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دوزادهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درحالی 29 اردیبهشت ماه برگزار 
می شود که حدس زدن نام کسی که از صندوق های رای بیرون می اید کار 

چندان سختی نیست.
سید مصطفی ها )سید مصطفی میرسلیم و سید مصطفی هاشمی طبا( آمدند 
که فقط حضور داشته باشند، اسحاق جهانگیری و محمدباقر قالیباف هم آمدند 
تا تنور انتخابات را گرم نگه دارند، شور ایجاد کنند تا مشارکت حداکثری را 
باعث شوند، اما از حجه االسالم رییسی که پیش از شروع تبلیغات به عنوان 
رقیبی جدی برای پرزیدنت روحانی نام می بردند راهکار پیروزمندانه فوق 
العاده ای دیده نشد، مناظره ها هم بیش از آنکه باعث سکوی پرتاب وی 
باشد، صحنه لفاظی های جهانگیری و قالیباف شد، می ماند دکتر حسن 
روحانی که توانایی و پتانسیلش طی چهار سال گذشته روشن است و نیازی 
به معرفی نیست، پس پر بیراه نیست که پیش از 29 اردیبهشت حدس بزنیم 
ریاست جمهوری دوزادهم نیز به نام روحانی رقم خواهد خورد، از همین رو 
واکاوی انتخابات و فرافکنی در خصوص نتایج آن را به شکاکان می سپاریم 
و گامی جلوتر بر می داریم تا ببینیم روحانی کابینه دوازدهم خود را چگونه 
خواهد بست؟ و البته از همه مهمتر جایگاه نخبه گیالن دکتر نوبخت در این 

دولت کجاست؟
روحانی بعد از جوانگرایی وحشتناکی که احمدی نژاد در کابینه نهم و دهم 
انجام داده بود و وزرایی زیر سی سال را در بدنه دولت بکار برد. تصمیم گرفت 
در ترکیب کابینه یازدهم مهندسی معکوس را در پیش بگیرد و با توسل به 
واژه تجربه، کابینه ای سنگین و وزین و البته با میانگین سنی بسیار باال شاید 
در حدود 60 سال بست، اگرچه یاران شصت هفتاد ساله روحانی عملکرد بدی 
نداشتند اما قطعا در دوره گذار دوم، روحانی دست به تغییراتی در ترکیب کابینه 
خواهد زد و کمی میانیگین سنی را پایین خواهد آورد تا هم از تیغ تیز منتقدان 
در امان بماند و هم تجربه جدیدی با میانساالن و احتماال جوانان تجربه کند.

تا بدینجای کار هم چیز عجیبی نخواهد بود اما آنچه که برای گیالنیان مهم 
است نحوه برخورد در دولت آینده با دکتر محمدباقر نوبخت فرزند گیالن 

زمین است.
قطعا این یار غار دکتر روحانی، جزو حذف شدگان نخواهد بود اما آیا مسئولیت 
های فراوانش در دولت یازدهم در دولت دوازدهم هم تکرار خواهد شد؟ یا 

اینکه محدودیت هایی برای وی قائل خواهند شد؟
برخی اصالح طلبان بواسطه خط شکنی و سینه سپر کردن جهانگیری برای 
روحانی به خصوص در ایام تبلیغات، معتقدند در دولت دوازدهم سهم اصالح 
طلبان بیشتر خواهد بود و حضور اعتدالیون نیز رنگ و بوی گذشته را نخواهد 
داشت.اما آیای اقبال عمومی نیز راه را برای حضور پرصالبت اصالح طلبان باز 
خواهد گذاشت؟ این سئوالی است که شاید پاسخ آن تعیین کننده کفه سنگین 
ترازوی کابینه دوازدهم باشد. شاید هم رویه چهار سال پیش مجددا در پیش 
گرفته شود و اصالحطلبان برای اینکه کابینه آتی را از دست ندهند باید کمی 
بنفش شوند. اینها و مسائلی از این دست، دست اندازهایی است که پیش روی 

اصالح طلبان وجود دارد که آیا بتوانند پررنگ بیایند یا نه؟
اما اعتدالیون چنین سرعتگیری پیش روی خود نمی بینند، بنفش هستند و 
الزم به رنگ گرفتن نیستند، جایگاه و تالششان هم مشخص است. از همین 
رو افرادی مثل دکتر نوبخت که در دولت یازدهم دست راست رییس جمهور 
در مسائل اقتصادی و تقسیم بودجه بود قطعا نه تنها جایگاهش را از دست 
نمی دهد بلکه پررنگ تر نیز خواهد شد. فرزند گیالن زمین هرجایی که 

روحانی نیاز به کمک داشت حضوری فعال داشت.
قبل از احیا سازمان برنامه و بودجه، دو معاونت حساس ریاست جمهوری را 
همزمان بر عهده گرفت تا کلید احیای سازمان مدیریت را بزند، وقتی دولت 
سخنگو نداشت، این مهم را بواسطه فیزیک کالمی و جسمی و صد البته 
توانایی و تسلطش بر سخن بر عهده گرفت و در بحبوهه همه این مناصب 
شلوغ هرگز نه نقش حیاتی اش در حزب اعتدال و توسعه هم کم رنگ شد و 

نه نقش GOD FATHER بودنش برای گیالن.
حال شما بفرمایید؛ چرا روحانی یک چنینی فردی با چنین کاریزما و توانایی را 

باید حذف یا محدود کند ؟

زهرا )کاملیا( 
رمضــانپور

عثماوندانی

کار اهل دلی          زخدمت مکن یک زمان غافلی اال رگطلب

کد 519

کارشناسی نرم افزارکامپیوتر
کارشناسی ارشد مکاترونیک

مسول فنی و مدیر دفتر آژانس مسافرتی و گردشگری بندالف و بند ب
خبرنگار وعضو هیت تحریریه ماهنامه علمی ومهندسی مدیریت

کارشناس کنترل پروژه شرکت توزیع برق استان
کارشناس کنترل پروژه  شرکت مهندسین مشاور مشانیج

کارشناس کنترل پروژه شرکت مهندسین مشاور توان انرژی پیام
کارشناس کنترل پروژه شرکت مهندسین مشاور دانشمند گرید یک

عضو هیت مدیره شرکت پیمانکاري  دکل بندان گیل  در زمینه بهره 
برداري  در حوزه تولم شهر و گوراب زرمیخ 
مدرس دانشکده علمی وکاربردی برق گیالن

مدرس آموزش کارکنان برق گیالن
مدرس آموزش کارکنان جهاد دانشگاهی

همکاری درطرح گردشگری سالمت در شهر رشت
همکاری در طرح بررسی ترافیک و کاهش آلودگی هوا در شهرداری 

رشت
همکاری اصلی طرح امکان سنجی ظرفیت گردشگری کشاورزی در 

استان گیالن

عضو انجمن گردشگری مجازی پارسیان
همکاری در طرح ایجاد بازارچه های موقت در شهرداری رشت

 همکاری در طرح گردشگری و سالمت وزیبایی با سفیران سالمت
عضو انجمن تخصصی کارافرینان مجمع متخصصین استان گیالن

* نگاهی اجمالی به رویکرد  کاری آینده
ای  توسعه  و  مدون  ریزی  برنامه  با  توریست  و  جذب  گردشگری 

درآمدزایی
کارآفرینی تیمی و توسعه بازار فروش محصوالت تولیدی استان 

زیباسازی و توسعه فضای سبز شهری و استفاده از المان های خاص
توجه ویژه به مبلمان شهري و تبلیغات محصوالت استاني 

و  جوانان  و  نوجوانان  کار  به  اشتغال  ایجاد  جهت  رایگان  آموزش 
دانشجویان در تعطیالت تابستانی 

برنامه ریزی هماهنگ و ایجاد اشتغال خانگی و مجازی برای زنان خانه 
دار و ایجاد بازارهای محلی در روزهای خاص

بهبود وضعیت نابسامان رودخانه های شهری  و تبدیل آن به منطقه 
گردشگری 

ایجاد پارک کتاب و نقاشی در فضای باز

وغ  چرا به مردم در
می گویید ؟!

روحانی خطاب به رقبا :

نمی توان افرادی را که
 نمی خواهند توفیقات را 

ببینند، مجبور کرد

ویژه انتخابات
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به مردم دروغ  چرا 
می گویید؟!

حسن روحانی در واکنش به انصراف اسحاق جهانگیری از لذلمه فعالیت های انتخاباتی، تصریح کرد: من از این سرباز فداکار 
انقالب و ملت تشکر می کنم.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جمع هواداران خود در ورزشگاه تختی اهواز  خاطر نشان کرد: ما 
در سال 92 با یکدیگر عهدی بستیم که در اجرای آن در برخی  موارد موفق بودیه ام و در برخی موارد در نیمه راه ماندیم. ما همه 
دست به دست هم دادیم تا تحریم ایران را ببندیم و حصر ایران را بشکنیم. ما دست به دست هم دادیم و به خوبی از حقوق 

ایران دفاع کردیم.
وی با بیان اینکه گام های کوچکی را در خوزستان برداشتیم، تصریح کرد: اینجا محل فداکاری مقام معظم رهبری و همه دلیران و 
امیران و سرداران است. ما با یکدیگر قدم های خوبی در خوزستان برداشتیم ما 312هزار هکتار از طرح 550 هزار هکتار که سال ها 

اجرا نشده بود را تا پایان امسال اجرا می کنیم و تا پایان دولت دوازدهم این طرح را به اتمام خواهیم رساند.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: ما درخصوص آب خوزستان قدم هایی را برداشتیم و باید گام های بیشتری برداریم. 

اولین مصوبه سال 96 تامین آب خوزستان بوده است. ما در دولت12 این طرح ها را به ثمر می رسانیم.
روحانی با بیان اینکه ما می دانیم شما گرفتار ریزگرد در خوزستان هستید، خاطرنشان کرد: دل همه مردم ایران به خوزستان است. 
ما باید با ریزگردها مقابله کنیم. ما باید طرح ملی و فراملی برای ریزگرد اجرا کنیم و من قول می دهیم یکی از اولویت های دولت 

دوازدهم محیط زیست خوزستان باشد.
رییس دولت تدبیر و امید گفت: آن روز که ریزگرد برق و زندگی مردم خوزستان را در خطر انداخت، هم من و هم دکتر جهانگیری 
اشک ریختیم. اگر شما شب بیدار ماندید ما هم بیدار ماندیدم. من در کشورهای منطقه بودم؛ در مسیر بازگشت گفتند اول در 

خوزستان توقف کن؛ اما من گفتم به تهران می رویم و جلسه برای حل این کار تشکیل می دهیم بعد به اهواز می آییم.
وی با طرح این پرسش که آیا برای طرح کنترل ریزگرد در منطقه با کشورهای همسایه باید رابطه بهتر داشته باشیم یا به دنبال 
تقابل با منطقه و جهان باشیم؟٬ تاکید کرد: با همکاری کشورهای منطقه می توان جلوی ریزگردها را بگیریم و با آتش زدن 

سفارت خانه مساله ریزگرد حل نمی شود. مردم خوزستان باید رابطه نزدیک تر با کشورهای همجوار داشته باشند.

کد 521
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که  را  افرادی  توان  نمی 
را  توفیقات  نمی خواهند 

ببینند، مجبور کرد

 رشت - ایرنا - استاندار گیالن گفت: نمی توان افرادی را که نمی خواهند اقدامات و توفیقات حاصل از تالش های دولت تدبیر و امید 
را ببینند، مجبور به دیدن کرد؛ به هر حال این موفقیت ها وجود دارد.

به گزاش روابط عمومی استانداری گیالن به ایرنا، محمدعلی نجفی عصر دوشنبه در چهارمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان که در شهرک صنعتی سپیدرود رشت برگزار شد، بیان کرد: روند کاهش بیکاری و افزایش تعداد بیمه شدگان در گیالن، 

حاکی از تحقق فرصت های سرمایه گذاری است اما عده ای ناجوانمردانه انتقاد می کنند.
وی رعایت حقوق مصرف کنندگان را از جمله ارکان حقوق شهروندی دانست و افزود: رعایت حقوق مصرف کننده ، رعایت حقوق 
شهروندی است.وی با بیان اینکه کارآفرینان با تحمل سختی در عرصه تولید تالش می کنند، گفت: با توجه به اهمیت بخش تولید 

پیشنهاد دادم تا این نشست در مراکز تولیدی برگزار شود.
استاندار گیالن با اشاره به توفیقات دولت یازدهم در بخش های مختلف اظهار داشت: از جمله اقداماتی که در آغاز کار دولت تدبیر و امید 

به آن پرداخته شد، برنامه ریزی برای کارهای جامع و صحیح در بخش های مختلف بود.

به گفته نجفی، در دولت یازدهم در بخش زیر ساخت ها که بستر را برای سرمایه گذاری فراهم می کند، گام های بزرگی برداشته و 
توفیقاتی خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد: از جمله نگرانی ها در شهر صنعتی رشت که بارها طرح شده بود، مشکل جاده ارتباطی آن بود که علیرغم کمبود اعتبار و 
اختالف 46 ساله وزارت نیرو و مسکن و شهرسازی در این مسیر، توانستیم این مشکل را برطرف کنیم.

نجفی با انتقاد از برخی افراد که در آمارها تشکیک می کنند، گفت: آمارهای ارائه شده بر اساس مرکز آمار ایران و مراجع رسمی می باشد.
وی فضای سرمایه گذاری در گیالن را خوب توصیف کرد و با بیان اینکه روند کاهش بیکاری و افزایش تعداد بیمه شدگان حاکی از 

تحقق این مهم در استان است، افزود : افرادی که نمی خواهند اقدامات صورت گرفته در استان را ببینند، نمی توان آنها را مجبور کرد.
استاندار گیالن با بیان اینکه فضای آرام و امن در استان و کشور در حال شکل گیری است، گفت: قریب به 4 سال گیالن موفق شد 
در بخش فضای کسب و کار ، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص دهد و این فضا انگیزه را برای حضور سرمایه گذاران فراهم 

می کند.

نقی هدایتی
کد 889
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 IELTS & TOEFL دوره های 
 کارگاه دو زبانه مادر و کودک) دو سال به باال(

 دوره های مکالمه برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن
 کالسهای کنکور و کمک درسی آموزشی
 دوره های ویژه زبان های فرانســوی، آلمانی، روسی، اســپانیایی، ایتالیایی و ترکی استانبولی

 آغاز ثـبت  نـام
 تـرم  تابستان

داریوش رحمتی متولد سال 1345 دارای مدرک کارشناسی مدیریت در سال 1366 پس 
از اتمام سربازی در شهرداری رشت مشغول به کار شد.

سوابق اجرایی ایشان : 
معاون اداری مالی شهرداری رشت

شهردار منطقه یک شهرداری رشت
مدیر امور اداری شهرداری رشت

مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت
رییس اداره درآمد و نوسازی شهرداری رشت

رییس کمیسیون کارشناسی دفتر سرمایه گذاری شهرداری رشت
عضو هیآت عالی سرمایه گذاری شهرداری رشت

عضو هیآت عالی سرمایه گذاری شهرداری بندر انزلی
نایب رییس هیآت مدیره شرکت آیت ایثار استان گیالن

مهارتهای تخصصی و عضویت 
در کارگروه های مرتبط با مسائل شهری و شوراها : 

1-عضویت در کمیته بررسی منابع و مطالعات درآمدی
2-عضویت در تیم بازرسی و نظارت سازمان شهرداریها

3- عضویت در کمیته درآمدی شهرداری رشت
4-عضویت در کارگروه کمیسیون لوایح شهرداری رشت

5-عضویت در کمیته حل اختالف شهرداری مناطق
6-دبیری کارگروه بررسی تاثیرات طرح هدفمندسازی یارانه ها بر امورات جاری و عمرانی 

شهرداری
7- بازرسی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری رشت

8- عضو کمیسیون ارزیابی شهرداری رشت
9- عضو کمیته مطالبات شهرداری رشت

10- عضو کارگروه تخصصی بودجه سال 89
11- مدیر پروژه های مشارکتی در محدوده منطقه یک شهری رشت

12- عضویت در کارگروه تخصصی عمران شهری
13- عضو کمیته همسان سازی ضوابط و مقررات
14- عضو کارگروه طرح های صنعتی و خدماتی
15- عضو کارگروه مسکن و طرح های زیربنایی

16- عضو کمیته فنی و بازررگانی مناقصات شهرداری رشت
17- عضویت در کمیته سرمایه گذاری شهرداری رشت

18- عضویت در کارگروه درآمد و هزینه شهرداری رشت

19- عضویت در کمیته افزایش درآمد و کاهش هزینه شهرداری های استانداری گیالن
20- عضویت در کمیته کارشناسی عوارض استانداری گیالن

21- بازرس اصلی شرکت کودآلی
GIS 22- عضویت در کمیته راهبری

23-  دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری رشت
24-  مشاور کمیسیون های مختلف شورای اسالمی شهر

25-  ریاست کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری رشت
26-  عضو هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری رشت
27-  عضو هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری انزلی

سوابق تحصیلی، آموزش و پژوهش و تحقیقی:
1-کارشناس مدیریت صنعتی

2-  دارای گواهی نامه زبان سطح 1 و 2 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری گیالن
3- دارای گواهی نامه آموزشی دوره های مدیریت در مرکز آموزش و پژوهش سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
4- دارای گواهی نامه آموزشی دوره های سرمایه گذاری در مرکز آموزش و پژوهش 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
5- دارای گواهی نامه آموزشی ارزیابی عملکرد و سالمت اداری در مرکز آموزش و 

پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
6- دارای گواهی نامه آموزشی دوره های برنامه ریزی و تدوین بودجه در مرکز آموزش و 

پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
7- دارای گواهی نامه آموزشی دوره های مرتبط با مسائل شهرداری از سازمان شهرداری 

ها و دهیاری های کشور
8- مشارکت در تدوین طرح جامع مکانیزاسیون روشها و اتوماسیون اداری

9- مشارکت در تدوین طرح ارتقا عملکرد مناطق پنجگانه شهرداری
10-  مشارکت در تدوین طرح مستند سازی و احصا فرآیندهای اصلی، مدیریتی و 

پشتیبانی شهرداری رشت
11-مشارکت در تدوین تعرفه عوارض برای خدمات سالیانه شهرداری رشت

12- مشارکت در تدوین طرح شهرداری الکترونیک – دولت الکترونیک
13- مشارکت در تدوین دستورالعمل های اجرایی در حوزه های مالی – بودجه و برنامه 

ریزی
14-  دارای رتبه کارشناسی ارشد بر اساس مصوبه شورای اداری و استخدامی شهرداری 

رشت
15-  تدوین و چاپ مقاله در نشریات


