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مدیرعامل منطقه آزاد انزلی خبرداد:

آنچه کم است
ایثـار است

ایجاد بیش از  ۷هزار شغل
در منطقه آزاد انزلی

سینا هوشمند

آبستراکسیونها لغو جلسهها و عدم توافق اعضای شورا
برای برگزاری جلسه انتخاب هیات رئیسه خود بیانگر
این موضوع است که حلقه مفقوده شورای چهارم رشت
فقدان روحیه تعامل و تفاهم بین اعضای شورا است.
یعنی درست همان چیزی که بیش از همه یک پارلمان
محلی برای خدمت به مردم بدان نیازمند است .رهبر
معظم انقالب اسالمی در بخشی از پیامشان به مناسبت
آغاز به کار شوراهای اسالمی شهر و روستا فرموده بودند
«مناقشات سیاسی و جناحی و ورود در هر اقدامی که
اعضاء شورای اسالمی را از اتحاد عملی خود دور کند،
برای این شوراها مضر و ناروا است» نگارنده بر این باور
است که دلیل اصلی اختالفات پیش آمده در شورای
شهر رشت دقیقا ورود به مناقشات سیاسی توجه
به منافع فردی به جای منافع جمعی و جناح گرایی
به جای جمع گرایی است وگرنه توافق کردن بر سر
موضوعاتی که گرهای از گره مشکالت مردم را باز
میکند آنقدر هم سخت و دست نیافنی نیست و صرفا
کمی گذشت و ایثار میخواهد .اگر میبینیم اعضای
شورا بر سر هر موضوع اساسی و غیر اساسی از انتخاب
شهردار گرفته تا انتخاب اعضای هیات رئیسه و یا ریاست
شورا دچار چالش شده و قادر نیستند به یک تصمیم
واحد برسند به دلیل نبود همین روحیه همدلی و ایثار
است.جلوهی دیگر تاریک بودن چراغهای رابطه و نبود
همدلی و تفاهم بین اعضای شورا «تمامیت خواهی»
تعدادی از اعضا است به طوریکه میل دارند همه چیز
باب میل آنها باشد و قائل به این امر نیستند که در
تصمیم گیریها باید تمام اعضای شورا مشارکت داشته
باشند چیزی که درست بر خالف ذات کار شورایی است
و آسیب جدی به اعتماد مردم وارد میکند .مردمی که
در زمان انتخابات با شعارهای رنگین کاندیدا مواجه شده
و با چشمان خود دیدند که چگونه همهی آنها دم از
خدمت به مردم میزدند .از ایثار همدلی و تفاهم گفتیم
و در آستانه هفته دفاع مقدس یاد و خاطره جوانانی را
گرامی میداریم که از جان خود گذشتند و بدون هیچ
چشم داشتی و صرفا برای ادای تکلیف وارد جبهههای
حنگ شدند و  ۸سال مردانه جنگیدند تا ایران پایدار
بماند .جوانانی که اگر آنگونه ایثار نمیکردند شاید امروز
شورایی هم وجود نداشت که اعضای آن اینگونه با
یکدیگر به اختالف بخورند .بهتر است قبل از اینکه به
حساب اعمال ما رسیدگی شود و خدای نکرده شرمنده
شهدا شویم خودمان گوشه ای بنشینیم و کمی سبک
و سنگین کنیم که آنچه تاکنون انجام داده ایم آیا در
راستای منافع مردم بوده یا تنها منفعت خودمان.

جوانان دیار میرزا | رضا مسرور با بیان اینکه با
تالش همکاران پیشرفت فیزیکی موج شکن غربی
به  ۸۵درصد رسیده ,یادآور شد :موج شکن غربی
 ۷۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا اردیبهشت
ماه به بهره برداری می رسد .وی افزود :تقاطع غیر
همسطح ظرف ۴سال  ۴۵درصد پیشرفت فیزکی
داشته است و درحال ساخت برج دیدبانی با اعتبار
۵میلیارد تومان هستیم و پیش بینی میشود تا
پایان امسال به بهره برداری برسد .و در بحث تملک
اراضی و اتصال آن به تقاطع غیر هم سطح۱۴ ،
کیلومتر آن باید توسط وزارت راه مجوز داده شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی
با تاکید بر اینکه اتصال هرچه سریع تر خط ریلی
کمک شایانی به بندر کاسپین می کند ,متذکر
شد :با توجه به ضعف گیالن در خصوص مرکز
نمایشگاهی ظرف مدت  ۱۱ماه این پروژه ساخته
و نمایشگاه های متعددی برگزار شده است .وی
رونق کریدور شمال و جنوب و افزایش بورس کاال
در منطقه را مورد تاکید قرار داد و افزود :کریدور
جدید به نام ارومچی ،اکتائو ،انزلی به عنوان جاده
ابریشم جدید با ظرفیت فعلی دو میلیون تن مورد
توجه ما قرار دارد و در سفر اخیر به چین با وزیر
اقتصاد این کار مورد بررسی قرار گرفته است.
مسرور در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت
باالی گیالن دربخش ساحلی اشاره کرد و گفت:
توجه ویژه ای به ورزشهای ساحلی در منطقه آزاد
انزلی شده و ساخت استادیوم مرحوم قایقران از
این دست فعالیت هاست .وی افزود :عالوه بر بخش
تجاری۶ ,مسجد و  ۵مدرسه هم ساخته شده و
بخشی از راه های روستایی هم توسط منطقه آزاد
آسفالت شده است .مسرور گفت :پردیس صنایع
دستی براساس الگو برداری از کشور مالزی طراحی
شده و در شش ماهه اول سال آینده به بهره برداری
می رسد .مدیرعامل منطقه آزاد انزلی از ایجاد ۷
هزار و  ۶۴۵شغل در منطقه آزاد انزلی خبر داد
و گفت :شاهد رشد  ۳۸درصدی از سهم صادرات
از مسیر منطقه آزاد هستیم .و درحوزه عمل به
اقتصاد مقاومتی  ۳۰درصد افزایش صادرات و ۳۰
درصد صادرات مجدد درمنطقه آزاد رخ داده است.
وی به فعالسازی  ۴۰پروژه راکد صنعتی با
اشتغالزایی  ۹۸۷نفر اشاره کرد و گفت :درتالش
بزای جذب صنایع دانش بنیان و هایتک هستیم.
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ما آماده ایم

گیالن

نکوداشت شیخ مقصودلو استرآبادی
رهبرمشروطه خواهان خطه گلستان
برگزارشد
جوانان دیار میرزا | آئین نکوداشت شیخ محمد مقصودلو
استرآبادی رهبر نهضت مشروطه خواهان خطه گلستان
و از همراهان شهید مدرس شامگاه سه شنبه با حضور
نماینده ولی در گلستان و جمعی از مسئوالن استانی و
مردم در شهرستان گرگان برگزار شد.
به گزارش ایرنا نماینده ولی فقیه در گلستان در این
مراسم گفت که شیخ محمدحسین مقصودلو استرآبادی
از علمایی بود که از شرایط زمان زیست خود به خوبی آگاه
بود .آیت اهلل سید کاظم نور مفیدی در این آئین که در
سالن اجتماعات کانون فرهنگی هنری شهید رضا خوارزم
شهر سرخنکالته از توابع شهرستان گرگان برگزار شد،
افزود :این ویژگی برای فردی که در حوزه علمیه تحصیل
کرده و خیلی هم ورود به مسایل سیاسی و اجتماعی
نداشته ،ممتاز است .امام جمعه گرگان اضافه کرد :این
عالم زمان شناس پس از خروج از نجف اشرف و حضور
در منطقه خود در مسایل سیاسی و اجتماعی فعال شد
و عالوه بر نقش بالنده در جریان مبارزات مشروطیت در
منطقه و همراه کردن دیگران در این عرصه ،به جایگاه و
نقش اجتماعی به ویژه در ایجاد مدارس جدید ،اقدام موثر
انجام داد.
آیت اهلل نور مفیدی ادامه داد :شیخ مقصودلو استرآبادی
همچنین در دوران حیات در برابر زیاده خواهی رضاخان،
همراه شهید مدرس بود و به همین دلیل به دستور دولت
وقت از منطقه خود تبعید شد .نماینده مردم گلستان در
مجلس خبرگان رهبری گفت :اقدام های موثر و شخصیت
مفاخر استر آباد همچون شیخ محمد حسین مقصودلو
استرآبادی باید به جامعه اطالع رسانی شود .امام جمعه
گرگان افزود :عالمی که برخالف جو سنتی جامعه اش
دست به کارهای نو می زند ،این خود نشانگر شهامت و
شجاعت او است.

بزرگداشت برای مفاخر توجه به
سرمایه های معنوی است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان نیز گفت:
برگزاری بزرگداشت برای شخصیت هایی همچون شیخ
محمدحسین مقصودلو استر آبادی درکشور ،توجه به
سرمایه های معنوی است.
حجت االسالم علی اصغر فضیلت افزود :برای این که
پویایی و حیات در جامعه استمرار داشته باشد ،الزمه اش
توجه به این سرمایه ها بوده و باید ارتباط نسل آینده را با
گذشته با برگزاری بزرگداشت برای مفاخر برقرار کنیم تا
حرفی در عرصه های ملی ،منطقه ای و بین المللی برای
گفتن داشته باشیم .حجت االسالم فضیلت به شخصیت
مرحوم شیخ محمدحسین مقصودلو استر آبادی اشاره کرد
و گفت :ریاست انجمن معارف ،بنیانگذاری مدرسه به شکل
جدید در استر آباد ،از موثران در شکل گیری مشروطیت
در استر آباد ،نماینده دوره های سوم و چهارم در مجلس
شورای ملی از جمله فعالیت های این عالم است .وی بر
تکریم بزرگان از سوی جامعه تاکید کرد و گفت :برگزاری
بزرگداشت مفاخر با شناسایی آنها در استان از سال  94در
استان فعال شده است و همایش عبدالقادر جرجانی نیز
سال  96برگزار می شود.

برقراریپروازگرگان-آکتائواز 30شهریور

جوانان دیار میرزا | رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی گرگان اعالم کرد که پرواز در مسیر گرگان -
آکتائو از روز سی ام شهریور سال جاری با ورود هواپیمای
حامل مسافران قزاقستانی به فرودگاه بین المللی گرگان
برقرار می شود .رمضان بهرامی روز چهارشنبه در گفت
و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار
کرد :برقراری این خط هوایی به مدیریت اتاق بازرگانی
گرگان انجام شد .وی افزود :قرارداد برقراری این خط
هوایی در نشست امسال میز تجاری ایران و قزاقستان
در مرکز گلستان بین اتاق بازرگانی گرگان و مسئوالن
مرتبط کشور قزاقستان با برگزاری نشست های تخصصی
متعدد به امضا رسید .به گفته وی؛ توسعه تعداد پروازها
بین خطوط هوایی ایران و قزاقستان و از جمله در مسیر
گرگان به بندر آکتائو؛ خواسته مسئوالن و تجار دو طرف
است و عملیاتی شدن آن می تواند امکان بیشتری را
برای فعاالن اقتصادی و سایر شهروندان این کشورها
برای توسعه مبادالت تجاری و رفت و آمد فراهم کند.
بهرامی؛ توسعه همکاری میان ایران و قزاقستان و آسان
سازی جابجایی مسافران با توجه به ارتباطات دو کشور
و تقویت مراودات تجاری را از اهداف راه اندازی این خط
پروازی بیان کرد و افزود :اکنون  80درصد کاالهای
مصرفی در قزاقستان وارداتی می باشد که با افزایش
ارتباطات تجار و فعاالن اقتصادی دو طرف ،گلستان می
تواند با توجه به ظرفیت های موجود در استان ،درصد
قابل توجهی از این نیاز این کشور را تامین کند.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گلستان نیز اعالم کرد :پرواز مستقیم گرگان – آکتائو از
 30شهریور سال جاری در روزهای سه شنبه هر هفته
انجام می شود .ابراهیم کریمی افزود :برقراری این خط
پروازی طبق رایزنی و توافق صورت گرفته با شرکت
خدمات مسافرتی قائم پرواز گلستان با شرکت هواپیمایی
 BEK AIRقزاقستان می باشد.
وی گفت :افرادی که قصد خرید و یا رزرو بلیت این
مسیر پروازی را دارند می توانند با شماره تماس های این
شرکت یا به آدرس اینترنتی www.ghaemparvaz.
 irمراجعه کنند.
برقراری پرواز مستقیم گرگان به آکتائو از جمله
راهکارهای توسعه ارتباطات و همکاری بین استان های
گلستان و منگستائو به شمار می رود که نقش بسزایی در
رونق حوزه های مختلف از جمله تجارت و امور اقتصادی
کشورهای ایران و قزاقستان خواهد داشت.

جوانان دیار میرزا | آمنه فتوحی:
رئیس ستاد هفته دفاع مقدس گیالن
در نشست خبری هفته دفاع مقدس
گفت :هرکسی که به نحوی با پیام
الهام بخش و الهی انقالب اسالمی
مخالف است اقداماتی بر علیه ایران
و مردمش انجام داد.
سرهنگ بایرامی با اشاره به اینکه
در طی سالهای گذشته همراه مورد
هجوم دشمنان بوده ایم گفت :از
دشمنی های آشکار با انقالب اسالمی
آغاز جنگ تحمیلی بود .دشمنان و
قدرتهای مستکبر برای این کار از
عنصر فروخته ای بنام صدام استفاده
کردند و جنگ را به کشور ما تحمیل
نمودند.
وی با بیان اینکه با قطعنامه ۵۹۸
دست دسیسه گران برای جهان
روشن شد ,اظهار داشت :ایران در
زمان شاه به عنوان یک پایگاه امن
برای آمریکا بود و با پیروزی انقالب
آمریکا یکی از متحدین خود را از
دست داد .شعاری که امام در انقالب
انتخاب کرده بود نه شرقی نه غربی
بود که این موضوع برای آمریکا
دشوار بود.
معاون سپاه قدس گیالن گفت :از
مهمترین علتی که بعد از انقالب
اسالمی امریکا با ایران دشمنی کرد
متوجه در خطر بودن منافع خود
شدند و همین امر باعث شد تا به
دسیسه های مختلف مثل ایجاد
درگیری داخلی قومیتی و ترور در
کشور دســت بزند و وقتــی دیـد

نمیتواند با این ترفند ها به هدف
خود برسد موضوع جنگ تحمیلی را
در دستور کار خود قرار داد.
بایرامی با بیان اینکه دشمنان هشت
سال جنگ نابرابر را به ما تحمیل
کردند گفت :این جنگ در شرایطی
بود که همه قدرتهای دنیا در یکسو
و ما تنها بودیم.
رئیس ستاد هفته دفاع مقدس گیالن
شعار امسال هفته دفاع مقدس را «ما
آماده ایم» دانست و گفت  :از برنامه
های امسال دفاع مقدس انتقال پیام
جنگ به نوجوانان و جوانان امروز
است و میخواهیم به نسل امروز
بگوییم که در دفاع از کشور ما فقط
سالح سرد یا پیشرفته عامل پیروزی
و ایستادگی نبوده است بلکه از
مهمترین مولفه های رزمندگان در
جنگ ایمان ،اعتقاد ،والیت پذیری
بود و به جوانانمان میگوییم که
بسیاری از سربازان دفاع مقدس
نوجوان و جوان بودند و با همین
مولفه ها توانستند در مقابل قدرتهای
جهان ایستادگی کنند.
بایرامی افزود :امروز دنیا میخواهد
از طریق جنگ نرم انقالب ایران را به
زانو در بیاورد و این جنگ در حوزه
های اقتصادی ،فرهنگی بخصوص
خانواده ها است اما میتوانیم از
ذخیره های ملی و مذهبی که در
دفاع مقدس بدست آوردیم در برابر
این دشمنی ها ایستادگی کنیم و از
انقالب و میهن خود حفظ و حراست
نماییم.

نمایندهمردمکردکویدرمجلس:

نرخمعلولیتگلستانباالتراز
نرخمتوسطکشوراست

اعزام خانواده های شهدای
مدافع حرم به گلستان

در ادامه این نشست جوادی رئیس
ستاد کنگره هشت هزار شهید
استان کیالن با بیان اینکه سپاه
پاسداران در طول سال مجری
بسیاری از برنامه ها است گفت:
امسال سپاه گیالن یک ابتکار به
خرج داده است و برنامه بزرگ
فرهنگی را در آستانه هفته دفاع
مقدس یرگزار کرد .فصل شیدایی از
برنامه هایی است که بعد از کنگره
هشت هزار شهید در گیالن در حل
برگزاری است.
جوادی افزود :امسال هر روز از دفاع
مقدس با یک عنوان برگزار میشود.

و تمام تالش خود را داریم تا هفته
پرباری برای مردم داشته باشم.
وی از شرکت خانواده های شهدا
در یادواره شهیدان مدافع حرم در
گلستان خبر داد گفت :در آخرین
روز از دفاع مقدس خانواده های
شهدای مدافع حرم به یادواره ای
که با محوریت شهدای حرم در
شهرستان کردکوی گلستان برگزار
میشود اعزام خواهند شد.
وی گفت  :به مناسبت هفته دفاع
مقدس هزار مسکن که با همت
کمیته امداد و جهاد سازندگی سپاه
قدس گیالن برای محرومین ساخته
شده است به صاحبانشان واگذار
میشود.

جوانان دیار میرزا | رامین نورقلیپور در اختتامیه همایش
کشوری شبکهسازی انجمنهای غیردولتی  CBRبا
اشاره به اینکه بیش از  90درصد مطالبات مردم عزیز
مربوط به اشتغال و مشکل بیکاری است ،اظهار کرد:
جمعیت بسیار زیادی از این افراد تحت پوشش بهزیستی
هستند و از آنجا که در فضای رقابتی کنونی برای معلوالن
محدودیتهای بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه وجود
دارد بنابراین باید حمایتهای بیشتری از این عزیزان
صورت پذیرد که در این زمینه وظیفه بهزیستی بارزتر و
مشخصتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد:در بحث توسعه یافتگی ،توانمندسازی
جوامع به خصوص توانمندسازی روستایی اهمیت زیادی
دارد که بتوانیم جامعه هدف خودمان را توانمند کنیم تا
به توسعهیافتگی دست پیدا کنیم.
نماینده مردم کردکوی ،بندرترکمن ،گمیشان و بندرگز
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :همانطور که میدانید
ما در منطقه محرومی قرار داریم خصوصا نواحی شمالی
و بیابانی استان که رطوبت و بارندگی کمتری دارد و
روستائیان این مناطق با حداقل امکانات زندگی میکنند
و به طبع ،شرایط زندگی در این مناطق برای معلوالن
بسیار سخت و دشوار خواهد بود که نیازمند حمایت همه
جانبه و بیشتر دستگاههای دولتی و بهزیستی هستند.

رئیسکمیسیونکشاورزیمجلس:

برخورد قانونی با هر گونه اخالل در بازار برنج

مخالفوارداتهستیم

کریمی در چهاردهمین نشست تخصصی توسعه:

مهمترین منبع درآمد در گیالن خود اشتغالی است

جوانان دیار میرزا |آمنه فتوحی :چهاردهمین
نشست تخصصی توسعه در سازمان برنامه و
بودجه استان گیالن ،با موضوع «پیامد تداوم
رکود بر بازار کار ایران» با سخنرانی دکتر زهرا
کریمی ،عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد
دانشگاه مازندران و مشاور وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در سالن اجتماعات سازمان برنامه
و بودجه گیالن برگزار شد.
زهرا کریمی در این نشست به پیامدهای رکود
در بازار ایران اشاره کرد و گفت :نرخ رشد
بیکاری از نرخ کل کشور باالتر است و این آمار
را میتوان از سال  ۷۵تا  ۹۰در گیالن دید و
مهمترین منبع درآمد در گیالن خود اشتغالی
است و بیشترین رشد اقتصادی در بنگاه های
خصوصی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود:
آنچه که در گیالن دیده میشود عالوه بر کار
کشاورزی میتوان به کارهای کاذب مثل دست
فروشی و همچنین تعمیرگاه ها اشاره کرد.
کریمی یکی از علل خشونت در خانواده ها
را بیکاری اعالم کرد و گفت :در جامعه امروز
بسیاری از جوانان دارای مدارک عالی هستند اما
شغل ندارند و همین امر سبب ایجاد افسردگی و
رفتارهای پرخاشگرانه در خانواده میشود.
وی افزود :در حال حاضر در شرایط بد اقتصادی

هستیم و در کل مناطق شهری کشور رشد اقتصادی
منفی داریم و عامل شوک منفی و مثبت در سرمایهگذاری
بنگاه ها هستند .ایجاد بنگاه سبب افزایش ظرفیت اشتغال
میشود و به تبع با کاهش و تعطیلی بنگاه های اقتصادی
اشتغال نیز کاهش پیدا میکند .عضو هیات علمی دانشگاه
مازندارن با بیان اینکه مردم ایران در سرمایهگذاری سیاست
صبر و انتظار را پیشه میکنند گفت :در سرمایهگذاری دو
عامل برای سرمایهگذار باید وجود داشته باشد یک تداوم و
ثبات و دوم سود است .اگر در جامعه بستری برای اعتماد
و ثبات برای سرمایهگذار وجود نداشته باشد هرگز ریسک
نخواهد کرد و مردم جامعه ما همیشه سرمایه گذاری خود
را به وقایع کشوری و بین المللی منوط میکنند و این نشان
از هراس از نبود امنیت سرمایه گذاری در کشور ما دارد.

همیشه سرمایه گذاری خود را به وقایع کشوری و بین
المللی منوط میکنند و این نشان از هراس از نبود
امنیت سرمایه گذاری در کشور ما دارد.مشاور وزیر کار
تصریح کرد  :کار اقتصاددانها تصمیم گیری نیست ما
پیشنهاد میکنیم و راهکار ارائه میدهیم و به مشکالت
اشاره میکنیم و باید بگویم که دولت به تنهایی نمیتواند
مشکل بیکاری و سرمایه گذاری را حل کند.
کریمی برجام را نقطه عطفی برای کشور دانست و گفت:
چرا که تحریم ها جلوی تنفس اقتصاد کشور را گرفته
بود و اگر برجام انجام نمیشد اقتصاد ایران نفت در
برابر غذا میشد .باید فضای اطمینان در جامعه را برای
سرمایهگذاری ایجاد کنیم تا سرمایهگذارهای ایرانی مقیم
خارج نیز بتوانند در کشور خود سرمایه گذاری کنند.

استاندار گیالن خبرداد:

تعیین وزیر نفت به عنوان نماینده دولت در جلسات اقتصاد مقاومتی گیالن

جوانان دیارمیرزا | محمدعلی نجفی در
شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز که در سالن شهید انصاری برگزار شد
قاچاق کاال را خطری جدی برای امنیت
اقتصادی ،تولید و اشتغال کشور عنوان کرد
و افزود :در سالی که مزین به نام اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل است همه باید با
تمام توان در جهت مبارزه با پدیده قاچاق
تالش کنیم و الحمدا ...گیالن در این زمینه
رویکرد مثبتی را دارد .وی قاچاق کاال را
ضربه به تولید داخل دانست و افزود :با
آگاهی بخشی مردم از اثرات منفی پدیده
قاچاق گام موثری در مبارزه با این امر
است و خوشبختانه صدا و سیما برنامه
های خوبی در این زمینه با بهره گیری
از فرمایشات رهبر انقالب تا کنون ساخته
است .وی همچنین بر ضرورت آگاهی
رسانی درست و صحیح از مقررات کاالهای
قاچاق تأکید کرد و افزود  :آگاهی رسانی
در این بخش تنها با برنامههای خبری و
گفتگو محور میسر نیست بلکه صدا و سیما
میبایست در قالب فیلمهای مستند ،تئاتر
و برنامههای تلویزیونی و رادیویی با رویکرد
جدید و اندیشه محور تالش کند.
استاندار گیالن شفاف سازی ،تسهیل در

صدور مجوزها ،روانسازی و به کارگیری
تجهیزات مدرن وفعال کردن و افزایش
قرنطینه ها را گامی موثر در مبارزه با
قاچاق دانست و افزود  :مبارزه با قاچاق
زمینه ساز عدالت اجتماعی اقتصادی و
موجبات اشتغال در جامعه خواهد شد.
نماینده عالی دولت در گیالن همچنین
از واردات محدود برخی برنجهای کم
کیفیت و ارزان قیمت استانهای دیگر و
بسته بندی با نام برنج محلی گیالن خبر
داد و خواستار برخورد جدی با عاملین
این امر شد و افزود :متأسفانه عدهای
افراد سود جو با مخلوط کردن برنج کم
کیفیت ارزان قیمت دیگر استانها و یا
خارجی به برند برنج با کیفیت گیالنی

ضربه می زنند که این موضوع بسیار
خطرناک است و باید با جدیت برخورد
شود.
نماینده عالی دولت در گیالن همچنین
از واردات محدود برخی برنجهای کم
کیفیت و ارزان قیمت استانهای دیگر و
بسته بندی با نام برنج محلی گیالن خبر
داد و خواستار برخورد جدی با عاملین
این امر شد و افزود :متأسفانه
عدهای افراد سود جو با مخلوط کردن
برنج کم کیفیت ارزان قیمت دیگر
استانها و یا خارجی به برند برنج با
کیفیت گیالنی ضربه می زنند که این
موضوع بسیار خطرناک است و باید با
جدیت برخورد شود.

وی افزود  :کیفیت باالی برنج گیالن و
معروفیت آن موجب طمع سودجویان
شده است.
استاندار گیالن همچنین به درخواست
گیالن برای تعیین وزیر نفت به عنوان
نماینده دولت در جلسات اقتصاد
مقاومتی و موافقت معاون اول رئیس
جمهور نسبت به این امر اشاره کرد و
افزود  :حضور دکتر زنگنه به عنوان وزیر
معین استان فرصتی را فراهم خواهد
کرد تا از حضور وزیر نفت بهره بیشتری
را در توسعه گیالن ببریم.
استاندار گیالن با اشاره به دستاوردهای
استان در کارگروه رفع موانع تولید و
کسب رتبه دوم و سوم کشوری و جذب
تسهیالت بانکی در این بخش اظهار
داشت  :خود را ملزم میدانیم تا کوشاتر
از گذشته در جهت رفع موانع تولید و
تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کنیم.
استاندار گیالن با بیان اینکه خدمات
دولت در حقیقت خدمات نظام است
افزود :باید دستاوردها و موفقیتهای
دولتی در جامعه آگاهی رسانی شود.

جوانان دیار میرزا | رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت :بهشدت با واردات برنج
مخالف هستم و با هرگونه اخالل در بازار برنج و واردات آن
بهشدت برخورد قانونی خواهیم کرد.
علیمحمد شاعری در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود :با
پیشبینی تولید دو و نیم میلیون تن برنج داخلی نیازی به
واردات این محصول نیست و با این میزان تولید ،نیاز داخل
کشور برآورده خواهد شد.
علیمحمد شاعری درباره اعمال ممنوعیت واردات برنج
اظهار کرد :بهشدت با واردات برنج مخالف هستم و با هرگونه
اخالل در بازار برنج و واردات آن بهشدت برخورد قانونی
خواهیم کرد و کمیسیون کشاورزی مجلس واردات برنج را با
دقت و حساسیت زیاد تحت کنترل و مدیریت دارد.

برنجکاران شمالی نگران عرضه
محصول خود نباشند

رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
شورای اسالمی افزود :در حال حاضر بازار برنج از وضعیت
خوبی برخوردار است و کیفیت و ثبات قیمت این محصول
در چند سال اخیر بیسابقه است.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :با پیگیریهای جدی که از طریق وزارت جهاد
کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی برنج دارم و
مدیریتی که به عمل آمد برنجکاران شمالی نگران عرضه
محصول خود نباشند.
شاعری اظهار کرد :هیچوقت راضی نمیشویم کاالی
استراتژیک برنج را از طریق واردات تأمین کنیم و حاضریم
این کاال را با هر قیمتی که برای کشاورز مقرونبهصرفه
باشد در داخل کشور تأمین و تولید کنیم هرچند زحمات
کشاورزان بیشتر از اینها برای ما ارزش دارد.
نماینده مردم بهشهر ،نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه برنج پس از گندم دومین
قوت غالب مردم ایران است تالشمان بر این است جلوی
هرگونه واردات این محصول گرفته شود و با حمایتهای
بیشازپیش این محصول جلوی متضرر شدن تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان گرفته شود.

سرانه مصرف برنج در ایران هفت برابر
اتحادیه اروپا است

وی تصریح کرد :برای تضمین منافع تولیدکنندگان بخش
کشاورزی تمام توان خود را بهکار گرفته و با هرگونه رانت و
مافیا در این خصوص بهشدت برخورد خواهیم کرد.
وی از مسئوالن خواست با دقت و حساسیت فراوان در
برابر هرگونه فشار برای واردات برنج مقاومت کنند و حقوق
کشاورزان و تولیدکنندگان سختکوش را که در راستای
تحقق منویات مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی
تالش کرده و میکنند حفظ کنند.
شاعری اضافه کرد :از مردم عزیز هم میخواهم برای حمایت
از تولید ایرانی و حفظ سالمت جامعه از مصرف برنجهای
وارداتی خودداری کنند.
وی میزان سرانه مصرف برنج در ایران را هفت برابر اتحادیه
اروپا اعالم کرد و گفت :اروپاییها ساالنه  ۵.۳کیلوگرم مصرف
برنج دارند درحالیکه در ایران حدود  ۳۷کیلوگرم است.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی
گفت :الزم است با اصالح فرهنگ مصرف گامی در راستای
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی
برداریم و از واردات برنج بینیاز شویم.
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نوبخت در جمع خانواده های شهدای مدافع حرم:

درود بر جوانان مدافع حرم که موجب سرافرازی ما شدند
عاملاختالسدومیلیاردی
در انزلی دستگیر شد
جوانان دیارمیرزا | فرمانده انتظامی شهرستان
بندرانزلی از دستگیری عامل اختالس دو میلیارد و
 ۶۰۵میلیون ریالی توسط کارآگاهان آگاهی در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ هرمز عشقی در تشریح این خبر گفت:
در پی اعالم اداره حقوقی یک از بانک های این
شهرستان مبنی بر اینکه اختالسی در این بانک
صورت گرفته پیگیری موضوع در دستور کار
کارآگاهان آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی افزود:
کارآگاهان با پیگیری های همه جانبه و تحقیقات
صورت گرفته به یکی از کارمندان این بانک مشکوک
شده و این متهم  ۵۷ساله را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در همان ابتدا
با توجه به دالیل و مستندات جمع آوری شده بر
علیه وی ،به اختالس دو میلیارد و  ۶۰۵میلیون
ریال اعتراف کرد ،بیان داشت :متهم با افتتاح
حساب های جعلی از محل پرداخت مشتریان بابت
مطالبات معوقه ،بدهی تسهیالت ،وجه به حساب
جعلی واریز و در ادامه با تبدیل به خرید کاال از
حساب برداشت می کرده است.
به گفته وی ،متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع
قضایی معرفی و با قرار ده میلیارد ریالی روانه زندان
شد.

سوء تغذیه  ،علت مرگ
خــرس تـک دسـت
جنـگل های مازندران

جوانان دیار میرزا | مسئول یگان حفاظت محیط زیست
مازندران گفت که یک قالده خرس قهوه ای تک دست
در منطقه دودانگه شهرستان ساری به خاطر سوء تغذیه
تلف شده است .مسلم آهنگری در گفت و گو با ایرنا
افزود :این خرس روز سه شنبه هفته جاری در حالی
که ضعف شدید حرکتی داشت ،در روستای باجی میان
بخش دودانگه ساری توسط محیط بانان منطقه زنده
پیدا شده بود  .وی افزود :محیط بانان با همکاری مردم
این حیوان را به دامپزشکی ساری منتقل کردند  ،ولی
به دلیل شدت سوء تغذیه حین درمان تلف شد.
مسئول یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت:
 2سال پیش ماموران و محیط بانان محیط زیست
مازندران و سمنان چندین بار این خرس یک دست را
در حالی که مشکلی نداشت دیده بودند  ،ولی به نظر
می رسد در این مدت به خاطر نداشتن دست  ،برای
شکار و تغذیه دچار مشکل شده بود .آهنگری افزود :
هنوز کالبد شکافی بر روی این حیوان صورت نگرفته
است و دلیل قطع بودن دست این خرس مشخص
نیست.وی جمیعت خرس قهوه ای در جنگل های
مازندران را مناسب توصیف کرد و بیان داشت  :هر چند
این حیوان دشمن طبیعی ندارد  ،اما همواره در معرض
خطر شکار و تله انسان ها و حوادث طبیعی قرار دارد.
خرس قهوه ای از گونه های حیوانی جنگل های
مازندران بویژه در مناطق حفاظت شده و پارک های
ملی این استان است.حدود  507هزار هکتار از مساحت
 2میلیون و  400هزار هکتاری مازندران را مناطق
حفاظت شده تشکیل می دهد.

 3و 4مهرماه انزلی میزبان رقابت های
کشتی ساحلی کارگران کشور

جوانان دیارمیرزا | نخستین دوره رقابت های کشتی
ساحلی کارگران کشور از سوم مهرماه به میزبانی
مجتمع کارگران بندرانزلی آغاز می شود.
معصومی با اعالم این خبر گفت  :این مسابقات با
همکاری هیات ورزش کارگران  ،اداره کل تعاون،
کار ورفاه اجتماعی گیالن و حمایت شرکت
نیوساد  3و 4مهرماه در مجتمع رفاهی کارگران در
سنگاچین بندرانزلی برگزار می شود.
وی افزود  :همراه داشتن دفترچه بیمه تامین
اجتماعی از استان اعزام کننده با داشتن حداقل
 3ماه سابقه پرداخت مستمر ،کارت بیمه ورزشی و
معرفی نامه ازهیات ورزش کارگران استان عزامی از
شرایط عمومی حضور در این پیکارهاست.
معصومی در پایان گفت  :نخستین دوره رقابتهای
کشتی ساحلی کارگران کشوردر چهار وزن منهای
 ، 70منهای  ، 80منهای  90و به اضافه 90
کیلوگرم برگزار خواهد شد و نفرات برتربه اردوی
انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی کارگران برای
شرکت درمسابقات جهانی  2017ورزش کارگران
در لتونی دعوت می شوند.

جوانان دیار میرزا | محمدباقر
نوبخت پنجشنبه شب در نشست
صمیمی با خانواده های معظم
شهدای گیالنی مدافع حرم در
رشت افزود :کار شهدای مدافع
حرم و خانواده های آنان ،در تاریخ
ثبت خواهد شد.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه
اثرگذاری شهدا در صحنه های
مختلف متفاوت است اظهار کرد:
گاهی شهادت در جهان اسالم
موجب احقاق حقی می شود و
گاهی دفاع از سرزمین و در هر
کجایی ،این کار ارزشمند است و
هریک از این شهیدان ،در مقاطع
و صحنه های مختلف ،توانسته اند
افتخارات بزرگی را بیآفرینند.
نوبخت با اشاره به دسیسه های
استکبار جهانی و خدمتی که
شهدای مدافع حرم برای خنثی
کردن توطئه های آنها انجام داده
اندگفت :استکبار به دنبال آن بود
که برخی دولت ها را ساقط کرده و
دولت هایی جدید بر سر کار آورد
و به گونه ای وانمود سازد که این
تغییر ،خواست مردم است.

وی خاطرنشان کرد :در همین راستا ،افکار
عمومی را طوری هدایت می کردند که گویی
مردم در تالش برای ساقط کردن این دولت
ها هستند اما امروز ،مشخص شده که آنها
مردم نبودند و اکنون ،داعش می خواهد همین
صحنه را در سوریه پیاده سازی کند .نوبخت
با اشاره به تفاوت های سوریه در جهان اسالم
گفت :سوریه ،در خط مقدم مقابله با رژیم
صهیونیستی است و اگر درک سیاسی داشته
باشیم ،درمی یابیم که بقای سوریه ،موجب

بقای خط مقاومت در جهان اسالم است .معاون
رئیس جمهوری ادامه داد :درود بر جوانان ما
که خوب تشخیص دادند به صحنه ای رفتند
و از جایی دفاع کردند و تاثیری که گذاشتند؛
صحنه جنگ را عوض کرده و آنها ،ما را سرافراز
کرده اند .وی گفت :همه این جانفشانی ها
چه در دوران پیروزی انقالب ،چه در دوران
پر افتخار دفاع مقدس و چه امروز ،کار بسیار
بزرگ و ارزشمندی است.نوبخت این اقدام مهم
را نشانگر آگاهی و بصیرت شهدای مدافع حرم

دانست و به خانواده های این
شهیدان ،برای افتخارآفرینی
فرزندان آنها تبریک گفت و
خاطرنشان کرد :تاریخ کار بزرگ
این عزیزان را ثبت می کند.
نوبخت ادامه داد :بنده از سوی
دولت ،خود را موظف می دانم در
سازمان برنامه و بودجه ،پشتیبانی
های الزم را انجام دهم ،چراکه این
شهیدان جایگاهی ویژه دارند و با
شهادت خویش ،مسئولیت سنگینی
بر دوش ما گذاشتند که بخشی از
آن مسئولیت در عرصه های ملی
و بخشی دیگر در حوزه های بین
المللی است.
وی خواستار تشکیل کارگروه ویژه
ای در استان گیالن در راستای
رفع نیازهای خانواده های معظم
شهدای مدافع حرم شد و گفت:
باید بکوشیم این کارگروه ،الگویی
برای سایر استان ها باشد.
در پایان این مراسم ،تابلویی از
عکس شهدای مدافع حرم به
محمدباقر نوبخت معاون رئیس
جمهوری اهدا شد .استان گیالن
 ۱۷شهید مدافع حرم دارد.

افتتاح  ۸کلینیک حقوق شهروندی
در گیالن
جوانان دیار میرزا |صابر عاشری :آیین افتتاح
همزمان هشت کلینیک حقوق شهروندی در
شهرستان های رشت ،الهیجان ،رودسر ،بندر
انزلی و لنگرود برگزار شد.
رضا جعفری معاون امور اجتماعی بهزیستی
گیالن در این مراسم با بیان اینکه در راستای
تفاهمنامه کشوری فی ما بین معاونت حقوق
بشر و بین الملل وزارت دادگستری با کانون
کلینیک مددکاری اجتماعی تحت نظارت
بهزیستی این کلینک ها در استان گیالن افتتاح
می گردد ،گفت :هدف اصلی این کلینک ها
آموزش حقوق شهروندی و حمایت حقوقی از
شهروندان است.
وی با اشاره به اینکه این کلینیک ها برای تمام
شهروندان است ،افزود :این کلینیک ها سعی
دارند تا شهروندان به حقوق واقف گردند و
همچنین احساس تکلیف بیشتری در قبال
وظایف خود نمایند.
جعفری کاهش آسیب های اجتماعی را مهم
دانست و افزود :بسیاری از افراد بدون اینکه
بدانند حقوق سایرین را پایمال می کنند که ما
در تالشیم این معضل حل گردد.
پارسی مدیرکل بهزیستی گیالن نیز در این
مراسم با بیان اینکه  ۱۱کلینیک مددکاری در
استان گیالن داریم ،گفت :در این کلینک ها از
افراد متخصص استفاده می شود.
وی گفت :ارتباط سازمان بهزیستی گیالن با سایر
نهادها بسیار مطلوب است و تفاهم نامه های
متعددی را امضا کردیم و به وسیله این همکاری
ها می توان بسیاری از مشکالت مرتفع گردد.

محمد عباسی معاون حقوق بشر و امور بین
الملل وزارت دادگستری ضمن تبریک اعیاد
قربان و غدیر ،اظهار کرد :وقتی از حقوق بشر
صحبت می کنیم یعنی ارزش های مبتنی بر
کرامت انسانی و وقتی آن را در یک کشور عملی
می کنیم برابر است با حقوق شهروندی.
وی افزود :در اهمیت حقوق شهروندی همین
بس که یک فصل قانون اساسی کشور به این
موضوع می پردازد .اما متاسفانه در بسیاری از
زمینه ها حقوق افراد در کشور رعایت نمی شود.
عباسی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی بسته
ای نیست که از شرق یا غرب بیاید و در کشور
عملی شود ،افزود :برای جلوگیری از آسیب های
اجتماعی نیازمند یک حرکت جهادی و انقالبی
است .معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت
دادگستری همچنین ادامه داد :برطرف کردن
آسیب های اجتماعی کار یک سازمان نیست
و باید همه مردم و سازمان ها دست به دست
هم دهند .هیچ دولتی چه چپ و چه راست تا
کنون به تنهایی نتوانسته مشکالت شهروندان را
برطرف نماید بنابراین باید دولت ها به سازمان
های مردم نهاد اهمیت دهند.
عباسی با بیان اینکه هر زمان کار را به مردم
واگذار کردیم به نتیجه مطلوب رسیدیم ،اظهار
داشت :دولت باید نقش هدایتگر را داشته باشد
و این سازمان ها را حمایت کند.
معاون حقوق بشر و بین الملل دادگستری اظهار
کرد :دولت تدبیر و امید سعی دارد با احداث
کلینیک شهروندی در سرای محالت بسیاری از
مشکالت شهروندان را برطرف نماید.

نفوذ تئاتر در همه هنرها
جلسات نقد بعد از اجرای هر
اثر برگزار شود

جوانان دیار میرزا | یروز فاضلی ،مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی گیالن صبح روز پنجشنبه
(٢٥شهریور) در اختتامیه جشنواره تئاتر استان
گیالن در مجتمع فرهنگی هنری خاتم االنبیا
(صلی اهلل علیه و آله) رشت اظهار داشت :در
بیست و نهمین جشنواره استانی تئاتر گیالن از
 ١٨اثر ارسالی به دبیرخانه ٩ ،اثر پذیرفته و اجرا
شد.
وی با بیان اینکه در برگزاری جشنواره های تئاتر،
گیالن نزدیک به تهران است اما در مقام نقد پنبه
گیالن را می زنند ،افزود :نقادی یک واقع بینی
است که به اثر کمک می کند تا آن اثر دیده شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با بیان
اینکه بعداز هر اجرا باید نقد و نظر باشد تا آستانه
تحمل هنرمندان زیاد شود ،گفت :در همه جهان
بعد از اینکه اثری انتشار یافت ،نقد می شود.
فاضلی ،نقد را ارزش گذاری بر روی یک اثر
دانست و تصریح کرد :تاریخ هنر نشان داده هر
چیزی با هنر آمیخته شود ،شاهکار می شود.
وی با بیان اینکه بعد از اجرای هر اثر ،جلسات نقد
برگزار شود ،خاطرنشان کرد :تئاتر فقط جامعه را
به نقد نمی کشد بلکه خود را هم نقد می کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با بیان
اینکه با نقد است که به هنرمندان می رسانیم
کارشان دیده شده است ،اظهار داشت :تئاتر در
همه هنرها نفوذ دارد.

همسر شیون فومنی:
دغدغه شیون فقط مردم بود
وی در پایان گفت :یک حقوق دان ،یک روانشناس و یک مدادکار
هسته اصلی کلینیک های شهروندی را تشکیل می دهد.

لزوم برگزاری دوره بازآموزی
شرح وظایف کارمندان

یونس رنجکش مدیرکل امور اجتماعی استاندار گیالن با بیان اینکه
فرهنگ سازی مشکلی است که در زمینه حقوق شهروندی وجود
دارد ،گفت :امیدواریم برنامه ریزی ها در راستای فرهنگ سازی باشد.
رنجکش پیشنهادبرگزاری دوره بازآموزی شرح وظایف برای
کارمندان دولت را ارائه داد و اظهار کرد :بسیاری از کارمندان وظایف
خود را در پست هایی که هستند نمی دانند و این موضوع باعث
نارضایتی مردم می گردد.

فرمانده سپاه قدس گیالن خبرداد:

ایجاد دهستانهای پیشرفته ایرانی اسالمی در گیالن

جوانان دیار میرزا | سردار محمد عبداهللپور ظهر امروز
در مجمع عالی بسیج گیالن با اشاره به ابالغ مقام
معظم رهبری مبنی بر ایجاد  ۱۰۰نقطه از کشور به
عنوان دهستانهای نمونه پیشرفته ایرانی اسالمی
اظهار کرد :دهستانهای مذکور باید در حوزههای
زیرساخت ،فرهنگ ،بهداشت و درمان و اشتغال الگو
باشند.
وی از شناسایی دهستانهای زیر خط فقر در گیالن
خبر داد و افزود :طرح ایجاد دهستانهای پیشرفته
ایرانی اسالمی در سه یا چهار دهستان توسط سپاه
با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،بنیاد
مستضعفان و دولت در استان اجرایی میشود.
فرمانده سپاه قدس گیالن با بیان اینکه طرح مذکور
در مناطق غرب ،شرق و جنوب استان اجرایی میشود،
تصریح کرد :اکنون سه دهستان به عنوان نمونه الگوی
پیشرفته ایرانی اسالمی در گیالن انتخاب شده و باید
چهار محور مذکور در آن پیادهسازی شود.
عبداهللپور ،ایجاد دهستانهای پیشرفته ایرانی اسالمی
را اقدامی بسیار ارزشمند خواند و بیان کرد :موضوع
مذکور از پراکندگی در حوزههای عمرانی و آبادانی
تا حد بسیاری جلوگیری میکند و میتوانیم الگوی
دهستانهای پیشرفته ایرانی اسالمی را به تمام دولتها
نشان دهیم.
وی ،ایجاد دهستانهای پیشرفته ایرانی اسالمی
را نیازمند کمک مجامع بسیج عنوان کرد و گفت:
کارگروههای اشتغال و اقتصاد ،فرهنگ ،درمان و عمران
مجامع بسیج باید در زمینه مذکور فعال شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن:

فرمانده سپاه قدس گیالن با اشاره به اینکه ایجاد
دهستانهای پیشرفته ایرانی اسالمی نیازمند اقدام
جهادی نیروهای بسیجی است ،خاطرنشان کرد :موضوع
مذکور را مقام معظم رهبری از سپاه طلب کرده است و
بسیجیان باید در این زمینه خطشکن باشند.
عبداهللپور در ادامه بر پیگیری برگزاری مجامع بسیج در
شهرستانها تاکید کرد و یادآور شد :فرمانده سپاه در
نواحی در برگزاری مجامع بسیج و کارگروههای آن در
شهرستانها باید جدیت بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه تشکیل مجامع بسیج در شهرستانها
روبه پیشرفت است ،اظهار کرد:

بستر فعالیتهای بسیاری در شهرستانها فراهم است.
فرمانده سپاه قدس گیالن به اجرای برنامهها توسط
مجامع بسیج در آینده اشاره کرد و افزود :برنامههای
مختلف با کارشناسی مجامع بسیج اجرایی میشود.
عبداهللپور با اشاره به اینکه موضوع اشتغال در روستاها
تبدیل به مسائل بسیار حساس برای نظام شده است،
بیان کرد :مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه در مرز
آسیبهای جدی رسیده و اگر در این زمینه تالش نکنیم
و مشکالت برطرف نشود ،احتمال دارد این موضوعها در
حفظ و پاسداری از انقالب برای ما چالشهای جدی
بهوجود آورد.

جوانان دیار میرزا | زلیخا صفری :خانم زهرا اقبال
شعار همسر شیون فومنی در گفتگو با ما گفت:
زندگی من با شیون سراسر خاطره است و من
امروز با او زندگی می کنم و او در کنارم هست.
خانم اقبال شعار به ازدواجش با شیون زمانی که
۱۷سال سن داشت اشاره کرد و گفت :سال ۴۸
با ایشان ازدواج و مدتی در مازندران و سمنان
بودیم چون او معلم بود بعد به شهرستان فومن
آمدیم و بعد به رشت رفتیم.
وی افزود :زندگی ما همه اش شعر بود و او اکثرا
شبها در خلوت خود شعر می سرود و همیشه من
اولین کسی بودم که شعرش را می شنیدم .من و
شیون دوست هم بودیم.
همسر شیون فومنی در ادامه گفت :سعی می
کردم تمام خرید و کار خانه را انجام دهم و حیف
می دیدم ایشان وقتش را برای این کارها بگذارد.
دغدغه شیون فقط مردم بودند .او حتی در زمان
بیماریاش و با وجودی گه بستری بود می پرسید
که قیمت کاال و میوه مناسب است تا مردم قدرت
خربد داشته باشند؟!
وی افزود :شیون همیشه از من تشکر می کرد
و می گفت تو ایثار زیادی کردی تا من به اینجا
برسم.
خانم اقبال شعار دلیل موفقیت را داشتن خانواده
محکم می دانست و تاکید کرد؛ از فرزندانم انتظار
دارم تا راه پدرشان را ادامه دهند و نامش را با
حفظ آثارش زنده نگه دارند.
« آنک» تنها دختر شیون نیز در گفتگو با خبرنگار
دیارمیرزا گفت :من اگر چه سن و سالم کم بوده
ولی ویژگیهای منحصر به فرد و مردمی بودن
پدر در ذهنم بر جسته است.
وی افزود :سعادت نداشتم که بیشتر در کنار پدر
باشم ولی او همیشه با ما است .من بسان دیوان
حافظ به کتاب بابا تفال می زنم.
«آنک» اشعار پدر را چراغ راهی در زندگی خود
خواند و گفت :شعر پدر مرا در بهتر زندگی کردن
یاری می کند .من تالش کردم تا شعر پدر را به
زبان انگلیسی ترجمه کنم.
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مدیر کل بنادر و دریانوردی گیالن :طرحهای جدید سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر گیالن

سهم صنایع دریایی و بندری از  GDPکشور کمتر از  ۱۰درصد است

جوانان دیار میرزا | حسین چراغی ،مدیرکل بنادر و
دریانوردی گیالن با بیان اینکه سهم صنایع بندری و
دریایی ایران در  GDPکشور قابل توجه نیست و زیر
 ۱۰درصد است ،افزود :با توجه به قرار گرفتن ایران در
مسیر چندین کریدور بینالمللی میتوانیم با چند راهکار
و برنامهریزی در بخش ترانزیت و در بخش صادرات به
خصوص صادرات به کشورهای حاشیه و کشورهایی که
به محصوالت ما نیاز دارند ،میتوانیم به افزایش سهم
صنعت بندری و دریایی در  GDPدست یابیم.
چراغی با اشاره به اینکه صنایع دریایی و بندری در
حوزههای مختلف اشتغالزایی ،درآمدزایی و پویایی
اقتصاد نقش مهمی را ایفا می کنند ،گفت :از آنجایی که
ایران به دلیل دسترسی مستقیم به دریا هم در شمال
و هم در جنوب پتانسیل ویژهای در این حوزه دارد،
اگر بتوانیم همه ظرفیتهای موجود در صنایع دریایی
و بندری را در حوزه واردات ،صادرات و ترانزیت فعال
کنیم ،خواهیم توانست سهم قابل توجهی را در GDP
( تولید ناخالص داخلی) به خود اختصاص دهیم.

وی ادامه داد :با توجه به موقعیت استراتژیک ایران
برای اتصال کشورهای  CISبا جمعیتی حدود
 ۳۰۰میلیون نفر به جنوب کشور و آبهای آزاد،
اگر هماهنگی و همافزایی بین ارگانهای دولتی و
بخش خصوصی اتفاق بیفتد میتوانیم از ظرفیتهای
ترانزیتی کشورمان به صورت بهینه و کامل استفاده
کنیم.
چراغی با بیان اینکه فقط  ۲۰تا  ۳۰درصد از
ظرفیتهای ترانزیتی کشور فعال هستند ,اظهار
کرد :ما با فعالسازی مسیرهای ترانزیتی میتوانیم
ارزآوری قابل توجهی داشته باشیم .عالوه براین در
حوزه صادرات به کشورهای  CISبه ویژه روسیه
پتانسیلها و ظرفیتهای قابل توجهی داریم که
تاکنون به طور کامل استفاده نشده و میتوانیم با
برنامهریزی و هدف گذاری در این بخش ،سیاست ها
و اهداف درونزا و برونگرا بودن اقتصاد مقاومتی را
در این بخش محقق کنیم.
وی با اشاره به اینکه در دنیا به طور معمول سهم صنایع

بلیط نمایش فصل شیدایی کامال
رایگان است
جوانان دیار میرزا | مجید رحمانی دبیر اجرایی نمایش
بزرگ فصل شیدایی در گفتگو با دیارمیرزا به استقبال
ویژه مردم در سومین شب اجرای نمایش بزرگ فصل
شیدایی و حضور نزدیک به  ۶هزار نفری در شب جمعه
 ۲۶شهریور اشاره کرد و گفت :از مردم والیتمدار؛
فرهنگ دوست و هنرپرور گیالن تقاضا می شود که
حضورشان را به شب های پایانی موکول نکنند.
رحمانی اظهار داشت :بلیط نمایش کامال رایگان بوده
و غیر قابل خرید و فروش است .این بلیط ها بعنوان
دعوتنامه ای جهت توزیع مناسب و هدفمند مخاطبان
در طول  ۱۰شب و همچنین شرکت در قرعه کشی
کمک هزینه سفر به عتبات عالیات توزیع می گردد.
وی افزود :اتوبوس رایگان از میدان مصلی به محل
نمایش از ساعت  ۱۸الی  ۲۰مهیاست و در پایان
نمایش نیز سرویس برگشت دایر می باشد.
دبیر اجرایی نمایش بزرگ فصل شیدایی تصریح کرد:
آن دسته از عزیزانی که بلیط شب های گذشته را
دریافت و به هر دلیل امکان حضور نداشته اند می
توانند در شب های آتی با همان بلیط مهمان فصل
شیدایی باشند .رحمانی خاطرنشان کرد :توزیع بلیط
در سطح شهر رشت؛ از طریق سایت سراج ۸به آدرس
 ir.www.seraj۸و همچنین در محل ورودی و نیز
نمایشگاه فرهنگی جنب سالن نمایش انجام می شود.
وی افزود :همچنین عالقمندان میتوانند در چهار نقطه
از شهر رشت از جمله باجههایی پیاده راه فرهنگی علم
الهدی ،میدان شهدای ذهاب (شهرداری) ،گلسار (فلکه
صابرین) و پارک شهر (نمایشگاه فرهنگی) به طور
حضوری بلیط نمایش را به صورت رایگان تهیه کنند.

دریایی و بندری حدود  ۴۰تا  ۴۵درصد از  GDPاست
و ما باید به این عدد نزدیک شویم ،گفت :اکنون سهم
این صنایع از  GDPکشور کمتر از  ۱۰درصد است.
این مقام مسوول در اداره بنادر و دریانوردی استان
گیالن افزود :خوشبختانه ،به طور مستقیم در تبصره
 ۲۱برنامه ششم توسعه افزایش ظرفیت صنایع دریایی
و بندری اشاره شده که امیدواریم در اصالحات بعدی
کاملتر شود و به این ظرفیتها توجه بیشتری داشته
باشیم .به گفته چراغی؛ سازمان بنادر به عنوان
مرجع دریایی کشور در این صنعت ،در حال توسعه
زیرساختها و روساختهای بندری و دریایی است تا
ظرفیتهای بنادر را متناسب با حجم بازار هدف هم
در شمال وهم در جنوب کشور افزایش دهد .در واقع،
نخستین نقش سازمان بنادر توسعه زیرساختهاست
که به خوبی و براساس برنامههای از پیش تعیین شده
در حال انجام است و پس از آن ،باید مباحث مربوط
به مطالعات بازار و بازارشناسی به کمک بخشهای
خصوصی فعال در این صنعت مورد توجه قرار گیرد

تا با استفاده زیرساختهای فراهم شده ،ظرفیتهای
بازار را فعال کند و به اهداف مورد نظر برسد.
چراغی تصریح کرد :به طور کلی ،خزر بازار بستهای
است و به همین دلیل بین ایران و چهار کشور دیگر
حاشیه دریای خزر تبادالت تجاری مستقیمی اتفاق
میافتد ،در بندر انزلی ۵۲ ،درصد از سهم تبادالت
تجاری ما با کشور روسیه ،حدود  ۴۰درصد با قزاقستان،
حدود  ۵درصد با آذربایجان و  ۳درصد با ترکمنستان
در حال انجام است البته سعی می کنیم سطح تبادالت
تجاری خود را با افزایش ترانزیت به باالترین سطح
برسانیم .در واقع با توجه به اینکه این کشورها کاالهایی
را برای انتقال به کشورهای همسایه ما در جنوب کشور
و کشورهای نظیر هند و آسیای جنوب شرقی دارند که
ما باید بتوانیم این بخش از بازار را فعال کنیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن در خصوص طرحهای
جدید سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر گیالن
یادآور شد :اخیرا قراردادهایی برای ساخت و تکمیل زیر
ساخت های تجاری منعقد شده است که با این

رویکرد در حال تکمیل حلقههای لجستیکی کاال از مسیر بنادر گیالن در بخش
دریایی و بندری هستیم که با این سرمایه گذاری ها می توان حجم جابجایی کاال
به ویژه غالت ،مواد نفتی ،مواد اولیه و صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی
را در دریای خزر افزایش داد.
چراغی تاکید کرد :برای چندین طرح هم در حال فراخوان و شناسایی سرمایه
گذار هستیم که شامل اجرای پروژه تعمیر و کشتیسازی ،پروژه مجتمع
گردشگری دریایی یا مارینا ،چندین انبار و سیلو ،سردخانه ،پایانه صادراتی و
پروژه تولید برق در بنادر گیالن میشود.

برداشتن پل ورودی فومن
مردمراخوشحالمیکند

رئیس اداره میراث فرهنگی آستارا خبر داد:

دومین جشنواره غذای محلی در آستارا

جوانان دیار میرزا |پردل امیرینژاد در جمع کارکنان
اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
شهرستان آستارا در مهمانسرای جهانگردی این
شهرستان ،اظهار کرد :برگزاری دومین جشنواره
غذاهای محلی با همکاری هنرمندان صنایعدستی و
واحدهای گردشگری آستارا در دستور کار است.
وی با بیان اینکه بالغ بر  24واحد غذایی و گردشگری
آستارا در جشنواره مذکور به عرضه غذاهای آماده و
سرد محلی میپردازند ،افزود :زمان برگزاری این
جشنواره  6مهر همزمان با روز جهانی گردشگری
پیشبینی شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
آستارا هدف از برگزاری جشنواره مذکور را حفظ
سنتها و آشنایی با تغذیه سالم عنوان کرد .وی گفت:
کارشناسان بهداشت و تغذیه با حضور در جشنواره غذا
موارد بهداشتی را به واحدهای غذایی و گردشگری
آستارا گوشزد کنند.
امیرینژاد با بیان اینکه جذب گردشگر تنها با جاذبههای
تاریخی و فرهنگی تحقق نمییابد تصریح کرد :برای
جذب گردشگر داخلی و خارجی به تنوع غذایی نیاز
داریم و این تنوع غذایی در سایه توجه بیش از پیش به
جشنوارههای فرهنگی و الگوگیری واحدهای گردشگری

از یکدیگر امکانپذیر است.
به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری آستارا واحدهای غذایی و گردشگری این
شهرستان در قالب جشنواره مذکور میتوانند توانمندی
و ظرفیتهای نهفته خود را به معرض نمایش بگذارند.
امیرینژاد با اشاره به اینکه در قالب برگزاری چنین
جشنوارههایی میتوان غذاهای محلی آستارا از جمله
غذای «لونگی» را به عنوان یک برند در استان و کشور
معرفی کرد ،یادآور شد :گردشگران استان زنجان را با
جشنواره آش میشناسند.

جوانان دیار میرزا | حجتاالسالم مهدی افتخاری
شنبهشب در جلسه مجمع نمایندگان گیالن با مدیران
شورای حمل و نقل استان با قدردانی از تالش حسین
چراغی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن اظهار کرد:
اداره کل مذکور رتبه نخست کشوری را کسب کرده
است .وی در ادامه به آمادگی استقرار اداره هواشناسی
در فومن و شهر اشاره کرد و افزود :آب بسیاری در
رودخانههای شهرستانهای مذکور جاری است اما هدر
میرود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه گیالن نیازمند نهضت بزرگ آسفالت
است ،تصریح کرد :اگر ماده «ق» مانند شرکت گاز در
اداره راه و شهرسازی داشتیم میتوانستیم امر مذکور را
محقق کنیم .افتخاری همچنین با تاکید بر اینکه اتمام
پل ورودی فومن برای مردم این شهر ضرورت است،
بیان کرد :قرار نیست قصور مسؤوالن را به مردم وارد
کنیم و آنها را رنج دهیم.
وی ،خواستار اصالح پل ورودی شهر فومن شد و
تصریح کرد :اگر پل ورودی فومن برداشته شود مردم
بسیار خوشحال میشوند.

وزیر دادگستری در مراسم نخستین سالگرد شهید فاجعه منا حجتاالسالم مسلم قلیپور:

اجازه نمیدهیم خون مردم بیگناهمان پایمال شود

مشکل بزرگ جهان اسالم تجمع یک طایفه خبیث و کثیف در مرکز جهان اسالم است
جوانان دیار میرزا | مرضیه عسگری:
حجتاالسالم مصطفی پورمحمدی بعد از
ظهر امروز در مراسم نخستین سالگرد شهید
فاجعه منا حجتاالسالم مسلم قلیپور
گیالنی در مسجد جامع رحیمآباد رودسر
با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهید
قلیپور ،اظهار کرد :اشخاص فقط شاخص و
نمونه نیستند خداوند نه تنها ما انسانها را
بلکه ملت ها را هادی و راهور می داند.
وزیر دادگستری اظهار کرد :امروز اگر ملت
ایران ملتی سرافراز است و اگر مسلمانان
توانسته اند در غرب آسیا و شمال آفریقا
تاثیرافرین باشند و اگر نامزدهای انتخاباتی
آمریکا که دنیا آنها را تنها قدرت جهان می
داند از مردم ایران و ایرانی بد می گویند و
رقابتشان در بدگویی بیشتر نسبت به ایران
شده است نشان از یک مسئله است و آن هم
نشان از ارزش و نمونه بودن ملت ایران است.
وی با بیان این مطلب که به آمریکا و اسرائیل
چه ربطی دارد که از سیاسی کردم حج توسط
ایرانیان سخن به میان می آورند گفت :حج
برای ما مسلمانان است و کسی نیست به آنها
بگوید بدعهدیتان با خدا و حضرت موسی بر
همگان مبرهن و روشن است ،خدا لعنتتان
کرده است و در مقابل جهانیان دلیل و خوار
هستید.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه کودک
کشان و مظلوم کشان هم مگر درس اخالق
میدهند افزود :اسرائیل کجای دنیای اسالم
قرار دارد که برایمان تصمیم بگیرد آنان جز
ضربه به اسالم و جز توطئه علیه مسلمانان
کاری نکرده اند.حجت االسالم پور محمدی
اشاره داشت ۱۱۵ :میلیارد دالر هزینه خرید
اسلحه اسرائیلی هاست و بعد پول می دهند
سازمان ملل که آنان را از لیست آدم کش
ها حذف نماید.وی ادامه داد مشکل بزرگ
جهان اسالم تجمع یک طایفه خبیث و
کثیف اشرافی است که در مرکز جهان
اسالم خیمه زده اند و آنجا علیه مسلمانان
حکمرانی می کنند.وزیر دادگستری با اشاره
به اینکه ما نمی توانیم در مقابل این خباثت
کاری ها ساکت بمانیم اظهار داشت :امام ما
این راه را به ما نشان داد .رهبر عزیزمان ما
را با راه مقاومت در مقابل ظلم و عمل به
رسالت دینی مان آشنا ساخت و ما این راه را
راه جهاد و شهادت می نامیم.پورمحمدی با
اشاره به شخصیت حجه االسالم والمسلمین
قلی پور گفت  :ایشان بیش از  ۸۰اثر با این
سن کم از خود به جاگذاشته است و در موارد
مختلفی کار کرده است که تحسین برانگیز
بوده است.وی افزود :ایشان عالم نوآور نیز بوده
است و گفتنی است در توصیف ایشان گفته اند
که بشدت تفکر والیی داشته اند و از جایــگاه

رهبری عقده فقهی با اعتقاد حمایت کرده
است .وزیر دادگستری در پایان افزود:
راه این شهیدان که اثرات ماندگار دارند و
مظلومانه جان باخته اند پر رهرو است.

یدهیم خون مردم
اجازه نم 
بیگناهمان پایمال شود
وی خاطرنشان کرد  :شهدای حادثه منا
مظلومانه به شهادت رسیدند و تشنگی و
مظلومیت واقعه کربال نیز بار دیگر تکرار شد.
وزیر دادگستری افزود؛ حادثه منا از
پیچیدگی خاصی برخوردار بود و ما اجازه
نمیدهیم خون مردم بیگناه ما پایمال شود و
علیرغم تمام تالشهایشان که نگذاشتن این
مسئله پیگیری شود ما بدنبال آن می رویم
تا به نتیجه دست یابیم.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه راه شهیدان
زنده است افزود  :بعد از  ۴۰سال باز هم از
شهدایمان به بزرگی یاد میکنیم و این نشان
از این است که می گوییم راه شهدایمان
ادامه دارد و این است که دنیا از ایران حساب
می برد.وی تاکید کرد :ایران قدرت پایدار و
مردمش سرافراز هستند چرا که دولتمان
متکی به مردم است و مردم پیرو رهبر عظیم
کشورمان و متحد به خون شهدا است.

دولت یازدهم حرف ملت ما را
قشنگ تر زد
وزیر دادگستری اظهار داشت :ایران امروز
نسبت به  ۵سال و  ۱۰سال گذشته پیروزتر
و سرافرازتر است و اکنون می توانیم از
حقوقمان در مجامع بین المللی سخن به
میان آوریم و نشان می دهد مسیر انقالب ما
عزت ملی ما را افزایش داده است.
پورمحمدی اعالم کرد :تا دیروز در
مجامع بین المللی میگفتند شما در فالن
کنوانسیون حقوق حرف زدن و حق ورود
کردن ندارید .شما تحریم هستید اما امروز
در همه جای جهان حرف برای گفتن داریم.
وی اضافه کرد نمیخواهم بگویم دولت یازدهم
تافته جدا بافته است اما رییس جمهور ما از
توانمندی های خوبی برخوردار است و آنچه
اتفاق افتاد توسط ملت ما بود و دولت حرف
ملت ما را قشنگ تر زد.
این مقام مسئول با اشاره به دیدار با رهبر
انقالب افزود :حضرت آقا می گویند خطابم
در جریان برجام به طرف مقابل است و
دولت که زحماتش را می کشد ولی اگر می
ایستادیم امتیازات بیشتری می گرفتیم حال
امضا کردیم و ایستاده ایم و با اتحاد می
توانیم اجرایش نماییم.

فرهنگی  -اجتماعی
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هجدهمین یادمان شیون فومنی برگزار شد

تابستان آن سال؛

روایت غفلت و حسرت

تا قبله میشین مردمه من قبله نمایم

اگر میخواهیم روح شیون شاد شود از گیلکی غافل نشویم

هفته نامه جوانان دیارمیرزا | شماره5 6
فرهنگی

موفقیت هنرمند الهیجانی در
جشن خانه سینما

اگر میخواهیـم روح
شیـون شـاد شود از
گیلکی غافل نشـویم

جوانان دیار میرزا |مارال اسکندری:
تابستان آن سال ،نوشته ی دیوید بالداچی با ترجمه
ی شقایق قندهاری ،سال گذشته توسط نشر آموت
روانه بازار کتاب شده است .این رمان اثری متفاوت در
کارنامه ی دیوید بالداچی محسوب می شود .چرا که
تاکنون اغلب آثار او در ژانر پلیسی -جنایی جای می
گیرد .این نخستین رمان اوست که از مضمونی عاطفی
و خانوادگی برخوردار است .به قلم او تاکنون نزدیک به
بیست و پنج رمان منتشر شده که اکثریت جزو آثار پر
فروش بوده اند .تابستان آن سال نیز چنینی توفیقی
نصیبش شده است .شایسته یادآوری است که رمان
های بالداچی به اغلب زبان های دنیا ترجمه شده اند و
این خود نشان از این دارد که داستان های او محدود
به جغرافیا و اقلیم خاصی نیست .تابستان آن سال،
روایت افسری  ۳۵ساله بازمانده از جنگ های آمریکا در
خاورمیانه است که دچار بیماری العالجی شده و خود
و خانواده اش ،نومیدانه در انتظار مرگش هستند .لیزی،
همسر جک ،شبانه برای خرید دارو از منزل خارج شده
و بر اثر سانحه تصادف اتومبیل می میرد .دختر شانرده
ساله و دو پسر آنها بین اقوام مادری برای نگهداری
تقسیم می شوند و جک در آسایشگاه به تنهایی در
انتظار پایان زندگی اش است که معجزه ای رخ می
دهد و جک به طور غیر منتظره ای سالمتی اش را باز
می یابد .حاال او درصدد جبران فرصت های از دست
رفته بر می آید و به همین علت یک بار دیگر فرزندانش
را در خانه ای موروثی از جد مادری لیزی گرد هم می
آورد و … تابستان آن سال ،یک درام خانوادگی ست
بدون هیچ زایده ای .قصه ای شسته و رفته و سرشار
از عواطف و روابط انسانی .نویسنده با تبحر و چیرگی
قابل تحسینی ،بر ساختار داستان مسلط است و اثری
خلق کرده که جهش قابل توجهی نسبت به ادبیات
عامه پسند دارد .اما در زمره ی ادبیات جدی قرار نمی
گیرد .هر چند که خواننده ی حرفه ای را نیز با زیرکی،
به خود سرگرم می دارد .چرا که بالـداچی به اصول
داستـان نویسی کامال مسلط است و تالشش برای ارائه
ی یک اثر بی نقص ،به بار می نشیند .در صفحه ی
 ۳۱۸کتاب می خوانیـم « :تو ممکن است کاری را
عالی و بدون نقص انجـام بدهی ،هر کاری که فکر
می کنی الزم است ،بکنی و هر توقعی که بقیه مردم
دارند ،برآورده کنی؛ با این حـال باز هم به نتیجـه ای
که تصور می کنی سزاوار هستی نرسی .زندگی دیوانه
کننده و جنون آمیز است و اغلب اصال با عقل جور
در نمی آید ».در واقع تابستان آن سال روایت غفلت
آدمی است و حسرتی که با روزگار او عجین شده است.
نادیده گرفتن اینکه هر صبح یک معجزه است و مرگ
که همیشه و هر لحظه در تعقیب زندگی است .این
رمان را با خیـالی آسوده و مطمئن می شود به آنها که
در ابتدای آشنایی و الفت با کتاب و کتابخوانی هستند
پیشنهاد داد .بی شک با مطالعه این رمان ،شروع خوبی
با داستان خواهند داشت.

جوانان دیار میرزا | زلیخا صفری:
هجدهمین یادمان شیون فومنی شاعر
شالیزار های شمال با حضور مسئوالن و
هنرمندان کشوری و استانی برگزار شد.
در این مراسم حجتاالسالم محمدمهدی
افتخاری نماینده مردم فومن و شفت در
مجلس شورای اسالمی در ابتدا با شعر
مشهور شیون «تا قبله میشین مردمه من
قبلهنمایم /سودای چپ و راست نرم فکر
شومایم» آغاز کرد.
افتخاری در ادامه شعر شیون را تنها راه
درمان دردها خواند و گفت :همه مردم
گیالن با شعر شیون آشنایی دارند.
وی تلفیق اشعار شیون را مضامینی از
درد جامعه خواند و گفت :من در انتخابات
امسال از شعر شیون استفاده کردم.
نماینده مردم فومن و شفت خواندن شعر
شیون را بهترین و شادترین لحظات زندگی
خود خواند و گفت :شیون اندیشه خود را
در شعرش به تصویر میکشید.
افتخاری زبان شعر شیون را تحلیلی خواند
و گفت :در نگاه این شاعر بهترین راه گفتن
درد جامعه شعر پر از احساس بود که
جامعه را زنده نگه میداشت .امروز ما برای
درمان درد جامعه باید با کمک گفتههای
این بزرگان بهجایی برسیم.
وی شیون را افتخار مردم شهر فومن خواند
و گفت :امیدوارم ما نیز خدمت به مردم
را در برنامه تدوینشده خود داشته باشیم.
امیدوارم بتوانیم برای جوانان اشتغال الزم
فراهم کنیم تا همه از توان مالی برخوردار
شوند.
افتخاری در پایان سخن خود را با این شعر
دست گیل واجه تی
شیون به پایان برد :می
َ
َدس تمیزه می دیل ناجه داره تی نیزه تیزه.

پیام استاندار گیالن به همایش گرامیداشت شیون

دکتر محمدعلی نجفی استاندار گیالن در این پیام که عصر امروز توسط میر شمس
مؤمنی زاده فرماندار شهرستان فومن در این مراسم بزرگداشت قرائت شد با اشاره به
اینکه گیالن بهعنوان یکی از تجلیگاههای ارزشمند نشر هنر و ادب از دیرباز بهعنوان
زادگاه هنرمندان نامی و پرآوازه زبانزد است نوشته است :در این میان مرحوم شیون
فومنی بهعنوان یکی از شاعران موفق در حوزه شعر محلی توانست فرهنگ غنی گیالن
که درگذر زمان در حال فراموشی بود را اشاعه دهد و از سویی دیگر با انتشار مجموعه
اشعار فارسی فاخر از شاعران تأثیرگذار و توانای معاصر هم بشمار رود.
استاندار گیالن در ادامه این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم میر احمد سید
فخری نژاد (شیون فومنی) و آرزوی علو درجات برای وی ،از خداوند متعال افزایش
روزافزون موفقیت هنرمندان ارجمند را در مسیر حفظ اصالت و آثار بومی و محلی
و خلق اثرهای جدید خواستار شد و از تالشهای برگزارکنندگان مراسم بزرگداشت
تشکر کرد.
فرماندار فومن بعد از قرائت پیام استاندار گیالن از برگزارکنندگان این مراسم تقدیر کرد
و گفت :شیون شهریار گیالن است.
فیروز فاضلی مدیرکل ارشاد اسالمی استان گیالن ضمن گرامیداشت این شاعر بزرگ
گفت :ایشان شهریار اقلیم شعر گیلکی است و من از حضور استاد بهمنی برای حضور در
گیالن و این مراسم تشکر میکنم.
وی آسمان استان گیالن را باشخصیتهای بینالمللی چون آیتاهلل بهجت فومنی،
گلآقا ،کیومرث صابری و شیون فومنی پرستاره تصویف کرد و گفت :نیمی از مردم
جامعه گیالن شعر شیون را میدانند.
وی افزود :در شعر شیون هماهنگی خاصی وجود دارد که ستودنی است.

علی نوبخت عضو کمیسیون بهداشت
مجلس نیز در این مراسم بابیان اینکه در
دوران دبیرستان با شعر شیون آشنا شده
است اظهار کرد :او فقر را درک و تهاجم
به ظلم داشت و این بود که شعرش همه
را تحت تأثیر قرار میداد.
در دهه  ۷۰بود که برادرم نماینده بود
و از من خواست به منزلش بروم .وقتی
وارد منزل برادرم شدم شیون را دیدم و
اولین بار بود که از نزدیک او را دیدم
خیلی دوستش داشتم و او را در بغل
گرفتم.
وی افزود :با بررسی پرونده بیماریش
و نگاه به مدارک پزشکی دیدم که
کلیههایش ازکارافتاده از ایشان خواستم
به تهران برای مداوا بیاید و او را به
بیمارستان شخصی که کار میکردم
بردم .نوبخت در ادامه گفت :مدتی که
آنجا بستری بود باروحیهای که داشت
همه اطرافش جمع میشدند .سعی
داشتیم با اجازه خودش پیوند کلیه را
انجام دهیم ولی کبدش اجازه نداد و
او بعد از مدتها تحمل درد از پیش ما
رفت .وی در ادامه به وجود فرزند ارشد
شیون اشاره کرد و گفت :حامد فومنی
توانسته راه پدر را ادامه دهد.
نوبخت به مسئوالن استان و شهرستان
به خاطر این بزرگداشت تبریک گفت
و تصریح کرد :شیون دلش برای فقرا
میتپید و بر حاکم ظالم میتاخت آنهم
در استانی که بیکاری باالست.
وی افزود :به تأثیر از شعر شیون همقسم
شویم و برای توسعه گیالن تالش کنیم
و از جمعیتی که دلشان به حال گیالن
میسوزد در توسعه گیالن استفاده کنیم
تا روح شیون شاد شود.
نوبخت گفت :شیون به فارسی مسلط بود
ولی شعرهایش به گویش محلی است و
امروز گویشهای محلی ما دستخوش
تغییرات است و اگر میخواهیم روح
شیون شاد شود از گویش گیالنی غافل
نشویم.
گفتنی است استقبال از مراسم
بزرگداشت شیون به حدی بود که جمع
کثیری از میهمانان ایستاده در مراسم
حضور داشتند.

مدرسه خیرساز  ۶کالسه مقطع ابتدایی رحیم موثق در بندر انزلی
افتتاح و به بهره برداری رسید

یادداشتگیلکی

اونی نام ُو یاد ،همیشک
جاودانه َیه
شیون فومنی ،بام ُو َو
جوانان دیار میرزا |سالگر َده
َ
بوگوذشت ،ا ّما اونی نام ُو یاد ،همیشک جاودانه
یَه؛ چی ِر کی ،گیلکی شعر ُو گیلکی فرهنگَ ،جه
اونی قشنگه شعران ،اوجور شَ َوالَه بیگیفت کی ،هر
گی خاموشی نارهِ.
شیون ،را َزه واژه یان َه شناختی ،دانستی که ایته
شعره مییان ،چی واژه ئی ،ک ُویا واستی ،قرار
گیالن َم َره،
فولکلور َه
بیگیرهَ .و َهتُو اونی آشنایی،
َ
َ
اونقد عمیق بو ،که هر تا جه اونی شعر ،از ضرب
فرزنده
المثل ِو گیلکی اصطالح ،بهره دارهِ .شیون،
َ
خود زمانه بوَ ،و مسایل ُو مشکالتَه اجتماعی یَه
اوجور ساده ُو روان ُو شیرین ،بیان کودی کی،
َه َمه َک َسه دیله مییان ،نیشتی .شیون ،از اویا
َ
الخط گیلکی ،سخت
کی دانستی ،خواندن َه رسم
انتشار َه ُصوتی یَه خو شعران،
ِیسه ،با
ُو دشوار ا َ
َ
اوشان َه ِور َده زبان َه مردومه کوچه ُو بازار چاکود.
گیالن
تا اویا کی هنوزم ،صدای شیون َه فومنی،
َ
مییان اوخان دا ِرهِ ،کی خو شعران َه پورخاطره یَه،
،خوانداند َره.
دوستداران َه گیلکی شعره ِر
َ
یاد ُو نا َم ا َ
شاعر َه مردومی یَه ،با بخشی از ایته اونی
َ
قشنگه شعر ،گرامی داریم:
اَمی ماران ،گیلکی ،دوعا کونید
گیالن لَبظ خودایا ،صدا کونید
ِ
خوشان جیجاکی دستان َه ذره
ِ
گیله تجربَه َم َرهَ ،د َوا کونید
دوستان دوعا
دوشمنا نفرین ُو
َ
گوشت ُو ناخوناً ،اَجور سیوا کونید
َدم بتو ،ا َبریدی ،آسمان َه جیر
عروسِ ه ،گریه َم َره ،عزا کونید
پس ِر ِه ُ ...دخت ِر ِه  ...خان َه مردا کِه،
خوشانی جان َه ذره ،فیدا کونید
نیشینید .پینیک پاره سر ،تنایی
َ
مرداک نیم تنه یه ،قبا کونید

نرگس آبیار :خدا سرنوشت
مرا با سینمای جنگ رقم زد

جوانان دیار میرزا | در خصوص تمایلش نسبت به
پرداختن به سینمای جنگ گفت :نمیدانم چطور
شد که خدا سرنوشت من را با سینمای جنگ رقم
زد یعنی زمانی که داستان مینوشتم و االن که
فیلم میسازم به نحوی خودم را برای فعالیت در
این زمینه مدیون میدانم.
وی افزود :فکر میکنم تا زمانی که در هر زمینهای
فیلم خواهم ساخت در کنار آنها به ساخت
فیلمهایی با موضوع جنگ نیز توجه میکنم چون
این کار را وظیفه خودم میدانم.
آبیار ادامه داد :موضوعات جنگ بسیار پرمایه
است و آنقدر بستر حوادث آن عجیب و غریب
و خاص است که در ذهن مخاطب چالش ایجاد
میکند و پرداختن به آن را دوست دارم.

جوانان دیار میرزا | هومن بهمنش فیلمبردار
جوان و خالق الهیجانی در هجدهمین جشن
خانه سینما که شامگاه روز دوشنبه  ۲۲مردادماه
در میدان مشق (باغ ملی) تهران برگزار شد برای
فیلم سینمایی «اژدها وارد می شود» ساخته مانی
حقیقی موفق به کسب جایزه تندیس و دیپلم
افتخار بهترین فیلمبرداری شد.
بهمنش متولد  ١٣٥٩در شهرستان الهیجان
است .وی در رشته کارگردانی سینما تحصیل
کرده و عضو انجمن مدیران فیلمبرداری سینمای
ایران ،انجمن فیلم کوتاه سینمای ایران ،بنیاد ملی
نخبگان ایران ،آکادمی علوم و فنون سینمایی
آسیا پاسیفیک  -استرالیا میباشد.
وی از سال  ۷۴فعالیت خود را در سینما از انجمن
سینمای جوانان ایران  -دفتر الهیجان آغاز کرد
و در سال  ۸۴با فیلم سینمایی «آن سه» ساخته
نقی نعمتی بصورت مستقل مدیریت فیلمبرداری
را آغاز کرد.
از جمله فیلم های کوتاه او می توان به «کوچه
ای چهل منبر»« ،سطل و بچه های آتش» و
تصویربرداری و تدوین بیش از سی فیلم کوتاه
در انجمن سینمای جوان الهیجان اشاره کرد.

جوانان دیار میرزا | دانیال ابراهیمی :مهدی حاجتی،
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن در این مراسم با بیان
اینکه شهرستان بندر انزلی در انجام کارهای بزرگ و
ماندگار توسط خیرین پیشگام است ،گفت :بسیاری
از پروژه های آموزشی این شهرستان به برکت وجود
خیرین و با نگاه فرهنگی انجام شده است.
وی اظهار داشت :پرورش انسان های دوست دار اهل
بیت و عاشق والیت و ارزشهای اسالمی درکانونی
به نام مدرسه که محل عرضه خدمات تربیتی است
شکل می گیرد.حاجتی از افتتاح پروژه های آموزش
و پرورش استان گیالن به ارزش  ۱۶۰میلیارد ریال
در هفته دولت امسال خبر داد و تصریح کرد :در هیچ
نقطه از دنیا مخارج سنگین آموزشی به تنهایی برعهده
آموزش و پرورش نبوده و کسانی که نگاه معنوی به
این امر داشته باشند در بخشهای مختلف به مدرسه
کمک می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیالن ساخت مدرسه را
کاری بسیار بزرگ و ارزشمند دانست و افزود :آموزش و
پرورش کانون اعتماد است و باید از ظرفیت های باالی
موجود درگیالن به نحو احسن استفاده کرد.

نوسازی و مقاوم سازی  ۲۵درصد از
مدارس گیالن توسط خیرین مدرسه ساز
علی اوسط اکبری مقدم ،مدیرکل نوسازی مدارس
گیالن نیز در ادامه مراسم اظهار کرد :اساس کاری انسان
در کانون های محبت و توسط افرادی که در امر احداث
کانون های آموزشی گام برمی دارند شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه خیرین این مدرسه مخالف نامگذاری
آن به اسم خودشان بودند ،گفت :هدف از نامگذاری این
مدرسه به نام آقای موقر این بود که دانش آموزانی که
در این مدرسه تحصیل می کنند با کارهای خیری که

در جامعه اتفاق می افتد بیشتر آشنا شوند.
وی با اشاره به نوسازی و مقاوم سازی  ۲۵درصد از
مدارس گیالن توسط خیرین مدرسه ساز ،اظهار کرد:
همه مدیران شهرستانی به نوعی در بخشهای آب ،برق،
گاز و سایر موارد زیرساختی در ایجاد مدارس دخالت
دارند.
اوسط اکبری مقدم اظهار کرد :اگر امروز تالش ما
بر ساخت مدارس جدید و رسیدن به بهترین فضای
آموزشی است به برکت وجود خیرین می باشد.
وی در پایان گفت :از اولیای دانش آموزان درخواست
عاجزانه داریم که در نگهداری فضای آموزشی ،نهایت
کوشش و تالش خود را داشته باشند و آن را به فرزندان
خود نیز آموزش دهند .یکی از کاستی های بزرگ ما
در مدارس نگهداری مناسب از تاسیسات مدارس است.

اَمی مارانَ ،ه َمه رو َز زندگی
مرگه رخشان گیر یدی ،فنا کونید
دو تا پا دارید ،دو تام ،قرضاً کونید
خانه کار ُو باراً ،روبرا کونید
زنده بیدی
روزی صدبار میریدیَ ،
خوشانی دیناً ،اَجور ،اَدا کونید
غورصه ،بیگان َه در َده سر
آشنا
َ
خوشاناً ،صد جوری مبتال کونید
نیشینید نماز َه سر ،رو بَه خودا
(شیونم) آخر پَ َسر ،دوعا کونید...
سیدرضا سیددانش

6

استانی

هفته نامه جوانان دیارمیرزا | شماره 6

سرپرست بیمارستان
شهید انصاری رودسر
منصوب شد

جوانان دیار میرزا | با حکم دکتر شاهرخ
یوسف زاده چابک ،رییس دانشگاه علوم
پزشکی گیالن ،دکتر امیر حسین باقر زاده،
سرپرست بیمارستان شهید انصاری رودسر
شد.
دکتر باقر زاده پزشک عمومی می باشد و
سابقه هشت سال مدیریت در بیمارستان
شهید انصاری رودسر را در کارنامه کاری
خود دارد.
در این خصوص ،مراسم تقدیر و معارفه
روسای بیمارستان رودسر صبح با حضور
دکتر علی داودی ،معاون توسعه مدیریت
و منابع ،دکتر افشین دلیلی ،مدیر درمان
دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،حجت االسالم
و المسلمین تقی روحانی ،امام جمعه رودسر
و امیر جانبازی ،فرماندار شهرستان رودسر،
برگزار شد.
در این مراسم از سوی معاون توسعه مدیریت
و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیالن لوح
سپاس به دکتر ایرج صنعتکار سرپرست
سابق این بیمارستان که همزمان مسوولیت
مدیریت شبکه بهداشت رودسر را نیز بر
عهده داشت ،اهدا و حکم انتصاب به دکتر
امیر حسین باقر زاده سرپرست جدید
بیمارستان شهید انصاری تفویض شد.
دکتر ایرج صنعتکار هم اکنون مدیر شبکه
بهداشت رودسر است .گفتنی است :در ادامه
این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی گیالن به همراه جمعی
از مسوولین این شهرستان ،از پروژه ی در
حال ساخت کلینیک ویژه تخصصی ،بلوک
زایمان و بخش آی سی یو بیمارستان شهید
انصاری رودسر نیز بازدید به عمل آوردند.
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استاندار گیالن

ایجاد سرای تجاری ایرانیان در باکو در دستور کار قرار دارد

جوانان دیارمیرزا | محمدعلی نجفی در در هجدهمین
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تبریک
انتصاب آقای دکتر جهانگیرزاده به عنوان سفیر جدید
جمهوری اسالمی ایران در آذربایجان هدف از تشکیل
این جلسه مشترک را توسعهی روابط متقابل با کشور
آذربایجان عنوان و خاطر نشان کرد :اتصال راه آهن
آذربایجان به ایران خواست دیرینهی  ۵۰ساله بود که
که این مهم با فعالیت ویژهی دولت تدبیر و امید و وزارت
خارجه در حال شکلگیری است .نماینده عالی دولت در
گیالن با بیان اینکه شامگاه سهشنبه در جلسه با رییس
جمهوری گزارشی از اتصال راه آهن ایران به آذربایجان
مطرح شد گفت  :مسئلهی مهمی که دکتر روحانی با
اشراف کامل تأکید داشتند موضوع اتصال ریلی دو کشور
و بهرهمندی از مزایای آن بود .وی با قدردانی از دکتر
واعظی وزیر ارتباطات در تشکیل کمیسیون مشترک
ایران و آذربایجان پس از  ۱۰سال توقف افزود  :روابط
حسنه بین دکتر واعظی و مصطفی اُف و نیز مالقاتهای
متعدد  ۲رییس جمهور بسیاری از موانع و مشکالت را
برطرف کرده است.استاندار گیالن به پیشرفت باالی ۷۰
درصد ساخت پل مشترک خاطر نشان کرد  :ساخت
 ۲کیلومتر ریل داخل خاک ایران و نیز محل پایانه و
ایستگاه بارانداز باید سرعت بگیرد .وی بر لزوم رفع
مشکالت موجود در بخش گمرکی و مرزبانی در جهت
توسعهی روابط مشترک بین  ۲کشور تأکید و تصریح کرد:
در بخش گردشگری و توریسم درمانی ،استان گیالن با دارا

بودن چند بیمارستان  ۵ستاره و نیز پزشکان مجرب
آمادگی الزم برای پذیرش بیماران از کشورهای مختلف
بویژه آذربایجان را دارد .استاندار گیالن به تجربه موفق
ساخت مرکز تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه توسط
اتاق بازرگانی گیالن اشاره کرد و افزود  :اتاق بازرگانی
گیالن به عنوان نماینده کشور ایران در آنجاست و
آمادگی کافی برای ساخت این مرکز در کشور آذربایجان
با محوریت گیالن نیز وجود دارد.وی به تالشها و
پیگیری های بسیار از سوی گیالن در سالهای  ۷۱و
 ۷۲در توسعهی روابط و کسب توفیقات موثر اشاره و
اظهار داشت  :برگزاری نمایشگاههای تخصصی و حضور
متقابل تجار  ۲کشور از انتظارات است و نیز درخصوص
برپایی نمایشگاه دائمی آمادگی وجود دارد.
دکتر نجفی با اشاره به تأمین زمین توسط استانداری برای
ساخت پایانه گل و گیاه در آستارا گفت  :سرمایهگذاری
از بخش خصوصی برای ساخت این پایانه اعالم آمادگی
کرده است که باید در جهت تحول در صادرات گل و گیاه
گام اساسی برداشته شود.
وی به اعزام گروه تجار گیالن به کشور آذربایجان
طی هفته آینده در پاسخ به حضور تجار آذربایجان در
کشورمان برای توسعه روابط اقتصادی اشاره و خاطر
نشان کرد  :تجار گیالنی از ظرفیت آذربایجان به صورت
هدفمند بهره الزم را ببرند.
وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانودری به
زیرمجموعههای خود در گیالن بیشتر توجه کند گفت:

نگاهها به سازمان بنادر و دریانوردی گیالن باید ملی
باشد .وی با اشاره به نیاز توسعهی مجمتع بندرکاسپین
گفت :وقتی رییس جمهور در جریان سفر خود به گیالن
از این پروژه بازدید می کند نشان از اهمیت آن است.
نماینده عالی دولت در استان گیالن با بیان اینکه منطقه
آزاد انزلی تنها متعلق به گیالن نیست تاکید کرد :باید
از ظرفیت منطقه آزاد انزلی برای توسعه استان و کشور
بهره بگیریم.
وی بر ضرورت تعمیم این نگاه به بخشهای دیگر استان
بویژه کشاورزی تأکید و خاطر نشان کرد  :در بحث
بیوتکنولوژی زمین و اعتبار ساخت این مرکز را استان
تأمین میکند اما برای تنظیم یک برنامه بارها تغییر
ایجاد میشود و متأسفانه مدیر کشوری این مجموعه
نمیتواند از امکانات استانی بهره الزم را ببرد و برای
عزیزان ملی که قصد شرکت در آن مراسم را دارند
زحمت ایجاد می کنند.
در این جلسه سفیر جدید کشورمان در جمهوری
آذربایجان با قدردانی از دکتر نجفی در تشکیل این
جلسه مشترک گفت  :استاندار گیالن یکی از استانداران
موفق کشور و فرصت مغتنم و مطلوبی برای استان
گیالن هستند.
جواد جهانگیرزاده هدف از تشکیل این جلسات را
آشنایی با ظرفیت استانها برای توسعه روابط دانست
و افزود :یکی از وظایف سفرا استفاده از ظرفیت استانها
برای توسعهی اقتصادی است.

با حضور مسئوالن کشور و استانی

آیین تودیع و معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز گیالن برگزار شد
سـاخت سـریال
 300قسمـتـی
با محوریت گیالن

جوانان دیار میرزا | صابر عاشری :علی دارابی معاون
امور استانهای سازمان صداوسیما در مراسم تکریم و
معارفه مدیرکل صداو سیمای مرکز گیالن اظهار کرد:
خدا را شاکرم که اجماع همه مدیران برای حضور آقای
ظهیری مثبت بود.
به ایشان گفتم با این همه استقبال از شما کارتان
مشکل می شود.
دارابی با اشاره به اینکه استان گیالن جزو استان هایی
است که آرامش و اعتدال در آن موج می زند ،اظهار
کرد :قدر این همدلی را باید دانست تا تبدیل به کار
شود.
وی از همراهی نمایندگان مجلس تشکر کرد و تصریح
کرد :همه چیز در استان گیالن وجود دارد و باید
پیوست رسانه ای برای کارهای بزرگ در گیالن انجام
شود .دارابی گفت :برای اولین بار در کشور سریال ۳۰۰
قسمتی در استان گیالن برای نشان دادن توانمندی
های گیالن ساخته می شود که این کار در طول تاریخ
صداوسیما بی سابقه است.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از تاریخ ایران ،تشیع و
فرهنگ صحبت کنیم باید به تاریخ گیالن توجه نماییم،
اظهار کرد :گیالن همچنین سرزمین تنوع غذایی است.
معاون امور استانهای صداوسیما با اشاره به اینکه باید
فرهنگ خود را اشاعه دهیم ،اظهار داشت :در تالشیم
که همه مردم کشور به شبکه های ایرانی دست رسی
داشته باشند.
وی ادامه داد :بهترین لوکشین ها در استان گیالن
وجود دارد و از آن باید استفاده نمود.
دارابی با بیان اینکه امیدوارم آقای ظهیری راه دکتر
طلوعی را ادامه دهند ،گفت :انشاءاهلل استان گیالن
همانطور که در کشور نگین است در صداوسیما نیز
مانند نگین درخشانی تبدیل شود.

هنرمندانمان نتوانستد
فرهنگ اصیل گیـالن
را اشـاعـه دهـنـد

محمدعلی نجفی استاندار گیالن در مراسم تودیع و
معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن ضمن زنده
نگه داشتن یاد و خاطر امام و شهدا ،اظهار کرد :آقای
دکتر طلوعی چقدر دیر آمد و چقدر زود رفت .به گزارش
خبرنگار دیارمیرزا از رشت ,استاندار گیالن با بیان اینکه
از میهمان ویژه این مراسم ،جناب آقای دارابی تشکر می
کنم ،گفت :زمانی که ایشان دیدند فضای استان گیالن
برای حضور مدیر بومی مناسب است علیرغم انتخاب فرد
دیگری آقای ظهیری را منصوب کردند .وی با اشاره به
اینکه چه کسی بهتر از آقای طلوعی می توانست به این
خوبی از استان گیالن یاد نماید ،گفت :متاسفانه غفلتی
در بخش فرهنگی داشتیم و هنرمندان ما نتوانستد
فرهنگ اصیل گیالن را اشاعه دهند .نجفی افزود:
باید فضای جدیدی را در بحث فرهنگی ایجاد نماییم
و این موضوع را نیز از مدیران استان درخواست کرده
ام .استاندار گیالن با بیان اینکه باید به ترویج فرهنگی
گیالن توجه نماییم ،اظهار داشت :ما سعی می کنیم از
مدیران بومی استفاده نماییم اما با این وجود از تجارب
مدیران سایر نقاط کشور نیز بهره می جوییم.
وی صرفه جویی ،دوری از تجمل گرایی ،حفظ محیط
زیست را از مشکالت موجود دانست و تصریح کرد :چه
کسی بهتر از صداوسیما می توانند در این زمینه فرهنگ
سازی کند .نجفی با انتقاد به نمایش های گیالنی ،گفت:
چرا در نمایش ها و تئاترهای گیالنی تعرض زن و مرد
به هم وجود دارد .استاندار گیالن همچنین با بیان اینکه
فضای خانواده های گیالنی فضای مهر و محبت است و
باید آن را اشاعه دهیم ،گفت :باید به صحبت های خود
در رسانه توجه نماییم و از بیان اظهار نظرهای شخصی
دوری کنیم زیرا این صحبت ها در جامعه تأثیرگذار
است.نجفی فضای استان گیالن را با ثبات و آرام دانست
و تصریح کرد :نباید حتی یک مورد هم باعث تخریب این
فضای آرام گردد.
وی نقد رسانه ها را مورد قبول دانست و افزود :نباید
اتهام زده شود و جلوی این اتهام زنی ها می ایستیم.

صداوسیمای استان
گیـالن از نـظـر
زیرساختی و منابع
مالی فقیـر اسـت

مهرداد بائوج الهوتی ،رییس مجمع نمایندگان استان
گیالن در این مراسم ضمن خیر مقدم به حاضرین این
مراسم ،اظهار کرد :آقای طلوعی در زمان کم حضورش
در استان فعالیت بسیار مؤثری داشتند .الهوتی وضعیت
پوشش دیجیتال در استان را خوب ارزیابی کرد و افزود:
استان گیالن دارای پوشش  ۸۶درصدی است و دو تا سه
درصد از کشور عقب هستیم .نماینده مردم لنگرود در
مجلس شورای اسالمی افزود :متاسفانه پوشش دیجیتال
در روستاهای استان گیالن مناسب نیست .الهوتی با بیان
اینکه صداوسیما استان گیالن از نظر تولید همیشه برتر
بوده است ،اظهار داشت :متاسفانه صداوسیمای استان
گیالن از نظر زیرساختی و منابع مالی فقیر است.وی در
ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نباید به باور مردم
لطمه ای بزنیم افزود :کارهای خوب دولت ،کارهای خوب
نظام است و باید به نمایش گذاشته شود.
رییس مجمع نمایندگان استان گیالن با بیان اینکه همه
باید زیر چتر والیت باشیم و نه تند تر و نه کند تر حرکت
کنیم اظهار داشت :باید فضای اعتماد را در جامعه ایجاد
کنیم.

وی در پایان برای ظهیری و طلوعی آرزوی موفقیت کرد
و سخنان خود را با این شعر « آن سفرکرده که صد قافله
دل همره اوست ,هر کجا هست خدایا به سالمت دارش»
به پایان رسانید.

گیالن مهد نام آوران و دیار میرزا
کوچک خان است
حسن ظهیری در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرکل
جدید صداوسیمای مرکز گیالن ضمن تبریک دهه والیت
و والدت امام هادی(ع) و خیرمقدم به حضار ،اظهار کرد:
استان گیالن مهد نام آوران و دیار میرزا کوچک خان می
باشد که همیشه بر تارک ایران درخشیده است.
ظهیری با بیان اینکه رسانه در گیالن خود را مدیون
بزرگان استان گیالن می داند ،اظهار داشت :امیدواریم
با ساخت برنامه های مناسب یاد آنها را زنده نگه داریم.
وی با اشاره اینکه رسانه ها نقش کارگذاری تبدیل شده
است و سیاستمداران برای رسیدن به اهداف خود از آن
بهره میگیرند ،اظهار کرد :پیام ها تا در قالب هنر قرار
نگیرد نفوذ پذیر نمی باشد.
مدیرکل جدید صداوسیمای مرکز گیالن با بیان اینکه
باید از تمام ظرفیت های خود استفاده نماییم ،گفت:
همه وجود خود را صرف می کنم تا اعتالی صداوسیما
گیالن را شاهد باشیم.

از پیرایش صورت تا پیرایش سیرت

آرایشگر شفتی به مشتریانش
کتاب امانت می دهد

جوانان دیار میرزا | علی اکبر ایزدی آرایشگر
دهستان جیرده شفت اقدام به ایجاد کتابخانه
در آرایشگاه خود جوانان را به کتاب و کتابخوانی
عالقمند کرده است.
به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی گیالن
یکی از آرایشگران عالقمند به کتاب و کتابخوانی در
دهستان جیرده با قرار دادن قفسه های کتاب در
آرایشگاه خود به مشتریانش کتاب امانت می دهد.
زینب عزیزپور گفت :علی اکبر ایزدی آرایشگر خوش
ذوق جیردهی با این خالقیت موجب گسترش کتاب
خوانی در بین اقشار مختلف مردم دهستان جیرده
که فاقد کتابخانه می باشد ،شده است.
این آرایشگر در گفتگو با یکی از کتابداران شهرستان
شفت می گوید :کتاب یکی از ابزارهای بسیار مهم
جهت غنی سازی اوقات فراغت محسوب و موجب
جلوگیری از بسیاری از ناهنجاریها در جامعه می
شود.
ایزدی ادامه می دهد :کتابهایی که به روز باشد و
دارای محتوای خوب و سازنده و آموزشی باشد می
تواند جوانان را بیشتر به کتابخوانی عالقه مند سازد.
وی می افزاید :با ایجاد قفسه کتاب در آرایشگاه جمع
کثیری از اقشار دهستان جیرده ،کتاب از آرایشگاه
امانت میگیرند و پس از مطالعه به مدت یک هفته به
آرایشگاه بر میگردانند.
ایزدی با بیان اینکه بسیاری از صاحبان مغازه های
دهستان جیرده هم از این اقدام فرهنگی استقبال
کرده اند اظهار کرد :ایشان با مراجعه به آرایشگاه
کوچک من کتاب های دلخواه خود را امانت گرفته و
پس از مطالعه به آرایشگاه برمی گرداند.
این آرایشگر کتابخوان و کتاب دوست درپایان از
مسئولین فرهنگی شهرستان و استان تقاضای کتب
مختلف از جمله رمان و دایره االمعارف کودکان و
نوجوانان و غیره کرد و افزود نیاز مبرم به یک قفسه
جهت به نمایش گذاشتن کتاب در آرایشگاه می
باشد و همچنین ایزدی خواستار ساخت یک باب
کتابخانه عمومی در دهستان جیرده شد.

مزیت های نسبی گیالن بی نظیر است

طلوعی اظهار کرد ۴ :جمله تک خطی« ،فرصت ها مثل
ابر می گذرندپس فرصت های خیر را غنیمت دانید» از
حضرت علی(ع)« ،خداوند اهل ثروت را با فقر می سنجد
از امام صادق (ع)»« ،در جمهوری اسالمی ایران هرکجا
هستید باید مرکز دنیا باشد» و «با شیوه سیاست مداران
نمی شود کار فرهنگی کرد» از رهبر معظم انقالب در
دوران مدیریت من در استان گیالن استراتژی ما بود.
مدیرکل سابق صداوسیما گیالن اظهار داشت :طرح
جامع تحول رسانه گیالن براساس برنامه ششم توسعه
نگاشته شده است.طلوعی مزیت های نسبی را در گیالن
بی نظیر دانست و افزود :مزیت های نسبی در گیالن
یا فراموش شده اند و یا خود تبدیل به مسئله شده اند
مانند تاالب انزلی و برنج .وی استان گیالن را استان
اولین ها عنوان کرد و گفت :این استان کانون اولین
ها است و اگر یکی از آنها در هر استانی بود به عنوان
مزیت نسبی و برند آن استان تبدیل می شد.طلوعی با
اشاره به اینکه  ۲۰درصد هنرمندان نمایش کشور در
استان گیالن حضور دارند ،اظهار داشت :گیالن می
تواند مانند کن ،پایتخت تئاتر شود.وی همچنین افزود:
متاسفانه هنرمندان گیالنی اصوال در سریال ها و فیلم
های کشوری در نقش های فرودستان و پایین بازی می
کنند.وی افزود :این استان افتخارات بسیار زیادی دارد
که متاسفانه تولیدی برای آنها نداشتیم .گیالن پیش از
اسالم و پس از آن و در زمان مشروطه تاریخ بسیار غنی
دارد که متاسفانه در این زمینه نیز در رسانه فعالیتی
نداشتیم .مدیرکل سابق صداوسیما مرکز گیالن حضور
شهیدانی مانند خوش سیرت و امالکی ،سبک زندگی
و لباس های گیالنی و موسیقی را از دیگر مزیت های
نسبی گیالن دانست و افزود :باید در این زمینه فعالیت
کنیم .وی با بیان اینکه انتصاب آقای ظهیری باعث وفاق
استان شده و مطمئنا این مسئله باعث پیشرفت استان
می گردد اظهار کرد :آقای ظهیری با این انتصاب خود
جزو اولین های استان شدند و به عنوان اولین مدیرکل
بومی صداوسیما استان گیالن منصوب شدند و این خود
مزیت نسبی است .پایان بخش سخنان وی این شعر
گلیکی بود که با تشویق ممتد حضار همراه شد.
شئُون سخته ،واگردستن عذابه
می پا بی طاقت و را کی خرابه
یا رایَا خط بزن یا می گوذشتَا
شل ِه دستَا عصا فا َدان ،ثوابه
گفتنی است در این مراسم حسن ظهیری به عنوان
مدیرکل جدید صداوسیما مرکز استان گیالن معارفه و از
تالشهای علی طلوعی قدردانی شد.

ورزشی
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کارنامه ورزشکاران گیالنی در پارالمپیک ریو

گاف عجیبی که رکوردشکنی جانانه
«سیامند رحمان» برمالیش کرد!

جوانان دیار میرزا | درست چند دقیقه بعد از
رکوردشکنی های جانانه «سیامند رحمان» ،وزنه بردار
پارالمپیکی کشورمان ،تصویری در فضای مجازی میان
کاربران ایرانی دست به دست میشد که بسیار عجیب
بود؛ سانسور نام «خلیج فارس» روی لباس و ویلچر این
قهرمان ایرانی!
این موضوع زمانی آشکار شد که مخاطبان پر شمار
تلویزیونی رقابت وزنه بردار قدرتمند پارالمپیکی
کشورمان ،چشم انتظار لحظه اهدای جوایز بودند
که دریافتند بخشی از نقشه کشورمان که روی لباس
ورزشی وی طراحی شده ،با چسب پوشانده شده است.
درست جایی که میبایست عبارت «خلیج فارس» به
زبان انگلیسی ،پهنه آبی وسیع جنوب غربی کشورمان
را معرفی میکرد.
این در حالی بود که دقت در تصاویر ارسالی از دهکده
بازی ها در برزیل نشان میداد این اتفاق روی ویلچر
سیامند رحمان نیز تکرار شده است .سانسور نام خلیج
فارس که با توجه به شیطنت های وسیع کشورهای
عربی در سال های اخیر در این خصوص ،بسیار
آزاردهنده به نظر میرسید و از این رو بازتاب وسیعی
میان کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی داشت.
با انتشار این تصاویر ،ابتدا برخی شائبه سیاسی تفسیر
شدن درج نام این پهنه آبی روی لباس ورزشکاران را
مطرح کردند و مغایرت شعارهای سیاسی با ورزش را
دلیل این سانسور دانستند تا این گونه به نظر برسد
که تیم ورزشی ما برای دوری جستن از حاشیه های
احتمالی تن به این سانسور دادهاند اما زمان زیادی
طول نکشید که این حدس و گمان مردود شد.
دقت در تصاویر ثبت شده از لحظات دریافت مدال
دیگر ورزشکاران ایرانی نشان میداد که درج عبارت
خلیج فارس روی لباس هایشان ممنوعیتی نداشته و به
عبارت بهتر ،سیاسی تفسیر نشده است .همان گونه که
درج نام پهنه آبی وسیع شمال کشورمان ،یعنی دریای
خزر (به زبان انگلیسی  )Caspian Seaروی لباس
ملی پوشان پارالمپیکی حاشیه ای به دنبال نداشته و به
سانسور روی لباس سیامند رحمان منجر نشده است.
بدین ترتیب مشخص شد که اشکال در جای دیگری
است و اینجا بود که گاف بزرگ مسئوالن تدارکات
البسه ملی پوشان پارالمپیکی جلوه گر شد؛ درج
عبارت  Persainبه جای  Persianدر عبارت خلیج
فارس که همه چیز را زیر سوال برده بود .رویدادی که
میتوان «افتضاح» خواندش و از آشکار شدن آن در
نیمه راه مسابقات پارالمپیک ،شگفت زده شد.
این را تصاویر منتشر شده از ورزشکاران کشورمان روی
سکوهای پارالمپیک و گاه حین رقابت با رقبایشان
نشان میدهد که در اغلبشان این عبارت مخدوش به
ثبت رسیده و برای همیشه جاودانه شده است .با این
توضیح که یکی دو تن از ورزشکارانمان پیش از سیامند
و مربیانش به این اشکال پی برده بودند و با چسباندن
چسب همرنگ ،به نوعی جبران مافات کرده بودند.
اما این ماجرای روی ناخوش دیگری هم دارد؛ اینکه
بیاندیشیم چه کسی و با چه نیتی تصمیم گرفته نام
خلیج فارس روی لباس ملی پوشان پارالمپیکی درج
شود و این اقدام برایش چقدر مهم و جدی بوده است؟
سوالی که تامل در آن ثابت خواهد کرد این اتفاق نه
نتیجه یک کار حساب شده ،که ماحصل اقدامی شعاری
بوده و بس.
مثل آن دسته شعارهایی که مسئوالن برای خودنمایی
میدهند و نمونه های فراوانی از آن را به یاد میآوریم.
شعاری که این بار با درج عبارتی اشتباه به جای خلیج
فارس خود را نشان داد و بهچشم هیچ کسی نیامد
و از آن تلخ تر ،تا این لحظه منجر به ارائه توضیحی
در خصوص آن هم نشده؛ انگار نه انگار که میبایست
مسبب شکل گیری این افتضاح را شناسایی کرد و
دست کم توبیخش نمود تا درس عبرتی باشد برای
کسانی که میخواهن روی احساسات عمومی مردم
سوار شده و یک موضوع ملی را این گونه به حاشیه
سنجاق کنند!

شکست خانگی خزر رودسر برابر
مقاومت گلساپوش یزد در گیالن

جوانان دیار میرزا | در هفته بیست و دوم لیگ برتر
فوتبال ساحلی کشورتیم خزر رودسر در زمین ساحلی
خود پس از تساوی  ۴-۴در وقت های قانونی و اضافه
برابر حریف یزدی خود در ضربات پنالتی  ۷بر  ۶مغلوب
شد.برای تیم تیم خزر رودسر احسان حسین نژاد و
سینا حسینی هر کدام یک گل و سینا رحمتی  ۲گل
به ثمر رساندند.
برای مقاومت گلساپوش یزد هم محمد مختاری ،حمید
رضا دهقان یک گل و سید علی ناظم  ۲گل زدند.

جوانان دیارمیرزا | گیالنی ها
بر خالف بازیهای المپیک که
نماینده ای در رشته های مختلف
ورزشی نداشتند در پارالمپیک 5
ورزشکار و یک مربی در کاروان
شهدای منا از استان گیالن
حضور داشتند.
در رشته فوتبال  7نفره تیم
جمهوری اسالمی ایران عنوان
نایب قهرمانی را پس از شکست
در برابر اکراین کسب نمود.
نایب قهرمانی ایران در این دوره
از مسابقات در حالی حاصل شده
که فوتبال هفت نفره از دوره
بعد این بازی های پارالمپیک
حذف می شود.حامد آتش افروز
و صادق حسنی دو ملی پوش
گیالنی تیم فوتبال  7نفره در
ریو بودند که در بازیهای مختلف
به تناوب در زمین حاضر شدند
و صادق حسنی موفق به گلزنی
در دیدار برابر آرژانتین شد و
آتش افروز نیز با پاسهای طالیی
خود زمینه ساز بسیاری از گلهای
ایران در این رقابتها بود.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان

کشورمان نیز با حضور مهری
فالحی ورزشکار گیالنی با
غلبه بر هلند عنوان پنجم
مسابقات پارالمپیک را از آن
خود کرد .فالحی به عنوان
لیبرو در ترکیب اصلی تیم ملی
قرار داشت .تیم والیبال نشسته
ایران نیز با حضور میثم علیپور
بعنوان بازیکن اصلی بااقتدار
3بر1حریف سنتی خود بوسنی و
هرزگوین را شکست دادو مدال
طالی پاراالمپیک را کسب کرد.
سامان رضی در رشته وزنه
برداری مقام چهارم را کسب
نمود و محمدرضا شاد دل مربی
م فوتبال
گیالنی نیز همراه با تی 
 ۵نفره ایران نایب قهرمان پارا
المپیک ریو شد.کارنامه موفق
ورزشکاران گیالنی در رقابتهای
پارالمپیک ریو حاصل برنامه
ریزی ها و تالشهای هیات
ورزشهای جانبازان و معلولین
استان و سایر مسئولین مرتبط
می باشد و این موفقیت ها را به
مردم شریف این خطه تبریک و
تهنیت عرض می نماییم.
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برنامه هفته هشتم شمالی ها در لیگ آزادگان
جمعه  2مهر 1395

داماش گیالن در دیداری خارج از خانه به پیروزی دست یافت
سامان نورمحمدی ،محمد همرنگ
و محمد مختاری باکارت زرد و
حسن رمضانی با دریافت کارت
دوم با کارت قرمز داور مسابقه
جریمه شدند!
داماشی ها که سه بازی خود شش
امتیاز کسب کرده اند و در رتبه
دوم جدول گروه ب قرار دارند ،در
چهارمین هفته از رقابت های لیگ
دو از ساعت  ۱۵:۱۵روز شنبه سوم
مهرماه در استادیوم شهید دکتر
عضدی رشت پذیرای پتروکیان
شوشتر خواهند بود.

جوانان دیارمیرزا | درچارچوب
سومین هفته از رقابت های لیگ
دسته دوم باشگاه های کشور تیم
فوتبال داماش گیالن در دیداری
خارج از خانه در استادیوم اتکا
تهران به مصاف استقالل آبی رفت
و توانست این تیم را با یک گل
شکست دهد .تک گل داماشی ها در
این بازی را محمد مختاری در دقیقه
 ۳۸به ثمر رساند .نکته قابل توجه
اینکه پنج بازیکن داماش به اسامی
مجتبی فرهادی ،حسین نظیری،

جانبازی در شلمچه ،شهادت در ریو

داشت و در سن  48سالگی ،در قامت
یک ورزشکار جوان ،توانمندی های خود
را به رخ رقبا میکشید.
هنوز دقیق مشخص نشده که چه اتفاقی
در مسیر سراشیبی تند مسابقه کوهستان
برای وی رخ داد که به عروج ابدی وی
گره خورد و چگونه اخبار رسیده درباره
حال مساعد وی بعد از آن حادثه به اخبار
تلخ جان باختن وی گره خورد اما آنچه
واضح است ،او در مسیری دست از جهان
شست که در جوانی پای در آن نهاده
بود؛ تالش برای برافراشتن پرچم ایران.
از این رو عجیب نیست که میشنویم
از وی به عنوان شهید یاد میکنند و بر
این باورند که جانباز سرافراز و شهیدزنده
میهنمان به فیض شهادت نائل آمده
است .رویکردی که موجب شده
مسئوالن فدراسیون ورزشهای جانبازان
و معلولین کشورمان با همراهی وزارت

نتایج شمالی ها در هفته هفتم لیگ آزادگان

فوالد یزد

درچارچوب سومین هفته از رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور:

جوانان دیارمیرزا | با اینکه  28سال از
جانبازیاش در راه وطن میگذشت،
هنوز برای باال بردن پرچم کشورمان
در میدان های جهانی مصمم تالش
میکرد؛ تالشی که این بار به وصل او
به ابدیت گره خورد و جهان را تکان داد.
کسب سهمیه رقابت های مهمی مانند
پارالمپیک ،آن هم در آستانه  50سالگی،
اتفاقی نیست که به سادگی رقم بخورد
اما نه وقتی که پای جانبازی سرافراز
همچون گلبارنژاد در میان باشد؛ پایی
که حتی میدان مین در سال  67نیز
نتوانسته بود از او دریغش کرده و مانع از
آن شود که در رکاب زنی صاحب نام و
ملی پوش شود.
صحبت درباره «بهمن گلبار نژاد» است؛
ورزشکاری فقیدی که در دهمین روز
پارالمپیک تابستانی ریو بر اثر سانحه ای
دلخراش و تلخ ،چشم از جهان بست و
برای همیشه آسمانی شد .تنها ورزشکار
ایرانی که موفق به کسب سهمیه ورودی
مسابقات پارالمپیک ریو در رشته
دوچرخه سواری شده بود و سعی داشت
حضور موفق تری به نسبت دوره پیشین
پارالمپیک که به فوت همسرش گره
خورده بود ،به ثبت برساند.
جانبازی از اهالی خوزستان که در
واپسین روزهای جنگ تحمیلی در
شلمچه پایش را جا گذاشته بود و با
 51درصدی جانبازی ،الگویی استوار
برای اثبات توانایی جانبازان سرافراز بود.
ورزشکاری که کسب مدال در چند رشته
ورزشی دیگر را هم در کارنامه
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ورزش و جوانان با بنیاد شهید و
امور ایثارگران مکاتبه کرده و از
ایشان در این خصوص کسب تکلیف
نماید .این را مسئول رسانههای این
فدراسیون در گفتوگو با خبرنگار
«تابناک» بیان میکند و میافزاید:
در حال حاضر مسئوالن کاروان
پارالمپیکیهای کشورمان در تالشند
که مقدمات انتقال پیکر این ورزشکار
فقید را به کشور فراهم آورند و به
موازات آن ،کسب تکلیف از بنیاد
شهید و امور ایثارگران در خصوص
این جانباز نیز از طریق وزارت ورزش
در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به این سوال که چه
زمانی پیکر این ورزشکار به کشورمان
منتقل خواهد شد ،میگوید :انتقال
پیکر این ورزشکار سلسله مراتبی
دارد کـه مسـئوالن کاروان پارالمپیک

کشورمان و فدراسیون ورزش های
جانبازان و معلولین که در برزیل
حضور دارند ،با همراهی مقامات
وزارت خارجه در حال پیگیری آن
هستند و امیدواریم که این اتفاق با
بازگشت کاروان ورزشکارانمان هم
زمان شود اما هنوز درباره محقق
شدن آن و زمان دقیقش نمی توان
سخن گفت.
اتفاقی که امید میرود با همراهی
مسئوالن هر چه سریع تر رقم بخورد
و به بدرقه باشکوهی برای خداحافظی
با قهرمانی گره بخورد که تا آخرین
نفس برای اعتالی پرچم کشورمان
تالش کرد و ثابت نمود از دریغ کردن
جان در راه میهنش ،در هیچ میدانی
دریغ نخواهد داشت .روحش شاد و
یادش تا ابد گرامی.
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سعید محمدپور برنده
طالی ناپاکترین رقابت
المپیکی تاریخ

جوانان دیار میرزا |کمیته بین المللی المپیک رسما اعالم
کرد با بررسی نمونه های مجدد به جا مانده از دسته ۹۴
کیلوگرم بازی های المپیک لندن ،برای آنها محرز شده است
 ۴ورزشکار نخست این رقابت ها دوپینگی بوده اند و مدال
طال را نفر پنجم این مسابقات بر سینه می اندازد .نفر پنجم
این دسته که حاال بعد  ۴سال و بدون اینکه حتی کسی به
او در همه این سال ها تبریکی گفته باشد و عمال در تمام
این دورانورزشش نابود شده بود،کسی نیست غیر از سعید
محمدپور از ایران .پسر محجوب اردبیلی که در  ۲۰سالگی
در لندن می توانست طال بگیرد اما قربانی یکی از کثیف
ترین رقابت های تاریخ المپیک شد .فدراسیون جهانی وزنه
برداری که برایش نمایش غیر واقعی ایلیا ایلین مهم بود ،در
آن شب ایستاد و رکوردشکنی های این قهرمان قزاقستانی
را برجسته کرد .سعید آن روز با چشمانی اشکبار  ،پنجم شد
و همه گفتند زورش به بیش از این نمی رسیده است .بعدها
وقتی نمونه دو نفر اول این وزن مشخص شد و مدال برنز
به سعید تعلق گرفت  ،کورش باقری با افتخار از موفقیتش
گفت .اینکه  ۵مدال در المپیک قبلی گرفته است .او نمی
دانست بزودی نتایج دیگری اعالم می شود که او را در لندن
موفق تر از قبل می کند و دو طال در کارنامه مربیگری اش
ثبت می شود.حاال دیگر با گزارش جدید کمیته بین المللی
المپیک مشخص شده است ،آن شب و در آن دسته  ،از ۱۰
نفری که در دسته آ بازی ها وزنه زدند  ،فقط  ۳نفر پاک
بودند .سعید  ،ورزشکار کره جنوبی و یکی از لهستانی ها .در
گزارش جدید این کمیته آمده است ۴ .نفر اول مسابقات در
مرحله تست مجدد  ،دوپینگی شدند .سعید به این دلیل
طالیی شده است و بعد از او  ،نفر هفتم یعنی ورزشکار
کره جنوبی تنها دوپینگی نبوده و توانسته است مدال نقره
بگیرد و بعد از او هم ورزشکاری از لهستان یعنی زیلکفسکی
مدال برنز را از آن خود کرده .این بی شک ناپاکترین رقابت
المپیکی تاریخ بوده است.رقابتی که اگرچه فرجامش از نظر
مدالی برای ایران عالی بوده اما حاال به حسرتی برای سعید
تبدیل می شود.
او حاال طالیی المپیک است بی آنکه ریالی از مواهب
المپیک داشته باشد .تنها داشته او مدالش است و از هیچ
یک از پاداش هایی که زندگی های هم تیمی هایش را هم
متحول کرده بود  ،دیگر برایش خبری نیست .نه  ۱۵۰سکه
طالیش را گرفته  ،نه مجوز ورود خودروهای خاص که به
دیگر رفقایش در آن سال ها دادند به او می رسد و نه همه
هدایایی که استانداران ،شرکت های خصوصی و مقامات
محلی به دیگر قهرمانان دادند  ،چیزی به او می رسد .او
فقط از حاال رسما اسمش دارند طالی المپیک لندن است.
اعتبار بزرگی که برای او ارزش ریالی به همراه نداشته است.
با این وجود مدال طالی سعید ،بهترین تورنمنت تاریخ
المپیکی ایران را کامل تر می کند .ایران با احتساب این
طال با  ۵طال ۵ ،نقره و  ۳برنز باالتر از کوبا و نیوزیلند در رده
 ۱۵دنیا می ایستد .جایی که تکرارش کاری محال در ورزش
ایران به نظر می رسد.
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عکس هفته  :بازسازی واقعه غدیرخم در نمایش فصل شیدایی | عکس  :سید مرتضی جوانمرد

سخننور
امام رضا (ع):

اگر مردم ،فضيلت حقيقى اين روز را مى دانستند،
فرشتگان در هر روز ،ده بار با آنان مصافحه مى كردند.

تقویم هفته
31شهریور  :آغاز هفته دفاع مقدس

31شهریور  :روز جهانی صلح
 6مهر  :روز جهانی جهانگردی
 7مهر  :روز آتش نشانی و ایمنی

چوک

سخنرانی دکتر ثابت قدم در جمع شهرداران شبکه شهرهای خالق جهان در سوئد:

سابقه تاریـخی پربار در شهر خالق رشت
سبب ایجاد مسیر بازآفرینی شده است

دشت تا خيمه زد آهنگ خروشيدن را
چاه هم تجربه كرد آتش جوشيدن را
دست خورشيد در آفاق رسالت چرخيد
چنگ زد گيسوي ترديد پريشيدن را
و بيابان چه تبي داشت از انبوه سكوت
تا مبارك كند اين آينه پوشيدن را
عشق ابالغ شد و حلقه مستان ُگل كرد
تازه كرد آن ُخم نو ،چشمه نوشيدن را
«بخ ٍّ
پر شد آغوش غدير از دم ٍّ
بخ»
تا بكوبد هيجانات نيوشيدن را
كنت »...و غوغاي «علي مواله»
عطر «من ُ
قافله قافله راند اين همه كوشيدن را
پروانه نجاتی

کاریکاتور

جوانان دیار میرزا |شهردار رشت در میزگرد شهرداران و معاونین شهردار  ۱۱۶شهر خالق جهان سیاستهای
کالن مدیریتی رشت را تشریح کرد.
دکتر سید محمدعلی ثابت قدم ،شهردار رشت پنجشنبه  ۲۵شهریور در دهمین نشست ساالنه شبکه
شهرهای خالق در استرشوند سوئد گفت :شهر خالق خوراک شناسی رشت در شمال ایران و در کنار دریای
کاسپین در گذشته دروازه ارتباطی آسیا با اروپا بوده است.وی افزود  :پایهگذاری شیعه در دوره آل بویه،
انقالب مشروطهو انقالب اسالمی در این منطقه دست اوردهای عظیمی را به همراه داشته است.
عالوه بر آن حضور زنان با بهرهگیری از توانمندیهای کشاورزی و با اقلیم و طبیعت معتدل و مرطوب و
سبز منتج به ایجاد مسیر بازآفرینی در شهر شده است .شهردار رشت که در صدر هیاتی سه نفره برای شرکت
در این نشست شرکت کرده بود ،گفت :ما قصد داریمهویت گذشته خود را برای آیندگان در مسیر سالمت به
طول  ۷و دو دهم کیلومتر با برگزاری جشنوارهها از غرب به شرق شهر و با عبور از بافت مرکزی و تاریخی و
بازار شهر ایجاد کنیم.
ثابت قدم تاکید کرد :این جشنوارهها با مشارکتسازمانهای مردمنهاد و تاکید بر حضور زنان و شناسایی
محصوالت کشاورزی و فر آوری غذا و اشتغال پایه و رفع تبعیض و عدالت فضایی و گسترش اموزش در چهار
چوب استراتژی پایدار خالقانه به کودکان و نسل آینده توجه ویژه دارد.
گفتنـی اسـت در ایـن نـشـسـت شــهـرداران  ۲۰شهـر جهان از جـمله:
فابریانو ،هایدلبرگ ،کاتوویسه  ،پیکلونگون ،پوپایان ،سورواوکا در دسته یک ،شهرداران شهر های االحسا،
جئونجو ،ناسائو ،استرسوند ،پارما و ساسایاما در دسته دوم و شهرداران شهرهای باندونگ ،مونترال ،ایچئون،
کائوناس ،لینز ،رشت و تونگ یئونگ در دسته سوم به مباحثه و اعالم برنامه های توسعه شهری پرداختند.
دستور کار این نشست مبتنی بر چشم انداز اجرای بومی ( 11 SDGاهداف توسعه پایدار) -که باعث میشود
که شهرها و محل سکونت انسانها فراگیر ،امن ،انعطافپذیر و پایدار گردد ،گسترش دیدگاه در اتصال بین
مناطق شهری ،نیمه شهری و روستایی برای توسعه پایدار و نقش فرهنگ و خالقیت در تولید فضاهای
عمومی ،ترویج همکاری های فرهنگی و انسجام اجتماعی و توانمندسازی رونق و بهره وری بود.

رشتی ها بی قرارن
انـزلی بی قـراره
لیگ برتر بی گیالن امسال بدجوری دق دل مردم این
خطه شده و اگر نبود حضور سپیدرود و بازگشتش به
روزهای خوب شاید افسردگی فوتبالی بیماری شایع
سال  95گیالن معرفی می شد.
امروز در خبرها خواندیم بازیکنان سپیدرود به علت
عدم دریافت مطالبات اعتصاب کردند و درست یک روز
پس از شادی هواداران سرخ پوشان  ،دلهره ای آشنا به
دل هواداران رسوخ کرد.
پس از جا زدن اسپانسر آذربایجانی داماش در هفته
های گذشته و بازگشتش به روزهای آخ چه کنم واخ
چه کنم  ....عدم پرداخت مطالبات سپیدرودی ها و
شکست سنگین ملوان خبرهایی بودند که در این هفته
برای فوتبال گیالن رقم خورد.
فوتبال گیالن از بودجه های سرشار دولتی که چند
دهه تا آخرین ریالش در اصفهان و تهران و خوزستان
خرج شده بهره ای ندارد و در طی سالیان اخیر
خراسانی ها نیز به این لیست اضافه شدند اما به ازای
آن این فوتبال تا بخواهید از بی برنامه گی ،دو سته گی
و عدم وفاق استانی بهره مند است.
فوتبال گیالن اگر زنده مانده ،اگر دست و پایی زده و
جانی داشته و نفسی کشیده ،به لطف تعلق خاطری
است که مردم به ورزش داشته و دارند وگرنه از
مسئولین و حمایت های دولتی هیچ ! نصیب این
ورزش بوده است.
فوتبال گیالن تا روزی که دستش از کیسه پولهای
کارخانجات بزرگ خالی است و مسئولینش به فکر
صندلی خودشانند تا قلب هواداران باید همیشه بدنبال
اما و اگر  ..باشد  .باید با چنگ و دندان کار را پیش
ببرد و تنها دلخوشیش این شعار هواداران باشد که .....
رشتی ها بیقرارن  ....انزلی بی قراره

