
سینا هوشمند گورابی
نظام جمهوری اسالمی ایران در حالی در آستانه ورود به 
چهل و چهارمین سالگرد استقرار خود است که سه سال نیز 
از صدور بیانیه گام دوم انقالب گذشته است. بنابراین باید 
امروز پرسیده شود که تا چه اندازه به منویات مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب به ویژه اعتماد به جوانان 
و توجه به ظرفیت ها آنها در اداره امور کشور برنامه ریزی و 

عملیاتی شده است؟!
اگر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را نقشه راهی برای تحق 
آرمان ها و تحقق اهداف نظامی بدانیم که چهل سالگی خود 
را پشت سر گذاشته، با عنایت به موضوعات مختلف در حوزه 
های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حالی باید با 
توسل به بیانیه گام دوم انقالب به سمت جلو حرکت کنیم 
که بی شک موتور محرکه آن جوانان هستند و به بیانی دیگر 
این جوانان هستند که باید میدان دار اصلی حوادث کشور 
باشند و وارد عرصه ی مدیریّت کشور شوند همانکونه که در 
پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی 
و هشت سال جنگ تحمیلی نیز این جوانان بودند که به 

درستی نقش خود را ایفا کردند.
جوانان این مرز و بوم در موفقیتهای این نظام همواره نقشی 
بی بدیل و غیرقابل انکار داشته اند و در هر مقطعی که به 
جوانان اعتماد شده آنها روسفید بیرون آمده اند. از همین 
رو است که مقام معظم رهبری تاکید داشته اند نسل جوان 
مومن، دانا و پرانگیزه باید محور پیشرفت جامعه اسالمی 
خودسازی،  مرحله ی  دومین  بار  اعظم  بخش  و  باشند 
دوش  بر  نیز  اسالمی  ایران  تمدن سازی  و  جامعه پردازی 

جوانان قرار گرفته است.
همچنین آیت اهلل خامنه ای در دیدار دانشجویان تاکید کردند 
جوان  و  حزب اللهی  جوان  دولت  کشور،  مشکالت  “عالج 
مؤمن است که میتواند کشور را از راه های دشوار عبور بدهد”

در همین راستا حجت االسالم رئیسی در سخنان خود پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری تاکید داشت که “جوانگرایی، 
رویکرد جدی دولت آینده خواهد بود” و خوشبختانه این امر 
در تشکیل کابینه دولت سیزدهم و انتخابات روسای برخی 
دستگاه های اجرایی و استانداران تا حدی نمود و بروز عینی 

پیدا کرده است.
ایشان در بیانیه انتخاباتی خود تاکید کرده بودند که “آمده ام 
تا با کمک همه مردم ایران، و در طلیعه گام دوم، »دولتی 

مردمی برای ایرانی قوی« تشکیل دهم”.
است که  این  ما  اداری  معایب سیستم  بزرگترین  از  یکی 
افراد بدون اینکه در مسئولیتهای پیشین خود مورد ارزیابی 
قرار بگیرند از آنها در پستهای جدیدتری استفاده می شود. 
دوره اینکه در انتصابات صرفا بخشدار و فرمانداری از یک 
شهرستان به شهرستان دیگر، مدیری از یک اداره کل به 
پستهای  در  اینکه  بدون  کند  مکان  نقل  دیگر  کلی  اداره 
قبلی عملکرد آنها سنجیده شود، گذشته است و برای رفع 

مشکالت کنونی نیز این روش چاره ساز نخواهد بود.
از  امروز کشور ناشی  از معضالت  متاسفانه بخش اعظمی 
از مدیرانی  استفاده  و  نیروهای جوان  نادیده گرفته شدن 
است که بارها امتحان خود را پس داده و ثابت کرده اند که 

چیزی در چنته ندارند.
خوشبختانه رویکرد دولت سیزدهم و تاکید حجت االسالم 
رئیسی بر استفاده از ظرفیت جوانان نور امیدی را در دلها 

زنده کرد.
برای این امر کافی است به سخنان رئیس جمهور بپس از 
رای اعتماد هیات دولت  به علی محمد زنگانه، اسداهلل عباسی 
و علیرضا قاسمی فرزاد استانداران گلستان، گیالن و همدان 
رجوع کنیم. ایشان خطاب به استانداران جدید گفتند”: برای 
انتخاب همکاران  خود بیش از همه نگاه و توجه تان به جوانان 
و نیروهای انقالبی و کسانی باشد که برای دفاع از انقالب و 

ارزش ها آماده فداکاری هستند”
با توجه به تاکیدات روشن ریاست جمهوری، باید پرسید که 
آیا آقای عباسی شما نیز همانند رئیس جمهوری به جوان 
مومن و باتجربه اعتقاد دارید؟ چند درصد از مدیران شما در 
فرمانداری ها و همچنین مدیران کل ادارات از بین جوانان 

خواهند بود؟
بدون شک جوان کارآزموده، موفق و آزمون پس داده در 
گیالن کم نیست و کافی است شما به عنوان نماینده عالی 
به  از شما  آقای عباسی  اعتماد کنید  آنها  به  دولت کمی 
عنوان استاندار گیالن انتظار می رود با توجه به تاکیدات 
رهبر انقالب و ریاست جمهوری، جوانان مستعد را دریابد و با 
عنایت به تعهد، تخصص و مسئولیت پذیری که شاخص های 
جوان انقالبی در گام دوم انقالب است از ظرفیت جوانان در 
پستهای کلیدی استانداری، فرمانداری ها و ریاست دستگاه 

های اجرایی استان گیالن استفاده کنید.
فرصت  زود  یا  دیر  که  باشد  حواستان  استاندار  آقای 
خدمتگزاری در دولت سیزدهم نیز به پایان خواهد رسید 
همانند  نیز  قوی”  ایران  مردمی  “دولت  که  است  و حیف 
دولتهای پیشین نسبت به ظرفیت بزرگ جوانان برای حل 

مشکالت کشور بی توجه باشد.

سواالتی صریح 
و روشن از استاندار 

مطبوعات و رسانه ها بازوی 
دولت انقالبی هستند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن:
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ساختن شهری آرمانگرا و تحول خواه 
در دوره جدید مدیریت شهر

شهردار رشت در مراسم فستیوال خوراک مطرح کرد:

 گیالن را مطابق با میثاق نامه دولت 
سیزدهم مدیریت می کنم
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امام جمعه رشت؛
برنامه های کالن فرهنگی گیالن باید زیر نظر شورای فرهنگ عمومی باشد

 استاندار گیالن:

ادامه در صفحه ٢

| صفحه2 | 

آیت اهلل نوری همدانی:
افکار و حرکت میرزا کوچک الگویی مناسب در استکبار ستیزی 

و دفاع از اسالم است

آیت اهلل نوری همدانی پیامی به همایش بزرگداشت میرزا 
کوچک خان جنگلی که در قم درحال برگزاری است صادر 

کردند که متن پیام معظم له به این شرح است:
ْحمِن الرَّحیِم ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ

َو  َسیِِّدنا  َعلَی  اَلُم  السَّ َو  اَلُه  الصَّ َو  الَْعالَِمیَن  َربِّ   ِ هلِلَّ الَْحْمُد 
یِِّبیَن  د َو َعلَی أهِل بَیِتِه الطَّ نَِبیَِّنا أَبِی  الَْقاِسِم المصطفی ُمَحمَّ

ِ فِی األَرضیَن. اِهِریَن سیَّما بَقیََّه اهللَّ الطَّ
عنوان  به  که  محترم  مجمع  آن  به  تحیت  و  سالم  با 
بزرگداشت مجاهد نستوه مرحوم میرزا کوچک جنگلی در 

حال برگزاری است.
مفاخر  شناختن  علمیه  حوزه های  مهم  وظائف  از  یکی 
طول  در  اسالمی  حکومت  برقراری  برای  که  روحانیت 
تاریخ مجاهدت نموده اند و در این مسیر زحمات فراوانی 
حاکمیت  عرصه  در  همیشه  علماء  گشته اند،  متحمل  را 
دین با ابزارهای مختلفی به میدان آمده اند و در این راه از 
جان خود گذشتند، گاهی با قلم در مواردی با بیان زمانی 
هم قیام مسلحانه را تشخیص داده اند و مصداق بیان امام 
الَِّذی  بِالثَّْغِر  ُمَرابُِطوَن  صادق علیه السالم: »ُعلََماُء ِشیَعِتَنا 
الُْخُروِج َعلَی ُضَعَفاِء  یَْمَنُعونَُهْم َعِن  َعَفاِریَتُه  َو  إِبْلِیَس  یَلِی 
ِشیَعِتَنا َو َعْن أَْن یََتَسلََّط َعلَْیِهْم إِبْلِیُس َو ِشیَعُتُه النََّواِصُب 
ْن َجاَهَد  أاََل َفَمِن انَْتَصَب لَِذلَِک ِمْن ِشیَعِتَنا َکاَن أَْفَضَل ِممَّ
َُّه یَْدَفُع َعْن أَْدیَاِن ُمِحبِّیَنا َو  هٍ أِلَن الرُّوَم َو الَْخَزَر أَلَْف أَلِْف َمرَّ

َذلَِک یَْدَفُع َعْن أَبَْدانِِهمْ «. ) بحاراألنوار، ج ۲، ص۵( بودند.

این علماء بزرگ ما بودند که بعد از پیامبر خاتم، حضرت 
رسول اکرم محمد بن عبداهلل )صلی اهلل علیه و آله وسلم( 
ائمه معصومین )علیهم السالم( هدایت مردم را برعهده  و 
گرفتند و همچون ستاره درخشانی ظهور کردند و نقش 
خود را که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله وسلم( برای 
فی  الُعلَماءِ  َمَثَل  »إّن  ساختند:  عملی  نمود  ترسیم  آنها 
ُظُلمات  بِها فی  یُهَتدی  ماءِ  السَّ النُّجوِم فی  کَمَثِل  األرِض 
الَبرِّ و الَبحِر ، فإذا ُطِمَست أوَشَک أن تَِضلَّ الُهداُه« )بحار 

االنوار، ج۲، ص۲۵(
باید توجه داشت این علماء بودند عرصه تعلیم و تربیت 
را با جهاد و شهادت توأمان کردند و در مقابل جباران و 
مستکبران موضع گیری صحیح و اسالمی داشته اند و مانند 
مشعلی راه زندگی انسان ها را روشن نمودند و این موضوع 
در طول تاریخ اساسی ترین کار علماء راستین بوده است. و 
در یکصد و پنجاه سال اخیر حضور روحانیت در رأس قیام 
تا جایی  بوده  بیشتر  استکبار  و  استعمار  و  استبداد  علیه 
که هر نهضت و قیام اسالمی صورت می گیرد در رأس آن 
یک روحانی شجاع قراردارد. مرحوم میرزا کوچک خود در 
یک خانواده روحانی و متدین متولد می شود و تحصیالت 
دینیه را در مدرسه علمیه جامع رشت آغاز می کند و تحت 
شاگردان  از  ایشان  که  ضیابری  آیت اهلل  مرحوم  اشراف 
مرحوم آیت اهلل العظمی آخوند خراسانی بود قرار می گیرد 
و در واقع عالوه بر بهره مندی علمی، شخصیت انقالبی و 

سیاسی میرزا نیز تحت تأثیر این استاد خود بوده است به 
حدی که در نوجوانی در مدرسه علمیه محل تحصیل، طالب 
جوان را با مسائل سیاسی آشنا می کند و آمادگی برای قیام را 
اعالم می دارد. میرزا سپس به قزوین که در آن زمان حوزه پر 
رونقی بود می رود و سپس در مدرسه محمودیه تهران ادامه 
تحصیل داد و مراحل علمی خود را طی می کند بعضی نام او 
را در زمره شاگردان میرزای شیرازی ذکر کرده اند اما مدرک 
درستی در دسترس نیست، اما آنچه مهم است ایشان مراحل 
حوزوی را طی نمود در یکصد و پنجاه سال اخیر معموالً قیام 
ها در رأسش یک روحانی بوده است و قیام میرزا نیز یک 
حرکت تاریخی در نهضت روحانیت است که برای انقالبیون 
بعد از آن به عنوان یک مشعل بوده که از آن می توان بعنوان 
یک الگوی ارزنده نام برد. شخصیتی که حرکتش مبتنی بر 
اسالم بود و تا حد امکان می خواست قیام خود را بر این 
اساس انجام دهد. روحیه استبداد ستیزی میرزای کوچک 
کم نظیر است و در شرایطی که یا باید متکی به انگلستان 
به هردو  رد  او دست  ولی  و شوروی  به روسیه  یا  و  باشد 
می زند و با هردو مقابله می کند.در جریان مشروطه و فتح 
تهران نقش آفرینی دارد؛اما بعد از انحراف فاتحان، به رشت 
برمی گردد و مدتی نیز تبعید و یا تحت نظر واقع می شود که 
به واسطه یکی از علماء همان منطقه مشکالت تا حدودی 
رفع می شود اما بعد از جریان شیخ فضل اهلل نوری حرکت 

میرزا کوچک جلوه بیشتری دارد.

از جریان مشروطه تا آمدن رضا خان حرکت ها و قیام هایی اتفاق 
افتاد و شخصیت هایی وارد میدان شدند از جلمه شیخ محمد 
خیابانی در تبریز، یا محمدتقی خان پسیان در مشهد اما موضوع 
جنگل، ویژه بود از جهت مردمی بودنش و قیام مسلحانه کردن 
و در نهایت تشکیل یک حکومت در یک محدوده خاص، بر این 
اساس موضوع نهضت جنگل یک موضوع ویژه و شخصیت خود 
میرزا کوچک نیز دارای اهمیت و جای کارکردن دارد که الزم 
است فضالء محترم در این امر تحقیق و پژوهش داشته باشند 
و در این ایام که هفته پژوهش است بر پژوهشگران و محققان و 
اصحاب قلم الزم است که جریانات تاریخی مبارزه با استکبار و 
استعمار خصوصاً در حوزه روحانیت ورود پیدا کنند و آثاری برای 

اطالع مردم جمع آوری کنند.
امروز نیز با اوضاعی که در جهان؛ خصوصاً در جهان اسالم و 
حوادثی که در یمن، بحرین، لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و 
دیگر کشورهای اسالمی می بینیم و فتنه انگیزی استکبار و غرب 
در آنجا به مسلمانان لطمه وارد می کند، افکار و حرکت میرزا 
کوچک الگویی مناسب در استکبار ستیزی و دفاع از اسالم برای 

گروه های مقاومت می باشد.
در پایان الزم می دانم از همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه 
محترم تالش نمودند خصوصاً مجمع جهانی اهل بیت علیهم 
السالم و دبیر کل محترم آن آیت اهلل آقای رمضانی که الحمدهلل 
از شخصیت های موفق می باشند و سازمان تبلیغات اسالمی 

تشکر نمایم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

امور  و  هماهنگی  معاون   | میرزا  دیار  جوانان 
عمرانی استاندار گیالن دیشب در گفتگوی ویژه 
خبری۲۰ گیالن با اشاره به وزش شدید باد گرم 
در شهر های غرب گیالن به ویژه آستارا، تالش 
سیاهکل  و  الهیجان  شرقی  ۲شهر  و  ماسال  و 
گفت: وزش شدید باد گرم ۸۰میلیارد تومان به 
مسکونی،  منازل  سربندی  انرژی،  زیرساختهای 
و  دام  پرورش  واحد های  و  گلخانه ها  مغازه ها، 

طیور خسارت وارد کرد.
مدیریت  قانون  براساس  گفت:  صابر  عباس 
را  خسارت ها  از  بخشی  پرداخت  دولت  بحران، 
بندی  جمع  از  پس  خسارت ها  و  دارد  برعهده 
مواد ۱۰و۱۲  محل  از  و  اعالم  کشور  وزارت  به 
بخش  این  در  کمک ها  بحران،  مدیریت  قانون 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه در صورت تکرار زلزله سال ۶۹ 
گیالن، خسارات تا باالی ۹۰ درصد نیز کاهش 
روستایی  خانه های  درصد   ۷۰ افزود:  می یابد، 
کمبودها،  قبول  ضمن  شده اند؛  مقاوم سازی 
پیشرفت های خوبی نیز داریم و مردم نباید در 

این باره نگران باشند.

معاون عمرانی استانداری گیالن:
خسارت ۸۰میلیارد تومانی وزش باد گرم به گیالن

صابر با بیان اینکه اعتبارات مربوط به آبخیز داری و منابع 
طبیعی به عنوان دو رکن اصلی مقابله با سیل و بالیای 
طبیعی کافی نیست، بیان کرد: تمامی دستگاه ها خطرات 
احتمالی را شناسایی کردند و پروژه ها را انجام می دهند اما 

علت کندی کار، کمبود اعتبارات این حوزه است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن ادامه داد: 
سال گذشته بیمه ای برای پوشش خسارات زمان حوادث 
در کل استان گیالن انتخاب شد که مورد استقبال بخش 

قابل توجهی از روستاییان استان قرار گرفت.
وی با اشاره به برگزاری جلسات جهت هماهنگی و تبیین 
وظایف هر دستگاه در زمان وقوع حوادث و بالیای طبیعی 
وقوع حادثه وظیفه  زمان  در  کرد: هر دستگاهی  تصریح 

خود را می داند.

میراث فرهنگی  معاون   | میرزا  دیار  جوانان 
آثار  یافته های  نمایش  از  گیالن  استان 
در  املش  لیارسنگ بن  باستان شناسی 
پکن  در  پارس  امپراطوری  اسرار  نمایشگاه 

خبر داد.
ولی جهانی با اعالم این خبر گفت: بر اساس 
مجوزهای اخذ شده از وزارت میراث فرهنگی، 
انتقال  بر  مبنی  صنایع دستی  و  گردشگری 
امانی ۴ قلم از اشیاء مکشوفه به موزه ملی 
ایران باستان، این اشیاء در نمایشگاه اسرار 
باستان در شهر پکن در  امپراطوری پارس 
کشورهای  بازدیدکنندگان  نمایش  معرض 

مختلف قرار خواهند گرفت.
کرد:  اضافه  گیالن  میراث فرهنگی  معاون 
و  اشکانی  دوره های  به  مربوط  آثار  این 
ساسانی است که از طریق کاوش های علمی 
باستان شناسی در حدفاصل سال های ۱۳۹۵ 
لیارسنگ بن  باستانی  سایت  در   ۱۴۰۰ تا 

بدست آمده اند.
اشیاء  این  نمایش  از  هدف  افزود:  جهانی 
مردمان  تمدن  و  تاریخ  فرهنگ،  معرفی 

سرزمین گیل و دیلم خواهد بود.

نمایش یافته های باستان شناسی لیارسنگ بن در پکن

از  یکی  لیارسنگ بن  باستانی  محوطه  افزود:  وی 
سال  از  که  است  تاریخی  ارزشمند  محوطه های 
باستان شناسی  پژوهشهای   ۱۴۰۰ سال  تا   ۱۳۹۳
انجام  به  ایرانی در آن  هدفمند بوسیله پژوهشگران 
رسیده است و مقاالت و گزارش های این پژوهش ها 

در مجالت داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
موزه  نخستین  زودی  به  کرد:  تصریح  انتها  در  او 
لیارسنگ بن  باستان شناسی  یافته های  انسان شناسی 
با همکاری پژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن 

به بهره برداری خواهد رسید.

٢٤
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گیالن

رئیس سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور؛

در استان های شمالی 
هزینــه هـا ملی امــا 
اعتبارات محلی است

کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
در نشست مشترک اعضای کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی با مدیران 
دستگاه های اجرایی در شرق گیالن با اشاره به این 
مطلب که موضوع اصلی شهرهای شمالی پسماند 
است، گفت: در استان های شمالی هزینه ها ملی اما 
اعتبارات محلی است و باید ویژه تر به آن ها رسیدگی 
کرد. از مشکالت اساسی شهرهای شمالی پسماند 
است که متاسفانه علی رغم زحمات که مدیران در 

ادوار مختلف کشیدند اما مشکل حل نشد.
که  مطلب  این  به  اشاره  با  نژاد  جمالی  مهدی 
خوشبختانه امسال فضای خوبی در دولت باز شده 
است گفت: برای اواین بار یک قرارگاهی در وزرات 
برای سه موضوع  قرارگاه  این  که  ه  باز شد  کشور 
لجستیک، پسماند و تجهیزات است که به صورت 

ویژه به این سه موضوع پرداخته شود.
در  داریم  تصمیم  که  این  به  اشاره  با  نژاد  جمالی 
جدید  مالی  تامین  سوی  و  سمت  به  قرارگاه  این 
برویم گفت: تکیه به منابع دولتی مشکالت را حل 
نمیکند و نباید فقط به منابع دولتی بسنده کنیم، 
ردیف های  تمامی  بودجه  اولیه  پیش نویس  در 
با  که  بود  شده  حذف  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
جلسات متعدد توانستیم بخشی از حذفیات برگردد.
میزان  گفت:  افزوده  ارزش  مورد  در  نژاد  جمالی 
افزایش  درصد  ارزش ۴  درصد  از ۳  افزوده  ارزش 
یافته است و این ارزش افزوده ها مستقیم به حساب 
شهرداری ها می رفت اما برای تعادل بخشی، توزیع 
از  بخشی  در  معموال  که  عادالنه  توزیع  و  متوازن 
کم  استان ها  از  برخی  در  و  زیاد  بسیار  استان ها 
اینکه مستقیم به حساب  بود، پیشنهاد شد برای 
شهرداری برود یک درصد متمرکز به وزرات کشور و 
یک درصد دیگر هم برای موارد لجستیک و پسماند 
و تجهیزات هزینه گردد به این ترتیب پول خوبی در 

بودجه دیده خواهد شد.
وی با اشاره به این مطلب که برای پول و اعتباراتی 
رفع مشکالت  برای  و دهیاری ها  به شهرداران  که 
می شود  داده  خود  روستاهای  و  شهر  در  موجود 
برنامه  باید  به گونه ای  گفت: شهرداران و دهیاران 
مورد  در  دریافتی  پول های  با  که  کنند  ریزی 
مشکالت عنوان شده شهری و روستایی خود یک 

بار برای همیشه آن موضوع را حل کنند.
با اشاره به اینکه در بحث پسماند در  جمالی نژاد 
تصریح  داشتیم،  خوبی  اعتبارات  اخیر  سال  چند 
زباله سوز آن  االن  که  برای شهر رشت  مثال  کرد: 
فقط ۱۰ درصد پیشرفت دارد چه کار باید بکنیم که 
مثل نوشهر راه اندازی شود و یا چه اقداماتی صورت 
همه  از  شود.  برطرف  سراوان  مشکالت  که  گیرد 
می خواهیم دوستان و همکاران زمان بندی مناسبی 
به ما در اجرای برنامه های شهری خود بدهند زیرا 
انجام  اما کار  در برخی مواقع پول تزریق می شود 
پول  زباله سوز سالهاست مدام  نمی شود در بحث 

تزریق می شود اما مشکالت برطرف نمیشود.

انتظامی  فرمانده  |جانشین  میرزا  دیار  جوانان 
قالبی  دندانپزشک  دستگیری  از  گیالن  استان 
۱۷ ساله توسط ماموران پلیس امنیت عمومی در 

شهرستان رشت خبر داد.
سرهنگ حسین حسن پور با تاکید بر اینکه امنیت 
و حفظ سالمتی مردم از خطوط قرمز پلیس است 
برای  انتظامی  کارکنان  شبانه روزی  تالش های  به 
اظهار  و  کرد  اشاره  جرایم  وقوع  از  پیشگیری 
و  امنیت  که  اقدامی  نوع  هر  با  پلیس  داشت: 
سالمت مردم را در معرض خطر قرار دهد، قاطعانه 

و بدون اغماض برخورد خواهد می کند.
وی در ادامه گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی 
استان با توجه به تحقیقاتی صورت گرفته متوجه 
راه اندازی  و  پزشک  عنوان  جعل  با  فردی  شدند 
از  یکی  در  دندانپزشکی  مطب  غیرقانونی 
محله های شهرستان رشت در حال ارائه خدمات 

درمانی به مردم است.
بیان  با  گیالن  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
اینکه در خالل رسیدگی به این پرونده، مطب فرد 
مورد نظر که با طبابت غیرقانونی و بدون رعایت 
را  جامعه  افراد  سالمت  بهداشتی،  شیوه نامه های 
در معرض خطر قرار داده بود، شناسایی شد، بیان 
داشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پس 
دانشگاه  نماینده  همراه  به  قضایی  هماهنگی  از 

علوم پزشکی به آدرس مورد نظر اعزام شدند.
این  از  بازدید  در  کرد:  اضافه  انتظامی  مقام  این 
مکان مشاهده شد، مطب دندانپزشکی به صورت 
آن  متصدی  و  است  فعالیت  حال  در  غیرقانونی 
نیز با پوشش فرم پزشکی نسبت به ارائه خدمات 
و  معتبر  مدرک  هیچگونه  بدون  مردم  به  درمانی 

مجوز قانونی اقدام می کند.
با  فرد  این  مطب  پلمب  از  حسن پور  سرهنگ 
هماهنگی قضایی خبر داد و اذعان داشت: متهم 
۱۷ ساله این پرونده با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

دستگیری دندانپزشک قالبی 
۱۷ ساله در رشت!

جوانان دیارمیرزا | آیت اهلل رسول فالحتی در جلسه شورای 
اهمیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  گیالن،  عمومی  فرهنگ 
موضوع فرهنگ در جامعه حضور مدیران در جلسه شورای 

فرهنگ عمومی بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه در اجرای فعالیت ها در سطح کشور به ویژه 
در حوزه فعالیت های فرهنگی شاهد پراکندگی هستیم، 
گفت: وجود سالیق مختلف در این بخش موردی ندارد اما 

مسیرها نباید متفاوت باشد.
نماینده ولی فقیه در گیالن همه فعالیت های کالن فرهنگی 
باید زیر نظر شورای فرهنگ عمومی اجرایی  این استان 
شود، افزود: باید به یک وحدت و همگرایی بین دستگاهی 

در این زمینه برسیم.
فرهنگ  شورای  نظارت  وجود  ضرورت  بر  ادامه  در  وی 
عمومی بر همه فعالیت های فرهنگی استان گیالن تأکید 
فرهنگی  برنامه های  برگزاری  از  قبل  باید  کرد:  اضافه  و 

تمهیدات الزم پیش بینی و سپس اقدام شود.

امام جمعه رشت؛

برنامه های کالن فرهنگی گیالن باید زیر نظر 
شورای فرهنگ عمومی باشد

آیت اهلل فالحتی با اشاره به برخی کاستی ها و اشکاالت در 
برگزاری جشنواره شهر خالق خوراک در رشت، تصریح 
کرد: متأسفانه شاهد بودیم افراد مشکالت و کاستی ها را بر 

گردن دیگری می انداختند.
وی با بیان اینکه تمام جلسات و مصوبات شورای فرهنگ 
عمومی باید خروجی داشته باشد، ادامه داد: مردم مؤمن و 
متدین گیالن به ویژه خانواده های شهدا در حوزه فرهنگی 

مطالباتی دارند که باید به آن توجه شود.
و  انقالب  آرمان های  تحقق  و  رسیدن  رشت  جمعه  امام 
مطالبات معنوی و دینی از مهم ترین رسالت های شورای 
فرهنگ عمومی است، افزود: هدف انقالب اسالمی رسیدن 
باید مقدمات آن  و  نوین اسالمی است  و تشکیل تمدن 

فراهم کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت وجود همگرایی در تصمیم گیری 
های کالن فرهنگی گیالن، اظهار کرد: حرکت های ریز خوب 

فرهنگی ایجاد شده و این روند باید گسترش پیدا کند.

جوانان دیار میرزا |حسین مصطفی پور، با اشاره 
هوشمند  مدیریت  طرح  دوم  مرحله  آغاز  به 
این  کرد:  اظهار  گیالن،  استان  در  کرونا  بیماری 
و  شهری  درون  نقل  و  حمل  با  مرتبط  مرحله 

رانندگان است.
درون  نقل  و  حمل  اجرایی،  های  دستگاه  وی 
با  مرتبط  های  فعالیت  و  واحدها  شهری، 
و  ای  زنجیره  فروشگاه  و  باشگاه  و  صنوف)تاالر 
مراکز  و  برون شهری  نقل  و  و...(، حمل  اقامتگاه 
طرح  اجرای  مرحله  پنج  را  آموزشی  و  علمی 
یک  مرحله  هر  حدفاصل  کرد:  عنوان  و  دانست 

هفته است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
خبری  ویژه  وگوی  گفت  در  گیالن  استانداری 
باران، با بیان اینکه در مرحله دوم همه رانندگان 
خودروهای عمومی اعم از تاکسی ها، اتوبوس ها 
و تاکسی های تلفنی و اینترنتی باید دستورالعمل 
را  کرونا  بیماری  هوشمند  مدیریت  طرح  های 
رعایت کنند، گفت: در راستای این دستورالعمل 
ها رانندگان باید هر دو دوز واکسن کرونا را زده 

باشند.
رانندگان  همه  شدن  واکسینه  از  پور،  مصطفی 
کرد:  و خاطرنشان  داد  نوبت دوم خبر  در  گیالن 
از  استفاده  به  موظف  اینکه  بر  عالوه  رانندگان 
توصیه  نیز  سرنشینان  به  باید  هستند،  ماسک 
بزنند؛ همچنین برچسب  را  تا ماسک خود  کنند 
تا  شده  تعبیه  خودرو  داخل  در  هشداری  های 

سالمت مردم حفظ شود.
ویروس  جدید  های  سویه  بروز  به  اشاره  با  وی 
کرونا در کشورهای همسایه و احتمال شیوع آن 
خبرهایی  شد:  متذکر  استان،  و  کشور  داخل  در 
به  لذا  و  داریم  کشور  به  جدید  سویه  ورود  از 
خاطر سالمت مردم باید در اجرای طرح مدیریت 

هوشمند بیماری کرونا جدی باشیم.
بازرسی  اعمال  از  گیالن،  کرونای  ستاد  جانشین 
های نامحسوس در اجرای طرح مدیریت هوشمند 
و  صمت  بازرسان  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  کرونا 
اتحادیه ها وظیفه نظارت را بر عهده دارند و قطعا 
ندهند،  وفق  قوانین  با  را  که خودشان  افرادی  با 

برخورد می شود.

اجرای جدی طرح مدیریت 
هوشمند کرونـا در گیـالن 
همزمان با بروز سویه جدید

جانشین فرمانده انتظامی گیالن 
خبر داد:

جوانان دیار میرزا | سید امیر حسین علوی در 
معاون  با حضور  که  فستیوال خوراک  افتتاحیه 
خالق  شهرهای  نمایندگان  یونسکو،  مدیران  و 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس  ایران، 
شهروندان  و  شهری  استانی،  مسئولین  رشت، 
برگزار شد،  فرهنگی رشت  راه  پیاده  در  رشتی 
اظهار داشت: در همین جا از زحمات و تالشهای 
به  برای  اعضای شورای اسالمی شهر رشت که 
ثمر نشستن این اتفاق خوب تالش کردند، تشکر 

میکنم.
شهردار رشت عنوان کرد: تالش ما این است تا 
در دوره جدید مدیریت شهری دوره ای جدید، 
با قدرت  آرمانگرا و تحول خواه را رقم بزنیم و 

به سمت رشد و پیشرفت رشت حرکت کنیم.
 علوی به اتمام رساندن تمام طرح ها و موضوعات 
را هدف  برنامه ریزی منسجم  با یک  تمام  نیمه 
و گفت:  مدیریت شهری در دوره جدید خواند 
میدان شهرداری رشت از دیرباز تاکنون اتفاقات 

بسیار بزرگی را تجربه کرده است.
شهردار رشت ادامه داد: میدان شهرداری رشت 
ایثار  و  رشادت ها  خلق  محل  شهدا،  معراج 
انسانهای متفاوت، محل خلق شهادت و مبارزه 
با استکبار از ادوار گذشته از زمان شهید میرزا 
کوچک جنگلی تا دوره انقالب اسالمی و بعد از 
آن و از همه مهمتر قدمگاه سردار بزرگ اسالم 

شهید سردار سلیمانی بوده است.
پر  را  رشت  شهرداری  میدان  که  را  آنچه  وی 
اهمیت کرده حضور مردم در رویدادهای مختلف 

شهردار رشت در مراسم فستیوال خوراک مطرح کرد:

ساختن شهری آرمانگرا و تحول خواه در دوره جدید مدیریت شهر

افزود:  و  کرد  قلمداد  اجتماعی  و  مذهبی  ملی  فرهنگی 
تمام این اتفاقات مبارک تکلیف ما را برای انجام خدمت 

صادقانه سنگین می کند. 
دوره  این  برنامه ریزیهای  در  داد:  ادامه  رشت  شهردار 
به  پرداختن  و  متوازن  توسعه  رویکرد  با  مدیریت شهری 
مشکالت روبنایی شهر به ویژه محالت حاشیه کم برخوردار 

مورد تاکید قرار گرفته است.
برای  رشت  شهری  مدیریت  مجموعه  تالش  از  علوی 
پایان  تا  شهر  این  عقب ماندگیهای  از  بخشی  جبران 
برنامه ریزی  و  هدایت  با  کرد:  اضافه  و  گفت  سال سخن 
مناسب  رشد  یک  با  می کنیم  سعی  گرفته  صورت  که 
طور  به  بتوانیم  مدیریت شهری  درآمدهای  و  اقتصاد  در 
شهر  عقب مانده  ساختی  زیر  عمرانی  پروژه های  همزمان 

رشت را در یک بازه زمانی کوتاه شروع نمائیم.

میدان  فرهنگی  غنی  فرصتهای  از  برداری  بهره  وی 
مرمت ساختمانهای  و همچنین شروع  شهرداری رشت 
تاریخی آن را برنامه دیگر شهرداری اعالم کرد و گفت: 
در نظر داریم با همکاری میراث فرهنگی استان گیالن 

بتوانیم از این ظرفیتهای فرهنگی بهتر استفاده کنیم.
مردم  به  برخط  و  ارائه خدمات هوشمند  شهردار رشت 
بیان داشت:  را هدف دیگر شهرداری رشت ذکر کرد و 
این امر باعث می شود بخشی از رانت احتمالی در ارائه 
و  رفت  کاهش،  شهر  اداره  هزینه های  کنترل،  خدمات 
آمدهای مردم تسهیل و دریافت خدمات و شفافیت به 

شکل همزمان محقق شود.
کنیم  تالش  همه  باید  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
تا رشت به جایگاهی که الیق آن است و سال ها از آن 

گرفته شده برگردد.

محمد حسین واثق کارگرنیا امروز در جلسه هم اندیشی 
اینکه  به  اشاره  با  رشت  فرهنگی  راه  پیاده  ساماندهی  و 
رشت  نام  به  دنیا  تمام  در  شهرداری  ساعت  ساختمان 
شناخته شده است، اظهار کرد: از این ساختمان در زمان 
روز و شب دو چهره متفاوت مشاهده می شود که متاسفانه 
چهره روز از این ساختمان بسیار نامناسب و نیازمند اصالح 

و مرمت است.
وی با بیان اینکه در ساعت شب به واسطه نورپردازی های 
اطراف ساختمان ساعت شهرداری  در  ناقصی که  تقریبا 
دارد،  قرار  عموم  دید  در  بهتری  منظر  است  شده  انجام 
تصریح کرد: متاسفانه در روز وضعیت نمای این ساختمان 
اصال مناسب نیست و باید با انجام رنگ آمیزی ها و سایر 

اقدامات، این مشکل برطرف شود.

رئیس شورای شهر رشت؛

وجود نخل ها هیچ تناسبی با اقلیم رشت ندارد

وی با اشاره به درختان نخل سر به فلک کشیده در پیاده راه 
فرهنگی رشت بیان کرد: وقتی ساختمان شهرداری رشت 
به عنوان نماد این شهر شناخته می شود، باید اقلیم مناسب 
رشت نیز در پیاده راه به نمایش گذاشته شود اما وجود 
با اقلیم این  نخل های سر به فلک کشیده هیچ تناسبی 
شهر ندارد و به واسطه ارتفاع بسیار بلند این درختان، منظر 

خوبی در این قسمت از شهر مشاهده نمی شود.
وی به حضور دستفروشان در نقاط مختلف رشت اشاره کرد 
و گفت: در دوران فعالیت شورای چهارم رشت، دستفروشان 
تا حدودی ساماندهی شده بودند و اجازه بساط پهن کردن در 
مقابل ساختمان ساعت را نداشتند اما در شرایط فعلی شاهد 
حضور گسترده انان در تمام نقاط خیابان اعلم الهدی هستیم.

وضعیت  بودن  نامناسب  به  رشت  شهر  شورای  رئیس 
از  اشاره کرد و گفت:  راه فرهنگی رشت  پیاده  روشنایی 
ایجاد پیاده راه فرهنگی رشت وضعیت روشنایی  ابتدای 
در این محدوده به خوبی تعبیه نشد و علیرغم اصالحات 
و پروژکتورهایی که نصب شد باز هم این مشکل برطرف 

نشده است.
کارگرنیا با بیان اینکه در پیاده راه فرهنگی رشت نیازمند 
ارتفاع نور باال هستیم افزود: زمانی که تیرهای برق در پیاده 
راه نصب شد قرار بود گیاهانی در پای این تیرها کاشته شده 
تا تیرهای فلزی پوشش گیاهی داده شوند، اما پس از آن بنا 
به دالیلی این اقدام مشاهده نشد و تیرهای برق در نهایت 

با رنگ سبز پوشش داده شد.
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در  ثقتی،  رضا   | میرزا  دیار  جوانان 
خانه  مدیره  هیئت  اعضای  با  دیدار 
مطبوعات و رسانه های گیالن، اظهار 
و  فرهنگ  حوزه  در  فعالیت  داشت: 
ارشاد اسالمی با توجه به بخش های 
گسترده و مطالبات عدیده ای که در 
مسئولیتی  حقیقتا  دارد،  وجود  آن 
محسوب  خطیر  بسیار  و  سنگین 

می شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
سال های  در  اینکه  بیان  با  گیالن 
بیمه  صندوق  دور،  چندان  نه 
هنرمندان استان از حیث تسهیالت و 
بیمه گذاری جزو رتبه های برتر کشور 
شیوع  واسطه  به  کرد:  عنوان  بود، 
هفتگی  جلسات  برگزاری  و  کرونا 
کل  اداره  گیالن،  استانداری  در  آن 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به نمایندگی 
از همه زیرمجموعه ها و اعضای خود 
در آن جلسات شرکت و مطالبات را 

پیگیری می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن:

مطبوعات و رسانه ها بازوی دولت انقالبی هستند

علوی  امیر حسین  سید   | میرزا  دیار  جوانان 
با مدیران پروژه های  شهردار رشت در جلسه 
شد  بنا  که  روزی  داشت:  اظهار  رشت  شهر 
شهردار  انتخاب  پروسه  در  شهردار  عنوان  به 
رشت ورود نمایم، مهمترین نیازمندیهای شهر 

را تحت عنوان پروژه های مرکزی ارائه کردم.
نیروهای  و  مدیران  از  استفاده  رشت  شهردار 
اهداف  تحقق  برای  رزومه مشخص  با  کارآمد 
توسعه ای و زیربنایی مجموعه مدیریت شهری 
مهمترین  کرد:  عنوان  و  خواند  ضروری  را 
نما  آب  نظیر  پروژه ها  برخی  کارایی  علل عدم 
رشت  شهر  سطح  در  گذشته  سنوات  در  که 
مدیریت  جدید  تیم  توسط  باید  شد،  اجرایی 

شهری به دقت آسیب شناسی شود.
موردی  پیگیری  علوی  حسین  امیر  سید 
تاکید  مورد  را  رشت  شهر  مرکزی  پروژه های 
برای  شهرداری  کرد:  تصریح  و  داد  قرار 
پیشبرد اهداف و برنامه های خود در پروژه های 
با ویژگیهای  را  افراد و مدیرانی  مرکزی شهر 
تا  است  برگزیده  مدیریتی خاص  و  تخصصی 
از این مجرا بتواند نسبت به تسریع در اجرایی 
شدن پروژه های عمرانی و طرحهای نیمه تمام 

اقدامات الزم را به عمل آورد.
ساماندهی  برای  مساعدت  و  کمک  وی 
رودخانه ها را یکی از اصلی ترین مطالبات مردم 
و مجموعه مدیریت شهری از دولت خدمتگذار 
و دستگاههای متولی اعالم کرد و افزود: برای 
شهر  مرکزی  پروژه های  مدیران  از  یک  هر 
تا مطابق  تعریف شده  رشت وظیفه ای خاص 

با همان سرفصل ها کارها را پیگیری نمایند.
برای  چشم انداز  یک  تدوین  رشت  شهردار 
انجام  و  تحول  مدیریت  حوزه  در  رشت  شهر 
مطالعات و به سامان رساندن پروژه نیمه کاره 
نقشه مهندسی فرهنگی را از دیگر موضوعاتی 
شهرداری  مدیران  کار  دستور  در  باید  که 
و  تملک  شد:  یادآور  و  کرد  ذکر  گیرد،  قرار 
از  سپیدرود  اراضی  گرفتن  قرار  اختیار  در 
ملزومات اساسی برای توسعه شهر رشت است 

و باید محقق گردد.
پایانه های  به  اینکه شهر رشت  بیان  با  علوی 
پیگیری  کرد:  تصریح  دارد،  نیاز  جدیدتری 
پروژه های  و  دغدغه ها  نیازها،  مهم ترین 
است  هدفی  مهمترین  رشت  شهر  توسعه ای 
در  جهادی  و  ویژه  شکل  به  دارم  انتظار  که 
شهر  مرکزی  پروژه های  مدیران  کار  دستور 

رشت قرار بگیرد.
از  کدام  هر  کرد:  نشان  خاطر  رشت  شهردار 
تعیین  که  رشت  شهر  مرکزی  پروژه های 
تکلیف می شوند به اثری ماندگار در این شهر 

تبدیل خواهند شد.

 ثقتی، حوزه رسانه و مطبوعات گیالن 
را سازمان یافته، تشکیالتی، منسجم 
و قدرتمند خواند و با تاکید بر اینکه 
گزارشات  ارائه  پی  در  هم  استاندار 
به  ما،  توسط  حوزه ها  این  عملکرد 
اذعان  گیالن  رسانه های  توانمندی 
دارد، افزود: فعالیت و تالش رسانه ها 
و مطبوعات گیالن به ویژه در حوزه 
و  مدیران  همه  طرف  از  واقعا  کرونا 

مسئوالن قابل توجه است.زز
 وی، تزریق دز سوم واکسیناسیون 
خبرنگاران گیالنی را مورد تاکید قرار 
مطبوعات  خانه  کرد:  تصریح  و  داد 
استمرار  با  می تواند  راستا  این  در 
پیگیری های خود نسبت به عملیاتی 
شدن تزریق دز سوم واکسیناسیون 
طرفی  از  کند،  اقدام  خبرنگاران 
معتقدم برای عملیاتی شدن بسیاری 
قدرت  باید  نیازها  و  مطالبات  از 

رایزنی ها افزایش پیدا کند.

وی، پررنگ تر شدن نقش مطبوعات 
در مطالبه گری، تولید خبر و محتوا و 
تولید گزارش های اختصاصی را الزمه 
رسانه های نوشتاری و مکتوب دانست 
گویای  زبان  مطبوعات  یادآور شد:  و 
مردم و بازوی دولت انقالبی هستند از 
طرفی مطبوعات گیالن باید مهم ترین 
را  استان  چالش های  و  مشکالت 
پیگیری و به رسالت مهم خود در این 
حوزه عمل کنند. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گیالن، ارتقای تعامالت 
مطبوعات  و  رسانه ها  و همکاری های 
جهت  در  استانداری  با  استان 
رفع  و  دولت  منویات  پیاده سازی 
موانع را نیز به عنوان یک اصل، مهم 
دانست و خاطرنشان کرد: هنرمندان، 
گیالنی  روزنامه نگاران  و  نویسندگان 
مواهب  از  استان ها  سایر  از  کمتر 
صندوق اعتباری هنر بهره مند شدند 
آن  موانع  و  تقویت  امر  این  باید  که 

برطرف شود

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تجلیل  همایش  به  ادامه  در  گیالن 
از چاپخانه داران استان در الهیجان 
و  مشکل  عمده  گفت:  و  کرد  اشاره 
این  فعاالن  و  داران  چاپخانه  چالش 
عرصه طبق گفته خودشان عدم درک 
اداره مالیاتی از حوزه کاری و تخصصی 
چاپخانه ها است زیرا اداره مالیات نهاد 
چاپخانه ها را یک نهاد کامال اقتصادی 
قلمداد می کند و جنبه فرهنگی آن را 
به حساب نمی آورد. ثقتی با اشاره به 
اینکه در راستای پیگیری مشکالت 
حوزه چاپخانه داران در حوزه  مالیات 
به زودی جلسه ای با دستگاه متولی 
آنجا  از  کرد:  اضافه  می شود،  برگزار 
دفترنویسی  دوره  آموزش   با  که 
مالیاتی در چاپخانه ها حجم زیادی از 
مشکالت مالیاتی این بخش برطرف 
می شود، عملیاتی کردن این برنامه را 

در دستور کار قرار دادیم.

جوانان دیار میرزا | سید امیر حسین علوی شهردار 
و  نقل  و  حمل  ملی  همایش  نخستین  در  رشت 
برگزاری رویداد علمی تخصصی در یکی  ترافیک، 
یعنی  شهری  مدیریت  حوزه های  پرچالش ترین  از 
و  گرفت  نیک  فال  به  را  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
اظهار داشت: برگزاری این همایش و بررسی علمی 
و تخصصی به چالش ترافیک شهر رشت را مدیون 
شورای  ترافیک  و  نقل  و  کمیسیون حمل  اعضای 

اسالمی شهر هستیم.
شهردار رشت گردهمایی اساتید، نخبگان، دانش جویان 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  حوزه  در  نظران  صاحب  و 
شهری برای چاره اندیشی مشکالت را اتفاقی خوب و 
سازنده ذکر کرد و یادآور شد: امروزه یکی از مطالبات 
جدی مردم شهر رشت، معضالت و موضوعات مرتبط 

با حمل و نقل و ترافیک درون شهری است.

وقفه در اجرای طرح جامع حمل و نقل 
و ترافیک و طرح تفصیلی رشت

علوی ضمن تقدیر و تشکر از نگاه و رویکرد کمیسیون 
رشت،  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
سطح  ترافیکی  چالشهای  برای  باید  داشت:  اذعان 
شهر رشت به شکل علمی و به روز برنامه ریزی کنیم 
و راهکار پیدا نمائیم زیرا خدمات هوشمند امروزه در 

حوزه مدیریت شهری حرف اول را می زند.
حوزه های  در  رشت  شهر  ماندگیهای  عقب  وی 
مورد  را  درون شهری  معابر  و  راه ها  مانند  زیرساختی 
اشاره قرار داد و تصریح کرد: اجرای طرح جامع حمل 
و نقل و ترافیک و طرح تفصیلی شهر رشت با وقفه های 
زیادی مواجه شده و برای جبران عقب ماندگی ها باید 

به شکل جدی به آن بپردازیم.
پروژه های  اجرای  در  تعجیل  و  تسریع  رشت  شهردار 
این  اینکه تحقق  بیان  با  نیمه تمام را خواستار شد و 
هدف یک همدلی همه جانبه را می طلبد، اضافه کرد: 

تمام بخش ها و سازمانهای درگیر در حوزه حمل و نقل 
و ترافیک باید مشارکت کنند تا بتوانیم چالشهای شهر 

رشت را در این بخش کنار بزنیم.
و  نرم افزارها  روز،  تکنولوژیهای  از  استفاده  علوی 
هوشمندسازی  کنار  در  هوشمند  اپلیکیشن های 
و  الزم  را  نقل  و  حمل  با  مرتبط  و  مختلف  حوزه های 
ضروری عنوان کرد و گفت: در دنیای کنونی حتی عرضه 
به شکل هوشمند تنظیم می کنند و  را  تقاضای سفر  و 

این دانش در میان نخبگان جامعه ما هم وجود دارد.
شکل  به  شهری  مدیریت  سیستم  اداره  رشت  شهردار 
قرار  تاکید  مورد  را  نخبگان  و  مردم  توسط  مشارکتی 
داد و بیان داشت: راه اندازی مرکز نوآوری در دستور کار 
شهرداری رشت قرار گرفته است و امیدوارم حوزه حمل 
فعالترین بخشهای  و  قویترین  از  ترافیک یکی  و  نقل  و 

این مرکز باشد.

اندیشی  هم  نشست  سومین   | میرزا  دیار  جوانان 
و  االسالم  حجت  با  گیالن  استان  مجلس  نمایندگان 
المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان 

گیالن برگزار شد.
کل  رئیس  خلیلی  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 
اقدامات دستگاه  به  اشاره  با  استان گیالن  دادگستری 
برخی  تولید  خط  بازگشایی  خصوص  در  قضایی 
و  انزلی  تاالب  استان، مسأله  تعطیل شده  کارخانجات 
اظهار  گیالن  استان  معضالت  و  موضوعات  از  بسیاری 
داشت: مسئوالن اجرایی استان باید با عزمی جدی تر و 
اعمال نظارت های مستمر و قاطع پیگیر مطالبات مردم 
بوده و در مسیر آبادی و عمران شهرها و روستاها گام 

بردارند.
استفاده  سوء  از  انتقاد  با  استان  قضایی  رئیس شورای 
شن  مجاز  غیر  برداشت های  در  سودجویان  برخی 
کرد:  تصریح  آن  دپوی  و  رودخانه ها  بستر  از  ماسه  و 
در  باید  ساز  و  ساخت  جهت  مردم  نیاز  مورد  مصالح 
اختیار آنان قرار گرفته و با متخلفان برخورهای قانونی 

و قاطع صورت گیرد.

در  کارنامی  بابایی  علی   | میرزا  دیار  جوانان 
گفت  و گو با خانه ملت، در مورد افزایش ۲ 
سال سن بازنشستگی گفت: طرح افزایش سن 
پیشنهادی  بودجه  الیحه  در  که  بازنشستگی 
۱۴۰۱ آمده است، با واکنش های کارشناسان 
این  است،  شده  روبرو  مربوطه  متخصصان  و 
دارد؛  بسیاری  مخالفان  و  موافقان  پیشنهاد 
اگر جزیی به ماجرا نگاه کنیم تصویب چنین 

پیشنهاداتی تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
مجلس  در  میاندرود  و  ساری  مردم  نماینده 
شورای اسالمی، افزود: طبق بند »د« تبصره 
حداکثر  و  حداقل   ،۱۴۰۱ بودجه  الیحه   ۲۰
بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به 
هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان 
تامین اجتماعی ۲ سال افزایش می یابد، دالیل 
ورشکستگی  قبیل  از  متفاوتی  بهانه های  و 
می شود؛  مطرح  بازنشستگی  صندوق های 
صندوق ها  این  ورشکستگی  بهانه  به  نباید 

عدالت را زیر سوال ببریم.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، 
اظهار کرد: بند »د« تبصره ۲۰ الیحه بودجه 
و  بیاورد  رای  مجلس  در  نباید  آینده،  سال 
کند  اصالح  را  بند  این  است  بهتر  دولت هم 
و نشست هایی مشترک بین دولت و مجلس 
صندوق های  ورشکستگی  اهمیت  پیرامون 
دولت  که  بدهی  تا  شود  برگزار  بازنشستگی 
برای  یکبار  دارد  اجتماعی  تامین  سازمان  به 
همیشه مشخص و منابع مالی آنها تامین شود 
و همچنین برنامه هدفمندی را برای اداره این 

صندوق ها در نظر بگیریم. 
اضافه شود،   بازنشستگی  به سن  اگر ۲ سال 
سوال  زیر  بودجه  بر  مدیریت  آثار  شک  بی 
به  مردم  نارضایتی  نظیر  تبعاتی  با  و  می رود 
قرار  بازنشستگی  سن  در  که  افرادی  ویژه 

دارند، روبرو خواهیم بود
به  با اشاره  یازدهم  نماینده مردم در مجلس 
تبعات تصویب این تبصره گفت: اگر ۲ سال 
شک  بی  شود،  اضافه  بازنشستگی  سن  به 
آثار مدیریت بر بودجه زیر سوال می رود و با 
افرادی  به ویژه  نارضایتی مردم  تبعاتی نظیر 
روبرو  دارند،  قرار  بازنشستگی  سن  در  که 

خواهیم بود.
شورای  مجلس  کارگری  فراکسیون  رئیس 
پازل  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  اسالمی، 
باید  بازنشستگی  صندوق های  ورشکستگی 
علمی  راهکار  و  شود  بررسی  بودجه  از  جدا 
کشورهای  علمی  تجربیات  از  استفاده  نظیر 
دیگر، استفاده بهینه از اندوخته های فعلی این 
صندوق ها و ارتباط با منابع مدیریتی در یک 
برنامه ۵ الی ۱۰ ساله می تواند مسیر رهایی 
باید توجه  اما  این صندوق ها از بحران باشد، 
مردم  نباید  را  ورشکستگی  این  تاوان  کنیم 

پرداخت کنند.

نماینده مردم ساری؛
باید منتظر تبعات افزایش 

سن بازنشستگی باشیم

شهردار رشت بیان کرد:

تملک اراضی سپیـدرود 
از ملزومات اساسی برای 

توسعه شهر رشت است

رئیس کل دادگستری گیالن؛
مسئوالن با عزمی جدی تر 
و اعمــال نـظارت های 
مستمــر و قاطع پیـگیر 

مطالبات مردم باشند
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سخن نور

امام علی عليه السالم:
چشمها خشک نمی شود مگر به خاطر 
پيدا نمی  قساوت قلب و دلها قساوت 

کند مگر به سبب زیادی گناه.
وسائل الشيعه ج16 ، ص45

صالح محمدی به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی استان گیالن منصوب و معرفی شد

حضور  با  که  مراسمی  در   | دیارمیرزا  جوانان 
امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
معاون  کشاورزی،  جهاد  وزارت  استان های 
اقتصادی استانداری گیالن و معاونان و مدیران 
شد،  برگزار  مربوط  دستگاه های  و  سازمان  این 
جهاد  سازمان  رئیس  عنوان  به  محمدی  صالح 
مسعود  زحمات  از  و  معرفی  گیالن  کشاورزی 
الماسی، رییس پیشین این سازمان قدردانی شد. 
هوشنگ محمدی، مشاور وزیر در امور استان های 
وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: در 
در  غذایی  امنیت  دولت سیزدهم،  تحول  برنامه 
فهرست اصلی ترین برنامه ها قرار دارد، زیرا امنیت 
غذایی موجب رشد اقتصادی، اشتغال، تامین مواد 
اولیه برای دیگر صنایع در کشور و اقتدار نظامی 

خواهد شد. 
وی افزود: وظیفه اصلی و جایگاه ما، خدمت به 
کشاورزان، بهره برداران و تولیدکنندگان بخش 

کشاورزی است. 
بازنگری  لزوم  به  اشاره  با  محمدی  هوشنگ 
مرحله  در  تنها  نه  جهادی  مدیریت  فرهنگ 
تحقیقاتی بلکه در عمل، افزود: بیست سال است 
که در تالشیم حوزه بازار را در اختیار گرفته و با 
نظارت دقیق بر قیمت و نحوه توزیع کاالها در 

بازار، جهادی عمل کنیم. 

وی با بیان اینکه باید به سرمایه گذاران بخش کشاورزی 
با  جهادی  طرحی  کرد:  اضافه  دهیم،  ویژه ای  اهمیت 
آماده  حال  در  کشاورزی  مهندسی  سازمان  همکاری 
در  بخش  این  در  سرمایه گذاری  موانع  که  است  شدن 

کشور و استان ها را برطرف خواهد کرد. 

طی حکمی از سوی سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی

خبر

اساسی ترین  از  یکی   | دیارميرزا  جوانان 
پسماند  و  زباله  مسئله  شهر  این  مشکالت 
تبليغات  دستمایه  هميشه  که  موضوعی  است. 
دوران  گذشت  از  بعد  و  می شود  انتخاباتی 
سپرده  فراموشی  به  کامل  طور  به  انتخابات 

خواهد شد.
انتخابات  دوره  هر  از  قبل  تا  سراوان  موضوع 
با  و  بررسی  مورد  کاندیداها  بيشتر  توسط 
از  بعد  اما  می شود  بيان  مختلف  راهکارهای 
در  وقت  هيچ  گویی  انتخابات  هياهوی  اتمام 
راهکارش  حتی  و  نشده  صحبتی  مورد  این 
با  باید  منتخب  اعضای  تازه  و  نميدانند  را 

بازدید های متعدد پيدا کنند پرتقال فروش را!
شهری  مدیریت  حوزه  و  رشت  شهر  شورای 
که  است  شوراهایی  معدود  از  دوره  این 
بيشترین تعداد اعضای شورا از بدنه شهرداری 
کاملی  آشنایی  نيز  شهردار  خود  و  داراست  را 
شاهد  باز  اما  دارد  شهری  مدیریت  حوزه  با 
که  هستيم  واکاوی هایی  و  تکراری  جلسات 
و شهردار  اعضا  مرور خاطرات  به  بيشتر شبيه 

در این حوزه است.
از زباله و پسماند رشت صحبت می شود  وقتی 
منطقه ای  می رود  سراوان  سمت  به  ذهن ها 
از  پوشيده  و  رشت  شهر  کيلومتری   ۲۰ در  که 
در  مردم  از  جمعيتی  و  است  جنگلی  درختان 
دهه   4 درست  اما  دارند  سکونت  منطقه  این 
محل  عنوان  به  تامين  شورای  مصوبه  با  پيش 
به  تا  اما  بود  شده  انتخاب  زباله  دفن  موقت 
زباله ها در همين محل دفن  نيز همچنان  امروز 
می شوند و زباله های 6 شهرستان، ۲۲ شهر و 
بيش از یکصد دهياری در آنجا دفن می گردد و 
شهر  مشکل  اساسی ترین  به  منطقه  این  حاال 
این  حل  برای  البته  است  شده  تبدیل  رشت 
شده  تبدیل  بزرگ  دردی  به  اکنون  که  مشکل 
حتی  و  گردید  ارائه  طرح هایی  و.  برنامه  است 
موثری  گام  اما  گرفت  صورت  اقداماتی  اندک 

برای رفع آن هنوز برداشته نشده است.
سراوان  مسئله  مورد  در  که  بگویم  می توانم 
رشت  شهر  شورای  از  که  حرفی  درست ترین 
در  که  آنچه  هر  که  بود  این  شد  زده  تاکنون 
و  بازدیدها  این  می شود،  گفته  سراوان  مورد 
جلسات متعدد همه اش هيچ است، تا زمانی که 

اعتبارات الزم تحقق پيدا کند.
جمله  یک  همين  عمل  جان  و  کالم  جان  یعنی 
هستيم  بازدید هایی  شاهد  هم  باز  اما  است. 
زباله  از  بازدید  مثل  ندارد.  خروجی  هيچ  که 
توسط  پروژه  این  چندباره  دیدن  نوشهر!  سوز 
سودی  چه  شوراها  مختلف  های  دوره  اعضای 
سراوان  مشکل  رفع  یا  و  ساخت  پيشرفت  در 
اضافی  هزینه های  اینکه  جز  است؟!  داشته 
چرا  ميگذارد.  شورا  دوش  بر  ذهاب  و  ایاب 
هيچ گاه شورای شهر رشت با اعضای شورای 
شهرهای دیگر که زباله های خود را به سراوان 
شورای  با  چرا  نمی گذارد؟!  جلسه  ميریزند 
را  تاالب  آالیندگی  مشکل  مهمترین  که  انزلی 
زرجوب  روخانه های  دو  به  ورودی  پسماند های 
برای  نگذاشتند؟  جلسه ای  است  رود  گوهر  و 
رفع  باعث  که  رشت  در  پسماند  مشکل  حل 
به  نياز  شد  خواهد  استان  کل  در  مشکالت 

همفکری و اتحاد همه شهرها دارد.
زرجوب  رودخانه  دو  و  سراوان  جانکاه  مشکل 
نمی شود  حل  جایکا  ژاپنی  تيم  با  رود  گوهر  و 
همانطور که این تيم نتوانست درد تاالب انزلی 
باطل  دور  گرفتار  که  این  بجای  کند.  دوا  را 
پول  تامين  یعنی  اساسی  چاره  فکر  به  شوید 
و  پول  توانست  نوشهر  چطور  اینکه  باشيد. 
اعتبار الزم را تامين کند و به داد محيط زیست 

شهر خود برسد.
شورای  اعضای  و  عوامل  از  باید  را  این 
بروند  بازدید  به  اینکه  نه  می پرسيدند  نوشهر 
و  بدهند  بازدید  این  از  گزارشی  حسرت  با  و 
شعارهای  تحقق  راه  در  قدمی  که  کنند  افتخار 
از گوشه  انچه  البته  برداشتيد که  انتخاباتی تان 
بزرگواران  از  برخی  می رسد  گوش  به  کنار  و 
سر  در  را  مجلس  انتخابات  در  حضور  سودای 
از  شورا  اعضای  برخی  که  حال  می پرورانند. 
بومی  هم  شهردار  هستند،  شهرداری  بدنه 
و  دارد  مشکالت  و  شهر  با  کامل  آشنایی  و 
الحمداهلل استاندار نيز بومی و آشنا به کارهای 
در  که  می رود  انتظار  است  عمرانی  و  اجرایی 
بزرگواران  حضور  چهارساله  دوره  اول  سال 

شاهد تحوالت خوبی در شهر رشت باشيم.

ام البنین فتوحی در یادداشتی نوشت:
مشکالت اساسی شهـر رشت در 
عـمـر  از  که  دوره ای  شـش 
شورای این شهر گذشتـه نه تنها 
حل نشده بلـکه از دوره ای به 
دوره بعـد منتقـل شـده است

زحمات  از  قدردانی  ضمن  استان ها  امور  در  وزیر  مشاور 
از  فردی  محمدی،  صالح  آقای  گفت:  الماسی،  مسعود 
تخصص  و  تجربه  دارای  و  گیالن  کشاورزی  جهاد  مجموعه 
الزم برای تصدی این مسئولیت است که برای ایشان آرزوی 

موفقیت و انجام کارهای ماندگار در این حوزه دارم.

تکریم  مراسم  در  عباسی  اسداهلل   | دیارمیرزا  جوانان 
فرماندار پیشین رشت و معارفه سرپرست فرمانداری این 
مردمی  دولت  شعارهای  طبق  داشت:  اظهار  شهرستان 
سیزدهم و آیت اهلل دکتر رئیسی، تمام توان خود را بر 
این امر متمرکز کرده ایم تا بر اساس شعارهای راهبردی 
مطرح شده، عملکرد مناسب و رضایت بخشی در مسیر 

خدمت رسانی به مردم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه عده ای جلوتر از زمان در حال حرکت 
هستند، ادامه داد: با توکل به خداوند متعال و تکیه بر آراء 
و حمایت مردم، امور را هوشمندانه و با جدیت پیگیری 

می کنیم.
استاندار گیالن با اشاره به آسیب وارده به اعتماد مردم 
افزود: کشور را در شرایط سختی تحویل گرفته ایم و به 
جای اینکه تنها، گذشته را نقد کنیم؛ باید روبه جلو گام 

برداریم و آینده را بسازیم. 
عباسی با تصریح اینکه باید با تمام وجود و با جان و دل 

استاندار گیالن؛

 گیالن را مطابق با میثاق نامه دولت سیزدهم مدیریت می کنم
خدمت نماییم، خاطرنشان کرد: اندوخته و تجارب خود 
را تقدیم استان کرده و در این خصوص از تمام افکار و 
اندیشه ها استقبال می کنم اما سهم خواهی را قبول نمی 
کنم. وی با بیان اینکه دور زدن استانداری  را نمی پذیرم 
و با انتقاد از رفتار افرادی که برای تعرفه خود، به دنبال 
جمع کردن امضاء هستند؛ گفت: از مشورت  با گروه های 
مختلف نخبگان استقبال می کنم اما طبق ساختار کشور، 
در  رویکردم  و  است  بنده  عهده  بر  فرمانداران  انتخاب 

پیشرفت و تعالی استان، در کنار هم قرار گرفتن است.
عباسی، شهرستان رشت و مدیریت آن را بسیار با اهمیت 
با شهرداری، در  فرمانداری رشت  باید  برشمرد و گفت: 
کنار هم مشکالت را حل کرده و ساماندهی چالش هایی 
همچون پسماند سراوان و رودخانه های زرجوب و گوهررود 
را پیگیری کنند تا بتوان برای گردشگری گیالن و رشت، 
درآمدزایی کرد این در حالیست که پیشتر، از این موارد 

غفلت شده بود.

جوانان دیارمیرزا | پرویز محمدنژاد در حاشیه بازدید تیم 
در  لنگرود  شهرستان  از  هواشناسی  سازمان  کارشناسی 
گفتگو با دیارمیرزا با قدردانی از این پایگاه خبری گفت: 
الحق و االنصاف دیارمیرزا همواره حلقه واسطه میان مردم 

و مسووالن را به زیبایی هر چه تمام تر برقرار کرده است.
معاون  اینکه  بیان  با  یازدهم  مجلس  در  لنگرود  نماینده 
در  سازمان  این  کارشناسی  تیم  و  هواشناسی  سازمان 
شمال  دریایی  هواشناسی  پژوهشگاه  اندازی  راه  راستای 
کشور در لنگرود حضور پیدا کرده اند، یادآور شد: منطقه 
مناسب ارزیابی شده و این پنجمین پژوهشگاه هواشناسی 

خواهد بود.

محمدنژاد در گفتکو با دیارمیرزا خبر داد؛

راه اندازی پژوهشگاه هواشناسی دریایی در لنگرود
با  ارتباط  و  گیالن  جغرافیایی  موقعیت  به  اشاره  با  وی 
کشورهای حاشیه دریایی کاسپین اظهار کرد: در راستای 
توسعه روابط با سایر کشور و استفاده از ظرفیت اقتصاد 
دریا که امروز یکی از بزرگترین ظرفیت استانهای شمالی 
با کشورهای حاشیه دریای خزر است این بازدید صورت 
شهرستان  که  شد  متقاعد  هواشناسی  سازمان  و  گرفت 

لنگرود نقطه مناسبی برای این پژوهشگاه است.
محمدنژاد در ادامه به دیارمیرزا گفت: در گام دیگر یک 
میشود  گرفته  نظر  در  پژوهشگاه  این  برای  ساختمان 
محل  عنوان  به  بابک  خیابان  در  مخابرات  ساختمان  و 

استیجاری این پایگاه در نظر گرفته شده است.

نماینده لنگرود در ادامه گفت: برای استقرار تاسیسات دایمی 
این سازمان نیز محل مناسبی برای احداث ساختمان در گام 
دوم در نظر گرفته می شود. محمدنژاد با اشاره به اینکه ناوگان 
سیار هواشناسی نیز در بندر چمخاله مستقر می شود، تصریح 
کرد: بندر چمخاله بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
که با توجه به مشکل تامین مصالح یک ماه برای احداث آن 
وقفه افتاده است.وی با اشاره به اینکه مشکل تامین مصالح 
در گیالن به یک معضل تبدیل شده که سبب نارضایتی 
نمایندگان را نیز فراهم آورده است، افزود: چنین شرایطی 
مناسب نیست و متاسفانه احداث بندر به خاطر ممنوعیت 

برداشت مصالح از معدن مغذی آن متوقف شده است.

چوک

آمد یاد  با  تو  ابروی  خم  نمازم  در 
آمد فریاد  به  محراب  که  رفت  حالتی 

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار 
باد بر  همه  دیدی  تو  که  تحمل  کان 
باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
آمد بنياد  به  موســم عاشــقی و کار 
شنوم می  جهان  اوضاع  ز  بهبود  بوی 
آمد شاد  صبا  باد  و  گل  آورد  شادی 

انتظامی  فرمانده  |جانشین  دیارمیرزا  جوانان 
با  برخورد  راستای  در  گفت:  گیالن  استان 
واحد   ۲ رشت  شهرستان  در  متخلف  صنوف 
واحد هم  به ۳۹  و  پلمب  متخلف  پذیرایی  تاالر 
تذکر داده شد. سرهنگ حسین حسن پور اظهار 
داشت: با هدف صیانت از امنیت اخالقی، تحقق 
با ناهنجاری های  برنامه های پیشگیرانه و مقابله 
و  کنترل  طرح های  اصناف،  بین  در  اجتماعی 
اجرا  پلیس  از سوی  واحدهای صنفی  بر  نظارت 
راستا  همین  در  اینکه  بیان  با  وی  می شود. 
استان  عمومی  اماکن  بر  نظارت  اداره  ماموران 
بازدید  از ۴۱ تاالر پذیرایی در شهرستان رشت 
تذکر  واحد   ۳۹ به  راستا  این  در  افزود:  کردند، 
به دلیل  عدم  ابالغ و ۲ واحد تاالر پذیرایی هم 
تذکرات  به  توجه  و  مقررات  و  ضوابط  رعایت 

پلمب و از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان گیالن به اجرای 
طرح های مختلف انتظامی و نظارت بر اصناف در 
راستای حفظ سالمتی مردم اشاره کرد و اذعان 
که  سودجو  افراد  با  انتظامی  مجموعه  داشت: 
قانونی  برخورد  می شوند،  هنجارشکنی  باعث 

می کند.
اینکه  بیان  با  پایان  در  انتظامی  مقام  این 
همراه  به  متخلف  صنفی  واحدهای  متصدیان 
شدند  معرفی  قضایی  مرجع  به  مربوطه  پرونده 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست  مردم  از 
مرکز  به  را  موضوع  واحدهای صنفی،  در  تخلف 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

برخورد با تاالرهای پذیرایی 
متخلف در رشت

حافــــظ 

و در این میان کاهش تصدی گری دولتی و بهره مندی 
از توان و ظرفیت بخش خصوصی می تواند برطرف کننده 
برخی مشکالت پیش روی باشد، اضافه کرد: تعامل بخش 
عرصه های  در  فعالیت  سابقه  از  که  نفع  ذی  خصوصی 
ساز  زمینه  می باشد  برخوردار  نیز  بازرگانی  تخصصی 

کاهش بیش از پیش برخی نواقص اداری است.
اینکه  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  اقتصادی  فعالین  به  اداری  خدمات  ارائه  سامانه های 
سرمایه گذاران در حال طراحی می باشد تا با کاستن از 
دخالت عامل انسانی در امور، موجبات تسهیل و سرعت 
با  گفت:  گردد،  فرآهم  اداری  بوروکراسی  به  بخشیدن 
توجه به توانمندی ها بسیار بزرگی که در حوزه بازاریان 
منطقه آزاد انزلی وجود دارد، رویکرد این سازمان بهره 

مندی حداکثری از ظرفیت های موجود است.
اکبری مقدم از برگزاری جلسات کاری تخصصی در امور 
مرتبط با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه متبوع 
خود خبر داد و افزود: باور داریم مسیر رونق فضای کسب 
و کار از طریق همکاری دو جانبه قابل دست یابی است و 
امیدواریم با همراهی دو طرف برخی مشکالت پیش روی 
در حوزه های کاری با سایر نهادهای دولتی در قالب قانون 

برطرف گردد.

افتتاح دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی
جوانان دیارمیرزا | با حضور علی اوسط اکبری مقدم، 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
و  اقتصادی  معاون  طالب پور  وحید  مهندس  انزلی، 
سرمایه گذاری سازمان، محمدصادق مبرهن نیاکان 
دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد و تعدادی از فعاالن اقتصادی مجتمع های 
جامعه  دفتر  منطقه؛  این  سرمایه گذاری  و  تجاری 
بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی در ضلع شمالی 
مجتمع تجاری-اداری کاسپین واقع در فاز تجارت و 

گردشگری منطقه به صورت رسمی افتتاح شد.
این  در  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  هیأت  رییس   
رویداد با بیان اینکه مشارکت افراد ذی نفع در امور 
اداری مرتبط با خود یک امر بدیهی است، از شروع 
به کار این دفتر ابراز خوشحالی کرد و اظهار داشت: 
بر  مسئولیت  تمام  آن  در  که  مدیریتی  نگاه  وجود 
عهده نهاد دولتی باشد منجر به افزایش مسئولیت 
آن فرد و نهاد می شود و این در حالی است که با 
مشارکت تشکل های بخش خصوصی می توان امور 

اداری را تسهیل و تسریع بخشید.
تعامل  بر  آزاد  مناطق  بنیان  براینکه  تأکید  با  وی 
با سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بنا نهاد شده 


