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کاهش هجوم 
غیربومی ها برای تغییرکاربری 

باغات چای کشور

»خان« مهم رونالدو 
برای عبور از علی دایی!
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وزارت نیرو 
در قطعی های برق 
چقدر مقصر است؟

پای لنگ
 مدیریت شهری رشت 

در توسعه گردشگری 

درگیری خونین در حمایت از کودک زباله گرد

متهم اتهام را 
قبول نکرد

چرا این مناظره ها 
واقعی نیست؟
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رییس اتاق بازرگانی گیالن در جمع روسای تشکل های سه اتاق 
بخش خصوصی گیالن مطرح کرد:

بخش خصوصی همگام با 
انتخابات 1400

2

گفت:  گیالن  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل  امروز-  گیالن 
مهاجران و صاحبان ویال جامعه روستایی را تفرجگاه می دانند و به همین دلیل 

آسیب های اجتماعی را در روستاها باال می برند.
سیامک حیدری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه حوزه روستایی و شهری از 
باب ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گذشته ای نه چندان دور بسیار 
متفاوت بودند، اما اخیرا بسیار شبیه به هم شده اند، گفت: گیالن در حال حاضر 

مهاجرت معکوس زیادی را تجربه می  کند.
وی شباهت آسیب های اجتماعی و فرهنگی در حوزه روستایی و شهری را یکی 
از نشانه های بسیار مهم، به منظور توجه هر چه بیشتر به آسیب های موجود 
در نقاط روستایی عنوان کرد و افزود: این مهاجرت معکوس شامل افرادی است 
که از شهر دوباره به روستاها برمی گردند و طبیعتا وضعیت اقتصادی باالتری 
نسبت به روستاییان دارند. حیدری ادامه داد: فاصله شهر و روستا در گیالن به 
قدری نزدیک است که عموما مردم روستا در فضای مشابهی زندگی می کنند.

افزایش آمار طالق در روستاهای گیالن از آسیب های اجتماعی 
ورود مهاجران

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن تصریح کرد: با توجه به 
باالرفتن سطح اقتصادی در روستاها و گردشگرپذیر بودن روستاهای گیالن، 
فرهنگ روستایی با آسیب های شهری آشنا شده و به این ترتیب شاهد هستیم 
شهری  طالق  آمارهای  به  گیالن  روستاهای  در  طالق  اجتماعی  آسیب  که 

نزدیک شده است.
وی گفت: آسیب هایی مانند خودکشی و مفاسد اخالقی که بیشتر در حوزه 

آسیب های شهری است، وارد روستاها می شود.
حیدری با اشاره به افزایش مهاجرت ها و ویالسازی ها در استان، ادامه داد: این 

قشر اغلب جامعه روستایی را تفرج گاه در نظر می گیرند و خرده فرهنگ های 
بدی را به جامعه روستایی وارد می کنند و به همین دلیل تخریب و آسیب 
از  بعد  و  بوده اند  روستاها  در  قبال  که  است  کسانی  از  بیشتر  فرهنگی شان 

بازنشستگی به زادگاه شان برگشته اند.
وی با بیان اینکه حفاظت از فرهنگ های روستایی برای برخی از این مهاجران 
مهم نیست، گفت: باید فضا را برای چنین هنجارشکنانی در روستاها ناامن 

کنیم و برای تحقق این امر از فرمانداری شهرستان ها کمک گرفته ایم.
اقداماتی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در استان

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی، همچنین با اشاره به اقدامات متنوعی که در 
حوزه های مختلف توسط دستگاه های اجرایی در استان در حال انجام است، هم 
افزایی و اصالح در عملکرد طرح ها و سامانه های مختلف را یکی از اهداف دیگر 
پدافند غیرعامل در حوزه فرهنگی دانست که زمینه را برای اصالح ساختار به 

ویژه در حوزه کنترل و کاهش آسیب ها در استان فراهم می سازد.
حیدری توجه همه سازمانها و نهادهای اجتماعی را به مهمترین محور زندگی 
انسانی، یعنی ارزش های معنوی خواستار شد و گفت: یگانه عامل معنا بخش 
در حوزه زندگی انسانی، به ویژه در شرایط کنونی، دین و ارزش های معنوی 
است که شرایط را برای تاب آوری و کنترل و کاهش هر چه بیشتر آسیب های 

اجتماعی فراهم می سازد.
وی توجه هر چه بیشتر به خرده فرهنگ های سنتی متصل به ارزش های کالن 
دینی در حوزه ها و نظام های مختلف فرهنگی را یکی از مهمترین راهکارهای  
بازآفرینی عناصر ارزش مدار در جامعه دانست که شرایط را برای استحکام 
حوزه فرهنگی در مقابله با بسیاری از بحران های اجتماعی و حتی هجمه ناشی 

از عناصر فرهنگی در جنگ نرم دشمنان فراهم خواهد ساخت.

پیامدهای حضور مهاجران در روستاها

افزایش آسیب های اجتماعی 
در روستاهای گیالن   

خسارت زیاد قطع انرژی 
به روند فعالیت صنایع گیالن

مسعود پورگل، کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و دارای مدرک معادل دکترا ، در رده قهرمانی 
در رشته های قایقرانی،شنا،واترپلو و سه گانه فعالیت داشته و سالها به عنوان رئیس اداره ورزش 
و جوانان در شهرستان های بندرانزلی،فومن و رضوانشهر مشغول به کار بوده و اکنون مشاور 

ورزشی مدیرکل ورزش استان می باشد.
این چهره جوان و ورزشی بندرانزلی که امسال قصد ورود به ششمین دوره انتخابات شورای 
اسالمی شهر انزلی را دارد در گفت و گو با خبرنگار گیالن امروز در بندر انزلی به بیان نظرات 
خود در خصوص ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر و وضعیت مدیریت شهری در انزلی 

پرداخت که اهم نظرات وی را در ادامه می خوانید:
  نقش شورای اسالمی در جامعه را چطور ارزیابی می کنید؟

 شورای اسالمی شهر نقش نظارتی و سیاست گذاری در مدیریت شهری را دارا می باشد و یکی 
از مهمترین وظایف آن انتخاب شهردار است .

  چطورشده است که درانتخابات شورای اسالمی شهر رقابت جای رفاقت را گرفته 
است؟

البته اصل بر این است که رفاقت بجای رقابت باشد تا آثار آن در بهبود مدیریت شهری پدیدار 
شود اما متاسفانه در سال های اخیر این رویه به صورت عکس اتفاق افتاده که این به منافع شهر 

آسیب رسانده است.
  مشارکت مردم درانتخابات باید چگونه باشد؟

هرچه مشارکت مردم در انتخابات باالتر و هوشمندانه تر باشد قطعا شاهد انتخاب افراد بهتر و 
اصلح تر خواهیم بود.

  در انتخابات شورای اسالمی شهر، چگونه می توان به انتخاب اصلح رسید؟
با توجه به سابقه و کارنامه افراد و همچنین برنامه آنها می توان به یک انتخاب اصلح رسید.

  در بررسی و تصویل طرح ها و پروژه های عمرانی شهر اعضای شورا چگونه باید 
عمل کنند؟

طرح ها و پروژه های عمرانی باید با کمک مشاوران و کارشناسان معتمد و با دقت نظر اعضا 
بررسی شده و منافع شهر در آن لحاظ شود.

  راه های ترغیب مردم به حضور درانتخابات چیست؟
باید با تبیین اهمیت انتخابات و اینکه سرنوشت ۴سال آینده شهر در روز انتخابات مشخص می 

شود، مردم را ترغیب به شرکت حداکثری در انتخابات نمود.
  اعضای شورا  چطور می توانند رضایت مندی مردم را جلب کنند؟

مهمترین هدف اعضای شورا قطعا رضایتمندی مردم شهر بوده و باید تمام اعضا در این راستا 
اهتمام ورزند.

  شورا در پشتیبانی از شهرداری چگونه  می تواند تعامل داشته باشد؟
تعامل در راستای اجرای بهتر مصوبات و همچنین نظارت بر کار شهرداری از الزامات است.

  نقش آفرینی که یک شورا درجهت عمرانی شهر ایفا می کند باید چگونه باشد؟
اجرای پروژه های عمرانی بر عهده شهرداری است اما نظارت بر حسن اجرای آن برعهده شورای 

شهر می باشد.
  شورا چه نقشی در شکوفایی شهر دارد؟

یک شورای منسجم و کارآمد باعث تعالی شهر خواهد شد.
  در خصوص تعامالت بین  شورا و شهرداری چه نظری دارید؟

تعامل اصلی مهم در پیشرفت امور شهر است و اختالفات همواره موجب عقب ماندگی خواهد 
شد.

  انگیزه شما برای شرکت در شورا چیست؟

با توجه به نارضایتی مردم از وضع موجود نیاز به تغییر و تحول در پارلمان شهری بندر انزلی 
از مشکالت و معضالت  اینجانب و شناخت  به سوابق مدیریتی  با توجه  و  احساس می شود 

شهر،برای بهبود وضع موجود و اثرگذاری مثبت پای به عرصه رقابت گذاشته ام.
  مشکالت فعلی حوزه شهری انزلی چیست؟

مشکالت عدیده از جمله بحث مدیریت شهرداری،درآمد ناپایدار شهرداری،وضعیت نامناسب 
مبلمان شهری،کمبود سرانه فضای سبز ۷۷ و … از جمله مشکالت فعلی شهر می باشد.

  برای این مشکالت چه پیشنهاد مشخص و عملی دارید؟
آسیب شناسی و شناخت درست از وضعیت فعلی و ارائه برنامه های عملی و کاربردی و همچنین 

استفاده از نقطه نظرات افراد باتجربه در زمینه مدیریت شهری.
  می دانید که بسیاری از ظرفیت های توسعه در انزلی معطل مانده برای استفاده از 

این ظرفیت ها چه برنامه ای دارید؟
مشورت با نخبگان و جوانان،ایجاد کارگروه هایی برای مشارکت مردم و استفاده از نظر آنان، 

تبیین برنامه های مدون و عملی در حوزه شهری.
  برای جلب مشارکت مردم چه راهکاری ارائه می کنید؟

- ایجاد انگیزه از طریق برانگیختن حس مسئولیت در مردم در قبال آینده شهر و همچنین امید 
به آینده ای روشن برای شهرمان.

گفت و گو با مسعود پورگل، کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر انزلی :   

نیاز به تغییر و تحول در پارلمان شهری بندرانزلی احساس می شود 

وعده هایی که برای شهر خالق 
خوراک عملیاتی نشد


