اف توانستیم استارت کارمان را بزنیم 
که این مسئله بسیار جای تقدیر و تشکر 
دارد اما متاسفانه طی این مدت ایشان به 
بخشی از تعهدات خود عمل نکرده اند. باید 
در نظر داشته باشیم که وضعیت باشگاه 
وقت  هر  که  نیست  ای  گونه  به  داری 
خواستیم شارژ مالی انجام دهیم بلکه باید 
این اقدامات به موقع صورت بپذیرد. برای 
بازی اخیر در بندرعباس هزینه رفت و آمد، 
هتل، مبالغ پرداختی به فدراسیون فوتبال 
گیالن  فوتبال  هیات  همچنین  و  ایران 
حدود صد و ده میلیون می شد که ایشان 
این هزینه ها را پرداخت نکردند و ما نمی 
توانستیم منتظر بمانیم تا هزینه را ایشان 

پرداخت کنند و بعد وارد مسابقات شویم.
وی افزود: با تمام این اوصاف ما بر اساس 
تعهداتی که به مردم و هواداران داریم به 
تا  و  تامین کردیم  را  هر شکل هزینه ها 
میلیون  چهارصد  حدود  نیز  کار  اینجای 
تومان کردیم که البته به هیچ وجه منتی 

هم نیست.
کامال  و  است  نامداری  باشگاه  داماش 
اطمینان داشته باشید به هیچ وجه روی 
شهرها  از  بسیاری  ماند.  نخواهد  زمین 
عالقمند هستند که با تیم ما بازی کنند 
تا فقط تیم داماش را فقط ببینند. داماش 
گیالن یک برند است و تیمی نیست که 
آدم ها بیایند و آن را بزرگ کنند. بلکه این 

باشگاه است که آدم ها را بزرگ می کند.

اف  رجب  آقای  گفت:  پور  حاجی 
درخواست هایی از ما دارند که بر خالف 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مقررات 
است که البته بنده فکر می کنم این به 
دلیل عدم آگاهی ایشان از قوانین کشور 

ما است.
وی ادامه داد: شاید اگر این درخواست 
ها را در ابتدای کار با بنده مطرح می 
کردند، هیچ وقت توافقی بین ما صورت 
نمی گرفت. ایشان مالکیت کامل و صد 
درصدی باشگاه داماش و اختیارات تام 
در مورد تمام تصمیم گیری های باشگاه 
را می خواست که خوب این اتفاق قانونا 
توانست  نمی  ایران  در  قوانین  طبق  و 
رخ بدهد. قرار بود ۴۹ درصد متعلق به 

ایشان و ۵۱ درصد در اختیار ما باشد.

حتی ما با ایشان توافق کرده بودیم که 
از داماش  تمام عواید اقتصادی حاصل 
هم  تیم  های  هزینه  از  بیشتر  و حتی 
ایشان  بگیرد.  قرار  ایشان  اختیار  در 
را  باشگاه  های  هزینه  بود  کافی  فقط 
اقتصادی حاصل  منافع  مابقی  و  بدهد 
به  متعلق  آن  جوانب  و  باشگاه  این  از 
دنبال  به  اینجا  ما  بود. چون  خودشان 
داشت:  اظهار  نبودیم.وی  مالی  منافع 
انسان پاک  ایشان  هنوز هم می گویم 
و درستی هستند. اما متاسفانه باید از 
برخی از آدم های اطرافش دوری کند. 
ایشان باید میدانستند که نزدیک ترین 
فرد به ایشان در امور ورزش و تجارت 
ما هستیم و باید از ما کمک بگیرد و به 

هر کسی اعتماد کند. 

کمک  کنیم،  می  کمک  ایشان  به  ما 
ادامه  در  داریم  دوست  و  ایم  کرده 
به  بستگی  این  حال  کنیم.  کمک  نیز 
ادامه  خواهد  می  اگر  دارد.  خودشان 
بدهد، شرایط همان شرایطی است که 
قبال توافق کرده ایم و نه یک کلمه پس 

و نه پیش.
رئیس شورای شهرستان رشت و مالک 
باشگاه داماش گیالن در خصوص اینکه 
آیا امکان ادامه همکاری همچنان وجود 
دارد یا خیر گفت: بنده امیدوارم ایشان 
ادامه بدهند چون واقعا زحمت کشیدند 
و من منکر زحماتشان نیستم. اما شاید 
باشند.  داشته  دیگری  تصورات  ایشان 
شد  زده  هایی  حرف  موارد  برخی  در 
نیامد.  من خوش  مذاق  به  چندان  که 
مثال ایشان خطاب به برخی بدهکارانش 
گفت بگذارید باشگاه را بخرم و هر وقت 
دهم.  می  را  پول شما  فروختم،  را  آن 
ما  باشگاه  نیست.  فروشی  ما  باشگاه 
شرف، عشق، افتخار و زندگی است. این 
ها را نه می توان خرید و نه فروخت. از 
همان ابتدا قصد ما احیای تیم بود. نه 
فروش آن. داماش گیالن به هیچ وجه 
فروشی نیست. به چه کسی می خواهید 
بفروشید؟ داماش بدون گیالن و رشت 
معنا ندارد. قسم می خورم تالشی را که 
برای این تیم کرده ام، برای زندگی و 
خانواده خودم نکرده ام. من کم حرف 

میزنم و بیشتر عمل می کنم.

جوانان دیار میرزا | محمد جعفرزاده: رامیز محمد 
پیروزی   از  پس  گیالن  داماش  تیم  سرمربی  اف 
این  تبریک  با  آبادان  نوین  نفت  مقابل  تیم  این 
پیروزی به بازیکنان خود گفت: به همه بچه ها به 
خاطر بازی خوبشان و به مردم رشت و طرفداران 

داماش تبریک می گویم. 
سرمربی داماش با بیان اینکه این تیم هنوز تمام 
توان خود را به نمایش نگذاشته است اظهار کرد: 

این هنوز بازی اصلی تیم ما نیست. 
ولی  بردیم  صفر  بر   ۳ را  بازی  که  است  درست 
به سطح عالی خود نرسیدیم چون از صفر شروع 
در  صد  هماهنگی  به  که  این  برای  و  ایم  کرده 
کنند  بازی  هم  کنار  در  یکسال  باید  برسیم  صد 
شود  می  بیشتر  روز  به  روز  هم  ما  هماهنگی  و 
از تمام بچه ها راضی هستم و انتظار نداشتم که 
در این زمین و این هوا این گونه بازی کنند. وی 
در پاسخ به سوال خبرنگار دیارمیرزا در ارتباط با 
حذفی  جام  مسابقات  در  شرکت  عدم  یا  شرکت 
گفت: ما دوست داریم در جام حذفی شرکت کنیم 
و فردا به صورت قطعی اعالم می کنیم که در این 

مسابقات شرکت خواهبم کرد. 
کافی  اندازه  به  که  آنجایی  از  گفت:  محمداف 
بازیکن داریم و بازیکنان خوبی نیز در تیم حضور 
شرکت  مسابقات  در  فراوان  احتمال  به  دارند 
دوست,  منفرد  آرمین  دیدار:  حواشی  می کنیم. 
شروین بزرگ و هادی سهرابی سه گل داماش را 

در این بازی کامال یک طرفه به ثمر رساندند.
الطافی  و  باشگاه  مالک  پور  حاجی  اسماعیل 
نظاره  تماشاگران  میان  در  نیز  داماش  مدیرعامل 

گرد این دیدار بودند. 
اول  نیمه  در  گیالن  داماش  مهاجم  یونسی  علی 
ترک  را  مسابقه  زمین  مصدومیت  دلیل  به  بازی 
ذخیره  بازیکن   ۴ با  تنها  آبادان  نوین  نفت  کرد. 
رسم  به  تیفوسی ها  پایان  در  بود.  آمده  رشت  به 
همیشگی تیم را تشویق کردند و بازیکنان نیز به 

سمت آنها رفتند. 

برد قاطعانه داماش 
در ورزشگاه عضدی

در رشت

ملوان بندرانزلی

ملوان بندرانزلی

نساجی مازندران فجر سپاسی
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فرماندار ساری:

تساوی سپیدرود و پیروزی دلچسب ملوان
از هفته ششم لیگ دسته اول آزادگان کشور:

جوانان دیارمیرزا | روز پنجشنبه از هفته 
کشور  آزادگان  اول  دسته  لیگ  ششم 
تیم فوتبال سپیدرود رشت در ورزشگاه 
شهدای جم به مصاف پارس جم جنوبی 
نتیجه  با  بازی  این  نهایت،  در  که  رفت 
تیم  گل  رسید.  پایان  به  یک  بر  یک 
سپیدرود را میالد قربانزاده دقیقه ۶۱ به 
تیم در  دو  است هر  رساند. گفتنی  ثمر 
غیاب سرمربیان خود به مصاف هم رفته 
از  تارتار و علی نظرمحمدی  اند، مهدی 
حضور روی نیمکت محروم هستند و از 
شاگردان  نمایش  گر  نظاره  سکو  روی 

خود بودند. 

پایانی  دقایق  در  انزلی  بندر  ملوان 
موفق شد تا با تک گل حسین شنانی 
انزلی  در  را  صدرنشین  البرز  اکسین 
شکست دهد. شنانی که در دیدار برابر 
امتیازی  سه  گل  تک  نیز  رود  سپید 
این  در  بود  رسانده  ثمر  به  را  ملوانان 
به  دیگر  امتیازی  سه  گل  یک  دیدار 
که  کهن  مایلی  شاگردان  رساند.  ثمر 
در این دیدار میزبان صدرنشین بودند 
به مانند دیدار با سپید رود در دقایق 
پایانی گل برتری را به ثمر رساندند تا 
با ۱۱ امتیاز در یک قدمی صدر جدول 

باشند.

سپیدرود رشت پارس جنوبی جم

آلومینیوم اراک11 خونه به خونه

تیم  سابق  بازیکن   | دیارمیرزا  جوانان 
آخرین  در  ملوان  بانوان  سرمربی  و  ملی 
شخصی  صفحه  در  شده  منتشر  پست 
خود در اینستاگرام واکنش تندی نسبت 
انحالل  چرایی  پیرامون  که  شایعاتی  به 
داد.  نشان  است  بوده  ملوان  بانوان  تیم 

ایراندونست نوشت:
هزاران  شرمنده  دیگر  تا  بخوانید 

هزارسوالتان نشوم!
قول  به  یا  بیانیه  که  روزی  از  متاسفانه   
خروجی  روی  بر  ای  اطالعیه  دوستان 
سایت… رفت!!! بنده و بازیکنانم با هزاران 
سوال روبه رو شدیم چه آنهایی که قصد 
کمک و همدردی داشتند و چه انهایی که 

منتظر تخریب بودند!
حال سوال من از شما ؛ مگر میشود در 
دارد  لیگ  در  را  بانوان  عنوان  تیمی که 
مرد وجود داشته باشد ؟ مخصوصا در ۳ 
سال اخیر فدراسیون پزشکی فدراسیون 
کارت  و  گرفته  جنسیتی  تست  فوتبال 
از  بعد  تایید شد، صادر کرده و  پزشکِی 
توانستند قراردادهایشان را  بازیکنان  آن 

ثبت کنند !

بر  مبنی  دیگر  ای  مقاله  که  هم  امروز   
خوردن…. در اردو ، که من واقعا نمی 
؟!  دنبال چیست  مریض  این ذهن  دانم 
است  قانون  و  شرع  خالف  که  چیزی 
برای من هم خالف و هرگز هیچ بازیکنی 
جرأت نداشته در حضور من در هر تیمی 
که بودم بحثی از م…ب داشته باشد چه 

رسد به خوردن و…..!
خوب  اند  کرده  کار  من  با  که  آنهایی 
تیِم من یعنی  میدانند رعایت اصول در 
مدتهاست  بنده   ، محترم  آقایان  چه. 
با ذهن مردم بازی  سکوت کردم هرروز 
نکنید ، ۲ ماه هست روز و شب برای این 
بچه ها نگذاشتید مگر چه پولی گرفتند 
و چه آینده ای ساختید برایشان که حال 

ستون هایش را هم ویران می کنید. 
اگر  اسالم  دینمان  و  است  ایران  اینجا 
اگر  میدانید  من  از  بهتر  پس  مسلمانید 
کسی آبروی مومنی را ریخت همانا کافر 
ست.  مردانگی  منظورتان  اگر  اما  است، 
بله بازیکنانم کم از وجودشان نگذاشتند 
مردی  کمتر  شاید  که  کردند  کارهایی 

انجام دهد!

ایراندوست و تیمش را نخواستیم  امروز مریم  انسانیت را فراموش نکنیم، اگر  بیایید 
مردانه بگوییم نمی توانیم با هم کار کنیم) هرچند قبل از نخواستن شما بنده خود، 
خداحافظی کرده بودم برای این جِو..( نه اینکه هر روز دنبال یک سوژه جدید ، تاریخ 
ثابت کرده ،همه آنهایی که کشته شدند گناهکار نبودند! خدایا همه ما را به راه راست 

هدایت بفرما!

مریم ایراندوست سکوت خود را شکست
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امام باقر )ع(:

دِق ِفي األعماِل؛ تََزيَّن للهّ ِِ بِالصِّ

با راسْت كردارى، خود را براى خدا بياراى.
گزيده تحف العقول، ح135
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27شهريور  : والدت امام علی النقی الهادى )ع(

 30شهريور  : عيد سعيد غدير خم

چوک

اداره  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اساس  بر 
شود،  انجام  عمومی  آرای  اتکای  به  باید  کشور  امور 
مداخله  است  نموده  مقرر  اساسی  قانون  که  همانطور 
سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس 
کشور  شوراهای  و  خبرگان،  مجلس  اسالمی،  شورای 
بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای  تحقق می یابد. 

اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.
 شورای شهر نهاد نوپایی است که در مدت ظهور خود 
اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب 
دولت های  در  دولتمردان  اقبالی  بی  با  ولی  می شود 
مختلف  ادوار  در  اعضا  ناکارآمدي  و همچنین  مختلف 
نتوانست به جایگاه اعالی خود دست پیدا کند. شوراها 
اتهام سیاسی  با  و همواره  بزرگ  ویژه در شهرهای  به 
رانده  حاشیه  به  سیاسی  سلیقه های  اعمال  و  گری 
شده اند این در حالی است که این نهاد مردمی می تواند 
قویترین تشکیالت مدیریتی در کشور باشد. در این بین 
اما داستان شوراي شهر رشت خیلي جذاب و خواندني 
است. شورایي که قرار بود قویترین تشکیالت مدیریتي 
یکي  به  را  خود  جاي  مردم  نظر  از  امروز  باشد  شهر 
از ضعفی ترین و کم اثرترین مجموعه مدیریت شهري 

داده است. 
ظاهرا قرار نیست هیچ وقت مردم شهر رشت که مدال 
بسیاری از اولین ها را بر گردن تاریخ غني خود آویخته 
اند روز و شبي ارام و بدون حاشیه از شوراي این شهر 

داشته باشند. 
حال این روزهاي شورا و شورانشینان هم خوب گزارش 
نمی شود انها بجاي اینکه به خاطر منافع مردم به فکر 
خود  منافع  گیر  در  باشند  شهر  این  آباداني  و  عمران 
هیات  ترکیب  شورا  این  چهارم  سال  هنوز  و  هستند 

رییسه خود را نشناخته است.
کالمي  چند  دارد  قصد  میرزابنویس  وجیزه  این  در 
و  آقایان  کند.  صحبت  مردم  منتخبان  با  خطاب  را 
رفیع،  خلیل  میرزا  ساختمان  نشین  باال  خانم های 
شماها توسط مردم انتخاب شدید تا مشکالت شهری 

این مردم را پیگیری کنید.
شما منتخب مردماني هستید که به شما راي دادند تا 
به عملکرد مدیریت شهري نظارت کنید. شما انتخاب 
شدید که به فکر توسعه شهرمان باشید نه اینکه منافع 
بر منافع مردم  را  شخصي و گروهی و حزبی خودتان 
ترجیح بدهید. اما متاسفانه چند روز پیش مصاحبه ای 
از یکي از این شورانشینان محترم خواندم که در انجا 
اشاره کرده بود قطعا یك نفر از تیم ما رییس می شود و 
فالن عضو شورا که عضو تیم ما نیست انتخاب نخواهد 
ایا مردم فقط به شما هفت یا  شد. عضو محترم شورا 

هشت نفر تیمتان رای دادند یا به پانزده عضو شورا؟!
و  فضایل  از  امروز  مردم  از  خیلي  خانم ها  و  آقایان 
خوبی های شورا نشینان دوره سوم ذکر خیر می کنند 

شورایي که منحل شد!
امروز متاسفانه گویا کسي در شوراي شهر رشت به فکر 
مردم نیست انها همه نگران سال اخر شورا و نحوه ورود 

به انتخابات سال آتي هستند. 
اما بدانید و آگاه باشید مردم ما هوشیار هستند. ظاهرا 
جنگ  یك  معرکه  در  باورنکرده  هنوز  عزیزان  شما 

اقتصادی تمام عیار قرارداریم.
حاج  جنس  از  فرماندهانی  خدمت  میدان  این 
عبدالحسین برونسی می خواهد، مردانی با همت نجومی 

و زندگی خاکی، نه همت خاکی و درآمدهای نجومی!

شورای شهر رشت 
حکایت افرادی با همت خاكي 

و زندگي نجومي!

چه شکوهی دارد 
دشمن

كه سايه اش را نيز
با تير می زنند

غالمرضا بروسان 
 مرثيه براى درختی كه به پهلو افتاده است

نخستین همایش سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان 
دهیاران   ، اجرایی  دستگاههای  مدیران  حضور  با  شفت 

شهرستان و مسئولین دفاتر ICT روستایی برگزار شد. 
شفت  فرماندار  محسنی  محمدرضا  جلسه  این  در 
سرشماری نفوس و مسکن را یکی از مهم ترین وقایعی 
برشمرد که از روزهای آتی در کشور، استان و شهرستان 

اجرایی می شود. 
طبق  باید  اجرایی  دستگاههای  همه  کرد:  تصریح  وی 
فرمان ریاست محترم جمهوری با تمام امکانات باید پای 
را  همایش  این  برگزاری  اهداف  از  یکی  وی  باشند.  کار 
و  اجرایی شهرستان شفت  های  دستگاه  همه  هماهنگی 
اساس  کرد:  تصریح  و  عنوان  آن  اجرای  روند  با  آشنایی 

برنامه ریزی در سطح کالن منوط به داشتن اطالعات

نمایش فیلم »در دنیای تو ساعت چند است؟« در پیاده راه فرهنگی رشت

آبرسانی به  19 روستای شهرستان رودسر 
در هفته  دولت

با  کرد:  اعالم  میرزا  دیار  با  اختصاصی  گفتگوی  در  علیزاده  مهدی   | جوانان دیار میرزا 
 ، مرکزی  بخش  درسه  این شهرستان  آبرسانی  پروژه  افتتاح  19  دولت  هفته  فرارسیدن 

کالچای و رحیم آباد در دستور کار قرارگرفت.
بالغ بر 48900 میلیون ریال مورد بهره برداری  اعتباری  با  این پروژه ها   : افزود  علیزاده 

قرارخواه آب شرب بیش از 8235 نفرجمعیت را تامین می نماید.
عملیات آبرسانی به این 19 روستا شامل بهسازی یك دهنه چشمه،لوله گذاری خط انتقال 
،لوله گذاری شبکه توزیع بطول 54000 متر ،ساخت یك باب مخزن  بطول12000 متر 

زمین 50 مترمکعبی واحداث یك باب ایستگاه پمپاژ می باشد . 
محله- سفلی-عروس  کالیه-سرایدشت-افرمجان  کرفستان-علی  روستاهای  به  آبرسانی 
لشکاجان علیا-لشکاجان سفلی وکویه علیا از توابع بخش مرکزی وآبرسانی به روستاهای 
فقیه محله،پس چور ،شیرعلی بیگ محله و ساخت یك باب مخزن ذخیره آب درروستای 
رودسر  روستاهای شهرستان  هفت  وبازسازی  واصالح  بخش کالچای  توابع  از  ملك  گیل 

روستاهایی هستند که درهفته  دولت مورد افتتاح قرارخواهد گرفت.
شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان رودسر درحال حاضر خدمات رسانی به بیش از 

25 هزار 598 مشترک را برعهده دارد.

ریاست آبفار شهرستان رودسر خبرداد :
فرماندار شفت:

تمام دستگاههای اجرایی در سرشماری با تمام امکانات پای كار باشند

 و آمار درست و دقیق در بخش های مختلف است که این نشان دهنده اهمیت سرشماری است. 
 فرماندار شفت افزود: این آمار نشان دهنده ترکیب سنی مناسبی از جمعیت در شهرستان و نیازهای آن ها 
است که در این برنامه ریزی ها باید به آن توجه شود. وی با اشاره به  اینکه امسال هشتمین مرحله سرشماری 
با  اشاره کرد. محسنی  اینترنتی و حضوری در سرشماری سالجاری  به دو شیوه  انجام می شود،  در کشور 
اشاره به اینکه یکی از شاخصه های این دوره از سرشماری حذف کاغذ است و شروع مرحله نخست آن به 
صورت اینترنتی از تاریخ سوم مهر ماه می باشد تصریح کرد: باید با اطالع رسانی و تبلیغات مناسب باید مردم 

شهرستان شفت را به استفاده از اینترنت در ثبت اطالعات ترغیب کنیم. 
فرماندار شفت استفاده از روش اینترنتــی برای ثبت اطالعات توسط مردم در زمــان سرشماری را موجـــب

کاهش هزینه و صرفه جویی زمانی دانست. وی افزود مرحله حضوری سرشماری از تاریخ 25 مهر آغاز می 
شود که تاکید همه مدیران کشور بر این است که بیشترین سرشماری در مرحله اول انجام شود. محسنی 
در ادامه با اشاره به رشد منفی جمعیت در شهرستان و کاهش جمعیت ۷0 هزار نفری شهرستان شفت در 
سرشماری سال 85 که در حال حاضر به 58 هزار نفر رسیده است ، تصریح کرد که باید دالیل مهاجرت مردم 
با وجود پتانسیل و ظرفیت های بسیار مناسب در حوزه های مختلف در سطح شهرستان مورد بررسی قرار 
گیرد و با ارائه درست و دقیق اطالعات توسط مردم ، آمار صحیح احصاء و از آن برای برنامه ریزی مناسب 

برای استفاده از پتانسیل های شهرستان و جلوگیری از مهاجرت شهروندان شفتی استفاده گردد.
 وی اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت و امکانات شان پای کار باشند.  دهیاری 
ها، بخشداری ها، روحانیت، آموزش و پرورش در اطالع رسانی به مردم در شرکت و ارائه اطالعات درست به 
آمارگیران را از اولویت ها و سیاست های مسئوالن سرشماری در شهرستان باد تالش کنند تا سرشماری به 

بهترین شکل ممکن در شهرستان اجرا و آمار و اطالعات درستی اخذ گردد. 
فرماندار شفت بر اهمیت تبلیغات محیطی در سرشماری تاکید و خواستار مشارکت دهیاران ، بخشداران ، 

شهرداران و دستگاههای اجرایی در این امر مهم شد.
 وی همچنین بر نقش ویژه اداراتی مانند مخابرات در حوزه فنی و بستر سازی و آموزش و پرورش و سازمان 

تبلیغات اسالمی و جهاد کشاورزی در حوزه آگاه سازی و اطالع رسانی به جامعه هدفشان تاکید کرد.

جوانان دیار میرزا | پریناز جهان مهمانی: به مناسبت 
روز ملی سینما و عید سعید قربان، در غرفه بازآفرینی 
پیاده راه فرهنگی رشت فیلم سینمایی »در دنیای تو 

ساعت چند است؟« به نمایش درآمد.
برای روحمان باید هزینه كنیم

 شهردار رشت پیش از آغاز این فیلم با تبریك روز ملی 
سینما, یاد و خاطره داود رشیدی هنرمند پیشکسوت 
سینما را گرامی داشت و اظهار کرد: همانطور که ما 
خوراک  برای  می کنیم  خرید  خودمان  جسم  برای 
که خوراک جسم  کنیم چرا  باید خرج  نیز  روحمان 

می خواهد در خدمت خوراک روح باشد.
سیدمحمدعلی ثابت قدم در ادامه گفت: در خیلی از 
اوقات ما با ارتقای ذهنیت خودمان می توانیم به یك 
واقعیتهای موثر برسیم تا بتواند هزینه های زندگی را 
کم کند و به یك ذهنیت معقولی برسیم که آن ذهنیت 

در زندگی ما یك تجلی و عینیت را پدیدار می کند.
ثابت قدم اظهار داشت: شاید به لحاظ فلسفه زندگی 
هنر هفتم یعنی سینما اساسی ترین نقش را در تحول 

بشر بعد از انقالب صنعتی داشته است.
وی افزود: پنج سال بعد از تولید این نگاه هنرمندانه در 
بین جهانیان در گیالن سینما داشتیم و خوشبختانه 
طی دهه اخیر در حوزه هنر بیشترین و بزرگترین آثار 

خلق شده است.
شهردار رشت سینمای ایران را جزو ده سینمای فاخر 
جهان دانست و گفت: شهر رشت چه به لحاظ زمانی و 
چه به لحاظ کیفی به عنوان مبدا می تواند نقش مهمی 

داشته باشد و خوشحالیم که جوانان ما چه دختر و 
چه پسر می توانند از این حس خود در راستای هنر 

استفاده کنند.
امیدواری شیرزاد به برداشتن گام های بزرگ 

در عرصه فرهنگ و هنر
این  در  نیز  رشت  شهر  شورای  عضو  شیرزاد  فاطمه 
مراسم اظهار کرد: خیلی خوشحال هستم که در آستانه 
عید سعید قربان شاهد لحظات خوبی در بین جوانان و 

پیشکسوتان هستیم.
وی افزود: از بهزاد عشقی استاد عزیز تشکر و قدردانی 
میکنم و روز ملی سینما را به ایشان تبریك می گویم. 
انشااهلل به کمك مدیریت شهری که حرک جدیدی را 
در حوزه حمایت از حوزه فرهنگ و هنر و به خصوص 
سینما آغاز کرده در کنار هنرمندان و  اصحاب رسانه 

بتوانیم گام های بزرگی برداریم.

ایران  سینمای  تاریخ  در  گیالن  برجسته  نقش 
بهزاد عشقی، کارگردان و منتقد پیشکسوت گیالنی 
به سخنرانی  عادت  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نیز 
ندارد اظهار کرد: برای اولین بار در سال ۷9 در ایران 
روز ملی سینما مطرح شد و در این سال صدسالگی 
سینمای ایران را جشن گرفتند. من خودم برای مجالت 
تخصصی آن زمان نام صد کارگردان کل تاریخ سینمای 
ایران را معرفی و انتخاب کردم. کارگردانانی که از نظر 
فناوری, از نظر اقتصاد سینما و هنری تاثیرات ژرفی در 

سینما گذاشته بودند.

وی افزود: اما چرا سال 13۷9 به عنوان صدسالگی سینما مطرح شد؟ بخاطر اینکه مبدا را 
سال 12۷9 شمسی در نظر گرفتند که مظفرالدین شاه در سفری به فرانسه به همراه میرزا 
ابراهیم خان عکاسباشی دستگاه سینماتوگراف را خریداری کرد و به ایران آورد. خود سینما 
در غرب در 1895 یعنی آخرین روزهای قرن 19 توسط برادران لومیر اختراع شد که ما 

درست 5 سال بعد در ایران سینما داستیم اما فقط متعلق به دربار بود.
عشقی در ادامه سخنان خود در خصوص تاریخ سینما گفت: فیلم مهم آن زمان در مراسم 
جشن گل ها در بلژیك فیلم برداری شد و مظفرالدین شاه واقعی را ما انجا می بینیم. و بعدا 
سینمای داستانی به وسیله فیلمساز ارمنی به نام آوانس با فیلم »آبی و رابی« و بعد از آن 
»حاجی آقا آکتور سینما« وارد مرحله ی جدیدی شد.وی در ادامه سخنان خود به احداث 
پیاده راه در رشت اشاره کرد و گفت: از پیاده راه ساخته شده بسیار راضی هستم. سال ها بود 
که بخاطر همهمه این مسیر به اینجا نمی آمدم. اما اینجا چیزی کم دارد و همسن و سال 

های من بخوبی می د  انند که آن زمان ها سینماهای رشت فعال تر بود.


