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وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از منطقه آزاد انزلی:
روند اجرای طرح ملی اتصال ریلی به مجتمع 

بندری کاسپین قابل قبول نیست

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
انزلی  آزاد  منطقه  از  امروز  صبح  دارایی  و 
بازدید کرد و در دیدار با مدیرعامل، اعضای 
هیأت مدیره و معاونین این سازمان، ضمن 
انتقاد از روند اجرای طرح ملی اتصال ریلی 
به مجتمع بندری کاسپین خاطرنشان کرد: 
پیگیری الزم برای تصویب طرح توسعه این 
خواهد  انجام  را  وزیران  هیأت  در  منطقه 

داد.
به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
طرح  تکمیل  جریان  در  الزم  تحرک  عدم 
ملی اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه ریل 
سراسری از سال گذشته تا کنون، خواستار 
بهره گیری از تمام ظرفیت ها و توانمندی 
های مدیریتی و بخش خصوصی بهره مند 
از این زیرساخت شده و اظهار داشت: صرف 
انجام کار در محدوده منطقه نافی پیگیری 
همه جانبه برای سرعت بخشیدن به فرایند 
اجرای  مسئول  نهادهای  از سوی  همکاری 

زمانی که  تا  نیست، چراکه  ملی  این طرح 
طرح مزبور از قابلیت بهره برداری از سوی 
نباشد،  برخوردار  مردم  و  اقتصادی  فعالین 

موضوع قابل قبول نیست.
دولت  جهادی  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
جمهور  رییس  ویژه شخص  به  و  سیزدهم 
پیگیری  میزان  و  حجم  افزایش  خواستار 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  ازسوی 
شده  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  انزلی 
و ضمن تصریح بر همراهی خود در مسیر 
بخشیدن  سرعت  به  مربوط  امور  پیگیری 
شهرسازی  و  راه  وزارت  از  ملی  طرح  این 
با  کرد:  اضافه  بودجه،  و  برنامه  سازمان  و 
کنسرسیومی  تشکیل  همچون  هایی  مدل 
پیگیری  و  دولتی  و  خصوصی  بخش  از 
طرح  این  ماندگی  عقب  توان  می  مضاعف 
ملی را برطرف نمود تا شاهد بهره برداری 

از آن در سال جاری باشیم.
اکبری  اوسط  علی  نشست،  این  ابتدای  در 

مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رییس  مقدم، 
گزارش  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
و  مزایا  ها،  ویژگی  خصوص  در  مبسوطی 
خصوص  در  خود  متبوع  سازمان  عملکرد 
به  انزلی  آزاد  منطقه  اتصال  ملی  طرح 
در  سازمان  این  که  سراسری  ریل  خط 
محدوده خود به انجام رسانده؛ و توانمندی 
کاسپین  و  انزلی  بندری  مجتمع  دو  های 
اند  شده  واقع  منطقه  این  محدوده  در  که 
فعالین  مشکالت  مهمترین  و  کرد  ارائه 
مشتمل  را  گذاران  سرمایه  و  اقتصادی 
دار  خدشه  و  ساحل  حریم  سازی  آزاد  بر 
کاهش  گمرکی؛  کشی  فنس  حریم  شدن 
محدوده  افزایش  لزوم  و  منطقه  محدوده 
سرمایه  های  طرح  به  ارائه  منظور  به  آن 
ناشی  مشکالت  خارجی؛  و  داخلی  گذاری 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  اعمال  از 
شهرک  سومین  احداث  بر  مترتب  مسائل 
کشوری  تقسیمات  قبل  از  منطقه  صنعتی 

گفتنی است مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از  این نشست گزارش عملکردی  انزلی در 
ظرفیت ها و عملکرد این منطقه در شاخص 
نمود  ارائه  مقاومتی  اقتصاد  مختلف  های 
که می توان به نمونه هایی چون صادرات 
واحدهای  صادرات  دالری  میلیون   ۲۰.۳
دالری  میلیون   ۸/۲۵۹ و  منطقه  تولیدی 
ناشی از صادرات مجدد ؛سهم ۲۰ درصدی 
کشور  نیاز  مورد  خوراکی  روغن  تأمین  در 
و افزایش ۱۷ درصدی جذب سرمایه گذار 
ریالی  میلیارد   ۲۶۴۲۳ جذب  با  داخلی 

اشاره کرد.
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سرمایۀ  مهمترین  خجسته:  کمیل 
پیداست.  هم  اسمش  از  دانش بنیانی 
نیست.  تحریم  قابل  دانش  است.  دانش 
است.  تکثیرشونده  نیست.  محدود شونده 
آزمایشگاه  و  دانشگاه  از  دانش  اگر 
تجاری  محصول  به  تبدیل  و  شود  خارج 
باشد  زیاد  محصوالت  این  تعداد  و  شود 
سوار  آن  بر  کشور  اقتصاد  به طوریکه  
نمی شود،  تحریم  اقتصاد  آن  دیگر  شود؛ 
پهنای  در  می تواند  و  ندارد  محدودیت 
گسترده  بزرگتر  حتی  و  ملی  جغرافیای 

شود. 
اقتصاد  حافظ  و  سازنده  مهم،  نون  سه 
باید  سیاستگذار  که  است  دانش بنیان 

تامین کند: را  این سه 
۱. نیروی انسانی دارای دانش و مهارت: 
دانش بنیان  اقتصاد  علیه  مهاجرت  پدیدۀ 
متصل  انسانی  نیروی  به  دانش  است. 
دولت های  خاطر  همین  به  است. 
ترفندها  انواع  با  می کنند  تالش  غریبه 
منهای  را  بازوها  و  مغزها  امتیازها  و 
نتیجه ی  بکشانند.  خود  سمت  به  قلب ها 
در  و...  طالیی  ویزای  استارتاپی  ویزای 
و سازمان هایی در  افراد  از کشور،  خارج 
گسترده  مهاجرفرستی  که  کشور  داخل 
را در دستور کار خود قرار داده اند حمله 
افراد  است.  دانش بنیان  اقتصاد  این  به 
انتخاب  خودشان  را  زندگیشان  مسیر 
مکنده های  این  مقابل  در  اما  می کنند 
موظف  دولت    مهاجرفرستی،  قدرتمنِد 
را جایگزین کند.   این طرح ها  بدل  است 
فناورانه،  جدید  دنیای  در  نوآوری:   .۲
دانش های  و  فناوری ها  بین  همگرایی 
نانو،  ارتباطاتی،  فناوری  قبیل  از  متعدد 
علوم  شناختی،  علوم   زیست فناوری، 
را  محصوالت  از  جدیدی  شکل  انسانی 
رویکرد  و  نگاه  این  به  باید  می سازد. 
نوین  محصوالت  تا  بشود  داده  اهمیت 

شوند.  خلق  دانش پایه 
حباب  در  زندگی  ملی:  نفع   .۳
از  و  تجربه کرده اند  برخی  را  استارت اپی 
تجربیات خوب  هستند.  آگاه  آن  مصائب 
اما کم اثر به طوریکه معروفست از هر ده 
نه تای آن شکست می خورد.  استارت اپ، 
موفق  تجربیات  و  پیشین  شکست های 
ریل  می دهد  نشان  حوزه  این  در  قبلی 
باید  دانش بنیانی  حوزۀ  در  جدیدی 
شاید  اوال  منظور  همین  به  شود.  ایجاد 
حل  و  استودیویی  استارت اپ  الگوی 

و مسئله 
و  بزرگ  مجموعه  یک  محورشدن  ثانیا 
است  موثر  ملی  اقتصاد  بر  که  توانمند 
شکل دهی  برای  خوب  الگوی  یک 

باشد. دانش بنیانی  اکوسیستمی 
دارد:  قدرتمند  پیشران  پنچ  ایران 
و  صنعت  کشاورزی،  شیالت،  معدن، 
پنج  این  حول  که  اجتماعی  خدمات 
هولدینگ های  و  شرکت ها  پیشران 

بزرگ و موفقی هم وجود دارند. 
دانش بنیان ها  و  استارت اپ ها  درواقع 
خودش  که  قدرتمند  سرشبکۀ  یک  ذیل 
است  متصل  مردم  به  و  است  تجاری 
می توانند سریع و ناظر به مسائل زندگی 
و  می کنند  رشد  اقتصادی  نظام  و  مردم 
با  و  می رسند  انبوه  مخاطب  به  زودتر 
اثر  ملی  اقتصاد  بر  شده  ایجاد  هم افزایی 

می گذارند.
به  را  نفتی جای خود  بشکه های  به  نگاه 

می دهد. مردم  به  پاسخگویی 

سه نون دانش بنیانی
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روایت سخنگوی دولت از ۴۰ اقدام 
دولت سیزدهم در ۲۰۰ روز گذشته

علی بهادری  جهرمی دبیر و سخنگوی دولت با 
انتشار پستی در صفحه شخصی خود در توئیتر، 
فهرستی از ۴۰ اقدام دولت سیزدهم در ۲۰۰ روز 

گذشته را ارائه کرد.
وی در این توئیت نوشته است: »از آغاز دولت 
مردمی ۲۰۰ روز گذشت. کارهای مهمی با کمک 
را فهرست  اقدام  تنها ۴۰  انجام شده که  مردم 

کرده ام. آینده روشن است«
برخی از اقدامات دولت سیزدهم که در این پست 

منتشر شده به این شرح است:
۱- انجام ۱۸ سفر استانی رئیس جمهور و حضور 

دولت در کنار مردم
۲- واکسیناسیون عمومی و مهار کرونا، با واردات 
حدود ۱۶۰ میلیون دوز واکسن و تولید بیش از ۶۰ 
میلیون دوز واکسن داخلی و تزریق ۱۴۶ میلیون 

دوز واکسن
سازمان  در  ایران  دائم  عضویت  پذیرش   -۳
سازمان  در  فعال  حضور  و  شانگهای  همکاری 

همکاری اکو و مجمع کشورهای صادرکننده گاز
۴- مدیریت مصرف و توزیع سوخت و جلوگیری 

از قطع گاز خانگی در زمستان
برای  نفت  وزارت  بزرگ  قراردادهای  انعقاد   -۵
از ۱۱  بیش  ارزش  به  گاز  و  نفت  میادین  توسعه 

میلیارد دالر
۶- آغاز پرشتاب نهضت ملی مسکن، با ثبت نام 
بیش از ۵ میلیون نفر و تأمین زمین برای یک 

میلیون مسکن
کشور  خارجی  تجارت  درصدی   ۴۰ رشد   -۷
کشورهای  در  ایران  تجاری  مرکز   ۶ تأسیس  و 

مختلف
۸- حذف امضاهای طالیی و تسهیل صدور مجوز 
کسب وکار و افزایش ۳۰ برابری سرعت صدور 

مجوز برای مشاغل خانگی
۹- مقابله با پدیده فیش های حقوقی نجومی و 

ممنوعیت پرداخت های غیرمتعارف
۱۰- آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح بزرگ صنعتی 

و پیشران به ارزش ۱۷ میلیارد دالر
۱۱- رفع کمبود کاالهای اساسی و پایان صف های 

طوالنی خرید مایحتاج روزانه مردم
توقف  و  تورم  رشد  پرشتاب  روند  کاهش   -۱۲

استقراض از بانک مرکزی
پرداخت  و  ایران  برابر  در  انگلیس  ۱۳- تسلیم 
از  پس  کشور  این  دالری  ۵۳۰میلیون  بدهی 

گذشت ۴۰ سال.
۱۴- آغاز عملیات اجرایی طرح جهاد آب رسانی 

به ۱۰ هزار روستا.

و  رشت  های  شهرستان  نماینده  آقازاده  سیدعلی 
خمام در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگان هم 

وظیفه قانون گذاری و هم نظارت را بر عهده دارند.
وی با تاکید بر اینکه قانون در اجرا نشان داده می شود، 
نباشد،  قانون  اجرای  برای  خوبی  مجری  اگر  افزود: 
بهترین قانون را وضع کنیم باز هم هیچ اتفاقی نخواهد 

افتاد؛  نظارت بر اجرای قانون بسیار مهم است.
آقازاده یادآور شد: در حوزه اجرا هر دستگاه و سازمانی 
ممکن است با اجرای برخی قوانین با مشکل مواجه 
شوند اما با نظارت دقیق میتوان این موانع را کمتر 

کرد.
عضو مجمع نمایندگان گیالن گفت: سلیقه ای عمل 
کردن، دور زدن، گریز از قوانین از جمله مشکالتی 

است که در اجرای قوانین وجود دارد.
اجرای  در  انحراف  اگر  نیز  نمایندگان  افزود:  آقازاده 
قانون را ببینید و سکوت کنند؛ یعنی شریک این عدم 
در  متاسفانه  دارند.  منافعی  و  قانون هستند  اجرای 
سال های اخیر قوه مجریه قانون را به درستی اجرا 

نکرد و اسیب های زیادی را به جامعه نحمیل کرد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  خمام  و  رشت  نماینده 
برای  مناسب  بسیار  فرصت  یک  کشاورزی  گفت: 
گیالن است اما متاسفانه نتوانستیم این صنعت مهم را 

برای استان و کشور بصرفه کنیم.
وی ادامه داد: از بین رفتن عرصه های زراعی استان 
و کمبود آب و تغییر کاربری ها از مشکالتی است که 
در بخش کشاورزی وجود دارد. برای حفظ و تقویت 
زمینه  در  الزم  حمایت های  باید  کشاورزی  فرصت 
باید  تولید  افزایش  کردن،  مکانیزه  مانند  کشاورزی 

انجام شود.
آقازاده در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه 
در سال های اخیر صنعت استان در خواب رفته بود، 
یادآور شد: چون نمیتوان کشاورزی را توسعه داد، باید 
به سمت صنایعی برویم که با محیط زیست استان 

همخوانی داشته باشیم.
استان  زمینه صنعت گردشگری،  دز  داد:  ادامه  وی 
با توجه به منابع طبیعی و طبیعت زیبایی که دارد 
می تواند قطب گردشگری شود. از استاندار و مسئوالن 
همین  نکنید  اضافه  جدیدی  چیز  که  میخواهیم 

داشته های گیالن را حفظ کنید.
شورای  مجلس  در  خمام  و  رشت  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: همه باید برای راه اندازی کریدور شمال 

به جنوب که بسیار در حوزه اقتصاد تاثیر دارد، تالش 
کنند.

وی در مورد راه اندازی کارخانه کمپوست و زباله سوز 
سراوان نیز گفت: به پسماند و فاضالب شهری باید 
این مشکل فقط در شهرستان رشت  و  توجه شود 
نیست و همه شهرستان های استان با این مورد درگیر 

هستند.
آقازاده افزود: با منابع آبی که در استان وجود دارد 
کار  به  نیاز  اما  کرد  بیشتر  را  آب  ذخایر  می توان 
کارشناسی و اجرای پروژه های علمی دارد. در حال 
ذخیره  ها  بندان  آب  در  آب ها  از  درصد  حاضر ۶۰ 
می شود که اگر این مسئله علمی بررسی شود ذخایر 

آب به اندازه آب سد منجیل خواهیم داشت.
وی در مورد ساخت و ساز  در روستاها اظهار کرد: به 
شدت با تغییر کاربری های نامعقول مخالفم اما برای 
بومی ها و روستائیان استان نباید سخت گیری شده و 
طرح هادی دارای نواقصی است که باید برطرف شود.

در ادامه آقازاده در مورد عملکرد استاندار گیالن نیز 
گفت: اگر چینش ها در سطح مدیریت ها به درست 
صورت بگیرد، سرعت در انتصابات باعث می شود که 
خروجی مناسبی نداشته باشد. تاکید ما بر این است 
که مدیران بومی باشند. انتصاب استاندار نیز در استان 

تصمیم گیری شده بود. آنچه که تا االن از انتصابات 
شاهد هستیم افراد متخصص و آشنا انتخاب شدند.

وی در مورد استیضاح شهردار رشت گفت: شهر رشت 
در  ثبات  با  مدیریتی  باید  است.  مخروبه  شهر  یک 
شهر رشت وجود داشته باشد و تغییر سریع مدیریت 

شهری از آفت های شهر است.
آقازاده در مورد رشت الکتریک و انحالل آن گفت: 
ما این مراکز را از گرگی نگرفتیم که به گرگ دیگر 
بسپاریم. باید برخورد جدی شود و کارخانه  دوباره راه 
اندازی شود. تعداد سهام دارانی که شکایت کرده اند 
درصد باالیی از سهام شرکت را ندارند که باید به آن 

رسیدگی شود.
وی در مورد استفاده از جوانان نیز اظهار کرد: نیروهای 
خوشفکر و خوش استعداد باید پله ای و تجربه ای رشد 
اما این دلیل نیست که فردی که ۲۵ سال  بدهیم 

سابقه کار دارد کنار گذاشته شود.
آقازاده در مورد خودرو نیز گفت: مجلس همچنان علیه 
خودروسازی است و باید مافیای خودرو را شناسایی 

و از بین برد تا شاهد تحول در خودروسازی باشیم.
وی در مورد نیروهای شرکتی ها هم اظهار داشت: این 
شرکتی ها و قراردادی ها در حقشان ظلم می شود و 

مجلس پیگیر این مسله به شدت است.

آقازاده در جمع خبرنگاران؛

مدیریت شهری رشت باید با ثبات باشد

رضا زنده دل، شهردار الهیجان در گفت و گویی 
گفت: به منظور اجرای طرح مکانیزاسیون خدمات 
شهری و سرعت بخشی به نظافت خیابان ها و معابر 
الهیجان  شهرداری  شهروندان،  رضایت  جلب  و 
شهری  جاروی  مکانیزه  دستگاه  خرید  به  اقدام 

کرد.
وی اضافه کرد: این دستگاه با هزینه ای بالغ بر ۱۱ 
میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی شهرداری 
خریداری شده تا نظافت معابر و جداول شهری به 

صورت مکانیزه انجام شود.
ماشین  از  استفاده  با  گفت:  الهیجان  شهردار 
نظافت  کیفیت  افزایش  شاهد  شهری  جاروی 

شهری خواهیم بود.
وی افزود: از صبح روز نخست سال جدید، دستگاه 
جاروی شهری به مجموعه موتوری شهری افزوده 
شده و در اختیار همکاران حوزه معاونت خدمات 

شهری قرار گرفته است.
زنده دل با بیان اینکه به کارگیری ماشین آالت و 
تجهیزات مدرن و پیشرفته از جمله علل پیشرفت 
و افزایش راندمان کار خدمات رسانی به شهروندان 
مکانیزاسیون  طرح  اجرای  کرد:  اضافه  می باشد، 
عملیات،  سرعت  افزایش  باعث  شهری  خدمات 
افزایش ضریب ایمنی و بهداشت، افزایش زیبایی 
و  ارزشیابی  در  تسهیل  عمومی،  منظر  و  سیما 
صرفه  و  انسانی  نیروی  کاهش  عملکرد،  نظارت 

جویی در زمان و هزینه خواهد شد.
وی گفت: مدیریت شهری الهیجان در سال ۱۴۰۱ 
برای افزایش خدمات رسانی به شهروندان و توسعه 
و آبادانی شهر بر تالش شبانه روزی خود خواهد 
از  شهر  اصلی  صاحبان  عنوان  به  شهروندان  تا 

عملکرد خادمان خود رضایت داشته باشند

شهردار الهیجان خبر داد؛
شهرداری الهیجان مجهز به ماشین 

مکانیزه جاروی شهری شد

شرکت  مدیرعامل  معارفه  و  تودیع  مراسم 
کردی  آرش  باحضور  گیالن  برق  توزیع 
مدیرعامل شرکت توانیر، محمد اله داد معاون 
عباس  همچنین  و  توانیر  توزیع  هماهنگی 
صابر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
گیالن و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت 

توزیع نیروی برق گیالن برگزار شد.
اعیاد  این آئین آرش کردی ضمن تبریک  در 
اظهار  نو،  سال  پیشاپیش  تبریک  و  شعبانیه 
پیشتاز  و  پویا  صنعتی  برق  صنعت  داشت: 
فرصت های  از  باید  و  است  کشور  کل  در 
برای  خوبی  به  عرصه  این  در  خدمتگزاری 

جلب رضایت مردم و خداوند تالش کنیم.
وی افزود: سنگر حساس خدمت رسانی امانتی 
خدمات  می ماند  یادگار  به  آنچه  و  است 
براین  باید  تالش  و  است  ماندگار  و  شایسته 
ارتقاء  موجود  رویه های  و  که شاخص ها  باشد 

یافته، به فرد بعدی محول شود.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توانیر گفت: 
شرکت های توزیع برق نقطه ثقل صنعت برق 
این  زحمات  کل  تبلور  محل  و  هستند  کشور 

عرصه مهم و حیاتی درکل کشور می باشند.
صنعت  در  ویژه ای  شرایط  کرد:  تاکید  کردی 
برق کشور داریم و باید تمام هم و غم بر گذر 
 ۱۴۰۱ تابستان  از  خاموشی  بدون  و  موفق 
باشد، همانگونه که با همدلی و وفاق توانستیم 
عبور  مشکل  کمترین  با  سالجاری  زمستان  از 

کنیم.
کنترل پذیری  و  رصد  پایش،  گفت:  وی 
کامل  بصورت  باید  غیرخانگی  مشترکین 
بخش  در  و  شود  انجام  کشور  درسطح 

مشترکین خانگی نیز، دسته ای که بیش از دو 
برابر الگو مصرف دارند نیز شامل این موضوع 

خواهند بود.
فرهیخته  استان  از  انتظار  گفت:  درپایان  وی 
مردم  زیبنده  خدماتی  که  است  این  گیالن 
همدلی  و  همراهی  و  کند  ارائه  را  استان  این 
را  جدید  مدیرعامل  با  شرکت  این  کارکنان 

خواستار شد.
توزیع  هماهنگی  معاون  داد  اله  همچنین 
شرکت توانیر نیز گفت: وصول مطالبات، رفع 
گیالن  برق  توزیع  شبکه های  فرسودگی های 
باید  و  گیرد  قرار  اجرا  و  پیگیری  مورد  باید 
تابستان  از  گذر  برای  درصدی  صد  آمادگی 
مدون  برنامه های  با  خاموشی  بدون   ۱۴۰۱

داشته باشیم.
هماهنگی  معاون  صابر  عباس  همچنین 
تقدیر  ضمن  گیالن  استانداری  عمرانی  امور 
به  تبریک  و  پیشین  مدیرعامل  زحمات  از 
خاطرنشان  نیز  برق  توزیع  جدید  مدیرعامل 
شایسته  گیالن  برق  توزیع  تالش های  کرد: 
و  استانی  حمایت های  با  باید  و  است  تقدیر 
مشکالت  رفع  برای  را  مسیر  توانیر  شرکت 
فرسوده  شبکه های  برکناری  جمله  از  موجود 

و نوسازی آن ها تسهیل و تسریع کنیم.
اسماعیل  محمد  مراسم  این  در  همچنین 
گیالن  برق  توزیع  پیشین  مدیرعامل  هنرمند 
گرفته  صورت  اقدامات  برخی  به  اشاره  ضمن 
همراهی  از  خود،  تصدی گری  دوره  طول  در 
محمدتقی  برای  و  قدردانی  و  تشکر  کارکنان 
مهدیزاده در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.

توزیع  جدید  مدیرعامل  مهدیزاده  محمدتقی 

زحمات  از  تشکر  ضمن  نیز  گیالن  برق 
پیش  چالش های  از  برخی  قبلی،  مدیرعامل 
تاکید  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  شرکت  روی 
شرکت  سوی  از  ارسالی  و  مدون  برنامه  کرد 
توانیر باید با جدیت و سرعت در سطح استان 

اجرایی شود.
امنیت  تامین  ما  اصلی  رسالت  افزود:  وی 
و ضروری  است  برق  حوزه  در  مردم  معیشت 
است با همدلی و همراهی نقصان های موجود 

را برطرف کنیم.
در پایان این مراسم ضمن تکریم و تجلیل از 
زحمات محمد اسماعیل هنرمند، طی حکمی 
از سوی آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر 
جدید  مدیرعامل  بعنوان  مهدیزاده  محمدتقی 
گیالن  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

منصوب شد.

در مراسم معارفه مدیرعامل توزیع برق گیالن تاکید شد؛

وصول مطالبات، رفع فرسودگی های شبکه های توزیع 
برق گیالن باید مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد

سید نادر صفوی میرمحله به اتفاق حضرت حجت 
جمعه،  امام  نژاد  مهدی  المسلمین  و  االسالم 
سیاسی  معاون  شهرستان،  انتظامی  فرمانده 
جنگل  عامل  مدیر  سر،  پره  شهردار  فرمانداری، 
مشکالت  پیگیری  و  بررسی  منظور  به  شفارود 
منطقه توریستی و گردشگری آبشار ویسادار در 
از مسیر  بازدید  یافته و ضمن  این منطقه حضور 
راه دسترسی و گفتگو با گردشگران گفت: منطقه 
فرصت  یک  سر  پره  ویسادار  آبشار  گردشگری 
تبدیل  به تهدید  را  با بالتکلیفی آن  نباید  است، 

کرد.
از  عزیز  مردم  و  گردشگران  اینکه  بیان  با  وی 
زیبا و  این مناطق  برای دیدن  نقاط کشور  اقصی 
این  و  به منطقه ویسادار می روند  آبشار  تماشای 
ندارد،  مناسبی  دسترسی  راه  که  است  حالی  در 
لذا می طلبد که متولیان امر نسبت به پیگیری این 
در  می تواند  که  باشند  داشته  جدی  اهتمام  مهم 
تحول  منطقه  اقتصادی  رونق  و  اشتغال  راستای 

بزرگی ایجاد کند.
صفوی با اشاره به اینکه آبشار ویسادار پره سر به 
عنوان یک اثر ارزشمند در فهرست آثار طبیعی 
ملی ایران قرار گرفته است، تاکید کرد: در اسرع 
این  تکلیف  و  تعیین  منظور  به  نشستی  وقت 
اجرایی  دستگاه های  سوی  از  گردشگری  منطقه 
ذی ربط جهت رفاه و آسایش مردم و گردشگران 

تشکیل گردد.

فرماندار رضوانشهر تاکید کرد؛
آبشار ویسادار پره سر یک فرصت 
است، نباید با بالتکلیفی آن را به 

تهدید تبدیل کرد

استان  دادگستری  کل  رئیس  خلیلی  حمزه 
و  قضایی  مسئوالن  از  تعدادی  همراه  به  گیالن 
مدیران ارشد استانی از مناطق ییالقی و جنگلی 
شهرستان ماسال و جاده روستایی قران به ملک 

جهان شاندرمن بازدید کرد.
رئیس  خلیلی  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کل دادگستری استان گیالن با اشاره به پیگیری 
تخریب  بر  مبنی  شاندرمن  منطقه  مردم  های 
این منطقه تصریح کرد:  آسفالت جاده روستایی 
اعتبارات  دریافت  رغم  علی  مربوطه  پیمانکار 
دولتی  به تعهدات خود عمل نکرده و با استفاده 
های  حفره  ایجاد  موجب  کیفیت  بی  آسفالت  از 

عمیق و تخریب جاده شده است.
وی وضعیت کنونی جاده را فجیع تر از جاده های 
جهت  به  گفت:  و  نمود  توصیف  روستایی  خاکی 
عدم نظارت مسئوالن و متولیان و عدم پایبندی 
زیادی  خسارات  خویش،  تعهدات  به  پیمانکار 
برای  باید  و  است  شده  تحمیل  منطقه  مردم  به 
کفایتی  بی  با  که  مدیرانی  همچنین  و  پیمانکار 
نمودند  فراهم  را  عامه  حقوق  تضییع  بستر  خود 
آنان در  به جرائم  پرونده قضایی تشکیل شده و 

اسرع وقت رسیدگی شود.
احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
بازدید  جرم دادگستری استان گیالن که در این 
حضور داشت با اشاره به تاکیدات ریاست محترم 
قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ مبنی بر مقابله با ساخت 
با مدیران خاطی  برخورد  و  و سازهای غیر مجاز 
اظهار داشت: پروژه ای که به صورت غیر قانونی 
در جنگل های ماسال ساخته شده است، اعتراض 
و ناراحتی مردم منطقه را به دنبال داشته که قطعا 

مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه سازنده این بنا فردی غیر بومی 
و غیر گیالنی است و از طریق رانت توانسته است 
اراضی جنگلی را تصرف کرده و اقدام به ساخت 
بنا کند افزود: در سال ۱۳۹۸ دستور قضایی خلع 
که  بود  شده  صادر  سازه  این  قمع  و  قلع  و  ید 
متاسفانه هیچ اقدامی از سوی متولیان امر در آن 

دوره صورت نگرفت.
دستور  حسب  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  آقایی 
راستای  در  استان  دادگستری  محترم  رئیس کل 
تحقق عدالت قضایی این حکم باید سریعا اجرایی 

گردد.
وی در پایان با اشاره به ادعای فرد متخلف مبنی 
بر ارتباط با صاحبان قدرت تصریح کرد: دستگاه 
بیت  با تمامی صاحبان قدرت که  حقوق  قضایی 
المال را زیر پا گذاشته و موجبات فساد در جامعه 
را فراهم می کنند بر مبنای قانون برخورد خواهد 

نمود.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
از  بازدید  در  همچنین  گیالن  استان  دادگستری 
منطقه ییالقی ماسال ابراز داشت: تخریب مرتع از 
مصادیق جرم تلقی شده و دستگاه قضایی موظف 
است در راستای صیانت از انفال و در مدار قانون 

متخلفان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

پس از بازدید رییس کل دادگستری گیالن؛ 

دستور تخریب یک ویالی غیر 
مجاز در ماسال / وضعیت جاده 

روستایی قران فاجعه است
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آیت اهلل علی نصیری، استاد حوزه و دانشگاه، در 
پی ارتحال عالم عالیقدر آیت اهلل سیدمجتبی 

رودباری طی یادداشتی آورده است:
خداوند به استناد آیه نفر از مشتاقان علم و 
به مراکز  از کوچ  تا پس  معنا خواسته است 
علمی و کسب فقاهت به منظور انذار خالیق 
به شهرهای خود بازگردند. به عبارت روشن تر 
از طالبان علوم الهی سه گام اساسی خواسته 
شده است: ۱. کوچیدن به مراکز علمی برای 
تحصیل؛ ۲. کسب فقاهت و دین شناسی در 
بر  و  وطن  به  بازگشت   .۳ سطح؛  عالی ترین 

عهده گرفتن مسئولیت هدایت امت.
یکی از عالمان دوران معاصر ما که به گمان این 
ناچیز به صورتی بسیار شایسته و بایسته این 
سه نقش را به انجام و فرجام رساند، مرحوم 

آیت اهلل سیدمجتبی رودباری بود.
عالم خود؛  به عنوان سلف صالح پدر  ایشان 
مرحوم آیت اهلل سیدحسین رودباری در سال 
اما  آغاز کرد،  را  ۱۳۲۶ دروس حوزوی خود 
به عکس کسانی که با کسب دانشی اندک از 
حوزه بازار کسب و کار به راه می اندازند، برای 
علمیه  حوزه  دو  راهی  دین  در  تفقه  کسب 
درخشان شیعه؛ یعنی حوزه علمیه قم و سپس 
حوزه علمیه نجف شد و پیداست که در این راه 

چه رنج ها و آالمی را به جان خرید.
از خرمن دانش  آیت اهلل رودباری آن گاه که 
اساتید بزرگی همچون امام خمینی، آیت اهلل 
حکیم و آیت اهلل خویی طی سی سال خوشه ها 
برگرفت، باز به عکس بسیاری که بدون عذر 
موجه در حوزه ها مانده و فسیل می شوند، در 
سال ۱۳۵۸ راهی دیار خود؛ شهر رشت شد 
و در متن بازار در یکی از مهم ترین مساجد 
این شهر که یادگار عصر صفویه است؛ یعنی 

مسجد صفی جای نورانی پدر را پر کرد.
اینک نوبت به گام سوم حیات علمی و معنوی 
انذار می رسد. ایشان از  آن عالم الهی؛ یعنی 
که  جاری  سال  تا  رشت  به شهر  ورود  سال 
چشم از خاکدان فروبست؛ یعنی طی چهل و 
سه سال، نورانی ترین کارنامه را در عرصه تعلیم 
و تربیت دینی و به تعبیر قرآن »انذار مردم« از 

خود به یادگار گذاشت.
به رغم آن که ارادت ویژه ای به امام خمینی 
از همراهی و  این سال ها  داشت و در تمام 
همدلی کریمانه با انقالب اسالمی دریغ نکرد، 
اما هیچ مسئولیت رسمی را نپذیرفت و تمام 
همت و تالش خود را معطوف اداره مدرسه 
علمیه جامع بازار، مدیریت حوزه علمیه گیالن 
مسجد  جماعت  امامت  سال ها،  از  برخی  در 
امیر  کتابخانه  اداره  و  تأسیس  و  حاج صفی 
ایشان که  المؤمنین)ع( ساخت. عمده دلیل 
بارها مسموع شد آن بود که تعلیم و تربیت و 
در یک کلمه ساختن انسان کاری بسیار سخت 
و دشوار و در مرحله اولّیت و اولویت قرار دارد.

ایشان مدرسه  بود که  نگاه  اساس همین  بر 
علمیه جامع را نه به عنوان یک مدیر بلکه به 
عنوان پدری دلسوز و غمخوار اداره می کرد. 
بسیاری از اوقات را با طالب می گذراند؛ گاه 
لحاف و تشک آنان را جمع می کرد، در کنار 
سفره آنان حاضر می شد، با آنان به مباحثه 
از درس و  علمی می پرداخت و خود شخصاً 
اهتمام،  چنین  داشت.  پیجویی  آنان  بحث 
برای  حد  این  تا  نوازی  شاگرد  و  غمخواری 
طلبگی  آغازین  مراحل  در  بسا  چه  طالبی 
آن هم از سوی عالمی نجف دیده و فقاهت 

چشیده را کجا سراغ داریم؟!

و  رسیدم  ایشان  خدمت  بارها  ناچیز  این 
توفیق همنشینی با آن عالم نورانی را یافتم. 
آن چه را در توصیف منش ایشان می نگارم 
خود شاهد آن بودم و خداوند را بر صحت 
صفا،  اخالقی،  سلوک  می گیرم:  گواه  آن 
بدور  زیستن،  خاکی  بودن،  مردمی  پاکی، 
تواضع  ماندن،  و  بودن  آالیش  گونه  هر  از 
در  دیگر  اخالقی  سجیه  و  صفت  ده ها  و 
سرتاسر رفتار و رویه آن عالم الهی مشهود 

بود.
ایشان در منزلی بسیار کهنه و فرسوده که 
دارد، ساکن  از صد سال  بیش  قدمت  گویا 
بودند که مراسم معنوی و مذهبی و جلسات 
مستمر  دأب  می شد.  منعقد  آن  در  روضه 
آن مرحوم آن بود که در آستانه درب خانه 
جا  از  واردی  تازه  هر  برای  و  می نشست 
فتق  و  رتق  به  شخصاً  خود  و  برمی خاست 
به  مردم  با  ساعت ها  و  پرداخت  می  امور 
پرسش های  به  و  می نشست  شنود  و  گفت 
آنان و درخواست های مختلف پاسخ می داد. 
و  داخل  از  کنندگانی  مراجعه  اوقات  عموم 
بیرون استان خدمت ایشان می رسیدند و در 
کنار تمشیت امور مالی و شرعی، بهره های 
ایشان  از  فراوان  اخالقی  و  معنوی  علمی، 

می بردند.
به رغم خلوت عموم مساجد که از تلخی های 
عصر ماست، مسجد ایشان همواره آکنده از 
بیرون  در  به حدی که عموماً  بود  جمعیت 
شاهد  بارها  خود  یافتند.  می  جای  مسجد 
عنوان  به  مردم  ورود  هنگام  به  که  بودم 
تبرک دست به عبای ایشان می کشیدند و با 
شوری وصف ناپذیر عشق و ارادت خود را به 
امر همواره مایه  این  ابراز می کردند.  ایشان 
ناچیز می شد که در  این  اعجاب و شگفتی 
روزگار وانفسا که از هر طرف عالمان حوزه 
این  دارند،  قرار  سوء  تبلیغات  هجوم  مورد 

عشق و شیدایی چه مفهومی دارد؟!
سلوک  اگر  که  دارم  و  داشته  باور  البته 
باشد  آن چیزی  با  منطبق  عالمان حوزوی 
اگر  فرمودند،  بیت)ع(  اهل  و  قرآن  که 
و  دشمنی  از  پر  را  دنیا  همه  بدخواهان 
عداوت علیه دین و عالمان دین سازند، نفوذ 
دین و عالمان ربانی در ذهن و جان مردم 

هیچ گاه فروکاسته نخواهد شد.

را  قلب ها  در  الهی  عالم  آن  نفوذ  بارها 
برای دوستان فاضل حوزوی مثال زدم که 
عمل  بی رنگی،  صفا،  پاک وشی،  درنگرید 
صالح و در یک کلمه درست رایی و درست 
مانا  منشی در کنار علم و فضل چه چهره 
خاطر  و  ذهن  در  انسان  از  تأثیرگذاری  و 
آیت اهلل  معتقدم که  مردم می سازد!  عمیقاً 
دوران  از  با صرف نظر  رودباری  سیدمجتبی 
چهل ساله تحصیل، در طول دوران چهل و 
چند ساله خود در گیالن بسان خورشیدی 
بر  را  معنویت  و  اخالق  دین،  نور  فروغ؛  پر 
تمام کوی و برزن این استان به نیکی تاباند 
و سیره جاودان پیامبران و اهل بیت)ع( را 
چه  هر  زیبایی  به  و  کرد  زنده  مردم  برای 
سیرت  از  نمایندگی  سنگین  بار  تمام تر 
این  در  حجت)ع(  حضرت  عملی  و  علمی 

استان را به انجام و فرجام رساند.
در این جهت تردید ندارم که حضرت حجت 
)روحی فداه( بر کارنامه پر نور و سرور آن 
زده  رضایت  و  تأیید  مهر  بارها  ربانی  عالم 
سنگربان  آن  توفیقات  فزونی  برای  و  است 

گمنام دعا فرموده است.
چه پاداشی از این باالتر و برتر که حضرت 
حجت )روحی فداه(؛ بقیه الهی و سلف صالح 
همه پیامبران و اوصیای گذشته؛ همانان که 
آن حضرت  رکاب  در  آرزوی خدمت گزاری 
بر  دارند، مهر رضا و خشنودی  و  را داشته 
عالمی  تالش  و  خدمت  عمر  یک  کارنامه 
یَُموُت  َویَْوَم  ُولَِد  یَْوَم  َعلَْیِه  »َوَساَلٌم  بنشاند! 

َویَْوَم یُْبَعُث َحیًّا« )مریم، ۱۵(
آیت اهلل  ارتحال  تسلیت  ضمن  ناچیز  این 
حجت)ع(،  حضرت  محضر  به  رودباری 
نماینده  و  علمیه  حوزه  ایشان،  بازماندگان 
گیالن، حضور  استان  در  فقیه  ولی  محترم 
در تشییع جنازه آن عالم ربانی را خود فرض 
و فضالی گیالنی  از همه طالب  و  می دانم 
عاشق  گیالنیاِن  با  همصدا  که  خواهم  می 
آن مرحوم برای پاسداشت یک عمر خدمت 
خالصانه ایشان از تجلیل و تبجیل آن عالم 
الهی غفلت نفرمایند. خداوند آن مرحوم را 
با پیامبران و اوصیای الهی محشور فرماید و 
آثار و برکات معنوی ایشان را مانا سازد و به 
ما توفیق دهد که همان رفتار و رویه نورانی 

را همواره پیجو باشیم!

یادداشتی از آیت اهلل علی نصیری گیالنی؛
آیت اهلل رودباری؛ آفتاب درخشان معنویت در گیالن

میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال 
با حضور در منزل حمیدرضا غفاری ملی پوش 
پیشین تیم ملی جوانان، بازیکن قلعه عقاب ها 

و چوکای تالش عیادت کرد.
محمد مایلی کهن سرمریی پیشین تیم ملی، 
فوتبال  هیات  رییس  الماسخاله  قربانعلی 
و  ورزش  مدیرکل  آرمان  جهانبخش  گیالن، 
ناظمی  افشین  و  زاده  داداش  بهزاد  جوانان، 
دراین  را  ماجدی  ایران  فوتبال  پیشکسوتان 

دیدار همراهی کردند.
تیم  در  که  بود  بازیکنی  غفاری  حمیدرضا 
بازیکنانی چون مهدی  با  ملی جوانان همراه 
مهدوی کیا، مهدی پاشازاده و  به اردو دعوت 

می شد.
غفاری در ۱۳ بهمن سال ۱۳۷۹ در بازگشت 
از تمرین چوکا به خانه دچار سانحه رانندگی 
او  شد و این حادثه تلخ باعث ضایعه نخاعی 
جای  به  او  که  است  سال   ۲۲ اکنون  و  شد 
روی  اتاق  در  سبز  مستطیل  در  دویدن 

صندلی می نشیند.

تور  اجرای  خبر  اعالم  با  جهانی  ولی 
برای  خان  کوچک  میرزا  گردشگری 
نخستین بار در گیالن، گفت: نظر به اهمیت 
تأکیدات  به  توجه  با  و  ایثار  فرهنگ  اشاعه 
فرهنگ های  تبلیغ  در  انقالب  معظم  رهبر 
ارزشمند دینی اجرای تور بازدید از آثار بجا 
مانده از نهضت جنگل و میرزا کوچک خان 
اداره کل  کار  دستور  در  گیالن  در  جنگلی 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 

استان گیالن قرار گرفت.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
به  اشاره  با  گیالن  استان  صنایع دستی 
اضافه  گردشگری  تور  این  اجرای  جزئیات 
تا  شده  پیش بینی  طرح  این  در  کرد: 
این شخصیت  تولد  محل  از  بازدیدکنندگان 
برجسته دینی و ملی در شهر رشت، آثار به 
جای مانده از نهضت جنگل و محل شهادت 

ایشان بازدید کنند.
نقش  خان  کوچک  میرزا  افزود:  جهانی 
همچنین  و  استقالل  حفظ  در  پررنگی 
گیالن  مردم  هویت بخشی  و  بیگانه ستیزی 
با  تا  است  نیاز  و  کرده  ایفا  تاریخ  طول  در 
همکاری تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط 
شخصیت  این  شایسته  معرفی  به  نسبت 
انجام  الزم  اقدامات  گیالن  استان  برجسته 

شود.
 ۱۵ در  تور  این  کار  به  آغاز  به  اشاره  با  او 
نخستین  برای  و  جاری  سال  اردیبهشت ماه 
توجه  با  گیالن  استان  گفت:  گیالن  در  بار 
به ظرفیت های گسترده در حوزه جاذبه های 
از پتانسیل قابل توجهی  گردشگری مذهبی 
معرفی  همچنین  و  گردشگران  جذب  برای 
برخوردار  گیالن  مردم  ارزشمند  فرهنگ 

است.

با همراهی جمعی از پیشکسوتان صورت گرفت؛

عیـادت سرپرسـت فدراسیون 
فوتـبـال از پیشکسوت گیـالن

مدیرکل میراث  فرهنگی خبر داد:

اجرای تور گردشـگری 
میرزا کوچک خان برای 

نخستین بار در استان 

و  سی  در  رشت  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
چهارمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی 
جلسات  در  همیشه  کرد:  اظهار  رشت  شهر 
شورای شهر، تالش کرده ام در قامت یک عضو 
امروز  و  بپردازم  موضوعات  به  شهر  انجمن 
عالوه بر آن و با توجه به اهمیت موضوع در 

ادای وظایف، مواردی را طرح میکنم.
سید حسین رضویان افزود: بر کسی پوشیده 
با  پرسنل  از  عاری  که  مجموعه ای  نیست، 
انگیزه و شاداب باشد، در راه حصول موفقیت 
با مانع روبرو می باشد. یعنی اگر قرار است تا 
در جایی شکوفایی شکل بگیرد، انسانهایی که 
در  میبایست  می کنند،  کار  مجموعه  آن  در 
طراز معینی از انگیزه سرشار برخوردار باشند 
مشکالتی  با  شهرداری  پرسنل  متاسفانه  اما 
آن ها  از  را  اداری  نشاط  که  هستند  روبه رو 

سلب کرده است.
در  پرسنل  دریافتی  کاهش  به  اشاره  با  وی 
اسفند سال ۱۴۰۰ و حواشی استخدامی ۶۵۰ 
سال  مصوبه  اساس  بر  که  نیروهایی  از  نفر 
۱۳۹۰ تبدیل وضعیت شده اند، اذعان داشت: 
است  شده  سلب  شهرداری  بدنه  از  آرامش 
مدیریت  نهاد  عملکرد  بر  موضوع  این  اثر  و 

شهری محسوس است.
در  گفت:  رشت  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
موجود  تورم  نرخ  به  توجه  با  خصوص  این 
راهبرد  اتخاذ  و  برنامه ریزی  با  تاکید میکنم 
قانونی در اسرع وقت ترمیم حقوق و دستمزد 
پرسنل صورت پذیرد. زیرا که یکایک کارکنان 
مدیریت  ارزشمند  سرمایه های  شهرداری 
شهری هستند و ذهنی که درگیر امرار معاش 
به  شایسته  خدمتی  برای  نمی تواند  باشد، 

شهر، ایده و تفکری کارا ارائه نماید.

از  نفر   ۶۵۰ وضعیت  به  اشاره  با  رضویان 
نیروهای تبدیل وضعیت شده در سال ۱۳۹۰ 
مراجع  یکایک  از  میبینم  الزم  داشت:  بیان 
موجود  موانع  رفع  جهت  که  صالح  ذی 
تشکر  نمودند،  افزایی  و هم  تشریک مساعی 
کنم و امید است در جلسه مشترکی که طی 
روزهای آتی برای رسیدگی به موضوع برگزار 

می گردد، تصمیمی جامع اتخاذ گردد.

سید حسین رضویان، عضو شورا تاکید کرد:

رسیدگی به تبدیل وضعیت 
کـارکـنـان قـراردادی 
شهرداری/ ترمیم حقوق و 
دستــمزد پرسنــل در 

اسرع وقت

 مازیار علی پور، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
تأکید  با  استان گیالن  فاضالب  و  شرکت آب 
بر توجه به منابع انسانی، اظهار داشت: منابع 
انسانی بعنوان سرمایه اصلی شرکت بسیار حائز 
اهمیت بوده و توجه به این حوزه باعث رشد و 

پیشرفت شرکت خواهد شد.
تعالی  و  ارتقاء  منظور  به  افزود:  وی همچنین 
کار  و  ساز  باید  وری،  بهره  افزایش  و  شرکت 

مناسب برای کارکنان تعریف شود.
و  اتحاد  بر  تأکید  با  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
تحقق  راستای  در  جاری  سال  در  همدلی 
اهداف شرکت، تصریح کرد: با بیان مشکالت و 
چالش ها باید راهکارهای مناسب ارائه شود و با 
اشتراک گذاری افکار نو و جدید به نتایج مثبت و 

ارزشمند دست یابیم.

مدیرعامل آبفای گیالن تأکید کرد:
توجه به منابع انسانی باعث رشد و 

پیشرفت شرکت خواهد شد
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
دانش  که  است  کسی  مردم  داناترین 

دیگران را به دانش خود بیفزاید

خبر

روابط  مدیرکل  و  سخنگو  کاظمیان  مهدی 
آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی 
نوروز  نخستین  نوشت:  یادداشتی  طی  انزلی 
قرن پانزدهم را در شرایط تجربه می کنیم که 
سرآغاز آن با ایام والدت منجی عامل بشریت 
با  خجسته ای  و  زیبا  تقارن  و  بوده  منطبق 
داشت؛  خواهد  رمضان  و  شعبان  مبارک  ماه 
است  واقعیت  این  بیانگر  که  شاخص هایی 
و  تعالی  از  جدیدی  دوران  به  ورود  برای  که 
از خودشناسی،  باید  اسالمی  ایران  برای  رشد 
خودسازی به امام شناسی رسید؛ اول امامی که 
سفینه نجات است و در ادامه نازنین امامی که 
ظهور و امامت ایشان در مسیر ایجاد حکومت 

عدل حضرتش را انتظار می کشیم.
قرن  تجربیات  به  عنایت  با  میان  این  در 
استقالل  برای  مبارزه  از  که سرشار  چهاردهم 
اسالمی  جمهوری  به  رسیدن  جهت  آزادی  و 
بود به ما آموزه هایی مملو از تالش جهت حفظ 
مختلف  شاخص های  کردن  مقاوم  گسترش  و 
اقتصادی و توجه به مولفه های فرهنگ اصیل 
تهاجم  با  مقابله  منظور  به  ایرانی-اسالمی 

فرهنگی غرب عطا نموده است.
و  الگو  معرفی  برای  ایرانیان  تالش  واقع  در 
الگوهای  براساس  حکمرانی  از  جدیدی  مدل 
جهان  القرایی  سودای ام  که  اسالمی-علوی 
حضرت  ظهور  برای  چینی  مقدمه  و  اسالم 
اقدامات خود  در سرلوحه  را  )عج(  اهلل  حجت 
قرار داد، زمینه ساز مقابله استکبار جهانی به 
از  منطقه  در  آن  ایادی  و  امریکا  سرکردگی 

ارتجاع تا صهیونیسم را فرآهم نمود.
ترور  چون  قالب هایی  در  که  مقابله هایی 
مردم  و  اسالمی  جمهوری  بلندپایه  مسئولین 
رو  تحریم هایی  ساله،  هشت  جنگ  بی گناه، 
از  به گسترش در حوزه های مختلف، حمایت 
فعالیت های گروه های تروریستی چون القاعده 
رویکرد  به  زدن  ضربه  دنبال  به  که  داعش  و 
اتحاد اسالمی جمهوری اسالمی بود و تهدید به 
حمله نظامی و براندازی نظام مردمی جمهوری 

اسالمی مستظهر گردید.
خیمه  این  عمود  بر  تکیه  با  اسالمی  ایران 
و  خمینی  امام  یعنی  انقالب  امامین  سترگ؛ 
مقاومت  روحیه  حفظ  و  رهبری،  معظم  مقام 
و اتحاد میان اقشار مختلف مردم؛ نهال نوپای 
و  تناور  درخت  به  ایران،  اسالمی  جمهوری 
پرخیر و برکتی که امید مستضعفین و پناهگاه 
مسلمین است، تبدیل گردید. به عبارتی ظرف 
بیش از چهار دهه این نظام مقدس با همراهی 
و  مسلمان  ملل  سایر  برای  الگویی  به  مردم 
سیاست  اجرای  جهت  جهان  آزادیخواهان 
استیالی  و  خواهی  تمامیت  برابر  در  مقاومت 

غرب و شرق مبدل شد.
با نگاهی به مسیر طی شده و فرمایشات مقام 
معظم رهبری، که ظرف حدود دو دهه آخر قرن 
چهاردهم به منظور تئوری سازی ابعاد مختلف 
و  اصلی  متغیرهای  ایران،  اقتصاد  مقاوم سازی 
فرعی تحقق اقتصاد مقاومتی را در قالب هایی 
سیاست های  ابالغ  سالیانه،  شعارهای  چون 
اقتصاد مقاومتی، و منشور مهم بیانیه گام دوم 
انقالب تبیین و در واقع نظریه پردازی نمودند، 
کارهای  و  کسب  از  حمایت  طریق؛  این  از  تا 

نوین، تسهیل و پشتیبانی از فضای فعالیت های 
اعمال  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  مختلف 
که  شرکت هایی  از  قانونی  حمایتی  بسته های 
ثانیاً  و  تأمین  را  کشور  وارداتی  نیازهای  اواٌل 
صادرات به بازارهای بین المللی را وجه همت 
مسئولین  توجه  مورد  می دهند،  قرار  خود 
دولتی، نمایندگان مردم در مجلس، رسانه های 
مطالبه  یک  عنوان  به  و  گرفته  قرار  عمومی 
یک  به  انقالب  گفتمان  چارچوب  در  عمومی 

هنجار و باور عمومی تبدیل شود.
با  ما  مقابله  چهاردهم  قرن  پایانی  فراز  اما  و 
همه گیری ویروس کرونا بود که ظرف دو سال 
از  زیادی  تعداد  دادن  دست  از  باعث  گذشته 
آنچه  ایرانیان  برای  گردید،  عزیز  هموطنان 
درد مضاعف بود تحریم های بین المللی امریکا 
ایران اسالمی است  علیه سالمت مردم مقاوم 
می نمود؛  سخت  پیش  از  بیش  را  شرایط  که 
جمهوری  مقدس  نظام  مسئولین  و  مردم  اما 
اسالمی با تکیه بر غیرت و تالش دانشمندان 
دفاع  دوران  همچون  که  خود  درمان  کادر  و 
به  مختلف  جبهه های  در  هشت ساله  مقدس 
عمومی  سالمت  تأمین  مسیر  در  مجاهدت 
از  عبور  با  گذشته  سال  دو  ظرف  پرداختند؛ 
گردنه های سخت، به ایستگاه ظفر رسیده و به 
استقالل علمی در درمان و مدیریت این بحران 

سالمت پرداختند.
در این میان ایجاد منطقه آزاد انزلی به عنوان 
مرکز اقتصادی شمال کشور در استان گیالن 
حاصل  چهاردهم،  قرن  پایانی  دهه  دو  در 
در  گیالنی  صادرکنندگان  و  تولید  تالش های 
دهه های گذشته بود، منطقه ای که به منظور 
تجاری  مراودات  توسعه  بر  مدیریت  و  تمرکز 
صنعتی، و ایفای نقش محوری در ترانزیت کاال 
اروپای  اوراسیا،  به  آسیا  شرق  و  جنوب  میان 

شرقی و شمالی و برعکس تأسیس گردید.
در  فعالیت  تجربه  از  بعد  انزلی  آزاد  منطقه 
منطقه  سپس  و  اقتصادی،  ویژه  منطقه  قالب 
آزاد تجاری صنعتی، ظرف سال های گذشته به 
صورت همزمان مشغول احداث زیرساخت های 
الزم جهت تسهیل و توسعه فضاهای مختلف 
کسب و کار، و تقویت امکانات و خدمات مورد 
این  که  حدی  به  بود،  زمینه ها  این  در  نیاز 
به یک کارگاه  را می توان  محدوده جغرافیایی 
زیرساخت های  ایجاد  گذاری،  سرمایه  بزرگ 

بندری، ریلی، تولیدی و خدمات مختلف فنی-
گردشگری،  و  تولیدی  بازرگانی،  مهندسی، 

تشبیه نمود.
براین اساس و باعنایت به تجربه های گرانسنگ 
تمرکز  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گذشته، 
خود را بر سرعت بخشیدن به عملیات اتصال 
افزایش  سراسری،  ریل  خط  به  منطقه  این 
توسعه  بندری-لجستیکی،  زیرساخت های 
شهرک صنعتی نموده و باور دارد با وصل شدن 
این منطقه به شبکه ریلی، نه تنها زمینه اتصال 
فرآهم می شود،  به شمال کشور  بنادر جنوبی 
بلکه با تکمیل یکی از مسیرهای اصلی کریدور 
شمال جنوب از طریق جمهوری اسالمی، بستر 
الزم جهت فعال شدن این مسیر حمل و نقل 

کاال در سطح بین المللی مهیا می گردد.
از سوی دیگر با عنایت به جایگاه این منطقه 
نظام  راهبردی  برنامه  و  اوراسیا،  با  ارتباط  در 
بر  مبنی  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
اتحادیه  اعضای  با  تجاری  مناسبات  گسترش 
در  فعال تر  نقش  ایفای  و  اوراسیا،  اقتصادی 
سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری 
کریدورهای  فعال سازی  و  اکو،  اقتصادی 
در  چین-قزاقستان-ایران؛  و  شمال-جنوب 
قالب افزایش همکاری ها با کشورهای همسایه 
و منطقه؛ سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی 
ایفای نقش محوری و تبدیل  به دنبال  انزلی، 
شدن به مرکز ثقل مراودات فرامنطقه ای مابین 
در  گیالنیان  که  راهبردی  بوده،  اروپا  و  آسیا 
سالهای نه چندان دور به مدت چند قرن در 
ارتباط با اوراسیا به خوبی انجام داده و از سابقه 
رژیم  و  فرهنگ  با  آشنایی  در  تجربه خوبی  و 
برخوردار  مزبور  منطقه  کشورهای  با  تجاری 

می باشند.
کرونا  که  بهاری  نخستین  آغاز  در  و  حالیه 
ترک تازی سابق خود را با همت کادر درمان، 
داده،  دست  از  مردم  همراهی  و  پژوهشگران 
تقاضای این سازمان و فعالین اقتصادی بخش 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  خصوصی: 
مسافران  و  گردشگران  سوی  از  سالمتی  و 
منطقه آزاد انزلی است، تا از قبل این همراهی 
و  شده  طی  مسیر  استمرار  شاهد  همکاری  و 
سرعت بخشیدن به نیل اهداف ترسیم شده از 

سوی این سازمان، باشیم.

یادداشتی از مهدی کاظمیان؛

منطقه آزاد انزلی؛ طالیه دار توسعه مراودات 
فرامنطقه ای ایران در قرن پانزدهم

چوک

اگر تــو فارغــی از حـال دوستـان یارا
فـراغــت از تو میــسر نمی شود ما را
تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش
بیان کند که چه بودســت ناشکیــبا را
بیا که وقت بهارست تا من و تو به هـم
بـه دیـــگران بگذاریم باغ و صحرا را

سعدی

تزریق  اینکه  به  اشاره  با  حیدرزاده  آبتین 
واکسن کووید-۱۹ همچنان در بیش از ۴۶۰ 
مرکز و پایگاه سراسر استان ادامه دارد اظهار 
از نیمی از جمعیت باالی  کرد: تاکنون بیش 
۱۸ سال استان، دز سوم واکسن کووید-۱۹ را 

دریافت کرده اند.
وی افزود: طبق آمار به دست آمده تاکنون به 
بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار گیالنی دز سوم 
واکسن کووید-۱۹ تزریق شده است و همچنان 
روند تزریق واکسن در دزهای اول، دوم و سوم 

در سطح استان جریان دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
با بیان اینکه تکمیل واکسیناسیون کووید-۱۹ 
در ارتقای ایمنی فردی و عمومی حائز اهمیت 
واکسیناسیون  اجرای  اغاز  از  گفت:  است 
پنج  از  بیش  تاکنون  کووید-۱۹  همگانی 
کووید-۱۹  واکسن  دز  هزار   ۲۶۴ و  میلیون 
به مردم گیالن تزریق شده و انتظار می رود 
با همکاری بیشتر مردم روند دریافت واکسن 

همچنان در سطح استان ادامه داشته باشد.
دکتر حیدرزاده با اشاره به بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها و اتمام تعطیالت نوروزی و پایان 
های  دورهمی  برگزاری  و  مسافران  حضور 
متعدد در استان گفت: عالوه بر واکسیناسیون، 
بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  اکنون  هم 
از اهمیت بیشتری برخوردار است و استفاده 
از ماسک و شست و شوی مرتب دست ها و 
پرهیز ار حضور در میهمانی ها به عنوان یک 
ضرورت باید مدنظر همه ی سنین از کودکان 

تا گروه های سنی باالتر قرار گیرد.
توجهی  بی  و  انگاری  عادی  کرد:  تاکید  وی 
تواند  می  بهداشتی  های  پروتکل  به  نسبت 
منجر به موج جدید کرونا شود و در وضعیت 
کنونی همه ی خانواده ها باید نسبت به رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی توسط دانش اموزان 
و همه ی اعضای خانواده دقت بیشتری داشته 

باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن:
نیمی از جمعیت باالی ۱۸ سال استـان 
دز سوم واکسن کووید-۱۹ را دریافت 

کردند

جلسه  در  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان  فرماندار 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کارگروه تخصصی 
بانوان و حقوق شهروندی در فرمانداری آستارا گفت: 
در  هنری  و  فرهنگی  حوزه های  در  آستارا  بانوان 
سطح کشور منحصر به فرد هستند اما تاکنون به 
درستی از این توانمندی و ظرفیت استفاده نشده 
است و از توان بانوان دستگاه های اجرایی آستارا باید 

در حوزه های مدیریتی استفاده شود.
عنایت رضایی پور با اشاره به برگزاری اولین جشنواره 
منطقه ای تئاتر طنز خیابانی آستارا بیان کرد: این 
جشنواره با عنوان جشنواره طنز خیابانی »شیندان« 
با موضوع نگاه به آسیب های اجتماعی مثل طالق، 
خشونت های خیابانی، اعتیاد، فقر و امر به معروف 
و نهی از منکر از نگاه طنز، با همکاری فرمانداری، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان و انجمن 
و  امید  تقویت  هدف  با  آستارا  نمایشی  هنرهای 
افزایش نشاط اجتماعی در جامعه بین هنرمندان 
در  اردبیل  و  زنجان  قزوین،  گیالن،  استان های 
تابستان سال جاری در بندر آستارا برگزار می شود و 
تمام تالش مجموعه دولت در جهت رشد و اعتالی 

فرهنگی جامعه است.
وی تصریح کرد: برای اجرای کاربردی برنامه های 
فرهنگی باید از مشارکت سمن ها و ظرفیت مردمی 
استفاده شود تا تأثیرگذاری بهتری بر روی جامعه 

هدف داشته باشد.
نماینده عالی دولت در آستارا گفت: برپایی نمایشگاه 
با موضوع عفاف و حجاب و کارگاه های آموزشی با 
محوریت جایگاه حجاب و عفاف در فرهنگ اسالمی 
برای نوجوانان و جوانان توسط دستگاه های اجرایی 

باید مورد نظر باشد.
ایران شرایط حضور  وی گفت: جمهوری اسالمی 
کرده  فراهم  را  عرصه ها  همه  در  بانوان  و  جوانان 
آموزشی،  مراکز  از  بزرگی  بخش  دولت  امروز  و 
پژوهشی و علمی را در اختیار بانوان قرار داده است.

فرماندار اظهار داشت: ذهن جوانان در تمامی مسائل 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای خالقیت است 
و با توانمندسازی خانواده می توان در جهت توسعه 
مشاغل کوچک و متوسط گام های مؤثری برداشت.

وی ادامه داد: جوانان گام دوم انقالب باید با اجرا 
و  آرمان ها  از  فرهنگی  برنامه های  در  مشارکت  و 
ارزش های انقالب اسالمی دفاع کنند و در این راستا 
برنامه های  از  کدام  هر  برای  مخاطبان  نوع  جذب 

فرهنگی امری ضروری است.
با اشاره به اهمیت  نماینده عالی دولت در آستارا 
تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در جهت برقراری 
عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی گفت: نظارت 
فرهنگ سازی  و  یکدیگر  بر  اجرایی  دستگاه های 
برای رعایت حقوق شهروندی باعث رشد و اعتالی 
فرهنگی جامعه می شود و تمام مدیران دولت باید 

برای انجام وظایف خود دغدغه مند باشند.
فرماندار آستارا با اشاره به نقش دانشگاه در مقابله 
برگزاری  کرد:  بیان  دشمن  فرهنگی  شبهات  با 
آموزشی  کالی های  و  اندیشی  آزاد  کرسی های 
مرتبط از وظایف مهم دانشگاه در حوزه ایده پردازی 
و پاسخ به شبهات فرهنگی است و امروز کشور نیاز 

به دانشجوی متعهد و انقالبی دارد.
وی بیان گرد: آموزش و پرورش نیز مهم تر از دانشگاه 
نقش بسیار تاثیرگذاری در تربیت فرزندان این مرز 
و بوم دارد و هم از طریق آموزش های حضوری و 
هم با استفاده از شبکه شاد با برگزاری کارگاه های 
آموزشی و ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی باعث رشد 

جوانان گام دوم انقالب شود.
با  نیز  جوانان  و  ورزش  متولیان  گفت:  فرماندار 
و  ورزشی  محیط های  فضاسازی  و  فرهنگ سازی 
توجه به رعایت شئونات اسالمی و اخالقی، با ارتباط 
با ورزشکاران، اخالق مداری و الگوپردازی را توسعه 

داده و تکامل نسل جوان را سبب شوند.
افزایش  لزوم  اهمیت  به  اشاره  با  آستارا  فرماندار 
آگاهی و سواد رسانه ای جامعه و جوانان بیان کرد: 
با همکاری بسیج رسانه شهرستان، فرمانداری و سپاه 
ناحیه مقاومت بسیج آستارا برگزاری کارگاه آموزشی 
ویژه مدیران و روابط عمومی های دستگاه های اجرایی 
رسانه  سواد  آموزشی  کارگاه  برگزاری  همچنین  و 
در سطح مدارس توسط بسیج رسانه شهرستان و 
آمورش و پرورش با هدف افزایش سواد رسانه ای، 
رفع شبهات میان جوانان و جلوگیری از توطئه های 

دشمن در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

فرماندار آستارا خبر داد:
برگزاری اولین جشنواره منطقه ای تئاتر 
طنز خیابانی آستارا / برگزاری اولین 

کارگاه آموزشی سواد رسانه ای


