یادداشت

نمایندگان رشت این بار
در انتخاب شهردار دخالت نکنند

توضیح

قابلتوجه مدیرانروابطعمومیواحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی در استان گیالن
بر اســاس مصوبات و بخش نامه دکتر میرزاده
ریاست محترم دانشــگاه آزاد اسالمی هرگونه
درج آگهی تبلیغاتی ،مزایده و مناقصه و سفارش
رپرتاژآگهــی از جانب واحدهای آموزشــی و
ســازمانهای تابعه دانشــگاه آزاد اسالمی در
رســانههایی غیر از زیرمجموعههای دانشگاه
آزاد (روزنامــه فرهیختگان ،خبرگــزاری آنا و
ایســکانیوز) ممنوع است و در صورت مشاهده
حســب مقــررات مربوطه مورد قــرار خواهد

گرفت.
ضمنا سرپرســتی روزنامه فرهیختگان در استان گیالن آمادگی و پذیرش و
ی و گزارشهای فوقالذکر در محدوده اســتانی و نیز سایر
چاپ هرگونه آگه 
همکاریها با روابط عمومی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در گیالن را دارد.
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گفتوگوبا رییسمجمعتوسعهاستانگیالن:

روزنامه ای که نبود
اما یارانه گرفت

مجمعتوسعه،اتاقفکردولتاست

فرهیختگان گیــان :میتوان او را نســخه گیالنی
«شــیخ دیپلمات» نامید؛ مردی که ســابقه سفارت
در امارات متحده عربــی ،مدیرکلی خلیجفارس در
دو دوره ،مشاورت اســتاندار گیالن در امور ایرانیان
خارج از کشــور و مهمتر از همه سمت دستیار ارشد
وزیر امور خارجه در امور نظارتی را بر عهده داشــته
است .نماینده فومن و شــفت در اولین دوره مجلس
شــورای اسالمی بوده اســت و از چهرههای بانفوذ و
تاثیرگذار در میان سیاسیون گیالن محسوب میشود.
حجتاالسالموالمســلمین مصطفی حائری فومنی،
رییس مجمع توســعه استان گیالن و رییس موسسه
بزرگ مهد قرآن اســت .قرار مالقات با او را در مسجد
مرحوم آیتاهلل شیخ جواد فومنی در خیابان خراسان
تهران گذاشــتیم .خیابانی که ساکنینش به نیکی و
احترام خاصی از امام جماعت مســجد محل خود یاد
میکنند .با روحانی شیکپوشی که با حوصله و دقت
در استفاده از کلمات ســخن میگفت .از سرگذشت
مجمع توسعه استان گیالن پرسیدیم و نظراتش درباره
عملکرد اســتاندار دولت یازدهــم در گیالن را جویا
شدیم ،دست آخر هم پاسخ او به این سوال را گرفتیم؛
آیا ماموریت لیدری انتخابات مجلس در گیالن را دارد؟

ایده مجمع توسعه استان گیالن از کجا آمد؟ بر چه
اصولی استوار بود و چه اهدافی داشت؟
ســابقه مجمع توسعه به سال  1364باز میگردد ،در آن سال
مجموعــهای از دوســتان نظیر آقایان دکتــر نوبخت ،دکتر
محفوظــی ،ایرج ندیمی ،حجتاالســام صادقی ،مهندس
علیرضا محفوظی و بنده که جمعا حدود سی نفر بودیم ،هسته
مرکزی مجمع توسعه را با این قرار که بهدنبال مسایل سیاسی
نباشیم بنا گذاشتیم .با یک هدف که توسعه استان گیالن بود و
با الگوبرداری از استانهایی نظیر اصفهان و مازندران که بدون
نگاه به گرایشهای سیاسی ،مسایل کالن استان را مدنظر قرار
میدهند و موفق هم بودند و اقداماتی نظیر این مجمع را شروع
کرده بودند .ما این انتقاد را داشــتیم که چرا برخالف برخی
اســتانهای دیگر گیالن در پروژههای ملی و نیز در سطوح
باالی مدیریتی در هر دولتی ســهم خاصی ندارد درحالیکه
به لحاظ درصد ضریب هوشــی ،ســواد ،تحصیالت عالی و...
جز رتبههای اول کشور هســتند .از طرف دیگر ظاهر استان
سرسبز است اما پشــت این ظاهر ،محرومیت ،فقر ،بیکاری و
مشــکالت بسیار زیاد است .همه این مسایل موجب شد ما به
این فکر بیافتیم که چه میتوانیم برای اســتان انجام دهیم؟
همه کســانی که از ابتدای انقالب اسالمی در سطوح مختلف
مدیریتی چه در داخل و چه در خارج اســتان برای کشــور
نقش ایفا کردهاند ،زیر یک ســقف جمع شــوند و به یکدیگر
و مسوولین کشــوری شناسانده شوند .به تعبیری چهرههای
فرهیخته استان را که در سطوح مختلف امتحان خود را پس
دادهاند و در مرحله بعد نســل جوانی که آمادگی مسوولیت
پذیرفتن را پیدا کردهاند ،در یک بانک اطالعاتی قرار بگیرند.
بعد از تدوین اساســنامه و آییننامه ،افراد این جمع قرار شد
کمبودها و مشکالت اســتان را در کمیتههای تخصصی و به
تناسب تخصصها و سوابق خود شناسایی کنند.
برای اجرایی کردن طرحهای مجمع هم فکر شده
بود؟
من در آن زمان بهشدت پیگیر مجمع بودم و مطرح کردم که
میتوانیم بازوی مشــاوره برای مسووالن و مدیران استانی و
کشوری باشــیم .چهرههای بومی و خودی را با استفاده از آن
بانک اطالعاتی معرفی کنیم و جلوی واردات مدیر را بگیریم
و حتی برای پستهای ملی نیز مدیر معرفی کنیم .مشکالتی
که کمیتهها شناســایی و همچنین راهکارها و شیوه اجرایی
رفع آن را پیشبینی کرده بودند را به مدیران ارایهکنیم .البته
اختالفنظرهایی در خصوص ضمانت اجرایی وجود داشــت
ولی ما معتقد بودیم که حداقل کار ما ارایه مسایل است و باقی
به تصمیم مدیران مربوط میشد.
نام مجمع توسعه بعد از سال  92مجددا بیشازپیش
مطرح شد که بعضیها حضور آقای نوبخت در دولت
را در این امر بیتاثیر نمیدانند .دلیل سکوت خبری
فعالیتهای مجمع در سالهای گذشته چه بود؟
تا سال  1388جلســات مستمر برگزار میشد اما در آن سال
به دلیل شــرایطی که برای کشــور ایجاد شد ،این مجمع نیز
باوجــود آنکه اصال سیاســی نبود مانند ســایر تشــکلها
دستخوش تعطیلی و مشکالت شد .تا سال  1392که شرایط
کشــور تغییر کرد و زمینه برای ادامه جدی فعالیتها فراهم
شــد .دولت تدبیر و امید روی کار آمــد و دکتر نوبخت ،عضو
موســس همین مجموعه ،معاون برنامهریزی دولت یازدهم
شد .ایشان از شروع مجدد فعالیتهای مجمع استقبال کردند
و حتی در جلســات شرکت کردند .من هم در آن جلسه روی
قدرت اجرایی تصمیمات مجمع تاکید کردم و ایشان و سایر
حاضرین نیز بر اســتفاده از این فرصــت و نهادینه کردن آن
استقبال کردند و بهنوعی مجمع بهعنوان اتاق فکر دولت برای
تصمیمگیری درباره استان گیالن معرفی شد.
جلسهای نیز با دکتر نجفی ،استاندار گیالن برقرار شد و ایشان
هم با اســتقبال از این تصمیم ،آمادگی کامــل خود را برای

ما گیالنیها ،نمیتوانیم خودی را تحمل کنیم و زیر پایش را خالی میکنیم
حضور دکتر نوبخت در دولت یک فرصت استثنایی برای گیالن است
در دولت احمدینژاد ،آبدارچیهای ادارات هم عوض شدند
بعضی مدیران استانی ،همگام با استاندار نیستند

عکس :ایسنا

نامــش را دخالت در امــور اجرایی نمیگذارند؛
اعتراض که بشــنوند و صدای انتقاد به گوششــان
برسد میگویند :از روی دلسوزی صرفاً پیشنهادهای
خود را مطرح کردیم.
صحبت از نماینــدگان مجلس و دردی مزمن
فاطمه صابری
شــده به نام بیتوجهی به اصل تفکیک قوا از سوی
شــماری از نمایندگان مجلس است .با وجود آنکه
در ســالهای گذشته بارها تکرار شد که اصل تفکیک قوا در قانون اساسی
ایــران صراحتا مورد تاکیــد قرارگرفته و هیچیک از قــوا حق دخالت در
کارهای قوه دیگر را ندارد اما متاســفانه این امر بهویژه از سوی نمایندگان
مجلس (اعضای قوه مقننه) عموما زیر پا گذاشــته میشــود.موضوع مورد
اشــاره نهتنها برای روزنامهنگاران که برای بسیاری از شهروندانی که کمی
حس کنجکاوی دارند هم روشــن است .با کمال تاسف مشکل مورد اشاره
در بســیاری از شــهرها عمومیت دارد و طبیعتا گیالن و رشت هم از آن
مستشــنا نیست .بعد از برگزاری هر انتخابات عزل و نصبها آغاز میشود
اولین قربانیان معموال روســای ادارات آموزشوپــرورش ،بعد آب و برق و
گاز ،ســپس بخشدار ،فرماندار و...اســت .این موارد اصال امری مبالغهآمیز
نیست در سالهای گذشته رد پای نمایندگان در تمام این تغییرات آشکارا
قابلردیابی است .این رویه بهویژه در  ۸سالی که دولت محمود احمدینژاد
زمام امور را در دســت داشت عینیتر بود .به دلیل ضعف بنیادینی که در
بخشهای مختلف دولت وجود داشــت معموال صدای اعتراض نمایندگان
بلنــد بود اما گویا رســم خاموش کــردن این صداها در دولــت او امتیاز
دادنهای خاص مانند اجازه دخالت مســتقیم قانونگذاران بر کار مجریان
بود به همین دلیل در بعضی از شهرها که چند نماینده وجود داشت عموما
بین سهم اســتخدامی و مدیران ارشد درگیری ایجاد میشد و مث ً
ال گفته
میشــد فالن اداره خط قرمز نماینده خاص است و نماینده دیگر نباید در
آن ورود میکرد.این دخالتها به همینجا ختم نمیشــود و شــاهد ورود
مستقیم نمایندگان در مساله انتخاب شهرداران هم هستیم .شاید باورش
هنوز دشــوار باشــد که بعضی از نمایندگان صاحبنام حتی در رشت از
دخالت در انتخاب شهردار برای کوچکترین و تازه تاسیسترین شهرها هم
نمیگذرند! آنها مستقیم فردی را معرفی میکنند یا اگر دموکرات بودن
برایشان خیلی واجد اهمیت باشد تالش می کنند تا دو گزینه در برابر شورا
قرار دهند و بگویند حق انتخاب با خودتان!
راه دور نمیرویم حدود یک سال قبل و در جریان انتخاب شهردار رشت
نمایندگان مرکز استان برای انتخاب افراد مدنظر خود سنگ تمام گذاشتند
و اعضای شورا هم به نام تعامل دست رد به سینه هیچکس نزده و همه را به
حضور پذیرفتند .بسیاری هم مطلعاند که قصه انتخاب شهردار برکنار شده
هم به چه صورتی بود و کدام نماینده اصراری مشــابه اجبار برای انتخاب
او داشــت و برای عدم استیضاح و برکنار نشدنش هم تنها دستور فراخوان
مردمــی صادر نکرد و گرنه تمام دســتگاههای دینی و دولتی را به کمک
طلبید اما موفق نشد دوباره حرفش را به کرسی بنشاند.
حاال در آستانه انتخابات شهردار جدید رشت بار دیگر خبرهایی مبنی بر
جلسات و رایزنی دو نماینده رشت برای دو کاندیدای شهرداری در فضای
شهر منتشر شده است .دو نمایندهای که در موضعگیری چندان مشابه هم
نیســتند و اتفاقا یکی از آنها همواره داعیهدار قانونگرایی است و تاکنون
چندین بار خواستار حضور احمدینژاد در دادگاه به دلیل تخلفاتش هنگام
فعالیتهای اجراییاش شــده است .درعینحال خود مکررا قانون آنهم از
نوع اساسیاش را نقض کرده و به بهانه دلسوزی و بیتفاوت نبودن در این
امور دخالت میکند.قصه نماینده دیگر اما کمی عجیب است این نماینده
اصولگرا که گفته میشــود تنها با یک تذکر ۳۰ثانیهای در مجلس هشتم
رکوردی بیبدیل از عدم وظیفه نظارتی خود برجای گذاشــته بود در یک
ســال گذشــته بعد از پیروزی روحانی در انتخابات بهپای ثابت نطقها و
تذکرات آتشــین علیه دولت و گروهش تبدیلشــده است .او هم در حال
حاضــر ابایی ندارد تا یکی از کاندیداهــا را مهره موردنظر خود بخواند و با
دیگر اعضای شــورا هم در این مورد البیهای اجبار گونه داشته باشد.حاال
از نمایندگان رشت در مجلس درخواست میشود که بر اساس اصول قانون
اساســی که نمایندگان مجلس حق ندارند در مسائل اجرایی دخالت کنند
و انتخاب شــهردار هم یک مساله اجرایی است بهصورت مستقیم وارد این
مســاله نشوند و برای چندمین بار قانون اساسی را نقض نکنند .آنها باید
به خاطر بیاورند که وظیفه مجلس شورای اسالمی در ایران قانونگذاری،
و نظارت بر حســن اجرای قانون اســت و تنها جایی که قانون اساسی به
آنهــا اجازه دخالت برای اظهارنظر در انتخــاب دولتمردان را داده هنگام
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی است .جایی که طبق اصل  ۱۳۳و
 ۸۷قانون اساسی نمایندگان میتوانند نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم
اعتماد به تکتک اعضای مدنظر دولت برای حضور در کابینه اعالم کنند.
نمایندگان مردم در مجلس اگر دغدغه واقعی شــهروندان و توسعه شهر را
دارند باید بر لزوم واگذاری  ۲۳وظیفه قانونی به شــوراها تالش کنند تا هر
دســتگاه در شهر ،ساز خود را نزند و یکپارچهسازی مدیریت شهری دارای
مفهوم باشد .قطعاً این درخواست نشانه آن نیست که اعضای شورای شهر
بری از اشتباه هستند.اصال ایراد اصلی به اعضای شورا وارد است که بواسطه
عملکرد ناصواب و تاثیرپذیری صرف از بیرون شــورا ،اندیشه مستقل را به
فراموشی ســپرده و اجازه چنین مشی توهینآمیزرا به مجموعه برگزیده
با رای مســتقیم شــهروندان میدهند.البته تاکید آن است که نمایندگان
مجلس بواســطه آن که نماینده همه مردم و نه صرفا حوزه انتخابیه شان
هســتند باید به این نتیجه برســند که انتخابشــان از سوی مردم باهدف
دیگری بوده است و اگر به دلیل توسعهنیافتگی کشور ،آنها شاهد حضور
شهروندان برای گرفتن کمک مالی ،شغل ،کنتور آب و برق و کمکهزینه
تحصیلــی به دفتر مراجعات مردمی خود هســتند نباید به دلیل ترس از
دســت دادن رأی به خواســتههای غیر معقولشان جامه عمل بپوشانند یا
این افراد و خواستههایشــان را گروگان بگیرند .مانند اتفاقی که چند هفته
گذشــته در مجلس روی داد و اختالف نظــر نماینده مردم بوکان با چند
عضو شــورا باعث شــد تا او یک فوریت طرح معرفی شهردار پیشنهادی
توسط «هیاتحل اختالف» را در مجلس به رأی بگذارد که تاکنون محل
اختالف نظر بســیاری از افراد بوده اســت.قطعاً افراد آگاه علی رغم اینکه
انتقادات زیادی به عملکرد شوراهای شهر دارند هدف از تصویب این طرح
را جلوگیری از دخالت شورای شهر در کارهای اجرایی نمیدانند چون عم ً
ال
با این کار اختیارات نظارتی شورای شهر محدود و راه دخالت نمایندگان در
مسائل اجرایی بازتر میشود.
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همکاری و اجرایی کردن تصمیمات مجمع در شناســایی و
ارایه راهحل مشکالت استانی اعالم کردند.
گروههــای زیــادی چه در داخــل و چه خارج اســتان ابراز
عالقهمنــدی به همکاری در این زمینــه کردند .از گروههای
مختلف دعوت کردیم و در جلســهای به میزبانی استانداری،
نه نفر را انتخاب کردیم .شــش نفر هم در جلسهای در تهران
بهعنوان هسته پانزده نفره مجمع انتخاب شدند و هرکدام در
راس یک کمیته تخصصی کار را شروع کردند.
آیا مجمع قرار اســت صرفا به کلیاتی مثل توسعه
استان بپردازد یا در مصادیق و جزییات نظیر مشکالت
رودخانههای رشت هم ورود میکند؟
اولین موضوعی که خود من مطرح کردم و با استقبال استاندار
هم مواجه شــد ،مســاله تاالب انزلی بود که یک بحران ملی
بهحســاب میآید .اولین گروه مطالعاتی نیز در این خصوص
تشکیل شده است .دقیقا نظیر مساله دریاچه ارومیه که اراده
ملی برای بهبود وضعیت آن ایجاد شــده است ،باید بهعنوان
یک مشــکل ملی به دنبال بازگرداندن شــادابی و سالمت به
تاالب انزلی باشیم.
من معتقدم این فقط گام اول است و باید در مسایل دیگر نیز
ورود کنیم .البته ایجاد انگیزه و فعالیت همراهان ما در مجمع
بستگی به میزان استقبال دستگاههای اجرایی استانی و ملی
دارد .مجمع ،حلقه رابط شناســایی و حتی راهحل مشکالت
استان چه در ســطح کالن و چه در سطوح پایینتر از جانب
نخبگان و عملیاتی شــدن برنامهها توسط مدیران است .اگر
مجمــع این ظرفیت را پیدا کند که پذیــرای افراد فرهیخته
و تاثیرگــذار باشــد و کمیتههای تخصصی پویاتر باشــند و
دستگاههای اجرایی نیز استقبال و همکاری کنند ،میتواند
نقش بسیار رفیعی در توسعه کمی و کیفی استان ایفا کند.
ترتیبــی هم بــرای ارایه طرحهــای نخبگان و
صاحبنظران گیالنی به مجمع اتخاذ شده است؟
ما مشــغول طراحی و راهاندازی ســایت مجمع هســتیم تا
بستری باشد برای نســل جوان و فرهیخته که از نظر انگیزه،
ســواد و کارایی بهمراتب از نسلهای گذشته قویتر هستند
تا مشــکالت مغفولمانده را شناسایی و برای حل آن راهکار
ارایه کنند .از دریچه ســایت یک بانــک اطالعاتی از افراد نیز
در دســترس عموم قرار میگیرد.ما هر پانــزده روز یکبار
جلســه شــورای مرکز پانزده نفره را در تهــران داریم .از
طریق دکتــر احمد دنیامالی که عضو مجمع نیز هســتند
به دنبال اختصاص یک ســاختمان برای مجمع هســتیم
تا ســاماندهی منسجم و متمرکزی برای برگزاری جلسات
مجمع و کمیتههای تخصصی صورت بگیرد.
شــما در حال حاضر دستیار ارشــد وزیر امور
خارجه هستید؛ اما این سوال همیشه برای گیالنیان
وجود دارد که چرا در چند دهه اخیر ،تعداد مدیران
گیالنی در ســطوح باالی کشــور به عدد انگشتان
یک دست هم نمیرسد؟ درحالیکه همواره شاهد
هستیم برای نمونه اســتان اصفهان در هر دولتی
چند وزیر و مدیر عالیرتبه داشته است .به نظر شما
علت چیست؟
مطمئن باشــید ما در فاکتورهای مختلــف ،از اصفهانی که
شما مثال زدید کمتر نیســتیم؛ اما چرا؟ بخشی از این پاسخ
به خود مــا برمیگردد .این مشــکل در اســتان وجود دارد
که البته معتقدم رفع آن با پیگیری اصحاب رســان ه محققمیشــود -خودی را نمیتوانیم تحمل کنیم و زیر پای هم را
خالی میکنیم .فکر میکنیم اگر کســی از بیرون بیاید حتما
از ما بزرگتر و عالیتر اســت .آنچه خود داریم ز بیگانه تمنا
میکنیم.در مدتی که در مجلس بودم کامال این مساله را لمس
کردم .از ابتدای انقالب دو جناح سیاسی عمده البته با نامهای
متفاوت در هر مقطع ،در کشور فعالیت میکردند که روی کار
میآمدند یا قدرت را واگذار میکردند .آنچه برای اســتانی
نظیر اصفهان در مدیریت مطرح است ،در درجه اول اصفهانی

آگهی تغییرات شرکت پیمان گستران داماش سهامی خاص
به شماره ثبت  17684و شناسه ملی 10720297122
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بــه طور فوقالعــاده مورخ
 1393/07/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضا هیات مدیره برای مدت  2ســال تا تاریــخ  95/6/7به قرار ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای ســمیعاله خانعلیپور جیرنده به شــماره ملی  5949499514و آقای
امیرمسعود خانعلیپور جیرنده به شــماره ملی  0057836086و آقای اصغر
دانشــور پاشــاکی به شــماره ملی  2720269247و خانم فاطمه خانعلیپور
جیرنده به شماره ملی .5949952197
 -2خانــم ســعیده بختشــاهی بــه شــماره ملــی  2631668553به
ســمت بازرس اصلــی و خانم معصومــه محمدی جیرنده به شــماره ملی
 5949959167به ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یک ســال مالی
انتخاب شد.
 -3روزنامه کثیراالنتشار فرهیختگان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
***
آگهی تغییرات شرکت پیمان گستران داماش سهامی خاص
به شماره ثبت  17684و شناسه ملی 10720297122
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1393/07/06تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای امیر مسعود خانعلیپور جیرنده با کد ملی  0057836086به سمت رییس
هیات مدیره  -2آقای ســمیع اله خانعلیپور جیرنده با کد ملی 5949499515

بودن است .در مقطع بعد به جناحبندیها نگاه میکنند .تمام
تالششــان را برای روی کار آوردن فرد موردنظر جناح خود
میکنند اما اگر موفق نشــدند اولویت را بــر اصفهانی بودن
میگذارند و از تعلق فرد به جناح مقابل چشمپوشی میکنند.
اما در استان ما فضا کامال برعکس است.
ما باید قبول کنیم در گیالن همگرایی نداریم .در حال حاضر
گیالن بهصورت استثنایی یک چهره در کابینه دارد .نگاه کنید
چقدر از چپ و راســت در داخل استان بهانهتراشی میکنند.
ما باید این یک فرصت را به دو فرصت و بیشــتر تبدیل کنیم
نه اینکه همین جایگاه را هم از دست بدهیم .باید به این باور
برســیم که قبل از هر دســتهبندی و هدف شخصی ،حزبی و
جناحی به دنبال وحدت ،همگرایی و منافع اســتان باشیم.
وقتی ایده مجمع توسعه هم مطرح شد ،گفتیم هر کس از هر
جناح باشد ،لباس جناحی خود را در بیاورد و وارد جلسه شود.
ت در دست هم مشکالت استان را حل کنیم.
ما آمدهایم دس 
بگذارید بهعنوان یک فعال سیاســی قدیمی که
میدانم همواره ارتباط خود با عرصه سیاست در استان
را حفظ کرده این سوال را بپرسم که عملکرد استاندار
گیالن ،دکتر محمدعلی نجفی را در یک سال فعالیتش
چگونه ارزیابی میکنید؟
من قبال با آقای دکتر نجفی ارتباط نزدیک نداشتم اما در همین
مدتی که از استانداری ایشان میگذرد و من از نزدیک شاهد
مدیریت ایشــان در جلسات و عملکردشان در استان هستم،
ایشان را فردی پرکار ،توانمند ،دانا و دارای شناخت و مطالعه
نسبت به موضوعات مختلف دیدم و معتقدم مدیریت ایشان
نمره قبولی را میگیرد .البته باید گفت مشکالت و موانع بسیار
است .بهشخصه بیشــترین ایراد را در بحث چیدمان مدیران
استانی میدانم .یعنی معتقدم ایشان میتوانست با شناخت
قویتری از افراد ،چیدمان مدیران را انجام دهد که هماهنگ با
اهداف استاندار باشد .به نظر من ایشان با افق دید باال و نگاهی
توسعه محور ،بهطورجدی به دنبال پیشرفت استان هستند،
اما متاسفانه بعضی مدیران استان ،نمیتوانند همگام و همسو
با او جلو بیایند.
به نظر شــما حضور چنین مدیرانی ناشــی از چه
عواملی است؟
بخشــی از مشکل مربوط به فضای کشــور است که البته در
گیالن کمی کندتر هم جریان دارد و آن اتوبوسی آمدن آقای
ی ادارات هم عوض شدند!
احمدینژاد است که بعضا آبدارچ 
دکتر روحانی چنین تفکری ندارد و به شخصیت افراد فارغ از
جناحبندی سیاســی توجه میکند تا موقعی که برایش ثابت
نشود که عملکرد مدیری بد اســت ،او را کنار نمیگذارد .در
وزارت خارجه هم همین وضعیت وجود دارد .ســفیرانی که
در دولت گذشته مامور شدهاند ،اولویت با حضورشان تا پایان
دوره ماموریت است به تبع بر مدیریت عثمانی هم این مساله
وجود دارد که تغییر مدیران با شــیب مالیم انجام شــود که
البته تالی فاسدهایی هم دارد و سواستفادههایی هم میشود .
به انتخابات مجلس  1394هم بپردازیم ،اتفاقی که
از آن بهعنوان مکمل انتخابات خرداد  92نام میبرند.
فکر میکنید اهمیت انتخابات آینده چیست؟
دقیقا بهدرســتی اشــاره کردید و معتقدم مهمترین مساله
برای موفقیــت دولت در آینده اســت .دولــت در جریان
انتخابات شــعارهایی را مطــرح کرد که مــورد پذیرش و
اســتقبال مردم قرار گرفت و بر مبنای برنامه ارایه شــده،
دولــت آقای روحانــی را انتخاب کردند .ایشــان هم مرتبا
اعــام کردهاند که به قولهای خود با مردم وفادار هســتند
اما نباید فراموش کنیم بخش عمده اجرای وعدههای دولت
بســتگی به پذیرش و رابطه معقول و بدون دشمنی از جانب
مجلس دارد .متاســفانه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس
علیه دولت گارد گرفتهاند و دنبال زمین زدن دولت هستند.
رسمی که در چند دهه اخیر در ایران جریان داشته
است ،معرفی لیست انتخاباتی نزدیک به دولت است.

به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره
 -2حق امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار بانکی شــرکت به امضا امیرمعســود
خانعلی پور جیرنده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامههای اداری
با امضا امیرمســعود خانعلی پور جیرنده یا سمیعاله خانعلی پور جیرنده همراه با
مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
***
آگهی تغییرات شرکت پیمان گستران داماش سهامی خاص
به شماره ثبت  17684و شناسه ملی 10720297122
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعاده مــورخ 1393/07/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1مرکز اصلی شــرکت از آدرس قبلی در رشت ،شــهرک قدس ،خیابان شهید
حق پرســت ،دهمتری اول شــمالی ،ســاختمان میثم ،پالک  43کدپســتی
 4195864951به آدرس جدید در رشــت ،سبزهمیدان ،مجتمع تجاری سبز،
طبقه  ،5واحد یک ،کدپســتی  41437766755تغییر یافته و ماده  4اساسنامه
به شرح فوق اصالح شده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
***
آگهی تغییرات شرکت پیمان گستران داماش سهامی خاص
به شماره ثبت  17684و شناسه ملی 10720297122
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعاده مــورخ 1393/07/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1تعــداد اعضای هیات مدیره از  3نفر بــه  4نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در

درصورتیکــه دولت یازدهم نیــز چنین تصمیمی
بگیرد ،اســتقبال مردم از چنین لیســتی چگونه
خواهد بود؟
ارزیابی من این است که دولت بهطورکلی توانسته محبوبیت
و جایگاه مردمی خود را حفظ کند ولی اگر بخواهد وعدهها را
عملی کنــد ،باید بهگونهای رضایت مردم را جلب کند تا اگر
لیستی را ارایه دهد تا همراهی مجلس در پیگیری مسایل را
به ارمغان بیاورد ،مردم هم اعتماد کنند.
آیا این فضا وجود دارد؟
به نظر من پنجاه-پنجاه اســت .یک سری مسایل معیشتی
مردم نظیر بیکاری و تورم در دولت قبل دچار آســیب شد و
مشکالت عمیقی وجود دارد .دولت باید به این مسایل توجه
ویژهای داشته باشد.
البته گروههایی که به هر صورت طرفدار دولت هستند ،باید
برای مردم اطالعرســانی کنند و به آنها نشــان دهند کدام
نمایندهها هســتند که چوب الی چــرخ دولت میگذارند.
آنوقت شــک نکنید مردم نفــرات دیگــری را جایگزین
میکنند.
به نظر شما چه کســانی اکثریت مجلس آینده را
در دســت دارند؟ اصالحطلبان ،اعتدالیون یا حتی
اصولگرایان؟
ضروریترین مســاله بــرای کمک به دولت این اســت که
مجموعــه گروههای طرفدار دولت بــه همگرایی و وحدت
برسند .نباید همان مسایلی که برای اصولگرایان اتفاق افتاد
و سبب پخش شــدن رای آنها شد ،برای دولت یا به تعبیری
جبهه اصالحات و اعتدالگرایان هم رخ دهد.
االن آیتاهلل هاشــمی جایگاه بســیار رفیعی در میان مردم
دارند .حجتاالسالم حسن خمینی ،حاج آقای ناطق نوری،
حجتاالسالم خاتمی و دکتر عارف جایگاه باالیی میان مردم
دارند و مجموع حمایت ایشــان از آقای روحانی بود که دولت
تدبیــر و امیــد را روی کار آورد .در انتخابات مجلس هم باید
همین وحدت تکرار شــود و یک لیســت واحد ارایه شود .در
این صورت حتما مجلس آینــده میتواند به تحقق اهداف و
وعدههــای آقای روحانی کمک کند .االن اگر توقع کنیم چرا
وعدهها و برنامههای ایشان تماما عملی نشده است ،خب چه
پاسخی میتوان داد وقتی پنج وزیر علوم معرفی شود و مجلس
رای ندهد؟ آنهم در بخش مهمی که با جوانان ،آموزش عالی
و دانشگاه ارتباط دارد که بخش عمدهای از مطالبات جامعه از
آقای روحانی در این زمینه بود .اگر این همگرایی حاصل شود،
مجلس آینده متشکل از نیروهای فرهیخته و معتدل طرفدار
دولــت خواهد بود که البته یک اقلیت هم در مجلس خواهند
بود که برای پویایی مجلس هم ضروری است.
برخی در گیالن میگویند ،سفرهای مکرر افرادی
نظیر شــما که عالوه بر مقبولیت در استان ،جایگاه
ملی نیز دارند بــه گیالن ،باهــدف تاثیرگذاری و
نقشآفرینی در انتخابات مجلس آینده اســت .این
سوال مطرح میشود که اساسا برنام ه و رویکردتان
برای انتخابات مجلــس و خبرگان رهبری در آینده
چیست؟
میخواهم از رســانه شــما اعالم کنم که مجمع توســعه،
ســکوی پرش برای کســب جایگاه سیاســی نیست و در
مسایل سیاســی دخالت نمیکند ولی تا جایی که بتوانیم
بــرای ارتقای فرهنــگ عمومی و سیاســی جامعه تالش
میکنیم.
بهعنــوان یک شــخص ،برنامــهای بــرای کاندیداتوری در
انتخابات چه در تهران و چه در رشــت ندارم .من عضو مجمع
روحانیون مبارز هســتم .اگر قرار شــود مجمع روحانیون در
قالب جبهه اصالحات و اعتدال در انتخابات خبرگان رهبری یا
مجلس شورای لیست بدهد ،حتما من هم افرادی را پیشنهاد
خواهم کرد اما بهعنوان مجمع توسعه استان گیالن بهعنوان
یک تشکل فراجناحی هرگز لیست ارایه نمیکنیم.

اساسنامه اصالح شده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
***
آگهی تغییرات شرکت پیمان گستران داماش سهامی خاص
به شماره ثبت  17684و شناسه ملی 10720297122
موضوع فعالیت شــرکت عالوه بر موارد قبلی ثبت شده :عبارت امور پیمانکاری
و مشاوره در رشتههای ساختمان-آب-تاسیسات و تجهیزات-کشاورزی-نفت
و گاز و تاسیســات برق و مکانیک و کلیه زیرمجموعههای تعریف شده این رشته
طبق آییننامه طبقهبندی و تشــخیص صالحیت پیمانــکاری و اصالحیههای
تکمیلی آن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح به موضوع شــرکت اضافه شده و
بدینوسیله ماده  2اساسنامه به شرح فوق اصالح شده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
***
آگهی تغییرات شرکت پیمان گستران داماش سهامی خاص
به شماره ثبت  17684و شناسه ملی 10720297122
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعاده مــورخ 1393/04/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1به موضوع فعالیت شــرکت عبــارت ذیل اضافه و ماده  2اساســنامه اصالح
شده است:
مطالعه امکان ســنجی (فنی و اقتصــادی و مالی) پس از اخــذ مجوز از مراجع
ذیصالح به فعالیت شرکت اضافه شده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت

فرهیختگان گیالن :یارانه نشــریات
غیردولتــی ،مسالهایســت که اختالف
نظرهــای گوناگونی درباره اســاس آن
وجود دارد .عــدهای پرداخت یارانه از
جانب دولت را عاملی برای زبان در کام
کشیدن صاحبان رسانه از انتقاد آزادانه
از عملکرد دولت میدانند و عدهای هم
آن را عاملی ضروری برای حفظ حیات
نشریات بیبهره از بودجه دولتی .آنچه
مشخص اســت وجود چنین روندی از
جانب وزارت ارشاد در تعامل مستقیم
با صاحبان نشــریات و سرکارداشــتن
با بودجههای بعضــا چند صد میلیون
تومانی ،میتواند در صورت عدم وجود
سا زوکار نظارتی و حاکمیت ضابطه بر
رابطه ،ایجاد فساد ،سواستفاده و توزیع
ناعادالنه بیتالمال را به همراه داشــته
باشد .همین مساله بود که علی جنتی،
وزیر ارشاد دولت یازدهم را بر آن داشت
تا در همان ماههای نخســتین شــروع
به کار اعالم کند که با انتشــار ضوابط
و جزییات پرداخت یارانه به نشــریات
و حاکمیت صداقت و شــفافیت بر این
عرصه ،جلوی تخلفات را خواهد گرفت.
اگرچه اتخاذ چنین تصمیمی در سطح
کالن ،نویدبخش اصالح برخی اتفاقات
ت گذشــته است اما
نادرســت در دول 
با توجه به اســتمرار برخی مشــکالت
اداری موجود در ســاختارهای محلی،
همچنان نگرانــی از حاکمیت روابط بر
ضوابط در اســتانها وجود دارد .عدم
ارایه آمار صحیح و عدم راســتیآزمایی
توسط کارشناســان مربوطه با انگیزه
بهرهمندی از میزان بیشــتری از یارانه
دولتی میتواند از مصادیق این تخلفات
باشــد .با تایید و تقدیر از اقدام وزارت
ارشــاد در انتشــار جزییات اختصاص
یارانههای مطبوعاتی ،نگاهی به ســهم
روزنامههای گیالنی در استفاده از یارانه
دولتی در ســه ماه نخست سال  93بر
مبنای آخرین لیست ارایه شده توسط
وزارت ارشــاد داریم .جایی که احتمال
تاثیرگذاری برخی آمار غیرواقعی در آن
وجود دارد .شــاهد این ادعا بهرهمندی
یک روزنامه تازه تاســیس از یارانهای با
رقم باالســت .به عبارت دیگر در حالی
که طبق اعالم مســووالن این روزنامه،
اولین شــماره آن در  27آبان ماه سال
جاری منتشر شده است ،اما این نشریه
با ادعای انتشار بیش از پنجاه شماره در
ســه ماه اول سال جاری ،سهم عجیبی
از یارانــه دولتی را بــه خود اختصاص
داده اســت.با توجه به این نکته واضح،
این سوال احتماال بیجواب وجود دارد
که صحت دیگر شاخصهای اعالمی در
فرمهای دریافت یارانه توسط نشریات،
نظیر گستره توزیع ،تیراژ ،صفحات پس
از کسر آگهی و عدم تاثیرگذاری روابط
در تعیین میزان یارانه چگونه قابل باور و
اطمینان باشد؟
«فرهیختــگان گیــان» آمادگی درج
پاسخهای احتمالی را دارد.
روزنامه نسيم با مدیر مسوولی
ابراهيم بهمني جاللي  63شــماره
درســه ماهه اول 93با مجموع ضریب
 1.0و سهميه سه ماهه اول199 ، 93
ميليون ريال
روزنامــه گلچین امروز با مدیر
مسوولی مســعود گياهي سراواني 61
شماره درســه ماهه اول 93با مجموع
ضریب  1.1و سهميه سه ماهه اول93
 176 ،ميليون ريال
روزنامه گیالن امــروز با مدیر
مسوولی محمدکاظم شکوهی راد 64
شماره درســه ماهه اول 93با مجموع
ضریب 1.0و سهميه سه ماهه اول93
 168 ،ميليون ريال
روزنامه ســوال جواب با مدیر
مسوولی کریم خورسندی مژدهی 58
شماره درســه ماهه اول 93با مجموع
ضریب 1.1و سهميه سه ماهه اول93
 168 ،ميليون ريال
روزنامــه نقش قلم بــا مدیر
مسوولی محمد اســماعيل لطفي ديبا
 64شماره درسه ماهه اول 93با مجموع
ضریب 1.0و سهميه سه ماهه اول،93
 168ميليون ريال
روزنامه پنجره نو با مدیر مسوولی
سيد ابوطالب حســيني نژاد 62شماره
درسه ماهه اول 93با مجموع ضریب1.0
و ســهميه ســه ماهــه اول163 ، 93
ميليون ريال
روزنامه معین با مدیر مســوولی
يونس رنجكش كيســمي  62شماره
درسه ماهه اول 93با مجموع ضریب1.0
و ســهميه ســه ماهــه اول163 ، 93
ميليون ريال
روزنامه خزر با مدیر مســوولی
رضا احمدي سراواني 54شماره درسه
ماهــه اول 93با مجمــوع ضریب1.0
و ســهميه ســه ماهه اول142 ، 93
ميليون ريال
روزنامه آوای شــمال با مدیر
مسوولی كاميار فرزان 49شماره درسه
ماهه اول 93با مجمــوع ضریب 1.0و
سهميه سه ماهه اول 99 ، 93ميليون
ريال

