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هفته نامه گیالن ،گلستان ،مازندران

جوانان

استاندار گیالن مطرح کرد:

| در صفحه  2بخوانید |

دست به عصا راه رفتن و محتاطانه عمل کردن زیبنده نیست

جعفرزاده در سومین کنگره حزب مردمی اصالحات:

پای نظامی که امام راحل برای ما
ترسیم کردند خواهیم ماند
4

شهردار رشت خبرداد:

راه اندازی  ۴کمیسیون تسهیل
گری در انجام امورات شهری
3

نجات جان سه بیمار با اهدای عضو
نوجوان گیالنی
2

مهم ترین اخبار
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس:

 ۲۳درصد مردم انزلی بیکار هستند

اگر راهآهن به انزلی نرسد اص ً
ال توجیه اقتصادی

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس:

2
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دین فروشی و اخالق فـروشی نبـاید
الگوی سیاسی و رفتاری انسانها باشد
4
2

گفتگوی خواندنی دیارمیرزا با
جاسم ویشگاهی
4

جشنواره کشـوری مطبـوعات در
منطقه آزاد انزلی برگزار می شود
شهردار ماسوله:

اقتصاد مردم ماسوله باید
ساماندهی شود
استانی
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63
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کاپیتان با سابقه داماش گیالن:

هدف ما فقط صعود به لیگ یک است
3

مشروح خبر

این«سیلیها»
 تا کی ادامه دارد؟
رضا سیف پور

همین چند وقت پیش بود که در خبرها خواندیم
یک مامور شهرداری با سیلی ،به صورت یک بانوی
دستفروش زد .یکی دوروز قبل هم در تمام فضای
مجازی تصاویری پخش شد که نشان از ضربات
سنگین سیلی توسط یک مامور نیروی انتظامی بر
صورت دو هم وطن زلزله زده کرمانشاهی ،هنگام
دریافت کمک های مردمی داشت .من هر دوبار دلم
گرفت .یکبار بخاطر مظلومیت آن مادر و فروپاشیدن
تمام عزت او در مقابل فرزندش و بار دیگر با دیدن
چشمان ملتمس آن دو مرد با غیرت کرمانشاهی ،که
علی رغم خوردن سیلی نمیتوانستند دست خالی به
نزد خانواده خود برگردند اما این تمام حکایت سیلیها
نبود .هر روز در این شهر دهها سیلی به صورت دهها
نفر نواخته میشود و ما صدایش را نمیشنویم .سیلی
معلمی بر صورت دانش آموز ،شوهری بر چهره
همسر ،استادکاری بر رخسار شاگرد و ضابطی بر
صورت مجرم .واقعا حکایت این سیلیها چیست؟
وقتی خوب به صدای این سیلیها گوش میکنیم
چهره دیگری از حقیقت آشکار میشود .بخصوص
آنجا که میبینیم در اغلب موارد ضاربین در تالش
برای انجام وظیفه قانونی خود هستند و یا در مواردی
حداقل گمان میکنند که به وظیفه قانونی خود عمل
کرده اند .اینجاست که به نظر میرسد جای یک حلقه
گم شده در روابط این آدم ها خالیست و آن حلقه
چیزی نیست جز «مهارتهای زندگی» .مهارتهای
متعدد زندگی مفاهیمی است که باید آموخت و در
این بحران ها اغلب ،عدم آشنایی مردم با مفهوم
مهارت «هوش هیجانی» و مدیران با مفهوم مهارت
«مدیریت بحران» بیش از بقیه خودنمایی میکند.
کسانی که از هوش هیجانی «Emotional
 »Intelligentباالیی برخوردار هستند ،توانایی
کنترل احساسات خود را دارند .هوش هیجانی(هوش
عاطفی) به معنی قدرت تشخیص احساسات خود و
یا دیگران و احساس همدلی با آنهاست .چیزی که
جامعه ما به شدت به آن نیاز دارد و جای آن در نظام
آموزشی ما خالیست .در کنار این ،مدیریت بحران
( )Crisis managementیعنی فرآیند پیشبینی
و پیشگیری از وقوع بحران ،برخورد و مداخله در
بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران.
ادامه در صفحه آخر

جوانان دیارمیرزا | حضرت آیتاهلل خامنهای
برای بازدید از مناطق زلزله زده و دلجویی از
زلزله زدگان و آسیب دیدگان صبح دوشنبه
به استان کرمانشاه سفر کردهاند ،در جمع
مردم این استان ،بیان داشتند :من با یکایک
دلهای داغدار شما همدردم .دوست داشتم
در وقت بهتری در جمع مردم شما حاضر می
شدیم.
ایشان افزودند :این نخستین باری نیست که
چنین حوادثی برای مردم این منطقه پیش
می آید .من در دوران جنگ تحمیلی هم در
میان شما بودم .شما مردانگی و استقامت
خود را در جنگ تحمیلی نشان دادید .امروز
هم نشان بدهید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند:
انسانهای دالور و پهلوان میایستند و حادثه
را مغلوب خود میکنند.
رهبر انقالب با اشاره به این مطلب که این
داغ و مصیبتی است که مردم ما در این
منطقه حدود  ۵۰۰نفر از عزیزان خود را از
دست دادند ،بیان داشتند :اما ببینید که
مردم ایران چطور همه خودشان را کرمانشاه
می دانند .مردم احساس می کنند که به
کرمانشاه مدیونند .این حجم گسترده ای که
هر کس به قدر وسع خودش کمک کرد.
ایشان افزودند :مسئولین هم هر کدام در
بخشهای مختلف تالش کردند و اگر نبودند
قطعا مشکالت بیشتری وجود داشت اما من
قانع نیستم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان
کردند :روزگار بهتری انشاهلل در انتظار
مردم کرمانشاه است و ان شااهلل خداوند
فرصتی بدهد ،وقتی اینجا بیاییم که شهر
آباد شده باشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای بعد از بازدید از
مناطق زلزلهزده در جلسه رسیدگی به
مشکالت زلزله زدگان در جمع مسئوالن
استانی و محلی و جمعی از فرماندهان
نظامی و انتظامی ،وظایف مسئوالن را در
قبال زلزلهزدگان استان کرمانشاه ،بسیار
سنگین خواندند و تاکید کردند :مهمترین
اولویت کنونی ،مسئله تامین مسکن
زلزلهزدگان و بازسازی مناطق تخریبشده
و آسیبدیده است که باید با پشتیبانی
دستگاههای مختلف نظامی و غیرنظامی و با
مدیریت متمرکز و کار جهادی و با سرعت
عمل الزم ،انجام گیرد.

ایشان با تاکید بر اینکه مردم آسیبدیده
باید پیشرفت کار را حس کنند ،گفتند :در
این زمینلرزه ،وسعت مناطق آسیبدیده
زیاد است و اگرچه شهر سرپل ذهاب و
برخی شهرهای دیگر خسارات سنگینی
دیدهاند اما برخی روستاها به کلی ویران
شدهاند که حادثه مهمی است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مصائب
و سختیها و گرفتاری های زلزلهزدگان
افزودند :ما چون خودمان به حادثه زلزله
مبتال نشدهایم ،شاید متوجه مصیبت
زلزلهزدگان نشویم .کسانی که تا دیروز در
کنار خانواده خود در یک مسکن ،با آرامش
زندگی میکردند ،به یکباره هم زندگی خود
را از دست دادهاند و اکنون در فصل سرما
همه زندگی آنان در یک چادر خالصه شده
است .حضرت آیتاهلل خامنهای بعد از بازدید
از مناطق زلزلهزده در جلسه رسیدگی به
مشکالت زلزله زدگان در جمع مسئوالن
استانی و محلی و جمعی از فرماندهان
نظامی و انتظامی ،وظایف مسئوالن را در
قبال زلزلهزدگان استان کرمانشاه ،بسیار
سنگین خواندند و تاکید کردند :مهمترین
اولویت کنونی ،مسئله تامین مسکن
زلزلهزدگان و بازسازی مناطق تخریبشده
و آسیبدیده است که باید با پشتیبانی
دستگاههای مختلف نظامی و غیرنظامی و با
مدیریت متمرکز و کار جهادی و با سرعت
عمل الزم ،انجام گیرد.
ایشان با تاکید بر اینکه مردم آسیبدیده
باید پیشرفت کار را حس کنند ،گفتند :در
این زمینلرزه ،وسعت مناطق آسیبدیده
زیاد است و اگرچه شهر سرپل ذهاب و
برخی شهرهای دیگر خسارات سنگینی
دیدهاند اما برخی روستاها به کلی ویران
شدهاند که حادثه مهمی است.
ایشان با تاکید بر اینکه مردم آسیبدیده
باید پیشرفت کار را حس کنند ،گفتند :در
این زمینلرزه ،وسعت مناطق آسیبدیده
زیاد است و اگرچه شهر سرپل ذهاب و برخی
شهرهای دیگر خسارات سنگینی دیدهاند
اما برخی روستاها به کلی ویران شدهاند که
حادثه مهمی است.
ایشان خاطر نشان کردند :با توجه به بازدیدی
که از برخی مناطق زلزلهزده داشتم و با توجه
به گستردگی منطقه آسیبدیده ،اگر موضوع
نجات در همان ساعات اولیه به سرعت انجام

ایشان خاطر نشان کردند :با توجه به بازدیدی
که از برخی مناطق زلزلهزده داشتم و با توجه
به گستردگی منطقه آسیبدیده ،اگر موضوع
نجات در همان ساعات اولیه به سرعت انجام
نمیگرفت ،تلفات قطع ًا چندین برابر میزان
فعلی بود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برگزاری
جلسات متعدد خود با مسئوالن دولتی در
زمان زلزله بم ،گفتند :در پی آن جلسات،
ستاد مدیریت بحران شکل گرفت تا در همان
لحظات اولیه حوادث طبیعی ،این ستاد وارد
عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،موضوع «امداد» را
بعد از موضوع «نجات» یکی دیگر از مسائل
مهم در حوادث و بالیای طبیعی برشمردند و
افزودند :اگرچه در امداد نیز سرعت مورد نیاز
است اما امداد ،فوری و تمامشدنی نیست زیرا
در هر برهه از زمان ،بخشهای مخصوص به
خود را دارد.

ایشان تاکید کردند :در حادثهای همچون زلزله ،در
مراحل اولیه امداد ،تامین نیازهای فوری همچون
غذا ،آب ،امکانات زندگی و لباس مورد توجه است
اما بعد از این مراحل ،مهمترین مرحله جمعآوری
نخالهها در شهرها و روستاها و سپس تامین مسکن
است که کار عظیم و دشواری است و باید حتم ًا
انجام گیرد.
رهبر انقالب اسالمی ،سرعت عمل در ساخت
خانههای مردم آسیبدیده و همچنین تامین
وسایل گرمایشی را ضروری برشمردند و
خاطرنشان کردند :برای انجام این مسئولیت
سنگین ،مدیریت متمرکز الزم است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با قدردانی از زحمات
مسئوالن بویژه دستگاهها و نهادهایی که کمر
همت بستند و از همان ابتدای حادثه بطور
جدی وارد عمل شدند ،گفتند :عالوه بر تمرکز
مدیریت ،کار جهادی و پیگیری مستمر کارها و
سرعت عمل باید در دستور کار مسئوالن قرار
گیرد.
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گیالن

استاندار گیالن اظهار کرد:

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس:

 ۲۳درصد مردم انزلی بیکار هستند
اگر راهآهن به انزلی نرسد اص ً
ال
توجیه اقتصادی ندارد

دست به عصا راه رفتن و محتاطانه عمل کردن زیبنده نیست
جوانان دیارمیرزا | مصطفی ساالری در نشست با خانواده
جهاد کشاورزی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار ،مدیران کل جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی و سایر
مدیران و کارمندان خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان
در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد ،با اشاره به نقش
اثرگذار جمع حاضر در زندگی مردم ،اظهار کرد :کیفیت
زندگی مردم تا حد بسیار زیادی به نوع کارکرد و عملکرد
شما بستگی دارد و تقریباً میتوان گفت هیچ حوزهای یافت
نمی شود که از نوع عملکرد شما متاثر نباشد.

اهدای عضو ،اهدای زندگی...

نجات جان سه بیمار با
اهـدای عـضـــو
نوجوان گیالنی

زمانی عملکردتان مطلوب است که خیرش به
مردم برسد

جوانان دیار میرزا | حسن خسته بند در شورای
برنامهریزی و توسعه استان گیالن با اشاره به
فضای بیپولی در جامعه اظهار کرد :گزارشهایی
که از سوی مسئوالن برنامهوبودجه ارائهشده باید
در اختیار مدیران کل استان قرار بگیرد و واقعی و
غیرواقعی بودن آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی با اشاره به تناقض آماری در خصوص نرخ بیکاری
شهرستان افزود :عنوانشده نرخ بیکاری در انزلی
تکرقمی شده اما من سند دارم که در حال حاضر
 ۲۳درصد مردم شهرستان و واجدین شرایط کار
بیکار هستند.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به کاستیها در رابطه با تاالب انزلی گفت:
برای ساماندهی تاالب انزلی حدود  ۹میلیارد تومان
به پیمانکاران بدهکار هستیم اما این در حالی
هست که دو میلیارد تومان فقط برای تاالب جلسه
گذاشتهایم و حرف زدهایم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بر
لزوم ساماندهی تاالب انزلی تاکید کرد و گفت :در
 ۲۳هکتار از تاالب انزلی رسوبگذاری شده و نباید
با سهلانگاری همان قضیه خشکی دریاچه ارومیه
برای ما پیش بیاید.
خسته بند با اشاره به فاضالب انزلی ،کنارگذر
انزلی-رضوانشهر و ماهی در قفس گفت :توجه به
زیرساختهای توسعهای در شهرستان بندرانزلی
نیازمند اعتبارات و منابع بیشتر است و دولت باید
توجه بیشتری در این حوزهها داشته باشد.
عضو مجمع نمایندگان گیالن در مجلس شورای
اسالمی به لزوم توجه دولت به ناجیان غریق در
دریای و سواحل انزلی اشاره داشت و گفت :موضوع
نجاتغریق در انزلی با  ۱میلیارد تومان حل میشود
اما باید گفت جمعیت ناجیان غریق روزبهروز در حال
کاهش است و اکنون از  ۲۷نفر به  ۶نفر رسیدهاند.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی
همچنین اشارهای به موضوع بیمه صیادان و
صاحبان پره پرداخت و گفت :قرار بود در راستای
هدفمندی یارانهها دولت صاحبان و فعالن پره را
بیمه کند اما با نامهنگاریها صورت گرفته کار بیمه
صیادان سختتر شده است.
وی از عدم اختصاص بودجه به مراکز درمانی انتقاد
کرد و گفت :قرار بود  ۳۰میلیارد تومان سازمان
برنامه و بودجه به بیمارستانها بدهد و همین
مقدار نیز وزارت بهداشت مکلف بود بپردازد اما با
اینکه وزارت بهداشت  ۱۵میلیارد تومان پرداخت
کرده متأسفانه از تخصیص اعتبار سازمان برنام ه و
بودجه خبری نیست و وضعیت درمان استان بسیار
خطرناک است و هرلحظه امکان اعتصاب کارکنان و
کادر پزشکی وجود دارد.
نماینده مردم انزلی در مجلس به واگذاری راهآهن
به شرکت چینی تاکید کرد و گفت :اگر راهآهن به
انزلی نرسد اص ً
ال توجیه اقتصادی ندارد چون برای
این خط ریلی دو میلیون تن بار و  ۳۰۰هزار مسافر
در نظر گرفته شد است.

مدیر حج و زیارت استان گیالن خبر داد:

ثبت نام مدیر کاروان
عتبات عالیات آغاز شد

جوانان دیار میرزا | حسن فعال ،مدیر حج و
زیارت استان گیالن گفت ،سازمان حج و زیارت
در نظر دارد به منظور تامین کسری مدیر کاروان
عتبات عالیات عراق در برخی از شهرها از طریق
فراخوان عمومی ،متقاضیان (مرد) واجد شرایط
را شناسایی کند .وی با اشاره به آغاز ثبت نام
فراخوان معاون آموزشی عتبات عالیات در استان
به خبرنگار برنا گفت :ثبت نام این فراخوان از
امروز ( ۲۵آبان) آغاز شده و به مدت  ۲۰روز
تا ( ۱۴آذر ) ادامه دارد .فعال اظهار داشت ،این
فراخوان در بخش های معاون آموزشی عتبات و
مدیر کاروان است.

وی ادامه داد :این جمع نقش اساسی و تأثیرگذار در
توسعه استان و کیفیت زندگی مردم دارد و اعتقاد
دارم زمانی عملکردتان مطلوب است که خیرش به
مردم برسد و اثر مثبت آن در زندگی مردم ملموس
باشد .استاندار گیالن با بیان اینکه انتظار دارم برنامه
محور عمل کنید و همواره بر عملکرد خود نظارت
داشته باشید ،گفت :زمانی اقدامات شما مطلوب
خواهد بود که با رویکرد واقع بینانه و جسورانه پیش
روید و در مسیر خدمت به مردم از هیچ چیز نترسید.
دکتر ساالری اضافه کرد :همزمان با ارائه طرحهای
راهبردی ،جهت انجام اطالعات تکمیلی تالش کنید
و بدانید که هر چه در این حوزه وقت بگذارید کم
است.

تالش کنیم همواره عمل گرایانه پیش برویم

وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش
خصوصی و مردم که ولی نعمت ما هستند ،عنوان
کرد :بایستی بدور از ارائه راهکارهای انتزاعی و
هرگونه کم کاری ،به گونهای عمل کنیم که تصمیمات
ما جامعیت الزم را داشته باشد و تالش کنیم همواره
عمل گرایانه پیش برویم.

بایستی استفاده درست از منابع طبیعی را
برای دستگاههای دیگر و مردم ترسیم کنید

استاندار گیالن اظهار کرد :اینکه چگونه از منابع
طبیعی استفاده شود که ضمن حفظ اراضی ملی،
بهرهوری از منابع طبیعی را افزایش دهیم ،کاری
است که همت و خالقیت شما را میطلبد؛ ظرافت
و اهمیت کار شما و تمایز گیالن با سایر استانها
در همین امر نمایان میشود .دکتر ساالری ادامه
داد :شما متولی اصلی این حوزه هستید و بایستی
استفاده درست از منابع طبیعی را برای دستگاههای
دیگر و مردم ترسیم کنید.

در شرایطی نیستیم که زمان را از دست بدهیم؛
باید برنامه محور و با سرعت پیش برویم

وی گفت :در شرایطی نیستیم که زمان را از دست
بدهیم؛ باید برنامه محور و با سرعت پیش برویم.
نماینده عالی دولت در استان گیالن با اشاره به ۴۸
کمیته اجرایی که به منظور پیشبرد اهداف توسعه
محور استان تشکیل شده است ،خاطر نشان کرد:
حداقل  ۱۰کمیته از کمیتههای مذکور به طور خاص
مربوط به همین جمع حاضر است ،حال اینکه تعداد
زیادی از سایر کمیتهها نیز به طور غیر مستقیم به
حوزهی کاری شما مربوط میشود و این موضوع
بیانگر نقش اساسی شما در توسعه استان است.

دست به عصا راه رفتن و محتاطانه عمل کردن
زیبندهنیست

مصطفی ساالری با بیان اینکه رسالت ما حفظ منابع
طبیعی و اراضی ملی است ،یادآور شد :باید به خاطر
داشته باشیم منابع ملی متعلق به عموم مردم است
و بایستی به جای نه گفتن به مردم روش درست
بهرهوری از این منابع را به آنها آموزش داده و راهکار
ارائه دهیم؛ دست به عصا راه رفتن و محتاطانه عمل
کردن زیبنده نیست.

اگر برای رضای خدا و با هدف خدمت به مردم
عمل کنیم دچار نقصان و خطا نخواهیم شد

وی با بیان اینکه متأسفانه امروز مانع اصلی بخش
خصوصی خودمان هستیم ،اضافه کرد :اگر برای
رضای خدا و با هدف خدمت به مردم عمل کنیم
دچار نقصان و خطا نخواهیم شد .استاندار گیالن
شجاعانه تصمیم گرفتن را از مصادیق درستکار بودن
یک مدیر برشمرد و اظهار داشت :کسی که با هدف
رضایت خدا و خلق خدا کار میکند ،از هیچ چیز
نمیترسد ،با جرأت تصمیم میگیرد و یقین ًا خدا نیز
نمیگذارد چنین شخصی لطمه ببیند.

غیر از خدا هیچکس ما را محاکمه نمیکند

استاندار گیالن تأکید کرد :مبادا کارآفرینی که می
خواهد سرمایه خود را در اختیار توسعه استان قرار
دهد از خود برانید که این با هدف جلب رضایت خدا
و خلق خدا مغایرت دارد؛ غیر از خدا هیچکس ما
را محاکمه نمیکند .دکتر ساالری ادامه داد :باید با
مردم صادق باشیم و اگر اشتباهی کردیم نیز با مردم
صادقانه سخن بگوییم؛ یقین ًا مردم خدمتگزاران خود
را خواهند بخشید.

قرابت ما به کسی میرسد که فقط و فقط برای
مردم کار کند و الغیر

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مالک
من برای تعریف رابطه با همکارانم ،میزان و نحوه
خدماترسانی آنها به مردم است و در این خصوص با
هیچکس تعارف ندارم ،اظهار داشت:

قرابت ما به کسی میرسد که فقط و فقط برای مردم
کار کند و الغیر؛ هر کسی برای مردم کار کند روز به
روز به من نزدیکتر است و غیر از این هیچ اتصالی
وجود نخواهد داشت .استاندار گیالن با اشاره به
اینکه آیندگان نیز به گردن ما حق دارند ،گفت :تمام
تمرکز مدیران و همکاران بایستی برروی کارشان
باشد و همواره خداوند و مردم را ناظر بر عملکرد
خود ببینند.
ساالری در ادامه سخنانش و با اشاره به بخشنامه
صادر شده مبنی بر استفاده از ظرفیت جوانان و
بانوان در پستهای مدیریتی ،تأکید کرد :بخشنامه
مذکور را برای ظاهرسازی صادر نکردم ،بلکه به آن
اعتقاد راسخ دارم.

اگر مدیران جوان پرورش ندهیم ،در آینده
نزدیک به مشکالت اساسی برخواهیم خورد

وی ادامه داد :اعتقاد دارم نسل مدیریتی ما در حال
پیر شدن است و اگر مدیران جوان پرورش ندهیم ،در
آینده نزدیک به مشکالت اساسی برخواهیم خورد.
استاندار گیالن استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان را
یک رسالت عنوان کرد و تأکید کرد :اگر میخواهیم
درست پیش برویم بایستی این امر را جدی بگیریم؛
تاکید دارم فضا را برای تقویت و آمادهسازی جوانان
امروز که مدیران آینده هستند ،فراهم کنید.
ساالری واسپاری امور به دست مردم را امری کمک
کننده توصیف کرد و با بیان اینکه هرچه از مدیریت
شبکهای در حوزههای مختلف استفاده کنیم موفقتر
خواهیم بود ،گفت :از این طریق بهرهوری افزایش
خواهد یافت.
وی در پایان سخنانش گفت :از مراکز تحقیقاتی
انتظار دارم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا ،پیوند
با کشورهای صاحب سبک و متناسبسازی علم آنها
با شرایط محلی استان بصورت خالقانه ،همواره چند
قدم جلوتر از کشاورزان باشند و به گونهای عمل
کنند که کشاورزان آنها را باور داشته باشند.

باید مملکت خود را بسازیم

گفتگو با جوان عراقی که در قم متولد شد ،به سوئد مهاجرت
کرد و هماکنون در نجف است
جوانان دیارمیرزا | عراق از جمله کشورهای جهان است که
جمعیت چند تابعیتی قابل مالحظهای دارد؛ تحوالت سیاسی
و روی کار آمدن حزب بعث در دهه  ۶۰میالدی باعث شد
تا تعداد زیادی از جمعیت این کشور بخاطر مخالفت با
اندیشههای این حزب به آن سوی مرزها مهاجرت کنند.
این مهاجرت از نوعی اجباری آن بود که جزو جنایات جنگی
محسوب میشود .بعثی ها قصد متحد کردن کشورهای
عربی را تحت اندیشه وحدت ،آزادی و سوسیالیزم را داشتند
اما حاصلی جز آوارگی مردم را بدست نیاورد و سرمایه
انسانی این کشور بخاطر حفظ جان گریختند.
ایران یکی از مقاصد مهاجران عراقی بود که از زمان حسن
البکر و سلطنت پهلوی وارد مرزهای کشور شدند و در
سالهای پس از انقالب اسالمی این روند ادامه داشت و با
وجود جنگ  ۸ساله متوقف نشد.
ایران به تنهایی میزبان  ۸۰۰هزار تن از اتباع عراقی بود.
این جمعیت بیشتر در شهرهای مذهبی همچون قم و
مشهد ساکن شدند .تهران ،خرمشهر و اهواز نیز جزو دیگر
شهرهایی بودند عراقیها در آنها ساکن شدند .حاصل این
زندگی کسب تابعیت مضاعف و پناهدگی سیاسی بود .این
جمعیت بیشتر با هموطنان عراقی خود ازدواج میکردند و
فرزندان آنها در ایران متولد میشد.
سید حسین شبار  ۲۲ساله از متولدین شهر قم است؛ پدر
وی که از نجف به ایران آمده بود پس از اقامت در این شهر
با مادری که اصلیتی عراقی داشته ازدواج میکند .به گفته او
 ۶ماه پس از تولدش خانواده تن به مهاجرت دیگری میدهد
و زندگی  ۱۵ساله در سوئد تجربیات فراوانی در اختیار او
قرار داده است.

سید حسین در پاسخ به دلیل بازگشت خانواده اش به عراق گفت :هیچگاه عراق و نجف را ندیده بودم
و زمانی که صدام سرنگون شد شوق دیدار وطنی را که هرگز آن را ندیده و در آن متولد نشده بودم را
داشتم و این آرزو حدود  ۶سال قبل ممکن شد.
او در ادامه گفت :با وجود اینکه میتوانستیم در اروپا زندگی کنیم اینجا را انتخاب کردیم و به نظر من
اینجا بهتر از هر جای دیگری است و ما باید مملکت خود را بسازیم.
او حاال راننده خودرو شخصی است و با تویوتا کمری مدل  ۲۰۱۵که  ۱۳هزار و پانصد دالر خریده،
مسافرکشی میکند .گفتگوی با این راننده که اخالقش خیلی شبیه ایرانیها و رانندگی تند و تیزش شبیه
عراقی هاست و روحیه آرام و همراه با نوعی احتیاطش حاصل یک زندگی در میان چند ملت را به نمایش
میگذارد.
فارسی صحبت کردن او هم مدیون روزگار گذراندن پدر و بویژه مادرش است که به او آموخته است.
فارسی سخن گفتن با او باعث شده بود بهکلی فراموش کنم که زبان رسمی کشور ایران مرزهای
جغرافیایی را درنوردیده است.
سید حسین شبار که در نجف ،شهر پدری خود ساکن است در این سن که اکثر ایرانیها حاضر به
ازدواج نیستند متاهل شده است و با دختری از عراق ازدواج کرده است.

جوانان دیار میرزا | سرپرست روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان گیالن با اعالم خبر نجات جان
سه بیمار با اهدا عضو نوجوان دچار مرگ مغزی
در گیالن ،گفت :اهدا عضو امیر محمد جمالی ۱۵
ساله ساکن شاندرمن ماسال که به دلیل تصادف
دچار مرگ مغزی شده بود ،با رضایت خانواده،
جان سه بیمار را نجات داد.
طلعت کاویانی اظهار داشت ۲ :کلیه این نوجوان
دچار مرگ مغزی در واحد فراهم آوری مرکز
آموزشی درمانی رازی رشت برداشته و به دو
بیمار نیازمند پیوند زده شد و کبد او نیز برای
پیوند به بیمار نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز
منتقل شد.
اعالم رضایت برای پیوند اعضاء از سال  ۱۳۸۷در
گیالن انجام گرفت؛ اولین اهدای عضو در گیالن
توسط خانواده باربد چمن زیبای ،کودک چهار
ساله برای نجات جان یک بیمار کلیوی صورت
گرفت.

حسن آقاجانی

اقتصاد مردم ماسوله باید
ساماندهی شود

جوانان دیار میرزا | حسن آقاجانی شهردار
ماسوله با بیان اینکه خانواده مهم ترین پشتوانه
مسئوالن هستند ،گفت :شهردار باید یک فرد
خدمتگزار باشد .شهردار ماسوله با تصریح
براینکه شهرداری با همه سازمانها تفاوت دارد،
افزود :شهرداری پشتیبان  ۲۴ساعته مردم است.
وی با تاکید براینکه در سه شهرداری گذشته،
ارتباط و خدمت صادقانه به مردم را تمرین
کردهام ،افزود :با مردم و شهر تاریخی ماسوله
بیگانه نیستم.
شهردار جدید ماسوله با یادآوری اینکه مردم
ماسوله عاشق این دیار هستند ،خاطرنشان کرد:
باید از ظرفیت شهروندان برای حفظ و توسعه
ماسوله استفاده کرد.
آقاجانی با اشاره به اینکه برای توسعه ماسوله
به سوی همه مسئوالن دست یاری دراز میکنم،
ادامه داد :مشکالت زیرساختی و اولیه ماسوله را
م کرد.
در اولین اقدام برطرف خواهی 
شهردار ماسوله با بیان اینکه مشکالت ماسوله را
با برنامهریزی برطرف خواهیم کرد ،افزود :درمورد
ورودی و خروجی و پارکینگ شهر ماسوله باید
بررسی و اقدام تخصصی انجام داد.
وی میراث فرهنگی را یاور قانونی شهرداری
دانست و اضافه کرد :اقتصاد مردم ماسوله باید
ساماندهی شود.
آقاجانی با اشاره به اینکه ماسوله در شش ماه
دوم در رکود اقتصادی قرار میگیرد ،گفت :باید به
بازاریان ماسوله در این مدتی که رکود اقتصادی و
گردشگر وجود دارد ،کمک کرد.
وی با بیان اینکه ماسوله افتخار گیالن و نگین
تاریخی ایران است ،ادامه داد :مشکل آب شرب
شهر تاریخی ماسوله باید برای ایام گرم سال
برطرف شود.
شهردار ماسوله خواستار ارائه خدمات رفاهی از
سوی دولت به مردم شد و افزود :منابع درآمدی
شهرداری ماسوله با شهرداری های دیگر تفاوت
دارد.
وی با یادآوری اینکه باید به فکر تحول اقتصادی
در ماسوله باشیم ،خاطرنشان کرد :ماسوله دارای
اندیشمندان و متفکران بزرگی در سطح کشور
است.
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شهردار الهیجان خبر داد:

برگزاری جشنواره
ایدههای برتر در
الهیجان

جوانان دیار میرزا | مسعود کاظمی اعالم کرد:
این جشنواره با هدف مشارکت شهروندان در
تصمیم گیریهای شهری و استفاده از نظر
کارشناسان و متخصصان برگزار می شود.
وی اضافه کرد :معماری ،زیباسازی و سیمای
منظر شهری،محیط زیست ،بهداشت محیط
شهری و مدیریت پسماند ،ترافیک ،حمل
و نقل بار شهری ،خدمات شهری و فضای
سبز ،فنآوری اطالعات و ارتباطات و رسانه،
گردشگری ،المان های شهری ،عمران شهری،
فرهنگی و اجتماعی و هنری و ورزشی و
موضوعات آزاد شامل سایر ایده های مرتبط
با موضوع مدیریت شهری از عنوان های مورد
نظر برای این جشنواره می باشد.
وی اضافه کرد :با تشکیل هیات داوران ایده
های دریافت شده مورد بررسی قرار گرفته و
برترین ها معرفی خواهند شد.
شهردار الهیجان اظهار کرد :الهیجان شهری
با ویژگی ها و جاذبه های فراوان می باشد که
باعث برجسته شدن این شهر نسبت به سایر
شهرها شده و تیم مدیریت شهری نیز با تمام
توان با استفاده از همه پتانسیل ها و ظرفیت
ها برای جهانی شدن این شهر تالش خواهد
کرد.
کاظمی افزود :با تدوین برنامه های چند ساله
با حمایت و پشتیبانی اعضای محترم شورای
اسالمی شهر و مسوالن استان و شهرستان می
خواهیم الهیجان را پرآوازه تر کنیم.
وی افزود :الهیجان شهری است که ساالنه
پذیرای بیش از سه میلیون نفر گردشگر بوده
و ما در نظر داریم با فراهم کردن شرایط الزم،
رضایت شهروندان فهیم و مسافران ارجمند را
جلب نماییم.
در اطالعیه جدید ستاد کل اعالم شد

شرایـط جدیـد اخـذ
گواهینامه اعالم شد
جوانان دیار میرزا | متن اطالعیه ستاد کل نیروهای
مسلح در خصوص ابالغ اجرای ماده  ۵۴قانون بیمه
شخص ثالث به نیروی انتظامی به شرح ذیل است:
بر اساس ماده  ۵۴قانون بیمه شخص ثالث مصوب
مجلس شورای اسالمی پیش بینی شده است که
گواهینامهی رانندگی که قب ً
ال به استناد ماده ۱۰
ً
قانون خدمت وظیفه عمومی صرفا برای دارندگان
کارت پایان خدمت یا مشمولین تعیین تکلیف شده
قابل صدور بوده ،بدون نیاز به ارائه کارت پایان
خدمت و معافیت صادر شود .از سوی دیگر بر اساس
ماده  ۵۸مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب
سال  ۱۳۹۰مجلس شورای اسالمی ،ناجا موظف
به شناسایی ،تعقیب و دستگیری مشمولین غایب
میباشد .از آنجایی که اجرای این مصوبه مجلس
شورای اسالمی تعارضاتی با مواد  ۱۰و  ۵۸مکرر
قانون خدمت وظیفه عمومی را به دنبال داشت،
لذا ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات
مشترک بین مجلس شورای اسالمی و ستاد کل
نیروهای مسلح جمعبندی شد که ناجا نسبت به
اجرای مادهی  ۵۴قانون بیمه شخص ثالث اقدام
نماید ،که البته اجرای این ماده نافی اجرای ماده
 ۵۸مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود.
فلذا به ناجا ابالغ شد ضمن فراهم نمودن مقدمات
کار حداکثر از تاریخ  ۱/۹/۹۶نسبت به اجرای ماده
 ۵۴قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شورای
اسالمی اقدام نماید.

استانی
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شهردار رشت خبرداد:

جشنواره کشوری مطبوعات
در منطقه آزاد انزلی برگزار
می شود

راه اندازی  ۴کمیسیون تسهیل گری در انجام امورات شهری

جوانان دیار میرزا | دکتر مسعود نصرتی با
اعالم راه اندازی  ۴کمیسیون در ساماندهی
بهتر امورات شهرداری بر اساس درآمد واقعی
بیان داشت :کمیسیون تهاتر به عنوان اولین
کمیسیون در زمینه ساماندهی وجوه نقد و غیر
نقد مودیان و مطالبات پیمانکاران می باشد که
متشکل از مدیران و معاونین شهرداری برای
تسهیل در پرداخت مودیان است.
شهردار رشت تصریح کرد :شهرداری در
کمیسیون تهاتر برای تسهیل در کارشهروندان
از جمله گرفتن پروانه و پایان کار و تسهیل
در پرداخت بدهی و اولویتبندی حسابها با
پیمانکاران به مذاکره می پردازد و این روش
برای تسهیل گری و آسان سازی مسیر برای
ایجاد فضای مناسب در ارائه خدمات بهینه به
شهروندان است.

وی در ادامه افزود :کمیسیون اولویت بندی
امالک واقع در شهرداری به عنوان دومین
کمیسیون به اولویت بندی تملک امالکی که
یا در گذشته در تصرف شهرداری قرار داشته
یا امالکی که در مسیر طرحهای شهرداری
قرار گرفته اند می پردازد که کدامیک از این
امالک مصوب طرح تفضیلی است و باید در
الویت تملک شهرداری قرار گیرد.
دکتر نصرتی کمیسیون تخصیص را سومین
کمیسیون تسهیل انجام امورات شهرداری
عنوان کرد و گفت :این کمیسیون نیز
متشکل از مدیران و معاونین شهرداری است
که به تخصیص بودجه ها در راستای درآمد
شهرداری می پردازد و در این کمیسیون،
هزینهها براساس پیش بینی میزان تحقق
درآمد شهرداری انجام خواهد شد.

وی افزود :تخصیص در این کمیسیون بر
اساس در آمد واقعی شهرداری بوده و در
آمدهای پیش بینی شده قابل تحقق در این
تصمیم گیری لحاظ میشوند .بنابراین بدهی
شهرداری بر اساس تحقق واقعی درآمد
خواهد بود.
شهردار رشت کمیسیون الویت بندی پروژه
های عمرانی را چهارمین کمیسیون انجام
امورات شهرداری خواند و اذعان داشت:
در کمیسیون اولویت بندی پروژه های
عمرانی با توجه به ضرورت و براساس نیاز
شهروندان پروژههای عمرانی برنامه ریزی
و اولویتبندی خواهند شد تا بدین ترتیب
با یکپارچگی اجرای پروژهها در مناطق ۵
گانه بهترین خدمات به شهروندان ارائه گردد
و از موازی کاری جلوگیری شود.

جوانان دیار میرزا | کریم خورسندی ،مدیرعامل
خانه مطبوعات استان گیالن گفت :جشنواره کشوری
مطبوعات به مدت سه روز در منطقه آزاد انزلی برگزار
میشود و  ۵بهمن روز اختتامیه این جشنواره است.
وی با اشاره به اساسنامه خانه مطبوعات گفت :اولین
انتخابات الکترونیکی در گیالن انجام شد و بالغ به ۸۰
درصد از خبرنگاران شرکت کردند و هییت مدیره جدید
انتخاب شد.
خورسندی با بیان اینکه دست ما خالی است و بدون
منبع درآمد در حال فعالیت است ،گفت :امیدواریم
مشکالت خبرنگاران استان را به شکل بهتری را حل
نماییم.
وی مشکالت بیمه بصورت همیشگی وجود دارد ،اظهار
کرد :رسانههای استان سرمایه در گردش را ندارند که
بتوانند خبرنگاران خود را بیمه کنند و در وسع ما هم
نیست .خورسندی با اشاره به حذف یارانه مطبوعات
گفت :حذف این یارانه خبر ناگواری برای ما بود و
مشکالت زیادی برای ما ایجاد شد .پیشنهاد بنده این
است که یارانه کاغذ که قبال به ما میدادند را دوباره
از نوع شروع کنند .وی ادامه داد :در دولت هشت ساله
احمدی نژاد یارانه کاغذ حذف شد و قرار بود به صورت
نقدی به ما پرداخت کنند که متاسفانه کمترین یارانه
به گیالن دادند.
خورسندی با اشاره به مالیاتی که برای خانه مطبوعات
گیالن در نظر گرفته شده است ،گفت ۱۳۰ :میلیون
تومان برای خانه مطبوعات گیالن مالیات در نظر گرفته
شده است در صورت عدم پرداخت تا هفته بعد خانه
مطبوعات توقیف میشود.
کاپیتان باسابقه داماش گیالن:

مکاتبات نصرتی با نوبخت پیرامون سه موضوع کلیدی با ارزشی
بیش از  ۳هزار میلیارد ریال

جوانان دیار میرزا | شهردار رشت با صدور سه
نامه به محمد باقر نوبخت ،معاون رئیس جمهور
و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ،پیگیر
سه موضوع کلیدی رشت شد.
در یکی از این سه نامه دکتر مسعود نصرتی
به موضوع پیاده راه فرهنگی رشت و زیرساخت
های ضروری برای تکمیل آن به منظور جذب
سرمایه گذار و تحقق اهداف طرح مصوب
فرادستی پرداخت و گفت :شهرداری رشت اقدام
به اجرای طرح پیاده راه فرهنگی در بافت مرکزی
و تاریخی شهر با هدف ایجاد فضای باز شهری یا
ارتقای کارکرد اجتماعی بافت مرکزی ،افزایش
قابلیت گردشگری در طرح های بازآفرینی
شهری با بهره گیری کامل از منابع مالی محلی
نموده که در بهبود کارکرد بافت مرکزی و
ارتقای فعالیت های شهری و پیشگیری از
فرسودگی محدوده نقش چشمگیری داشته که
ضروری است در چارچوب در چارچوب اهداف
و تعاریف طرح مصوب فرادستی اقداماتی جهت
تکمیل انجام شود.
اقداماتی که به منظور تکمیل پیاده راه مدنظر
شهردار کالنشهر رشت است عبارتند از خروج
ترافیک مربوط به وسایل نقلیه ساکنین از
محدوده با ایجاد دسترسی ساکنین از مسیرهای
خارج از پیاده راه ،تمهید سیستم حمل و نقل
عمومی و تراموا در داخل محدوده طرح و خارج
از آن در جهت شریان های شمالی جنوبی و
شرقی غربی و همچنین ایجاد پارکینگ طبقاتی
در نقاط پیرامونی طرح .در ادامه این نامه
شهردار رشت خواستار تخصیص مبلغ ۱۰۰۰
میلیارد ریال جهت کمک به تامین زیرساخت
های موصوف و جذب سرمایه گذار با هدف
ایجاد قطب بزرگ گردشگری فرهنگی و تاریخی
در بافت مرکزی رشت شده است .در دیگر نامه
ارسالی از سوی شهردار رشت به معاون رییس
جمهور با اشاره به حجم گردشگران ورودی بر
ضرورت احداث معابر شریانی در رشت تاکید
شده است که از جمله این معابر کمربندی
 ۹۰متری دور شهر به طول  ۶۴کیلومتر و با
سطح خدمات فراشهری خواهد بود و از آنجا
که اختصاص اعتبار از ردیف های منابع مالی
محلی خارج از توان شهرداری است تقاضای
مساعدت در واگذاری اراضی سپیدرود و
همچنین تخصیص مبلغ  ۱۰۰۰میلیارد ریال
مطرح شده است.

دکتر نصرتی در این نامه با بیان اینکه رشت در جایگاه تنها
کالنشهر ناحیه خزری و رده دوم پرتراکم ترین شهر ایران
هرساله پذیرای موج گسترده ای از گردشگران و هموطنان
عزیز است گفت :افزون بر اسکان موقت و بهره برداری از
امکانات تفریحی شهر بنا به موقعیت جغرافیایی از امکانات
زیرساختی و ترابری رشت جهت مسافرت به سایر نقاط
استان بهره می برند و چنین روندی مدیریت شهری را
ملزم به اختصاص منابع به منظور احداث معابر شریانی و
مهم می نماید .شهردار رشت در ادامه نامه خود کمربندی
 ۹۰متری دور شهر رشت به طول  ۶۴کیلومتر را از جمله
معابر پراهمیت دانست و توضیح داد :این کمربندی امکان
اتصال میدان گیل به جاده رشت-فومن ،انزلی و الهیجان را
میسر می کند و موجب انتقال ترافیک عبوری و همچنین
کنترل ترافیک و تسهیل دسترسی سکونتگاه های خاص
نظیر مسکن مهر رشت و سایر شهرک های حاشیه ای
می گردد .وی در ادامه سطح خدمات این کمربندی را
فراشهری دانست و با اعالم اینکه شروع عملیات اجرایی این
کمربندی خارج از توان اختصاص اعتبار از ردیف های منابع
مالی محلی است خواستار مساعدت معاون رییس جمهور
شد .شهردار رشت با اشاره به اینکه نزدیک به  ۶۰درصد
عرصه فاز اول طرح با استفاده از الگوی تخصیص زمین به
مسکن مهر است در خصوص واگذاری اراضی سپیدرود به
شهرداری رشت در محدوده طرح خواستار مساعدت
شد و همچنین تقاضای اختصاص  ۱۰۰۰میلیارد ریال

اعتبار جهت اجرای فاز اول کمربندی از میدان گیل تا
بلوار الکان با هدف ثانویه تخلیه ترافیک مسکن مهر و
شهرک های اقماری بلوار الکان مطرح کرد .در سومین
نامه شهردار رشت به رییس سازمان برنامه و بودجه
کشور نیز به موضوع تاالب عینک به عنوان بزرگترین
تاالب درون شهری کشور که اخیرا در کنوانسیون رامسر
به ثبت رسیده است پرداخته شد و با تاکید بر ضرورت
تبدیل شدن این تاالب به قطب گردشگری تقاضای
صدور سند مالکیت برای شهرداری رشت و مساعدت
های مالی و محیط زیستی مطرح شد.
در این نامه شهردار رشت با تاکید بر بهره گیری کامل
از این نعمت خدادادی خواستار تسهیل در صدور سند
مالکیت بر عرصه آبی برای شهرداری رشت با همراهی
وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای گیالن شد.
دکتر نصرتی همچنین خواستار اجرای طرح ویژه برای
جلوگیری از ورود فاضالب خانگی به تاالب عینک شد
و در ادامه نیز آزادسازی و تملک امالک واقع در حریم
تاالب با اختصاص مبلغ  ۱۰۰۰میلیارد ریال را به منظور
بهره مندی از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاری
ضروری دانست .شهردار رشت با تاکید بر سرمایه گذاری
مشترک با رویکرد و اراده مدیریت شهری جهت ایجاد
یک قطب گردشگری طبیعی و شهری خواستار اقدام
مقتضی از مراجع ذیربط در خصوص درخواست های
سه گانه فوق شد.

هدف ما فقط صعود به لیگ یک است

جوانان دیار میرزا | محمد مختاری ،کاپیتان محبوب و
باسابقه داماش گیالن در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا با
بیان اینکه تیم داماش در سال جاری با سرمربیگری
وحید رضایی بسیار یکدست و خوب شده است ،گفت:
امسال تمامی بازیکنان اصلی ،ذخیره و حتی کسانی
که جزو  ۱۸نفر نیستند همکاری خوبی دارند و برای
تیم تالش میکنند .مختاری در رابطه وضعیت مالی
داماش نیز با بیان اینکه وضعیت مالی تیم اصال خوب
نیست ،تصریح کرد :بنده به شخصه از اول فصل هیچ
پولی دریافت نکردم و  ۵۰درصد از قرارداد فصل
گذشته خود طلبکار هستم.
کاپیتان محبوب داماش گیالن همچنین ادامه داد:
هماکنون به صورت مجانی برای تیم بازی میکنیم
و اگر بخواهد همین روند ادامه یابد ،احتمال دارد در
آینده به مشکل بخوریم .بازیکن باسابقه داماش با
اشاره به اینکه کسی در استان نیست که از ما حمایت
کند ،گفت :همه حرف میزنند؛ همه میآیند به ما
سر میزنند ،قول الکی میدهند و میروند .مختاری
افزود :من مدت هاست در رشت فوتبال بازی میکنم
و به این شرایط عادت کردهام ولی شرایط بسیار سخت
است .وی گفت :اینکه یک نفر یک تنه بیاید و تیم
را اداره کند شدنی نیست و شدیدا به مشکل مالی
برخورد کردیم.
بازیکن باسابقه داماش با اشاره به اینکه از لحاظ
پرداختی به بازیکنان و حتی البسه دچار مشکل
هستیم ،گفت :اگر این روند ادامه پیدا کند بر روی
کار تیمی تأثیر می گذارد و مشکالت مالی تنها مشکل
تیم ماست.
وی گفت :هدف اصلی ما فقط صعود به لیگ یک است
و تاکنون نیز نتایج ما این موضوع را اثبات می کند
ولی باید بستر نیز برای رسیدن به این هدف فراهم
باشد .مختاری در ادامه با اشاره به اینکه نمیشود فقط
از بازیکنان انتظار داشت از جان و دل مایه بگذارند،
گفت :تعدادی از بازیکنان ما کرایه ماشین ندارند و
بزرگان تیم و کادرفنی این هزینه را تأمین می کنند.
کاپیتان محبوب داماش گیالن گفت :ما از نظر
تاکتیکی و فنی هیچ مشکلی نداریم و تنها وضعیت
مالی مناسبی نداریم.
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جعفرزاده در سومین کنگره حزب مردمی اصالحات:

پای نظامی که امام راحل برای ما ترسیم کردند خواهیم ماند

خبر

نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل
و ترافیک شورای شهر رشت:

حضـور مجدد خودرو
در پیادهراه بازگشت به
عقب است

جوانان دیارمیرزا | نائب رئیس کمیسیون
حمل و نقل و ترافیک شورای رشت گفت:
مباحثی که در جلسه امروز مطرح شد
بسیار کلیدی و مهم هستند و باید با در نظر
گرفتن تمامی جوانب آن را مورد بررسی
قرار دهیم.
رضا رسولی افزود :متاسفانه به علت عدم
دقت مدیر مطالعات حمل و نقل و ترافیک
شهرداری رشت از داشتن انبوه بر در
رشت طی ده سال آینده محروم شدیم
و باید با وی برخورد شود .وی بیان کرد:
بحث حمل و نقل ریلی یک مبحث پدافندی
است و بعلت از دست دادن مبحث تراموا
واقعا ناراحت و عصبی هستم و تقاضا دارم
تسلیم این طرح نشویم و برای دفاع حقوق
شهر تالش کنیم.
نائب رئیس کمیسیون ترافیک شورای
رشت با اشاره به اینکه باید سریعا خطوط
ویژه در کریدورهای مصوب رشت اجرایی
شود ،گفت :مردم رشت مظلوم هستند و ما
نباید موکول شدن تراموا به ده سال آینده
را بپذیریم .رسولی پرسنل پلیس راهور را
طالیه داران کنترل ترافیک رشت دانست و
گفت :با تحویل دادن مرکز کنترل ترافیک
به هر نهادی کامال مخالفم چون تمام
هزینههای راه اندازی این مرکز از بیت
المال و جیب مردم تامین شده است .وی
افزود :بنده معتقدم که نداشتن مرکزکنترل
ترافیک بهتر از سپردن مالکیت آن به
یک نهاد خصوصی میباشد .نائب رئیس
کمیسیون ترافیک شورای رشت بیان کرد:
قطعا پیاده راه رشت نیازمند ارزیابی است
و شهر محل تعامالت اجتماعی است و نا
همگونی اجتماعی بزرگترین مشکل فعلی
رشت می باشد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد زیر ساختها
در رشت تصریح کرد :باید اختالالتی که
با سوء مدیریت و عدم اجرای طرح های
ترافیکی در رشت ایجاد شده است را
برطرف و نباید همه مشکالت ترافیکی و…
را به پیاده راه نسبت دهیم.
رسولی در خاتمه گفت :اگر مجددا در پیاده
راه شاهد حضور و تردد خودروها باشیم در
واقع به عقب بازگشتهایم و بنده معتقدم
بجای اینکار باید روی ساماندهی مشاغل
تمرکز کنیم.

جوانان دیارمیرزا | غالمعلی جعفرزاده در
سومین کنگره حزب مردمی اصالحات با
اشاره به شخصیت مرحوم آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی اظهارکرد :آیتاهلل هاشمی یعنی
 ۵۰سال خدمت ،مظلومیت و جفایی که در
حق ایشان شد.
عضو فراکسیون مستقلین والیی مجلس
شورای اسالمی افزود :باید کشور به نقطه
اول برگردد؛ به همان چیزی که سال ۵۷
وعده آن را به مردم دادید و آقای هاشمی بنا
داشت به آن نقطه برسیم.
وی با تاکید بر اینکه آینده سیاسی کشور
به احزاب امید دارد ،خاطرنشان کرد :ما باید
مطالبات مردم را از حاکمیت داشته باشیم.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به
ارسال کمکهای مردمی به مناطق زلزلهزده
گفت :ما چهکار کردهایم که مردم میگویند
ما خودمان میخواهیم امکانات را به مردم
برسانیم و به مسئوالن اعتماد نداریم!
جعفرزاده با تاکید بر اینکه احزاب باید بهدور
از افراط و تفریط کار کنند،

تصریح کرد :نباید بگذاریم یکی با پوپولیست و لباس رفتگری
شعار خادمی مردم را بدهد .وی با تاکید بر اینکه ما پای نظامی
که امام راحل برای ما ترسیم کردند خواهیم ماند ،گفت :حواستان
به بذر ناامیدی در جامعه باشد و ما میتوانیم کشور را بسازیم.

نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه ما منتقد
دولت هستیم ،گفت :این دولت تنها بیرق ما است و باید
تالش کنیم موفق شود مبادا با دست خودمان این بیرق را
زمین بزنیم.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس:

دین فروشی و اخالق فروشی نباید الگوی سیاسی و رفتاری انسانها باشد
جوانان دیارمیرزا | حجت االسالم والمسلمین
محمدمهدی افتخاری در مراسم سوگواری
شهادت امام رضا(ع) در حوزه علمیه فومن با
بیان اینکه محبت اهل بیت(ع) در دل همه
مسلمانان نهادینه شده است ،گفت :محبت
ابراز زبانی و مودت ابراز عالقه در عمل است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه شیعیان
نسبت به اهل بیت(ع) مودت دارند ،افزود:
مومنان باید در دوستیها و عالقهها دقت
داشته باشند.
وی با تصریح بر اینکه مومنان باید دارای
قلبهای خالص از غیر بدیها باشند ،متذکر
شد :محبت و مودت به پیامبر اسالم (ص)
و اهل بیت(ع) موجب کسب توفیق برای
مسلمان میشود.
افتخاری با یادآوری اینکه همزمانی پایان ماه
صفر با شهادت امام رضا(ع) نشانه الهی و
نیازمند تفکر است ،متذکر شد :امام رضا(ع)
ف شیعیان است.
امام رئو 
وی با اشاره به اینکه سرچشمه دین گریزی
امروز ،با مقدمات از پیش تعیین شده از
سوی سکوالرها است ،خاطرنشان کرد:
برخیها با تحریف سخنان بزرگان به دنبال
آسیب رسانی به دین و فرهنگ هستند.
نماینده مردم فومن و شفت با بیان اینکه
سکوالرها با ایجاد شبهه در دین و در دل
جوانان وارد شده اند ،متذکر شد :سکوالرها
به دنبال جدایی دین از سیاست هستند.

افتخاری با تاکید بر اینکه در مقابل مامونها باید دین
مدارانی مانند ائمه اطهار(ع) قد علم کنند ،افزود :دین
دوستدار و برنامه کامل زندگی انسانها است.
وی با تاکید بر اینکه فرزندان پیامبر اسالم(ص) امروز اگر هر
جایی که مدفون هستند چراغهای بسیاری را پرنور کردهاند،
گفت :مامون زمان هم اکنون در حال دین ستیزی و فرهنگ
ستیزی است.
افتخاری با تصریح بر اینکه مسئوالن باید در مقابل تهاجم
فرهنگی و ضد اسالمی دشمنان بیدار و نگران میز و صندلی
خود نباشند ،خاطرنشان کرد :خواب غفلت متولیان دینی
باید از بین برود.
این مسئول با اشاره به اینکه تعصبهای بی مورد موجب
جدایی جوانان از دین خواهد شد ،اضافه کرد :افراد آگاه
جامعه باید رخت مبارزه با دین ستیزان و فرهنگ ستیزان
را برتن کنند.

وی با یادآوری اینکه امام حسین(ع) متعلق به همه
جهانیان است ،گفت :رفتار و گفتار و کردار مومنان باید
حسینی باشد.
افتخاری با تاکید براینکه مومنان حقیقی باید دارای نشان
الهی و دینی باشند ،ادامه داد :خداوند محرم اسرار انسان
و انسانها باید محرم اسرار یکدیگر باشند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با بیان اینکه امروزه
برخیها از محرمیت اسرار دوستان بویی نبرده اند و درد و
دل دوستانشان را با قصد ریختن آبرو افشا میکنند ،اضافه
کرد :دین فروشی و اخالق فروشی نباید الگوی سیاسی و
رفتاری انسانها باشد.
افتخاری با تصریح براینکه دین مداری و ارادت به خداوند
باید در ذات انسان حک شده باشد ،ادامه داد :صبر در بالها
و گرفتاریها از مهم ترین نشانههای مومنان است.

گفتگوی خواندنی دیارمیرزا با جاسم ویشگاهی

از مربیگری در تیمملی سوئد تا پیشبینی کسب مدال توسط آویشن باقری در المپیک ۲۰۲۰
جوانان دیارمیرزا | جاسم ویشگاهی از قهرمانان
اسبق کاراته جهان و از مربیان حال حاضر کشور
است .او مجموعا باالی  ۲۵مدال در مجموع
مسابقات رسمی ،جامها و کاپهای بینالمللی
کسب کرده است .به بهانه آغاز به کار آکادمی
کاراته جاسم ویشگاهی در بندر انزلی مصاحبهای
با ایشان انجام دادیم.
متولد چه سالی هستید و از چه سالی کاراته
را آغاز کردید؟
من متولد  ۱۳۶۱در بندر انزلی هستم و از ۵
سالگی در سال  ۱۳۶۶وارد ورزش کاراته شدم
اولین باشگاهم پاس بود و زیر نظر محسن حقانی
فر و حسن صید گر کاراته را آغاز کردم.
اولین باشگاه حرفه ای که با آن قرار داد
بستید چه باشگاهی بود؟
آن موقع مثل فوتبال ،والیبال و سایر رشته ها پول
نبود ولی در  ۱۷سالگی با پاس تهران قرار داد ۷
میلیونی بستم.
چند سال عضو تیم ملی بودید و چند مدال
کسب کردید؟
از سال  ۱۹۹۸تا  ۲۰۱۰عضو تیم ملی بودم .در
سال  ۲۰۱۰بعد بازی های گوآنجو که آخرین
بازیم را انجام دادم ،دو سال به خاطر مصدومیت
دیسک کمرم تمرین نکردم .در سال  ۲۰۱۲دوباره
به تیم ملی برگشتم و در وزن  ۸۴-فیکس شدم
ولی در همان سال خداحافظی کردم ۲۰ .مدال
در مسابقات رسمی کسب کردم اما مجموعا باالی
 ۲۵مدال در مجموع مسابقات رسمی ،جامها و
کاپهای بین المللی که شرکت کردم ،کسب
کردم.
به موسیقی و فیلم عالقه دارید؟ خواننده
مورد عالقه تان کیست؟
به موسیقی عالقه دارم در موسیقی سنتی استاد
شجریان و در موسیقی پاپ محسن یگانه را
میپسندم و در فیلمها هم فیلمهای اکشن
خارجی و کمدی ایرانی را دوست دارم.

از کاراته در زندگی شخصی استفاده کرده اید؟
در دوران بچگی بله
معموال گفته میشود کسانی که به ورزشهای
رزمی رو میآورند ،در بچگی پر انرژی یا به اصطالح
شر بودهاند آیا چنین دیدگاهی را قبول دارید؟
هم می شود گفت بله هم خیر من خودم در دوران
کودکی تا سنی شر بودم تا اینکه کاراته واقعی را یاد
گرفتم نظر به اینکه کاراته میتواند به آدم آرامش
دهد؛ وقتی به درک باالیی از کاراته رسیدم در
بیرون از باشگاه به آرامش هم رسیدم.
با مسعود رهنما در ارتباطید؟ آیا به پستهای
مدیریتی در حد آقای رهنما فکر می کنید؟
بله مسعود رهنما هم باشگاهی من در پاس بود و
همچنین زمانی که با استاد صیدگر و حقانی فر
استارت زدم ایشان یکی از پیشکشوتان من بودند.
در مورد سوال دوم شما نه چون فعال به آرامشی
رسیدم و نمیخواهم فعال استرسی به من وارد شود
و در زمینه مربیگری هم در حال حاضر در حد
خدمت به انزلی و استان فکر میکنم.
غیر از کاراته به چه رشتهای عالقه دارید؟
فوتبال ،والیبال و شنا
مدتی با تیم ملوان هم تمرین کردید .قضیه چه بود؟
من سال  ۲۰۰۶قبل از مسابقات جهانی و بازیهای
آسیایی دوحه قطر خیلی عالقهمند بودم وارد
فوتبال شوم .در بچگی فوتبالیست خوبی بودم
و حتی در تیم منتخب نونهاالن گیالن هم بودم
و وقتی پیش آقای احمدزاده رفتم ایشان گفتند
چندین جلسه با ما تمرین کن .ابتدا خیلی جدی
نبود ولی وقتی جدیت من را در تمرینات دید
گفت برای نیم فصل بعدی میتوانی به خدمت تیم
دربیایی به شرطی که از کاراته خداحافظی رسمی
کنی .وقتی چنین موضوعی را به من گفت بعد از
فکر کردن به اینکه شاید امسال محمد احمدزاده
باشد ،سال بعد مربی دیگری باشد و ممکن بود
سلیقه آن مربی به بازی من نخورد به این نتیجه
رسیدم که به کاراته ادامه دهم.

چند بار آسیب جدی دیدی؟
آسیب که زیاد دیدم ولی آسیب جدی که برای من معضل
شده و بر روند زندگیم تاثیر گذاشته ،آسیب دیدگی دیسک
کمرم است .در سال  ۲۰۰۸که این اتفاق برایم افتاد
نمیخواستم در مسابقات جهانی ژاپن شرکت کنم و حتی
بدون تمرین مربی از من خواهش کرد که به این مسابقات
بروم و به تیم هم کمک کنم و بعد از این مسابقات به
مدت دو سال هیچ تمرینی نکردم .بعد از دو سال شروع به
تمرین کردم و به مسابقات دانشجویان جهان رفتم و در آنجا
طال گرفتم که در آن زمان  ۵ماه بچه های تیم ملی برای
مسابقات گوآنجو در اردو بودند و شورای کمیته فنی نظر بر
این دادند که من در انتخابی شرکت کنم .بعد از گوآنجو نیز
دو سال به خودم استراحت دادم و دوباره به میادین برگشتم
و در انتخابی شرکت کردم و وزن  ۸۴-را گرفتم ولی از تیم
ملی خداحافظی کردم.
چطور شد از لیست امید و آقای روحانی حمایت
کردید؟
هر کسی یک دید سیاسی در ذهن خود دارد من آدم
سیاسی نیستم و دوست ندارم هیچوقت ورزش وارد سیاست
شود اما به عنوان یک فرد در زندگی شخصی و در ذهن خود
عقاید و دیدگاههایی داشتم که در آن زمان به نظرات آقای
روحانی نزدیک تر بود.
حرف آخر؟
تشکر میکنم از کسانی که شهر و استان را حمایت می
کنند و امیدوام شاهد روند رو به رشد و پیشرفت برای شهر
و استانمان باشیم.

سخننور

پیامبر اکرم (ص) :
كسى كه بدون صالحيّت علمى براى
مردم فتوا دهد ،خود را هالك ساخته و
ديگران را نيز به هالكت انداخته است.

ادامه سرمقاله  -مدیریت بحران علمی
کاربردی است که به وسیله مشاهده
سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل
آنها در جستجوی یافتن ابزاری است
تا بوسیله آنها بتوان از بروز بحرانها،
پیشگیری نمود و یا در صورت بروز ،در
خصوص کاهش اثرات آن ،امداد رسانی
سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود.
امروزه عمدهترین نقاط ضعف مدیریت
بحران ،عدم هماهنگی بین مجریان با
آسیب دیدگان یا مردم عادی جامعه
است .پدیدهای که نمونه بارز آن را در
حادثه پالسکو دیدیم و در همان موقع
نیز کارشناسان بر لزوم آموزش صحیح
مدیران و مردم تاکید داشتند زیرا به باور
کارشناسان و اهل فن ،همه این موارد
آموختنی هستند و کشورهای توسعه
یافته دنیا ،تجارب مفیدی در امر آموزش
این مولفهها به شهروندان خود دارند که
میتواند برای سایر کشورها بسیار مفید
باشد .از این رو بی گمان اگر میبینیم
کوچکترین نزاعی در خیابان یا منزل به
سیلی و نهایتا جرح و شاید قتل ختم
میشود ،باید به دنبال اندازه گیری سطح
آموزش همگانی در جامعه بباشیم نه
فرافکنیهای مرسوم .متاسفانه حوادثی
نظیر پالسکو یا هین زلزله اخیر کرمانشاه
و یا حتی حوادث عادی پیرامون ما نشان
میدهد که مدیر ما ،پلیس ما ،دانش آموز
و معلم ما و مهمتر از همه خانوادههای ما
در اغلب موارد هیچگاه فرصت آموزش
صحیح مهارتهای مهم زندگی از جمله
«هوش هیجانی» (عاطفی) و مدیریت
بر خود یا دیگران در مواقع بحران را
نداشتهاند .همانطور که فرصت آموزش
«هوش رسانهای» یا «هوش مالی» را
نداشته اند .لذا به نظر میرسد اگر وضع
به همین روال ادامه یابد و به امر آموزش،
آنگونه که باید بها ندهیم ،باید صدای این
سیلیها و چه بسا صداهایی مهیب تر از
این سیلی ها را بارها در جامعه بشنویم.
«آموزش» جریانی است که افراد طی
آن مهارتها ،نگرش و گرایش مناسب
برای ایفای نقشی خاص را میآموزند؛
نقش یک مدیر ،نقش یک پدر ،نقش
یک مامور ،نقش یک شهروند و صدها
نقش مهم دیگر که هر کدام در جامعه
اثربخشی خود را دارند .متاسفانه وقتی
صحبت از آموزش به میان می آید همه
به فکر آموزش و پرورش و سیستم رسمی
آموزش میافتند .شکی نیست که مدرسه
به عنوان نماد آموزش رسمی در کشور،
اصلی ترین نهادی است که میتواند در
امر آموزش جامعه از سنین طفولیت تا
بزرگسالی کمک کند اما این هه آنچیزی
نیست که الزم داریم .جالب است بدانیم
اکنون در دنیا بیش از این ،به سیستم
آموزش غیر رسمی بهاء داده میشود.
امروزه بخش مهمی از آموزش جامعه بر
عهده رسانه هاست و رسانهها پرکاربرد
ترین ابزارهای آموزش غیر رسمی
محسوب میشوند .در میان رسانههای
جمعی نیز ،رادیو و تلویزیون از لحاظ اثر
بخشی ،جایگاه ویژهای دارند .این وسایل
در کنار شبکههای اجتماعی مجازی به
دلیل گستردگی پوشش جغرافیایی و
دامنه وسیع مخاطبین ،میتوانند یکی
از مهمترین ابزارهای فرهنگسازی
محسوب شوند .البته نباید فراموش کنیم
کاربرد این ابزارهای رسانهای در آموزش
غیر رسمی کشورهای مختلف ،شدیدا
تابع هدفهای توسعه و رشد آن کشورها
و قابلیت های رسانه آنهاست .از این رو،
تفاوتهای چشمگیری که در کاربرد و
محتوای آموزشی رسانهها در جوامع
گوناگون یافت میشود ،کامآل منطقی به
نظر میآید .جا دارد اکنون که سطح سواد
عاطفی و دانش مدیریتی مردم در جامعه
تا این حد پایین است در کنار آموزش
رسمی از این ابزارها نیز در ارتقای سطح
سواد جامعه بهره گیریم و تنها در این
صورت است که می توانیم امیدوار باشیم
در بحرانها و مواقع حساس صدای خشن
یک سیلی به صدای آرامش بخش نوازش
تبدیل شود.

