
سینا هوشمند گورابی
جوانان دیار میرزا  /طی سال های اخیر بحث 
چالش  یک  به  تبدیل  شهرداری  در  انتصابات 

میان اعضای شورا و شهرداران شده است.
به مهمترین  انتصابات در شهرداری در حالی 
دغدغه اعضای شورا تبدیل شده که در هیچ 
در  باید  شورا  اعضای  نیامده،  قانون  کجای 

روند انتصابات دخالتی داشته باشند.
انتخاب شوراهای  و  وظایف  تشکیالت،  قانون 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران شامل ۹۴ 
وظایف  به  قانون   ۷۱ ماده  در  که  است  ماده 
شورای اسالمی شهر اشاره شده که مهمترین 

آن انتخاب شهردار است.
اعضای  برای  قانونگذار  که  وظیفه ای   ۲۹
شورای شهر تعیین کرده از لحاظ محتوایی به 
می شوند  تقسیم  نظارتی  و  تقنینی  دسته  دو 
و در هیچ یک از آن ها دخالت در انتصابات و 
تکلیف شهردار به مشورت با اعضای شورا در 

روند انتخاب مدیران دیده نمی شود.
از  سوال  طرح  بیشترین  متاسفانه  اما 
و  بوده  انتصابات  بحث  با  مرتبط  شهرداران 
که  دیده ایم  بارها  خودمان  رشت  همین  در 
مدیران  انتخاب  خاطر  به  زیادی  شهرداران 
سوال  طرح  به  کارشان  خودشان،  زیردست 
یک  امروز  یعنی  است  کشیده  استیضاح  و 
دغدغه  مهمترین  به  تبدیل  فرعی  موضوع 

اعضای شورای شهر شده است.
اینکه  به  توجه  با  شرایطی  چنین  در 
بی ثبات سازی مدیریت شهری تبدیل به رویه 
رشت  جمله  از  کشور  شهرهای  برخی  عادی 
نمایندگان  می شود  پیشنهاد  است،  شده 
مجلس با تغییر در »قانون تشکیالت، وظایف 
انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخاب  و 
شورای  اعضای  دادن  دخالت  و  شهرداران« 
یکبار  مدیران  انتخاب  روند  در  کالنشهرها 

برای همیشه به این غائله خاتمه دهند.
پیشنهادی  راهکار  بهترین  نگارنده،  نظر  از 
از  الگوبرداری  می تواند  زمینه  این  در 
دولت  هیات  اعضای  انتخاب  روند  چگونگی 
مدیران  شهرداران؛  که  صورت  این  به  باشد؛ 
به  اعتماد  رای  اخذ  برای  را  خود  پیشنهادی 
اعضای شورا معرفی کنند، تا اعضای پارلمان 
مدیران  انتخابات  روند  در  خودشان  شهری 

نیز مشارکت داشته باشند.
شهرداری ها  متاسفانه  کنونی  شرایط  در 
اعضای  و  شده اند  سهامی  شرکت  به  تبدیل 
شورا تمایل دارند تا از انتخاب شهردار منطقه 
گرفته تا معاون خدمات شهری نواحی دخالت 
داشته باشند و هرکجا نیز که مطابق میل شان 
نبوده از ابزار طرح سوال و استیضاح استفاده 

کرده اند.

دولت و استاندار در تغییر برخی 
مدیران گیالن تسریع کنند

حجت االسالم صفری:
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 پارک ملی بوجاق گیالن رفع تصرف شد
مدیرکل محیط زیست گیالن اعالم کرد:

یـک َتـن از ۳۱۳
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شهردار رشت مطرح کرد؛
از احداث رینگ ۹۰ متری محدوده میدان گیل تا مسکن مهر تا سال آینده تا توسعه فضای سبز

یادداشت

ادامه در صفحه 2

| صفحه۲ | 
رشــــــــت منتــــظر روز رشــــــــت

رشت،  روز  که  بود  چهارم  شهر  شورای  در 
کارگروهی  همفکری  و  هم اندیشی  از  پس 
تخصصی متشکل از فرهنگیان، فرهیختگان و 
تصویب  از  بعد  و  انتخاب  گیالنی  کارشناسان 
رسما  شورا،  صحن  و  فرهنگی  کمیسیون  در 

۱۲ دی به عنوان روز رشت انتخاب شد.
رشت  در  روز  این  که  است  سال   ۵ از  بیش 
گرامی  متفاوت  مراسم  و  برنامه ها  برگزاری  با 
بهانه  همین  به  رشتی ها  و  می شود  داشته 

تبریک می فرستند. پیام  برای هم 
برگزاری  با  رشت،  روز  ثبت  اول  سالهای  در 
می گفتند  شهر  این  گذشته های  از  آیین هایی 
و تاریخ و فرهنگ رشت را به رخ می کشیدند. 
تکراری  گفته ها  این  دیگر  زمان  مرور  به  اما 
گفتن  برای  حرفی  رشت  دیگر  گویی  و  شد 

نداشت و در تکرار خود غوطه ور شد.

رشت هر روز زخمی تر از گذشته و خسته تر از 
آلبوم  به جز  و گویی  نظر می رسد  به  همیشه 
چیز  هیچ  دارد  گنجینه اش  در  که  قدیمی 

دیگر به آن اضافه نشد.
روخانه  دو  زاللی  منتظر  هنوز  که  رشتی 
سراوانی  منتظر  که  رشتی  است،  زیبایش 
است که از زباله پاک شود، رشتی که منتظر 
رو  و  گذر  زیر  پل های  و  بزرگ  خیابان های 
صدای  شنیدن  منتظر  که  رشتی  است،  گذر 
و  بزرگ  پارک  یک  در  خود  شهر  کودکان 
هنرنمایی  منتظر  که  رشتی  است،  مجهز 
که  رشتی  است،  فرهنگسرا  در  هنرمندانش 
است،  جدید  نقل  و  حمل  ناوگان  منتظر 
خاطره  و  بزرگ  سینماهای  منتظر  که  رشتی 
مهمان های  منتظر  که  رشتی  است،  ساز 
کوچه  در  زدن  قدم  برای  خارجی  و  داخلی 

است،  تاریخی  محله های  کوچه های  پس 
شهر   منظر  برای  زیباسازی  منتظر  که  رشتی 
است، رشتی که منتظر زیباسازی برای منظر 
شهر و مبلمان شهری است، رشتی که منتظر 
یک شورای هم دل و شهرداری ۴ساله است. 
آرزوهایی  آوردن شدن  بر  منتظر  هنوز  رشت 
است که برای دیگر شهر ها تبدیل به امکانات 

و داشته های بدیهی است.
برای  می توانستند  که  کسانی  همه  از  امروز 
رشت  به  پرسید  باید  کنند  کاری  رشت  شهر 

چه هدیه ای دادید.
روز  در  گذشته  سالهای  مثل  هم  امسال 
را  شهردارش  استیضاح  زمزمه  صدای  رشت 
می تواند  سوال ها  این  چقدر  اینکه  می شنویم. 
شورایی  بماند.  خود  جای  در  باشد  درست 
که خود به شهردار رای داد و امروز به جای 

بازسازی  برای  خود  نظارت  سالح  از  اینکه 
کردن  اذیت  برای  را  آن  کند  استفاده  شهر 
از  دارد  گالیه  رشت  میگیرد.  بکار  خود  شهر 
انتخاب های اشتباه و سوال جواب های بیهوده 

که چون نمک بر پیکرش ریخته می شود.
ندارد  چیزی  دیگر  تاریخش  جز  رشت  روز 
این  با  آینده ای  و  مانده  گذشته  در  هنوز  و 

چنین روش مدیریتی نخواهد داشت.
فقط  رشت«  »روز  که  می کردند  باور  کاش 
رشت،  روز  زمانی  بلکه  نیست  گفتن  تبریک 

روز رشت خواهد شد که رشت ساخته شود.
ام البنین فتوحی؛

جوانان دیار میرزا | سید امیر حسین علوی 
اینکه فرآیند تکمیل  بیان  با  شهردار رشت 
گیالنی  کوشیار  رصدخانه  پروژه  تجهیز  و 
فیزیکی ۸۰ درصدی  به پیشرفت  هم اینک 
رسیده است، اظهار داشت: برای این پروژه 
تومان  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۵ معادل 
بودجه اختصاص یافت که ۳ میلیارد تومان 

آن از محل اعتبارات دولتی بود.
سید امیر حسین علوی ارتقاء سطح علمی 
اهدافی  از  یکی  را  رشت  شهر  فرهنگی  و 
تکمیل  راستای  در  رشت  شهرداری  که 
می کند  دنبال  گیالنی  کوشیار  رصدخانه 
خواند و افزود: گنبد آسمان نما جهت پخش 
و  نجوم  آموزشی  درجه   ۳۶۰ فیلمهای 
علمی، تلسکوپ های خورشیدی جهت رصد 
نجومی  تلسکوپ  و  خورشید  سطح  و  جو 
و  آسمانی  اجرام  و  سیارات  رصد  جهت 
عکسبرداری از آن ها از جمله امکاناتی است 

که در این رصدخانه فراهم شده است.

کوشیار  رصدخانه  اینکه  بیان  با  رشت  شهردار 
خوبی  تحقیقاتی  و  پژوهشی  علمی،  محلی  گیالنی 
مختلف  قشرهای  و  نخبگان  پژوهشان،  دانش  برای 
می رود،  شمار  به  نجومی  مباحث  به  عالقمند 
استفاده  جهت  حرفه ای  تلسکوپ های  کرد:  تصریح 
افراد آماتور در سطح دانش آموزی و  دانشجویان و 
دانشگاهی، امکان ایجاد فیلمهای آموزشی متنوع و 
برگزاری کالسهای خالقیت در مکان رصدخانه برای 
گروههای سنی مختلف زیرساختهای مهمی است که 

در رصدخانه کوشیار گیالنی مهیا می باشد.

شهردار رشت خبر داد:
افتتاح رصدخانه کوشیار گیالنی در دهه فجر

نشست  در  یوسفی نژاد  ابوالقاسم   | میرزا  دیار  جوانان 
کارآفرینان استان گیالن اظهار کرد: طی سه سال اخیر 
تعداد مرزهای ما از دو مرز انزلی و آستارا به پنج مرز 
رسیده و شامل مرز کاسپین، سه مرز ریلی، زمینی و 

دریایی در آستارا و بندرانزلی هستند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۷ واحد تولیدی انبار 
نظر  زیر  تولیدکننده ها  این  افزود:  دارند،  اختصاصی 
گمرگ  در  آن ها  کاالهای  ولی  دارند  فعالیت  گمرک 
تخلیه نمی شود و از بسیاری هزینه ها جلوگیری می شود 
و با استقرار تیم ارزیابی در محل دیگر نیازی نیست کاال 
به گمرک آورده شود. ناظر کل گمرکات استان گیالن 
و مدیرکل گمرک انزلی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی 
در سایت فعاالن مجاز اقتصادی ثبت نام کنند، گفت: 
در این سایت ۱۸ آیتم وجود دارد که می تواند به تجار 
در زمینه های مختلف از جمله صادرات، واردات، تعیین 
ماهیت و نحوه پرداخت ها کمک می کند در حالی که 
تاکنون فقط سه فعال اقتصادی در سطح استان در این 

سایت ثبت نام کرده اند.
یوسفی نژاد با تاکید بر اینکه همه مرزها با تمام توان در 
حال فعالیت هستند، تصریح کرد: بدون هیچ زیرساخت 
گمرکی ۱۵ سال است که در کاسپین فعالیت داریم و 
علی رغم تفاهم نامه با منطقه آزاد، هنوز اقدامی صورت 

نگرفته و ساختمان و درب خروج و سالن مسافری 
شدن  فراهم  صورت  در  اینکه  بیان  با  وی  نداریم. 
زیرساخت های الزم توسط منطقه آزاد، گمرک این 
کند،  فعالیت  شیفت  دو  صورت  به  می تواند  منطقه 
شدن  تبدیل  برای  پیگیری  علی رغم  شد:  متذکر 
گمرک گلشن به اداره کل هنوز زیرساخت های این 

کار ایجاد نشده است.
یوسفی نژاد با تاکید بر باز شدن درب تجارت به سمت 
فاز صنعت و تسهیل ارتباط بین این دو، تصریح کرد: 
تجار گمرک را پیشانی کار می بینند در حالی که ۲۷ 
سازمان در فرایندهای گمرکی نقش دارند و در بحث 

تجارت خارجی سازمان های زیادی دخیل هستند.
استان گیالن و مدیرکل گمرک  ناظر کل گمرکات 
بیشترین  انزلی گفت: در حال حاضر روسیه مقصد 
اینکه  به  توجه  با  و  است  گیالن  واردات  و  صادرات 
و  اوراسیاست  پیمان  اصلی  اعضای  از  یکی  روسیه 
گمرکات گیالن دبیر اوراسیا در کشور است در این 

بخش مسایل مربوط به اوراسیا را دنبال می کنیم.
اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان 
منطقه آزاد انزلی نیز اظهار کرد: تالش داریم با جلسات 
مسئوالن  و  همکاران  بین  هم اندیشی  و  همفکری 

راه کارهایی برای فعالیت بهتر وجود دارد بیابیم.

ناظر کل گمرکات گیالن اعالم کرد:
روسیه مقصد بیشترین صادرات و واردات گیالن است
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دخالت اعضــای 
شورا در انتخـاب 
مدیران شهرداری 
را قانـونی کنـید
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گیالن

علیرضا مویدی فر؛
باشگاه های دولتی 
و استاندارد های 
دوگـــانــه

جوانان دیار میرزا  / آن گونه که از اخبار برمی آید، باشگاههای 
تراکتور و ماشین سازی تبریز، سرانجام از زیر نام محمدرضا 
زنوزی مطلق خارج شده و به زودی تحت مالکیت مجتمع 
مس سونگون ورزقان قرار خواهند گرفت. اینکه راه آتا زنوزی، 
تقریبا  نمی نشست،  ثمر  به  آغاز،  روز  از  متعدد،  دالیل  به 
موضوع مسجلی بود. تا حتی سوار شدن بر موج قومیت زدگی 
بخشی از هواداران هم، تنها میتوانست پوشش مختصری 
این، سرنوشت  یا زود رخ میداد.  بر واقعیتی که دیر  باشد 
جاری  مناسبات  بستر  بر  خصوصی،  باشگاهداری  محتوم 

اجتماعی و اقتصادی فوتبال ایران است.
اقتصاد ایران دولتی است. بهتر بگویم قریب به اتفاق آن، یا 
مشخصا وابسته به دولت است و یا با یکی دو واسطه به دولت 
مرتبط میشود. همانهایی که به آن ها در اصطالح، خصولتی 
میگویند. دولت ها در ایران، به هر دلیل و انگیزه ای، هیچگاه 
نخواسته اند تا از حضور مستقیم در اقتصاد صرف نظر کنند 
و علیرغم طرح ها و برنامه های متعدد واگذاشتن اقتصاد به 
برای  اند،  بخش خصوصی واقعی، همیشه روزنه ای جسته 
عنوان  به  هم  فوتبال  اقتصاد.  در  عاملیت  و  اندازی  دست 

پدیده ای ذاتا اقتصادی، از این ماجرا مبرا نبوده و نیست.
در فوتبال ایران، هرگاه صحبت از باشگاههای دولتی شده، نام 
دو باشگاه پرسپولیس و استقالل، بر ذهن ها و قلم ها متبادر 
شده است. اول به این خاطر که، به دلیل بعد هواداری و 
جذابیت رسانه ای، عمده خبرهای فوتبال، حول این دو باشگاه 
میچرخند. و بعد به این دلیل که این دو، مستقیما در مالکیت 
قرار دارند.  )وزارت ورزش و جوانان(  یک وزارتخانه دولتی 
اینکه طبق قوانین موجود، دولت و زیرمجموعه هایش اجازه 
هزینه کردن در ورزش های قهرمانی را ندارند و به تبع آن، 
هیچ ردیف بودجه روشن و مشخصی برای دو باشگاه تهرانی 
تصویب نمیشود، هیچکس را قانع نمیکند که اینها صرفا به 
نام و نسب، دولتی هستند و بهره مشخصی از منابع دولت 
نمیبرند. بماند که بهره برداری، الزاما به معنی واریز پول از 
حساب خزانه به صندوق آن ها نیست و میتواند جنبه های 
دیگری را هم دربر بگیرد. اما آیا در عالم واقع، تنها پرسپولیس 

و استقالل دولتی هستند و باقی نه؟
بیایبد نگاهی به جدول لیگ برتر امسال بیندازیم. بعد از 
سرخابی پایتخت، در رده سوم سپاهان اصفهان حضور دارد. 
با نام کامل فوالد مبارکه سپاهان. وابسته به شرکت عظیم 
شرکت  سهامداران  فهرست  به  نام.  همین  به  فوالدسازی 
که نگاهی بیندازید، اولین سهامدار عمده، سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( است، با 
۱۷.۱۹درصد سهام. سازمانی دولتی و وابسته به وزارت صمت 
که شرح وظایفش را در وبسایت سازمان میتوانید ببینید. بعد 
از سپاهان، مس رفسنجان حضور دارد. یکی از چند باشگاه 
مسین که همگی وابسته به شرکت ملی مس ایران هستند. 
مثل مس کرمان. باشگاههای تراکتور و ماشین سازی تبریز 
هم عنقریب به جمع مسی ها خواهند پیوست. ایمیدرو، اینجا 
هم سهامدار عمده است با ۱۲.۰۵درصد سهام. در قدم بعدی 
آلومینیوم  شرکت  به  وابسته  میرسیم.  اراک  آلومینیوم  به 
ایران که آن هم با واسطه هایی به دولت میرسد. پیکان و 
ایران خودرو هم که وابستگی های دولتی شان را فریاد میزنند. 
ابن را لیست سهامداران عمده ایران خودرو میگوید. گل گهر 
سیرجان در مقام بعدی است. متعلق به شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر، که دست برقضا، عالوه بر دولتی ها، خود 
شرکت معظم فوالد مبارکه اصفهان با ۱۰.۰۷ درصد سهام، 
از سهامداران عمده آن است. اینجا عالوه بر دولتی بودن، 
داستان مالکیت مشترک مستقیم و تعارض منافع هم پیش 
می آید. در مرتبه بعدی ذوب آهن نشسته است. شرکتی با 
مالکیت ۵۵.۹۳درصدی سازمان دولتی تامین اجتماعی. از 
نساجی، هوادار و پدیده که بگذریم، دو باشگاه صنعت نفت 
آبادان و نفت مسجدسلیمان، به تبع نامشان وابسته به وزارت 
نفت هستند و فجر سپاسی، به عنوان تنها باشگاه نظامی، 
از ردیف های مصوب  و هرطور(  را )حاال هرقدر  بودجه اش 

سالیانه دولتی میگیرد.
کم دیده شده که رسانه ها، از روی اگاهی و اراده، به چنین 
روابط تو در تو و پیچیده ای که نهایتا به خورجین دولت وصل 
میشوند، اشاره کنند. آن ها عموما، مالکیت مشترک سرخابی 
تهران را دستمایه قرارداده و وابستگی عیان آن ها به یک 
وزارتخانه مشخص را بهانه میکنند تا رخدادهای فوتبالی را 

مصادره به مطلوب کنند.
از احتمال حذف  از آن ها، مشعوف  تاحتی جایی که یکی 
پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان اسیا در فصل بعد، 
آن ها را »لوس های تهرانی« میخواند. حاال وجدان بیدار باید 
قضاوت کند. کدام یک از تیمهای دیگر نامبرده، فارغ از بعد 
هواداری و نفوذ اجتماعی و اعتبار و افتخار، بهره کمتری از 

جبب فراخ دولت برای فوتبال برده اند؟

حاشیه  در  حسین نژاد  |علی  میرزا  دیار  جوانان 
تامین  بیمه  اداره  در  جهادی  خدمت  میز  برپایی 
اجتماعی آستارا بیان کرد: میز خدمت اداره کل 
استان  در شهرستان های  گیالن  اجتماعی  تامین 
برپا  مردمی  مطالبات  به  پاسخگویی  منظور  به 

می شود.
اینکه  بیان  با  گیالن  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
مقام  منویات  راستای  در  در شعبات  میز خدمت 
برپا می شود،  نگاه دولت مردمی  و  معظم رهبری 
مدیر  خدمت  میز  برپایی  قالب  در  کرد:  تصریح 
در  تخصصی  ادارات  روسای  و  معاونین  کل، 
شهرستان های استان به ویژه شعبات مناطق دور 
و خواسته های  مطالبات  به  و  یافته  افتاده حضور 

مردمی پاسخ می دهند.
وی با اشاره به اینکه به تمامی مشکالت مردمی 
در قالب میز خدمت رسیدگی می شود، بیان کرد: 
با  گیالن  استان  شهرستان های  در  خدمت  میز 
مشارکت بسیج اقشار، بسیج ادارات و فرماندهی 
بسیج اداره کل تامین اجتماعی استان گیالن برپا 

می شود.
حسین نژاد گفت: بندر آستارا چهارمین شهرستان 
گیالن است که در آن میز خدمت برپا شد و پیش 
از این میز جهادی در شهرستان های بندر انزلی، 

خمام و رودبار برپا شده بود.
مدیر کل تامین اجتماعی گیالن با اشاره به تعداد 
افراد تحت پوشش بیان کرد: بیش از یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان گیالنی تحت پوشش 

تامین اجتماعی هستند.
به  ماهیانه  بیان اینکه  با  حسین نژاد 
تومان  میلیارد   ۶۲۵ گیالنی  مستمری بگیران 
 ۲۵ از  بیش  خاطرنشان کرد:  می شود،  پرداخت 
بخش  در  ماهیانه  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 

بیمه بیکاری پرداخت می شود.

پرداخت ماهیانه ۶۲۵ میلیارد 
تومان به مستمری بگیران تامین 

اجتماعی در گیالن

جوانان دیارمیرزا | سید امیر حسین علوی شهردار رشت 
شامگاه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ در برنامه گفتگوی خبری 
شبکه باران اظهار داشت: با توجه به تقارن بزرگداشت روز 
رشت با ایام فاطمیه و شهادت سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی این مناسبت امسال کمی متفاوت تر برگزار 
شد که رونمایی و برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه 

رشت بخشی از آن بود.
در  را  رشت  خوراک  فستیوال  برگزاری  رشت  شهردار 
هفته های گذشته و پس از وقفه ای دوساله بعد از شیوع 
کرونا مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این جشنواره با 
و  داران  یونسکو، مشارکت همه رستوران  معاون  حضور 
شهرداران خالق کشور برگزار شد و مقرر گردید، شهرهای 
خالق ایران ظرفیتهای خود را با هم به اشتراک گذارند 
تا بتوانند از فرصتهای پیش رو به نفع شهرشان استفاده 

کنند.
علوی با بیان اینکه خواهر خواندگی رشت با شهر لیریا 
پرتغال به عنوان یکی از شهرهای خالق جهان به شکل 
از  استفاده  است،  گرفته  قرار  کار  دستور  در  عملیاتی 
و  خواند  الزم  را  شهری  توسعه  و  نفع  به  فرصت ها  این 
تصریح کرد: کشورمان در شبکه شهرهای یونسکو شامل 
شهرهای خالق، شهرهای یادگیرنده و شهرهای هوشمند 
قرار دارد که همه اینها در حال ثبت هستند. بنابراین اینها 
فرصتی است تا ما بتوانیم ظرفیتهای خود را در داخل به 

اشتراک بگذاریم.
ارتباط بیشتر با کشورهای دوست به ویژه  وی برقراری 
جهت  در  را  کاسپین  دریای  حوزه  همسایه  کشورهای 
جذب گردشگر هدفی که توسط شهرداری رشت دنبال 
می شود خواند و افزود: تمام تالش ما این است تا با انجام 
چنین اقداماتی بتوانیم در حوزه گردشگری اقتصادی قدم 

برداریم.
فرهنگی  اینکه مباحث  بیان  با  امیر حسین علوی  سید 
در مجموعه مدیریت شهری با رویکرد افزایش مشارکت 
مردم و تصمیم گیری مردمی همراه خواهد بود، یادآور 
داشته های  تمام  از  که  است  این  ما  تالش  همه  شد: 
فرهنگی غنی شهر رشت اول برای خود این شهر و سپس 

برای جذب گردشگر استفاده نمائیم.
شهردار رشت از پائین بودن سرانه فضای سبز عمومی این 
شهر خبر داد و با بیان اینکه این فضا هم اکنون زیر دو 
متر مربع برای هر فرد است، تصریح کرد: شهرداری رشت 
می کوشد با همکاری اداره کل منابع طبیعی پارک ۵۰۰ 
اخیر  نماید که در دو ماهه  راه اندازی  را  هکتاری الکان 

ساخت فاز اول آن در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار رشت مطرح کرد؛

از احداث رینگ ۹۰ متری محدوده میدان گیل تا مسکن مهر 
تا سال آینده تا توسعه فضای سبز

به  رشت  شهر  عمومی  فضای  سرانه  افزایش  علوی 
الکان  هکتاری   ۵۰۰ پارک  اندازی  راه  پی  در  برابر  دو 
رصد  و  مشکات  پارک  گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را 
خانه کمپنگ عینک که روند اجرای آن ها مدت ها معطل 
مانده بود، توسط شهرداری استمرار پیدا کرد و در دهه 
پارک  داخل  در  آن  بر  و عالوه  افتتاح خواهد شد  فجر 
مفاخر پارک باغ ژاپنی نیز در روزهای آتی به بهره برداری 

می رسد.
در  واقع  گیالنه  پارک  اینکه  به  اشاره  با  رشت  شهردار 
محدوده منطقه یک در ماه آینده به بهره برداری خواهد 
پروژه های  استمرار  راستای  در  داشت:  اظهار  رسید، 
آسفالت هم تا قبل از پایان سال مسیر جاده های الکان و 
جاده تهران قرار است با مشارکت شهرداری و اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای آسفالت شود.
سطح  در  اکیپ  چندین  روزانه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مناطق  معابر  و  کوچه ها  آسفالت  مشغول  رشت  شهر 
پنجگانه هستند، اظهار داشت: تقریبا نزدیک به ۱۰ هزار 
شهری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  توسط  آسفالت  تن 
همچنین  تولید شد.  اخیر  روز  در ۴۵  رشت  شهرداری 
سهمیه هزار تن قیر رایگان را دریافت کردیم و شهرداری 

هم ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن قیر خریداری می کند.
ریزیهای  برنامه  و  تصمیمات  تازه ترین  رشت  شهردار 
شهرداری برای حفظ و مرمت بناهای تاریخی در اختیار 
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  و  برشمرد  را  مجموعه  این 
و  شهرداری  میدان  ساعت  ساختمان  مرمت  مطالعات 
ساختمان موزه مشروطه آماده است و مرمت آن به شرط 
تامین منابع شش ماه تا یکسال به طول می انجامد که 

روند آن تا پایان امسال آغاز می شود.

علوی نهادینه کردن فرهنگ تولید زباله کمتر را در بین 
مردم و شهروندان اقدامی اساسی و ریشه ای برای مقابله 
با چالش و معضل پسماند خواند و افزود: امیدواریم پروژه 
از طرفی  بگیرد.  با همکاری مردم سرعت  زباله  تفکیک 
تالش  هم  کمپوست  و  کودآلی  به  پسماند  تبدیل  برای 
کردیم با برطرف کردن نواقص ظرفیت کارخانه کود آلی 

الکان را ارتقاء دهیم.
وی راه اندازی زباله سوز ۶۰۰ تنی را از جمله راه حل هایی 
که به حل تدریجی معضل لندفیل سراوان کمک می کند 
راه اندازی  برای  ما  نیاز  اظهار داشت: مهمترین  و  خواند 
مسیر  این  در  که  است  دولتی  منابع  جذب  زباله سوز 
رایزنی های زیادی با مسئوالن رده های مختلف کشوری 
و نمایندگان مجلس داشتیم که همچنان هم ادامه دارد.

شهردار رشت گامهای تازه ای که برای مدیریت ترافیک 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  هم  را  است  شده  برداشته  شهر 
تصریح کرد: در حوزه مدیریت شهری تالش می کنیم، 
به  را  ترافیک  نقل  طرح تفصیلی و طرح جامع حمل و 
شکل فاز به فاز اجرایی کنیم از طرفی در طرح تفصیلی 
خیابانهای جدید بازگشایی می شوند که بازگشایی رینگ 
سال  تا  مهر  مسکن  تا  گیل  میدان  محدوده  متری   ۹۰

آینده در دستور کار قرار گرفته است.
علوی با بیان اینکه بحث تامین ۵۰ درصد احداث قطار 
آینده  سال  بودجه  سبد  از  کشور  شهرهای  در  شهری 
حذف شده است، خاطر نشان کرد: در بخش حمل و نقل 
و طرح جامع حمل و نقل باید استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومی چه سبک و چه نیمه انبوه بر مانند اتوبوس 
را بیشتر ترویج دهیم. هر چند شهر رشت در بحث مترو 

راه طوالنی در پیش دارد.

معارفه  از  ماه  سه  به  قریب   | میرزا  دیار  جوانان 
روند  و  می گذرد  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
انتصابات در چنین استانی که به زعم بسیاری از 
صاحبنظران، جزء سیاسی ترین استان ها محسوب 
می شود با فراز و نشیب های متفاوتی روبه روست.
در  ستادی  انتصاب  سه  بر  عالوه  مدت  این  در 
استانداری و تغییر برخی از مدیران دستگاه های 
اجرایی، ۹ سرپرست فرمانداری نیز منصوب شده 
و  عزل  روند  کندی  اما  کرده اند  کار  به  شروع  و 
و  مردمی  مختلف  جریان های  انتقادات  نصب ها 
داشته  دنبال  به  را  مذهبی  و  سیاسی  گروه های 

است.
در  بارها  استان  ارشد  مدیر  عنوان  به  عباسی 
صاحب  از  که  کرده  تصریح  مختلف  نشست های 
سهم  اجازه  اما  می پذیرد  مشورت  استان  نظران 
است  معتقد  چراکه  نمی دهد  احدی  به  خواهی 
داللی در انتصابات، نماد بارز فساد است و او بارها 

گفته که فسادستیزی خط قرمز اوست.
ارائه  با  افرادی که  از  اخیر آن دسته  در روزهای 
سعی  استان  نقاط  اقصی  در  متفاوت  لیست های 
مدیریتی  مناصب  در  خود  مهره های  چیدن  بر 
اجرایی  دستگاه های  و  فرمانداری ها  جمله  از 
بزرگ  سدی  و  بسته  در  با  متأسفانه  و  داشته اند 
سعی  اند؛  شده  مواجه  عباسی  اسداهلل  همچون 
دارند  شده  منصوب  مدیران  بردن  زیرسوال  بر 
تالش  پایتخت،  به  شدن  متوسل  با  نیز  برخی  و 
روند  باقیمانده  شهرستان های  در  تا  می کنند 

انتصاب را کند کنند.
این قبیل افراد باید با گام نهادن در مسیری که 
الخطاب  فصل  عنوان  به  انقالب  معظم  رهبری 
گرفتن  پس  با  نموده اند  مشخص  و  تعیین 
لیست های ارائه شده تالش کنند تا دولت مردمی 
سیزدهم را در راستای خدمت به مردم همراهی 
کنند چراکه عباسی خود را پایبند به میثاق نامه 

دولت انقالبی آیت اهلل رئیسی می داند.
گروه های  و  سیاسی  جریان های  می رود  انتظار 
امید  که  دولت  این  موفقیت  برای  حزبی  مختلف 
در  تا  بکوشند  است  کرده  زنده  مردم  دل  در  را 
کنار یکدیگر با حفظ وحدت و همدلی به مجموعه 
مدیریتی گیالن در ساختن این استان با استعداد 

کمک کنند.

سیدامیر موسوی حسینی؛
لیست های  سیاسی،  گران  البی 
سهم خواهانه خود را پس بگیرند

مدیر کل تامین اجتماعی گیالن خبر داد:

محیط  حفاظت  مدیرکل   | میرزا  دیار  جوانان 
اهتمام  با  سرانجام  کرد:  اعالم  گیالن  زیست 
همراهی  و  کل  اداره  این  مجدانه  پیگیری  و 
حفاظتی  اراضی  از  استان  دادگستری  مشفقانه 
پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق کیاشهر واقع 

در شرق گیالن رفع تصرف شد. 
ساسان کفایی افزود: در اقدامی هماهنگ همه 
ملی  پارک  در  معارض  و  نامتجانس  سازه های 
تمام  خالف  بر  سال   ۱۰ به  قریب  که  بوجاق 
قوانین و مقررات حفاظتی مترتب بر پارک ملی، 
به قصد تصرف و تغییر کاربری، احداث و جاگیر 
شده بودند، با حمایت تام دستگاه قضایی استان 

قلع و قمع و رفع تصرف شد. 
بوقوع  حالی  در  اقدام  این  داشت:  اظهار  وی 
متعاقب   ،۱۳۹۹ سال  ابتدای  از  که  پیوست 
منطقه حفاظت  دقیق تر  استانداردسازی هرچه 
شده پارک ملی بوجاق، پرونده رفع تعارضات یاد 
شده بطور ویژه در دستور کار اداره کل حفاظت 

محیط زیست گیالن بود. 
مدیرکل محیط زیست گیالن گفت: به همین 
منظور چندین نوبت بازدید مشترک بین اداره 
دستگاه  و  گیالن  زیست  محیط  حفاظت  کل 
االسالم  حجت  حضور  با  بویژه  استان  قضایی 
دادگستری  ریاست  خلیلی  حمزه  والمسلمین 
استان گیالن، از این منطقه حفاظتی انجام شد 
و تخلفات محرز متعدیان به تایید مقام محترم 
به صدور حکم  منتج  و سرانجام  رسید  قضایی 
خروج  و  مجاز  غیر  سازه های  تمامی  تخریب 
حفاظت  تحت  ملی  اراضی  از  متخلفان  کامل 
محیط زیست استان گیالن در حوزه پارک ملی 

بوجاق شد.
متعاقب   ۱۳۹۱ سال  داشت:  اظهار  کفایی 
درخواست برخی از اهالی برای احداث سازه های 
با  موقت،  بصورت  و  زیست  محیط  با  سازگار 
انگیزه اجرای طرح گردشگری و طرح سالم سازی 
ساحل دریا در منتهی علیه جنوب غربی پارک 
ملی بوجاق، به رغم تمام قوانین حفاظتی پارک 

ملی، موافقت شد. 

مدیرکل محیط زیست گیالن اعالم کرد:
 پارک ملی بوجاق گیالن رفع تصرف شد

این  تا  شد  باعث  خواهی ها  زیاده  داد:  ادامه  وی 
با اهالی در اجرای طرح، صورت دیگری  مصالحه 
بصورت  طرح  این  تنها  نه  چراکه  بگیرد،  خود  به 
موقت اجرا نشد، بلکه تعداد سازه های نامتجانس و 
بتنی افزایش یافت و کامال صورت تغییر کاربری و 

تصرف اراضی به خود گرفت.
مدیرکل محیط زیست گیالن گفت: سرانجام پس 
نفوذ  اعمال  و  آزار  رغم  به  سال  ده  به  قریب  از 
همگامی  و  هماهنگی  با  خواری،  زمین  مافیای 
استان  زیست  محیط  حفاظت  حاکمیتی  دستگاه 
و دستگاه قضایی، عدالت به نفع طبیعت و احترام 
به قوانین جاری کشور اجرا شد و با خروج کامل 
کوتاه  منفعت طلبشان  و  تعرض  متخلفان، دست 
شد.  کفایی گفت: این اقدام گام بلندی در راستای 
استانداردسازی هرچه بیشتر حفاظت در نخستین 

پارک ملی خشکی دریایی کشور در بوجاق گیالن 
دارای  که  بوجاق  ملی  پارک  می آید.   شمار  به 
چهارگانه  منطقه  در  حفاظتی  درجه  عالی ترین 
منطقه ای   ،۱۳۸۱ سال  ماه  خرداد  در  که  است 
بوسعت ۳۲۶۰ هکتار مشتمل بر دهانه سفیدرود، 
تاالب بوجاق در غرب و الگون کیاشهر در شرق 
آن به انضمام بخش هایی از پهنه آبی دریای خزر 
تا عمق ۶ متر در امتداد پارک، بعنوان پارک ملی 

بوجاق مورد تصویب قرار گرفت. 
این منطقه زیستگاه مهم زمستان گذرانی پرندگان 
زیستگاههای  از  و  است  جهانی  انقراض  خطر  در 
محسوب  ماهیان  زادآوری  و  ریزی  تخم  مهم 
میشود و بر اساس معیارهای مهمی چون گیاهان 
و جانوران منطقه بویژه زیستگاه پرندگان در زمره 

رامسرهای سایت های ایران است.
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حجت االسالم   | میرزا  دیار  جوانان 
مردم  نماینده  میان،  ملک  صفری  محمد 
مجلس  در  املش  و  رودسر  شهرستان های 
شورای اسالمی در گفتگو با دیارمیرزا اظهار 
کشور،  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  کرد: 
دولت سیزدهم راهکارهای بهتر و جدیدی 
را برای خروج از فشارهای اقتصادی در نظر 

گرفته است.
و  برنامه  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نشست های  برگزاری  از  پس  کشور  بودجه 
به  را  بودجه  گرفتند  تصمیم  کارشناسی، 
تورم  قابلیت مهار  تنظیم کنند که  گونه ای 
داشته باشد، تصریح کرد: این موضوع یکی 

از نقاط مثبت بودجه سال ۱۴۰۱ است.
فشار  اینکه  بیان  با  صفری  حجت االسالم 
جامعه  پایین  دهک های  روی  بر  اقتصادی 
زیاد است، تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۱ می تواند 
نیازمندان  و  پایین  دهک های  مردم  دست 

جامعه را بگیرد و به آنها کمک کند.
نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش 
در مجلس اظهار داشت: فعال نمی توانیم به 
نظر  اعالم  بودجه  خصوص  در  قطعی  طور 
کنیم زیرا کمیسیون تلفیق بودجه به تازگی 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی در گفتگو با دیارمیرزا ادامه داد: پس از 
اعالم نظر کمیسیون تلفیق، بودجه به صحن 
می آید و در آنجا نیز چکش کاری های الزم 
صورت خواهد گرفت و اگر نیاز باشد تغییر 

خواهد کرد.

حجت االسالم صفری در گفتگو با دیارمیرزا مطرح کرد؛

دولت و استاندار در تغییر برخی مدیران گیالن 
تسریع کنند

جوانان دیار میرزا | سید امیر حسین علوی شهردار 
مدیریتی  دوره  در  ویژه  به  شهرداری  رویکرد  رشت 
توسعه  اجتماعی،  نشاط  ایجاد  بر  مبتنی  را  جدید 
و  برشمرد  شهر  سطح  در  پارک ها  و  سبز  فضاهای 
اجرای هر  اعتبارات و  به موقع  تامین  اظهار داشت: 
پارک  مشکات،  ساالر  پارک  پروژه  سه  سریعتر  چه 

گیالنه و باغ ژاپنی در دستور کار قرار گرفت.
شهردار رشت تصریح کرد: بر همین اساس در حال 
حاضر عملیات اجرایی پروژه های پارک ساالر مشکات 
و باغ ژاپنی در منطقه چهار و پارک گیالنه در منطقه 
یک به سرعت در حال انجام است و طبق برآوردهای 
به عمل آمده و بر اساس پیشرفت فیزیکی کار قرار 
است که در دهه فجر افتتاح و به بهره برداری برسند.

دوم  فاز  پروژه  داد:  ادامه  علوی  حسین  امیر  سید 
با هزینه ای  اسفند سال ۱۳۹۹  از ۱۹  پارک گیالنه 
بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال با هدف افزایش سرانه فضای 
سبز و فضای تفرجگاهی آغاز شده است. این پارک به 
مساحت ۴۸۴۸ مترمربع و با ۲۴۳۵ مترمربع فضای 
سبز در نبش پل توحید به مرحله اجرا درآمده است 
و پیست دوچرخه سواری مسیر پیاده روی و اسکیت 

و ست ورزشی از جمله امکانات این پارک می باشد.
شهردار رشت در مورد روند اجرای پروژه باغ ژاپنی 
هم با تاکید بر اینکه این پروژه از تاریخ ۳ تیر سال 
۱۴۰۰ در دو فاز در حال اجراست، افزود: از اهداف 
مترمربع   ۱۳۰۰ مساحت  به  که  ژاپنی  باغ  پروژه 
احداث  حال  در  رشت  مفاخر  پارک  از  بخشی  در 
رشت،  شهر  گردشگری  رونق  به  می توان  می باشد، 
سرانه  افزایش  و  عمومی  پارکهای  توسعه  و  ایجاد 

فضای سبز اشاره کرد.
)یخچال  مشکات  ساالر  پارک  اینکه  اعالم  با  وی 
طبیعی( سومین پروژه ای است که توسط شهرداری 
اجرا  حال  در  تاکنون   ۱۳۹۹ سال  اسفند   ۲۹ از  و 
است، یادآور شد: این پروژه به مساحت دو هکتار و 
هزینه ای بالغ بر ۷ میلیارد تومان به پیشرفت فیزیکی 
۷۰ درصدی رسیده است و مقرر گردیده تا پس از 
به آن  نیز  احیای هویت شهری  پارک،  جداره سازی 

اضافه شود.

تلفیق،  کمیسیون  کار  داشت:  اظهار  صفری 
بررسی الیحه بودجه دولت است و امیدوارم 
به  کمیسیون  این  بررسی های  خدا  امید  به 
شاهد  بتوانیم  ما  و  برسید  پایان  به  زودی 

بررسی بودجه در صحن مجلس باشیم.
حجت االسالم صفری با اشاره به اینکه استان 
ندارد،  مدیریتی شرایط خوبی  نظر  از  گیالن 
افزود: دولت و استاندار محترم باید در تغییر 
کنند  تسریع  استان  در  کالن  مدیران  برخی 
مدیران  انتخاب  در  بخواهیم  هم  باز  اگر  و 
اشتباهات  باشیم،  داشته  سیاسی  نگاه های 

گذشته تکرار خواهد شد.

رئیس  سفر  صورت  در  اینکه  بیان  با  وی 
اتمام  باید پیگیر  به استان گیالن  جمهور 
پروژه های نیمه تمام استان باشیم، گفت: 
از ظرفیت های استان گیالن استفاده نشده 
و  تعطیل  نیمه  کارخانه های  باید  و  است 
تا مشکالت  کنیم  احیاء  را  استان  تعطیل 

اشتغال جوانان استان برطرف گردد.
و  رودسر  شهرستان های  مردم  نماینده 
کرد:  اظهار  پایان  در  مجلس  در  املش 
و  ویژه ای شود  توجه  باید  اقتصاد دریا  به 
می توانیم از ظرفیت دریا خودمان به خوبی 

استفاده کنیم.

جوانان دیار میرزا | پیمان بازدیدی مدیر عامل 
موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما در 

یادداشتی نوشت:
قدمت  با  کشور  شمال  هیرکانی  جنگل های 
با  از  یکی  سال  میلیون  چهل  از  بیش 

ارزشمندترین جنگل های دنیا بشمار میرود.
در دهه های اخیر با بی توجهی و برداشت های 
مدیریت  وعدم  چوب  قاچاق  کارشناسی،  غیر 
صحیح حدود ۶ر۱ میلیون هکتار از جنگل های 
شمال کشور باقی مانده است که این رقم در 
دهه ۳۰ حدود ۵ر۳ میلیون هکتار بود. یعنی 
از  را  هکتار  میلیون   ۲ حدود  مدت  این  در 
دست دادیم و از این ۶ر۱ میلیون هکتار هم 
نیمی مخروبه است و این یعنی فاجعه ای غیر 
ووجود  اخیر  خشکسالی های  که  جبران  قابل 
دام ها در عرصه ها به آن دامن زده واین مقدار 
و  آوری  نیزقدرت زاد  مانده  باقی  ازجنگل های 
خود پاالیی خود را از دست داده ودیگر توان 

احیاء خود را ندارد.
محیط  فعالین  فراوان  قوس های  ازکش  بعد 
زیست با سازمان جنگل ها و دولت ها، باالخره 
پنج  نودو  سال  اواخر  جنگل  تنفس  طرح 

اجرایی شد.
از  برداری  بهره  درآن  بود  قرار  که  طرحی 
جنگل  و  برسد،  پایان  به  شمال  جنگل های 
عواملی  ولی  بکشد.  راحتی  نفس  جان  نیمه 
سازمان  برای  الزم  اعتبار  تخصیص  چون عدم 
طرح های  همچنین  و  احیاء  برای  جنگل ها 
بهبود  جهت  طرح هایی  اجرا  و  حفاظتی، 
معیشت جنگل نشین ها و حاشیه نشین ها، مانند 
برتوانمندسازی  مبتنی  اکوتوریسم  طرح های 
جوامع محلی باعث شد که تا کنون حتی یک 

قدم مثبت برداشته نشود.

تنفس جنگل، یا اغما و نابودی جنگل های هیرکانی

از اجرا طرح تنفس جنگل در گیالن نه هزار هکتار 
دلیل کمبود  به  متاسفانه  ولی  کاری شده  جنگل 
بودجه و عدم توجه مدیران کشوری و استانی در 
بحث نگهداشت و حراست عرصه های به اصطالح 
ثمر  به  هم  جنگل  هکتار  نیم  حتی  شده،  احیاء 
روی  مدیران  زیبای  گزارشات  در  فقط  و  نرسیده 
کاغذ آمده و نمایندگان شمال کشور در مجلس، 
نه تنها کمکی در جهت اخذ بودجه های اختصاصی 
در حراست و احیا که در طرح گنجانده شده بود 
چوب  خوراک  تامین  نگران  بیشتر  بلکه  نکردند، 

کارخانجات صنایع چوب بودند و هستند
جنگل  طرح های  در  جایی  اگر  میخواهم  شما  از 
کاری در شمال کشور موفق بوده است یک نمونه 
شاید  دهیدتا  نشان  زیست  محیط  عالقمندان  به 

امیدی در دل ما زنده شود.
هرساله در فصل درخت کاری آمارهای نجومی از 
اعالم  دولتی  دستگاه های  طرف  از  کاری  درخت 
عرصه های  از  تصویری  آمارو  هیچ  ولی  میشود، 
درخت کاری سالهای قبل منتشر نشده است، چرا 

که هیچ احیائی صورت نگرفته.
و  چوب  قاچاق  چه  صنعتی،  چه  چوب،  برداشت 
برای  منفعتی  تنها  نه  زراعت چوب  بحث  در  چه 
جزنابودی  ثمره ای  بلکه  نداشته  شمالی  استانهای 

اکوسیستم وغیره نداشته است.
درختان  کاشت  اخیر  اشتباه  تصمیمات  نمونه  از 
صنوبر و سوزنی برگ در عرصه های جنگلی بودکه 
خودش عامل آلودگی اکوسیستم و ایجاد مشکالت 
زیاددر عرصه جنگل ها بود همچنین در یک سال 
اخیر دستور برداشت و قطع درختان داده شد که 
البته قرار شد گونه های های بومی جایگزین شود. 
سودحاصل  که  است  این  توجه  قابل  مسئله  ولی 
احیاء  برای  که  این  بجای  درختان،  این  ازفروش 
سازمان  و...(  جنگل  )حریق  تجهیزات  و  جنگل 

به حساب  منابع طبیعی شمال کشور هزینه شود. 
سازمانهای جنگل در تهران واریز می شود.

که  است،  بزرگ  سوال  عالمت  یک  خود  این  و 
نمایندگان ما آگاه هستند.

آیا این سرمایه باید در خوده استانهای شمالی برای 
نجات جنگل هزینه شود یا خیر؟

راهکار پیشنهادی برای نجات جنگل؛
عرصه های  خصوص  در  را  خود  نگاه  باید  دولت 
دهد.  تغییر  حفاظت  به  بهره برداری  از  طبیعی 
اختصاص  متولی  سازمان  دو  برای  که  بودجه ای 

می دهد باید چندین برابر شود.
برنامه هایی در جهت تعامل اقتصاد و محیط زیست 

در این عرصه ها داشته باشد.
مانند اکوتوریسم، گسترس صنایع دستی مبتنی بر 

محیط زیست هر منطقه و گردشگری روستایی…
نگاه ویژه به زراعت چوب، آموزش ترویج و معرفی 

گونه های اقتصادی برای روستائیان
دولت  رویکرد  اهداف،  این  به  رسیدن  برای 
که  این  نه  باشد  منطقه  ذینفعان  بر  بایدمبتنی 
مردم  باشد.  پایین  به  باال  از  دستورات  و  برنامه ها 
خودشان نقش به سزایی برای حفاظت و احیا ایفا 

کنند. دولت باید نقش تسهیلگری داشته باشد.
میتواند  مردمی  تعاونی های  نهاد،  مردم  سازمانهای 
نقش  محلی  جوامع  توانمندسازی  و  آموزش  برای 

محوری داشته باشند.
متاسفانه در این چند سال اخیرهیچ کدام از موارد 
ذکر شده اجرایی نشده و یا در حد گرفتن عکس 

یادگاری در جلسات و یا مقطعی و جزیره ای بوده.
خواشمندیم رویکرد خود را نسبت به جنگل تغییر 
به  شعاری  حالت  از  را  خود  دغدغمندی  و  دهید 
که  چرا  داریم  امید  هنوز  ما  کنید.  تبدیل  عملی 
رفت  خواهد  ازبین  دنیا  این  در  که  آخرین چیزی 

امید است.

روز  گورابی:  هوشمند  سینا   | میرزا  دیار  جوانان 
گیالن  نانوایان  اتحادیه  رئیس  دی(   ۷( شنبه  سه 
ستاد  مصوبه  با  نان  مختلف  انواع  قیمت  افزایش  از 

تنظیم بازار استان خبر داد.
رغم  علی  اما  شده،  لبریز  مردم  صبر  کاسه  اگرچه 
نشده  حاصل  بازار  کنترل  در  توفیقی  دولت،  تغییر 
و مسیر گرانی با همان فرمان ادامه دارد تا همچنان 

شاهد افزایش قیمت ها باشیم.
جدید،  نرخ  براساس  شده،  اعالم  که  آنچه  مطابق 
سنگک  درصد،   ۴۵ حدود  تومان(   ۱۳۰۰( بربری 
)۱۵۰۰ تومان( ۵۰ درصد، لواش )۳۵۰ تومان( ۴۰ 
درصد و تافتون )۶۰۰ تومان( ۵۰ درصد روی کاغذ 
رشد داشته است. اما با توجه به نحوه قیمت گذاری 
که در کارشناسی بودن آن شک و شبهه وجود دارد، 
متوجه  باشد  خودش  جیب  در  دستش  کسی  هر 
خرد  پول  ایران،  ورشکسته  اقتصاد  در  که  می شود 
۲۰۰ تومانی وجود خارجی ندارد و عمال مردم باید 

بهای بیشتری برای خرید نان بپردازند.
هدفمند  قانون  اجرای  با  که  نژاد  احمدی  زمان  از 
ناقص  طرح  این  اجرای  بنای  سنگ  یارانه ها  کردن 
الخلقه را در ایران پایه گذاری و اجرایی کرد، قرار بود 
که کیفیت نان نیز به تناسب قیمت آن افزایش پیدا 
کند اما نه تنها که این هدف محقق نشد بلکه روز به 

روز شاهد نان بی کیفیت تری هستیم.
به  صرفا  را  نان  کیفیت  موضوع  نمی توان  هرچند 
نوع آردی که در  با  رابطه  انداخت و در  نانوا  گردن 
و  حرف  همواره  نیز  میگیرد  قرار  نانوایی ها  اختیار 
اما طی همه  دارد  و  داشته  زیادی وجود  حدیثهای 
این همه سال ها بهبود کیفیت نان فقط لقلقه زبان 

استانداران، فرمانداران و سایر مدیران مسئول بود.
حاال که یکبار دیگر ستاد تنظیم بازار قیمتهای جدید 
نان را مصوب کرده، با شرایط موجود بعید است باز 
هم امید چندانی به بهبود کیفیت نان داشته باشم و 
صرفا در سخنرانی ها و جلسات از ارتقای کیفیت نان 

خواهیم شنید.

شهردار رشت بیان کرد:

افتتاح سه پارک در دهه فجر؛
 از باغ ژاپنی در پارک مفاخر 

تا فاز دوم پارک گیالنه

ارتقای کیفیت نان در گیالن؛ 
وعده ای فراموش شده

خرداد  اول  |شنبه  میرزا  دیار  جوانان 
ناوگان  هوشمندسازی  پروژه  افتتاح  شاهد 
اتوبوسرانی شهرداری بودیم که توسط شرکت 
داده کاوان کندو اجرایی شد. همچنین مدیر 
با  که  بود  کرده  اعالم  پروژه  مجری  شرکت 
تا  جیب”  شهروندی  پول  “کیف  راه اندازی 
پایان تابستان مینی بوس های شهر رشت نیز 

به آن مجهز می شوند.
شورای  زمان  در  پروژه  این  افتتاح  اگرچه 
محمد  شهرداری  دوران  و  رشت  پیشین 
در  دیارمیرزا  خبرنگار  اما  داد  رخ  احمدی 
رابطه با آخرین وضعیت این پروژه با مسعود 
و  نقل  و  نژاد رییس کمیسیون حمل  عباس 
ترافیک شورای شهر رشت گفتگو کرده است.

ناوگان  هوشمندسازی  مورد  در  نژاد  عباس 
حمل و نقل شهری رشت گفت: قرارداد این 
داده  با شرکت  پنجم  دوره شورای  در  پروژه 
کاوان کندو بسته شد و تنها خروجی آن در 

حد افتتاح طرح بوده است.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به بیان اینکه 
دارد،  ادامه  همچنان  گذاری  سرمایه  قرارداد 
را  کارها  از  سری  یک  باید  شهرداری  افزود: 

انجام میداد که هنوز انجام نداده است.
باید  که  کارهایی  جمله  از  داد:  ادامه  وی 
گذاشتن  اختیار  در  میداد،  انجام  شهرداری 
متاسفانه  که  بود  شرکت  این  به  اتوبوس ها 
می شود  خراب  میان  در  روز  یک  اتوبوس ها 
اتوبوس های  ثبات  به  زمینه  این  در  هنوز  و 
شده  باعث  مسائل  همین  و  نرسیدیم  سالم 
البته  شود.  دلسرد  گذار  سرمایه  شرکت  که 
و  هستند  هوشمندسازی  دنبال  به  همچنان 
ما نیز پیگیریم اما هنوز اتفاقی حاصل نشده 
و همچنان اتوبوس ها به صورت دستی بلیط 

دریافت می کنند.
دستگاه   ۳۲ از  اینکه  بیان  با  نژاد  عباس 
علت  به  آن  دستگاه   ۱۲ رشت،  اتوبوس 
گفت:  هستند،  فعال  غیر  الستیک  نداشتن 
در حال حاضر ۲۰ دستگاه اتوبوس در داخل 
است.  فاجعه  یک  این  و  هستند  فعال  شهر 
شهردار قول داده بود تا ۲۶ آذر ۵۰ دستگاه 
اتوبوس فعال داشته باشیم اما تا کنون محقق 
نشده است؛ درحالی ما شعار ناوگان حمل و 
نقل عمومی میدهیم اما در عمل هیچ کاری 

انجام نمی شود.
وی در مورد سرنوشت ماشین های برقی پیاده 
راه فرهنگی نیز به دیارمیرزا گفت: تعدادی از 
این ماشین ها سه سال است که فعال نیستند، 
اسقاط  صورت  به  االن  نشدند.  تعمیر  چون 
درآمده است زیرا قطعات این ماشین وارداتی 
است و به علت تحریم ها نمی توان قطعات 

آن را به راحتی تهیه کرد.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رییس 
اندازی  راه  برای  افزود:  رشت  شهر  شورای 
گذار  سرمایه  دنبال  به  ماشین ها  این  مجدد 
هستیم تا با درآمد حاصل از تبلیغات محیطی 

بتوانیم قطعات این ماشین ها را تهیه کنیم.

عباس نژاد در گفتگو با دیارمیرزا 
عنوان کرد؛

بلیط دستی اتوبوس های 
رشت؛ هفت ماه پس از افتتاح 
پروژه هوشمندسازی ناوگان
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القصـه در ایـن “زمانه پـر نیـرنـگ”
یک کشته به نام به که صد زنده به “ننگ”

آرش جوهری

بیست  و  یک  ساعت  |در  دیارمیرزا  جوانان 
از  پس   ۱۳۹۸ دی   ۱۳ جمعه  بامداد  دقیقه 
بارش موشک های رها شده از بالهای کرکسهای 
رژیم بزدل، بی ریشه و تروریست ایاالت متحده 
خاک  در  مقاومتی  قامت  بلند  نخل  شیطان، 
زمین  بر  )ع(  امیرالمومنین  سرزمین  عراق 
برابر دشمن  در  ایستادگی  که شاخه های  افتاد 
و مردانگی اش قلب آسمان را می شکافت و تا 

انتهای جهان ادامه می یافت.
کریمان،  دیار  صالح  فرزند  سلیمانی  قاسم 
جمهوری  قدس  سپاه  نترس  و  مقتدر  فرمانده 
از عمری مبارزه در راه خدا  ایران بعد  اسالمی 
و در مسیر حق علیه باطل با هدف حمایت از 
تروریست  پوزه  مالیدن  خاک  به  و  مظلومان 
های تربیت شده دشمن بزدل مثلث آمریکایی، 
در  آسیا  غرب  های  جبهه  در  عبری  و  وهابی 
نهایت همانند سیاوش درقلب شراره های آتش 
شهادت  خاک  بر  و  گفته  لبیک  حق  ندای  بر 

بوسه زد.
هزاران  از  یکی  تنها  که  سلحشوری  فرمانده 
 ۲۰ فرماندهی  در طول  انقالبمان  به  خدماتش 
ساله در سپاه قدس، محقق کردن آرمان بسیج 
نابودی  فرجامش  در  و  مستضعفین  جهانی 
پرورده  خطرناک ترین غده های چرکین دست 
متحده،  ایاالت  پرور  تروریست  حکومت های 
و  صهیونیستی  نابودی  به  رو  و  غاصب  رژیم 
یعنی  آنها  وهابی خلیجی  روباه صفت  متحدان 
خالفت ابوسفیانی صهیونیستی “داعش” از قلب 

سرزمین های اسالمی بود.
آری! قلم زدن در سوگ چنین سرداری که دلها 

را ربوده بود عملی سخت و دشوار است.
از  سال  دو  به  نزدیک  که  روزهایی  این  در 
می گذرد  ملت  یک  های  دل  سردار  شهادت 
برای دلهای داغدیده و غرور  تنها تسلی خاطر 
له شده یک ملت پایان زمان انتظار برای انتقام 
حق  در  جفا  انصافاً  که  بوده  بزدالنی  از  سخت 
حیوانات است که اگر این دشمنان را با صفات 

آنان توصیف کنیم.

سردار سپاه ثاراهلل )ع( امروز بیش از همیشه حیات دنیوی 
اش در تپه های ماهور دشت عباس و ساحل کرخه نور، 
در بلندی های سومار و بیابان تشنه کوشک و جلگه های 
با  و  است  زنده  شلمچه  دشت  و  کارون  و  اروند  شرجی 

شقایق های فکه نفس می کشد.
مادران،  تک تک  اشک  قطرات  تمام  در  ما،  قاسِم  حاج 
خواهران و همسران داغ دیده از تیغ بی رحمی آدم خواران 
دست پرورده مدنیت وحشی پرور کافران همواره جاری و 

روان است.
حاج قاسم ما امروز در لبخند تمام کودکان یتیم و ستم دیده 

نُُبّل و الزهرا زنده است و نفس می کشد.
نظام  و  کرده  فراموش  را  تاریخ  برخی ها  که  روزگاری  در 
جمهوری اسالمی ایران را با حکومت بی غیرت پهلوی که 
بحرین را از خاک وطن جدا کرد اشتباه گرفته اند، نکاتی را 

بار دیگر باید یادآور می شویم.
اینجا سرزمین شیران و ما شاگردان مکتب سلیمانی هستیم، 
داغی که بر دلمان هست را تا دیدار معبود به یادگار داریم 
و برای حفظ تمامیت ارضی کشورمان عاشقانه خون می 

دهیم.
اینجا خاک ۱۷۵ قهرمان باغیرت است که در کربالی چهار 
با دستان بسته و زنده برای آزادگی و آزادی ملت به آغوش 
خاک پر کشیدند و امروز همه ما بدهکار شهدایی هستیم 
که در اعماق دریا با دستان بسته به اوج رسیدند و بدا به 
حال ما که با دستانی باز غرق در زندگی دنیایی بوده و به 

اوج رسیدن برایمان محال است.
نه شعار می دهیم و نه جو گیر شدیم! نه آنقدر کور که حقوق 

های نجومی و دو تابعیتی بودن بعضی مسئوالن را نبینیم!
ولی نه جایی خواهیم رفت و نه این خاک ارث پدری شما 

هست.
ما مردم ایران هستیم و روی این خاک از خیلی ها بیشتر 
غیرت داریم و برعکس شما هیچ وقت به آن پشت نمی 

کنیم ،
ما هیچ وقت یادمان نمی رود که برای حفظ ذره ذره و سانت 
به سانت این مملکت چه خون ها داده شده و چه گل ها 
پرپر شده، آنها زنده به گور نشدند، این ما هستیم که زنده به 

گوریم وگرنه آنها زنده ترین شاهدان عالمند.
قرار بود راهت را ادامه دهیم! ای شهید ببخش که امالیمان 

ضعیف بود و راحت ادامه می دهیم.

یادداشتیــک َتـن از ۳۱۳

جوانان دیارمیرزا | ۱.  باید این مسئله را در نظر داشته باشید مسعود 
فراستی سلبریتی نیست، یعنی او را با امثال مهران مدیری اشتباه 
نگیرید، فراستی در فضای جشن و هیاهو زندگی نمی کند، او برای 
چیزی یاددادن آمده است و برای آنچه سال ها دارد برای آن تالش 
می کند، او می خواهد تا از فرم هم خودش سر دربیاورد هم به دیگران 

بیاموزد او تکاپوگر چیزی است به نام فرم. 
۲.  برای ورود به کالس، افسانه جدایی فرم و محتوا و این ها را دور 
بریزید و وقتی به کالس استاد فراستی می روید به این نکته توجه 
داشته باشید اثر هنری یا فیلم به عبارت دقیق تر، در چگونگی خود باید 
حرفی برای گفتن داشته باشد و نه بزرگی و کوچکی آنچه می خواهد 

بگوید، نه چیزی که می گوید و اثر هنری شعار نیست.
۳.  فرم و هنر در نظر استاد فراستی یک حزب سیاسی نیست، او برای 
خود، آموزش و دانستن را و آموزش درست دیدن و در نهایت فهمیدن 
فرم را آرمان می داند، بدانید او یک تشکیالت سیاسی نیست، دنبال 
مرید نیست و از تکرار خودش به وسیله شما لذت نمی برد او از اینکه 

بتوانید مستقل از او و برپای خودتان نقد را برپا کنید به شوق می آید.
۴.  او برای حس کردن ارزش قائل است نه احساس کردن، حس 
کنش مند است، دانایی است و تجربه است ولی احساس یکبار مصرف 
است؛ و سینما و هنری که احساس به وجود بیاورد سینما و هنر یکبار 
مصرف، استاد فراستی دنبال تجربه های ابدی و حس کنش مند است 
و یاددادن اینکه چگونه حس خودمان را تربیت کنیم، چه ببینیم و چه 
بشنویم و حتی چه چیزی را با همه پرطمطراق بودنش نادیده بگیرم و 

از آن عبور کنیم آگاهی از کنارش گاهی هم از روی آن.
۵.  هرآنچه شما بدیهی و ساده می دانید در فرم ارتعاشی تازه و شاید 
ابدی خواد یافت؛ فراستی به دنبال فلسفه نیست یک حس تازه یک 
اندیشه تازه در دنیای هنر او را به وجد می آورد به شرطی که آن چیز 
کوچک به چگونگی خود و چگونگی بیان خود ازپس مواجهه با خود، 

رسیده باشد.
۶.  با ساختار صلب و سخِت نمادها سراغ کالس استاد فراستی نروید، 
نمادهای از پیش موجود در ایده های فرم او جایی ندارند و اصاًل این 
نمادبازی های سینما و هنرمندان موسوم به جریان روشنفکری که 
بین بسیاری از هنردوستان و هنرجویان جریان های دیگر هم تبدیل 
به یک قاعده آمره و اصل همیشگی شده، هرگز در کالس مسعود 

فراستی جایی ندارد.
۷.  مسعود فراستی برای یاددادن شوق دارد و هر چیزی را بلد باشد 
بدون چشم داشت به شما خواهد آموخت اما همزمان از هر چیزی که 
اندکی رنگ و بوی بدیع بودن و تازگی و ایده ای جذاب باشد، استقبال 
خواهد کرد بنابراین مسعود فراستی قبل و بعد از هر کالس مسعود 
فراستی جدیدی است و کالس او در مسیر شدن و ارتقا همگانی است، 
اگر برای تشویق او دست بزنید خودش هم دست خواهد زد زیرا او 
خود را از مستمع جدا نمی داند در حقیقت شما یادگیرندگان و مستمعین 
هم جزئی از او هستید و این با هم شدن و از هم شدن باعث رشد 

همه شما می شود.
۸.  هر چقدر او منتقد سرسختی است دوست مهربانی است و از این 
مهم تر هر چقدر مسعود فراستی به نقد و منتقد بودن می خواند به 
درست دیدن هم دعوت می کند و باز این هم مهم تر ادب نقدشنیدن 
را هم به ما می آموزد اولین چیزی که بعد از شنیدن نقد به خودش 

می گوید این کلمه است: چه خوب و بعد دقیق تر می شنود.
۹.  اگر ملی فکر می کنید دارید به فرم نزدیک می شوید ولی اگر از 
ملیت بیرون هستید، در اندیشه فراستی یک اسم دارید: اگزوتیک؛ 
اگزوتیک یعنی کسی یا اندیشه یا مثاًل یک اثر سینمایی که دارد درباره 
جایی حرف می زند اما از خود آن جا از خود آن مکان فهمی ندارد و با 
بودن در آنجا باز هم از آن بیرون است؛ اگزوتیک یعنی برون بوده؛ پس 
در مواجهه با استاد برای ایده های خود مکان مند باشید نه اگزوتیک، 
گیالنی و رشتی و فومنی و الهیجی و ... باشید نه یک توریست یا 

جهانگرد.
۱۰.  معناها و مفاهیم را به خورد هنر و سینما ندهید این کار از نظر او 

ضد فرم است، از بیرون احساس به اثر اضافه نکنید.
۱۱.  اصال در مواجهه با هنر و سینما از سرگرمی نترسید او سینما را 
فلسفی و خسته کننده و غمگین و درخودمانده نمی بیند، بلکه هنر و 
سینما در نظر او شاد و مفرح و زندگی بخش است؛ اصال هنر نمی تواند 
زندگی سوز و نکبت و ... باشد؛ یک تجربه جدید برای ما که از یک 
فیلم حاصل شود تجربه ای عظیم و مهم و زندگی ساز است؛ پس 
اصاًل فراستی ضد هالیوودی به معنی عام نیست، ضد شادی نیست؛ 
او تنها ضد ابتذال است، نقد برای او سرپیچی از ابتذال است، سرپیچی 

لذت بخش با لذت نقد.
۱۲.  او یک حزب نیست یک فرقه در هنر نیست به دنبال تأسیس 
دارودسته نیست، او خودش هم در حال تبدیل شدن و بهترشدن است 
اما مثل یک هنرمند راستین نگران عدالت و آزادی و وجدان فردی و 
اجتماعی است و این را در کالس ها می خواهد به زبان فرم ترجمه کند 

یا با زبان فرم بیان کند.
۱۳.  هر هنری مدیومی دارد، مدیوم مسعود فراستی در هنرش یعنی 
نقد است پس این مدیوم را تجربه کنید و این مدیوم را بیاموزید، نقد در 
مراحل اول اندکی از همه چیز فاصله دارد این فاصله شما را از او دور 
نخواهد کرد با او در این فاصله همگام شوید تا با شناخت این مدیوم 
خودتان هم نقد را و هم لذت نقد را بیاموزید، نقد ازبین بردن لذت یک 
اثر هنری نیست بلکه نقد چگونگی لذت بردن از یک اثر هنری حقیقی 

را به ما می آموزد.
۱۴.  نقد در ذهن استاد فراستی، جسارت تردید و شجاعت پرسش  کردن 
و زیر سؤال بردن است؛ پس پیش داوری را کنار بگذارید و از تعصب ها 

فراتر بروید بگذارید سؤال های متعدد در ذهنتان شکل بگیرد.
۱۵.  پیام اثر هنری، واالیی و اهمیت آن را نشان نمی دهد این را 

فراستی به شما خواهد آموخت.
۱۶.  هنر مدیون نقد است پس اگر هنری دارید هنر خودتان را با 
آموختن از استاد ارتقا دهید. بگذارید نقد-انسان در شما به وجود بیاید.

۱۷. تاکید می کنم فراستی یک سلبریتی نیست او یک استاد است یک 
معلم از او یاد بگیرید زیرا چیزهای زیادی برای یاددادن دارد در ضمن 
شما فرصتی کم نظیر با فراستی دارید که بقیه از آن محروم هستند؛ او 
مثل هر اندیشه ورزی که زیبایی در طبیعت و شهر و سلوک و منش و 
مردم را به درستی می فهمد، عاشق گیالن است و دوستدار رشت پس 
از این فرصت استفاده کنید و با هم رشد کنید که او در هر لحظه به 
دنبال رشد است چه خوب می شود اگر همه ما به دنبال رشد باشیم و 
استعدادهای خودمان را قدر بدانیم و به بازتولید فرهنگ غنی گیالنی 

خودمان افتخار کنیم و سعی کنیم به فرم خودمان برسیم. 
بهرحال به ذهنم رسید تا با شما این چند مورد را، قبل از رفتن به 
جلسه استاد در میان بگذارم، آنچه نوشتم حاصل تجربه و آشنایی 
با استاد فراستی عزیز بود، شما از من باهوش تر و اندیشمند تر هستید 
حتماً بهره ها خواهید برد، امید دارم موفق باشید و سربلند و به فرم 
خودتان برسید مانند یک هنرمند خانگی که با همین ابزارهای خود 
چیزی می سازد که هم حس دارد و هم فرم شما با تالش و یادگیری 
به درجاتی از فرم خود خواهید رسید، به همه شما به خاطر حضور در 

جلسه روز دوشنبه غبطه می خورم.

چگونه باید به کالس 
استاد فراستی رفت؟

محمدحسین ضمیریان

منتقم صاحب  فرزند صالح  رهنمود های  انقالب  دوم  گام  در 
الزمان )عج( را در قلب و روح خود میخکوب کرده و جمالتی 

را از ما به یادگار داشته باشید!
شرافت  که  ای  نه همسایه  است  اسالمی  پهناور  ایران  اینجا 
کشور  رئیس جمهور  امروز  اگر  فروشد،  می  پول  به  را  خود 
های  هاروپ  با  بود  وطن  خاک  روزگاری  که  تاریخی  بدون 
رئیس  اگر  می گیرد،  یادگاری  عکس  صهیونیستی  رژیم 
جعلی  های  نقشه  چاپ  با  را  خود  وقت  همسایه  جمهور 
قومیت گرایی و تجزیه طلبی گذرانده و شتاب زده سعی در 
بحران کودتا  زمان  رفته که در  یادش  و  دارد  تاریخ  تحریف 
در کشورش، تنها ایران مردانگی اش را ثابت کرد، اگر امروز 
کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس از گاو شیرده آمریکا 
و  عنصر  سست  گاها  همسایگانی  و  هستند  زده  ذوق  بودن 
و  مقتدر  کشور  یک  وجود  خوف  از  قطعاً  داریم،  صفت  زالو 
ملتی متحد با رنگین کمانی از قومیت ها دوشادوش یکدیگر 
شمشیر  بار  این  ولی  است  ایران  اسالمی  جمهوری  نام  به 
اینجا  که  چرا  شکافت  نخواهد  را  علی  فرق  زمانه  ملجم  ابن 

نیست! کوفه 
مکتب  شاگردان  و  خمینی  فرزندان  سرزمین  اینجا 
از  را  شهادت  بوی  نسل  به  نسل  اینجا  است،  سلیمانی ها 
رئیسعلی دلواری ها، میرزا کوچک خان ها، آوینی، چمران، 
کاظمی،  فهمیده،  آرا،  جهان  فکوری،  دوران،  باکری،  همت، 
و  بین  حق  بابایی،  شیرازی،  صیاد  متوسلیان،  همدانی، 
پرورش  را  ها  لندی  و  ها  حججی  و  گرفتیم  ها  سلیمانی 

دادیم،
غم نیست که قاسم سلیمانی رفت!
ما را بکشید زنده تر می گردیم...

این کشور سال هاست که منتظر ظهور منتقم برای رهبری 
لَثاراِت الحسین است” فریاد “یا 

الفرج لولیک  اللهم عجل 
آرش جوهری / دی ماه ۱۴۰۰ هجری خورشیدی

چوک

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وین سوخته را محرم اسرار نهان باش
فروشند میکده عشق  در  که  باده  زان 
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش
در خرقه چو آتش زدی اي عارف سالک
جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش
دلدار که گفتا به توام دل نگران است
گو می رسم اینک به سالمت نگران باش
ننشیند غباری  غصه  از  دلش  بر  تا 
اي سیل سرشک از عقب نامه روان باش
حافظ که هوس می کندش جام جهان بین
باش مکان  جمشید  آصف  درنظر  گو 

حافــــظ 

گرفته  را  معیشتی  یارانه  این،  از  پیش  اینکه  )به شرط 
باشد( اگر این خانواده، همه این سه نوع یارانه را بگیرد و 
مبلغ حداکثری شان را هم بگیرد، در مجموع حدود ۸۰۰ 

هزار تومان در ماه یارانه خواهد گرفت.

اما از آن طرف، با حذف ارز ترجیحی، طبیعتاً قیمت ها 
اوج می گیرد. مثال، اینطور که رئیس اتحادیه مرغداران 
گفته، یک کیلو مرغ حدوداً ۸۰ هزار تومان می شود. یعنی 
۵۰ هزار تومن افزایش قیمت. به عبارت دیگر، اگر شما در 
ماه ۵ کیلو مرغ بخری، ۲۵۰ هزار تومان از آن ۸۰۰ هزار 
تومن یارانه ماهیانه، خرج این یک مورد می شود. اینکه 
گوشت و سایر ارزاق و از همه مهمتر، اجاره خانه چقدر 

افزایش پیدا می کند، بماند.
و این ها تازه برای سال اول است. یعنی چی؟ یعنی قرار 
نیست در سال دوم و سوم و سال های بعد، مبلغ یارانه ها 
باالتر  و  باال  چیز،  همه  قیمت  طبیعتاً  اما  شود.  اضافه 
خواهد رفت. و چون هیچ مکانیزمی برای کنترل قیمت ها 
اعالم نشده و سابقه بسیار بدی هم در همه دولت ها در 
این زمینه وجود دارد، عمال هیچ اعتمادی به دولت فعلی 
در کنترل قیمت ها وجود ندارد. خب. با همه این شرایط، 
حاال بفرمایید مردم چه طور باید زندگی کنند؟ زندگی 

که چه عرض کنم، روزمرگی سخت شان را...

آیا این ها را گفتیم که بگوییم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی 
بماند؟ خیر. پس چی؟ مثل طرح دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حذف شود؟ باز هم خیر. پس چی؟ کار درست چیست؟  
دو  این  به  باید  درست چیست  کار  ببینیم  اینکه  برای 
نقل قول توجه کنیم. نقل قول اول: طرفداران حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی می گویند در این سالها ارز دو نرخی باعث 
سو استفاده یک عده شده است. پس آن را حذف کنید 
تا آن یک عده دیگر سو استفاده نکنند. نقل قول دوم: 
را  آن  اگر  می گویند  تومانی  ارز ۴۲۰۰  حذف  مخالفان 
حذف کنیم به علت جو روانی ایجاد شده توسط یک عده 
شاهد ُشک تورمی خواهیم بود. پس ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تا بهانه دست آن یک عده قرار نگیرد.  را حذف نکنید 
می بینید؟ مشکل اصلی، سو استفاده آن یک عده است. 
اصلی،  با مشکل  مقابله  بجای  مسئوالن  اما سال هاست 
مدام روش های مختلف کمک به مردم را که ممکن است 
مورد سو استفاده قرار بگیرند، عوض می کنند. در حالیکه 
شاید این روش ها، هیچ کدام بر دیگری ارجحیت نداشته 
باشد. اینکه یارانه بدهیم یا ارز ترجیحی، هر کدام صرفا 
یک روش ند که تا وقتی سر و کله آن یک عده پیدا نشود، 
چندان مزیتی نسبت بهم ندارند. و دقیقا وقتی مشکل 
اصلی وارد میدان می شود، دیگر مهم نیست از کدام روش 

استفاده می کنی. در هر صورت، این روش ها ناکارآمدند.

دعوا بر سر بودن یا نبودن ارز ترجیحی، یک دعوای انحرافی  است

جوانان دیارمیرزا | سید مجتبی نعیمی: یک خانواده 
معمولی  یارانه  تومان  هزار   ۱۸۰ حدود  نفره،   ۴
می گیرد. )اگر هنوز بگیرد( این خانواده حدود ۱۴۰ 
هزار تومان هم یارانه معیشتی می گیرد. )اگر این را 
باالترین  در  هم  دولت  جدید  طرح  در  بگیرد(  هم 
شرایط، حدود ۴۸۰ هزار تومن یارانه جدید خواهد 

گرفت. 

سال ها،  این  همه  در  که  است  این  واقعیت 
عدهای  یک  آن  کارگزار  مختلف،  دولت های 
سو  انواع  با  را  ایرانی  میلیون ها  رسما  که  بودند 
گرفته اند.  اسارت  به  کرده اند  که  استفاده هایی 
دیپلمات.  یقه  با  دیگری  تسبیح،  و  چفیه  با  یکی 
که  تمایزی  هر  باشی،  زندان بان  کارگزار  وقتی  تا 
با دیگران داشته باشی مهم نیست. چون تو تنها 
بار هم  اینکه برای یک  یک عمله ای. همین. مگر 
جان  از  کردن  هزینه  اهل  که  کسانی  شده،  که 
تاوان  و  شوند  پیدا  هستند  خانواده شان  و  آبرو  و 

مقابله با زندان بان را به جان بخرند. 
از  باید  عده  یک  آن  شرایط،  شدن  عادی  برای 
سو  جنون  وگرنه،  شوند.  حذف  ایرانی  جامعه 
فردا،  اگر  حتی  ندارد.  مرزی  هیچ  آنها  استفاده 
ایراِن عزیز ما بابت شورش ها و تجاوزات و چندپاره 
آنها  نباشد،  زندگی  برای  جایی  دیگری  شدن ها، 
دیر  تا  ای کاش  رفته اند.  ایران  از  همه،  از  قبل 
قدرت  ساختار  بدنه  در  که  سالمی  افراد  نشده، 
می گویند:  خودشان  به  سال هاست  و  هستند 
تا  باید کرد که  بهتر شدن حال مردم چه  »برای 
حاال نکرده ایم؟« با واقعیت کنار بیایند. اگر گوش 

شنوایی باشد. اگر اراده تغییر باشد.

جوانان دیارمیرزا | روز از سر غرور و شب از درد عاشقی
زن گریه های روز و شبش فرق می کند

مصرع پایانی شعری از نرگس کاظمی زاده که در نمایش 
»کافه سحر« دکلمه می شود.

در جامعه ی امروز که »واگرایی«، »گسست« و »شکاف 
طبقاتی« به خزیدن های پی درپی به کنج تلخ تنهایی ها 
تبیین  و  بیشتر  مشارکت  دریچه های  گشودن  می رسد؛ 
نظیر  تئاتری متعهد؛  برای  قابلی  خرد جمعی؛ دستاورد 
نمایش »کافه سحر« هست؛ و تالش برای چند صدایی و 

پرهیز از خودگویی های ممتد کاری نوست.
»کافه سحر« به روایتی اولین »تئاتر تعاملی« موفق شهر 
رشت است و در نوع خود کم نظیر؛ چرا که از تماشاچیان 
حاضر در طول اجرا، دعوت می شود در واکاوی موضوع و 

تم نمایش مشارکت داشته باشند.
»گونه ی  توجه ی  قابل  پدیداری  نشانه های  اولین  البته 
تعاملی نمایش« در اسفند ۹۶ و نمایش »کات = بالک« 
»نسرین  اجرای  با  حمیدی«  میر  »یاسر  کارگردانی  به 

بابایی« در تماشاخانه ی اکبر رادی را به خاطر می آوریم.

و اکنون در زمستان ۱۴۰۰ فرم مقبول تری از اجرای تعاملی 
را در نمایش موفق »کافه سحر« به نویسندگی »مهدی 
میرمعنوی«  »رضا  دکتر  کارگردانی  و  نجات«  رحیمی 

شاهدیم.
و اما فراتر از متن پرظرفیت این نمایش و سویه های موفق 
با  نیا«  ثابت  کارگردانی ش؛ نقش آفرینی خانم »مهرنوش 
مهارت و حضور ذهنی عالی، بیشترین »کشش« و »جاذبه« 

را برای تماشاچی و حاضران در اجرا دارد.
»مهرنوش ثابت نیا« بر اساس متنی با ظرفیت های اجرایی 
قابل قبول؛ با سرعت عمل و بداهه سازی تحسین برانگیزی 
از  را  وجهی  چند  سازه ی  این  مهره های  و  پیچ  توانست 
بن بست های مونولوگی تا گستره ی دیالوگ های بداهه؛ در 

چفت و بست زبان منسجم نماید.
موضوع اصلی نمایش »کافه سحر« طرح موقعیت اجتماعی 
بخشی از زنان مهجور جامعه البته با زبان کنایی و طنز 
است که در نگرشی روان شناختی و گاها معترض، به برخی 

کنش های اجتماعی، نگاهی آسیب شناسانه دارد.
اثر نمایشی  این  ادامه و حفظ دستاوردهای  به چگونگی 

امکانات  از  که  تئاتری  با  تفاوت هایش  به  و  می اندیشم 
نورپردازی، تغییر دکوراسیون، جلوه های متعدد صوتی و 
آوردهای فزاینده ی اتاق فرمان بهره می برد و پرسش های 

تازه تری که با خود می آورد:
- آیا نیازهای فرهنگی جامعه در عصر دیجیتال، سبب ساز 
ساخت و پرداخت فرم جدید و گونه یی از این نوع نمایش 

است؟
- آیا به زودی متن هایی نوشته و پرداخته خواهد شد که 
این نمایش برخوردار  از ظرفیت اجرای تعاملی هم سان 

باشد؟
- آیا این گونه نمایش با مخاطبان کم شمار، تنها گذار و 
برگشتی به تئاتر با تعریف کالسیک آن و انبوه تماشاچیان 
حاضر در سالن خواهد بود، یا ما در ابتدای مسیری تازه 

قرار گرفتیم؟
و از منظر آسیب شناسی:

- آیا »پراکندگی« حاصل از »مشارکت های ناخواسته ی 
کنترل نشده توسط تماشاچی« و در نتیجه »سستی و 
ریتم ناموزون روایت« می تواند خراشنده ترین تهدید این 

گونه ی اجرایی باشد؟
گشایشی  شاید  و  ادامه  افتاده؛  اتفاق  آنچه  بی تردید   -
فرخنده است برای آشتی با تئاتر و زمزمه یی گوش نواز؛ 

برای خواب زمستانی اکنون صحنه!
علیرضا طیاری

مولف کتاب مجموعه یادداشت های تئاتری »تئاتر 
بی حامی امروز«؛ نشر سمام، چاپ دوم

ز بن بست های مونولوگی تا گستره ی دیالوگ های بداهه
گاهی به اجرای نمایش »کافه سحر« به قلم »مهدی رحیمی نجات« و کارگردانی دکتر »رضا میرمعنوی« 

و نقش آفرینی »مهرنوش ثابت نیا«


