
2

2

5

6

7

محمد جواد کوچک پور
مهم  از  يكي  كشور  آرامش  و  امنيت  زدن  برهم 
اخير  هاي  سال  در  دشمن  هاي  سياست  ترين 
فكر  هاي  اتاق  از  استفاده  با  طلبان  استعمار  بود. 
داشتند  اختيار  در  كه  كالني  هاي  بودجه  و  خود 
با هدف برهم زدن اتحاد و ايجاد شكاف بين مردم 
امام  رحلت  از  بعد  را  ايران  مخملي  انقالب  پروژه 

خميني)ره( كليد زدند.
هدف دشمن واضح و روشن بود، فروپاشي انقالب 

اسالمي با استفاده از جنگ داخلي.
چه كسي آن روز فكر مي كرد ياران ديرين انقالب، 
هاي  چيني  پازل  با  دشمن  شوند؟  امروز  گر  فتنه 
هدفمند و رسم نقشه اي بي نقص، با روياي انقالب 
گرجستان و با همكاري انقالبيون ديروز نقشه خود 
را در خرداد ٨٨ اجرايي كرد. طراح نقشه، هزاران 
كيلومتر دورتر از مرز هاي ايران حاصل تالش هاي 
چندين ساله خود را تماشا مي كرد. قانون شكنان 
به قانون اعتنا نكردند و در نتيجه اتفاقاتي نبايد مي 

افتاد، افتاد.
فتنه گران بر روی خط قرمز انقالب پا گذاشتند و 
اقتدار بين المللي كشور، كه  به پشتوانه حضور 40 
انتخابات رياست جمهوري دهم  ميليوني مردم در 
مالی  خسارات  عالوه  به  كردند،  دار  خدشه  را  بود 
بسيار زيادی به كشور در حوزه اقتصادی وارد شد.  
اما نه تنها فتنه گران از مواضع خود عقب نكشيدند 

بلكه بر روی آن پافشاری نيز می كنند.
حركت عظيم مردم غيور گيالن در هشتم دی ماه 
٨٨ و پس از آن حضور در صحنه مردم واليتمدار 
كه  بود  انقالب  روزهای  تداعی  دی  نهم  در  ايران 
را منكوب  نظام  و خارجی  تمامی دشمنان داخلی 

كرد.
خداوند در آيه 217 سوره بقره می فرمايد:

»َو الِْفْتَنُة أَْكَبُر ِمَن الَْقْتِل«، فتنه جرمش از قتل 
بزرگ  تر است. 

همانطور كه قتل و جنايت جامعه ای را به هالكت 
و بدبختی می رساند و تاثير آن خسارات غيرقابل 
جبرانی را به بار می آورد، فتنه و فتنه انگيزی هم 
نتيجه  در  و  شود  می  جامعه  يک  هالكت  سبب 
مسئله فتنه، »گناه نابخشودنی« است كه هيچگاه 

از ياد مردم ايران فراموش نمی شود.

گناه 
نابخشودنی

شبی که رشت یکپارچه 
شـعر و موسیقی شـد

وداع با فرماندار مهربان و سالم بر فرماندار جدید رشت  
با حضور مسئوالن استانی:

4

در مراسمی با حضور چهره های فرهنگی و هنری:

5

قطب  به  تبدیـل  گیالن 
صنایع سلولزی شده است
6

2

6

ورزشی

درصورت واگذاری سپیدرود به افراد 
گذشته از این تیم جدا خواهیم

تحقق برنامه ها و طرح های ساماندهی 
سفیدرود، رودبار را جهانی می کند

انقالبی ماندن هزینه دارد

مهم ترین اخبار

استانی

شهرستان

برنامه های مرتبط با هفته رشت 
موجودیت ندارد و قابل قبول نمی باشد 

استانی

احداث کمربندی بلوار امام 
رضا)ع( رشت
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تکیه گاه دشمن شدند...
2خبر

رئیس مجمع عالی بسیج گیالن بیان كرد:

با ارسال نامه ای به مسعود رهنما:

سال آینده اجرا خواهد شد
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جوانان

با  دیدار  در  نجفی  محمدعلی   | دیارمیرزا  جوانان 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران در تهران 
بیان داشت: با اعتباری كه اخیرا دولت برای این پروژه 
اختصاص داد، كارها بر اساس زمانبندی در حال انجام 
است و می كوشیم این پروژه تا فصل بهار آینده به 

بهره برداری برسد.
از  نقاطی  در  كه  مشکالتی  برخی  كرد:  اظهار  وی 
این مسیر در بخش پل ها و تونل ها وجود داشت با 
پیگیری بخش های مربوطه و تامین مسائل مالی آن 

در حال رفع شدن است .
دكتر نجفی خاطر نشان كرد: ریل گذاری در پروژه 
تداوم  بیشتری  جدیت  با  قزوین   – رشت  آهن  راه 
می یابد تا بتوانیم در بهار سال آینده این پروژه را 
احداث  اینکه  بیان  با  وی  برسانیم.  برداری  بهره  به 
رفاه  بمنظور  ایستگاه دیگری در میدان گیل رشت 
مردم پیش بینی شده، اظهار كرد: برای احداث این 
ایستگاه نیز باید زمین های مردم خریداری شود كه 
این امر در حال انجام است. دكتر نجفی تصریح كرد: 
تاكنون ۸۵ كیلومتر از پروژه راه اهن رشت – قزوین 
ریل گذاری شده؛ موانعی كه برای خرید ریل بود به 
طور كامل برطرف شده و بخشی كه مربوط به ساخت 
در داخل و واردات ریل بوده است نیز انجام خواهد 
شد. وی گفت: بر این اساس و با تمهیدات اندیشیده 
شده، ریل گذاری مسیر راه آهن رشت قزوین سرعت 
می گیرد. نجفی به خطوط دیگر راه آهن در گیالن و 
پیشرفت آنها نیز اشاره و بیان كرد: در پروژه رشت 
به  مند  عالقه  آذری  طرف  خوشبختانه  آستارا   –
سرمایه گذاری در این بخش است و ۵۰۰ میلیون دالر 
پیشنهاد دادند. وی افزود: در كمیسیون مشترک كه 
همین هفته با جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد، 
یکی از محورهای بحث همین موضوع خواهد بود. وی 
در خصوص پیشرفت كار راه آهن آستارا – آستارا هم 
گفت: تعهداتی دو طرف داشته اند كه یا انجام شده و 
یا در حال انجام است و طرف آذری هشت كیلومتر 
تعهدات خود را انجام داد و ساخت پل مشترک نیز 
انجام شده است. دكتر نجفی با بیان اینکه دو كیلومتر 
داخلی نیز توسط راه آهن درحال انجام است افزود: 
دشواری كار ما این است كه باید زمینی به مساحت 
حدود ۷۰ هکتار كه مالکانش مردم هستند، برای ریل 

گذاری و ساخت پایانه و بارانداز تملک شود. 

وی ادامه داد: گاهی در افکار عمومی مطرح می شود 
كه طرف آذری از ما جلوتر است، اما باید بدانیم كه 
خط هشت كیلومتری كه مربوط به تعهدات آنها بود  
از قبل آماده و آنها فقط ریل گذاری كردند درحالیکه 
ما بایستی برای ساخت ایستگاه و پایانه، زمین ها را 
تملک كنیم. استاندار گیالن خاطر نشان كرد: اهتمام 
داریم تا با رفع مشکالت، تمامی مسیرهای راه آهن در 

زمانبندی های تعیین شده انجام شود. 
معاون وزیر راه و مدیرعامل شركت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران نیز گفت: اهتمام داریم پروژه قطعه راه 
آهن آستارا – آستارا تا پایان امسال به بهره برداری 

برسد.
مهندس سعید محمدزاده افزود: درحال حاضر تملک 
زمین ها در این مسیر و كریدور در حال انجام است، 
تامین مالی برای تملک انجام شده و امیدواریم قبل 

از پایان سال جاری این قطعه به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به اهتمام به انجام تمامی مسیرهای پیش 
بینی شده راه آهن در گیالن در زمانبندی های تعیین 
انجام  پیگیری های درحال  و  با حمایت  شده گفت: 
شده  زمانبندی  برنامه  براساس  كه  هستیم  درصدد 

جوانان ديارميرزا | سردار غالمحسين غيب پرور رئيس 
نظام  اينكه  بر  تأكيد  با  مستضعفين  بسيج  سازمان 
اسالمی از بدو پيروزی خود در بهمن 1۳۵7 همواره 
در معرض تهديدات دشمنان بيرونی و برخی عوامل 
انقالب  بوده است، گفت: برخی خواص  آنان  داخلی 
اسالمی به خاطر تحليل های غلط عمالً از خط واليت 
فاصله گرفته و در فتنه هايی كه پيش آمده دچار لغزش 

های غير قابل جبرانی شده اند.
رياست  انتخابات  از  پس  حوادث  به  اشاره  با  وی 
جمهوری سال 1۳٨٨ افزود: اگر تدابير حكيمانه رهبر 
معظم انقالب اسالمی و حضور مردم و بسيجيان در 
مقابل آن فتنه عظيم و خصوصاً در ۹ دی ماه 1۳٨٨ 
نبود، امروز سرنوشت انقالب و كشور طور ديگری رقم 

می خورد.
غيب پرور تاكيد كرد: دشمنان نظام اسالمی با حربه 
دنبال  به   1۳٨٨ فتنه  در  افكنی  اختالف  نمای  نخ 

برانداری جمهوری اسالمی ايران بودند.
جانشين فرمانده كل سپاه در امور بسيج، نهم ديماه 
را جلوه ای از بركات الهی بر اين ملت دانست و گفت: 
۹ دی ماه باطل السحر فتنه بود كه در آن ايام، پس 
از ماه ها تبليغات سنگين عليه نظام و انقالب اسالمی 
هنگامی مردم احساس كردند كه هدف از آشوب های 
خيابانی اسالم و اصل نظام اسالمی است، با حضوری 
كم نظير وحدت و انسجام خود را به رخ بدخواهان اين 

ملت كشيدند.
غيب پرور در ادامه ضمن تأكيد بر گراميداشت هر ساله 
اين روز به عنوان يوم اهلل گفت: همانطور كه در ۹ دی 
1۳٨٨ امت حزب اهلل و بسيجيان جان بركف اين روز 
را به نماد وحدت پيرامون اسالم و ارزش های اسالمی 
تبديل كردند، امسال نيز مردم بيدار در اقصی نقاط 
كشور با برگزاری مراسم مختلف و جلسات روشنگرانه، 
آمادگی خود را برای دفاع از واليت و نظام اسالمی 

نشان خواهند داد.

درصدد هستیم كه براساس برنامه زمانبندی شده 
پروژه  آینده،  سال  بهار  از  قبل  تا  ساخت  شركت 
برسانیم.  برداری  بهره  به  را  قزوین   – رشت  ریلی 
وی اظهار كرد: مذاكرات تامین مالی در پروژه رشت 
– آستارا به صورت قابل توجهی پیشرفت داشته و 

به صورت فاینانس قابل انجام است.
پروژه  در  شده  انجام  اقدامات  درباره  محمدزاده 
رشت – آستارا نیز گفت: این پروژه، پروژه ای است 
كه از توجیه فنی اقتصادی باالیی برخوردار است. 

كریدور  آستارا   – رشت  پروژه  اینکه  بیان  با  وی 
شمال – جنوب را فعال می كند و موجب ترانزیت 
انجام  مختلفی  مذاكرات  گفت:  در كشور می شود 
شده  یاد  پروژه  با  رابطه  در  خوبی  پیشنهادهای  و 
حال  در  مربوطه  های  بخش  كه  شده  دریافت 

پیگیری این موضوع هستند.
وجود  پیشنهاد  چندین  كرد:  تصریح  محمدزاده 
طرف  از  جدی  پیشنهادهای  از  یکی  كه  دارد 
كه  امیدواریم  و  شده  مطرح  آذربایجان  جمهوری 
هر چه سریعتر  نیز  پروژه  این  مالی  تامین  مسئله 

به سرانجام برسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن اظهار كرد:

شهردار رودبار:

۹ دی باطل السحر 
فتـنه بود

سردار غیب پرور:

چگونه فتنه علیه نظام جمهوری اسالمی پدید می آید؟

تاکید مجدد شهردار رشت بر عدم برگزاری هفته رشت: 
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گیالن

پروژه ای که کلنگ آن سال 94 به زمین زده شد

۳۰۰۰ خانه روستایی در گیالن 
تبدیل به »خانه مسافر« می شود

جوانان دیار میرزا | رضا علیزاده صبح امروز در مراسم آغاز 
بهره برداری از اقامتگاه های طرح توسعه و توانمندسازی 
اظهار  شد  برگزار  رشت  در  که  روستایی  محور  جامعه 
تامین  و  اقتصادی  درآمد  سطح  ارتقای  به دنبال  داشت: 
معیشت پایدار در گیالن هستیم. وی با اشاره به برگزاری 
طرح توسعه و توانمندسازی جامعه محور روستایی گفت: با 
مشارکت اداره کل بهزیستی بیش از ۳ هزار خانه روستایی 
را شناسایی کردیم و بانک اطالعاتی آنها ثبت شد و در گام 
بعدی عملیات صدور پروانه بهره برداری برای ایجاد خانه 
مسافر در روستاها را عملیاتی می کنیم. مدیرکل میراث 
فرهنگی,صنایع دستی و گردشگری گیالن، گردشگری 
روستایی را مورد توجه این اداره کل عنوان کرد و افزود: 
روستاها عالوه بر الگوهای معماری بومی و محلی، میراث 
معنوی دارند و می توانند مورد توجه گردشگران داخلی 
در  فرسوده  بافت  احیای  علیزاده  گیرند.  قرار  خارجی  و 
روستاها را از دیگر اقدامات و برنامه های اداره کل میراث 
گفت:  و  خواند  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی, 
افزایش  برای  تغییر است و  بافت های روستایی در حال 
جذب گردشگر به دنبال این هستیم بافت های روستایی 
را احیاء کنیم. وی طرح طبیعت گردی, طرح توسعه و 
توانمندسازی جامعه محور روستایی و طرح روستای بدون 
بیکار را از جمله طرح های اجرا شده در روستاهای گیالن 
“اسطلخ  بیکار  بدون  روستای  طرح  افزود:  و  کرد  اعالم 
رئیس  معاون  حضور  با  کنفراس  ویدئو  طریق  از  جان” 
جمهور افتتاح شد. مدیرکل میراث فرهنگی, صنایع دستی 
اقامتی  از وجود هزار و ۷۲۴ واحد  و گردشگری گیالن 
گردشگری در گیالن خبر داد و گفت: این واحدها ۲۴ 
هزار تخت دارند و از این تعداد هزار و ۲۳۳ واحد خانه 
مسافر هستند و به دنبال این هستیم با افزایش تعداد خانه 
مسافرها خدمات رسانی به گردشگران را به ویژه در روستاها 

افزایش دهیم.

جوانان دیارمیرزا | سردار نظر علی علیزاده، رئیس 
مجمع عالی بسیج گیالن شامگاه امشب در همایش 
الشهدای  سید  مسجد  در  آمریکا  بر  مرگ  استانی 
صیقالن رشت اظهار داشت: از دانشجویان و جوانان 
پویش  عنوان  ارزشمندی تحت  اقدام  به  که دست 
این  امیدوارم  زدند تشکر می کنم.  انقالبی  جوانان 
پویش به یک حرکت انقالبی در متن نیروهای انقالبی 
تبدیل شود و تداوم پیدا کند. وی افزود: رهبر حکیم 
و فرزانه ما حدود دو سال است که تاکید دارند که 
انقالبی بمانیم و انقالبی عمل کنیم. علیزاده با بیان 
اینکه امیدواریم همه ظرفیت مردم انقالبی پشت این 
حرکت قرار بگیرد ادامه داد: کلمه نفاق ذهن ها را 
چهره  با  نفاق  اما  دهد  می  سوق  آمریکا  به سمت 
های متفاوت ظهور می کند. ما در شرایط فعلی با 
نفاقی مواجهیم که تشخیص آن سخت و پیچیده 
است. وی افزود: نفاق را در چهره هایی می بینیم 
این چهره  بودند.  انقالب  و  امام  در خط  دیروز  که 
ها در عرصه های مختلف انقالب حضور داشتند.در 
ادعای والیی  زنند،  از والیت می  امروز دم  حالیکه 
اما درست  است  بیشتر  ها  والیی  از همه  بودنشان 
ما   : تاکید کرد  کنند. وی  عکس والیت عمل می 
با افرادی رو بروییم که ظاهرشان با باطنشان بسیار 
متفاوت است. رهبر انقالب بسیار به جوانان تاکید 
کردند،که شما در منطقه دفاع فرهنگی نقش آفرینی 
کنید. این یعنی رهبر انقالب مناطق دفاعی مختلفی 
جریان  این  تشخیص  اما  اند.  کرده  بینی  پیش  را 
بسیار مشکل است. همانگونه که آیه ۶۳ سوره توبه 
می فرماید، منافقین از یک چیز می ترسند. اینکه 
آیه ای نازل شود و باطن آنها را آشکار کند. رئیس 
ی  جبهه  اینکه  بیان  با  گیالن  بسیج  عالی  مجمع 
باید زیرک باشد و جریان نفاق و منافق را  انقالب 
نفاق  با  مبارزه  راه  تنها   : کرد  خاطرنشان  بشناسد 
افشای چهره ی منافق است تا مشخص شود کسانی 
که در لوای رهبری و نظام، تیشه به ریشه نظام می 
روی  در  رو  امروز  که  زنند شناخته شوند. جریانی 
نظام قرار گرفته است خطرناک است و خنجری از 
پشت به نظام محسوب می شود. عضو جبهه متحد 
اصولگرایان گیالن با بیان اینکه نفوذ بر بستر نفاق 
اظهارکرد:  کند  می  پیدا  کشور  در  را  خود  جای 
حوادث متفاوتی در این بخش بوجود آمد و یکی از 
آنها جریان دانشگاه در ۱۶ آذر است. این کار مغایر 
با راهبردهای انقالب که در راس آن استکبار ستیزی 
است بود. سیاست تحقیر دشمن یکی از راهبردهای 
استکبارستیزی است. برای مبارزه با این ابر قدرت 
قدرت  اریکه ی  از  کردن  تحقیر  با  را  او  ابتدا  باید 
پایین کشید. علیزاده تأکید کرد: تحقیر یک سیاست 

در راستای جریان استکبارستیزی است. 

رئیس مجمع عالی بسیج گیالن بیان کرد: 

چرا یکی از سران فتنه باید امروز در گیالن مدیرکل باشد؟ 
انقالبی ماندن هزینه دارد

شعار مرگ بر آمریکا تحقیر کردن این حاکمیتی 
و خون  کند  و جنایت می  دنیا ظلم  در  که  است 
ملت ها را می ریزد. پرچم آمریکا نماد این ظلم و 
استکبار است. وی گفت: جریان نفاق، غرب و آمریکا 
را مدینه فاضله خود می دانند، آنجا قبله ی آمال 
آنهاست و تالش می کنند از درون این انقالب را 
دچار خدشه کنند. علیزاده ادامه داد: نتیجه رسوخ 
در عرصه فرهنگی این شد که حرکات اینها را در 
می  مراکز فرهنگی، اعم از ارشاد و دانشگاه و … 
بینیم و امروز رسوبی که در عرصه های فرهنگی 
ایجاد شده نتیجه ی این نفوذ است. در عرصه ی 
اقتصادی نیز آثار نامطلوبی را برای ما به جا گذاشته 
اند.وی افزود: تاکید مقام معظم رهبری بر گفتمان 
است. می فرمایند گفتمان شما هم نباید برگرفته از 
غرب باشد! جریان غرب گرایی تحت پوشش نظام 
انقالب  اسالمی ما در حال ضربه زدن به گفتمان 
و  زند  می  کنار  را  انقالب  نیروهای  است.  اسالمی 
افرادی که هم سوی آنهایند را برسر کار می آورد.

مزدور  های  عربستانی  امروز  کرد:  تاکید  علیزاده 
غرب گرا، برای کنار زدن ایران، می خواهند روحیه 
نباید  انقالب  کنند. جبهه ی  را سست  ما  انقالبی 
سکوت کند. ما حق نداریم اصول انقالب را نادیده 

بگیریم و سکوت کنیم.
این  که  را  دانشجویی  دست  باید  کرد:  تأکید  وی 
حرکت را علنی کرد بوسید. او جهاد فی سبیل اهلل 
کرده است. و با این حرکت جزء خواص انقالب شده 
است. علیزاده گفت: وزارت ، آموزش عالی، دولت و 
دستگاههای قضایی باید نسبت به این اقدام جهاد 
موضع  اعالم  و  داده  نشان  حساسیت  دانشگاهی 
کنند. همانطور که امام فرمودند دانشگاه مبدا همه 
تحوالت است. و دشمن و منافقین به خوبی نشانه 
و  کاظمی  نماد چنین شجاعتهایی شهید  گرفتند. 
همین دانشجویی است که با توجه و آگاهی نسبت 
و  گرفت  تصمیم  مجاهدانه  اعتراض  این  عواقب  به 
اقدام کرد. مسئولین و دانشجویان هم باید نسبت به 

این حرکت حساسیت نشان بدهند.

من  داد:  ادامه  گیالن  بسیج  عالی  مجمع  رئیس 
متأسفم که بگویم در درون نظام اسالمی که بهترین 
انسان ها در این راه فدا شدند امروز کسانی هستند 
که آب به آسیاب دشمن می ریزند. ما باید یکپارچه 

در راستای انقالب گام برداریم. 
ما حرکت  پیشگام  داریم که  ما رهبری  افزود:  وی 
می کند. من دست کسانی که این اجتماع را بوجود 
آوردند می بوسم. در آستانه ی ۸دی هستیم و در 
این روز یکبار دیگر جریان فتنه ی ۸۸ را بازخوانی 
خواهیم کرد. آن زمان مشخص می شود انقالبی و 

غیر انقالبی کیست )شعار مرگ بر منافق(.
علیزاده ادامه داد: خیلی ها پشت سر همین ماجرا 
در حال کاسبی کردن هستند. نیروهای انقالبی نباید 
این اجازه را به آنها بدهند. انقالبی ماندن هزینه دارد 

مگر خون ما از شهدا رنگین تر است.
در  امروز  باید  فتنه  سران  از  یکی  چرا  گفت:  وی 
موقعیتی  هر  در  و  باشد؟!  کل  مدیر  استان  همین 

خود را به هزار رنگ در بیاورد؟
علیزاده ادامه داد: سرعت انقالب در خارج از مرزهای 
ما بسیار زیاد است. اما در درون متأسفانه فضایی که 
دست افراد نا اهل افتاده و چوب الی چرخ انقالب 
گذاشتند، شعارشان اقتصاد مقاومتی هست اما عمل 

نیست! نگاهشان به غرب است.
کاری  بنشینیم  هم  دور  اگر  ما  داد:  ادامه  علیزاده 
که هم دل شدیم  زمانی  بلکه   ، نمیبریم  پیش  از 
انقالب  جبهه  کند.  می  پیدا  نمود  ما  همگرایی 
زایش  زمانی  حرکت  این  است،  انقالبی  حرکتی 
دارد که حرکتی باشد که تمام جوانب را ببیند، ما 

نباید به فرد نگاه کنیم.
گفت:  پایان  در  گیالن  بسیج  عالی  مجمع  رئیس 
نگاه ما به یکجا و آن هم والیت است. کسانی که 
محوریت و شرایط این کار را دارند باید به میدان 
بیایند. تکلیف از ما ساقط نیست. این حرکت باید 
به عنوان حرکتی انقالبی در استان ما راه بیفتند و 
به سمت مطالبه گری از دولت و مسئولین حرکت 

کند.

حسن حبیبی با اشاره به حماسه  جوانان دیار میرزا | 
کرد:  اظهار  ایران  ملت  دی   ۹ و  گیالن  مردم  دی   ۸
خنثی  موجب  صحنه  در  ایران  ملت  شکوه  با  حضور 

شدن توطئه ها شده است.
وی، حضور مردم در صحنه را از خواسته های اصلی امام 
انقالب اسالمی  امام )ره( در  افزود:  )ره( عنوان کرد و 
ملت  حضور  زیرا  بود  صحنه  در  مردم  حضور  به دنبال 
کشور را از خطر دشمن بیمه کرده است. مسؤول بسیج 
کارکنان دولت در گیالن با بیان اینکه حماسه ۹ دی 
تصریح  اسالم هستند،  و  نظام  ملت طرفدار  داد  نشان 
کرد: دشمنان نباید تصور کنند مردم از انقالب، نظام و 
والیت فقیه دل سرد شدند بلکه باید بدانند ملت آمادگی 
کامل دارد و تا آخرین نفس در مقابل آنها ایستاده  و 
فداکاری می کند. حبیبی، ملت ایران را دارای بصیرت 
و آگاهی خواند و بیان کرد: بصیرت از موضوع های مهم 
محسوب می شود زیرا ممکن است فردی از موضوع ها 
بر  وی  باشد.  نداشته  بصیرت  اما  باشد  داشته  آگاهی 
مشاهده  گفت:  و  کرد  تأکید  سیاسی  بینش  داشتن 
کردیم برخی از افراد دارای عرفان، علم و فقه در علوم 
طوفان  در  خوبی  موضع  نتوانستند  اما  بودند  اسالمی 

توطئه بگیرند.
به  اشاره  با  گیالن  در  دولت  کارکنان  بسیج  مسؤول 
بصیرت کامل ملت ایران، خاطرنشان کرد: مردم اسالم 
را به درستی شناختند و دارای بینش سیاسی هستند 
حوزه  در  بی بصیرتی  دارای  آوردند  کم  که  آنها  اما 

سیاسی و دینی بودند.
حبیبی، خواستار ارتقای بصیرت در تمام زمینه ها شد 
وارد  فتنه سیاسی  با  در گذشته دشمن  کرد:  اظهار  و 
صحنه شد و فکر کرد با سیاسی بازی می تواند مردم را 
نسبت به انقالب و امام )ره( بیگانه کند و به دنبال القای 

ناکارآمدی دین و جدایی دین از سیاست بود.
وی، ملت ایران را آگاه و با بصیرت خواند و یادآور شد: 
استکبار  به  در صحنه  عاشورایی  با حضور  ایران  مردم 

جهانی و توطئه گران داخلی »نه« گفتند.
کرد:  تصریح  گیالن  در  دولت  کارکنان  بسیج  مسؤول 
رهبری  به  لبیک  نشان دهنده  صحنه  در  مردم  حضور 
است.  اسالم  و  انقالب  آرمان های  نظام،  به  وفاداری  و 
بزرگ »بصیرت،  برگزاری همایش  از  پایان  حبیبی در 
داد  در شهر رشت خبر  والیت«  پرتو  در  والیتمداری، 
بیان کرد: ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۹ دی ماه  و 
چمران  مهدی  سخنرانی  با  مذکور  همایش  جاری 
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در محل سالن بانک 

صادرات برگزار می شود.

برگزاری همـایش »بصیرت، 
والیتمداری، در پرتو والیت« 
با سخنرانی چمران در رشت  حزب  خط  نشریه   | میرزا  دیار  جوانان 

اهلل در شماره ۶۲ نوشت: بعد از انتخابات 
از خواص و جریانات  سال ۸۸ عده ای 
و  ملت  برای  انگیزی،  فتنه  با  سیاسی 
سنگینی  خسارات  و  مشکالت  کشور 
ایجاد کردند: »اگر خدای متعال به این 
مردم  های  گروه  نمیکرد،  کمک  ملت 
چه  میدانید  افتادند،  می  هم  جان  به 
یک  لب  را  کشور  افتاد؟...  می  اتفاقی 
چنین پرتگاهی بردند. ۶/ 5/ ۹۲ »گناه 
بزرِگ« فتنه گران این بود که با اقدامات 
خود »دشمن « را برای ضربه به مردم 
و نظام اسالمی امیدوار کردند: دشمن با 
ایجاد  اینها  امیدوار شد...  اینها  کارهای 
حرکت  از  که  دشمن  لذا  کردند؛  فتنه 
امیدوار  میشد،  مأیوس  مردم  عظیم 
شد که بتواند به انقالب صدمه و ضربه 
بزند.۸/ ۱۰ /۸۹ اما چه عللی باعث شد 
دشمن«  »پایگاه  به  داخل  در  ای  عده 
تبدیل شده و دامن شان به لکه ی ننگ 
آلوده  اسامی  حکومت  علیه  گری  فتنه 
از این جهت  شود؟ پاسخ به این سوال 
اهمیت دارد که خواص و سیاستمداران 
نیز در معرض آزمایش هایی این چنینی 
»فتنه ساز«  عوامِل  دارند. چنانچه  قرار 
وجود  به  سیاسی  جریانات  و  افراد  در 
وجود  نیز  گری«  »تکراِرفتنه  خطر  آید 
خواهد داشت. در تبیین این عوامل می 

توان مواردی را برشمرد:
از بین رفتن تقوای جمعی و غلبه 

هوا و هوس
که  است  این  معنای  به  جمعی  تقوای 
باشند.  خودشان  مراقب   » »جمعها 
متاسفانه در سال ۸۸ جریانی سیاسی به 
علت فقدان تقوای جمعی به تکیه گاه و 

»تکیه گاه دشمن« شدند...

»پایگاه دشمن« تبدیل شد: در میانشان 
هم  فردی  تقوای  که  بودند  آدمهائی 
کار  تقوای جمعی،  نداشتن  اما  داشتند، 
آنها را به جائی رساند که فتنه گِر ضد 
و  امام  ضد  و  اسام  ضد  و  حسین  امام 
کند!  تکیه  آنها  به  توانست  انقالب  ضد 
آنها نیامدند شعار ضد امام و ضد انقالب 
بدهند، اما شعار دهنده ی ضد امام و ضد 
انقالب توانست به آنها تکیه کند.۸/ ۹۳/۳

جاه طلبی و تشنه قدرت بودن
قدرت طلبی آفتی است که همواره در 
که  آفتی  است.  سیاست  اهالی  َکمین 
در سال ۸۸ عده ای را به ُطغیان علیه 
نظام اسالمی کشاند: »فتنه گرانی پیدا 
خودشان،  طلبی  جاه  برای  که  میشوند 
برای  قدرت،  به  یافتن  دست  برای 
آرزو  صورت  به  که  اهدافی  به  رسیدن 
انباشته  و  متراکم  خودشان  وجود  در 
کردند، حاضر میشوند به مصلحت یک 
کشور، به حقانیت یک راه پشت کنند و 

یا دوست و خودی غافل شود و از مرز 
عبور کند و برود به دامن دشمن، زیاد 

خواهدبود. ۱۹ / ۱۰ /۸۶

تمکین نکردن در مقابل قانون و 
رأی مردم

خواص  آلودگی  علل  از  دیگر  یکی 
فتن  مرِض  به  سیاسی  جریانات  و 
مقابل  در  تمکین  عدم  روحیه  هگری 
قانون است: »حوادثی که در سال ۸۸ 
پیش آمد همه از همین ناشی شد که 
تمکین  قانون  به  نخواستند  کسانی 
تمکین  مردم  رأی  به  نخواستند  کنند؛ 
برخالف  کنند. ممکن است رأی مردم 
مایل  مِن شخصی  که  باشد  آن چیزی 
باید تمکین کنم. ۱/  اما  به آن هستم؛ 

۹۲/۱

باید حواسمان را جمع کنیم
خسارت  ی  همه  رغم  علی   ۸۸ فتنه 
مردم  برای  هایی  درس  حاوی  هایش 

و خواص بود. 
از  گرفتن  درس  با  که  است  این  مهم 
این حادثه همواره خطِر »دشمُن کمین 
بازتولید  ی  اجازه  و  ببینیم  را  کرده« 
را  حواسمان  »باید  ندهیم:  را  فتنه 
لم  نام  »من  که:  بفهمیم  کنیم،  جمع 
برویم،  خواب  اینجا  ما  اگر  عنه«؛  ینم 
خودش  سنگر  پشت  دشمن،  هی  جبه 
معلوم نیست خواب رفته باشد؛ او بیدار 

است، علیه ما توطئه خواهد کرد.
هم   ۸۸ سال  ی  فتنه  من،  نظر  به   
همین بود؛ برای ما یک زنگ بود، یک 

زنگ بیدارباش بود.
۸۹/۶/۲5

که  میکنند  کاری  بزنند؛  لگد 
سردمداران غربی و دشمنان درج هی 
و  آیند  می  هیجان  به  ایران  ملت  یک 
حمایت  آنها  از  و  آیند  می  شوق  سر 

میکنند. ۴/ ۸۹/۹
مرزبندی نکردن شفاف با دشمن

با  سیاسی  و  اعتقادی  مرزهای  وقتی 
دشمنان کمرنگ می شود عمال زمینه 
در  دشمن  آفرینی  نقش  و  حضور  ی 
می  فراهم  کشور  سیاسی  معادالت 
داد:  ُرخ   ۸۸ سال  در  که  اتفاقی  شود. 
افراد سیاسی  از  بعضی  به  رها  با  »من 
یک  گاهی  و  دارند  هائی  فعالیت  که 
تذکر  کنند،  می  هائی  خوانی  مخالف 
هام  گفت  ام؛  کرده  نصیحت  هام،  داد 
و  شما  میان  مرزهای  باشید  مواظب 
شود.  پاکن  نشود؛  کمرنگ  دشمن 
اینکه  شد،احتمال  کمرنگ  وقتی  مرز 
کسانی از این مرز عبور کنند یا دشمن 
از این مرز عبور کند و بیاید این طرف 

چگونه فتنه علیه نظام جمهوری اسالمی پدید می آید؟

در جلسه شورای شهر الهیجان،مطرح شد: 

بــازسـازی و راه انــدازی 
استخر یکی از خواسته های 

جوانان الهیجان است

ابراهیم مهربان در جلسه شورای  جوانان دیار میرزا | 
درباره  مردمی  مراجعات  به  اشاره  با  الهیجان،  شهر 
اکرم )ص(  پیامبر  از   : داشت  اظهار   ، ورزشی  مسائل 
و  تیراندازی   ، شنا  خود  فرزندان  به   : است  نقل 

سوارکاری بیاموزید. 
ورزشها  ترین  محبوب  از  یکی  شنا  ورزش  گفت:  وی 
استخر  تعطیلی  اما  است  مردم  اقشار مختلف  بین  در 
مهر الهیجان باعث شده، تیم آموزش شنا الهیجان با 
مشکالتی مواجه شود و این موضوع موجبات نارضایتی 

مردم و ورزشکاران را فراهم آورده است. 
و  مردم  بین  ارتباطی  پل  شوراها  اینکه،  بیان  با  وی 
مسئولین نظام هستند می بایست این دلواپسی مردم 

را به گوش مسئولین برسانیم. 
سخنگوی شورای اسالمی شهر، تصریح کرد: بازسازی 
و راه اندازی استخر مهر یکی از خواسته های به حق 
جوانان و نوجوانان این شهرستان بوده که انتظار می 
برطرف  این مشکل  مربوطه  پیگیری مسئولین  با  رود 

گردد. 
مزایای  و  پرداخت حقوق  بر  تأکید  با  مهربان  ابراهیم 
می  وضوح  به  داشت:  اظهار  شرکتی،  نیروهای  معوقه 
پرداخت  در  کشور  شهرداری های  همه  که  بینیم 
حقوق پرسنل خود دچار مشکل هستند اما بحمداهلل 
را  خود  پرسنل  کلیه  حقوق  الهیجان  شهرداری 
به  شرکتی  نیروهای  حقوق  تنها  و  کرده  پرداخت 

تعویق افتاده است. 
قراداد  طرف  کارکنان  حقوق  اینکه،  بیان  با  وی 
عهده   به  دارند،  قرارداد  شهرداری  با  که  شرکت هایی 
پیمانکار  یا  عامل  مدیر  اگر  افزود:  شرکت هاست، 
آنها  با  باید  اند،  نموده  اهمال  مورد  این  در  شرکت 
رسیده،  اتمام  به  قراردادشان  چنانچه  و  شود  برخورد 
قرارداد  دارند،  باالیی  مالی  توان  که  هایی  شرکت  با 

منعقد شود.

سرپرست مرکز اورژانس۱۱5 
گیالن منصوب شد

با حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده  جوانان دیار میرزا | 
دکتر  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس   – چابک 
علمی  هیات  و  اورژانس  طب  متخصص  اسدی  پیمان 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، سرپرست مرکز مدیریت 
این  از  پیش  شد.  گیالن  پزشکی  فوریتهای  و  حوادث 
پزشکی  متخصص  کجیدی  محمدی  حمید  دکتر 
قانونی عهده دار این سمت بود. صبح امروز – یکشنبه 
با  مناسبت  همین  به  معارفه  و  تکریم  مراسم  نیز، 
ستادی  مسئولین  درمان،  مدیر  درمان،  معاون  حضور 
اورژانس۱۱5 و کارکنان اورژانس ۱۱5 گیالن در دفتر 
ضمن  اتحاد  حسین  دکتر  شد.  برگزار  مرکز  ریاست 
دوره  در طول  دکتر حمید محمدی  از زحمات  تقدیر 
مدیریت، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیالن، بر اساس 
برنامه راهبردی، با هدف پیشرو بودن در دانشگاه های 
نسل سوم، با عنایت به تخصصی بودن رشته فوریتهای 
پزشکی و نقش ارزشمند این واحد در کاهش تلفات در 
حوادث جاده ای و با حضور سیستم تروما درز دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، نیازمند تخصصی دیدن این رشته 
و مسئولین با تخصص طب اورژانس می باشد. در این 
راستا وجود تغییراتی این چنین اجتناب ناپذیر خواهد 
رسیدن  و  سیستم  اهداف  پیشبرد  جهت  در  و  بود 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن به بهترین جایگاه میباشد. 
سابق  کجیدی–رییس  محمدی  حمید  دکتر  ادامه  در 
گزارشی  پزشکی  فوریتهای  و  حوادث  مدیریت  مرکز 
همچنین  و  داد  ارایه  خود  مسولیت  دوران  عملکرد  از 
دکتر پیمان اسدی –رییس جدید نیز ضمن ارایه برنامه 
های خود از حسن اعتماد رییس دانشگاه علوم پزشکی 
تشکر کرد. در پایان با اهدای لوح سپاس از دکتر حمید 
مدیریت  مرکز  مدیریت  سکان  و  شد  تقدیر  محمدی 
اسدی- پیمان  دکتر  به  پزشکی  فوریتهای  و  حوادث 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  اورژانس  طب  متخصص 

علوم پزشکی گیالن سپرده شد. 
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»دولت همراه« دهه فجر 
راه اندازی می شود

راه  از  ارتباطات  وزیر  معاون   | میرزا  دیار  جوانان 
اندازی پروژه »دولت همراه« در دهه فجر خبر داد 
و گفت: بر اساس این پروژه خدمات عمومی دولت 
الکترونیک بر بستر موبایل به مردم ارائه می شود.

ایجاد  های  ظرفیت  به  اشاره  با  جهانگرد  نصراهلل 
شده برای خدمات دولت الکترونیک گفت: با آماده 
سازی زیرساخت های فناوری اطالعات و خدمات 
خدمات  فجر  دهه  در  امیدواریم  مردم  دسترسی 
عرضه  مردم  به  موبایل  بستر  بر  را  دولت  عمومی 

کنیم.
وی اجرای پروژه دولت الکترونیک بر بستر موبایل 
را مرحله تکاملی سرویس دهی دولت الکترونیک 
با اجرای این پروژه از طریق  عنوان کرد و گفت: 
موبیلیتی،  تکنولوژی  و  کشور  ارتباطی  شبکه 
خدمات دولت الکترونیک، دولت موبایل و پرداخت 
سرعت  و  ارزانی  بیشتر،  سهولت  با  الکترونیک 

بیشتر به مردم ارائه می شود.
وی حجم بازار فناوری اطالعات و ارتباطات کشور 
را در شرایط کنونی ۳۲ هزار میلیارد تومان و سهم 
درصد   ۲.۶ ملی  ناخالص  تولید  از  را  صنعت  این 
عنوان کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته بیشترین سهم رشد در برنامه ششم 
توسعه مربوط به این بخش خواهد بود و امیدواریم 
در پایان برنامه ششم فناوری اطالعات و ارتباطات 
با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش، بیش از ۵ درصد 

از GDP کشور را به خود اختصاص دهد.
با اشاره به  ایران  رئیس سازمان فناوری اطالعات 
برآوردها در برنامه ششم و هفتم توسعه خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شود سهم فناوری اطالعات 
به ۴۰ درصد در این برنامه ها برسد و این موید 
به  محتوا  و  خدمات  سرویس  که  بود  خواهد  آن 
صورت فزاینده ای بر بستر فناوری های اطالعاتی 

و ارتباطی رشد کند.
جهانگرد الزمه توسعه این بخش را ایجاد محیطی 
از نوآوری و خدمات جدید با ارتقا محتوای بومی 
گذشته  نیم  و  سال  دو  طی  گفت:  و  کرد  عنوان 
و  فارسی در کشور طراحی  اپلیکیشن  ۱۰۰ هزار 
بستر  تواند  می  موضوع  این  که  است  تولید شده 
اجتماعی  و  اقتصادی  تسهیل رشد  برای  جدیدی 
و  صنعت  رشد  معتقدیم  ما  که  چرا  باشد  کشور 
فناوری اطالعات و  به رشد  اقتصاد کشور موکول 

ارتباطات است.
اساس  این  بر  کرد:  تاکید  ارتباطات  وزیر  معاون 
محتوای  رونق  از  حمایت  پروژه  ارتباطات  وزارت 
زده  کلید  را  اطالعات  ملی  شبکه  بستر  بر  بومی 

است.

ایمن  جعفرزاده  غالمعلی   | میرزا  دیار  جوانان 
اینکه همایش ها  بیان  با  این همایش  آبادی در 
از آن  ابتدا خروجی داشته باشد و بعد  باید در 
باید بگوییم برای چه باید به میرزا افتخار کنیم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه وقایع تاریخی مرتبط با نهضت جنگل 
داده  انتقال  نسل  به  نسل  باید  گیالن  تاریخ  و 
ویژگی شخصیتی،  می بایست  شد:  متذکر  شود 
رفتاری، قانون مداری و حکومت داری جنبش 

جنگل انتقال داده شود.
تعصب  میرزا  به  »ما  اینکه  بیان  با  جعفرزاده 
نیست«  تعصب  روی  از  حرفهایمان  اما  داریم 
را  جنگل  قانون  جنگل  در  میرزا  شد:  متذکر 
نوشت و بدون محاکمه کسی را حبس و حصر 
و محاکمه نکرد و آن روز میرزا به ما یاد داد که 
قانون حرف اول و آخر را باید در این کشور بزند.

وی افزود: وظیفه ما اجرای قانون اساسی است 
امروز  باشند. چرا  قانون  باید همه مطالبه گر  و 
او  با  می خواهیم  و  است  سخت  مخالف  تحمل 

مقابله کنیم؟
از  استفاده  با  کرد:  تصریح  مردم رشت  نماینده 

همه ظرفیت ها می توانیم به موفقیت برسیم.
به  اشاره  با  خود  اظهارات  ادامه  در  جعفرزاده 
نحوه شهادت میرزا کوچک اظهار کرد: میرزا در 
نهایت تنها شد، درسرمای برف گیر کرد، یخ زد 
و همچون حسین بن علی )ع( سرش را از تن 
جدا کردند. اگر دارای ساختگاهی فکری هستیم 
و هدفی مشترک داریم نباید رهبر خود را تنها 

بگذاریم.
در  مجلس  مستقالن  فراکسیون  رئیس  نائب 
سرمایه  را  نوبخت  دکتر  خود،  اظهارات  ادامه 
را  او  کنیم  تالش  باید  گفت:  و  دانست  استان 
توسعه  برای  نیز  نوبخت  دکتر  و  کنیم  حفظ 

گیالن تالش کند.
وی افزود: اگر چه میرزا یخ زد اما فکرش یخ نزد 
مبادا  بخوریم.  بزند و سرما  یخ  مبادا فکرمان  و 
فشارها  و  روزگار  تلخی های  نامهربانی ها،  سرما، 
موجب یخ زدن ما شود زیرا خیلی ها منتظرند ما 
یخ بزنیم و حرف نزنیم.جعفرزاده در پایان گفت: 
کسانی که در این سالن هستند راه میرزا را در 

مبارزه با ظلم و فساد ادامه خواهند داد.

جعفرزاده:

راه میرزا را در مبارزه با ظلم و فساد ادامه می دهیم

مسئوالن دولتی طرح تاسیس بنیاد ملی »میرزا 
کوچک خان جنگلی« را پیگیری کنند

 دبیر اجرایی همایش »بازشناسی نقش کسما در جنبش 
با  گفتگو  در  همایش  این  برگزاری  حاشیه  در  جنگل« 
را دارم که در کنار  این  افتخار  خبرنگار دیارمیرزا گفت: 
دکتر  پور،  حاجی  اسماعیل  مهندس  الطافی،  شگفت، 
صوفی و مهندس عبداللهی به عنوان دبیر این همایش که 
بازشناسی در سنوات گذشته  تداوم بخش سهه همایش 
از سال ۸۱ تاکنون بوده این همایش را به امید شناخت 
میرزا  نهضت  ناگفته  و  ناشناخته  زوایای  و  ابعاد  بیشتر 

کوچک خان برگزار کنیم.
هیات  درباره مصوبه  به سوالی  پاسخ  در  اکبرزاده  سروش 
دولت سابق درباره تاسیس بنیاد ملی میرزا کوچک اظهار 
امیدوارم  غیردولتی  نهاد  و   NGO یک  عنوان  به  کرد: 
هستیم که بنیاد ملی میرزا و دبیرخانه دائمی نهضت جنگل 

با ردیف بودجه معین ساالنه در وزارت ارشاد ایجاد شود.

در  کسما  نقش  »بازشناسی  همایش  اجرایی  دبیر 
جنبش جنگل« با بیان اینکه تا آنجایی که اطالع دارم 
به رئیس  بنیاد میرزا کوچک در گذشته  طرح تاسیس 
است  شده  پذیرفته  سرانجام  و  پیشنهاد  وقت  جمهور 
یادآور شد: هنوز دارای ردیف اعتباری نبوده و می طلبد 

که مسئوالن دولتی این موضوع را پیگیری کنند.
اخیر  چندسال  طی  خوشبختانه  شد:  یادآور  اکبرزاده 
استاندار گیالن با عنایت ویژه ای به این امر زمینه های 

برگزاری همایش بازشناسی به ما کم کرده اند.
این  شناساندن  در  کاری  چنین  مطمئنا  افزود:  وی 
بخش  هویت  عوامل  از  یکی  که  تاریخی  بزرگ  حادثه 
و  داشت  خواهد  بسزایی  نقش  است  گیالنی  و  گیالن 
برای نسل جوان و آیندگان ابعاد و زوایای تاریک درباره 
با  جنگل  نهضت  نسبت  جنگل،  نهضت  شخصیت های 
انقالب مشروطه و در قبال زیادی خواهی دول روس و 

انگلیس روشن و روشن تر می شود.

حاجی پور:
از آقای دکتر نوبخت انتظار 
داریم که حق گیالن را بگیرند

مراسم  در  پور  اسماعیل حاجی    | میرزا   دیار  جوانان 
شهید  خیابان  لطفی  شهید  سرداران  زیرگذر  افتتاح 
شهردار  و  شورا  اعضای  از  قدردانی  با  رشتیان  رجایی 
رشت در ابتدای سخنان خود بابت طوالنی شدن روند 
پروژه از مردم رشت و منطقه عذرخواهی کرد و افزود: 
در هر جایی که ایرادی به کار ما وارد باشد باید شهامت 
عذرخواهی را داشته باشیم. عضو شورای شهر رشت با 
بیان اینکه فرزندان رشت تمام تالش خود را برای رفاه 
حال مردم می کنند یاد آور شد: انجام کار ها بصورت 
به  باری  را  پروژه ها  توانیم  نمی  و  است  زمانبر  اصولی 

هرجهت به اتمام برسانیم و ناقص تحویل مردم دهیم.
حاجی پور با بیان اینکه بابت طوالنی شدن این پروژه 
شرمسار مردم شده است، متذکر شد: باید طوری عمل 
کنیم که برخی مشکالت حین کار قبل از اجرای پروژه 
ها پیش بینی شود و به مردم قول می دهیم که در آینده 
به  خطاب  خود  اظهارات  ادامه  در  وی  کنیم.  جبران 
محمدعلی نجفی استاندار گیالن گفت: شما فرزند گیالن 
هستید و به میز استانداری عزت داده اید اما از شما انتطار 
کمک و همراهی داریم. رئیس شورای شهرستان رشت 
به کمک های استاندار در احداث پارک مفاخر و پارک 
الکان اشاره کرد و گفت: وقتی ساری برای پروژه هدایت 
آبهای سطحی ۶۶ میلیارد تومان منابع دولتی دریافت 
میکند انتطار داریم که رشت نیز از این منابع بهره مند 
آب های  اوری  طرح جمع  تصویب  به  پور  حاجی  شود. 
سطحی توسط شورای چهارم رشت و کمک استانداری 
در تامین لوله اشاره کرد و یادآور شد: انتطار از دولت این 
است که کمکهای دولتی افزایش یابد زیرا رشت نیازمند 
منابع فراوان است. وی رشت را پیشانی گیالن و محل 
مانور اقدامات دولت خواند و بار دیگر با قدردانی از اعضای 
فرصت  است  ممکن  کرد:  اظهار  رشت  شهردار  و  شورا 
افتخار  و  استانداری  در  نجفی  چون  شخصیتی  حضور 
ایران دکتر نوبخت در دولت مهیا نشور و بنابراین باید از 
این فرصت نهایت بهره را برد. حاجی پور افزود: از آقای 
دکتر نوبخت امیرکبیرمان انتظار داریم که حق گیالن را 
بگیرند تا گیالن و رشت به جایگاه اول خود برگردد و 
شان مردم در دولت تدبیر و امید که محبوب مردم است 

رعایت گردد.

میراث  گردشگری  معاون   | میرزا  دیار  جوانان 
فرهنگی گیالن گفت: گردشگری صنعتی فرابخشی 
است که در سایه امنیت شکل می گیرد و فراهم 
بودن شرایط ایمن برای گردشگران گیالن مزیتی 

مهم در حوزه گردشگری است.
و  مسایل  بررسی  نشست  در  آذرپور  ،حمیدرضا 
راهنمایان  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  مشکالت 
امنیت  پلیس  معاون  حضور  با  که  گردشگری 
اینکه  بر  تاکید  با  شد،  برگزار  استان  اخالقی 
است،  گردشگری  شاخصه  مهمترین  »امنیت« 
در  که  است  فرابخشی  صنعتی  گردشگری  گفت: 
فراهم  لزوم  بر  وی  گیرد.  می  شکل  امنیت  سایه 
آوردن شرایط ایمن برای گردشگران گیالن تاکید 
بحث  در  مسائل  مهمترین  از  یکی  کرد:  اضافه  و 
گردشگری استان اجرای تورهای غیرمجاز است که 
داشتن تخصص های  بدون  افرادی  بخش  این  در 
تورگردانی  به  مبادرت  قانونی  مدارک  اخذ  و  الزم 
می کنند. آذرپور با بیان مراحل و چارچوب قانونی 
به  راهنمایان؛  انتخاب  نحوه  نیز  و  تور  برگزاری 
اقدامات نظارتی در این خصوص اشاره کرد و افزود: 
در صورت بروز تخلف در قوانین هنگام اجرای تور، 
پذیر  امکان  خاطی  راهنمای  کارت  ساالنه  تمدید 
فعالیت های  از  این مسئول گزارشی  بود.  نخواهد 
و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  سوی  از  گرفته  صورت 
تاکید  با  و  کرد  ارائه  را  شده  برگزار  تورهای  آمار 
موجود؛  مقررات  و  قوانین  با  آشنایی  ضرورت  بر 
حضور  با  ویژه  آموزشی  کارگاه  برگزاری  خواستار 
پلیس  معاونت  و  اخالقی  امنیت  پلیس  معاونت 
دفاتر  مدیران  و  گردشگری  راهنمایان  پیشگیری، 

خدمات مسافرتی گیالن شد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی گیالن:

گردشگری در سایه امنیت 
شکل می گیرد

یکمین  و  پنجاه  و  یکصد  در   | میرزا  دیار  جوانان 
جلسه شورای اسالمی شهر فومن که بصورت غیر 
علنی برگزار شد، شاهین علی زاده شاد فومنی به 
عنوان رییس شورای اسالمی شهر فومن انتخاب شد.

نورالدین  سید  استعفاء  از  پس  گزارش،  این  بر  بنا 
نعمتی رییس شورای اسالمی شهر از ریاست شورا 
عصر امروز در یکصدو پنجاه یکمین جلسه شورای 
فومنی  شاد  زاده  علی  شاهین  فومن  شهر  اسالمی 
شورا  جدید  رئیس  عنوان  به  شورا  اعضا  رأی   ۵ با 

انتخاب شد.
گزارش  ها  رسانه  برخسی  که  آنطور  است  گفتنی 
داده اند سید نورالدین نعمتی در جلسه پیشین شورا 
با اعالم استعفای خود از ریاست شورا گفته بود که 

به مدت چهار ماه برای درمان به اتریش می رود.

با پـذیـرش استـعفای 
نعمتی، شاهین علی زاده 
شاد فومنی رییس شورای 

شهر فومن شد

جوانان دیارمیرزا | ناصر عطایی شهردار رودبار با اشاره 
کرد:  اظهار  سفیدرود،  ساماندهی  پروژه  اهمیت  به 
از آرزوهای دیرینه مردم رودبار و  ساماندهی سفیدرود 

مطالبات بحق شهروندان است.
به  سفیدرود  خدادای  ظرفیت  از  اینکه  بیان  با  عطائی 
خوبی بهره گرفته نشده است، گفت: مدیریت شهری در 
نظر دارد با ساماندهی سفیدرود، جان تازه ای به صنعت 

گردشگری شهرستان ببخشد.
وی با اشاره به اتفاقات ناگوار پیرامون رودخانه سفیدرود 
در سال های گذشته، بیان کرد: سفیدرود قربانی زیادی 
و  است  گرفته  رودباری  شهروندان  و  مسافران  اعم  را 
خاطرات ناخوشایند و تاسف باری برای افراد و خانواده 

ها رقم زده است.
شهردار رودبار از آزادسازی زمین های پیرامون سفیدرود 
پیرامون  های  زمین  آزادسازی  کرد:  اضافه  و  داد  خبر 
سفیدرود، نخستین گام طرح ساماندهی سفیدرود بود، 

که تحقق یافت.
کنار  ساحلی  های  جاده  احداث  به  اشاره  با  عطائی 
تحول  در  عطفی  نقطه  را  امر  این  تحقق  سفیدرود، 
ایجاد  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  گردشگری  صنعت 
زیرساخت های گردشگری در جوار سفیدرود و بر زمین 
های آزادسازی شده از دیگر قدم های مدیریت شهری 

رودبار خواهد بود.
وی از ایجاد مدرسه جهانی قایقرانی در ساحل سفیدرود 
خبر داد و اظهار کرد: ایجاد هتل ها، مکان های اقامتی، 
پارک،  ایجاد  سواری،  دوچرخه  ایستگاه  ها،  سوئیت 
آالچیق، پیست موتور سورای و مکان های تفریحی از 
دیگر طرح های تعریف شده پروژه ساماندهی سفیدرود 

می باشد، که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

شهردار رودبار:

تحقق برنامه ها و طرح های ساماندهی سفیدرود، رودبار 
را جهانی می کند

با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام  شهردار رودبار 
معظم رهبری به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«، 
اقتصاد  تحقق  شهری  مدیریت  تالش  کرد:  اظهار 
راستا  این  در  و  بوده  گرایانه  رویکرد عمل  با  مقاومتی 

نیز تاکید بسیاری دارد.
خصوصی  بخش  های  ظرفیت  از  بکارگیری  عطائی، 
امورات  در  مردمی  مشارکت  روحیه  و  نشاط  ایجاد  و 
شهری را از جمله رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانست 
و بیان کرد: با درگیر کردن بخش خصوصی و مشارکت 

مردم در صدد توسعه و پیشرفت شهر هستیم.
سفیدرود،  رودخانه  های  پتانسیل  به  اشاره  با  وی 
گیالن  حیاتی  شاهرگ  این  های  ظرفیت  تشریح 

پرداخت و اظهار کرد: سفیدرود یکی از پنج رودخانه

مسابقات  برای  آن  از  توان  می  که  است  جهان  های 
قایقرانی اب های خروشان استفاده نمود.شهردار رودبار، 
پروژه ساماندهی سفیدرود را مصداق تعامل بین دستگاه 
ها دانست و بیان کرد: گسست بین نهادها، آفتی شده 
که سبب کند شدن توسعه و پیشرفت شهرستان گردیده 
است اما تعامل دستگاههای دولتی در زمینه انجام این 
پروژه بسیار خوب بود و همکاری های صورت گرفته سبب 
شد.عطائی  پروژه  این  طرح  کلیات  رسیدن  تصویب  به 
ضمن تقدیر از زحمات اعضای شورای تامین شهرستان 
و همچنین امام جمعه رودبار، تصریح کرد: تحقق برنامه 
ها و طرح های ساماندهی سفیدرود، رودبار را جهانی می 
کند. به گفته وی، تحقق طرح ساماندهی جامع سفیدرود، 

سبب کاهش ترافیک در ایام تعطیالت خواهد شد.



هفته نامه جوانان دیارمیرزا  |  شماره 15 چهارشنبه 8 دی 95استانی4

سومین  در  گیالن  استاندار   | میرزا  دیار  جوانان 
گردهمایی ائمه جمعه گفت: همه زیر پرچم والیت 

هستیم و نباید بگذاریم جامعه دو قطبی شود.
این  در  امروز  صبح  نجفی  محمدعلی   دکتر 
امام جمعه لنگرود برگزار  گردهمایی که در دفتر 
امید  با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر و  شد 
عنایت  مورد  زبانی  هم  و  همدلی  ضرورت  بر 
له  معظم  افزود:  و  کرد  تأکید  انقالب  معظم  رهبر 
دو  جامعه  نگذاریم  که  فرمودند  تأکید  همواره 
سمینار  در  نیز  جمهوری  ریاست  و  گردد  قطبی 
مهم  اصل  این  بر  دولت  و  استانداران  مشترک 

تأکید داشته اند.
این  در  جمهوری  ریاست  افزود:  ادامه  در  وی 
نشست مشترک تأکید داشتند در کشوری که در 
زیر یک پرچم و تحت والیت فقیه قرار دارد باید 
تمامی رهنمودها و اندیشه های رهبر معظم انقالب 
این رهنمودها  اجرای  به  ملزم  ما  و  اجرایی گردد 

هستیم.
دکتر نجفی با بیان اینکه بعضًا سخنانی در برخی 
می شود  بیان  انصاف  رعایت  بدون  ها  تریبون 
افزود: اگر توفیقات گفته نمی شود، آمارهایی ارائه 

نشود که خالف واقع است.
توفیقات دولت تدبیر  به  اشاره  با  استاندار گیالن 
با  داشت:  اظهار  بیکار  نرخ  کاهش  در  امید  و 
از  گیالن  بیکاری  نرخ  گرفته  صورت  تالش های 
۱۵.۶ پایان سال ۹۱ به ۱۱ درصد در پایان سال ۹۴ 
به  از ۱۴ سال  بعد  افتخار می کنیم  تقلیل یافت و 

این رقم دست یافته ایم.
وی آمارهای ارائه شده از سوی مدیران را بر طبق 
گزارشات مرکز آمار و مراکز رسمی کشور دانست 
معنای  به  گیالن  در  بیکاری  نرخ  کاهش  افزود:  و 

حل کامل مشکالت این بخش نیست.
بیکاری  مشکل  که  نمی گوییم  افزود:  افزود:  وی 
که  می کنیم  افتخار  بلکه  شده  برطرف  گیالن  در 

توانستیم نرخ آن را پایین آوریم.

 استاندار گیالن در جمع ائمه جمعه:
 برخی اگر توفیقات را نمی گویند، حداقل آمار خالف واقع ندهند

جوانان دیار میرزا | معاون اجتماعی پلیس گیالن 
کوچصفهانی  ساله   ۳۵ جوان  قاتل  دستگیری  از 
خیرخواه  جعفری  محمدرضا  داد.  خبر  رشت  در 
به  اشاره  با  گیالن  انتظامی  جلسه  در  امروز  ظهر 
اعالم مفقودی فردی پس از خروج از مغازه موبایل 
فروشی از ۲۸ آذرماه امسال در کوچصفهان اظهار 
کرد: شب ۲۸ آذر ماه سال جاری ماموران انتظامی 
خودروی فرد مفقود شده را در یکی از روستاهای 
صورت  به  رشت  شهرستان  لشت نشای  بخش 

خون آلود و بدون صاحب کشف کردند.
از  یکی  در  شده  مفقود  فرد  جسد  کشف  به  وی 
روستاهای آستانه اشرفیه در روز گذشته اشاره کرد 
قاتل  آستانه اشرفیه  کارآگاهان شهرستان  افزود:  و 
از کشف  از ۱۲ ساعت پس  را در کمتر  ۲۲ ساله 

جسد شناسایی و دستگیر کردند.
قاتل  اینکه  بیان  با  پلیس گیالن  اجتماعی  معاون 
است،  کوچصفهان  ساکن  و  رشت  اهل  مذکور 
موبایل  مغازه  اخراجی  شاگرد  قاتل  کرد:  تصریح 

فروشی به جرم سرقت بود.
جعفری خیرخواه متذکر شد: قاتل در اعتراف های 
تعطیلی  از  پس  حادثه  شب  کرد؛  عنوان  خود 
از  پس  و  گرفته  قرار  مقتول  راه  مسیر  در  مغازه 
در  مقتول  طرف  از  وی  خودروی  به  شدن  سوار 
صورت بازنگرداندن اموال سرقتی تهدید به انتشار 

فیلم های سرقت می شود.
وی با اشاره به اینکه متهم پس از مشاجره لفظی 
با چاقویی که از قبل تهیه کرده بود مقتول را در 
داخل خودرو به قتل رساند، متذکر شد: قاتل جسد 
را در روستایی در آستانه اشرفیه   رها کرد و خودروی 

مقتول را در بخش لشت نشا   رها کرده است.

جزئیـات قتل موبایل فروش 
کوچصفهانی به دست شاگرد 

اخراجی 22 ساله

لطفی مطرح کرد:
لزوم سـرعت بخشی در اتمام پروژه 

های عمرانی آب استان گیالن

در  کشور  استان  دومین  را  گیالن  نجفی  دکتر 
تولید  موانع  رفع  کارگروه  تسهیالت  از  بهره گیری 
عنوان کرد و افزود: این در صورتی است که جایگاه 
گیالن از لحاظ پتانسیل صنعتی در رتبه ۱۲ تا ۱۳ 

کشوری قرار داریم.
بودجه های  از تمامی  اینکه  بیان  با  استاندار گیالن 
فرهنگی کشور کمتر از ۱۶ تا ۱۷ درصد در اختیار 
وزارت ارشاد قرار دارد افزود: مابقی این بودجه در 
اختیار مجموعه هایی است که شما عزیزان بیشتر با 

آن مرتبط هستید.
بودجه  از کل  نماینده عالی دولت در گیالن گفت: 
کشوری در استان ها، کمتر از ۱۰ درصد این رقم را 
استانداران نقش دارند.دکتر نجفی افزایش صادرات 
نفت از یک میلیون بشکه به ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار 
بشکه را از جمله دستاوردهای برجام عنوان کرد و 
افزود: این دستاوردها که به یمن مذاکرات حاصل 
استکباری  کشورهای  که  است  صورتی  در  گردید 
جمع شده بودند تا نفت را به کمتر از ۳۰ دالر برسانند.
وی افزود: کشورهایی همچون عربستان در دوران 
کاهش قیمت نفت از ذخائر اعتباری خود استفاده 
می کنند و این در صورتی است که بر طبق قانون 
به  را  نفت  فروش  از  درصد  است ۳۰  مکلف  دولت 

صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.

فرماندار  معارفه  و  تودیع  آئین   | میرزا  دیار  جوانان 
شهرستان رشت با حضور مدیران ارشد استانی و جمعی 
بانک ملی  اجتماعات  اصحاب رسانه در سالن  و  از مردم 

برگزار شد. 
این  در  رشت  شهرستان  فرماندار  مهدوی  عیسی  سید 
مراسم با بیان اینکه نتوانستم از فرصتی که به من داده 
بودند نهایت استفاده را ببرم، متذکر شد: میزان کارهای 
ام  داده  انجام  که  است  کارهایی  از  بیشتر  ام  نکرده 
بحرانی  شرایط  در  را  کشور  که  بودم  دولتی  اما فرماندار 
تحویل گرفت و از این بابت از مردم شهر رشت و نماینده 

عالی دولت در استان عذرخواهی میکنم.
سخنان  از  بخشی  خود  سخنان  از  دیگر  بخش  در  وی 
را  شهروندی  حقوق  منشور  از  رونمایی  روز  در  روحانی 
فرمانداری  گفت«  سخنان  این  به  اشاره  با  و  کرد  قرائت 
شهرستان رشت نیز هماهنگ با دولتاقدامات الزم را انجام 
داده است.مهدوی رشد ۴۰ درصدی گازرسانی روستایی، 
درصدی   ۳۰ روستایی،رشد  آسفالت  درصدی   ۵۴ رشد 
سطحی،  های  آب  دفع  درصدی   ۷۰ رشد  هادی،  طرح 
بازآفرینی را از جمله کارهایی دانست  رشد ۴۰ درصدی 
 ۳۰۰ رشد  است.  شده  وی انجام  فعالیت  دوران  در  که 
درصدی سازمان های مردم نهاد و همچینن ۹۰ درصدی 
احزاب در گیالن از دیگر مواردی بود که فرماندار پیشین 
رشت بر روی آن تاکید داشت. وی به آغاز عملیات اجرایی 
راه پل که با پیگیری های استاندار و مهندس جعفرزاده 
در راستای خواسته های مردم سنگر اشاره کرد و گفت: 
چندین واحد صنعتی در عمر ۳ ساله دولت افتتاح شده 
با رشد  ارتباط  در  فعالیت های خوب دولت  از  که  است 

اشتغال و رفع دغدعه بیکاری بوده است.
مهدوی بارها در خالل سخنان خود به حقوق شهروندی 
این  متفاوت  های  بخش  و  کرد  اشاره  جمهور  رییس 

منشور و سخنان روحانی را برای حضار قرائت کرد.

وداع با فرماندار مهربان و سالم بر فرماندار جدید رشت
با حضور مسئوالن استانی:

روحانی بی شک رئیس جمهور آینده است
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در این مراسم جعفرزاده 
با بیان اینکه به نمایندگی از سایر همکارانش حضور پیدا 
کرده است یادآور شد: این روزها مجلس سه شیفت ه در 
حال کار است اما بنده به چند دلیل امروز به نمایندگی 
از دیگر نمایندگان آمدم. اوال شخص استاندار خواستند و 
همچنین ارادتی که نسبت به افای مهدوی و سایر دوستان 

دارم در گیالن ماندم و در این مراسم حضور پیدا کردم
نماینده مردم رشت در بخش دیگری از اظهارات خود به 
اوضاع منطقه و جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: نقش ما 
سوریه و عراق مستشاری است و اگر قرار بود به صورت 
مستقیم در آن مناطق ضصور پیدا میکردیم هیچ اثری از 
با اشاره به تقدیم  تکفیری ها در منطقه نبود. جعفرزاده 
زودی  به  گفت: امیدواربم  حرم  مافع  گیالنی  شهید   ۱۷
منطقه از لوث وجود تکفیری ها پاکسازی شود. وی افزود: 
بیاورید  یاد  به  انتقاد می کنند  برجام  به  تمام کسانی که 
چنان فروش نفتمان افت کرده بود که داشتیم به جایی 
می رسیدیم که نفت در برابر غذا می شد. می دانستیم که 
نمی شود به آمریکا اعتماد کرد اما به همه ثابت شد که 
ایران به دنبال بمب هسته ای نیست و چهره امریکا هم 
به  فراکسیون مستقالن گفت:  رئیس  نائب  مشخص شد. 
در  انزوا  از  ما  دیپلماسی  مردان  زحمت  به  و  خدا  شکر 
آمدیم و به لطف رهبری امروز شرایط مناسبی قرار داریم 
و آنهایی که امروز می گویند پول نفت چی می شود ان 
و  نفت  که  شدید  می  دلواپس  و  می گفتید  باید  زمانی 
و صدایی  رفت  بین  از  باهم  همه  نفتی  دلکل  و  نفتکش 
به هم کمک  باید همه  نیامد! جعفرزاده گفت:  کسی در 
کنیم و در سایه چتر رهبری با کمک و همدلی یکدیگر 

این استان و کشور را به سمت توسعه حرکت دهیم.
نماینده رشت به جلسه خود با کیوان محمدی در راستای 
بودجه گیالن اشاره کرد و گفت: باید نقد ها منصفانه باشد 

سمت  به  استان  این  در  حاصر  افراد  تمام  کمک  با  و 
توسعه و پیسرفت حرکت کنیم. وی در خصوص آخرین 
وضعیت راه آهن گیالن  اظهار کرد: متر به متر راه آهن 
که  دیدم  خود  چشم  به  و  هستیم  پیگیری  حال  در  را 
ریل  متر  به  متر  پیگیری  حال  در  چگونه  استاندار  این 
گذاری در تونل های این مسیر است. جعفرزاده خطاب 
از  از مهدوی,  با تمجید  فرماندار جدید رشت  به شفقی 
خلق و خوی مناسب وی تقدیر کرد و از شفقی خواست 
تا ادامه دهنده راه مهدوی باشد. نماینده مردم رشت با 
اینکه تخریب مدیران سودی ندارد اظهار کرد:  از  بیان 
این  به  نباید  و  تعدادی خالف کردند  ۴ هزار مدیر  بین 
دلیل تمام مدیران را زیر سوال ببریم. دست همدیگر را 
بگیرید و در کنار هم با وفاق و همدلی در مسیر توسعه 
استان و کشور گام برداریم. وی افزود: به استاتدار گفتم 
فکر کنید بنده کارمند استانداری هستم و هر کاری که 
فکر می کنید از دست من بر می آید بگویید انجام دهم 
ام خادمی  آماده  بلکه  باشم  نماینده  ام که  نیامده  چون 
مردم را بکنم. جعفرزاده با بیان اینکه هیچ شکی نیست 
که روحانی دوباره رییس جمهور خواهد شد اظهار کرد: 
دولت  هیات  در  را  ها  گیالنی  کرسی  تا  داریم  سعی 
ما  برای  کرد:  اظهار  مردم رشت  نماینده  افزایش دهیم. 
ادامه  ولی در  با مهدوی خیلی سخت است  خداحافظی 
مسیر در کنار آقای شفقی هستیم. وی در پایان خطاب 
به مهدوی گفت با پول حالل خودم لوح و هدیه ای برای 

شما در نظر گرفته ام که تقدیمتان میکنم.

مهدوی یک فرماندار نبود بلکه یک پدر 
برای مردم رشت بود

این  کرد:  اظهار  مراسم  این  پور در  حاچی  اسماعیل 
روزها برای من سخت است چون بسیار از اعضای شورا 
ما  همه  اما  بودند  دار  مهدویعصه  رفتن آقای  خاطر  به 
سربازان نظام هستیم و هر جا گفتند باید خدمت کنیم.

حاجی پور گفت: مهدوی یک فرماندار نبود بلکه یک پدر 
برای مردم شهر رشت بود زیرا رفتارش به گونه ای بود 
از  بسیار  ایشان  از حد  بیش  های  مهربانی  به خاطر  که 

افراد دردهای خود را فراموش میکردند.
سرلوحه  در  را  مهربانی  که  بدانیم  باید  پس  افزود:  وی 
از  اند که  نیامده  امروز مدیران ما  کار خود قرار بدهیم. 
میزها عزت بگیرند بلکه امده اند که به این میزها عزت 
بدهند. بعد از رفتن اقای مهدوی خدمت آقای شفقی هم 

خواهیم بود تا بتوانیم به مملکت و مردم خدمت کنیم.
شده  انجام  های  کمک  رشت  شهرستان  شورای  رئیس 
و گفت: شهر رشت شهر  دانست  ناکافی  را  برای  رشت 
اولین ها بوده و همه با هم در حال تالشیم تا این شهر 
نوبخت  آقای  از  و  برگردانیم  خود  اصلی  جایگاه  به  را 
نداده  و  میداند  ما  به  باید  که  که چیزهایی  می خواهیم 
دیار  و  شهر  این  مردم  حقوق  و  برگردانند  ما  به  را  اند 

را بگیرد.

جعفرزاده برای گرفتن حق گیالن چون 
شیر ایستاده است

مراسم  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  با  گیالن  استاندار 
تودیع و معارفه فرماندار شهرستان رشت اظهار کرد: بعد 
از ۳ سال تالش آقای مهدوی کارنامه خوب و درخشانی 
دارند و همه نگران رفتن ایشان بودند. محمدعلی نجفی 
گفت: برای من به عنوان نماینده دولت در استان بسیار 
بخشی  در  میخواهم  که  مدیری  از  که  است  خوشایند 
جایگاهی  از  درخشان  کارنامه  با  بشوم  مند  بهره  دیگر 
خارج می شوند که در دوران بحران آن سمت را تحویل 
کمک  با  که  خوشحالیم  امروز  افزود:  وی  بودند.  گرفته 
رشت  کارکنان،  و  نمایندگان  استان  اجرایی  مدیران 
استاندار  شود.  می  محسوب  سبز  رسانی  گاز  لحاظ  از 
به  استان داشت  بیکاری  نرخ  روزهایی که  گیالن گفت: 
۱۵ و ۱۶ رسیده و در کشور رتبه دوم بودیم هرگز از ما 
براساس  بیکاری  نرخ  که  امروز  اما  نمی خواستند  سند 
سند  ما  از  است  کرده  پیدا  کاهش  کشور  رسمی  امار 
می خواهند. وی افزود: به آن ها بارها گفتم که آمار در 
کرد:  اظهار  نجفی  کنید.  مراجعه  آنجا  به  و  است  تهران 
انتخاباتی وزین  خوشحالم در استانی هستیم که در آن 
اشاره  با  گیالن  استاندار  شد.  ایجاد  مشکلی  هیچ  بدون 
به سخنان نماینده رشت اظهار کرد: به خوبی مظلومیت 
جعفرزاده  دکتر  چون  مردی  شیر  زبان  از  را  دولت  این 
در  دولت  این  حق  در  که  هایی  لطفی  کم  و  شنیدیم 
مقابل کارهای مفید و قابل دفاع آن شده است را مشاهده 
میکنیم. چرا می گویند برجام کاری نکرده است؟ نگارنی 
های ما در گدشته را ببنید و توفیقاتی کهه امروز بدست 
امروز رییس  آمده را مشاهده کنید. نجفی تصریح کرد: 
نمی  را  از دعوت های خارجی  بسیاری  ما  جمهور عزیز 
با  دیدار  برخی آروزی  گذشته  در  که  حالی  در  پذیرد 

هیات های خارجی را داشتند.

استاندار گیالن بار دیگر با قدردانی از جعفرزاده نماینده 
جمهور  رییس  قول  به  جعفرزاده  مهندس  گفت:  رشت 
از  و  ایستد و حرف میزند  در جلسات همانند شیر می 
جان  درصد   ۳۰ و  کند  می  دفاع  دولت  مثبت  عمکرد 
در حال  رهبری  و  امام  اندیشه های  راستای  در  ایشان 
و  رشد  به  کمک  نیت  با  است  ملت  و  مردم  به  تقدیم 

توسعه استان و کشور.
دوستان  برجام گفت:  منتقدان  به  دیگر خطاب  بار  وی 
یاد بیارند که پول ها را با چمدان به کشتی ها میبرند تا 
گندم را تحویل بگیریند خواهشا به یاد بیاوردند که در 

چه شرایطی داشتیم زندگی میکردیم.
می خواهند  بهانه  یک  به  روز  هر  اینکه  بیان  با  نجفی 
و  نشست  کوچکترین  با  شد:  متذکر  کنند  پا  به  آشوب 
تجمع حساس می شوند اما این جزو حقوق شهروندی 
است و حق مردم است و باید اندیشه های نو وارد کشور 

شود.
که  ایم  گفته  مهدوی  آقای  به  خوب  اخالق  دلیل  به 

هرکجا خودشان انتخاب کردند می توانند بروند.
شفقی  سیروس  مراسم  این  پایان  در  است  گفتنی 
زحمات  از  و  معرفی  رشت  جدید  فرماندار  عنوان  به 

سیدعیسی مهدوی قدردانی شد.
از هیچ کوششی برای خدمتگزاری به مرکز استان آب و 

اجدادی ام کوتاهی نمیکنم
سایر  و  استاندار  از  قددرانی  با  نیز  شفقی  سیروس 
برای  کوششی  هیچ  از  کرد:  اظهار  مسئوالن  و  مدیران 
ام کوتاهی  استان آب و اجدادی  خدمتگزاری در مرکز 

نمیکنم.
به  را  فرمانداری  کشتی  بتوانم  امیدوارم  افزود:  وی 
مسوولین  هدایت  کنار  در  و  برسانم  مقصود  منزل  سر 
ایجاد  و  مشکالت  رفع  راستای  در  استان  در  عزیزان  و 

بستر الزم برای توسعه شهرستان گام بردارم.

تولید ۶۱ درصدی  افزایش  به  اشاره  با  دکتر نجفی 
چایکاران در سالجاری اظهار داشت: دولت در سال 
جاری مبلغ ۱۴۶ میلیارد تومان یارانه به چای پرداخت 
کرد که در تاریخ کشور و چای بی سابقه است و این 
رقم در هیچ سالی حتی در سال هایی با درآمد ۱۱۴ 
با  وی  بود.  نپذیرفته  کشور صورت  دالری  میلیارد 
بیان اینکه اجازه ندادیم تا به چای ضربه وارد شود 
افزود: الحمدا… در طی ۲ تا ۳ سال گذشته محصول 
با  و  بوده  برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  ما  برنج 
همکاری دولت توزیع برنج خارجی در فصل برداشت 
صورت نگرفته و تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات این 

محصول در نظر گرفته شد.
امید  و  تدبیر  دولت  در  اینکه  بیان  با  نجفی  دکتر 
میزان قاچاق کشور از ۲۵ میلیارد دالر به حدود ۱۰ 

میلیارد دالر کاهش یافته است.
این گردهمایی ها در  اینکه  بیان  با  استاندار گیالن 
ایجاد  راستای  در  راهکارهایی  اندیشیدن  جهت 
گفت:  است  جامعه  در  بیشتر  همزبانی  و  همدلی 
جامعه  صالح  برای  جمعه  امامان  دلسوزانه  نصایح 

است و مدیران هم به ان توجه دارند.
وی افزود: مسئولین باید هماهنگ و همراه در کنار 
و سایر بخش ها در جهت  نمایندگان  و  ائمه جمعه 

توسعه و شکوفایی استان تالش کنند.

و  مدیره  هیات  رئیس  لطفی   | میرزا  دیار  جوانان 
ضمن  گیالن  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
های  پروژه  اتمام  در  بخشی  لزوم سرعت  به  اشاره 
عمرانی آب استان گفت: استان گیالن تامین کننده 
می  فلذا  است  کشور  برنج  بازار  نیاز  از  درصد   ۴۰
بایست برای رسیدن به بهترین نتیجه اقتصادی از 
تمامی ظرفیتهای آبی  استان  حداکثر استفاده را 
ببریم. مدیر عامل آب منطقه ای گیالن افزود: در 
اهلل  آیت  و  رود  سفید  مخزنی  سد  دو  حاضر  حال 
و  بوده  برداری  بهره  دست  در  بیجار  شهر  بهجت 
همچنین ۴ سد دیگر نیز در دست احداث و ۵ سد 
در مرحله مطالعه و ۱۱ سد الستیکی نیز از مطالعه 
دارد  قرار  شرکت  کاری  فرایند  در  برداری  بهره  تا 
استان  دسترس  در  آب  وجه  بهترین  به  بتوانیم  تا 
،شرب، صنعت، محیط  نیازهای کشاورزی  برای  را 
زیست و ... مدیریت کنیم. لطفی در ادامه گفت: در 
شرق و غرب استان دو سد پلرود و شفارود مراحل 
ساخت خود را سپری کرده و اکنون سد پلرود ۴۵ 
با  که  شفارود  سد  نیز  و  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
فاینانس کشور چنین ساخته می شود  از  استفاده 
از ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار می باشد. 
مدیر عامل آب منطقه ای گیالن با اشاره به ظرفیت 
رود خانه های گیالن گفت: در استان ۵۴ رودخانه 
در جریان می باشد که الزم است به صورت علمی 
بهره گیری از ظرفیت آنها مدیریت شود. وی افزود: 
آب منطقه ای گیالن نماینده تمام عیار وزارت نیرو 
در استان بوده که اجرای پروژه های آبی کالن استان 
را در اختیار دارد  و اگر بتوانیم در بحث سد سازی 
از  در استان موفق عمل کنیم می توان گفت بعد 
در  که  استانی هستیم  تهران سومین  و  خوزستان 
بحث مدیریت آبهای سطحی موفق عمل کرده است. 
لطفی در انتهای ضمن  قدردانی از تالشهای پرسنل 
شرکت گفت: آن چیزی  که در کشور ما اکنون از 
اهمیت باالیی برخوردار است مسئله زمان است که 
تمامی  و  به خوبی مدیریت کنیم  آنرا  بتوانیم  باید 
رویکرد مدیریتی ما حول این محور است که با توجه 
به منابع انسانی در اختیار شرکت، پرچم آب منطقه 

ای را همطراز نام و آوازه اش برافراشته کنیم.
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در مراسمی با حضور چهره های برجسته فرهنگی و هنری

شبی که رشت یکپارچه شعر و موسیقی شد
فرهنگی

کنسرت فرزاد فرزین در 
آستارا لغو شد

جوانان دیار میرزا | رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این  در  فرزین  فرزاد  موسیقی  کنسرت  لغو  از  آستارا 
شهرستان، بنا به تصمیم موسسه برگزار کننده آن خبر 
داد. ابوطالب جوان عصر جمعه با اعالم این خبر گفت: 
کنسرت موسیقی فرزاد فرزین قرار بود روز جمعه )سوم 
دی( از ساعت ۱۸ تا ۲۳ شب در تاالر ملک نیای آستارا 
برگزار شود اما به دلیل مصادف بودن با فصل امتحانات 
تصمیم  با  مردم،  ضعیف  استقبال  و  مدارس  اول  نوبت 
موسسه فرهنگی و هنری اندیشه مدرن گیل به عنوان 
مجری آن کنسرت لغو شد. وی افزود: پیشتر مجوز این 
کنسرت برای اجرا در آذر ماه در شهرستان آستارا صادر 
شده بود اما به سبب حاکم شدن فضای معنوی در این 
شهرستان پس از برگزاری یادواره بزرگ شهدا در هفدهم 
آذر، تصمیم گرفته شد این کنسرت با اندکی فاصله در 
سوم دی ماه برگزار شود. وی با اشاره به اینکه بلیط های 
کنسرت موسیقی فرزاد فرزین بین ۵۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار 
ریال در شهرستان آستارا به فروش می رسید، اضافه کرد: 
پول بلیط های به فروش رفته در کنسرت مذکور توسط 
موسسه برگزار کننده به مردم برگردانده خواهد شد. فرزاد 
فرزین خواننده موسیقی پاپ به جز خوانندگی تجربه ترانه 
سرایی، آهنگ سازی و بازیگری را نیز در کارنامه هنری 
خود دارد. شهرستان آستارا در منتهی الیه غرب استان 
گیالن واقع شده و پیش از این کنسرت های خوانندگانی 
نظیر مرتضی پاشایی، محمد علیزاده، بابک جهانبخش، 
محسن یگانه، ودود موذن زاده و بنیامین بهادری در این 

شهرستان برگزار شده است. 

نگاه  از  »بصیرت  کتاب   | میرزا  دیار  جوانان 
در  موضوع  این  بررسی  محوریت  با  قرآن« 
نشر  از سوی  آستانه حماسه ۹دی  در  قرآن 

کتاب جمکران منتشر شد.
است  بشریت  هدایت  کتاب  قرآن  بی شک 
فیه  الریب  الکتاب  »ذلک  فرمود  که  آنطور 
و  بر همه مسلمانان فرض  و  للمتقین«  هدًی 
واجب است تا با مراجعه به آن کتاب الهی راه 
گمشده را بیابند و به صراط مستقیم رهنمون 
که  امروز  و شور  از شر  پر  جهان  در  گردند. 
به راحتی عده ای حق را باطل و باطل را حق 
جلوه می دهند و فضا را غبارآلود می کنند با 
تمسک به قرآن می توان حق و باطل را از هم 

تشخیص داد و به فتنه ها پی برد.
ابزار  الهی  معجزه  و  جامع  کتاب  آن  قرآن 
معرفی  »بصیرت«  را  باطل  و  حق  تشخیص 
با  بشریت  به  درس هائی  ارائه  با  و  می کند 
از  آنها،  عاقبت  و  گذشتگان  تاریخ  در  نظر 
پیروانش می خواهد تا عبرت بگیرند و فرمود 
اهل  ای  یعنی  االبصار«  اولی  یا   »فاعتبروا 

بصیرت عبرت بگیرید.
قرآن  که  است   معیاری  و  بصیرت خط کش 
در دست بشر قرار داده است تا با چشم دل 
است،  عقل  از  فراتر  دل  چشم  زیرا  ببیند 
بصیرت ابزار یک عارف الی اهلل است تا با دل 
از  تا  است  فیلسوف  یک  ابزار  عقل  و  ببیند 
چیستی اشیاء بپرسد و اگر چنین شد قطعا 
قرآن  راه سعادت خواهند رفت.  به  انسان ها 
شاخصه های بصیرت را تعین فرمود: شناخت 
از  او  مسیر  در  حرکت  و  دینی  رهبر  و  امام 
آموزه های  از  که  است  بصیرت  شاخصه های 
بنی  )ع(  موسی  عهد  در  اگر  است.   قرآن 
جناب  عظیم  معجزات  بارها  که  اسرائیل 
غیاب  در  ناگهان  کردند،  مشاهده  را  موسی 
رهبر و پیشوای خویش فریب مکر سامری را 
می پرستند،  را  زرین  گوساله ای  و  می خورند 
رهبر  و  پیشوا  و  امام  که  است  آن  دلیل  به 
بیراه  به  لذا  بشناسند  نتوانستند  را  خویش 

رفتند.
یاد داد  ما  به  را  افزائی  قرآن عوامل بصیرت 
و  تلخ  از حوادث  و تفکر و عبرت  تآمل  با  تا 
شیرین و سیر در تاریخ گذشتگان و رعایت 
راه  این  در  و  بیفزائیم  خود  بصیرت  بر  تقوا 
انبیاء  دیگر  و  اعظم  پیامبر  چون  الگوهائی 
و  فرعون  آل  مؤمن  چون  مؤمنانی  و  الهی 
آسیه را معرفی نمود تا با سرمشق قرار دادن 

آنها از مسیر حق دور نمانیم.

»بصیرت از نگاه قرآن« به 

همایش کتابفروشی ها رسید اولین   | میرزا  دیار  جوانان 
توسط  فومنی  شیون  موسیقی  و  شعر 
حضور  با  رشت   ۲ منطقه  شهرداری 
برجسته  های  چهره  و  مسوولین 
سالن  در  کشور  هنری  و  فرهنگی 
استان  مخابرات  شرکت  اجتماعات 
دو  در  شعرخوانی  شد.  برگزار  گیالن 
کلیپ،  پخش  گلیکی،  و  فارسی  بخش 
تجلیل  و  سنتی  موسیقی  زنده  اجرای 
و  فرهنگی  خدمات  و  ها  فعالیت  از 
و  نادر گلچین  هنری اساتید فرهیخته 
این  های  بخش  دیگر  از  اکبرپور  علی 

همایش بود.
بنیاد شیون فومنی تاسیس شد

حامد فومنی فرزند و متولی آثار شیون 
در  همایش  این  اینکه  بیان  با  فومنی 
شب تولد 70 سالگی شاعر نامی شیون 
یادآور شد:  برگذار شده است،  فومنی 
نیست  اش  خانواده  به  متعلق  شیون 
ندارد،  تعلق  نیز  گیالنیان  به  حتی  و 
ها  اقوام  و  ایرانیان  به  متعلق  شیون 
است. وی افزود: این نشان از آن دارد 
فرهنگ  سفیران  شاعران  حق  به  که 
هستند و می توانند قلبها را بهم پیوند 
با اشاره به حضور  دهند. حامد فومنی 
فراقی  علی  مختوم  نوادگان  از  یکی 
خوانده  پیام  و  ترکن  برجسته  شاعر 
با اشعاری  شده توسط او گفت: شیون 
که از این شاعر ترکمن گفته است من 
اینجا میگویم که شیون فومنی، شیون 

ترکمنی است.
وی با بیان اینکه 18 سال از درگذشت 
این  در  شد:  یادآور  می گذرد،  شیون 
با  را  شیون  بنیاد  توانستیم  مدت 
هدف حفظ آثار شیون فومنی به ثبت 
و  گیالنیان  خانه  بنیاد  این  برسانیم. 
های  همایش  و  بود  خواهد  ایرانیان 
و  شعر  عرصه  پیشکسوتان  از  تجلیل 

موسیقی در آن برگزار می شود.
حامد فومنی در پایان با اشاره به تجلیل 
از دو پیشکسوت عرصه موسیقی استاد 
نادر گلچین و علی اکبرپور اظهار کرد: 
پدرم شیون فومنی است که درگذشت 
اکبرپور  علی  که  میگویم  به جرات  اما 

و نادر گلچین پدر معنوی من هستند.

هر وقت الیحه خرید خانه شیـون 
فومنی به شورا بیاید با آن موافقت 

خواهیم کرد 
رئیس  روزان  موسوی  سیدرضا 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت 
شیون  اینکه  بیان  با  همایش  این  در 
شاعری گمنام نیست، گفت: شیون در 
بین گیالنیان و چه بسا در بین ایرانیان 

شهرت داشته و دارد.
در  نقشی  دینی  ارگانها  و  ادارات 
شیون  معروفیت  و  سازی  برجسته 
بود  فومنی  شیون  خود  این  و  ندارند 
بازار  و  کوچه  مردم  بین  را  که خودش 
به واسطه مردم  معرفی کرد و مدیران 
بود که شیون را شناختند. وی با بیان 
اینکه سالها سال این شاعر نامی در امر 
تدریس مشغول بوده است گفت: او در 
آموزش  ایران  فرزندان  به  دور  مناطق 
داد و شورای شهر رشت نیز بلواری در 
مسیر جاده جیرده را به نام این شاعر 
بزرگ گیالنی نام گذاری کرده است اما 
ادا  را  بنده حق مطلب  نظر  به  کار  این 
برای  بیشتری  کارهای  باید  و  نمیکند 
در  روزان  انجام دهیم. موسوی  ایشان 
پاسخ سوال مجری برنامه که گفته بود 
سه سال پیش الیحه خرید خانه شیون 
فومنی به شورا آمده است، اظهار کرد: 
نیامده  شورا  به  ای  نامه  هیچ  تاکنون 
چنین  زمان  هر  در  و  وقت  هر  و  است 
به  من  بیاید  شورا  صحن  به  ای  الیحه 
مردم شهر رشت قول خواهم داد تا با 

آن موافقت شود. 

شعرخوانی عاطفی 
منطقه  شهردار  عاطفی  مرتضی 
مناسبت  به  اینکه  بیان  با  رشت   ۲
شیون  تولد  سالروز  هفتادمین 
زمین  گیالن  معروف  شاعر  فومنی 
اظهار کرد: به دور هم جمع شده ایم 
کنیم  صحبت  موسیقی  و  شعر  از  تا 
بزنیم.  رقم  را  ماندگاری  لحظات  و 
این  برپایی  در  که  افرادی  تمام  از 
زحمات  و  بودند  ما  همراه  مراسم 
به  مراسم  این  تا  کشیدند  بسیاری 

سرانجام برسد، تشکر می کنم.
عاطفی ضمن خوشامدگویی به استاد 
این  در  حضور  برای  گلچین  نادر 
مراسم برای وی آرزوی سالمتی کرد 
و در ادامه شعر: »در زمین بی زمانی 
آبادیم/ شهروند روستای هر  نا کجا 
چه باد آبادی ام« از شیون فومنی را 

برای حضار خواند.
در وصف گلچین نمی توان 

صحبت کرد
نوازنده  و  نواپرداز  کیایی  میالد 
زندگی  سختی  به  اشاره  با  برجسته 
با هنرمندان از همسر شیون فومنی 
به خاطر سالهای وفاداری به او تقدیر 
کرد و با اشاره به دیدار خود با شیون 
در دهه 50 گفت:  وی در انتقال شعر 
به مخاطب فن باالیی داشت و کامال 

توانا بود.

درباره  خود  اظهارات  ادامه  در  وی 
 ۹ از  گفت:  گلچین  نادر  جایگاه 
موسیقی  بزرگان  کنار  در  سالگی 
اما  پرداختم  نوازندگی  به  کشور 
نشد؛  گلچین  نادر  مانند  هیچ کس 
یکی از کسانی است که تلفیق شعر، 
به  و  به وضوح  را  و موسیقی  مفهوم 
نادر  استاد  دهد  می  انجام  خوبی 
گلچین  وصف  در  و  است  گلچین 
باید  بلکه  کرد  صحبت  نمی توان 

کتاب نوشت.
کیایی با بیان اینکه چهل سال پیش 
افتخار شاگردی استاد علی اکبرپور 
ارکستراسیون  و  تنظیم  در حوزه  را 
داشتم، افزود: این مرد بزرگ با همه 
تواضع  آن  و  دارد  هنرش یک عیب 

بیش از اندازه اوست.
سیدضیاءالدین شفیعی نیز در بخش 
کرد:  اظهار  مراسم  این  از  دیگری 
دل  در  نفوذ  سخت  مسیر  شیون 
مردم را به  راحتی انجام داد و جای 
احساس  بسیار  ادبیات  در  او  خالی 

می شود. 
مشایخی  نادر  مراسم  این  در 
آهنگساز و رهبر برجسته ارکستر با 
مراسم  در  حضور  از  خرسندی  ابراز 
سادگی و صمیمیت را از ویژگی های 

اشعار شیون فومنی دانست.
شاعر،  شاعر  سجادی  عباس  سید 
ترانه سرا، نویسنده و منتقد ادبی نیز 
چهره  خاستگاه  گیالن  کرد:  اظهار 
هنری  و  فرهنگی  برجسته  های 
شدن   برجسته  باعث  آنچه  و  هست 
علی  و  گلچین  نادر  نظیر  افرادی 
شناخت  می شود  جامعه  در  اکبرپور 
به  و  است  خودشان  جامعه  از  آن ها 
استعدادشان پی برده اند بدون آنکه 

معلمی داشته باشند.
از  قدردانی  لزوم  بر  ادامه  در  وی 
هنرمندان بزرگ تاکید کرد و گفت: 
باید قدر هنرمندانمان را بدانیم و در 

حفظ جایگاه آنها بکوشیم.
گفتنی است در این مراسم از استاد 
موسیقی  آواز  خواننده  گلچین  نادر 
اکبرپور  علی  استاد  ایران،  ملی 
موسوی  رحمت  استاد  آهنگساز، 
شاعر و زهرا اقبال شعار همسر زنده 

یاد شیون فومنی تجلیل شد.
عکس : پریناز جهان مهمانی

بزرگترین هنر شعر فومنی عوام 
فهم بودن آن است

همایش  این  در  نیز  رشت  شهردار 
شیون  شعر  که  آنچه  کرد:  اظهار 
دیگر  شعرهای  از  جدا  را  فومنی 

میکند عوام فهم بودن آن است.
بیان  با  قدم  ثابت  سیدمحمدعلی 
تفاوت  همایش  این  در  امروز  اینکه 
دید  میتوان  خوبی  به  را  ها  نسل 
است  آن  گواه  این خود  یادآور شد: 
با  است  توانسته  فومنی  شیون  که 
خودش  که  زمانی  حتی  خود  اشعار 
نسل  قلبهای  در  نیست  ما  بین  در 
و  باشد  داشته  حضور  نیز  جدید 
است  هویتی  شناخت  دهنده  نشان 
آن  دنبال  به  فومنی  که خود شیون 
در  در  امروز  افزود:  است.وی  بوده 
این  رشت  شهر  شهری  مدیریت 
و  کنیم  می  بازآفرینی  را  فرهنگ 
شعر  مفهوم  که  کرد  خواهیم  سعی 
این  فرهنگ  کالبد  در  هنر  و  ادب  و 
متذکر  قدم  ثابت  شود.  زنده  شهر 
شد: امیدوارم این مسیر حاضر ادامه 
با همکاری شورای شهر  پیدا کند و 
آینده که  این مسیر در هفته  رشت 
روز رشت را در پیش داریم با مضامین 
مناسب برای فراگیر کردن فرهنگ با 
شهروندان  برای  اصیل  هویتی  نگاه 

شهر رشت ادامه داشته باشد.

خالق  و  مالک  |سعیدساالرزهی  میرزا  دیار  جوانان 
مردم،  به  خطاب  نامه ای  در  خان  جناب  عروسک 
توضیحاتی درباره عدم حضور جناب خان در »خندوانه« 
ارائه کرد. متن این نامه به شرح زیر است: »به نام خدا 
از سال نود که تالشم را برای خلق جناب خان و کوچه 
مروارید شروع کردم گهگاه خوشبینانه تخیل می کردم 
خلق  در  نقشم  بابت  و  شده  دعوت  مراسمی  در  که 
جناب خان و کوچه مروارید تقدیر و تحسین می شوم 
اتفاق  این  باالخره  مطلق  بی توجهی  سال  دو  از  بعد  و 
در چهارشنبه شب گذشته افتاد و در دادگاهی به اسم 
برنامه خندوانه که در آن قاضی و شاکی هر دو یک نفر 
بودند نام من هم برده شد ولی به عنوان متهم. دوست 
از  برنامه اش  رامبد جوان در  عزیز و رفیق قدیمی من 
از هیوالیی که جلوی  جای خالی جناب خان گفت و 
است،  گرفته  برنامه اش  در  را  ملی  کاراکتر  این  حضور 
و  سخن  همه  آن  برابر  در  دهد  اجازه  حتی  آنکه  بی 
باشد  داشته  برای من وجود  پاسخگویی  فرصت  اتهام، 
یا الاقل من بتوانم از آنچه که طی این سال ها بر من 
و جناب خان گذشته سخنی بگویم. مردم عزیز ایران! 
من مثل دوستانم امکان استفاده از رسانه ملی و تریبون 
گروگان گرفتن  با  نیستم  بلد  و  ندارم  را  میلیونی  چند 
احساسات پاک یک ملت خودم را محق جلوه دهم. تنها 
بوده  این  داده ام  انجام  کاری که طی دو سال گذشته 
که به خاطر عشق مردم به جناب خان و حفظ حرمت 
یا  ریال  بدون دریافت یک  را  او  اجازه حضور  دوستی، 
گرفتن امتیازی داده ام چون می دیدم عروسکی که من، 
کاظمی نژاد،  رضا  سلطان احمدی،  امیر  نادری،  محمد 
سارا ساالر، هدیه هاشمی و دیگر همکارانم چند سال 
برای ساخت، طراحی شخصیت و ویژگی هایش زحمت 
عروسک  چند  و  چندین  بین  از  عروسکی  کشیدیم، 
انتخاب  هزینه شد،  کدامشان  هر  برای خلق  که  دیگر 
شد و به کوچه مروارید آمد، توانسته در برنامه دیگری 
آنان  لب  روی  بر  لبخند  و  باشد  خودش  مردم  صدای 
به  شده  تبدیل  همکاری،  این  نتیجه  حاال  اما  بیاورد. 
راضی  شاکی  آن،  در  که  یک طرفه ای  دادگاه  برگزاری 
به خانه بازگشته است. برخالف آنچه که گفته می شود، 
باعث  که  نبود  خندوانه  برنامه  این  دارم  راسخ  اعتقاد 
این جناب خان  بلکه برعکس  شهرت جناب خان شد 
بود که با حضور پرمهرش و ویژگی های شخصیتی که 
ما برای آن ساخته بودیم باعث موفقیت دو چندان این 
برنامه شد. اما متاسفانه روندی که طی شد و استحاله 
حق دوست،  و  نکته بین  شخصیت  یک  از  خان  جناب 
روند  در  شد  باعث  متملق  و  مجیزگو  شخصیتی  به 
دو ساله ام تجدیدنظر کنم و بیش از این چشمم را به 
نبندم.  روی حقوق مادی و معنوی خودم و همکارانم 
مناسب  پیشنهاد  دریافت  عدم  از  که  وقتی  ضمن  در 
پیشنهادی  ادامه همکاری حرف می زنم منظورم  برای 
عادالنه، اخالقی و حرفه ای بوده است که متاسفانه این 
امر تا کنون صورت نپذیرفته و همه پیشنهادها از جمله 
پیشنهادی که توسط خانم برومند به من منتقل شده، 
فقط و فقط صحبت از واگذاری اجباری و بدون قید و 
شرط مالکیت جناب خان با شرایط آنها و بدون توجه 
به رضایت قلبی من و همکارانم بوده است. حاال قضاوت 
با شما. اگرچه رساندن صدایم به شما کار سختی است 
که  است  با کسی  همواره حق  انگار  که  وقتی  هم  آن 
صدایش بلندتر است. من همچنان منتظر باز شدن در 
همکاری و تعامل هستم. در سر، جنگیدن یا حذف یک 
کاراکتر ملی را ندارم و امیدوارم روزی برسد که بدون 
تهدید، بدون قلدرمآبی و بدون تطمیع و دروغ بتوانیم 

کنار هم کار و زندگی کنیم. 
سعید ساالرزهی دی ماه ۱۳۹۵« 

خالق »جناب خان« پاسخ 
رامبد جوان را داد

در  حدیثی  انتشار  با  ژوله   | میرزا  دیار  جوانان 
صفحه اینستاگرام خود به شایعاتی که درباره اش 

مطرح شده بود واکنش نشان داد
اسالم  گرامی  »پیامبر  نوشت:  دراین خصوص  او   
صلی اهلل علیه و آله و سلم: »اَیُّها الناس! إنَّ ِدماَء 
ُکم و اَعراَضُکم َعَلیُکم حراٌم الی أَن تَلَقوا ربَُّکم.« 

به  زدن  لطمه  و  یکدیگر  خون  ریختن  مردم!  ای 
حیثیت دیگران، تا وقت مردن و لقای پروردگارتان 

بر شما حرام است. )تحف العقول، ص ۳1(.«

ژوله  امیرمهدی  واکنش 
به شایعات اخیر
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گیالن

سرپرست معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

منصوب و معارفه شد 

جوانان دیار میرزا | اولین جلسه شورای عالی غذا و داروی 
حضور  با  ماه  دی  چهارم  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ریاست و معاونین دانشگاه تشکیل شد و طی آن ضمن 
تاکید بر مدیریت متمرکز خرید دارو و تجهیزات، دکتر 
جمشید محمدی به عنوان دبیر شورا و سرپرست معاونت 

غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن معرفی شد.
معارفه  و  تقدیر  مراسم  یکشنبه،  این خصوص صبح  در 
معاونین اسبق و جدید غذا دارو با حضور دکتر محمد تقی 
آشوبی – قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

در محل این معاونت برگزار شد.
در این مراسم با اهدای لوح سپاس از زحمات دکتر فیروز 
سرودی، تقدیر شد و ابالغ سرپرستی معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن به دکتر جمشید محمدی 

تفویض شد.
جمشید محمدی سابقه مشاور سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر کشور، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، رئیس اورژانس استان گیالن و مدیر 
عاملی جمعیت هالل احمر گیالن را در کارنامه کاری خود 
دارد. پیش از این دکتر فیروز سرودی مسوولیت این مهم 

را بر عهده داشت.

جوانان دیار میرزا | مدیرعامل شرکت سهامی برق 
بازیافت  و  امحا  پروژه  اجرای  از  گیالن  منطقه ای 
روغن های آلوده به P.C.B در این استان خبر داد.

مصوبات  براساس  کرد:  بلبل آبادی اظهار  عظیم 
المللی POPS و ضوابط سازمان  کنواسیون بین  
محیط زیست و همچنین ابالغ دفتر فنی و نظارت 
منطقه ای  برق  شرکت های  توانیر،  شرکت  انتقال 
موظف به جمع آوری و حذف یا تصفیه روغن های 
میزان  داد:  ادامه  هستند.وی   PCB به  آلوده 
 ۵۰ باالی   PCB به  آلوده  روغن های  موجودی 
ppm، به میزان ۷۰ هزار و ۶۹۴ لیتر بود که از این 
مقدار ۳۸ هزار و ۲۱۸ لیتر در ترانسفورماتورهای 
برقدار و در حال استفاده پست های فوق توزیع و 
مقدار ۲۰ هزار و ۴۷۶ لیتر در ترانسفورماتورهای 
مرکزی  انبار  در  واقع  نوترال  و  کمکی  قدرتی، 
در  لیتر  هزار   ۱۲ حجم  به  مخزن  یک  و  شرکت 

پست سد سفیدرود نگه داری می شود.
گیالن  منطقه ای  برق  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ با هماهنگی مجری 
توانیر،  شرکت  ویژه  پسماندهای  امحای  طرح 
پروژه ای مبنی بر رفع آلودگی و بازیافت روغن های 
آلوده به  PCB توسط شرکت مذکور تعریف شده 
آلوده  روغن های  آلودگی  مقدار  است.بلبل آبادی، 
 ۱۰۰۰ زیر  را  گیالن  منطقه ای  برق  شرکت  در 
ppm خواند و بیان کرد: روش انتخابی از طرف 
کمیته فنی طرح امحای پسماندهای ویژه شرکت 
پایه سدیم( بوده و دارای  توانیر )روش شیمیایی 
از طرف سازمان  پروژه  تأییدیه رسمی خروجی 

حفاظت محیط زیست کشور است.
وی به انتخاب پیمانکار پروژه اشاره کرد و گفت: 
تنها شرکتی که  عنوان  به  پردیس کیش  شرکت 
پایه  روش  به  بازیافت  و  آلودگی  رفع  تجهیزات 
برق  پروژه  در  و  کرده  وارد  کشور  به  را  سدیم 
آلودگی حدود  رفع  به  موفق  و گلستان  مازندران 
طرح  پیمانکار  است،  شده  روغن  لیتر  هزار   ۱۹۰
برق  سهامی  شرکت  شد.مدیرعامل  انتخاب 
امحای  یا  حذف  به  اشاره  با  گیالن  منطقه ای 
به  کرد:  تصریح  مرحله،  دو  در  آلوده  روغن های 
منظور اجرای دستورالعمل های توانیر و دستیابی 
امحای  یا  حذف  مورد  در  شده  تعیین  اهداف  به 
مستمری  جلسه های   ،PCB به  آلوده  روغن های 
و  گرفته  صورت  بررسی های  با  و  شده  برگزار 
گرفته  تصمیم  جلسه ها،  دستاوردهای  همچنین 

شد این پروژه در دو مرحله انجام شود.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 
اجــرای پـروژه امحـا و بازیـافت 
روغن های آلوده به P.C.B در گیالن 

جوانان دیارمیرزا | حجت االسالم مجتبی اشجری 
با اشاره به  با کاروان خبری دهه فجر  در نشست 
اینکه اهمیت بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر برکسی 
و  ترین  مهم  از  یکی  کرد:  اظهار  نیست،  پوشیده 
محوری ترین برنامه های نظام مقدس اسالمی دهه 

مبارک فجر است.
وی با تأکید بر ترویج نشاط و امید در این دهه در 
سطح جامعه ، افزود: دستاوردهای انقالب اسالمی 
در دهه فجر باید توسط کاروان خبری هنرمندانه 
هماهنگی  شورای  رئیس  شود.  بیان  مردم  برای 
تبلیغات اسالمی گیالن با اشاره به نقش تأثیرگذار 
نمی  کسی  گفت:  زمینه،  این  در  رسانه  اصحاب 
تواند نقش کمیته ارتباطات و اطالع رسانی را در 
دستاوردهای  به  نسبت  مردم  سازی  آگاه  زمینه 
را عامل  انقالب اسالمی کتمان کند.وی رسانه ها 
اجتماعی  ساختار  در  بیداری  و  دگرگونی  تحول، 
جمهوری  ویژه  به  کشورها  از  بسیاری  سیاسی  و 
اسالمی ایران عنوان و خاطرنشان کرد: در دوران 
حکومت پهلوی با وجود خفقان رسانه ای، رسانه 
بسزایی  تأثیر  توانستند  سنتی  و  کوچک  های 
االسالم  حجت  دهند.  انجام  مردم  سازی  آگاه  در 
از  را  و…  کاست  نوار  اعالمیه،  مساجد،  اشجری 
انقالب  قبل  زمان  در  سنتی  و  محلی  های  رسانه 
تأثیر شگرفی  رسانه  این  کرد:  تصریح  و  برشمرد 

در پیروزی انقالب اسالمی داشتند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن مطرح کرد :

تأثیرگذاری رسانه های سنتی در آگاه سازی مردم با وجود 
خفقان رسانه ای، در حکومت پهلوی 

وی با بیان اینکه امروز حوزه رسانه و اطالع رسانی 
است،  کرده  پیشرفت  ها  حوزه  سایر  با  همگام 
یادآورشد: باید برای هرکدام از حوزه های رسانه 
اعم از خبرگزاری ها، صداو سیما، فضای مجازی، 
داد.  انجام  را  الزم  ریزی  برنامه  و…  مطبوعات 
گیالن  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
در ادامه به نقش کمیته ارتباطات و اطالع رسانی 
و هدف از تشکیل آن اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه صداو سیما به صورت ذاتی در ایام دهه 
فجر برنامه های روتین ارائه می کند تصمیم گرفته

رسانی  اطالع  کمیته  در  ها  فعالیت  محور  تا  شد 
به سمت خبرگزاری ها، مطبوعات، عکاسان و… 

متمرکز شود. 
فجر  ایام دهه  در  محتوا  تولید  اینکه  بیان  با  وی 
و  ارتباطات  کمیته  های  اولویت  ترین  مهم  از 
و  سازی  آگاه  داد:  ادامه  است،  رسانی  اطالع 
دستگاه  عملکردهای  و  ها  فعالیت  رسانی  اطالع 
در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  و  اجرایی  های 
طول سال به آحاد مردم از مهم ترین وظیفه این 

کمیته محسوب می شود.

قربانی  زین العابدین  آیت اهلل   | میرزا  دیار  جوانان 
این  در  گیالن  جمعه  ائمه  گردهمایی  سومین  در 
سبب  جمعه  ائمه  وجود  کرد:  اظهار  شهرستان، 

آرامش مردم است.
وی به جایگاه ائمه جمعه در جامعه اشاره کرد و 
ائمه جمعه مشکل گشای مردم بوده و اگر  افزود: 

نباشد منطقه ناقص است.
نماینده ولی فقیه در گیالن قدرت امروز جمهوری 
ائمه  زبانزد دنیا خواند و تصریح کرد:  را  اسالمی 
جمعه نماینده ولی فقیه هستند و اگر خوب عمل 
به  باید  لحظه  هر  و  می شود  سرافراز  رهبر  کنند 
وظایف خود خوب عمل کنیم تا به عدالتمان لطمه 
امام  که  شهرهایی  به  اشاره  با  وی  نشود.  وارد 
جمعه و حتی سرپرست کامل ندارند، افزود: ائمه 
جمعه باید تالش کنند هر حرفی را در نماز جمعه 
نزنند و نظام تضعیف نشود زیرا نظام قدرتمند در 

سایه والیت می تواند کشور را نگهداری کند.
مشهد  در  زائرسرا  ساخت  به  رشت  جمعه  امام 
اشاره  بی بضاعت  زائران  اسکان  برای  مقدس 
کرده  وزین  را  کشور  آنچه  شد:  یادآور  و  کرد 
وجود امام رضا) ع(، خواهر گرامی ایشان و دیگر 
بوده و مشهد مقدس کعبه دل های  بقاع متبرکه 

شیعیان ایران است.
وی درباره انتخاب امام جمعه برای اکثریت جمعیت 
اهل سنت به ویژه در رضوانشهر، بیان کرد: ساخت 
مسجد و انتخاب امام جمعه برای اهل سنت توسط 
حوزه  احداث  به زودی  و  می شود  انجام  فقیه  ولی 
انجام  رضوانشهر  در  طالب  تربیت  برای  علمیه 
خواند  جامعه  پدر  را  جمعه  ائمه  قربانی  می شود. 
و گفت: برای ارتقای فرهنگ جامعه باید از شعار 
دادن، حمله کردن و کوبیدن افراد پرهیز کنیم و 
ائمه جمعه نباید برای خوشایند چند نفر صحبت 
کند. وی یادآور شد: ائمه جمعه به عنوان نماینده 
ولی فقیه باید بر اساس حق و عدالت رفتار کرده 
و در سایه والیت با واقع بینی و مصلحت اندیشی 

جامعه را حفظ کنند.

نماینده ولی فقیه در گیالن :
ائمه جمعه نباید برای خوشایند 

چندنفر صحبت کند در  منتظری  علی   | میرزا  دیار  جوانان 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با برشمردن 
اقدام های صنعت، معدن و تجارت استان 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در 
استان  صنایع  حوزه  در  کرد:  اظهار 
شهرک های  ساخت  جمله  از  اقدام هایی 
صنعتی و نواحی صنعتی جدید در دست 
را  رشت  صنعتی  شهر  وی  است.  اقدام 
کشور  شمال  صنعتی  شهر  بزرگ ترین 
به  فوالد  تولید  در  گیالن  افزود:  و  نامید 
اکنون  و  شده  تبدیل  کشور  بزرگ  قطب 
ساالنه حدود ۴.۶ میلیون تن فوالد تولید 
می شود و به همین اندازه ظرفیت نیز در 
صنعت،  سازمان  رئیس  است.  ایجاد  حال 
معدن و تجارت گیالن مهم ترین اتفاق در 
سلولزی  واحد  ایجاد  را  مقاومتی  اقتصاد 
این استان عنوان کرد و گفت: گیالن  در 
ویژه  به  سلولزی  صنایع  قطب  به  تبدیل 
است.  شده   … و  ام .دی .اف  تولید  در 
واحد  دو  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  است،  شده  فعال  سلولزی 
می توانیم  سلولزی  واحدهای  ایجاد  با 
و  مبل  ساخت  کارخانه های  اولیه  مواد 
گیالن  در  را  کشور  چوبی  محصوالت 
تامین کنیم و مشکلی از این بابت نداشته 
باشیم.منتظری با بیان اینکه کارخانه های 
مهم و راهبردی در گیالن راه اندازی شده 
کـــرد: اســت، خــاطـرنـــشــان 

گیالن تبدیل به قطب صنایع سلولزی شده است 

برخی از این کارخانه ها جزو نخستین و مجهزترین 
واحدهای خاورمیانه، کشوری و منطقه ای هستند. 
گیالن  در  صنعتی  پروانه  جواز  صدور  روند  به  وی 
اشاره کرد و یادآور شد: طبق آمار وزارت صنعت در 
هفت ماه سال جاری صدور پروانه صنعتی در استان 
۲۵ درصد رشد داشته و گیالن در بین ۱۰ استان برتر 
در زمینه سرمایه گذاری حوزه صنعت در کشور قرار 
گرفته است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گیالن از سرمایه گذاری ۹۸۰ میلیارد تومانی بخش 
و  داد  خبر  استان  این  صنعت  حوزه  در  خصوصی 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن اظهار کرد: 

میزان  این  صنعت  وزارت  آمار  اساس  بر  گفت: 
که  داشته  چشمگیری  بسیار  رشد  سرمایه گذاری 
نشان دهنده وضعیت مناسب زیرساخت های استان 

در حوزه تولید و صنعت است.
وی با بیان اینکه در حوزه رونق تولید گیالن ۳۸۶ 
میلیارد تومان پرداختی داشتیم، یادآور شد: از نظر 
پرداخت تسهیالت برای رونق تولید گیالن رتبه دوم 
کشوری را داریم و در آمار نظارت بر این پرداختی ها 
نیز دومین استان هستیم و بیشتر مصوبات کارگروه 

رفع موانع تولید اجرایی شده است.

تالش رتبه دوم بی سوادی 
در گیالن 

جوانان دیار میرزا | رییس آموزش و پرورش تالش 
در جلسه پشتیبانی شورای نهضت سواد آموزی این 
شهرستان گفت: این شهرستان رتبه دوم بی سوادی 

استان را دارد. 
سیدمرتضی مختاری رییس آموزش و پروش تالش 
در ابتدای این جلسه با اشاره به فرمان تاریخی امام 
خمینی )ره( در ۷ دی سال ۱۳۵۸ گفت: شناسایی 
جمعیت بیسوادان با استفاده از ظرفیت بخشداری، 
شوراهای اسالمی، دهیاران و خانه های بهداشت در 
روستاهای تالش صورت می گیرد. وی افزود: افراد 
۱۰ تا ۴۹ سال جزو جمعیت هدف برنامه سوادآموزی 
اختیار می  به  از ۴۹ سال  باالتر  افراد  دارند و  قرار 
توانند در این طرح ثبت نام کنند. رییس آموزش و 
پرورش تالش اضافه کرد: این شهرستان رتبه دوم 

بی سوادی استان را دارد.
بیان ممنوعیت استخدام مربیان سواد  با  مختاری 
آموزی از ۵ سال گذشته تاکنون اظهار کرد: مربیان 
این طرح نخستین بار بیمه می شوند و فعالیت آنها 

در سنوات خدمتی ثبت می شود.
تومانی  یک میلیون  هدیه  کارت  اختصاص  وی از 
برای کسانی که دوره های سوادآموزی را طی کنند 
خبر داد و افزود: افراد شناسایی کننده بی سوادان 
می توانند با معاونت سوادآموزی برای آموزش این 

افراد عقد قرارداد نمایند.
علی فتح اللهی فرماندار تالش که در دقایق پایانی 
جلسه به این جمع اضافه شده بود بر ضرورت اطالع 
رسانی عمومی برای حساس شدن جامعه تاکید کرد.

فرماندار تالش همچنین از بیسوادی به عنوان یکی 
از مشکالت سرشماری نفوس و مسکن نام برد.

وی از پیشنهاد طرحی برای کاهش عوارض شهری 
گواهینامه  کنندگان  دریافت  بین  در  روستایی  و 
سوادآموزی سخن گفت که می تواند به گسترش 

این برنامه کمک کند.

جوانان دیار میرزا | معاون حمل و نقل و امور زیربنایی 
شهرداری کالنشهر رشت در رابطه با این پروژه گفت: 
امام  )بلوار  پیربازار  سمت  به  بیشه  آج  از  پروژه  این 
رضا( شروع و به بلوار ولیعصر ادامه می یابد. فرامرز 
جمشیدپور افزود: این پروژه به دلیل برخی مشکالت 
اجرایی مناطق سه و یک شهرداری رشت اجرا نشد 
و اجرای آن به معاونت حمل و نقل شهرداری رشت 
در  پروژه  این  داشت:  اظهار  وی  است.  شده  محول 
به  و  گذاشته شد  مناقصه  به  اجرا  برای  زمان  همان 
دلیل گرفتن ایراداتی مناقصه باطل شد. جمشیدپور 
بیان داشت: اجرای این پروژه به همراه دو پروژه دیگر 
در همین راستا، به مناقصه گذاشته می شود و بعد 
از تصویب در شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری 
رشت، از سال آینده ۹۶ اجرا خواهد شد. معاون حمل 
و نقل و امور زیربنایی شهرداری کالنشهر رشت هزینه 
)به  تومان  میلیارد   ۱۳۰ حدود  را  پروژه  این  اجرای 
همراه تملک ارضی( پیش بینی کرد و ادامه داد: قرار 
طریق  از  سال  سه  مدت  در  پروژه  این  اجرای  است 
)تنفس(  فاصله  سال  یک  گیرد،  انجام  گذار  سرمایه 
سال  سه  مدت  به  پروژه  اجرای  هزینه  آن  از  بعد  و 
بازپرداخت شود. وی با اشاره به اجرای دو پروژه دیگر 
آزادسازی معابر و تملک شهری کالنشهر رشت تصریح 
کرد: آزادسازی معابر در رینگ ۹۰ متری میدان گیل، 
بلوار الکان و مسکن مهر به عرض ۹۰ متر و طول سه 

هزار و ۸۵۰ متر از دیگر پروژه هاست. 

احداث کمربندی بلوار امام رضا)ع( رشت، از سال آینده اجرا خواهد شد 

جمشیدپور بیان داشت: هزینه احداث این خیابان با 
دو تقاطع غیرهمسطح ۱۱۸ میلیارد تومان و تملک 
وی  است.   شده  برآورد  تومان  میلیارد   ۱۵۷ اراضی 
اظهار داشت: اتصال خیابان معلم به میدان توحید در 
پیربازار رشت )تقاطع خیابان معلم به بلوار اصفهان( 
به عرض ۴۵ متر و طول یک هزار و ۲۱۵ متر دیگر 
پروژه است که هزینه احداث این خیابان ۱۹ میلیارد 
تومان و تملک اراضی آن نیز ۳۵ میلیارد تومان برآورد 

شده است.
معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری کالنشهر 
منظور  به  پروژه  سه  این  اجرای  داشت:  بیان  رشت 
در  مهمی  نقش  شهری،  تملک  و  معابر  آزادسازی 
کاهش بار ترافیکی دارد. کالنشهر رشت دارای بیش از 
۷۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن و حدود یک میلیون نفر 

جمعیت غیرساکن است.
وی با اشاره به اجرای دو پروژه دیگر آزادسازی معابر 
و تملک شهری کالنشهر رشت تصریح کرد: آزادسازی 
معابر در رینگ ۹۰ متری میدان گیل، بلوار الکان و 
مسکن مهر به عرض ۹۰ متر و طول سه هزار و ۸۵۰ 

متر از دیگر پروژه هاست.
جمشیدپور بیان داشت: هزینه احداث این خیابان با 
دو تقاطع غیرهمسطح ۱۱۸ میلیارد تومان و تملک 
اراضی ۱۵۷ میلیارد تومان برآورد شده است. وی اظهار 
داشت: اتصال خیابان معلم به میدان توحید در پیربازار 
رشت )تقاطع خیابان معلــم به بلــوار اصــفهان( بـه

پروژه ای که کلنگ آن سال 94 به زمین زده شد 

عرض ۴۵ متر و طول یک هزار و ۲۱۵ متر دیگر پروژه 
است که هزینه احداث این خیابان ۱۹ میلیارد تومان و 
تملک اراضی آن نیز ۳۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

زیربنایی شهرداری کالنشهر  امور  و  نقل  و  معاون حمل 
منظور  به  پروژه  سه  این  اجرای  داشت:  بیان  رشت 
آزادسازی معابر و تملک شهری، نقش مهمی در کاهش 

بار ترافیکی دارد.
کالنشهر رشت دارای بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن 

و حدود یک میلیون نفر جمعیت غیرساکن است.
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فوتبال 

واکنش علیرضا جهانبخش به 
حرف های علی پروین

می گویند  تیم ملی  راست  وینگر   | میرزا  دیار  جوانان 
تعریف پروین از او باعث افتخار است. اخیرا علی پروین 
در مصاحبه ای اعالم کرد جهانبخش، طارمی و سردار 
آزمون در حال حاضر بهترین مهره های هجومی فوتبال 
های  حرف  به  واکنش  در  جهانبخش  هستند.  ایران 
پروین می گوید: »این افتخار است که یکی مثل آقای 
پروین از من تعریف کند. خب علی آقا نیازی به تعریف 
باشگاه  و  ملی  افتخارات  از  ایشان  ندارد.  من  تمجید  و 
درباره  من  که  جالبی  نکته  هستند.  پرسپولیس  بزرگ 
درباره  هیچوقت  که  است  این  ام  فهمیده  پروین  آقای 
بازیکنان قدیمی و بازیکنان جدید ایران منفی صحبت 
نمی کند. ایشان همیشه مثبت حرف می زند و واقعا این 
نکته برای من خیلی جالب است. توجه کرده ام، حتی در 
برهه ای که دوست داشتند ایشان را وارد حاشیه کنند، 
چنین کاری نکردند. این حرف ها را به این دلیل نمی زنم 
که از من تعریف کرده اند. دارم واقعیت را درباره ایشان 
می گویم. این دید مثبت شان واقعا نکته مهمی است. 
نشان می دهد که ایشان یک آدم بزرگ هستند. تشکر 
می کنم که از من تعریف کردند و امیدوارم همیشه سالم 

و سالمت باشند.« 

سه امتیاز ارزشمند سپیدورد 
گرمابخش تماشاگران در روز سرد رشت

های  تیم  دیدار   | دیارمیرزا  جوانان 
سپیدرود رشت و اکسین البرز عصر امروز 
رشت  عضدی  دکتر  شهید  ورزشگاه  در 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار دیارمیرزا 
حسینی،هادی  محمد  سید  رشت،  از 
مصلح،  شایان  تامینی،  هادی  موسوی، 
رضا الماس خاله، محمد رستمی، حسین 
میالد  نزهتی،  پویا  کعبی، رضا مهدوی، 
برای  شناس  حق  سهیل  و  قربانزاده 
سپیدرود در این دیدار به میدان رفتند. 
استقبال  هوا  شدید  سرمای  رغم  علی 
مناسبی از این بازی شده است و هواداران 
که  چندمتری  و  بزرگ  بنری  سپیدرود 
تصویر اعای شورای شهر بر روی آن قرار 
دارد در ورزشگاه نصب کردند. در این بنر 
از اعضای شورا خواسته شده که به خرید 
امتیاز سپیدرود رای مثبت دهند. دقایق 
ابتدایی بازی دو تیم در حال محک زدن 
یکدیگر بودند اما سپیدرود به تدریج نبض 
بازی را در اختیار گرفت و موفق به ایجاد 
موقعیت های نسبتا خطرناک نیز شد اما 
این اکسین البرز بود که به گل رسید. در 
دقیقه ۲۴ بر روی پرتاب اوت و پس از رد 
و بدل شدن توپ بین بازیکنان دو تیم 
مقابل پای فرهادی روی نقطه پنالتی قرار 
گرفت که وی به راحتی دروازه اکسین را 

ورزش 

تلویزیون می  معروف  آیا مجری 
تواند میزبانی بازی های خانگی را 

به ایران برگرداند؟ 

خوردن  برهم  باعث  که  اتفاقاتی   | میرزا  دیار  جوانان 
روابط سیاسی بین دو کشور شد، مسئوالن فدراسیون 
در  مساله سیاسی  این  از  تا  داشت  آن  بر  را  عربستان 
ورزش سود ببرند و با بیان ادعای واهی ناامنی در ایران، 
میزبانی نمایندگان کشور خود با ایران را به کشور ثالث 
منتقل کنند. فدراسیون فوتبال ایران و نمایندگان ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا در فصل گذشته با به کار گرفتن 
به  دفاعی  ای  ورزشی، الیحه  و  وکالی خبره  از  تیمی 
مرجع قضایی afc ارسال کردند و با توضیح شرایط ایران، 
این تصمیم شدند. رضا جاودانی،  بازنگری در  خواهان 
مجری صدا و سیما که جزو جامعه وکالی کشورمان نیز 
محسوب می شود در این تیم قرار دارد و یکی از افراد 
تنظیم کننده این الیحه محسوب می شود. او توضیح 
لیگ  گذشته  فصل  به  مربوط  مساله  »این  دهد:  می 
قهرمانان است که سه باشگاه ذوب آهن، تراکتورسازی 
و سپاهان نمایندگان ایران محسوب می شدند و درگیر 
این مسابقات بودند. عربستان در آن مقطع اعالم کرد 
خصوص  در  واهی  البته  و  سیاسی  مشکالت  دلیل  به 
این  آمد؛  نخواهند  ایران  به  نمایندگانش  ایران  ناامنی 
در حالی است که ورزش همواره از سیاست جدا بوده 
است.« جاودانی ادامه داد: »در آن مقطع بنده به همراه 
آقای نجفی و چند دوست دیگر که در این زمینه خبره 
بودند از سوی باشگاه ها و فدراسیون فوتبال وکالت طرح 
این  در  کردیم.  دریافت  را  این خصوص  در  ای  الیحه 
آنها  واهی  ادعای  رد  خصوص  در  مهم  موضوع  الیحه 
این بود که کشورهایی مثل عراق، سوریه و افغانستان 
مسابقات مقدماتی جام جهانی خود را در ایران برگزار 
می کنند و طرح مساله ناامنی با وجود دریافت مجوز 
این کشورها از سوی afc عجیب و غیرواقعی است. بر 
ارسال کردیم  و  ترتیب دادیم  ای  اساس الیحه  همین 
که مورد توجه نیز قرار گرفته است و در صورت مثبت 
شدن می تواند شرایط مناسبی برای فوتبال ایران ایجاد 
کند.« وی در خصوص این که “پرونده در چه مرحله 
ارسال  قرار دارد” گفت: »این الیحه فصل گذشته  ای 
قرار  و  است  گرفته  قرار  نیز  توجه  مورد  البته  و  شده 
است در جلسه ای برای دفاعیات ایران در این خصوص 
تصمیم گیری شود. وقتی این الیحه به فیفا ارسال شد 
و قرار شد در CAS مورد بررسی قرار گیرد، دوستان 
وکیل  است  بهتر  پرونده  از  مراقبت  برای  کردند  اعالم 
شخصه  به  که  تصمیمی  شود.«  گمارده  نیز  سوئیسی 
با آن موافق هستم. وکیل مناسبی هم نیز جذب شد. 
او  و  هستیم  ارتباط  در  ایمیل  طریق  از  اکنون  هم  ما 
و  کرد  اعالم  آن  از  را  خود  رضایت  الیحه،  مشاهده  با 
از  البته  است.  مشکل  این  شدن  برطرف  به  امیدوار 
نباید  نیز  فوتبال  فدراسیون  و  باشگاه  مناسب  عملکرد 
غافل ماند. آنها نیز همکاری مناسبی در این رابطه در 
مسیر ارسال الیحه، پرداخت هزینه های مربوط به آن 
داشتند.«  سوئیسی  وکیل  جذب  همچنین  و  فیفا  در 
نتیجه  از  اش  بینی  پیش  اینکه  خصوص  در  جاودانی 
این پرونده چه خواهد بود گفت: »این پرونده همانطور 
که گفتم بعد از ارائه به وکیل سوئیسی مورد توجه و 
تایید او قرار گرفت. با این حال قرار است جلسه ای در 
مورد  ایران  دفاعیات  و  داده شود  ترتیب  این خصوص 
کامال  ایران  سود  به  رای  صدور  با  گیرد.  قرار  بررسی 
نهایی  صورت  “در  اینکه  درباره  وی  هستیم.«  امیدوار 
شدن این مساله و صدور رای به سود ایران از چه زمانی 
نمایندگان ایران قادر به میزبانی از حریفان عربستانی 
به  این پرونده  اینکه  از  خود خواهند بود” گفت: »بعد 
وکیل سوئیسی سپرده شد، از مراحل آن بعد از آن بی 
خبر هستم. اما طبق آخرین صحبت هایی که شده بود 
این پرونده در دی ماه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و 
در صورتی که مورد تایید قرار گیرد از همین فصل می 
تواند اجرا شود و نمایندگان عربستانی در ایران حضور 
پیدا کنند. نکته مثبت دیگر این پرونده در صورت برنده 
شدن، می تواند این باشد که فدراسیون عربستان باید 
تمام خسارت های نمایندگان ایرانی را پرداخت نماید. 
خسارت ها و هزینه هایی که در خصوص میزبانی در 
پیروزی  در صورت  باید   … و  انجام شده  ثالث  کشور 
در این پرونده به نمایندگان ایران پرداخت شود. همه 
چیز به این جلسه که برای طرح دفاعیات ایران در نظر 
گرفته شده، دارد و باید دید چه تصمیمی گرفته خواهد 
شد.« وی ادامه داد: »همانطور که گفتم ما به پیروزی 
کردیم  ذکر  که  دفاعیاتی  به  توجه  با  پرونده  این  در 
قطر،  ژاپن،  مثل  کشورهایی  هستیم.  امیدوار  کامال 
ناامنی  مشکل  ما  و  آمدند  کشورمان  به   … و  امارات 
نداشتیم. این مسئله نشان دهنده ادعای واهی حریف 
دوستان  کمک  با  که  ای  الیحه  برای  امیدواری  است. 
ثبت شده و مورد توجه قرار گرفته تا درباره آن جلسه 
بگذارند، وجود دارد.« جاودانی در خصوص اینکه “چرا 
اعزام  سوئیس  به  ایران  از  وکیلی  دفاعیات  این  برای 
نشده تا بهتر بتواند با شناخت خود از شرایط به دفاع 
ما  ندارد.  وجود  بابت  این  از  »مشکلی  گفت:  بپردازد” 
تمام شواهد را در این الیحه گنجاندیم و مورد توجه نیز 
قرار گرفته است. با این حال فدراسیون تصمیم گرفت 
با توجه به مشکالت رفت و آمد و هزینه های آن این 
مساله را از سوی وکیلی سوئیسی پیش ببرد تا مراقبت 
صورت  بهتر  آنجا  در  حضورش  به  توجه  با  پرونده  از 
گیرد. ما از طریق ایمیل در جریان روند آن هستیم و 
مطمئنا مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت. باید 
آینده  روزهای  و طی  ماه  در دی  که  دفاعیه  این  دید 
برگزار خواهد شد چه نتیجه ای در پی خواهد داشت.« 

با یک ضربه باز کرد. اما شادی اکسینی ها چندان طول نکشید و 
سپیدرودی ۲ دقیقه بعد روی یک ضربه کرنر و با ضربه سر پویا 
نزهتی دروازه این تیم البرزی را گشودند تا شادی را به ورزشگاه 
عضدی برگردانند. گل دوم سپیدرود با شوت زیبای سهیل حق 
شناس از فاصله ۲۵ متری وارد دروازه اکسین البرز شد تا ورزشگاه 
مملو از شادی و هیجان شود. این گل در دقیقه ۳۸ بازی به ثمر 
متعدد  شعارهای  دادن  سر  با  هواداران  بازی  جریان  در  رسید. 
خواستار حمایت مسئولین از تیم ریشه دار و پرطرفدار سپیدرود 
شدند. نیمه اول بازی با همان نتیجه دو بر یک به نفع ارتش سرخ 

گیالن به پایان رسید و در نیمه دوم داور مسابقه با زدن سوت های 
متعدد و گاه گاه اشتباه مورد اعتراص هواداران و کادر فنی قرار گرفت. 
او همچنین در صحنه بسیار مشکوک پنالتی برای سپیدرودی ها 
دستور ادامه بازی را داد که این تصمیم به شدت ار سوی هواداران 
و کادر فنی سپیدرود مورد اعتراض قرار گرفت. سرمای شدید هوا 
به داخل زمین نیز نفوذ کرده است و بازی چندان خوبی از هیچ 
یک از دو تیم شاهد نیستیم و توپ در وسط میدان بدون ایجاد 
موقعیت خطرناک در حال جریان است. در نهایت این دیدار با همان 
نتیجه به پایان رسید تا سپیدرود سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد. 

در  محمدی  نظر  علی   | میرزا  دیار  جوانان 
کنفرانس خبری پس از بازی در جمع خبرنگاران 
و  بودیم  جانداری  بازی  یک  شاهد  کرد:  اظهار 
اکسین از آن جایی که نتایج خوبی کسب نکرده 
دلیل  همین  به  و  بود  آمده  رشت  به  برد  برای 
نقاط قوت و ضعف آنها را می دانستیم و برای 
داشتیم.  تهاجمی  خوب  های  برنامه  بازی  این 
به گزارش خبرنگار دیارمیرزا از رشت، سرمربی 
سپیدرود رشت گفت: هم در نیمه نخست و هم 
در نیمه دوم سوار بر بازی بودیم و می توانستیم 
گل های بیشتری بزنیم. وی با بیان اینکه تیم 
به  مالی  مشکالت  با  همچنان  سپیدرود  فقیر 
افزود: آقای  ادامه می دهد،  روند صعودی خود 
کرده  ارسال  کننده ای  خوشحال  پیام  هدایتی 
روزهای  در  دیگری  مالی  کمک  دادند  قول  و 
در  نظرمحمدی  دهند.  انجام  سپیدرود  به  آتی 
ابتدای  در  کرد:  اظهار  بازیکنان  وضعیت  مورد 
و  فنی  لحاظ  که  کردیم  بازیکنانی جذب  فصل 
شخصیتی فراتر از لیگ یک هستند و این تفکر 
را دارند که برای بقا نبایند بجنگند و جذب این 

بازیکنان شاخص نشان از هدف عالی ما دارد. 
بودن صد در صدی سپیدرود  بومی  افزود:  وی 
افراد  برخی  کمک  و  هواداران  های  حمایت  و 
باعث جایگاه خوب امروز این تیم شده است و 
سپیدرود اگر می خواهد روند موفقیت آمیز نیم 
و  نقاط ضعف  باید  دهد  ادامه  در  را  اول  فصل 
گفت:  نظرمحمدی  کند.  تقویت  را  خود  قوت 

سرمربی سپیدرود در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
از وعده کمک مالی مجدد هدایتی به سپیدرود تا واکنش به اظهارات میالد پورمحسن

دریافت کمک های مالی بر عهده من نیست ولی از آنجایی 
برای دریافت  و مردمم هستم  که عاشق سپیدرود، شهر 
کمک از هر آدم خیری کمک می گیرم و از مسوولین نیز 
بیشتری  توجه  بومی  نیروهای  به  تا  داریم  را  انتظار  این 
شود. متاسفانه در روزهایی که پول هم به این استان می 
بیشتری می کنند.  بومی کمک  غیر  افراد  به  مدیران  آید 
سرمربی سپیدرود در خصوص فرزند مالک سابق باشگاه 

نیز اظهار کرد: میالد پور محسن پس از بازی گل گهر 

دیگر در تمرینات حضور پیدا نکرد و مصاحبه ای با یکی 
از سایت های محلی انجام داد که به هیچ عنوان حرفه 
می  نیست  سپیدرود  با  دلشان  که  بازیکنانی  نبود.  ای 
توانند از این تیم بروند و صحیح نیست که در این موقع 
از فصل بگویند که از سایر تیم ها پیشنهاد دارند. گفتنی 
البرز در کنفرانس  اکسین  فیروز کریمی سرمربی  است 
اعتراض خبرنگاران  بازی شرکت نکرد که مورد  از  پس 

قرار گرفت. 

یک مدافع دورگه ایرانی 
سورپرایز جدید کی روش 

برای تیم ملی

در  جدیدی  سورپرایز  |کی روش  میرزا  دیار  جوانان 
تیمش دارد. روزنامه انگلیسی دیلی میل از دعوت یک 
بازیکن دورگه دیگر به تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. 
رایان تفضلی مدافع ایرانی االصل که در لیگ دسته یک 
کارلوس  سورپرایز  جدیدترین  کند  می  بازی  انگلیس 
رایان  است.  کشورمان  ملی  تیم  سرمربی  کی روش 
تفضلی متولد ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۱ است. این مدافع ۲۷ 
ساله فوتبال را از مدرسه استعدادپرور شهر ساتن یعنی 
ساوتهمپتون آغاز کرده است. پدر رایان ایرانی است و 
دعوت او به تیم ملی فوتبال کشورمان امکانپذیر است. 
دیلی میل نوشته سرمربی تیم ملی ایران مدتهاست به 
دقت عملکرد رایان را زیر نظر گرفته و با توجه به نتایج 
خوب او در این فصل احتماال او به زودی به تیم ملی 

ایران دعوت خواهد شد.

جوانان دیار میرزا | با امضا و ارسال نامه ای از 
به  رشت  سپیدرود  فوتبال  تیم  بازیکنان  سوی 
مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان گیالن، 
گذشته  افراد  به  تیم  واگذاری  عدم  خواهان 
استان  فوتبال  هیات  عمومی  روابط  شدند.  
سپیدرود  فوتبال  تیم  بازیکنان  نوشت:  گیالن 
به مسعود رهنما مدیر  ای  نامه  ارسال  با  رشت 
کل ورزش و جوانان استان گیالن، خواستار عدم 
متن  شدند.  گذشته  افراد  به  تیم  این  واگذاری 

نامه به شرح زیر می باشد:
کل  مدیر  رهنما  مسعود  آقای  جناب  خدا  بنام 
سالم  گیالن  استان  جوانان  و  ورزش  محترم 
علیکم ، اینجانبان بازیکنان تیم فوتبال سپیدرود 
رشت ضمن امتنان از جنابعالی و هیات فوتبال 
گیالن مواردی را به استحضار می رسانیم ، در 
کوران رقابتهای فصل جاری جام آزادگان وقتی 
وامی  وعیدهای  وعده  و  صداقت  عدم  با  که 
این تیم را بطور مشروط در اختیار  کسانی که 
مطالبات  دریافت  بدون  و  شده  مواجه  داشتند 
پاداش  درصد   ۲۰ و  گذشته  درصد   ۸۰ فصل 
صعود و همچنین عدم پرداخت مطالبات فصل 
جاری ، شرایط را برای ادامه فعالیت مان سخت 
نموده و با وعده های دروغین آرامش روانی تیم 
را بهم زده و سپیدرود رشت در شرف انحالل بود 
که جنابعالی پس از اعالم کتبی مسوالن گذشته 
اقدامی  طی  تیم  اداره  توانایی  عدم  بر  مبنی 

تیم جدا خواهیم  این  از  به افراد گذشته  درصورت واگذاری سپیدرود 

حتی  و  مختبف  های  ترفند  با  و  نموده  اختالل  تیم 
را  تیم  بین  در  تفرقه  قصد  بازیکنان  به  پیامک  ارسال 
متحد  و  مصمم  نامه  این  کنندگان  امضا  لذا  داشتند. 
اعالم و تاکید می داریم چنانچه مجدا به هر دلیلی این 
باطنی  میا  علیرغم  شود،  واگذار  گذشته  افراد  به  تیم 
با محبت و دوست  از همه هوادران  ضمن عذر خواهی 
قوانین  اساس  بر  فوتبال  هیات  و  جنابعالی  داشتنی، 
از  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  لیگ  سازمان  و  فدراسیون 
مساعی  و  زحمات  از  مجدا  شد.  خواهیم  جدا  تیم  این 
سپیدرود  تیم  دوازدهم  یار  و  پرشور  هوادارن  وهمه 

سپاسگزاریم. رشت 

با ارسال نامه ای به مسعود رهنما:

واگذار  فوتبال  هیات  به  را  تیم  این  مسولیت  شایسته 
نمودید، در آن زمان سپیدرود باروحیه ای بهم ریخته در 
مقام سوم جدول مسابقات لیگ قرار داشت. اعزای تیم 
با عزمی راسخ و پس از گذشت ۳ ماه با کسب ۳۴ امتیاز 
و بااختالف ۴ امتیازی از تیم دوم به قهرمانی نیم فصل 
هیات  و  جنابعالی  های  حمایت  نداریم  شک  آمد.  نایل 
فوتبال گیالن و همت واالی هواداران خونگرم و با دعای 
خیر مردم بدین جایگاه رسیده ایم ، و این مدت که تیم 
هرگاه  بود  شده  سپرده  فوتبال  هیات  به  شما  طرف  از 
همان  بودیم  شاهد   ، شد  می  پیدا  تیم  برای  خریداری 
گروه منافع طلب با سنگ اندازی در کـار واگــذاری این

آبشک و صادقی از مردم 
انزلی و باشگاه ملوان 

عذرخواهی کردند

جوانان دیار میرزا |درپی اتفاقاتی که در پایان دیدار 
نیم  دیدار  اخرین  در  سلیمان  مسجد  نفت  و  ملوان 
فصل اول رخ داد کادر فنی از حضور ابشک در شروع 

دور جدید تمرینات جلوگیری کرد. 
از  صادقی  ایمان  و  آبشک  محمد  اتفاق  این  پی  در 
بازیکنان باتجربه ملوانان محسوب می شوند با انتشار 
کادر  ملوان،  باشگاه  مجموعه  از  مشترک  ای  بیانیه 

فنی، بازیکنان و هواداران عذرخواهی کردند. 
در این بیانیه آمده است: 

که  است  پرحرارت  و  برخورد  پر  ورزشی  )فوتبال 
ما  همه  دارد،  همراه  به  را  هایی  حاشیه  همیشه 
وقتی با لباس ملوان در زمین حاضر می شویم تمام 
از  اما  گذاریم  می  تیم  اعتالی  برای  را  خود  وجود 
کادر  باشگاه،  مدیران  خاطر  اتفاقات  آن  با  اینکه 
صمیمانه  کردیم  مکدر  را  هواداران  و  فنی،همبازیان 
پوزش می خواهیم و تمام سعی خود را خواهیم کرد 
تا در پایان لیگ در کنار تمام عوامل یاد شده جشن 
صعود قوی سپید به جایگاه واقعی خود را بگیریم و 
موفقیت  برای  دلشان  که  کسانی  همه  به  را  شادی 

ملوان می تپد هدیه کنیم.( 
ایمان صادقی  محمد آبشک، 

چهارشنبه  تا  ملوان  تیم  تمرینات  است  گفتنی 
به  توجه  با  دید  باید  و  است  تعطیل  ماه  دی  یکم 
درباره  ملوان  کادرفنی  صادقی،  و  ابشک  عذرخواهی 

اتخاذ خواهد کرد.  بازیکنان چه تصمیمی  این 
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عکس هفته : حال و هوای بازار رشت  | عکس : پریناز جهان مهمانی

سخن نور

امام  باقر عليه السالم:
بهشت و نعمت های حيات بخش آن 
چيِن  و سخن  گر  فتنه  اشخاص  برای 

آشوب طلب، حرام است.
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تقویم هفته 

9 دی   : حماسه بزرگ 9 دی 
12 دی : جشن آغاز سال نو ميالدی

چوک

خواهم شدن پاره خّطی تا امتدادم بماند
خّطی که در بی نهایت خود را به خّطی رساند

خّطی که آبش گواراست در جاده ی شوسه ی کار
خّطی که سوز عطش را در کارگرها نشاند

خّطی که دنباله دارست منظومه ای بی مدارست
خّطی که از خود شما را بيرون تواند کشاند

خّطی که چون شهد گلهاست شيرین تر از طعم خرماست
خّطی که چون شعِر کندو زنبورش از بر تواند

خّطی که نقش آفرین است جغرافيای زمين است
خّطی که همواره خود را از اهل دنيا بداند

خّطی ستيزنده راهی پوینده از تازه خواهی
خّطی که بی انتهاتر از باد صحرا براند

خّطی به گویائی غم پنهان بچشمان خاموش
خّطی به خوانائی خون خطی که خود را بخواند

خّطی که جادوی خاک است سحِر سحرگاه تاک است
خّطی که از جوش غيرت خون در رگ مادواند

خّطی که مردم شکار است برنامه ی روزگار است
خّطی که ما را بخواند خّطی که من را براند

خّطی زالل آسمان رنگ پيدا به شّفافی اش سنگ
خّطی که خيل کبوتر در آبی اش پر تکاند

خّطی هوا خورده از صبر آبشخور چشمه ی ابر
خّطی که بذِر شکر را در غوره زاران فشاند
خّطی بغایت صميمی چون عاشقان قدیمی
خّطی سزاوار تاریخ چيزی که از من بماند

بندرانزلی  شهردار  پورشعبان  رضا   | میرزا  دیار  جوانان 
بدیعی فر  محمدرضا  به  خطاب  ای  طی نامه  سرگشاده 
رئیس شورای اسالمی شهر انزلی از سمت خود استعفا 
در  شورا  رئیس  نائب  سفیدروح  زمینه  همین  در  داد. 
گفتگو با دیارمیرزا با تائید استعفای پورشعبان اظهار کرد: 
ناتوانی جسمی دلیل استعفای ایشان بوده و به احتمال 
زیاد در جلسه بعدی شورا سرپرست شهرداری انتخاب 
خواهد شد. وی افزود: به احتمال زیاد سرپرست جدید 
از درون شهرداری انتخاب خواهد شد و احتمال اینکه 
فکور معاون فعلی شهرداری به عنوان سرپرست انتخاب 

شود وجود دارد.

شهردار انزلی از سمت 
خود استعفا داد

شيون فومنی

حفظ انقالب اوجب واجبات محسوب می شود و اهمیت آن از نماز بیشتر است
جوانان دیارمیرزا | حجت االسالم عزت اهلل معتمد در همایش 
گرامیداشت  با  گیالن  سپاه قدس  منویات والیت«  »گفتمان 
یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و ۸ سال دفاع مقدس 
اظهار کرد: در سال های اخیر نقطه ثقل حوادث در کشور حفظ 
گفتمان و اندیشه های امام )ره( است. مسؤول نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه قدس گیالن، یکی از وظایف مهم جامعه براساس 
فرمایش امام )ره( را حفظ انقالب و ارزش های اسالمی خواند 
و بیان کرد: حفظ انقالب اوجب واجبات محسوب می شود و 
اهمیت آن از نماز بیشتر است. معتمد با بیان اینکه عده ای از 
انسان های دنیاطلب و غرب گرا در اظهارنظرهای خود نسخه 
می پیچند،  را  )ره(  امام  اندیشه  تحریف  و  دشمن  با  سازش 
تصریح کرد: مشاهده می کنیم افراد مذکور انقالب را به عنوان 
یک حادثه معرفی می کنند و می گویند یک انقالب دیگر نیز 

می تواند اتفاق بیفتد. 

انقالب اسالمی برنامه ریزی شده بود
وی، دیدگاه مذکور را بزرگ ترین ظلم در حق امام )ره( عنوان 
انقالب اسالمی حساب شده و برنامه ریزی شده  کرد و گفت: 
بود. مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن با اشاره 
به اینکه قبل از برجام می گفتند ملت ما به این نتیجه رسیده 
با آمریکا رابطه داشته باشد، اظهار کرد: اکنون می گویند باید با 
دنیا تعامل و رابطه داشته باشیم و این مواردی که در سر دارند 

به معنای خسارت محض است. 
معتمد به گرایش مردم اروپا به طرف اسالم اشاره کرد و یادآور 
شد: امر مذکور بر گرفته از تحولی است که امام )ره( در دنیا 

ایجاد کرده است. 
وی با بیان اینکه استکبار به طور مستقیم نمی تواند با تحول 
خود  عوامل  به  استکبار  کرد:  خاطرنشان  کند،  مقابله  مذکور 
و  گفتمان  تحریف  به  اقدام  تا  کرده  تکیه  کشور  داخل  در 
از الیه های حکومتی  )ره( کنند و در برخی  امام  اندیشه های 
اندیشه های  مخالف  عده ای  می کنیم  مشاهده  مدیریتی  و 
امام )ره( هستند. مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس 
برای  واژه ها  از  بعضی  برای  دشمن  شاخص سازی  به  گیالن 
افزود:  و  کرد  اشاره  آینده  نسل های  تفکر  در  تاثیرگذاری 
موضوع »اسالم رحمانی« که امروزه مشاهده می کنیم و حتی 
برخی از مسؤوالن ارشد کشور آن را مطرح می کنند یکی از 
جامعه  به  طریق  این  از  می خواهد  دشمن  که  است  مواردی 

اسالمی ضربه وارد کند.

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن:

خبر

جوانان دیارمیرزا | نشست شورای قضایی استان گیالن به ریاست احمد 
سیاوش پور، رئیس کل دادگستری استان در سازمان قضایی نیروهای 
مسلح برگزار شد. رئیس شورای قضایی استان در این نشست سالمت 
و امنیت را دو نعمت بزرگ الهی برشمرد که در تمام جوامع بشری 
دارای اهمیت بوده و فقدان آنها، زندگی را بی معنا می کند. وی با اشاره 
به اینکه هرجا سالمت، بهداشت و امنیت برقرار باشد مابقی مشکالت 
قابل حل می باشد تصریح کرد: اگر جسم و روح انسانها  سالم نباشد 
هیچ امیدی به آینده نبوده و نشاطی در زندگی احساس نمی شود. این 
مقام ارشد قضایی همچنین خاطر نشان کرد: امروزه امنیت در نقاط 
مختلف دنیا خدشه دار شده است و سایه نا امنی بر زندگی بشر گسترده 
شده و جمهوری اسالمی ایران در فضای ناامنی که کشورهای اطراف 
آن را احاطه کرده است به برکت خون شهیدان و صبر خانواده های آنان 
در صلح و آرامش به سر می برد و مردم باید همواره قدردان این امنیت 
باشند. احمد سیاوش پور در ادامه  با بیان اینکه  همه مسئولین در تمام 
دولت ها بر مقوله بهداشت و درمان تاکید کرده و بر آن اهتمام داشته اند 
گفت: دکتر یوسف زاده به عنوان رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی  از 
پزشکان به نام استان بوده و در همین مدت کوتاه در حوزه  سالمت و 
بهداشت فعالیت های خوبی انجام داده اند. وی  رودخانه های زرجوب و 
گوهررود رشت را منبع تغذیه تاالب انزلی و دریاچه خزر عنوان کرد و 
افزود: آلودگی این دو رودخانه در سطح وسیعی بوده و باید بدون هیچ 
مالحظه ای در پاکسازی آن کوشش کرد. رئیس کل دادگستری استان 
همچنین  تاکید کرد باید از ظرفیت سازمانها ی مختلف در حل این 
معضل استفاده کرد و دستگاه قضایی نیز به عنوان متولی امنیت و 
سالمت مردم  پیگیر مطالبات بوده  و تعامل و همکاری الزم را با سایر 
نهادها در این زمینه خواهد داشت. رئیس شورای قضایی استان معلمان 
و پزشکان و  قضات را از شاخص ترین مشاغل اجتماع ذکر کرد و اظهار 
داشت: نتایج عملکرد این افراد در سطح جامعه آثار خود را به مردم 
نشان خواهد داد و مردم نیز نسبت به عملکرد آنان  پیگیر می باشند. وی 
در پایان با بیان اینکه پرسنل دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان 
با قشری از مردم سروکار دارند که با مشکالت و معضالت فراوانی 
مواجه هستند و لذا همواره با استرس و فشار، ساعات کاری را سپری 
می نمایند، از رئیس دانشگاه علوم پزشکی خواست تا با معرفی چند 
پزشک متخصص اقداماتی در جهت حفظ سالمتی آنان صورت گیرد.

افزایش 20 ساله اميد به زندگی
دکتر یوسف زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز در این نشست 
با اشاره به بیماری های واگیر دار و آثار آن در گذشته عنوان کرد: با 
پیشرفتهایی که در قرن اخیر در مقوله دانش پزشکی بوجودآمده است  
امید به زندگی افزایش پیدا کرده  به طوری که از ابتدای انقالب تاکنون 
امید به زندگی از ۵۴ سال به ۷۴ سال رسیده است. وی با بیان اینکه 
امروز بیماری های غیرواگیر  مانند سرطان، دیابت و … در تمام جوامع 
بشری فراگیر شده است خاطر نشان کرد علت عمده بروز این بیماری ها  
تغذیه نامناسب و سبک زندگی می باشد. این پزشک متخصص اظهار 
داشت: گسترش فست فودها و تغییرذائقه مردم  باعث ایجاد آسیب های 
جدی در حوزه سالمت آنان شده است. یوسف زاده با اشاره به اینکه 
برای تأمین سالمت درکهنسالی از دوران میانسالی و جوانی  زمینه 
سازی گردد گفت: تغییر  برخی عادات غذایی مضر، اجتناب از مصرف 
نشستن های  از  پرهیز  و   فیزیکی  فعالیتهای  میزان  کاهش  نمک، 
طوالنی  موجبات  بروز بیماری های متعددی خواهد شد. وی در ادامه 
ابراز داشت: بسیاری از رفتارهای پرخاش گرانه  که امروز در اجتماع 
مشاهده می گردد با تغییر سبک زندگی قابل حل خواهد بود. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی  گیالن با تشریح اینکه آمار تلفات تصادفات 
در سالهای ۹۴ و ۹۵ روند کاهشی نداشته است افزود:  مرکز تحقیقات 
ترومای جاده ای گیالن در دانشگاه  علوم پزشکی استان  طرحی را با 
عنوان سیستم تروما به دولت ارائه کرده است و این طرح مورد تصویب 
نیز قرار گرفته و بزودی به عنوان الگو دراستان گیالن پیاده سازی 
خواهد شد. وی در ادامه قاچاق دارو را یکی دیگر از معضالت حوزه 
بهداشت و درمان استان عنوان نمود و گفت: متاسفانه امروز شاهد آن 
هستیم که بعضی از داروخانه ها  در فروش داروهای قاچاق با یکدیگر 
با  تا  از دستگاه قضایی خواست  زاده همچنین  یوسف  دارند.  رقابت 
متخلفین غذا و دارو و بهداشت برخوردهای جدی تری صورت گرفته تا 

بازدارندگی  الزم در این خصوص را داشته باشد.
میراث  زیست  محیط  گفت:  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گذشتگان است و ما نیز باید آن را به آیندگان تحویل دهیم و از تمام 

توان خود در حفظان بهره خواهیم برد.
وی در ادامه این نشست ۳۰ درصد از آلودگی شهر رشت را مربوط به 
فاضالب های بیمارستانی دانست و اعالم کرد: حجم زیادی از زباله های 
عفونی بیمارستانی که از  سالهای اخیر به جا مانده بود به تازگی امحا 
شده است. یوسف زاده همچنین خاطر نشان کرد: در خصوص فاضالب 
بیمارستانها پیمانکارانی مشخص شده و اقدامات عملیاتی در این زمینه  
صورت گرفته است اظهار داشت: با برنامه ریزیهای انجام گرفته به 
بیمارستان هایی که برای تصفیه فاضالب بیمارستانی خود استاندارهای 

الزم جهت امحا را بعمل نیاورند اجازه افتتاح داده نخواهد شد.
دارای  درمان  بر  نظارت  اینکه  بیان  با  پایان  در  دانشگاه  استاد  این 
پیچیدگی های زیادی بوده و در حال ساماندهی می باشد ابراز امیدواری 
کرد دانشگاه علوم پزشکی بتواند از مشارکت معنوی دستگاه قضایی 
روسای  حضور  با  نشست  این  گردد.  برخوردار  گذشته  چنان  استان 
سازمان های تابعه قوه قضایی در استان، معاونین قضایی رییس کل 
دادگستری استان، دادستان و رییس دادگستری مرکز استان و با حضور 
دکتر یوسف زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان بعنوان مهمان 

برگزار شد.

از افـزایش ۲۰ ساله امید به 
زندگی تا تاکید بر پاکسازی 

زرجوب و گوهرود 

ایده اسالم رحمانی دفاع همه جانبه از اسالم آمریکایی
معتمد با تاکید براینکه ایده »اسالم رحمانی« دفاع همه جانبه از 
اسالم آمریکایی و لیبرالیستی است، بیان کرد: اسالم رحمانی مد 
نظر افراد مذکور به معنای مقابله با عقالنیت دینی، مقابله با جامعیت 
اسالم، مقابله با اندیشه امام )ره( و رهبری و مقابله با اندیشه اسالم 
انقالبی است. وی ادامه داد: دشمن در فرآیند تحریف و حذف 
اندیشه های امام )ره( به دنبال شاخص سازی در بعضی از فضاهای 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است تا بتواند ظرفیت های جهادی، 
مقاومتی و ایستادگی در مقابل استکبار را از بین ببرد. مسؤول 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن با بیان اینکه اسالم 
رحمانی، اسالم قلبی، اسالم باطنی و اسالم اعتدالی به معنای 
انحراف و اسالم آمریکایی است، تصریح کرد: ذات اسالم رحمانیت 
است و رسول اکرم )ص( پیامبر رحمت محسوب می شود ضمن 
اینکه قصاص، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ذات اسالم 
است.وی با اشاره به اینکه دشمن می خواهد با شاخص سازی در 
زمینه های فکری، فرهنگی، سیاسی و … اثرگذاری ایجاد کند، 
خاطرنشان کرد: شناخت اندیشه ها و راهبرد امام )ره( برای تمام 
جامعه الزم است زیرا همواره در تنگناها اندیشه های امام )ره( 
نجات بخش بوده است. مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس 
گیالن یادآور شد: ضروری تر از شناخت خط امام )ره( این است که 
ببینیم امام )ره( چگونه توانست این تحول را در بنیان های فکری 

مردم دنیا به وجود آورد.

بسیاری  تاکید  نکته  دو  بر  )ره(  امام  اینکه  بیان  با  معتمد 
»خودسازی  مهم  نکته های  از  یکی  کرد:  اظهار  داشتند، 
عملی« است و زمانی می توانیم موفق شویم که خودسازی 
عملی داشته باشیم. وی، »آزادی معنوی« را نکته دوم دارای 
آزادی  اگر  افزود:  و  کرد  عنوان  )ره(  امام  نگاه  از  اهمیت 
به  و کسی  می کنند  وظیفه خود عمل  به  باشد همه  معنوی 
طغیان نمی افتد ضمن اینکه اگر آزادی معنوی داشته باشیم 
آن  از  بلکه  نکرده  پرخاشگری  نه تنها  انتقادها  مقابل  در 

می کنیم. استقبال 
اشاره  با  گیالن  قدس  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسؤول 
استکبار  و  دشمن  از  ندارند  معنوی  آزادی  که  آنها  اینکه  به 
می ترسند، بیان کرد: حقیقت ایمانی و اعتقادی انسان وقتی 
و  دینی  مصالح  با  شخصی  منافع  بین  که  می شود  نمایان 
مصالح  میان  این  در  اگر  و  باشیم  قائل  فرقی  الهی  حدود 
ایمانی  دارای شخصیت  موقع  آن  دهیم  قرار  مقدم  را  دینی 

می شویم.
فرزندان،  اطرافیان،  توانستیم  اگر  کرد:  تصریح  معتمد 
را  الهی  مصالح  و  گذاشته  کنار  را   … و  سیاسی  گروه های 
ایمانی  دارای شخصیتی  آن موقع  دهیم  ترجیح  آنها  تمام  به 
هستیم اما عده ای گاهی از اوقات نمی توانند مصالح دینی را 

بر منافع شخصی خود ترجیح دهند.
اسالمی  انقالب  تاریخ  در  )ره(  امام  اینکه  بیان  با  وی 
همیشه مصلحت دین را بر منافع شخصی مقدم قرار دادند، 
قطعنامه،  پذیرش  جاسوسی،  النه  تسخیر  کرد:  خاطرنشان 
امام  و  می خواهد  بسیاری  جرات  منتظری  و  بنی صدر  عزل 

)ره( به دلیل داشتن آزادی معنوی از هیچ کس نمی ترسید.

اگر آزادی معنوی نباشد فيش های حقوقی 
نجومی به وجود می آید

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیالن به روایتی 
از امام حسین )ع( مبنی بر بی زاری جستن از فتنه گران اشاره 
کرد و یادآور شد: اگر آزادی معنوی نباشد فیش های نجومی 
به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  می آید.معتمد  به وجود  فتنه  و 
نظام  در  بدانند  فتنه گران  کرد:  اظهار  دی،   ۹ و   ۸ حماسه 
اسالمی نباید جایگاهی داشته باشند.وی بر فراموش نکردن 
حماسه ۸ دی مردم گیالن تاکید کرد و گفت: مردم گیالن 
در بصیرت یک گام جلوتر از تمام کشور هستند و این امر به 

افتخاری بزرگ تبدیل شده است.

به  نامه ای  شهردار رشت در   | جوانان دیار میرزا 
بر  دیگر  بار  دالیل،  توضیح  با  شهرداری  مدیران 
عدم برگزاری برنامه های هفته رشت تاکید کرد. 
اینجانب  نامه آمده است: »حسب مکاتبه  این  در 
موجودیت  رشت  هفته  با  مرتبط  های  برنامه 
نداشته و قابل قبول نمی باشد. اجرای این برنامه 
با  مغایر  مالی  دلیل عدم رعایت موضوعات  به  ها 
سیستم شهرداری رشت و به دلیل ضعف اجرا در 
امکان  عدم  و  فرهنگی  سازمان  در  گذشته  سال 
نظارت مناسب و کیفی و رعایت اصول و ارزش ها 
با مدیریت و ساختار فعلی امکان برگزاری میسر 
منزله  به  امر  این  رعایت  عدم  هرگونه  و  نبوده 
گردد  می  محسوب  سازمانی  ضوابط  از  تخطی 
و  گران  فتنه   استفاده  سوء  به  متشنج  قطعا  که 
عناصر ضد انقالب خواهد بود.« شهردار رشت روز 
شهر  شورای  ریاست  به  نامه ای  ارسال  با  گذشته 
اطالع  را  »هفته رشت«  برنامه های  برگزاری  عدم 

داد. 
به  اشاره  با  نامه  این  در  ثابت قدم  محمدعلی 
آتی،  سال  انتخابات  به  نزدیکی  واسطه  به  اینکه 
می تواند  رشت  هفته  با  مرتبط  مراسم  برگزاری 

برنامه های مرتبط با هفته رشت موجودیت ندارد و قابل قبول نمی باشد 

مورد بهره برداری عده قلیلی سودجو قرار بگیرد 
عزیزان  از  عده ای  برای  گذشته  سال  مراسم  و 
اجرای  عدم  داشت،  همراه  به  را  ذهنیت هایی 
برنامه های شهرداری و اجرای برنامه های شهرداری 
و اجرای برنامه های مورد نظر و مصوب شورا را اطالع 

داد. 
گفتنی است، دلیل نامگذاری۱۲ دی به عنوان »روز 
 ۱۵۵۸ ژانویه  دوم  تاریخ  در  که  است  این  رشت« 

میالدی مقارن با ۱۲ دی ماه ۹۳۶ هجری شمسی شاه 
طهماسب، سلطان محمد را به رشت فرستاد و از آن 
روز رشت به عنوان مرکز گیالن نامگذاری شد. به 
همین دلیل شهرداری رشت در راستای سند ملی 
بازآفرینی رشت و در مسیر برندسازی شهری، این 
روز را به عنوان »روز رشت« نام گذاری کرد و سال 
با اجرای برنامه های  گذشته در پاسداشت این روز 

متنوع فرهنگی این روز را جشن گرفت. 

در نشست شورای قضایی گیالن عنوان شد

خبر

نائب رئیس شورا شهر انزلی خبرداد:

تاکيد مجدد شهردار رشت بر عدم برگزاری هفته رشت: 


