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استاندار گیالن در کارگروه پدافند غیرعامل :

جهنم سـراوان
در دل بهشت گيالن

سینا هوشمند
در  ۲۰کیلومتری شهر رشت و در دل منطقه جنگلی
سراوان یعنی درست در جایی که باید سرسبزی زیبا
و دلربای جنگل چشمان مردم را بفریبد و مردم از
آنکه در بهشت الهی زندگی می کنند و از هوای
خوب و دلپذیر بهره مند هستند به خود ببالند حدود
 ۴دهه است که زباله های بخش مرکزی گیالن در
آنجا دفن می شود .اگرچه وضعیت اسفناک سراوان
طی سال های اخیر همواره از زبان مسئوالن گیالن
از استاندار گرفته تا نمایندگان مجلس و اعضای شورا
و شهرداری رشت بیان شده است اما طی همهی
این سالها اقدامی عملی در راستای کاهش آالم
مردم محلی آن منطقه در مقیاس جز و نجات مردم
گیالن از آن جهنم دست ساز بشر در مقیاس کالن
انجام نشده است و همین امر سبب شده که مردم
محلی هر از چندگاهی با نصب پارچه نوشته و اخیرا
تجمعات اعتراضی بستن جاده مانع از عبور کامیونها
به دفنگاه زباله سراوان شوند .راستش را بخواهید
ورود بیش از  ۳۰۰میلیون لیتر شیرابه خطرناک در
سال به طبیعت گیالن و آلودگی رودخانهها ،آبهای
زیرزمینی و به خطر افتادن حیات و ممات مردم
گیالن که ارمغان آن گسترش انواع سرطان بوده،
کافی است که تا زمان حل موضوع دفنگاه جهنمی
زباله سراوان تمام کارهای غیرضروری را کرد چه
رسد به اعتراض و تشکیل زنجیره انسانی! بارها حرف
و سخن از احداث زباله سوز به میان آمده اما هنوز
هم که هنوز است در حد حرف باقیمانده و به طور
واضح و شفاف مشخص نیست که چرا و چگونه دیگر
استان های کشور قادر به نصب زباله سوز شدهاند
اما در گیالن هنوز این طرح عملیاتی نشده است.
از سوی دیگر شاهد این هستیم که شهرداری رشت
نیز برای احداث تصفیه خانه لندفیل سراوان درگیر
اختالف با منابع طبیعی گیالن است و مشخص
نیست که این چه قانونی است که دفن زباله در دل
جنگل را مجاز می شمارد اما احداث تصفیه خانه
برای رفع آلودگی را غیرقانونی! البته حاال که استاندار
گیالن رسما اعالم کرده که «اگر الزم است درختی
برای احداث تصفیه خانه قطع شود این کار باید برای
نجات جان مردم صورت پذیرد» امیدوارم گره کار باز
شود و مسئوالن استانی برای نجات سراوان متحد
شوند ،زیرا همه به خوبی میدانیم که دیگر کار از
مرحله گفتاردرمانی گذشته و بقول مردم  ۳۷سال
صبر بس است!

رتبه چهارم تولید زیتون زیبنده گیالن نیست/ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت محل دفن زباله سراوان
جوانان دیارمیرزا | محمد علی نجفی با بیان اینکه نماد
جدیدی از تالش های استان در مجموعه پدافند غیرعامل
کشور نمایان شده است افزود  :این مهم با همراهی و
حمایت همه اعضای پدافند غیرعامل حاصل شد.
نجفی بر لزوم بهرهگیری پدافند غیرعامل از آمار و
اطالعات بدست آمده از سوی واحدهای نظامی ،انتظامی،
امنیتی ،اطالعاتی و دستگاههای اجرایی دیگر و انسجام
دادهها تأکید کرد و افزود  :در آمایش سرزمینی ،مرکز
آمار استان ,سازمان نقشه برداری و سازمان برنامه و
بودجه اطالعات وسیع و جامعی در بخشهای مختلف
استان حاصل شده که پدافند غیرعامل میتواند از آن بهره
گیرد و دیگر نیازنیست مجددا ً در این بخش هزینه و وقت
صرف شود.
استاندار گیالن تأکید کرد :باید با بهرهگیری از ظرفیت
و توانمندیهای موجود با تمام توان از آمادگی الزم در
مقابله با هرگونه حوادث برخوردار باشیم.
استاندار گیالن با بیان اینکه باید جایگاه کشاورزی و
امکانات خود را حفظ کنیم افزود  :زیبنده نیست تولید
زیتون استان از رتبه نخست کشوری به رتبه چهارم
سالهای طی گذشته تنزل یابد.
نجفی از تالش برای توسعه باغات زیتون خبر داد و بر
ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با آفت مگس زیتون
تاکید کرد.
استاندار گیالن با بیان اینکه مقابله با گیاه مهاجم سنبل
آبی جزو برنامههای وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد افزود:
اگر کمک و همراهی گروههای مردم نهاد و دستگاهها نبود
جمعآوری گیاه مهاجم سنبل آبی مقدور نمیشد.

وی با قدردانی از تالشهای گروههای مردم نهاد در جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی اظهار داشت  :تشکر ویژه
را باید از گروههای مردم نهاد داشته باشیم که در این راستا زحمات بسیاری را متحمل شدند.
دکتر نجفی با بیان اینکه خطر سنبل آبی هنوز در گیالن رفع نشده افزود  :مطمئن هستم ریشهها و بذرهای این
گیاه مهاجم هنوز وجود دارد که نیاز تدوین برنامهای  ۵تا  ۱۰ساله از سوی وزارت کشاورزی و سازمان محیط
زیست است .استاندار گیالن با بیان اینکه با تالشهای صورت گرفته الحمداهلل جایگاه استان در بخشهای مختلف
در حال ارتقاء است افزود  :در کارگروه رفع موانع تولید در بخش اعطای تسهیالت اعتباری گیالن اکنون جزو ۵
استان برتر کشور قرار گرفته است.
دکتر نجفی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رسیدگی به وضعیت محل دفن زباله سراوان تأکید کرد
و افزود :واقعاً رنج میبریم در استانی با این زیبایی و موهبتهای الهی که مسافران و گردشگران آن میپنـدارنـد

که مردمان این استان در بهشت زندگی میکنند اما
متأسفانه مردمان منطقه سراوان از وجود حشرات و
معضالت زباله در رنج هستند.
وی با بیان اینکه تمامی مدیران از جمله پدافند غیرعامل،
فرمانداری و شهرداری باید اقدامات را سرعت دهند تا
مردمان این منطقه را از رنج رهایی دهند افزود  :چگونه
است که شهرداری تحت عناوین کارهای فرهنگی هزینه
میکند اما آنجاییکه باید سریع تر اقدامی انجام دهد
ورود نمیکند.
نجفی بر ضرورت همراهی منابع طبیعی در حل مشکالت
سراوان تاکید کرد و با بیان اینکه حل مشکل سراوان باید
جدی گرفته شود افزود  :حتی اگر درختی برای حل
این مشکل قطع شود بهتر از آن است که صدها انسان
دچار بیماری و آسیب شوند  .استاندار گیالن با بیان اینکه
برخوردهای غوغا ساالرانه که فرصت کاری را از دیگران
سلب میکند را نمیپسندیم افزود  :نمیتوانیم شاهد
باشیم تا مگس و حشرات آن فرزند خردسال سراوانی را
تهدید کند و بگوییم در آینده قرار است کاری صورت
گیرد .وی از برگزاری حدود  ۲۰۰نشست درخصوص
مدیریت پسماند در طی  ۳سال گذشته خبر داد و افزود :
نتایج خوبی در این جلسات حاصل شد و برنامهریزی های
خوبی درخصوص تفکیک زباله و کمپوست اجرا شد.
استاندار گیالن با بیان اینکه ظرفیت کارخانه های
کمپوست استان در سه سال گذشته به  ۷۰۰تن رسید
افزود  :راهاندازی زباله سوز و کمپوست با مشارکت طرف
خارجی از جمله برنامههایی است که قطعاً در فضای پسا
برجام شکل خواهد گرفت.

در راستای فرآیند اسالمیسازی دانشگاهها؛

راه اندازی حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان مرکز گیالن

جوانان دیارمیرزا | حجتاالسالم اسماعیل رنجبر
در جمع خبرنگاران از فعالیت  ۴۲مرکز حوزه علوم
اسالمی دانشگاهیان خبر داد و گفت :مرکز حوزه علوم
اسالمی دانشگاهیان گیالن را میتوان به عنوان چهل و
سومین مرکز عنوان کرد .مدیر مرکز حوزه علوم اسالمی
دانشگاهیان گیالن حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان را
یک مرکز جهت تربیت دانشجویان عالقه مند به اسالم و
انقالب در جهت فرآیند اسالمی سازی دانشگاه و وحدت
بین حوزه و دانشگاه نام برد و گفت :ماموریت حوزه به
طور کلی تعلیم و تربیت دانشگاهیان مشتاق و مومن به
اسالم و انقالب در سایه نظام اندیشه و علوم اسالمی برای
اثرگذاری در عرصه جهاد علمی و فرهنگی جهت تحقق
دانشگاه اسالمی و تمدن اسالمی است.وی افزود :وقتی
میخواهیم دانشگاه اسالمی باشد باید مولفه های مختلف
با رویکرد اسالمی داشته باشیم و عالوه بر آن نیروی
انسانی و علوم هم باید مبتی بر روش های اسالمی باشند.
رنجبر با بیان اینکه جــذب دانشجویان نخـبه در فــرآیند

بلندمدت مدنظر مرکز حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان
متذکر شد :آن دسته از دانشجویانی که صاحب فکر و
اندیشه هستند جذب خواهند شد و علوم را با رویکرد
اسالمی به آنها ارائه میدهیم تا آنها بتوانند برای تحقق
دانشگاه اسالمی از آن بهره گیرند .مدیر مرکز حوزه علوم
اسالمی دانشگاهیان گیالن با بیان اینکه رویکرد این
مرکز نوین است اظهار کرد :معموال در دانشگاه ها دروس
معارف بخاطر روش های به کار گرفته شده جدی گرفته
نمی شود و حتی حالت سرخوردگی ایجاد می کند .وی
افزود :در این مرکز کالس ها تلفیق دروس دانشگاهی و
حوزه است و روش های مثبت حوزوی را وارد دروس
دانشگاهی کردیم .رنجبر یکی از این روش ها را شاگرد
پروری دانست و افزود :شاگردپروری یعنی اینکه ارتباط
عمیق و صمیمی بین استاد و دانشجو باشد .مدیر مرکز
حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان گیالن تربیت جهادی را
یکی دیگر از رویکردهای مرکز مذکور ذکر کرد و گفت:
هستههای مختلف در حوزههای جهاد علمی و فرهنگی

فعال میشوند.رنجبر گفت :الگوی عملی در علوم اسالمی
برای ما در نسل قدیم شهید چمران و در نسل جدید امثال
شهید شهریاری هستند .وی با بیا اینکه دنبال این هستیم
که دانشجویان ماموریت گرا تربیت شوند اظهار کرد :یعنی
اینکه نقش خود را در جامعه اسالمی در هر جایی که
هستند بعنوان نقش محوری تصور کنند و در جایگاهی که
قرار میگیرند رسالت الهی خود را برای رسیدن به تمدن
عظیم اسالمی و جامعه آرمانی ایفا کنند .مدیر مرکز حوزه
علوم اسالمی دانشگاهیان گیالن گفت :در حوزه علوم
اسالمی ما تربیت محور هستیم تا آموزش محور و باید
تزکیه و تربیت را محور اصلی آموزش بدانیم.
رنجبر ،ثبتنام در این مرکز را از طریق سایت hodat.ir
عنوان کرد و متذکر شد :از بهمن ماه امسال کالسهای
حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان در دانشگاه گیالن آغاز
میشود.
وی افزود :کالس ها چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می
شود و دانشجویان مشتاق میتواند با مراجعه به سایت

ثبت نام کنند تا توسط اساتید ارزیابی شوند و در صورت واجد
شرایط بودن جذب مرکز می شوند .از سوی دیگر هیچ شرایط
سنی وجور ندارد زیرا هدف اصلی جذب دانشجویانی است که
هدف اصلی آن ها انجام کارهایی با رسالت الهی باشد.
رنجبر دروس ارائه شده در مرکز حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان
گیالن را شامل تفسیر قرآن ،تاریخ تحلیلی اسالم ،نظام سیاسی،
انسان شناسی و غیره نام برد و گفت :در کنار آن برنامه های
جنبی و کارگاهی نیز برگزار می شود .همچنین عالوه بر دوره
حضوری دوره مجازی هم داریم.
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افزایش میانگین ۱۸درصدی نرخ کرایه ها در رشت

هشدار دادگستری ساری به خانواده ها
نسبت به جرائم الکلی نوجوانان

جوانان دیار میرزا | رئیس شعبه 108دادگستری
شهرستان ساری گفت  :خانواده ها نسبت به پیشگیری و
جلوگیری از مصرف مشروبات الکلی و جرم ناشی از شرب
خم کودکان و نوجوانان خود حساسیت و مراقبت بیشتری
داشته باشند.
حجت االسالم حمید حسینی بدون اعالم آماری از شکل
گیری و رسیدگی به این نوع پرونده ها افزود :والدین نباید
نسبت به بیرون رفتن کودکان و نوجوانان خود بی توجه
باشند.
رئیس شعبه  108دادگستری ساری اضافه کرد  :والدین
باید نسبت به تاخیر چندین ساعته فرزندانشان به منزل
حساس بوده و از مراقبت بیشتر آنان ،غفلت نکنند.
حسینی در خصوص علل گرایش نوجوانان و جوانان به
مصرف مشروبات الکلی گفت :یکی از دالیل اصلی گرایش
این قشر ،بی توجهی خانواده ها و مراجع تأثیرگذار در
تربیت ،پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان است.
وی ادامه داد :البته مهدهای کودک ،مدارس مقاطع
مختلف تحصیلی ،دانشگاه ها ،نهادهای متولی امر فرهنگ،
مبلغان مذهبی و رسانه های عمومی نیز در پیشگیری از
این جرم اثر گذار هستند.
وی تاکید کرد که آشنا کردن کودکان و نوجوانان به ضرر
و زیان جسمی و آسیب های وارده به سالمتی انسان ،
آثار زیان بار و خانمان سوز مصرف مشروبات الکلی از نظر
روحی و روانی و فروپاشی زندگی خانوادگی و ارتکاب
غیرارادی جرائم در اثر مستی ناشی از مصرف مشروبات
الکلی و فقدان اراده مانند قتل و غیره برای کودکان و
نوجوانان ضروری است.
رئیس شعبه 108دادگستری شهرستان ساری رانندگی
نوجوانان و جرائم ناشی تصادفات این گروه سنی ( تا
18سالگی )را از دیگر مشکالت جامعه امروز عنوان کرد
و بیان داشت :پدر و مادران پیش از داشتن گواهینامه و
رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی به فرزندان خود
اجازه استفاده از خودروها را ندهند.
حسینی با اظهار اینکه همه مردم جامعه باید نسبت به
رفتار و کردار صحیح اطفال و نوجوانان احساس مسئولیت
کنند ،گفت :هر چند مقررات وآئین نامه دادرسی و کیفری
برای این گروه سنی وجود دارد اما جامعه باید نسبت به
جرائم این قشر گذشت و بخشش داشته باشد.
وی تاکید کرد :اگر پرونده سازی هم صورت گرفته است،
سعی کنند با بخشش خود ،منجر به صدور حکم برای
اطفال و نوجوانان نشوند.
وی مقررات و آئین نامه دادرسی و حقوقی اطفال  ،کودکان
و نوجوانان را در برخورد با جرائم مختلف کامل دانست و
بیان داشت :ایران نیز از سال  1372به کنوانسیون حقوق
کودکان جهان پیوست.

جزئیات حادثه سقوط درخت در بهشهر

جوانان دیار میرزا | سید خالق سجادی گفت :دسته
عزاداری روستای «علیتپه» که در جاده تفریحی
توریستی عباسآباد بهشهر قرار دارد ،در حال
دستهروی به سمت مزار شهدای گمنام واقع در منطقه
جنگلی عباسآباد بودند که در مسیر راه ،بر اثر سقوط
یکی از درختان بزرگ و افتادن آن روی سیم برق فشار
قوی و دسته عزاداری 20 ،نفر از عزاداران حسینی(ع)
دچار آسیب شدند.
وی با بیان اینکه سیم برق نیز قطع شده بود و بر سر
مردم افتاد ،گفت :یک پیرمرد  60ساله در این حادثه در
دم فوت کرد و یک جوان  30ساله نیز دچار سوختگی و
به بیمارستان شهید زارع ساری منتقل شد.
فرماندار بهشهر افزود 18 :نفر نیز دچار مصدومیت
سطحی ناشی از برقگرفتگی و در بیمارستان امام
خمینی(ره) بهشهر بستری شدند که اوضاع جسمانی
آنها وخیم گزارش نشده است.
وی تصریح کرد :براساس آخرین گزارش از بیمارستان
امام بهشهر 9 ،مصدوم به صورت سرپایی درمان و
ترخیص شده و  9مصدوم نیز در بخشهای ارتوپدی و
جراحی این بیمارستان بستری هستند.
فرماندار بهشهر در پایان با عرض تسلیت به خانواده
یکی از عزاداران حسینی(ع) که جان خود را در حادثه
یادشده از دست داد ،گفت :پیگیر وضعیت مصدومان
هستیم.

جوانان دیار میرزا | در یکصدو هفدهمین
جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
شورا رئیس جلسه از اصالحیه نهایی نرخ
تاکسی های درون شهری خبرداد.
رضا رسولی در جلسه کمیسیون حمل
و نقل شورا اعالم کرد :طبق آخرین
مصوبات نرخ پیشنهادی درحمل و نقل
های درون شهری با افزایش  ۱۵تا ۲۰
درصدی و بطور میانگین  ۱۸درصد
افزایش نرخ نسبت به سال گذشته
تعیین شد.
وی توضیح داد :پیشنهاد این رقم از
سوی ستاد تنظیم بازار تعیین گردیده
و پس از طی مراحل و کارشناسی مجدد
به این کمیسیون ارجاع داده شده است .
رسولی این افزایش رقم را برای
سرویسهای حمل و نقل دانش آموزی
نیز با همین درصد افزایش اعالم کرد.
همچنین در این جلسه عنوان شد:
دستور جلسه تنظیم نرخ کرایه تاکسی
در سال گذشته با اعمال کارشناسی های
الزم و با در نظر گرفتن کلیه ظرفیتهای
موجود و تعدیل قیمتها نهایتا در این
کمیسیون به تصویب رسیده و مورد
موافقت همهشریان دستگاههای ذیریط
از جمله فرمانداری رشت قرار نگرفته و
پس از ورود قاضی تعزیرات ،نهایتا به
هیات حل اختالف استان ارجاع داده شد
و هم اکنون پس از چالش های بسیار
از تاریخ هفدهم مهرماه نرخهای مصوب
جدید با افزایش  ۱۵الی  ۲۰درصد(
میانگین  ۱۸درصد) در مسیرهای
مختلف شهری به اجرا در آمده است.

حاجی پور ،عضو کمیسیون گفت :پیش
بینی می شود در این مورد نارضایتی
هایی از سوی همشهریان دارنده تاکسی
متوجه مجموعه شهرداری و شوراست
و انتظار داریم همانگونه که ما انعطاف
نشان داده خواسته همشهریان را بر
تشخیص خود ترجیح دادیــم  ،تاکـسی

متوجه مجموعه شهرداری و شوراست و
انتظار داریم همانگونه که ما انعطاف نشان
داده خواسته همشهریان را بر تشخیص خود
ترجیح دادیم  ،تاکسی داران فهیم شهر نیز با
تغییرات رخ داده شده همگام شده و مصوبات
جدید را به اجرا درآورند .کارگرنیا ،دیگرعضو
کمیسیون بر این نکته اشاره داشت که دلیل
مخالفت شورای حل اختالف با نرخ های
پیشنهادی شورا ،افزایش نرخ بیش از شش
درصدی مصوبه هیات دولت بوده است در
حالیکه اکنون رقم اعالم شده ی ستاد تنظیم
بازار نیز افزایش باالی شش درصد را نشان
می دهد .وی افزود :با این وجود نرخ های
اعالم شده در صورت قابلیت اجرا بودن مورد
موافقت کمیسیون نیز هست.
نایب رییس کمیسیون بهداشت ،هم چنین
از مشاوران حاضر در جلسه که همواره و در
طول فعالیت این کمیسیون همفکر و همراه
اعضای کمسیون بوده و تخصص خود را
در این راستا به کار گرفته اند تقدیر کرد.
فاطمه شیـرزاد نیز ضمــن گــرامیداشــت

پارالمپیک ،روزعصای سفید و روز جهانی
غذا در رابطه با موضوع جلسه اظهار
کرد :الیحه اصالحیه نرخ تاکسی ها
ماههاست که توجه مسئوالن مرتبط و
عموم شهروندان را به خود معطوف کرده
و مسئله قابل توجه در این راستا توجه به
خواسته های به حق عموم شهروندان و از
سوی دیگر نیزتاکسی داران شهر است.
وی افزود :توجه به این نکته که عموما
اقشار متوسط و کم برخوردار جامعه با
این موضوع در ارتباط مستقیم هستند
و از سوی دیگر تاکسی دادران شهر نیز
جزء اقشار متوسط جامعه محسوب شده
و اشتغال پر زحمتی دارند ایجاد توازن
و کسب رضایت دوسویه تاکسی دار و
تاکسی سوار مطلوب ماست و سعی برآن
داریم این رضایت دوسویه را به بهترین
شکل در سطح شهر به وجود آورده
و شاهد باشیم .عضو شورا اشاره کرد؛
طبیعی است که اقشار متوسط جامعه
به دلیل محدودیت سطح عمومی درآمد

همواره نگران باال رفتن قیمتها در تمامی
صنوف و حتی سبد غذایی خانوار خود
هستند و لذا حساسیت به نوسان قیمت
تاکسی که بطور غیر مستقیم بر سایر قیمتها
نیز تاثیرگذار خواهد بود قابل درک است .
شیرزاد گفت :الزم است در حوزه ناوگان
شهری گامها را کمی بلند تر برداشته و به
نوسازی و مدرن سازی ناوگان حمل و نقل
شهری که در خور کالن شهری توریستی
مانند رشت است توجهی ویژه نشان داده
و در این راستا رضایت شهروندان و زیبایی
شهر را نیز به این شکل شاهد باشیم .رسولی
نیز ضمن تایید اظهارات حاضران بر این
نکته اشاره داشت که در حال حاضر ده
اتوبوس فعال در ناوگان شهری مشغول به
کار است و توقع ما از نماینده دولت در
شهرستان این است که همانگونه که در
الیحه افزایش نرخ ناوگان شهری ورود کرده
وحساسیتی به جا نشان دادند در تامین
هزینه برای خرید ناوگان های شهری نیز
یاریگر شهرداری باشند .وی توضیح داد:
طبق مصوبه  ،دولت موظف است ۸۲.۵
درصد هزینه خرید ناوگان های شهری را
متقبل شود که متاسفانه تاکنون ریالی در
این خصوص به شهرداری رشت پرداخت
نشده است .عربانی ،مشاور کمیسیون نیز
طی سخنانی چالشهای موجود در ناوگان
اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر را مورد توجه
قرار داد  .وی به تعداد باالی تاکسی در سطح
شهر رشت و به تبع آن درآمد نسبتا پایین
تاکسی داران رشت اشاره کرد .عربانی
لزوم توجه به جایگزینی تاکسیهای مدرن
به جای تاکسیهای فرسوده را خاطرنشان
ساخت .وی استقبال عمومی از ناوگانهای
انبوه بر شهری را نیز ضعیف توصیف کرده
و افزود  :از سوی دیگر افزایش ناگهانی -۳۰
 ۴۰درصدی نرخ حمل و نقل نیز در کشور
عرف نبوده و امیدواریم بتوانیم در این راستا
با تصمیم گیری های بجا به مرور شرایط را
به وضعیت مطلوب و جلب رضایت عموم
نزدیک کنیم.

استاندار گیالن در کلیشیم :

به اندازه دو دهه در بخش گاز رسانی رودبار کار شده است
جوانان دیار میرزا | استاندار گیالن در جمع
مردم دهستان کلیشم رودبار گفت :در مدت
دوسال گذشته به اندازه دو دهه در بخش گاز
رسانی شهرستان رودبار کار شده است.
محمدعلی نجفی ضمن بررسی مسائل و
مشکالت منطقه با ابراز خرسندی از حضور در
جمع مردم دهستان کلیشم افزود :در سفر سال
گذشته به جیرنده ی رودبار از نزدیک بسیاری
از مشکالت منطقه از جمله وضعیت راه ها و
آسفالت را مشاهده کردم.
وی با بیان اینکه علیرغم محدودیت های
اعتباری و درآمدی دولت یازدهم تالش های
ویژه ای در یک سال اخیر انجام شده خاطرنشان
کرد :در سفرهای دولت گذشته به استان ها
مصوبات بسیاری انجام گرفت که بسیاری از آنان
با وجود نقدینگی و درآمد باال تحقق پیدا نکرد.
نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به اینکه
ما موظف هستیم قول های داده شده را عملیاتی
نماییم گفت :در بعضی موارد درخواست می
شود که برای دل خوشی مردم هم که شده
کلنگی زده شود که هرگز تا زمانی که اعتماد
کامل به تحقق اقدامی نداشته باشیم به هیچ
وجه این کار را انجام نمی دهیم .
وی با بیان اینکه گیالن در گازرسانی جزء
استانهای برتر کشور است افزود :در  2سال
گذشته به میزان بیــش از  20ســال در بخش

گازرسانی رودبار کار شده است و شاخص گاز رسانی در این
شهرستان از زیر  30درصد به بیش از  64درصد رسیده است.
استاندار گیالن به درخواست مردم این منطقه مبنی بر گازرسانی
اشاره و خاطرنشان کرد :یکی از موارد جدی که باید توسط
فرماندار و مدیر گاز شهرستان پیگیری شود ،ارتقاء شاخص
گازرسانی شهرستان رودبار به میانگین استانی است.
وی ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده مشعل گاز را در کلیشم
روشن ببینیم و افزود :در  6ماهه نخست سال  96گازرسانی
به این منطقه در ردیف اعتبارات شرکت گاز استان قرار خواهد
گرفت .استاندار گیالن با بیان اینکه شاخص گازرسانی در گیالن
هم اکنون  92درصد است گفت :تا پایان سال جاری بسیاری از
شهرستان ها را سبز اعالم خواهیم کرد.
دکتر نجفی خاطرنشان کرد :با تحقق درآمدهای دولت قطعاً
اقدامات ارزشمندی در کشور رقم خواهد خورد .وی در خصوص
تجهیز مرکز جهاد ،آبیاری تحت فشار،آب شرب روستایی ،رفع

موانع منابع طبیعی در توسعه ی منطقه و
نگهداری و ترمیم جاده ها گفت :مدیران استانی
آمادگی خود را به منظور هرگونه اقدام در جهت
ارتقاء و گسترش زیرساخت های مناطق صعب
العبور رودبار اعالم کرده اند .نماینده عالی
دولت در گیالن با قدردانی از صبر ،استقامت
و از خودگذشتگی و پشتیبانی مردم در مقاطع
مختلف پس از انقالب گفت :حمایت مردم از نظام
و خادمین خود در دولت قطعاً روحیه ی خدمت
رسانی مضاعف را بیشتر خواهد کرد.در پایان این
مراسم پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر  ،از
خانواده  5شهید کلیشم قدردانی شد.در بدو ورود
استاندار گیالن  4کیلومتر از راه روستایی مناطق
صعب العبور دهستان کلیشم بخش عمارلو رودبار
با حضور وی به بهره برداری رسید.

صابر مطرح کرد:

ایجاد نشاط و شادمانی با احداث پارکهای محلهای در رشت

جوانان دیار میرزا | رئیس کمیسیون
توسعه و عمران شورای شهر
رشت در گفتگو با دیارمیرزا با بیان
اینکه کندی پروژه در زیر گذر
شهید رجایی به ماهیت این پروژه
برمیگردد ،گفت :چمارسرا از مناطق
قدیمی شهر رشت است و تاسیسات
زیر بنایی شهر رشت در زمان های
قدیمی به صورت قانونمند و بر اساس
یک نقشه دقیق طرح ریزی نشده بود
و شناسایی این تاسیسات و جابجایی
آنها زمان به نتیجه رساندن پروژه را
کند کرده است.
صابر افزود :نبودن اطالعات کافی
در مورد زیر ساخت های موجود در
این منطقه و همچنین دستگاههای
خدمات رسان مشکالتی را ایجاد
کرده بود اما واقعیت این است که
این پروژه زمانی که اعضای شورا
از شهـــردار خواستــند تــا با

مشکل یابی علت کندی پروژه را پیدا
کند ،سرعت بیشتری به خود گرفت.
عضو شورای شهر رشت در خصوص
زمان بهره برداری از پروژه زیر گذر
شهید رجایی اظهار کرد :نمیتوان
گفت که پروژه قطع به یقین تا پایان
مهر به پایان برسد زیرا ممکن است
ترافیک به باال انتقال پیدا کند اما
اینکه به صورت کامل پروژه تمام
شود به نظر من تا آخر مهر امکان
ندارد.
رئیس کمیسیون عمران شورا شهر با
تاکید بر رسیدگی بیشتر به محالت
رشت گفت :مردم شهرمان حقشان
است که از فضای سبزی در محالت به
عنوان مکانی برای آسایش و آرامش
استفاده کنند و با توجه به اینکه
امروزه بسیاری از خانه ها آپارتمانی
است و کودکان شهر ما فضای زیادی
برای تفریح ندارند ،ایجاد پارک های

محله ای فکر و ایده بسیار قابل
توجه و خوبی است.
صابر گفت :اگر در هر محله پارکی
احداث شود فضای نشاط و شادمانی
نیز در آن محله ایجاد میشود.
متاسفانه محله های شهر رشت از
داشتن بسیاری از خدمات شهری
محروم هستند.
البته امنیت و امکانات مناسب برای
این پارک ها نیز باید به وجود آید.
این عضو شورا در پایان از رفع
مواردی از دغدغه های اعضای شورا
که محور استیضاح شهردار رشت را
تشکیل می داد خبر داد و گفت :تا
حدودی کارها انجام شده اما هنوز
در بعضی از موارد مثل پرداخت
حقوق کارکنان انتظارات برآورده
نشده است.

رأی جالب قاضی برای تنبیه
اخالقییکنوجوان
جوانان دیار میرزا | قاضی دادگاه شهرستان «گمیشان»
در استان گلستان یک نوجوان دانشآموز را پس
از محاکمه بهجای زندان به مجازات تأدیبی جالبی
محکوم کرد .این نوجوان که به اتهام رانندگی
بدون گواهینامه با یک موتورسیکلت محاکمه شد
براساس رأی قاضی دادگاه باید ضمن ابراز ندامت
نزد دانشآموزان همکالسیاش ،در حضور مردم شهر
از آنان هم عذرخواهی کند .بهگزارش پلیس ،این
نوجوان  ۱۴ساله در یکی از مناطق شهرستان مرزی
گمیشان به دلیل تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی
و نداشتن گواهینامه بازداشت و به دادسرا معرفی شد
که در بررسیها جرم وی محرز تشخیص داده شد.
رئیس دادگستری گمیشان گفت :در ادامه رسیدگی به
پرونده ،رئیس شعبه اول دادگاه عمومی گمیشان این
نوجوان را به سرپرست خانواده تحویل داد اما براساس
رأی صادره مقرر شده دانشآموز متخلف بهمدت یک
هفته هنگام اجرای مراسم صبحگاهی مدرسه با نظارت
مدیر مربوطه و در حضور دانشآموزان از رانندگی با
موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه ابراز ندامت کند.
همچنین براساس رأی صادره دادگاه مقرر شده،
نوجوان  ۱۴ساله در مقابل دانشآموزان مدرسه متعهد
شود تا زمانی که به سن قانونی نرسیده و گواهینامه
مجاز دریافت نکرده است ،بههیچ عنوان مبادرت به
رانندگی باموتورسیلکت نکند
.به گفته رئیس دادگستری گمیشان ،طبق این رأی
دانشآموز متخلف باید از دوستان و هم مدرسهایهای
خود بخواهد تا اگر روزی قولش را فراموش کرد به او
یادآوری کنند که بدون گواهینامه نباید موتور سواری
کند.عذرخواهی از اهالی منطقه سیمین شهر که جرم
در آن منطقه رخ داده است ،دیگر تکلیف معین شده از
سوی قاضی برای این دانشآموز است.
براساس آمار مراکز انتظامی بیشتر کشتهشدگان
حوادث رانندگی در مناطق مختلف استان گلستان
موتورسیکلتسواران جوان و نوجوان هستند.شهرستان
مرزی گمیشان در شمال غربی استان گلستان و هم
مرز با کشور ترکمنستان در کرانه شرقی دریای خزر
واقع شده است.

میانگین حقوق شهرداران
و کارکنان شهرداریهای
گلستان اعالم شد

جوانان دیار میرزا | مدیرکل دفتر امور شهری
و شوراهای استانداری گلستان گفت :متوسط
دریافتی شهرداران ،مدیران و کارکنان شهرداری
های این استان  126میلیون ریال در ماه و منطبق
بر تصویب نامه هیات وزیران است.
محمد حمیدی افزود :طبق تصویب نامه هیات
وزیران حداکثر دریافتی تمامی کارکنان ،مدیران
و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات
قانونی و مالیات در سال  1395به استثنای عیدی،
حق ماموریت روزانه و حق تدریس کارکنان واجد
شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط
مربوط انجام می شود ،به همین میزان در ماه
است.
وی افزود :سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان،
مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و
مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و
فوق العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید
و متوسط این سقف به طور سالیانه مالک محاسبه
خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
گلستان همچنین گفت :حقوق و مزایای کارکنان
شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن در اجرای
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و
ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداریهای
کشور ابالغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور می باشد.
وی افزود :پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان
براساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت
بر اساس ابالغ آنان خارج از عناوین پست های
سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و
سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
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سخنان مهم حجت االسالم افتخاری:

ی و دروغ پراکنی نیست
مردم را آزار ندهید /فومن و شفت جای گزافهگوی 
تولد حسین کوچولو در
آمبوالنس  ۱۱۵خمام

جوانان دیارمیرزا مدیر اورژانس  ۱۱۵استان گیالن
از تولد یک نوزاد پسر در بامداد روز جمعه در
آمبوالنس ۱۱۵خمام خبر داد.
حمید محمدی افزود :در ساعت  ۴:۵۷بامداد روز
جمعه تکنسین های اورژانس ۱۱۵خمام در حین
انتقال مادر بارداری که سومین بارداری خود را
تجربه می کرد و از درد شکم شکایت داشت ،متوجه
شروع مراحل زایمان در وی شدند.
وی با بیان اینکه دو تکنسین فوریتهای پزشکی با
خونسردی و مهارت ،اقدامات مورد نیاز را انجام داده
و به مادر جهت زایمان کمک نمودند؛ اظهار داشت:
با کمک تکنسینهای فوریت های پزشکی ،نوزاد
در آمبوالنس متولد شد و مورد اقدامات حمایتی
قرار گرفت.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
استان گیالن در پایان گفت :خوشبختانه مادر و
نوزاد هر دو در صحت کامل به بیمارستان الزهرا
رشت منتقل شدند.شایان ذکر است خانواده این
نوزاد ،نام حسین را برای فرزند خود برگزیدند.
گفتنی است تکنسین های اورژانس  ۱۱۵حاضر در
این ماموریت آقایان آزمون و تیغ نورد بودند.

احداث  ۲۰مگاوات
نیروگاه انرژی
خورشیدی در گیالن

جوانان دیار میرزا | در نشست عظیم بلبل آبادی
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن با
اساتید دانشگاه گیالن و پیتر شرم سهامدار و رئیس
هیات مدیره شرکت  SUNfarmingدر سالن
کنفرانس شرکت ،در خصوص احداث  ۲۰مگاوات
نیروگاه انرژی خورشیدی در استان گیالن بحث و
بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.
بلبل آبادی با بیان خبر فوق ،افزود :شرکت سان
فارمینگ در کشورهای مختلف دنیا پروژه های
متعددی را انجام داده اند .عملیات اجرایی حدود ۵۰۰
مگاوات انرژی خورشیدی در کشور آلمان توسط این
شرکت انجام شده است .که از این مقدار  ۲۰۰مگاوات
مستقیما توسط این شرکت انجام شده و  ۳۰۰مگاوات
دیگر با مشارکت این شرکت و سایر شرکتها صورت
پذیرفته است.
وی افزود :با رایزنی های انجام شده با مسئولین
حاکمیتی و دولتی ،شرکت یاد شده مورد تائید بوده و
شبیه شرکتهای دانش بنیان ایرانی است که از شرایط
ویژه ای برخوردار است و در زمینه سرمایه گذاری از
پتانسیل باالیی برخوردار می باشد.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن
در مورد منطقه مد نظر شرکت سهامی برق منطقه ای
گیالن جهت ساخت  ۲۰مگاوات نیروگاه خورشیدی
بیان داشت:در ابتدای امر از سوی مسئولین کشوری
اعتقادی به ساخت نیروگاه خورشیدی در منطقه
گیالن وجود نداشت .چرا که مقدار تابش در این
استان را مناسب نمی دیدند .اما با رایزنی های که
انجام شد و دالیل علمی و منطقی که کارشناسان
هواشناسی استان گیالن جهت منطقه منجیل تا
لوشان ارائه کردند این رویکرد مورد بازنگری و تجدید
نظر قرار گرفت .منطقه جغرافیایی منجیل تا لوشان
فاقد ریزگردها بوده و بادخیز بودن منطقه موجب
می شود گرد و خاک بر روی پانل های خورشیدی
ننشیند و همچنین سلولهای خورشیدی خنک شده
که این امر بازده سلولهای خورشیدی را افزایش می
دهد .که همه این عوامل ساخت  ۲۰مگاوات نیروگاه
خورشیدی در منطقه جفرافیایی منجیل تا لوشان را
امکان پذیر می سازد.

جوانان دیار میرزا | نماینده مردم
فومن و شفت در مجلس شورای
اسالمی در ایام شهادت حضرت
ابا عبداهلل الحسین (ع) با حضور
در آیین های عزاداری و نیز
مساجد و هیئت های مذهبی این
دو شهرستان ،ضمن حضور در
جمع عزاداران حسینی ،در برخی
مساجد سخنان مهمی نیز ارائه
کرده است.
محمدمهدی
االسالم
حجت
افتخاری خطاب به افرادی که
چشم دیدن توسعه و آرامش
منطقه را ندارد ،عنوان داشت:
«به دوستان عزیز میگویم و برای
چندمین بار توصیه می کنم ،حاال
که دست ما را نمیگیرید ،حداقل
افکار مردم را به هم نریزید و این
مردم شریف و قدرشناس را آزار
ندهید».
وی عنوان داشت :مردم قهرمان،
زحتمکش و آگاه فومن و شفت با
حضور خود در انتخابات گذشته و
اعتماد به بنده به عنوان خادم ملت
ثابت کرده اند که دیگر فومن و
شفت جای گزافه گوئی ها و دروغ
پراکنی ها نیست.

به برخی افراد از خدا
بیخبر پول میدهند که
خادم شما را تخریب کنند
نماینده مردم فومن و شفت افزود :هم
اکنون برخی افراد از خدا بی خبر،با
اقدامات تخریبی در فضای مجازی
علیه من با استفاده از افراد بیمار
بدنبال فضاسازی برای ناکارآمد نشان
دادن بنده هستند.
چند نفر مورد شناسایی قرار گرفته
اند که به این افراد ماهیانه دستمزد
می دهند که فرد مورد اعتماد شما
مردم را تخریب بکنند ،اینها نه تنها
خللی در کار من به عنوان خادم مردم
ایجاد نمی کنند بلکه ارزشی برای من
و مردم ندارند و به لطف خدا اراده
افتخاری برای آبادانی فومن و شفت
به کمک شما مردمان عزیز و غیرتمند
اراده ای پوالدین و قوی است.
افتخاری متذکر شد :این افراد می
خواهند که با تخریب ها اذهان
عمومی را تشویش کنند ولی شما
مردم آگاه تر از این افراد هستید و
گول این افراد نابخرد را نخواهید خورد
و در عین حال اینها باید در پیشگاه
خداوند عزوجل باید پاسخ گو باشند.

بازدید شهردار رشت از رونـد
ساخت خودروهای آتش نشانی
در کارخانه  Zieglerآلمان

خانه از پای بست ویران به جای اینکه چرخ اقتصاد
است  /بیش از دو هزار نامه
را بچـرخاننـد ،بـه
مردمی دریافت کرده ام
فکـر جیبـشـان هستند
افتخاری تصریح کرد :همیشه با خوش
بینی فکر میکردم در امورات اداری دو
شهرستان مشکالت زیادی نیست و من
کار سختی را نخواهم داشت اما متوجه
شده ام در بعضی از امورات از پای بست
ویران است و نیاز به ایجاد زیربنایی قوی
دارد.
وی با بیان اینکه «از همه شما مردم
می خواهم که برای خادمین خود دعا
کنید» ،گفت :تمام سعی بنده این است
تا با به کارگیری افراد شایسته و خداترس
و مدیران الیق ،کارآمد ،متخصص و
متعهد ،همانگونه که مقام معظم رهبری
تاکید دارند که از افراد با روحیه انقالبی
در امورات استفاده شود ،بتوانم حق مردم
را مطالبه کنم و برای عمران و آبادانی
فومن و شفت که بسیار مهجور واقع
شده ،گامی ارزشمند و ماندگار بردارم.
وی ادامه داده است :تا کنون بیش
از دو هزار نامه از گرفتاری های مردم
در دوشهرستان فومن و شفت به دفتر
اینجانب واصل شده که متاسفانه نیمی
از درخواست ها اشتغال جوانان تحصیل
کرده است ،این جوانان نور چشم خانواده
ها و جامعه اسالمی هستند و باید مدیران
دستگاههای مرتبط برای ایجاد اشتغال
گامی اساسی بردارند.

افتخاری به مشکالت بخش صنعت نیز
اشاره کرده و گفت :متاسفانه یک عده
بجای اینکه چرخ اقتصاد را بچرخانند
و به فکر مشکل اقتصادی کشور و
منطقه باشند به فکر جیبشان هستند
و می توان مدعی شد که دندانه های
چرخ صنعت در فومن و شفت نابود شده
است.
وی ادامه داد :معوقات بانکی ۳۷
میلیاردی یکی از شرکت ها در شهرک
صنعتی شفت که مشکالت زیادی دارد،
موجب شده بانک های عامل با این
شرایط ،هیچ تسهیالتی به این شهرک
ها اختصاص ندهند.

در قضیه پل ورودی فومن
به مردم و تاریخ این دیار
توهین شده است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی بیان کرده است :بنده مهدی
افتخاری به مردم قول داده ام که به
فکر توسعه فومن و شفت باشم و همه
جا گفته ام نخواهم گذاشت که فومن و
شفت در بن بست توسعه قرار بگیرد،
باید بگویم در بخش عمرانی و زیرساخت

رئیس  cngشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن:

هیچ کارگاه مجاز دوگانه سوز کردن خودروها
در استان وجود ندارد
جوانان دیار میرزا | شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه گیالن باغیرمجاز خواندن کلیه
کارگاههایی که مبادرت به دوگانه سوز نمودن خودرو
در سطح استان می نمایند گفت :در حال حاضر هیچ
کارگاه مجازی برای دوگانه سوز کردن خودروها در
سطح استان وجود ندارد.
نظر به آثار و تبعات سوء جانی و مالی ناشی از دوگانه
سوز کردن خودروها در کارگاههای غیرمجاز واحد
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن طی اطالعیه ای از مردم خواسته است از
دوگانه سوز کردن خودروها در کارگاههای غیر مجاز
اکیدا ً خودداری نمایند.
به مردم هشدار داده می شود که تنها خودروهایی که
از مبداء و در صنایع خودروسازی دوگانه سوز شده اند
مجاز بوده و هیچ کارگاهی مجاز به انجام این کار پس
از ساخت خودرو نمی باشد.
رئیس واحد  cngشرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه گیالن همچنین با اعالم  ۹۶باب جایگاه
 cngفعال در استان اعالم کرد :تعداد  ۶۱باب جایگاه
تک منظوره  cngو  ۳۵باب جایگاه دو منظوره در
سطح استان فعال است که در مجموع با  ۴۱۰نازل
سوخترسانی به خودروهای گازسوز و دوگانه سوز مجاز
را بر عهده دارند.
وی ضمن تاکید بر رعایت الزامات ایمنی در جایگاههای
 cngگفت :خاموش کردن و خروج راننده و کلیه
سرنشینان از خودرو و عدم استعمال دخانیات توسط
مردم در زمان سوختگیری و اطمینان از مجاز بودن
برچسب سوختگیری  ،اتصال نازل دیسپنسر به خودرو
 ،بازدید مخازن سوخت و کنترل عدم نشتی توسط
اپراتور را از الزامات در جایگاههای عرضه  cngخواند.

وی در این راستا گفت :حادثه معلول عواملی است
که در یک آن جمع و فراهم می شوند بنابراین الزم
است هم کارکنان جایگاهها و هم مردم در هنگام
سوختگیری با نهایت سعه صدر و آرامش و رعایت کلیه
اصول و الزامات ایمنی نسبت به این امر مبادرت نمایند
که شاهد سانحه دلخراش نباشیم.
رئیس واحد  cngشرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه گیالن همچنین از بازدیدهای دوره ای
کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
استان و نظارت مستقیم بر جایگاههای عرضه cng
خبر داد و افزود :عالوه بر این نظارتهای فنی و کنترل
کیفی فرآورده  ،گشتهای مشترک نیز با همراهی ادارات
استاندارد ،تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت ،معدن و
تجارت برای صحت میزان فرآورده تحویلی به مشتریان
به عمل می آید.

ها دچار مشکالت زیاد هستیم از جمله
پل ورودی فومن که درآن به قدمت،
تاریخ و مردمان این شهر توهین شده
است ،من پشت این تریبون بیان خواهم
کرد که ما با یگیریهای کارشناسی دنباله
کار را گرفته ایم و باز خواهیم گرفت.
وی تاکید کرده است :قابل توجه آقایانی
که تریبون دارند و میگویند فالن کار
نباید صورت بگیرد نباید برای مثال
دست به پل فومن زد و این یک بیت
المال است،توصیه می کنم بروید تحقیق
کنید و بعد حرف بزنید ،بیت المال
زیادی دراین شهر پایمال شده است چرا
تابحال حرف نزده اید .تاکنون کجا بودید
و چرا نرفتید بررسی نکردید باید بگویم
میلیاردها پول صرف هزینه های این پل
شده و از بیت المال اخذ شده این هزینه
ها کجا رفته است
 .افتخاری با بیان اینکه تحقیق و تفحص
وظیفه ذاتی خادمین مردم در خانه ملت
است ،افزود :به زودی گزارش وضعیت پل
را به صورت کامل تقدیم مردمان عزیز
خواهم کرد و به دوستان عزیز میگویم
حال که دست ما را نمی گیرید ،حداقل
افکار مردم را به هم نریزید.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس
شورای اسالمی در پایان ابراز امیدواری
کرد :اگر خداوند متعال بخواهد با صبر
شما مردم میتوانیم امید و آینده خوبی
را برای دو شهرستان فومن وشفت به
ارمغان بیاوریم.

در آمد میلیاردی بادام زمینی
کاران فتحکوه

جوانان دیار میرزا | اسماعیل میر غضنفری فرماندار
رودبار در بازدید از زمینهای زیر کشت بادام زمینی
در روستای فتحکوه بخش رحمت آباد و بلوکات اظهار
داشت :تولید  150تن محصول بادام زمینی توسط
کشاورزان زحمتکش منطقه برایشان حدود  20میلیارد
ریال در آمد در پی داشته است.
میر غصنفری با اشاره به درآمد مناسب و کیفیت
مرغوب بادام زمینی تولیدی فتحکوه افزود :در صددیم
با برنامه های کاربردی و فنی دستگاههای متولی سطح
زیر کشت و تولید این محصول را افزایش دهیم.
فرماندار نقشه راه ترسیمی مقام معظم رهبری در
اقتصاد مقاومتی و تاکیدات ریاست جمهوری و دولت
را یادآور شد و افزود :برای پویایی روستائیان در
بحث اشتغال و تولید محصوالت دامی و زراعی تمام
دستگاههای متولی شهرستان رودبار موظفند زمینه
های مستعد را شناسایی تقویت و فعال نمایند.
وی افزود :تمام تالشمان را بکار می بندیم تا با رونق
کسب و کار در روستاها عالوه بر جلوگیری از مهاجرت
آنها روند معکوس مهاجرت را شاهد باشیم.
میرغضنفری خاطر نشان کرد :حضور معاون مناطق
محروم رییس جمهور در رودبار و روستای اسطلخ جان
که در روز روستا انجام شد نوید آیندهای درخشان برای
این روستا و دیگر روستاهای شهرستان رودبار را در
راستای سیاستها و استراتژی دولت دارد.

جوانان دیارمیرزا | شهردار رشت بهمراه
مدیر عامل سازمان آتش نشانی با حضور
در کارخانه  Zieglerتجهیز کننده و تولید
کننده خودروهای آتش نشانی در دنیا
واقع در آلمان از نزدیک به بازدید از روند
چگونگی ساخت خودروی های نیمه سنگین
و نردبان  ۵۵متری و دیگر تجهیزات متعلق
به این خودروها اعم از انواع لوله های نواری،
موتور پمپ ها ،دستگاههای امداد و نجات و
دیگر تجهیزات اطفایی پرداختند.
بابک رمضانی مدیر عامل سازمان آتش
نشانی رشت در تشریح خبر گفت :با توجه به
جمعیت و پراکندگی سازه ها در شهر رشت
و همچنین خیل عظیم آپارتمان های بلند
مرتبه ،این سازمان تنها دارای یک نردبان
 ۳۲متری بوده که جهت رفع نیازمندیهای
شهروندان از لحاظ ناوگان خودرویی با کمبود
تجهیزات رو برو است.
وی با بیان اینکه از کارخانه های مختلف
شرکت زیگلر واقع در کشور آلمان و کرواسی
نیز بازدید شد افزود :در این بازدیدها در
خصوص پروژه دوم خرید خودروهای نردبانی
نیز به گفتگو پرداختیم.
رمضانی به رفع کمبودهای موجود در
سیستم خودرویی و تجهیزات سازمان آتش
نشانی رشت اشاره کرد و گفت :به جهت ارایه
خدمات و برقراری عدالت شهروندی سعی در
مرتفع کردن نیازمندیها در یک برنامه ریزی
منسجم و بلند مدت را داریم .با همکاری
و همیاری مدیران شهری و شهردار رشت
قرارداد خرید نردبان  ۵۵متری که یکی از
ملزومات مهم و حیاتی برای ارایه خدمات
به شهروندان می باشد با یکی از شرکتهای
بزرگ و معتبر ماشین سازی بسته شد.

مرادی خبرداد:

یک هزار و  876نفر خون
اهدا کردند

جوانان دیار میرزا | مدیرکل انتقال خون
استان گیالن گفت :عزارادان حسینی در
روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی یک
هزار و  876واحد خون اهدا کردند و بیش
از یکصد نفر نیز در این دو روز ،در طرح نذر
خون ثبت نام شدند.
احمد مرادی در گفت و گو با ایرنا افزود :در
روز تاسوعا  740واحد و در روز عاشورا یک
هزار و  136واحد خونگیری انجام شده است.
وی با بیان این که از سوگواران حسینی در
طرح نذر خون نیز ثبت نام به عمل آمد،
اظهار کرد :در مجموع در این دو روز ،بیش
از یکصد نفر برای مشارکت در این طرح ثبت
نام شدند.
مدیرکل انتقال خون گیالن خاطر نشان کرد:
طرح نذر خون همزمان با ماه محرم در استان
آغاز شده و تا اربعین حسینی ادامه دارد.
وی ضمن قدردانی از همه اهداکنندگان
خون در گیالن ،خواستار تداوم مشارکت
و همکاری آنان با انتقال خون استان برای
تامین خون های مورد نیاز مردم شد.
 9پایگاه انتقال خون گیالن در روزهای
تاسوعا و عاشورای حسینی در شهرهای
رشت ،الهیجان ،لنگرود ،رودسر ،بندرانزلی،
تالش ،فومن ،آستارا و رودبار برای اهدا خون
مردم نوعدوست استان فعال بود.
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شهردار رشت در صحن شورا:

سه محور پرتردد رشت بازگشایی میشوند/جذب اعتبار دولتی برای پروژه های بازآفرینی محقق نشده است
جوانان دیار میرزا | کصدو شصتمین جلسه شورای
شهر با حضور ثابت قدم ،شهردار رشت و بدون
حضور خبرنگاران در تاالر شورا برگزار شد.
وصول ارزش افزوده رشت ،بسیار پایین تر از
شهرهای همتراز
شهردار رشت در مورد مشکالت حوزه اقتصادی و
مالی شهرداری توضیحاتی ارائه داد و افزود :از یک
ماه گذشته به این سو ،وصول درآمدهای شهرداری
رشد صعودی داشته است.
ثابت قدم ،برنامه زمان بندی پروژه های شهرداری
را اعالم نمود و ابراز امیدواری کرد با تزریق به موقع
بودجه پروژه های نیمه تمام تکمیل گردد.
وی در مورد گزارش تفریغ بودجه شهرداری
از سال  ۸۹تاکنون در حال بررسی است بیان
داشت :گزارش تفریغ بودجه تا سال  ۹۳آماده و
برای حسابرسی نهایی به شورا گزارش شده است
و تالش می شود گزارش تفریغ بودجه سال  ،۹۴تا
پایان آذرماه تکمیل و به شورا ارسال گردد.
شهردار رشت به درآمدهای پایدار شهرداری از
محل اعتبارات دولت اشاره نمود و تصریح کرد:
پیش بینی درآمدی مالی شهرداری وصول  ۷و
نیم میلیارد تومان در آمد از محل وصول ارزش
افزوده بود ولی متاسفانه تنها از مرز  ۳و نیم میلیارد
تومان عبور نکرده ایم .و این درحالی است که برخی
شهرهای همتراز ،رقمی باالی ۱۰میلیارد تومان
وصولی از منابع ارزش افزوده داشته اند.
وی تاکید کرد :شهرداری رشت همچنان از مطالبات
کالن دولت و وصول ارزش افزوده عقب است و این
نقیصه در حوزه امالکی ما هم مشاهده می شود.

پنجمین همایش مدیریت
بازاریابی و فروش برگزار می شود
جوانان دیار میرزا | همه ما با مفهوم آموزش و تاثیر
آن بر زندگی تا حدودی آشنا هستیم ،و همچنین می
دانیم که اگر در کسب و کارمان با علم روز پیش نرویم
و انعطاف پذیر نباشیم ،قطعا در دریای رقیبان غرق
خواهیم شد...
از سوی دیگر ،انتقال دانش و استفاده از تجارب و علم
اساتید بزرگ در کسب و کارمان می تواند ما را برای
رسیدن به موفقیت یاری کند.
لذا همه ساله افراد و مجموعه های زیادی تالش می
کنند تا با بهره گیری از به روز ترین روش ها و تکنیک
ها به رشد و توسعه کسب و کارها کمک نمایند.
در سالهای اخیر شاهدبرگزاری انواع سمینار و کنفرانس
هایی اعم از ملی و بین المللی در ایران بوده ایم که
بیشتر آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار اند و با توجه
به سبقه شرکت های برگزارکننده همایش می توانیم
به کیفیت همایش هایی که در حال رخ دادن هستند
پی بریم.
جالب است بدانید که 80درصد سمینار های ملی و
بین المللی که در ایران روی می دهند و متعلق به
پایتخت کشور اند اما اخیرا صداهایی از شمال کشور
هم به گوش می رسد که حاکی از فعالیت های مجموعه
ای با نام مدیران نواندیش گیالن بوده که سه سال است
در زمینه برگزاری همایش های مدیریتی فعالیت دارد،
پس از 4دوره برگزاری همایش های بازاریابی و فروش
در استان گیالن ،در حال اماده شدن برای برگزاری
پنجمین رویداد خود است.
این رویداد با اساتید ،پروفسور صدرالدین نجاتی گیالنی
و دکتر محمد بلوریان تهرانی در تاریخ 7آبان  1395در
شهرستان رشت برگزار خواهد شد .بی شک برگزاری
چنین رویدادهای بزرگی در شهرستان رشت  ،می تواند
نوید همایش های بین المللی در این حوزه را به زودی
زود به همه هم میهمانمان بدهد.
برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت
 www.modirno.irمراجعه فرمایید.

جذب اعتبار دولتی برای پروژه های بازآفرینی
محقق نشده است
ثابت قدم به موضوع تامین اعتبار پروژه های عمرانی در
قالب سند بازآفرینی شهر رشت اشاره نموده و تصریح کرد:
این تامین اعتبار هم محقق نشده و ما در حوزه تامین
اعتبار برای تکمیل پروژه ها ،خرید اتوبوس و نوسازی
ناوگان حمل و نقل  ،یارانه خرید بلیط اتوبوس و ...به
شدت عقب هستیم.
شهردار خواستار پیگیری رئیس شورا از خزانه استان و
همچنین سازمان برنامه و بودجه برای دریافت مطالبات
شهرداری ها از منابع دولتی شد.
شهردار از همکاری مدیریت شهری با سازمان بازرسی
استان خبر داد و تاکید کرد :نواقص مورد تاکید این
سازمان در حوزه های مدیریت منابع انسانی و مالی
برطرف شده است.
ابت قدم در بخشی از سخنان خود به تغییرات در ساختار
سازمان های شهرداری و همچنین حوزه برنامه ریزی
منابع انسانی اشاره نمود و تصریح کرد :با توجه به ساختار
جدید ادغام برخی سازمانهای شهرداری مصوب وزارت
کشور و اساسنامه های آماده شده ،تالش ما بر تمرکز
زدایی از مرکز و تحول نظام اداری در مناطاق و نواحی
شهرداری است تا از این ساختار حجیم عبور نماییم .و
بر اساس همین تمرکز زدایی بودجه سازمانها و مناطق به
تفکیک در حال پیش بینی است و در موعد قانونی الیحه
پیشنهاد بودجه شهرداری به شورا می رسد.
شهردار رشت از برون سپاری خدمات شهری در حوزه
شهرسازی و عمرانی خبر داد و تصریح کرد :نیروهای
کارشناس ما به نواحی گسیل می شوند تا سرعت کار
افزایش و هزینه ها کاهش و در نهایت رضایتمندی
شهروندان را منجر گردد.

ثابت قدم همچنین از برون سپاری در حوزه خدمات
انفورماتیک خبر داد و یادآور شد در حوزه هوشمند سازی،
مخابراتی و تجمیع دکل ها و ایجاد شبکه فیبر نوری،
مطالعات به پایان رسیده و با انجام مناقصه ،این بخش از
خدمات نیز برون سپاری می شود.
وی همچنین به هفته پژوهش در آذرماه اشاره نمود و
خواستار ارائه مجوز شورا برای برگزاری نمایشگاه دست
آوردهای شهرداری در حوزه پژوهشی شد.

ثابت قدم همچنین به طرح های در حال بررسی در دفتر
سرمایه گذاری شهرداری اشاره نمود و اذعان کرد :برخی از
مقوله های سرمایه گذاری از جمله مقوله شهربازی نهایی
شده و انتظار می رود اعضای محترم شورا در اجرای مناقصه
آن به مدیریت شهری کمک نمایند.شهردار رشت به موضوع
معوقات حقوق و رفاهیات پرسنل اشاره کرد و تاکید نمود:
رفاهی پرسنل و بازنشسته های و موضوع بیمه آنها توسط
کارشناسان در حال بررسی است و به زودی نهایی می شود.

مدیرکل انتقال خون گیالن:

در درمان مردم نگاه جناحی و حزبی و باندی داشتن خیانت است

جوانان دیار میرزا | احمد مرادی با بیان اینکه گیالن
از استان های پر مصرف خون به شمار می رود افزود:
تقریبا  ۱۰درصد بیماران تاالسمی کشور در استان
گیالن حضور دارند و بیش از  ۷۵۰بیمار دیالیزی وجود
دارد که هفته ای یکبار در مراکز دیالیز حضور می یابند
تا خون آن ها تصفیه شود و از طرفی چون گیالن یک
استان سالمند محسوب می شود به تبع بیماران ناشی
از این پیامد در استان وجود دارد که همگی نیاز مبرم
به خون دارند.مدیرکل انتقال خون استان گیالن اظهار
کرد :در گیالن به عنوان یکی از استان های مسافرخیز
در مواقعی از سال شاهد افزایش جمعیت ناشی از ورود
مسافر هستیم که گاها بر اثر حادثه و یا عوامل دیگر
نیاز به خون بیشتر از سایر استان ها حس می شود
که همه این ها از اهمیت باالی خون و اهدای خون در
استان حکایت دارد.
وی با تشکر و قدرانی از مردم گیالن به دلیل حضور
مستمر در پایگاه های انتقال خون استان و کمک به
این سازمان در امداد رسانی و همراهی بیماران اذعان
داشت :کار زمین مانده زیادی وجود دارد و باید تالش
خود را بیشتر کنیم تا شاهد افزایش حضور مردم فهیم
این استان در مراکز انتقال خون باشیم.
مرادی بر لزوم تعامل با  NGOها و حضور در دانشگاه
ها برای برقراری ارتباط بیشتر با مردم تاکید کرد و
گفت :در این راستا افراد تاثیر گذار ،اهل قلم و اصحاب
رسانه می توانند کمک شایانی به سازمان انتقال خون
نمایند.مدیر کل انتقال خون استان گیالن با اشاره به
حضور مردم در روز تاسوعا و عاشورای حسینی برای
اهدای خون خاطرنشان کرد :در روز تاسوعا باالی ۸۰۰
نفر مراجعه کننده برای اهدا خون داشته ایم که بیش از
 ۷۰۰نفر موفق به اهدای خون دادن شدند و همچنین
در روز عاشورا بیش از  ۱۳۰۰مراجعه کننده داشتیم که
خوشبختانه بیش از  ۱۲۰۰نفر موفق به اهدای خون
شدند که نسبت به سال گذشته رشد مناسبی داشته
است .مرادی با اشاره به اجرای مجدد طرح نذر خون
خاطرنشان کرد :با توجه به این که در ایام خاص همانند
تاسوعا و عاشورا و سایر ایام مذهبی که مراجعه کننده

برای انتقال خون زیاد است و مقدار زیادی از خون از
افراد دریافت می شود و از آن جایی که عمر هر کیسه
خون تنها  ۳۵روز است و اگر نتوانیم در این مدت کوتاه
از آن ها استفاده کنیم فاسد خواهند شد طرح نذر خون
را مطرح کردیم که دوستان به نیت این ایام ثبت نام می
کنند تا در مواقع ضروری و مورد نیاز سازمان بتوانیم
از آن ها استفاده کنیم .وی در بخش دیگری از سخنان
خود به حقوق معوقه کارکنان این سازمان اشاره کرد و
گفت :قبل از حضور بنده در اداره کل حقوق ها بر اساس
احکام سال  ۹۴پرداخت می شد که با کمک همکاران
و برخی از نهادهای ذیربط توانستیم این مشکل را
حل نماییم تا همکاران به حق قانونی خود دست پیدا
کنند ،از سوی دیگر ناوگان سیار ما دچار مشکل است و
درصدد نوسازی این ناوگان هستیم تا بتوانیم با حضور
در اماکن مذهبی و مکان های پرتردد دریافت خون از
اهدا کنندگان داشته باشیم.این مقام مسوول احترام به
اهدا کننده را سرلوحه کار خود برشمرد و افزود :در این
راستا پذیرایی از اهدا کنندگان را متنوع کردیم و به
دنبال ایجاد کارت هوشمند برای اهدا کنندگان هستیم
که به صورت مستمر حضور می یابند تا دیگر وقت آن
ها گرفته نشود.
یک درخواست از شهردار رشت
مرادی با اشاره به وضعیت نامناسب بخش ورودی
سازمان انتقال خون استان که به محلی برای فروش
انواع مرکبات و میوه جات توسط دست فروش
هاتبدیل شده است اذعان داشت :از شهردار که به واقع
فردی پر تالش و زحمتکش است و خودم نیز یکی
از عالقه مندان به ایشان هستم این تقاضا را دارم که
نگاه ویژه ای به این منطقه داشته باشد و این خیابان
را باز کند تا افرادی که قصد حضور در این سازمان را
دارند به سهولت حضور یابند و با کمک تمام دوستان
و نمایندگان شهر رشت بتوانیم عالوه بر بازگشایی این
مسیر ساختمان شماره  ۲این سازمان که مجوز آن هم
گرفته شده است را سریع تر به بهره برداری برسانیم.
وی در ادامه با بیان این که در درمان مردم نگاه
جناحی ،حزبی و باندی ،خیانت است ،گفت :هر یک

از ما دارای یک نگرش سیاسی با توجه به چهارچوب
نظام مقدس جمهوری اسالمی هستیم اما همگی عاشق
والیت ،شهدا و نظام هستیم و حمایت از دولتی که در
سخت ترین شرایط فضا را برای پیشرفت در حوزه های
مختلف این کشور فراهم می نماید را وظیفه خودمان
می دانیم و به جد عرض میکنم در این سازمان دست
تمامی احزاب ،تفکرات و گروه ها را می فشارم و از همه
می خواهم که کمک کنند تا که در امر خون و فرآورده
های خونی موفقیت هایی را کسب نماییم.

خسته بند :

جایکا فقط تبلیغات میکند تا کار  /از لحاظ توانمندی نسبت به نیروهای ایرانی برتری ندارند

جوانان دیارمیرزا | حسن خسته بند با اشاره
به روند احیای تاالب انزلی اظهار کرد :جایکا
ژاپنبا اینکه نزدیک به دو دهه است که در
تاالب انزلی حضور دارد هنوز چیزی از خود
نشان نداده است.
نماینده مردم انزلی با بیان اینکه جایکا از
لحاظ توانمندی کارهای اجرایی حتی نسبت
به نیروهای موجود در استان نیز برتری ندارد،
گفت :همکاران ما در استان ،سازمان محیط
زیست و وزارت نیرو اشرافیت بیشتری بر
مسائل دارند و از نظر بار علمی نیز برتری دارند
و جایکا صرفا تبلیغات بیشتر میکنند تا اینکه
کاری انجام دهد .خسته بند در بخش دیگری از
اظهارات خود با بیان اینکه اعتبارات پروژه های
عمرانی طی  ۷ماه گذشته پرداخت نشده است،
یادآور شد :دولت با توجه به نقدینگی علیرغم
اینکه مقدار فروش نفت افزایش پیدا کرده چون
ما در گذشته محدودیت داشتیم و حداکثر

میتوانستیم یک میلیون بشکه به اضافه ۳۰۰
میلیون میعانات گازی بفروشیم االن این بیش
از دو برابر شده و معایانات گازی هم چند برابر
از طرفی هم قیمت نفت پایین آمده ولی ما
نباید وضعیتمان اینقدر بد باشد که فقط بتوانیم
حقوق کارمندان و پرسنلی که زیر مجموعه
دولت هستند را پرداخت کنیم.
وی افزود :پروژه های عمرانی در کشور کال
قفل شده است و حتی یک ریال از اعتبارات
نیز پرداخت نشده عالرغم اینکه عالوه بر ۷۵
هزار میلیارد تومانی که مجلس اجازه داده بود
برای فروش اوراق تحت عناوین مختلف۴۸ ،
هزار میلیارد تومان دیگر هم در اختیار دولت
قرار داده شده تا دولت معوقات خودش را به
دستگاه های دیگر بتواند پرداخت کند.
خسته بند ادامه داد :این اوراق در قالب اوراق
بهادار بوده و اوراق خزانه هم دارای سود یکساله
 ۱۸درصد است که پیمانکارهایی که االن این

اوراق را دریافت می کنند میگیرند باید
به فرا بورس ببرند و با  ۱۶درصد کاهش
قیمت واگذار کنند تا بتوانند بخشی از این
پول را بگیرند و در مجموع میتوان گفت با
این شیوه ،حرکت آنچنانی برای اجرای پروژه
ها آغاز نمیشود و تا االن هم انجام نشده
است .نماینده مردم انزلی با بیان اینکه تمام
روستاهای شهرستان دارای لوله کشی پولیکا
و گالوانیزه هستند اظهار کرد :این لوله ها االن
بسیاری شکسته و ایجاد آلودگی میکند و لوله
های گالوانیزه نیز زنگ زده است .در همین
زمینه به مدیرکل آبفار گیالن پیشنهاد کردیم
که انها لوله را در اختیار روستاها قرار بدهند و
با کمک دهیاری و بخشداری لوله های جدید
پلی اتیلن جایگزین لوله های فرسوده شود.
خسته بند با بیان اینکه تا حدود  ۲ماه دیگر
جایگزینی لوله های پلی اتیلن پایان می باید
اظهار کرد :اگر این طرح در انزلی به خوبی

اجرا شود در شهرهای دیگر استان هم
بدین روش عمل خواهد شد.
وی با اشاره به اختصاص ۵۰۰میلیون دالر
از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین آب
روستایی گفت :اینکه چه مقدار از این
اعتبار را بتوانیم جذب کنیم بستگی به
تالش مسئولین دارد.
در منطقه «اشترکان» نیز چاه خوبی
کشف شده که می توان از آنجا آبرسانی به
کل روستاهای غرب انزلی را پوشش داد.
خسته بند با تاکید بر فعالیت زیرساختی
در حوزه سواحل اظهار کرد :با اقدامات
صورت گرفته در راستای کاهش
غریق برای اولین بار بعد از انقالب ۶غریق
داشتیم و از این که دو نفر از آنها ساعت
 ۸شب به بعد غرق شدند و یک غریق هم
با جت اسکی از ساحل دور شد و نتوانست
خود را به ساحل برساند.

ثابت قدم به پروژه های خدماتی در حال انجام
اشاره نمود و یادآور شد :در حوزه افزایش سرانه
فضای سبز محالت ،اقدامات خوبی در حال انجام
است و تا پایان سال ۸پارک محله ای دیگر بهره
برداری می شود.
همچنین ساخت ایستگاه آتش نشانی ،خرید ناوگان
چند دستگاه اتوبوس ،ساماندهی مشاغل شهری،
ایجاد المانهایی برای افزایش زیبایی سیما و منظر
شهری ،و تالش برای توسعه ورزش محالت و حفظ
و تغییر کاربری باغات باقی مانده در حوزه شهری،
آغاز بکار پروژه ساماندهی مزار شهدا ،تالش برای
ساماندهی دستفروشان از طریق خرید ۵پالک ثبتی
در مرکز شهر و ...از جمله موارد گزارش شده بود.
شهردار رشت همچنین وعده داد فردا شب بخشی
از پروژه شهید رجایی از قسمت رویی به بهره
برداری برسد و تا چند روز آتی بطور کامل پروژه
مورد بهره برداری برسد.
ثابت قدم یادآور شد :تا پایان سال ۳پروژه عمده
بازگشایی افتتاحیه خواهیم داشت؛ بلوار امام علی،
محور احسان دوست ،محدوده زرجوب به تختی و
همچنین تعریض در محور رسالت و شهدا در اولویت
های بعدی از جمله این موارد خواهد بود.
ثابت قدم پروژه های زیرساختی در حوزه زیست
محیطی را هم تشریح کرد و خاطر نشان ساخت:
مسیر دسترسی برای ایجاد تصفیه خانه سروان در
حال انجام است به نحوی که برای دپری زباله هم با
مشکل مواجه نشویم.شهردار همچنین گفت :پایانه
غرب شهر رشت افتتاح شده و اجرای پل های عابر
پیاده نیز در حال اجراست و امروز یکی از این پل
ها به بهره برداری می رسد.

تکمیل کنارگذر تالش
نیـازمند  ۸۰میلیارد
تومـان اعتبار است

جوانان دیار میرزا | علیرضا محفوظی معاونت امور
مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت راه و
شهرسازی در صدر هیاتی پروژه های راه سازی را
شهرستانهای رضوانشهر و تالش در غرب گیالن ،مورد
بازدید قرار داد.
دکتر خادمی معاون ساخت و توسعه راه های شرکت
ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور وابسته
به وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با دیارمیرزا گفت:
پروژه های در دست احداث کشور در بخش بزرگراهی
و راه های اصلی  ۷هزار و  ۵۰۰کیلومتر است که
یک هزار و  ۵۰۰کیلومتر در برنامه اجرایی قرار دارد
که تا پایان سال جاری به مرحله بهره برداری برسد که
 ۵۰درصد از این مقدار محقق شده است.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل تمام پروژه ها را ۱۱
هزار میلیارد تومان بیان کرد که با اعتبار  ۲هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومانی تخصیص یافته باید حداقل  ۴تا
 ۵سال زمان برای آن صرف شود.
این مقام دولتی با اشاره وضعیت خاص شهرها و
روستاهای شمال کشور در  ۳استان گیالن ،مازندران
و گلستان گفت :متصل بودن نقاط روستایی و شهری
نیازمندی باالیی را به وجود می آورد که در مواقع
ترافیک سنگین تعطیالت و سفر به خوبی قابل
مشاهده است.
وی به برنامه دولت برای  ۴خطه کردن راه های
ورودی به استانها و به خصوص شمال کشور در
محورهای هراز ،فیروزکوه و گلوگاه منجیل اشاره کرد
که در دست عملیات قرار دارد.
خادمی تکمیل اتوبان ساحلی موسوم به خزر را از
برنامه های مهم کشور بیان کرد که تمام شهرهای
این  ۳استان را به یکدیگر متصل خواهد کرد که از
بهشهر تا آستارا امتداد خواهد یافت که بخشی ار آن
از شهرستان تالش عبور خواهد کرد.
وی پیشرفت این پروژه را در کنارگذرهای شهری در
سطح  ۹۵درصد اعالم کرد که به دلیل نزدیکی اراضی
به شهرها ،تملک اراضی نیازمند چندین میلیارد تومان
اعتبار است.
عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور همچنین گفت :ساخت کنارگذر
شهری لنگرود در همین راستا صورت گرفته و
کنارگذر شهرهای پره سر ،تالش و تقاطع غیر هم
سطح اسالم نیز در بازدید امروز مورد نظر قرار گرفت.
وی اعتبار الزم برای تکمیل کنارگذر تالش را ۸۰
میلیارد تومان ذکر کرد که در اولویت بندی ها مورد
مالحظه قرار می گیرد.
خادمی در پایان از تالش محمود شکری نماینده
شهرستانهای تالش ،رضوانشهر ،ماسال و شاندرمن
قدردانی کرد.
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خدا بود و دیگر
هیچ نبود

جوانان دیار میرزا | «خدا بود و دیگر هیچ نبود» عنوان
کتابی است که به کوشش مهدی چمران تهیه شده
است که مشتمل بر دستنگاشته ههایی است که در
جمع آوری آنها زمان نگارش با تاریخ مشخص است.
این کتاب با مقدمه گردآورنده یعنی مهدی چمران
آغاز می شود که در آن خالصه ای از زندگانی شهید
مصطفی چمران گنجانده شده است .در قسمت های
بعد یادداشت های آمریکا ،یعنی یادداشت هایی که
در زمان تحصیل در آمریکا داشته است ،دیده می
شود .اولین نوشته این قسمت در اوایل تابستان 1959
نگاشته شده است که در آن تصمیم شهید بر پرهیز
از گناه و تسلیم در برابر خدا مشاهده می شود .در
قسمت های بعدی یادداشتهای لبنان درج شده است
که بخش اعظم این کتاب را در بر دارد و در انتهای آنها
یادداشتهای ایران گرد آمده است .در این قسمت تاریخ
ها به صورت هجری شمسی است و تاریخ قسمت های
گذشته همگی مطابق با تاریخ میالدی بوده است.
دو دست نوشته نیز به خط خود شهید در انتهای کتاب
وجود دارد که اولین دست نوشته با عبارت «خدا بود
و دیگر هیچ نبود» آغاز می شود و گردآورنده بر اساس
این دست نوشته نام کتاب را انتخاب کرده است و پس
از این دو دست نوشته عکس هایی از شهید چمران در
حاالت نماز ،رزم ،تحصیل و  ..وجود دارد.
در تعدای از یادداشتهای لبنان احیاناً کلمات و لغات
نامانوس عربی (نام مناطقی در لبنان و اصطالحات
عربی) وجود دارند که در پاورقی توضیح الزم ارائه شده
است.
نوشته های آن شهید بزرگوار بسیار پر شور است و او
گاه خداوند را و گاه امام حسین(ع) و ائمه اطهار را و
گاه نفس خویش را مخاطب قرار می دهد که همگی
حکایت از دل پر درد و روح مشتاق او دارد .در زیر
قسمتی از نوشته او را که پس از شب قدر به قلم
درآمده می خوانیم:
چه فرخنده شبی بود شب قدر من .شب معراج من به
آسمان ها .از طغیان عشق شنیده بودم و قدرت معجزه
آسای عشق را می دانستم ،اما چیزی که در آن شب
مهم بود ،این بود که وجود من ،روح شده بود و روح من
آتشفشان کرده بود .می خواست ،همچون نور از زمین
خاکی جدا شود و به کهکشان پرواز کند ...آن گاه آتش
عشق به کمک آمده بود و جسم خاکیم را سوزانده بود
و از من فقط دود مانده بود و این دود همراه با روح من
به آسمان ها اوج می گرفت...
شب قدر من ،شبی که سلول های وجودم ،در آتش
عشق ،تغییر ماهیت داده بود و من چیزی جز عشق
گویا نبودم .دل من ،کعبه عالم شده بود ،می سوخت،
نور می داد و وحی الهی بر آن نازل می شد و مقدس
ترین پرستش گاه خدا شده بود .امواج خروشان عشق
از آن سرچشمه می گرفت و به همه اطراف منتشر
می شد .از برخورد احساسات رقیق و لطیف با کوه
های غم و صحراهای تنهایی و آتش عشق ،طوفان
های سهمگین به وجود می آمد که همه وجود مرا تا
صحرای عدم به دیار نیستی می کشانید و مرا از زندان
هستی آزاد می کرد.
ای کاش می توانستم همه خاطرات الهام بخش این
شب قدر را به یاد آورم .افسوس که شیرازه فکر و
طغیان احساس و آتشفشان روح من ،آن قدر سریع
و سوزان پیش می رفت که هیچ چیز قادر به ضبط
آن نبود....
نوری بود که در آن شب مقدس ،بر قلبم تابید ،بر زبانم
جاری شد و به صوررت اشک ،بر رخسارم چکید .من
همه زندگی خود را به یک شب قدر نمی فروشم و به
خاطر شب های قدر زنده ام .و تعاالی شب قدر عبادت
من و کمال من و هدف حیات من است*.

خدا بود و دیگر هیچ نبود
نوشته :شهید دکتر مصطفی چمران
به کوشش :مهدی چمران

فرهنگی

شگفتی ناشران از اشتباهات پی در پی مسئوالن برگزاری
نمایشگاه کتاب گیالن؛ عمر برگزاری سنتی نمایشگاه
کتاب به سر آمده است

جوانان دیار میرزا | تیرماه سال جاری بود
که جمعی از کتابفروشان رشت در نامهای
به دلیل آنچه آسیبهای برگزاری نمایشگاه
استانی کتاب در گیالن در مهرماه به صنف
خود خواندهاند ،خواستار به تاخیر انداختن
این نمایشگاه شدند اما اعتراض کتابفروشان
رشتی جواب نداد و معاون فرهنگی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن در
شهریور ماه اعالم کرد که دوازدهمین
نمایشگاه بزرگ کتاب استان دوازدهم
مهرماه برگزار می شود و ناشران متقاضی
برای حضور در این نمایشگاه باید ثبت نام
کنند.
دوره های قبلی نمایشگاه در چه
تاریخی برگزار شدند؟
نهمین دوره نمایشگاه کتاب گیالن که با
مدیریت اسماعیل پور بر فرهنگ و ارشاد
اسالمی گیالن همراه بود در سال  ۹۲و از
 ۲۸آبان الی  ۴آذر برگزار شد .دهمین دوره
نمایشگاه همزمان با حضور فاضلی در ارشاد
گیالن از  ۱۷الی  ۲۳آبان میزبان مخاطبان
گیالنی کتاب بود .یازدهمین دوره نمایشگاه
کتاب گیالن نیز در سال گذشته  ۲۵آبان
الی  ۱آذر برگزار شد اما برخالف دوره های
پیشین  ۱۲الی  ۱۷مهرماه برای برگزاری
دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب انتخاب
شد.
در هر صورت دوازدهمین نمایشگاه کتاب
گیالن در حالی برگزار شده است که
استقبال اندک مردم از این نمایشگاه عالوه
بر گالیه نمایندگان مجلس مهمتر از همه
اعتراض و گالیه ناشران شرکت کننده در
نمایشگاه کتاب گیالن را در پی داشته است
بطوریکه برخی از آنها از میزان کم استقبال
از نمایشگاه اظهار شگفتی کردند.
برگزاری نمایشگاه در مهرماه و مصادف شدن
آن با ماه محرم ،کاهش زمــــان یــک روزه
نمایشگاه ،کاهش یک ساعته زمان بازدید و
تبلیغات اندک شهری از جمله دالیلی بود که
ناشران از آن به عنوان دالیل اصلی استقبال
کم مردم از دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب
گیالن عنوان کردند.
در همین راستا خبرنگار ما با حضور در
نمایشگاه کتاب گیالن با چند ناشر حاضر در
نمایشگاه گفتگو کرده است.
از اشتباهات پی در پی مسئوالن شگفت
زده شدم
نماینده انتشارات مدرسه با بیان اینکه
انتشارات مدرسه همواره پای ثابت
نمایشگاههای استانی از جمله نمایشگاه
کتاب گیالن بوده است اظهار کرد :امسال
متاسفانه استقبال اصال خوب نبوده و
همانگونه که خودتان میبینید ،در عصر روز
پنجشنبه نمایشگاه خیلی خلوت است.
وی افزود :انتظار این بود که با توجه به پایان
هفته کاری مردم گیالن فرصت حضور در
نمایشگاه را پیدا کرده و از این رویداد مهم
فرهنگی که در حال برگزاری است بهره الزم
را ببرند اما متاسفانه تا این لحظه انتظارات
برآورده نشده و برای ما جای تاسف و تاثر
است.
نماینده انتشارات مدرسه با بیان اینکه
برگزاری نمایشگاه در مهرماه برای گیالن
اصال مناسب نیست ،یادآور شد :خصوصا اگر
با ماه با محرم و عزاداری نیز همزمان شود.
سالهای قبل برگزاری نمایشگاه در آبان و آذر
بوده اما امسال در مهرماه برگزار شده است.

برگزاری نمایشگاه کتاب در آغاز سال
تحصیلی صرفا برای چند ناشر کمک
آموزشی خوب است اما برای سایر ناشرین
سبب خسران و زیان میشود.
وی در ادامه اظهارات خود به سایر
دالیل استقبال اندک مردم از نمایشگاه
کتاب گیالن اشاره کرد و گفت :از زمان
نمایشگاه یک روز کم شده و از سوی
دیگر ساعت کار نمایشگاه نیز یک ساعت
کاهش یافته و همه مشکالت دست به
دست هم داده که همه احساس نگرانی
کنیم و از این همه اشتباهات پی در پی
مسئوالن شگفت زده شویم.
این ناشر گفت :این همه وقت ،انرژی و
پول هزینه شده تا چنین نمایشگاهی
برپا شود اما متاسفانه همانگونه مشاهده
میشود استقبال کم مردمی سبب شده
زحمات به سرانجام نرسد و باعث تاسف
است و از گیالن هرگز چنین توقعی
نداشتیم .البته گالیه ما از مردم با فرهنگ
گیالن نیست بلکه از مسئولین امر است.
نماینده انتشارات مدرسه با بیان اینکه
همیشه از نمایشگاه کتاب گیالن به عنوان
یکی از بهترین ها نام برده میشد اظهار
کرد :اینکه این زمان را برای برگزاری
دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب گیالن
انتخاب کرده اند کج سلیقگی و بیتوجی
به جوانب بوده است .برای بنده جای
تعجب دارد و متاسف هستم که چرا و
چگونه مسئوالن مسائل بدین بدیهی را
متوجه نشده اند!
از نماینده انتشارات مدرسه در خصوص
نامه کتابفروشان رشتی و درخواست
آنها مبنی بر عدم برگزاری نمایشگاه در
مهرماه پرسیدیم و او اظهار کرد :برگزاری
نمایشگاه در مهرماه به کتابفروشان آسیب
می رساند و آنها باتوجه به وضع فروش
کتاب در طول سال توقع دارند که در
مهرماه برگزار نشود و بی انصافی هم هست
که به آنها ضربه وارد شود .وی ادامه داد:
از مسئوالن خواهش می کنم که در سال
بعد چنین اشتباهاتی را مرتکب نشوند
چون خودشان هم میدانند که برگزاری
نمایشگاه با این وضع هیچ توجیهی ندارد.
کتابها از تهران آمده و باید نیاز فرهنگی
مردم تامین شود اما میبینیم که کتابها
فروش نمیروند .در حالی که در گذشته
همواره بهترین تصمیمات گرفته میشد
امسال مسئوالن یک سیر قهقهرایی را
طی کردند و این موضوع جای تاسف دارد
و حداقل به خاطر اعتبار خودشان و استان
گیالن هم شده که از برگزاری نمایشگاه با
چنین وضعیتی خودداری کنند.
نمایشگاه با این وضع هیچ توجیهی ندارد.
کتابها از تهران آمده و باید نیاز فرهنگی
مردم تامین شود اما میبینیم که کتابها
فروش نمیروند .در حالی که در گذشته
همواره بهترین تصمیمات گرفته میشد
امسال مسئوالن یک سیر قهقهرایی را
طی کردند و این موضوع جای تاسف دارد
و حداقل به خاطر اعتبار خودشان و استان
گیالن هم شده که از برگزاری نمایشگاه با
چنین وضعیتی خودداری کنند.
سال آینده نمایشگاه در آبان ماه
برگزار شود
انتشارات دهسرا که از ناشران برتر
شهرستانی بوده و در سالهای ،۸۵ ،۷۹

 ۹۲ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۷و  ۹۳به عنوان ناشر
منتخب برگزیده شده است نیز در گفتگو
با دیارمیرزا دالیلی مشابهی را برای عدم
استقبال مناسب مردم از نمایشگاه کتاب
گیالن عنوان نمود.
وی گفت :نمایشگاه کتاب هر سال در آبان
ماه برگزار می شد اما امسال مهرماه برگزار
شد و به دلیل همزمانی با ماه محرم شاهد
کاهش استقبال مردمی هستیم.
نماینده انتشارات دهسرا با بیان اینکه
امکاناتی از سوی مسئوالن تدارک دیده
نشده افزود :در ماه آبان ناشران و مردم
برای برگزاری بهتر نمایشگاه آماده تر
بودند .از سوی دیگر تبلیغات شهری نیز
ضعیف بوده و بر کاهش میزان فروش
تاثیر گذاشته است.
وی در پایان درخواست کرده که در سال
آینده نمایشگاه کتاب گیالن در آبان ماه
برگزار شود.
تبلیغات شهری ضعیف است
نماینده غرفه نشر مرکز و فرهنگ معاصر
نیز در گفتگو با دیارمیرزا اظهار کرد :اگر
زمان ساعت نمایشگاه صبح ها یک ساعت
زودتر یعنی از ده صبح آغاز میشد و یا
اینکه تا ساعت  ۹شب افزایش پیدا می
کرد بهتر بود.
وی تبلیغات شهری را ضعیف عنوان کرد
و گفت :با توجه به اینکه کتابفروشی هم
دارم برگزاری نمایشگاه سبب شده که
بن ها در اختیار دانشجویان قرار بگیرد
و از مغازه کتاب را دریافت کنند که از
این بابت به نفع آنها شده و من نیز راضی
هستم.
مردم گیالن زیر سوال رفتند
نمایشگاه ،فروشگاه نیست
مدیر کتابفروشی فرازمند رشت در گفتگو
با دیارمیرزا اظهار کرد :نمایشگاه استانی
کتاب گیالن سالی یک بار برگزار میشود
و مکان نمایشگاه نیز دور از دسترس مردم
است.
وی افزود :امسال عالوه بر مشکالتی که
همیشه نمایشگاه کتاب گیالن با آن
دست به گریبان بوده زمان بد انتخابی
برای برگزاری نمایشگاه مزیت بر علت شد
تا با استقبال کم روبرو شود.
فرازمند با بیان اینکه در سال گذشته
سه دوره نمایشگاه فروشگاهی در
استان برگزار شده است ،گفت :برگزاری
نمایشگاه به حالت سنتی سبب میشود که
مردم ویترین کتاب خواندن و دنبال کتاب
بودن را از دست بدهند .در جشنواره های
عیدانه ،تابستانه و زمستانه که در کتاب
فروشی ها برگزار شد ،بسیاری از مردم
وقتی حجم جمعیت را در یک کتاب
فروشی می دیدند توجه شان جلب میشد
و ناخوداگاه به سمت کتاب می آمدند اما
نمایشگاه کتاب این امکان را برای دیگران
به وجود نمی آورد و نمیتواند میل و
رغبت به کتاب و کتابخوانی را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه امکان خرید در یک
زمان معلوم و در یک ساعات مشخص
برای مردم وجود ندارد ،متذکر شد :از
سوی دیگر خرید حجم زیادی از کتاب
در نمایشگاه برای مردم مقدور نیست و
بسیاری سعی بر این دارند که کتاب مورد
نیاز خود را در طول سال تهیه کنند نه
اینکه به صورت یکدفعه ای و با این تصور
که آیا اساسا میتواند کتاب مورد نظر خود
را پیدا کند یا خیر ،وارد نمایشگاه شود.
فرازمند افزود :نمایشگاه ،فروشگاه نیست.
در نمایشگاه باید کتاب های تازه معرفی
شوند و بعد به خریدار آدرس نمایندگی
فروش آن را بدهند .نمایشگاه را نمیتوان
یک مکان تجاری محسوب کرد.
مدیر کتابفروشی فرازمند رشت در پایان
اظهار کرد :آنچه که برای دوازدهمین
نمایشگاه کتاب گیالن پیش آمده زیر
سوال رفتن مردم گیالن بود و گرنه برای
ناشران اتفاق بدی رخ نداده است.
ناشران ناکام از نمایشگاه کتاب
گیالن خارج شدند
در همین راستا مدیر کتابفروشی طاعتی
رشت در گفتگو با دیارمیرزا با اشاره به
استقبال کم مردم از نمایشگاه کتاب
گیالن اظهار کرد :ما پیش بینی میکردیم
که چنین اتفاقی برای نمایشگاه بیفتد و
با مشاهده این وضع امیدواریم که سال
آینده نمایشگاه در آبان ماه برگزار شود.
بهزاد طاعتی با بیان اینکه در نمایشگاه
امسال تعدادی از ناشران بزرگ کشور نیز
حضور داشتند ،گفت :این ناشران به امید
اینکه گیالن در جشنواره های عیدانه،
زمستانه و تابستانه رتبه اول تا سوم را
به دست آورده بود حضور پیدا کردند اما
با بد استقبالی مردم از نمایشگاه مواجه
شده و ناکام از نمایشگاه کتاب گیالن
خارج شدند.وی گفت :به اعتقاد من
نمایشگاه ها در حال حاضر پر شده اند
از کتاب هایی که بار علمی زیادی ندارند
و مردم نمیتوانند آنچه که را میخواهند
از این نمایشگاه تهیه کنند.دادن خوراک
فرهنگی در فاصله  ۴الی  ۵روز به مردم
ممکن نیست.
نمایشگاه کتاب با استقبال بسیار بد
مردم روبرو شد
مدیر انتشارات وارسته دیگر منتقد به
برگزاری نمایشگاه کتاب گفت :برگزاری
نمایشگاه کتاب در مهر ماه فرصت حضور
بسیاری از کتاب فروشان و انتشارات
گیالن و رشت را گرفت .وی افزود :در
طول سال یک ماه است که فروش کتاب
در کتاب فروشی ها رونق زیادی دارد و آن
مهر ماه است و قطعا عالقه زیادی وجود
داشت تا همه در نمایشگاه کتاب حضور
پیدا کنند در حالی که این فرصت با برنامه
ریزی بد از ما گرفته شد و در نتیجه شد
آنچه که نباید میشد و نمایشگاه کتاب با
استقبال بسیار بد مردم روبرو شد.

اینگونه سخنگفتن «کاسبی»
است ،نه خدمت به دین
جوانان دیار میرزا | حجتاالسالم سیدحسن آقامیری
از خطبایی است که فایلهای صوتی و تصویریاش
در فضای مجازی دست به دست میشود و سخنان
جنجالی و پربحثی دارد .وی در یکی از تازهترین
اظهارنظرهای خود گفته است« :من کار اقتصادی
انجام میدهم ،کاسبی میکنم .نه اینکه منبر درآمد
نداشته باشد؛ ولی من کاسبم و دنبال کار حالل هستم.
برای کار هم شأن قائل نیستم؛ اگر مث ً
ال بتوانم در قم
رستوران تأسیس کنم؛ حتماً این کار را انجام میدهم.
اهل بیت (ع) کار میکردند؛ اما برخی تصور میکنند
که اهل بیت (ع) دست به خاک میزدند طال میشد و
کاری انجام نمیدادند؛ در حالی که اینگونه نیست همه
آنها شاغل بودند کشاورزی میکردند ،تجارت میکردند
و روایتهای بسیاری هم در این زمینه وجود دارد .در
یکی از هیئتهای قم سؤال کردم که شغل حضرت
ابوالفضل (ع) چه بود؟ هیچ کس نمیدانست .به آنها
گفتم میدانید چرا نمیدانید؟ چون نمیدانید شغل
من و امثال من چیست؛ چون اگر حضرت ابوالفضل(ع)
شغل داشته باشد حاج آقا هم باید شغل داشته باشد؛
ابوالفضل ذهن شما باید بیکار باشد تا بیکاری ما
بنابراین
ِ
[روحانیون] توجیه شود».
در پی این اظهارات ،حجتاالسالم محمدرضا منوچهری
نائینی از مدرسان حوزه علمیه قم واکنش داد و نوشت:
یکی از معممین گفته :طلبهها باید زندگی خود را با
تجارت و کار اداره کنند .واقعا گاهی آدم میماند چه
بگوید؟ این حرفها ممکن است میان کسانی که با
طلبگی آشنایی ندارند جذاب باشند اما واقعا مورد رضایت
خدای متعال هم هستند؟ طلبهای که حداقل باید روزی
 10تا  12ساعت درس بخواند ،کی سر کار برود؟ شغل
«طلبه» تحصیل است و تدریس و تألیف و خطابه و
امثال اینها« .طلبه» اگر به جای تحصیل ،کاسبی کند
آن وقت ممکن است وقت منبر رفتنش که برسد همه
نوع حرفی هم بزند ،چون خوب درس نخوانده است.وی
خطاب به آقامیری ادامه داد :دوست عزیز ،کلیپ یکی
از سخنرانیهایتان را دیدم .فرموده بودید« :امام رضا(ع)
مشروب شرابخوار را با توسل برایش رساندند ».این نوع
حرفزدن شاید بیارتباط با همانی که فرمودید نباشد.
فرمودید :زندگی را با کاسبی میگذرانید.نائینی سپس
فهرست برخی از علومی که یک طلبه باید بخواند تا
کتاب و سنت را درست بفهمد،ارائه کرد-1 :صرف -2نحو
-3معانی -4بیان -5بدیع -6منطق -7اصول -8فقه
-9کالم -10تفسیر -11رجال -12تاریخ اسالم -13علوم
قرآن و ...
وی در پایان خاطرنشان کرد :هر کسی باید کار خودش را
خوب انجام بدهد .محصل و معلم ،مشغول کار خودشان
باشند و کاسب هم به کار خود بپردازد .این نحو سخن
گفتن ممکن است برای مدتی عدهای را دور انسان جمع
کند اما بدون تردید خدمت به دین نیست.

بازیگری که پیشنهاد GEM
را نپذیرفت

جوانان دیار میرزا | کوروش تهامی بازیگر سینما گفت
شرایط حال حاضر را هر طور که هست تحمل میکنم
حتی کم کاریها را به جان میخرم تا در کارهایی بازی
کنم که بعدها بتوان از آنها به عنوان یک مرجع یاد
کرد .کوروش تهامی بازیگر سینما و تلویزیون گفت :به
طور مستقیم که نه اما پیشنهاد همکاری با شبکه جم
به من هم شده است.
بازیگر سریال «زیر تیغ» ادامه داد :بازیگری برای من
چه در تلویزیون و چه در سینما بسیار جدی است .من
هم مشکالت بیکاری را بسیار کشیده ام و می دانم که
این شرایط به چه صورت برای بازیگران اتفاق می افتد
و بازیگر کم کار یا بیکار می شود.
بازیگر فیلم سینمایی «به رنگ ارغوان» افزود :البته
باید بگویم که برخی از این کم کاری یا بیکاری ها را
خودم انتخاب کردم چون نمی خواهم در هر کاری و به
هر قیمتی بازی کنم .بازیگری دغدغه من است و سعی
می کنم در کارها از لحظه لحظه اتفاقاتی که می افتد
بیاموزم و لذت ببرم.
تهامی ادامه داد :به همین علت است که من حاضر نمی
شوم در هر کاری حاضر شوم .من به دنبال تجربه هایی
مثل فیلم به رنگ ارغوان و یا رگ خواب در بازیگری
هستم .البته گاهی پیش می آید که آدم مجبور به بازی
در کارهای سطحی هم می شود اما آن کار را هم نباید
سرسری انتخاب کرد.
بازیگر فیلم رگ خواب تصریح کرد :من جای آدم ها
نیستم و نمی توانم بابت کارهایی که می کنند نظر
بدهم اما در مورد من آن چیزی که از سینما می خواهم
و آن ایده آل و توقعی که دارم در شبکه هایی مثل جم
محقق نمی شود .ممکن است این شبکه مدتی از لحاظ
مالی بازیگری را حمایت کند اما هیچ وقت در چنین
شبکه برای یک بازیگر اتفاق ویژه ای نخواهد افتاد.
او خاطرنشان کرد :من شرایط حال حاضر را هر طور
که هست تحمل می کنم تا کم کاری ها را به جان می
خرم تا در کارهایی بازی کنم که بعد ها بتوان از آنها به
عنوان یک مرجع یاد کرد.
گفتنی است کوروش تهامی به تازگی بازی در فیلم
«رگ خواب» به کارگردانی حمید نعمت اهلل را در کنار
لیال حاتمی به پایان رسانده است.
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بخشدار مرکزی تالش در جمع خبرنگاران:

قرار داشتن تالش در محور شمال  -جنوب یک فرصت برای منطقه است
رسانه ها حق انتقاد از مقامات دولتی را دارند
جوانان دیارمیرزا | طاها عبداللهی :چنگیز شکوری
بخشدار مرکزی تالش روز گذشته در دیدار خبرنگاران
شهرستان تالش با تاکید بر سابقه ریع قرن خبرنگاری و
روزنامه نگاری خود گفت :به عنوان یک مدیر بومی و فرزند
تالش افتخار می کنم که در این شهرستان خدمت می کنم.
شکوری با تاکید بر نقش خبرنگاران گفت :شما برای
ارتقای فرهنگی شهرستان قدم برمی دارید که صدا و قلم
عزیزان رسانه ای همیشه گرما بخش دوستداران تالش
بوده و خواهد بود.
وی تالش را با تاریخی بزرگ و مردمانی بافرهنگ توصیف
کرد که با وحدت در عین کثرت قومی – مذهبی با یکدلی
در کنار یکدیگر زندگی می کنند .تالش یک نمونه
مینیاتوری در غرب گیالن است که یک استعداد انسانی
بزرگ را در خود جای داده است.
بخشدار مرکزی تالش خاطرنشان کرد :امروز فرزندان
این مرز و بوم ستارگان علم ،ادب و فرهنگ در این کشور
هستند که پشتیبان حاکمیت جمهوری اسالمی هستند
و با تقدیم شهیدان و شرکت در حماسه بزرگ انتخابات
کاری بزرگ را رقم زده اند .شکوری اعتماد مردم به دولت
تدبیر و امید را از ثمره های این حضور پرشور توصیف کرد.
وی افزود :تالش از نظر جغرافیای سیاسی در کنار دریای
کاسپین قرار گرفته و با روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ
سیاسی و کشورهای حوزه این دریا همجوار است.
بخشدار مرکزی تالش قرار داشتن در محور ارتباط شمال
 جنوب (نوستراک) را یک فرصت برای منطقه دانست وگفت :زیر ساخت های الزم در حال فراهم شدن است و
صدای سوت قطار در چند ماهه آینده در آستارا که در
نزدیکی تالش قرار دارد به صدا درخواهد آمد.
وی قرار داشتن در این مسیر را یک فرصت برای تبادل
اقتصادی و فرهنگی برشمرد که بتوان از این طریق ضمن
مبادالت اقتصادی با روابط فرهنگی بر چالشها فایق آمد.
این مقام دولتی دسترسی به بازارهای آسیای میانه و قفقاز
را از طریق این رهگذر یک فرصت طالیی برای توسعه
خواند که از گذشته مورد توجه بسیاری از دولتهای منطقه
ای و فرامنطقه ای بوده است.
شکوری خط لوله گاز ایران  -روسیه و نقش این منطقه
در امنیت انرژی را یکی از مولفه های اهمیت تالش ذکر
کرد که تقویت کننده فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر
شکل گیری اوپک گازی(ناباکو) است.

برگـزاری جشنـواره ها و حمایت از
محصوالت کشاورزی
بخشدار مرکزی تالش با اشاره به استعداد طبیعی و تنوع
اقلیمی تالش در غرب گیالن دسترسی به دریا ،داشتن
جلگه ،جنگل ،کوهستان و مراتع را از جمله منابع موجود
برای توسعه ظرفیتهای شیالت و دریانوردی ،کشاورزی و
دامپروری برشمرد.
وی امکان تولید فندق را یک مزیت خواند که در ایران فقط
چند نقطه دارای رویشگاه های طبیعی این میوه هستند
و تالش در منطقه مریان ،تندوین و دیزگاه می تواند یک
مکان مناسب برای برداشت ،بسته بندی و در نهایت تامین
قسمتی از نیاز بازار داخل و حتی خارج از کشور باشد.
شکوری در همین مورد تصریح کرد :برگزاری جشنواره
فندق یکی از راهکارهای موجود برای شناسایی این
ظرفیت بزرگ است که در دستور کار قرار دارد.
بخشدار مرکزی تالش توسعه توانمندی شیالت را یکی از
امکانات بالقوه ای ذکر کرد که نمونه موفقی همچون مرکز
پرورش ماهیان خاویاری قروق کارایی خود را به اثبات
رسانده است و این توانمندی قابلیت توسعه بیشتری دارد
تا بازارهای جهانی به تسخیر برند خاویار تالش درآید.
این مقام دولتی کشت انواع محصوالت کشاورزی و توسعه
کشت دوم و توامان آبزیان ،اردک و برنج را از جمله
راهکارهای موجود در منطقه برای رفع بیکاری و افزایش
درآمد روستاییان خواند .استعداد کشت انواع گیاهان
دارویی در ارتفاعات وجود دارد که استقبال خوب از  ۲دوره
جشنواره گل گاو زبان موید این نکته است که می توان به
یک قطب این محصول ارزشمند تبدیل شد.
شکوری توسعه کشت تجاری میوه خصوصا کیوی را با
فراهم شدن زیرساختهای انبارداری یک مزیت خواند
که موقعیت اقتصادی را متحول کرده و برگزاری اولین
جشنواره کیوی استان گیالن قدم خوبی در این راستا بود
که قابل توسعه و مدیریت بهتر است.
وی کشت سایر محصوالت باغی همچون خرمالو ،گیالس و
تولید قارچ ،زنبور داری ،تولید توتون و حبوبات را مزیتهای
دیگری خواند که باید روی آن سرمایه گذاری صورت گیرد.
وی دامداری را از جمله مشاغل کهنی برشمرد که سینه
به سینه در میان مردم منتقل شده و توسعه و مدیریت

فرماندار فومن در نشست با دهیاران این شهرستان عنوان کرد :

عملکرد ضعیف در برخی حوزه ها چهره شهرستان را خدشه
دار می کند/فومن دارای بیشترین تعداد بی سواد است

جوانان دیارمیرزا | فرماندار فومن این شهرستان را داری سابقه غنی فرهنگی
دانست وگفت:متاسفانه عملکردضعیف در برخی ازحوزه هاسبب تغییرنگاه و
دید مسئوالن استانی نسبت به فومن شده و چهره آن را خدشه دار می کند.
میرشمس مومنی زاده فرماندار شهرستان فومن در نشست با دهیاران این
شهرستان که غروب دوشنبه 26مهر ماه در سالن اجتماعات آیت اهلل بهجت
فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد ،اظهار کرد :در مرحله ثبت اطالعات
به صورت اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن بخش مرکزی شهرستان
فومن عملکرد مطلوب تری از خود به نمایش گذاشته است .وی با اشاره به
اینکه عملکرد همه مسئوالن در مرحله اول سرشماری نظارت و ارزیابی شده
است ،گفت :مطمئنا با مسئوالنی که نسبت به اجرای مسئولیت خود در
زمینه اجرای سرشماری کوتاهی کرده اند برخورد می شود .فرماندار فومن با
بیان اینکه این شهرستان از سابقه علمی ،فرهنگی ،تاریخی ،انقالبی و مذهبی
برخوردار است ،افزود :متاسفانه عملکرد ضعیف
وی با اشاره به رتبه غیرقابل قبول شهرستان فومن در سطح استان در زمینه
سوادآموزی ،خاطرنشان کرد :شهرستان فومن جزء شهرستان هایی است که
دارای بیشترین تعداد بی سواد است و این مساله در خورشأن شهرستان نبوده
و نیازمند حساسیت ویژه نسبت به این موضوع است.
عملکرد ضعیف در برخی از حوزه ها سبب تغییر نگاه مسئوالن استانی نسبت
به شهرستان شده و چهره فومن را خدشه دار می کند.
وی با اشاره به رتبه غیرقابل قبول شهرستان فومن در سطح استان در زمینه
سوادآموزی ،خاطرنشان کرد :شهرستان فومن جزء شهرستان هایی است که
دارای بیشترین تعداد بی سواد است و این مساله در خورشأن شهرستان نبوده
و نیازمند حساسیت ویژه نسبت به این موضوع است .مومنی زاده بر ایجاد
یک تحول جدی در این خصوص در شهرستان فومن تأکید و تصریح کرد :در
همین راستا نیازمند همکاری و تعامل همه مسئوالن امر به ویژه دهیاران به
عنوان بازوان کمکی دولتمردان در سطح روستاها هستیم .وی به برخی تالش
ها انجام شده برای جبران این عقب ماندگی از سوی اداره آموزش و پرورش
و سوادآموزی شهرستان اشاره کرد و یادآورشد :خوشبختانه با تالش های
انجام شده در طی چند ماه گذشته رتبه شهرستان فومن در استان نسبت به
گذشته بهبود یافته ولی هنوز اقدامات انجام شده کافی نیست.

فرماندار فومن در ادامه این جلسه با اشاره به موضوع
ساماندهی پسماند و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ ،اظهار
کرد:به دلیل اینکه فومن به عنوان یک شهرستان تاریخی و
گردشگر پذیر در استان و حتی کشور شناخته شده وجود
چنین صحنه های نازیبا از زباله و پسماند موجب خدشه دار
شدن چهره شهرستان می شود.
به گفته این مسئول دهیاران نقشی تعیین کننده در اجرای
مناسب این طرح در سطح روستاها و حاشیه راه های
روستایی ایفا می کنند.
وی همچنین با بیان اینکه با شروع فصل سرما احتمال
آبگرفتی معابر و سیالبی شدن رودخانه های شهرستان فومن
وجود دارد ،افزود :دهیاران به عنوان یک مدیر محلی در حوزه
فعالیت خود باید از آمادگی کافی برخوردار بوده و بانک
اطالعاتی مناسبی از امکانات و پتانسیل و ظرفیت روستای
محل خدمت خود شناسایی و تهیه و در مواقع لزوم بهره
برداری کنند.

آن در زمینه نگهداری دام سبک یا سفید( گوسفند) و
سنگین(گاو و گاومیش) می تواند گزینه مناسبی برای
عشایر و کوچ روهای تالش باشد تا به یک اقتصاد و معیشت
منطقی دست یابند.
این مقام دولتی وجود زیرساخت انرژی نیروگاه سیکل
ترکیبی پره سر را یکی از گزینه های مطلوب برای توسعه
فعالیتهای صنتعی توصیف کرد و گفت :باید به درستی از آن
استفاده شود.همچنین امکان دسترسی به  ۲بندرآستارا و
انزلی و مناطق ویژه و آزاد این بندرها ،یک فرصت ارزشمند
برای تالش است تا محصوالت تولیدی و بسته بندی خود را
به بازارهای هدف منتقل نماید.

فرصت طبیـعی و تاریخی تالش برای
توسعه گردشگری

شکوری گریزی به موضوع میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری نیز زد و متذکر شد :نگاره های دست بافت
مادران بر جورابهای شال و گلیم ،میراث معنوی و افتخار
ماست که سخن از گذشته های دور می گوید که باید حفظ
شود .نان گندم نیز همچون این نقشها جایگاه ویژه ای
در میان تالشان دارد که به شکلهای مختلف و با اسامی
گوناگون پخت می شود .وی استفاده از این ظرفیت را در
قالب جشنواره ها یک الزام برای معرفی فرهنگ و سنتهای
منطقه خواند.
وی فرصت طبیعی و تاریخی تالش را برای توسعه
گردشگری اکوتوریسم ،تاریخی و تفریحی را سرمایه ای
ارزشمند خواند که مناطق بسیاری برای این منظور وجود
دارد که می بایستی مورد استفاده قرار گیرد .و از آق اولر،
مریان و تندوین بزرگترین گورستان پیش از تاریخ به
عنوان این مزیت ها نام برد.
بخشدار مرکزی تالش با اشاره به همجواری با جمهوری
آذربایجان اظهار کرد :این همجواری موجب شده تا توریسم
درمانی امکان وقوع داشته باشد و تکمیل بیمارستان تالش
این فرصت را برای درمان ،اشتغال و ارز آوری در اختیار
منطقه قرار خواهد داد.
وی توجه ویژه به کارکرد جشنواره ها را در توسعه و
گردشگری مهم تلقی کرد که تاکنون فقط به صورت نمادین
مورد استفاده بوده است که جشنواره های بومی -محلی از
آن جمله است.

وی وجود موزه را برای معرفی دستاوردهای یک منطقه بسیار مهم خواند و
ابراز امیدواری کرد تا چنین ظرفیتی در تالش و در یک فضای تاریخی مهیا
شود.
شکوری برنامه خود را در بخش روستایی توجه به ویژه به مسئله زیر ساختها
اعالم کرد که تامین آب آشامیدنی بهداشتی روستاییان ،ترمیم و بهسازی
راههای روستایی و گاز رسانی به نقاط محروم از آن جمله خواهد بود .وی از
آغاز گازرسانی روستاهای نعلبند و سراگاه این بخش نیز خبر داد که در حال
انجام است .وی نداشتن پوشش مخابراتی و تلویزیونی را از مشکالت موجود
برای ساکنان بخش کوهستانی بخش مرکزی خواند و همچنین حل مشکل
پوشش بیمه روستایی را یک نقص بزرگ برشمرد که باید با کمک ظرفیتهای
شرکت تعاونی دهیاران این موضوع حل وفصل شود تا افراد فعال و تولید
کننده جامعه از خدمات این بخش بهره مند گردند.
بخشدار مرکزی تالش معضل پسماند را از جمله مشکالت جاری در استان
گیالن خواند و گفت :طرح تفکیک از مبدا یکی از بهترین و در عین حال
کم هزینه ترین روشها برای مدیریت آن است که در دوره خدمت بنده ،در
روستاهای بخش مرکزی آستارا عملی شد و امکان اجرای با توجه به روحیه
همکاری مردم تالش نیز وجود دارد.
وی خطاب به نمایندگان رسانه های جمعی گفت :مطبوعات و رسانه ها طبق
قانون آزاد هستند که نسبت به انتقاد از مدیران اقدام کنند و بنده به عنوان
یک مسوول خادم مردم حاضر به پذیرش هزینه این توسعه فرهنگی در تالش
هستم و معتقدم مدیری که از دولت حقوق دریافت می کند می بایست خادم
ملت باشد در غیر اینصورت موفق نبوده است.
شکوری با اشاره به وضعیت دولت تدبیر و امید در ابتدای کار گفت :در
شرایطی کشور تحویل گرفته شد که منابع کافی برای اداره کشور را در
اختیار نداشت ولی با اتخاذ تصمیمات مناسب خدمات مناسبی را ارایه کرده
و روحیه شور و نشاط را ایجاد نموده است.

معاون استاندار گیالن:

نقشه راه ساماندهی پسماند گیالن تدوین شد

جوانان دیارمیرزا | حجت شعبانپور با تاکید بر اختصاص اعتبارات برای
احیای تاالب انزلی اظهار کرد :با توجه به اینکه تاالب انزلی در لیست
سیاه تاالبهای دنیا قرار گرفته ،اعتبارات استانی پاسخگوی اجرای
طرحهای احیای این تاالب نیست و اگر به آن توجه نداشته باشیم دچار
سرنوشت دریاچه ارومیه میشود.
وی خواستار احیای تاالب انزلی شد و افزود :تاالب انزلی باید دوباره
زنده شده و محیط زیست در آنجا برقرار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیالن در ادامه با بیان اینکه
کارگروه پسماند در  16شهرستان تشکیل شده است ،تصریح کرد:
گیالن دارای  52شهر و  2هزار و  560روستا است.
شعبانپور ،گیالن را دارای  2.5میلیون نفر جمعیت خواند و بیان کرد:
 1.5میلیون نفر معادل  60درصد از جمعیت استان در شهرها زندگی
میکنند و یک میلیون نفر معادل  40درصد در روستاها سکونت دارند.
وی ،سرانه تولید پسماند هر شهروند را  850گرم و در روستاها 650
گرم در گیالن عنوان کرد و گفت :سرانه تولید پسماند در استان باالتر
از متوسط کشوری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیالن با اشاره به تولید روزانه
یکهزار و  800تا دو هزار تن پسماند توسط جمعیت  2.5میلیون نفری
در استان ،خاطرنشان کرد :در تعطیالت گردشگران روزانه یکهزار و
 500تن پسماند تولید میکنند و جمعآوری این حجم پسماند دارای
مشکالتی است .شعبانپور به برنامهریزی برای ساماندهی پسماند گیالن
در سال  92اشاره کرد و یادآور شد :قانون مدیریت پسماند در کشور به
تصویب رسیده و نقشه راه برنامه پنجم توسعه محسوب میشود .وی با
بیان اینکه آمار و وضعیت مراکز دفن ،کارخانههای کمپوست ،امحا ،دفن
و  ...در گیالن مشخص شده است ،اظهار کرد :نقشه راه پسماند استان
ترسیم شده و بهدنبال مدیریت بحران پسماند در گیالن هستیم .معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار گیالن ،آموزش را نخستین موضوع در
تدوین نقشه راه پسماند گیالن ذکر کرد و افزود :مسائل آموزشی در
مقاطع مختلف مدارس استان ارائه شده است .شعبانپور با اشاره به
اینکه در پیشرفتهترین کشورها ساماندهی پسماند را مدیون و مرهون
آموزش بهویژه از طریق آموزش و پرورش هستند ،بیان کرد :آموزش
سرلوحه ساماندهی پسماند در آموزش و پرورش گیالن است.

وی به آموزش تفکیک پسماند از مبدا در مهدکودکها،
مدارس ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستانهای گیالن اشاره کرد
و گفت :آموزش فرمانداران ،بخشداران و دهیاران در دستور
کار است و این امر با محوریت فرمانداران انجام میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیالن با بیان اینکه
تولید محتوای آموزشی ساماندهی پسماند برای دهیاران و
آموزش و پرورش تهیه شده است ،تصریح کرد :سال  93زنگ
مدارس گیالن با نام محیط زیست نواخته شده است.شعبانپور
از تهیه و توزیع  50هزار بروشور در مرحله نخست ساماندهی
پسماند در گیالن خبر داد و یادآور شد :تعداد  40هزار کتاب و
لوح فشرده برای مدارس استان تهیه شده است .وی با اشاره
به انعقاد تفاهمنامه بین دانشگاه گیالن و سازمان همیاری
شهرداری استان در راستای ساماندهی پسماند ،خاطرنشان
کرد :اگر مشارکت مردمی در تفکیک زباله از مبدا نداشته
باشیم تمام فعالیتها یکطرفه است .معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار گیالن به نقش اساسی فرمانداران و
شهرداران در تشکیل کارگروههای پسماند در شهرستانها
اشاره کرد و گفت :سال  93تعداد  17جلسه ،سال  94تعداد
 18جلسه و امسال  10جلسه کارگروه ساماندهی پسماند در
استان برگزار شده است.

ورزشی
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جوانان دیار میرزا | سپیدرود صدرنشین لیگ یک
است؛ در حالیکه بحرانهای مالی شدیدی را پشت
سر گذاشته و انباشته شدن مطالبات بازیکنان منجر به
برکناری مالک و مدیرعامل سپیدرود شده است.

سپیدرود اما در چند هفته اخیر با کمک حسین
هدایتی ،به شکل مقطعی از آن بحران شدید
خارج شده و صدرنشینی را نیز حفظ کرده است.
دیروز قسط دوم از کمکهای حسین هدایتی
به سپیدرود رسید و علی نظرمحمدی خوشحال
است که با کمک هدایتی بخشی از مشکالت
بازیکنانش حل شده است.علی نظرمحمدی،
ن باره میگوید« :آقای
سرمربی سپیدرود در ای 
هدایتی دوباره کمک چشمگیری را برای سپیدرود
در نظر گرفتند و من از طرف همکارانم و بازیکنان
سپیدرود از ایشان تشکر میکنم .آقای هدایتی به
خاطر عالقهای که به باشگاه ریشهدار سپیدرود
و تماشاگران فوتبال رشت دارند ،همراه و یار ما
بودند و اگر روزی به ورزشگاه شهر رشت بیایند،
خواهند دید که تماشاگران سپیدرود چقدر
قدرشناس هستند .من ادامه صدرنشینی سپیدرود
را مدیون این همراهی آقای هدایتی هستم و
امیدورام با نتایج خوب بتوانیم به راه سختی که
پیش رو داریم ادامه بدهیم».نظرمحمدی سپس
به شرایط تیم سپیدرود اشاره میکند« :باید از
شهردار محترم شهر رشت ،دکتر ثابت قدم تشکر
کنم که سپیدرود را تنها نگذاشتهاند و همواره
برای این تیم دغدغه داشتند

حضور بانوی کاراته کار
رودباری در مسابقات قهرمانی
جهان در ژاپن

جوانان دیار میرزا | در تاریخ لیگ فوتبال کشورمان ،تنها  2بار یعنی در سال های  1349و  1376بوده است که شمال کشور نمایندهای در مسابقات نداشته
است .مسابقات فوتبال لیگ در کشورمان از سال  1349به بعد پایه گذاری شده است.تیمهای تاج نوشهر ،ملوان بندر انزلی ،نساجی قائم شهر ،سپیدرود رشت،
استقالل رشت ،شهرداری ساری ،وحدت ساری ،آستان قدس ساری ،نفت قائم شهر ،شموشک نوشهر ،پگاه و داماش گیالن ،ایرسوتر نوشهر ،چوکای تالش و
استقالل بندر انزلی تیمهای حاضر شمالیها در مسابقات بودهاند.
در حال حاضر از  6تیم باالی جدول مسابقات لیگ دسته اول  4تیم شمالی هستند .ملوان و سپیدرود رشت از گیالن و نساجی قائم شهر و خونه به خونه از
مازندران ،این تیمها هستند ونشان از قدرت برتر شمالیها در لیگ امسال داشتهاند و چنین مینمایند که امسال میتوان حتی سهمیه همه لیگ برتریها را
برای شمالیها فرض گرفت.

جهانبخش کاندیدای خوش پوشترین بازیکن سال لیگ هلند
جوانان دیار میرزا | علیرضا جهانبخش کاندیدای دریافت عنوان خوش تیپ ترین
بازیکن لیگ هلند شد .علیرضا جهانبخش که چهارمین فصل حضور در هلند را
سپری میکند و نمایش قابل توجهی در آلکمار ارائه میکند اکنون با چالش جالبی
مواجه گشته و یکی از پنج نامزد خوشپوشترین بازیکن سال لیگ این کشور
معرفی شده است .جهانبخش از هواداران خود خواسته با مراجعه به سایت
 http://lifeafterfootball.eu/voteبه وی رای دهند تا جایزهی بازیکن
خوشپوش سال لیگ هلند را از مجلهی  lifeafterfootballدریافت کند .قطعا
حضور پرشور ایرانی ها در این رای گیری علیرضا جهانبخش را تبدیل به خوش تیپ
ترین بازیکن لیگ هلند می کند! جترو ویلمز و یورگن لوکادیا بازیکنان آیندهوون،
جان هیتینگا بازیکن آژاکس و وارنر هان بازیکن فاینورد چهار رقیب جهانبخش برای
کسب این جایزه هستند.

دختر  16ساله اسالمی:
به دنبال کسب مدال بازیهای آسیایی  2018اندونزی هستم

جوانان دیار میرزا | لیدا قربانی از رودبار تنها
نماینده گیالن که به همراه تیم ملی کیوکوشین
به رقابت های جهانی اعزام شدند .در این دوره
از مسابقات که در ژاپن برگزار خواهد شد ،لیدا
قربانی تنها نماینده استان پس از گذراندن
چندین اردوی در شهرهای مختلف کشور بهمراه
تیم ملی عازم رقابهای جهانی شدند .گفتنی
است ،این رقابت ها از تاریخ  ۳آبان آغاز خواهد
شد و تیم ملی ایران با  ۶ورزشکار در این دوره
شرکت خواهد کرد.

جوانان دیار میرزا | مسعود رهنما مدیرکل ورزش
و جوانان گیالن ،در راستای شناسایی استعدادها
و تقویت و انگیزه بخشی به قهرمانان جوان گیالنی
برای حضور موفق در بازیهای آسیایی و المپیک
 2020و ژاپن امروز از سانیا باالجانی قهرمان دو و
میدانی دختران جوان ایران تجلیل کرد و گفت  :تا
کنون چندین رقابت و فستیوال استعدادیابی در رشته
های مختلف و پایدار برگزار کرده و به دنبال کشف و
شناسایی نخبگان و حمایت از آنها هستیم.
سانیا باالجانی دونده 16ساله اهل اسالم تالش که در
مدت  2ساله فعالیتش توانسته در رده جوانان مقام
اول پرش طول ،مقام سوم  100متر با مانع و مقام
چهارم 100متر سرعت را کسب کند در گفتگو با

روابط عمومی ورزش وجوانان گیالن گفت :تمرینات
سختی را پشت سرمی گذارم و به دنبال کسب مدال
در بازیهای آسیایی  2018اندونزی هستم تا به قولی
که به مدیرکل ورزش و جوانان داده ام عمل کنم.
قهرمان پرش طول جوانان کشور در ادامه با تشکر از
صمد همتی نژاد مربی وی گفت :متأسفانه امکانات
خوبی برای تمرین کردن نداریم و هرهفته سه روز
برای تمرین به رشت می آیم .اما این مسئله چیزی
از انگیزه من کم نمیکند.وی با تشکر و قدردانی از
حمایت و انگیزه ای که مسعود رهنما مدیرکل ورزش
وجوانان گیالن ایجاد کرد  ،گفت  :اگر از ما حمایت
شود میتوانیم پاسخ آن را با کسب مدال و افتخار
آفرینی برای وطنمان بدهیم .

سرمربی نساجی مازندران :بازیکنان شمالی بسیار باهوش و باکیفیت هستند اما تیمی از شمال کشور در لیگ برتر نداریم
جوانان دیار میرزا | محمود فکری سرمربی
نساجی مازنداران در نشست خبری پس
از بازی با تبریک پیروزی به هواداران ملوان
گفت :دیداری زیبایی بین تیم های ملوان و
نساجی شاهد بودبم و در این دیدار پر حرارت
و تماشاگرپسند موقعیت های مختلف گلزنی
بسیاری برای هر دو تیم فراهم شد.فکری با
بیان اینکه شاگردانش نتوانستند به خوبی از
فرصت ها استقاده کنند ،تصریح کرد :بازیکنان
نساجی در زدن ضربات آخر بسیار بی دقت
بودند اما ملوان بدون اشتباه ظاهر شد و از
موقعیت های خودش به خوبی استفاده کرد.

جدول لیگ دسته دوم گروه B

سرمربی نساجی افزود :بازیکنان شمالی بسیار
باهوش و باکیفیت هستند اما باید مورد حمایت
مسؤوالن قرار گیرند .بخاطر همین تیمی از
شمال کشور در لیگ برتر نداریم اما مسئولین
اصفهان و تبریز از تیم هایشان خیلی خوب
حمایت می کنند .در گیالن و مازندران حمایت
های مناسبی صورت نمی گیرد و غم و غصه و
تاسف فقط برای هواداران باقی میماند .فکری
در مورد مالک نساجی گفت :وی هرسال بیش
از میلیارد ها تومان هزینه می کند  ،که مورد
حمایت مسئولین نیست و برخی قدرشناس او
نیستند و به او احترام نمی گذارند.

همه این کارها موجب میشود تا سرمایه گذار
فراری شوند .وی در خصوص حاشیه آخر بازی
و درگیری لفظی چند تماشاگر نساجی گفت:
همیشه همه جا حاشیه هست ولی ممنونم
از هواداران نساجی که این همه راه به خاطر
تیمشان با ماشین آمدند و ما را تشویق و
حمایت کردند ولی باید صبور باشند زیرا نمی
توان هر مسابقه را پیروز شد .گفتنی است،
دیدار دو تیم ملوان و نساجی با برد ملوانان به
پایان رسید .تک گل این دیدار را حسین قنبری
به ثمر رساند.ملوان با این برد  ۱۸امتیازی شد و
در رده پنجم لیگ آزادگان قرار گرفت .

جواد خیابانی در
بیمارستان بستری شد

جوانان دیار میرزا | جواد خیابانی که به دلیل
عارضهی ستون فقرات در بیمارستانی در شهر
تبریز بستری است ،پس از عمل جراحی حال
عمومیاش را خوب توصیف کرد .این مجری و
گزارشگر تلویزیونی دربارهی وضعیت حال حاضر
خود در بیمارستان ،گفت :به دلیل مشکل همیشگی
همان ستون فقرات در بیمارستان بستری هستم و
قرار است سه عمل جراحی داشته باشم که یکی از
آنها با کمک دکتر طاها عنبرا انجام شد و با دعای
خیر مردم اکنون بهتر هستم .خیابانی یادآور شد:
تا پایان هفته در بیمارستان بستری خواهم بود.
وی سپس گفت :اگر من را قابل بدانند ،محتاج
دعای مردم هستم .این گزارشگر که قرار بود یکی
از دیدارهای رئال مادرید و بارسلونا را روز سهشنبه
و چهارشنبه گزارش کند ،به دلیل عارضهای که
برایش پیش آمد ،گزارش این بازیها را کنسل
کرد .جواد خیابانی گفت :قرار بود گزارشگر یکی از
این بازیها من باشم اما با این اوصاف نمیتوانم.
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صفحه آخر

هفته نامه جوانان دیارمیرزا | شماره 9

عکس هفته  :حال و هوای حرم مطهر سلطان سید جاللالدین اشرف در عاشورای حسینی | عکس  :اشکان شعبانی

سخننور

امام حسین (ع) :

همانا مردمان بنده دنيايند و دين لقلقه
زبان آنهاست و هر جا منافعشان [به
وسيله دين] بيشتر تأمين شود زبان
مى چرخانند و چون به بال آزموده شوند
آنگاه دين داران اندكند.
(تحف العقول)245 /

تقویم هفته
 1آبان  :روز آمار و برنامه ریزی

چوک
استاد شهریار

اعالم رضایت فرماندار رودسر از عملکرد شهردار رودسر

فرماندار رودسر  :با حضور مهندس پورقربان مدیریت شهری رودسر تقویت شده است
جوانان دیارمیرزا | به مدت  ۳ماه است مهندس پورقربان بعنوان
شهردار رودسر انتخاب شده و در ابتدای حضورشان با تاکید بر اجرای
منویات رهبری معظم با عنوان اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی؛ این
شعار را مبنای کار خود اعالم نمودند  .در زمان حضور پورقربان مردم
رودسر آمادگی این را داشتند که رودسر تبلیغ گستردهای شود و
بنرهای رنگارنگ زیادی نصب گردد اما دریغ از یک بنر و یک تبلیغ؛
زیرا می دانست باید کار صورت پذیرد تا بتواند در نزد مردم رودسر
حرفی برای گفتن داشته باشد .بنابراین آستین همت را باال زد و با
استفاده از منابع انسانی و شایسته ساالری و با توجه به اولویت هایی
که در سطح شهر وجود داشت اکیپی از کارشناسان را برای نیازسنجی
و بررسی اولویت های شهری انتخاب کرد و از آنان خواست تا در
فرصت زمانی محدود اولویت های کاری را مشخص نمایند .در تمامی
نقاط شهری آسفالت یکی از خواسته های اصلی مردم بود .آسفالت در
مسیرهای اصلی و فرعی که در این نیازسنجی مشاهده شد .رودسر
مناطقی را داراست که از  ۵۰سال گذشته تاکنون هیچ گونه روکش و
آسفالتی صورت نگرفته است و همین مسئله نارضایتی مردم را دامن
زده بود .عملیات آسفالت همزمان در چندین نقطه شهر آغاز شد؛
بگونه ای که در طول یکروز  ۵قسمت از شهر رودسر استارت کار
آسفالت کلید خورد.
مورد دیگری را که کارشناسان فنی و عمران اعالم داشتند با توجه به
نزدیکی فصل بارش و سرما و امکان بروز حوادث غیرمترقبه همانند
سیالب و همچنین آب گرفتگی که باعث سلب آرامش مردم خواهد
شد .الیروبی رودخانه های اصلی و بزرگ شهر بود که سابقه اش به
بیش از چند دهه می رسید و می توانست هم در زیباسازی رودخانه
ها و هم در بخش گردشگری و توریست با توجه به استفاده از سرمایه
گذار تاثیرآقرین باشد .این پروژه نیز آغاز شد و آرزوی دیرینه مردم
تحقق یافت.

با حضور مهندس پورقربان مدیریت شهری رودسر
تقویت شده است

پورقربان با نگاهی به ماشین آالت فرسوده شهرداری و همچنین ماشین آالت حمل کمپوست
که بوی تعفن زباله را بعلت عدم سرپوشیدگی در هوای شهر پخش می کرد سریعا با شورای
شهر هماهنگ کرد تا نسبت به تهیه یک بانک اطالعاتی از ماشین آالت فرسوده شهرداری
اقدام نمایند که این بانک اطالعاتی تهیه و در اقدامی کم سابقه نسبت به تجهیز ناوگان خدمات
نقلیه اقدام بعمل آمد .پورقربان ارائه خدمات مطلوبتر و سریعتر و همچنین صرفه جویی در
مصرف سوخت را یکی از عوامل مهم در تغییر ناوگان خدمات نقلیه دانست .مردم رودسر شاهد
بودند که در طول یک روز  ۱۵پروژه عمرانی در سطح شهر بصورت عادالنه در تمام نقاط شهر
در حال اجرا بوده که به سرانجام رسید اما هیچ گونه تقدیری نظیر پرده و بنر برای ایشان نصب
نشده است و این بدان معنا نیست که رضایتی وجود نداشته بلکه پورقربان با نصب پرده و بنر
چه در قالب تقدیر و چه در قالب تبلیغ و چه بعنوان وعده و شعار برای شهروندان مخالف است
و این عمل را شایسته مردم خوب رودسر نمی داند بلکه صرفا خود را ملزم به انجام امورات
زیربنایی و پروژه های ماندگار ساخته است.

با داشتن چنین مولفههایی است که فرماندار شهرستان رودسر خود را
بر آن داشته تا عالوه بر انتخاب مهندس پورقربان بعنوان مدیر نمونه
شهرستانی از عملکرد ایشان ابراز رضایت نماید و این چنین با توجه
به رضایت مردمی و مراجعات عمومی ای که در آن ابراز خرسندی و
رضایت از شهردار داشته اند فرماندار رودسر اظهار داشت« :با حضور
مهندس پورقربان مدیریت شهری رودسر تقویت شده است و با توزیع
عادالنه خدمات در نقاط مختلف شهری موجبات رضایتمندی مردم
رودسر فراهم شده است».
در نشست خبری صمیمی و دوستانه فرماندار رودسر با خبرنگاران
شهرستانی امیر جانبازی با تاکید بر حضور موفق شهردار جدید رودسر
افزود :مدیریت شهری ایشان شایسته و بسیار خوب ارزیابی می شود
و به لطف خدا مواردی را که در دستور کار قرار داده اند تاکنون
به خوبی اجرایی نموده اند که این نقطه مثبتی در کارنامه شهردار
توانمند رودسر است.
وی با بیان این مطلب که یکی از شاخصه های خوب شهردار رودسر
توزیع عادالنه خدمت در نقاط مختلف شهری است و بر همگان روشن
است که تمامی نقاط شهری در تمرکز کاری ایشان قرار گرفته است و
این موجبات رضایت شهروندان را فراهم ساخته است.
جانبازی افزود :شهر رودسر پتانسیل های باالیی دارد که با خالقیت
و نوآوری می توان برای پیشرفت و توسعه آن تالش کرد و به لطف
خدا شهر رودسر با همت مسئولین و مدیران اجرایی و تالش مضاعف
شهردار رودسر در شرایط مطلوب و خوبی قرار گرفته است که جای
تقدیر و تشکر دارد.

از تو بــگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتـم از کوی تــو لیـکن عقـب سرنگران
ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمــان و دگران وای به حــال دگران
رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند
هر چه آفــاق بجویند کران تا به کران
میـروم تا که بــه صاحبنظری بازرسم
محرم مـا نبــود دیـدهی کوتـه نـظران
ره بیـداد گــران بـخت من آموخت ترا
ورنه دانـم تـو کجا و ره بـیداد گـران
سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن
کاین بود عاقبت کار جهــان گـذران
«شهریارا» غــم آوارگی و دربـدری
شورها در دلم انگیخته چون نوسفران

سید رضا ...

سخنرانی شهردار رشت در دانشکده هنرهای زیبا

اتصال تراموا به قطار بین شهری /از مزرعه تا سفره با دستاوردهای اقتصادی برای شهر

جوانان دیارمیرزا | دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران در هفته گذشته میزبان شهردار رشت بود و
دکتر ثابتقدم در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده
معماری با محوریت پروژه بازآفرینی به سخنرانی
پرداخت.
ثابتقدم با اشاره به مانیفست بازآفرینی و با تاکید بر
اینکه این مانیفست به دو مقوله یعنی تلفیق فرهنگ
به عنوان نرمافزار این مدل(استراتژی) و کالبد به
عنوان سخت افزار این مدل برمیگردد ،توضیح داد:
یعنی اگر حرفی بزنید که صرفاً کار نرم افزاری باشد و
کار سخت افزاری روی آن انجام نشود و بالعکس ،هیچ
کدام پایدار نمیماند .به عبارتی مبانی پایداری آن از
لحاظ اقتصادی در کشور های در حال توسعه از یک
جایی شروع میشود و مبانی فرهنگی هم به مرور
زمان میآید در کنار آن قرار میگیرد .و عم ً
ال شما هر
گونه کار کالبدی هم در طول زمان بخواهید انجام
دهید درصورتی که بازخوردهای ناشی از اقدامات
نرم افزاری یا سخت افزاری را بگیرید چون اقتصاد
پایداری را ایجاد نمیکند عم ً
ال نسبت به ادامه مسیر
حتی حفظ موضوعی که خواستید به پایداری برسانید
مثل میراث مثل مرمت یک بافت جزئی جلوگیری
میکنید که ناخواسته این موضع اتفاق خواهد
افتاد .حتی اگر به موضوع برخورد نکنید ،ضعفهای
اقتصادی و فرهنگی موجب میشود کارهای انجام
شده زیر سؤال بروند .بنابراین در پس این استراتژی
یک ارتقای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی با سرعتها
و پیش نیازهای متفاوت و با تقدم و تأخر نسبت به
هم ،متناسب با بوم ،اقلیم ،هویت و فرهنگ باید در
آنجا شکل بگیرد که قطعاً مردم رکن اصلی در این
توسعه به حساب میآیند.
او با اشاره به استراتژی گردشگری رشت در مسیر
بازآفرینی تا افق  ، ۹۸گفت :رشت را با لوگوی «می
رشت » پیش خواهیم برد و از  ۹۸تا  ۱۴۰۴یک
همگرایی عمومی و تا افق  ۱۴۱۰حس تعلق را برای
افراد مختلف به عنوان یک استراتژی تعریف کردیم
که این اصطالحات از واژگان گیلکی نشأت میگیرد.
چشمانداز ما تا سال  ۱۳۹۸برنامه مدیریت شهری
است و باقی هم مبتنی بر مدیریت شهری هستند
اما در سطوح مختلف مانده که یکی مبتنی بر سند
چشم انداز کشور تا افق  1404و همچنین انـتــهای

طرح تفضیلی شهری و طرح جامع ترافیک شهری که تا
 ۱۴۰۴هستند و توافقهای بعدی به تناسب همان تعریف
میشود .اجزای برنامه ما از  ۹۴تا  ۹۸در  ۵منطقه،
 ۱۵ناحیه و  ۵۵محله در قالب سند توسعه محالت
تدوین کردیم.شهردار با بیان اینکه بناهای قدیمی در
محور شرقی – غربی که همان رشت قدیم است قرار
دارد ،توضیح داد :همه این عوامل دست به دست هم
میدهد تا بتوانیم در مسیری به طول  ۲۷کیلومتری
در عرض  ۱۰۰دقیقه با سرعت باال پیاده روی ممتد
و سالمتمحور داشته باشیم .این همان نقطه ساختار
شکنانه است که رویکرد سالمت محور و پیاده محور را
حاکم میکند بررویکرد متفاوتی که خیلی جاها تصور
میکنیم که دارد منتهی به رفتار میشود.او با اشاره به
اینکه شهرداری رشت در رابطه با این موضوع اقداماتی را
برای اعتماد سازی محلی انجام داده است ،بیان کرد :تا
سال  ۹۴ده سرای محله و امسال  ۵سرای محله را افتتاح
کردیم و به این ترتیب هر ناحیهیک سـرای محــله دارد
که در هر نــاحیــه بــرای جلب مشـارکت های مردمی

مشارکتهای مردمی هر گونه اقدامی از آموزش تا ترویج،
تبلیغ با رویکردهای متفاوت انجام دادیم تا تمام این مراکز از
نگاه سالمت محور برخوردار باشند؛ زیرا اگر مردم را درگیر
این جریان نکنیم عم ً
ال نمیتوانیم کارها را در کالبد پیش
ببریم .ثابتقدم تصریح کرد :بعضی وقتها ریل توسعه را
باید به گونهای گذاشت که اگر یک کشاورز به بافت مرکزی
مهاجرت کرد بفهمد که جایش همان روستایی است که
از آن آمده و میتواند در آنجا خیلی بهتر از شهرنشینها
زندگی کند.او در رابطه با قطار شهری توضیح داد :برنامه
ما این است که در مقوله قطار بین شهری که به راه آهن
اروپا اتصال دارد و از یک طرف به کشور آذربایجان و در
داخل به راه آهنهای داخلی اتصال دارد را بتوانیم از طریق
شبکه داخلی به تراموا وصل کنیم که در طرح جامع ترافیک
پیشبینی شده است .او ادامه داد :راه اندازی دفاتر تحصیل
گری ،خانه گفتمان شهر سالم که بافت فرسوده در ۵۵
محله در مسیر بازآفرینی وجود دارد و در بعضی جاها از
محالت حاشیه نشین عبور میکند که آالیندههای زیست
محیــطی باالیـی دارد که راه انــدازی وسیـله حملونقل

انبوه و استقرار نظام پیاده محور و مرمت ساختمانها
از بعد میراثی با رویکردهای فرهنگی مبتنی برداشته
های هویتی در دستور کار ما قرار دارد .راه اندازی
تاالر شهر که تا به حال حدود  ۳۰برنامه در آن برگزار
شده است .هرکس بنا بر حوزه فعالیت و تخصص خود
در برنامههای تهیه شده شرکت میکند که به نوعی به
کارگیری مردم در بحث مدیریت شهری است.
شهردار رشت افزود :در حوزه برند سازی روز رشت را
بر اساس تاریخچهای که داشت روز  ۱۲دی انتخاب
کردیم که به هفته رشت تبدیل شد .برند سازی را
در حوزه انسانی ،کالبدی و جشنواره محور مورد نظر
قرار دادیم که همه این برندسازیها برگرفته از نگاه
فرهنگی و به موازات آن موضوع کالبدی است.
او همچنین گفت :دو رودخانه زرجوب و گوهر رود
هرکدام به طول  ۲۸کیلومتر و جمعاً در دو طرف مسیر
 ۵۶کیلومتر طول میشود که با عرض دو طرفهای
حدود ۲۰تا  ۴۵متر به عنوان حریم رودخانهها باید
آزاد شود .این دو رودخانه از آلودهترین رودخانههای
دنیا هستند .دو طرف رودخانهها در حال آزادسازی
است و تا به امروز در این حریم حدود  ۱۵پارک
محلهای را ایجاد کردیم .بخشی از بناهایی که اقدامات
تملک آن انجام شده است و رویکردهای گردشگری
در هر یک از آنها متفاوت است که بخشی بافت و
بخشی بنا است .محله خواهر امام و مسجد حاج سمیع
از جمله این بناها هستند .حدود  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰متر
از این مسیر تا به امروز اجرا شده است و تا پایان
امسال به  ۴۰۰۰هزار میرسد و تا پایان سال  ۹۸به
 ۷۰۰۰خواهد رسید.
شهردار رشت با بیان اینکه جشنوارهها متناسب با عقبه
تاریخی و هویت محلی که درگذشته اجرا میشد ،در
حال بازآفرینی و راه اندازی هستند ،افزود :تمام برنامه
با تفاهم نامههای مختلف در حال اجرا است و قابل
ذکر است که برنامهای تحت عنوان «از مزرعه تا سفره
» پیشبینی شده است که مبتنی بر جشنواره خالقیت
خوراک شناسی است و همه حوزههای کشاورزی،
صنایع و خدمات شهری را مشمول میشود و به
دستاوردهای اقتصادی برای شهر تبدیل میکند .شهر
رشت به دلیل این موضوع جز  ۱۸شهر خالق ثبت
شده جهان دریونسکو است که مراودات بینالمللی ما
در این زمینه کام ً
ال محسوس است.

اوایل سال  72بود و گرماى فكه.
در منطقه عملیاتى والفجر مقدماتى ،بین كانال اول و
دوم ،مشغول كار بودیم.
چند روزى مى شد كه شهید پیدا نكرده بودیم .هر
روز صبح زیارت عاشورا مى خواندیم و كار را شروع
مى كردیم .گره و مشكل كار را در خود مى جستیم.
مطمئن بودیم در توسلهایمان اشكالى وجود دارد.
آن روز صبح ،كسى كه زیارت عاشورا مى خواند،
توسلى پیدا كرد به امام رضا(ع) .شروع كرد به ذكر
مصائب امام هشتم و كرامات او .مى خواند و همه زار
زار گریه مى كردیم .در میان مداحى ،از امام رضا طلب
كرد كه دست ما را خالى برنگرداند ،ما كه در این دنیا
هم خواسته و خواهشمان فقط باز گردان این شهدا به
آغوش خانواده هایشان است و...
هنگام غروب بود و دم تعطیل كردن كار و برگشتن به
مقر .دیگر داشتیم ناامید مى شدیم .خورشید مى رفت
تا پشت تپه ماهورهاى روبه رو پنهان شود .آخرین بیل
ها كه در زمین فرو رفت ،تكه اى لباس توجهمان را
جلب كرد .همه سراسیمه خود را به آنجا رساندند .با
احترام و قداست ،شهید را از خاك در آوردیم .روزى
اى بود كه آن روز نصیبمان شده بود .شهیدى آرام
خفته به خاك.
یكى از جیب هاى پیراهن نظامى اش را كه باز كردیم
تا كارت شناسایى و مداركش را خارج كنیم ،در كمال
حیرت و ناباورى ،دیدیم كه یك آینه كوچك ،كه پشت
آن تصویرى نقاشى از تمثال امام رضا(ع) نقش بسته ،به
چشم مى خورد .از آن آینه هایى كه در مشهد ،اطراف
ضریح مطهر مى فروشند .گریه مان درآمد .همه اشك
مى ریختند .جالب تر و سوزناكتر از همه زمانى بود
كه از روى كارت شناسایى اش فهمیدیم نامش «سید
رضا» است .شور و حال عجیبى بر بچه ها حكمفرما
شد .ذكر صلوات و جارى اشك ،كمترین چیزى بود.
شهید را كه به شهرستان ورامین بردند ،بچه ها رفتند
سر این مسئله را دریابند .مادر بدون
پهلوى مادرش تا ّ
اینكه اطالعى از این امر داشته باشد ،گفت:
«پسر من عالقه و ارادت خاصى به حضرت امام رضا(ع)
داشت.»...
از خاطرات برادران تفحص

