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اعتماد به جوانان

 محور تحول و بالندگی کشور
جــوانــان محرک 

محور  ــه،  ــع ــام ج

تحول و بالندگی 

ــن  ــری ــش آف ــق و ن

در مــســیــر رشــد 

و تحقق اهــداف 

جمله  از  کــشــور 

به  روند.اعتماد  می  شمار  به  مقاومتی  اقتصاد 

جوانان و سپردن مسئولیت ها و کارهای بزرگ 

به آن ها موجب تقویت خودباوری و عزم و اراده 

بیشتر این قشر برای کمک به رشد و توسعه کشور 

می شود.شاید اگر روزی سپردن مسئولیت ها به 

جوانان در حد شعار مورد قبول بود، اما امروز به 

عنوان یکی از مطالبات مهم مطرح است چرا که با 

بهره مندی از پتانسیل بیش از یک میلیون جوان در 

کشور می توانیم در افزایش سرمایه اجتماعی و در 

نتیجه در پیگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 

ازجمله طالق، اعتیاد و ....  موفق باشیم و گام های 

موثری برداریم. 

با پیروزی انقالب اسالمی امــام راحــل بر جوان 

گرایی و سپردن کارها به جوانان تاکید داشتند 

و در دوران هشت سال دفــاع مقدس جوانان با 

حضوری 90 درصدی در صحنه های فرماندهی 

و مدیریت جنگ شرکت داشتند و اکثر فرماندهان 

دوران دفاع مقدس از نسل جوان متعهد، کاردان و 

انقالبی کشور بودند.

توجه به حــوزه جوانان در تاکیدات رهبرمعظم 

انقالب نیز دیده می شود و ایشان در بیانات خود 

می فرمایند:» ..... هرجا كار در اختیار من بود به 

جوانان میدان دادم، از اوایل انقالب، در کارهایی 

کــه در اختیار مــن بـــوده، بــه جــوانــان مسئولیت 

می دادم. ..... «

 با مــرور تاریخ انقالب اسالمی می بینیم امــروز 

نیز اگر چنین فضایی ایجاد شــود، باز هم همان 

رخدادها واقع می شود و لذا باید به جوانان توجه 

ــژه ای داشـــت.در ایــن بین با تــالش و پیگیری  وی

دکتر سیداحسان قاضی زاده هاشمی،  نماینده 

جوان، متعهد و انقالبی مردم فریمان در مجلس و 

همکاری دیگر نمایندگان مجلس قانون »منع به 

کارگیری بازنشستگان در سازمان ها و نهادهای 

دولتی و وابسته به دولــت« به تصویب رسید و راه 

برای سپردن مسئولیت ها به جوانان هموارتر شد، 

لذا شایسته است با حمایت از این اقدام انقالبی 

و دلسوزانه نمایندگان مجلس ، دولتمردان این 

خواسته مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام را جامه 

عمل بپوشانند و جوان گرایی را در پوسته مدیریتی 

دولت در اولویت قرار دهند و اکنون که انقالب در 

آستانه 40 سالگی خود قرار دارد به جوانان برای 

حضور در پست های مدیریتی اعتماد کنند.در پایان 

باید گفت: قانون منع به کار گیری بازنشستگان، 

که توسط دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی 

نماینده پرتالش شهر فریمان کلید خورد ، چراغ 

امید واقعی را در بین فارغ التحصیالن مراکز علمی 

و نسل جــوان ایجاد کــرده است و امید می رود با 

تصدی مسئولیت ها توسط جوانان انقالبی، شاهد 

شکل گیری جبهه جدیدی از جوانان انقالب برای 

حضور در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و 

سیاسی کشور باشیم.
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رئیس اتاق اصناف فریمان:

فراخوان 11 اتحادیه صنفی 
فریمان انجام شد

رئیس اتاق اصناف فریمان گفت: با توجه به این که 

دوران 4ساله فعالیت اتحادیه های صنف قصابان، 

اغذیه و کافه رستوران، ابزارآالت و مصالح ساختمان، 

خواربار، میوه و تره بار، عطاران و قنادان، پارچه، 

پوشاک، کیف و کفش،الکترومکانیک، مشاورین 

امالک و اتومبیل،  لــوازم خانگی و اداری، نانوایان 

و عالفی هــا، آرایــشــگــران، خیاطان بانوان و فرش 

دستباف به پایان رسیده است باید انتخابات اتحادیه 

های مذکور تا پایان سال جاری برگزار شود.صوفی 

افزود: به همین منظور توسط اداره صنعت، معدن و 

تجارت شهرستان فراخوان 11 اتحادیه صنفی انجام 

شد و با همکاری اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف 

مرحله ثبت نام الکترونیکی کاندیداها، هیئت مدیره و 

بازرسین اتحادیه صورت گرفت.صوفی که نایب رئیس 

اتاق اصناف کشور است، گفت: تاکنون 9 اتحادیه 

نسبت به تکمیل ثبت نام کاندیداها اقدامات الزم را 

انجام داده اند که در روزهای آینده 2 اتحادیه دیگر هم 

اطالعات مورد نظر را تکمیل می کنند.

فرمانده انتظامی فریمان بیان کرد:

به کارگیری مشموالن غایب 
پیگرد قانونی دارد

فــرمــانــده انتظامی فریمان گفت: اســتــخــدام و به 

کارگیری مشموالن غایب وظیفه عمومی پیگرد قانونی 

دارد، لذا برابر مفاد ماده 10قانون خدمت وظیفه 

عمومی با به کارگیری مشموالن غایب به هر نحوی 

در موسسات دولتی وغیر دولتی از قبیل کارخانه ها 

،شرکت ها،آموزشگاه ها،کارگاه ها،بنگاه ها،مغازه ها 

و تعمیرگاه ها برخورد می شود.سرهنگ  جواد خرسند 

افــزود:افــرادی که اقــدام به استخدام و به کارگیری 

مشموالن غایب کنند ،شناسایی وبه محاکم قضایی 

معرفی می شوند و مجازات این گونه افرادبرای بار اول 

پرداخت هزینه ساالنه یک سرباز طبق قانون بودجه 

ساالنه ونــرخ اعالمی دولــت وبــار دوم هزینه ساالنه 

سه سرباز وسه ماه انفصال از خدمت وبرای بار سوم 

وباالتر عالوه بر موارد فوق انفصال از خدمات دولتی 

تعیین می شود.وی در پایان از مردم فهیم فریمان به 

خاطر همکاری با نیروی انتظامی تشکر کرد و گفت: 

شهروندان می توانند با مشاهده هرگونه تخلف و مورد 

مشکوک  موضوع را با شماره 110 درمیان بگذارند.

دهیار روستای حسین آباد رخنه گل 
بیان کرد:

  امیدوارم چمن مصنوعی
 در روستا احداث شود

دهیار روستای حسین 

آبــاد رخنه گــل بخش 

ــاد فــریــمــان  ــدرآب ــن ــل ق

گفت:جوانان روستا، 

جوانانی پویا و بانشاط 

ــش به  ــق هــســتــنــد و ن

ســـزایـــی در پــهــلــوان 

پروری و کسب عناوین 

استانی ، کشوری و جهانی دارند.مهدی سلیمانزاده 

با تشکر از نماینده مردم فریمان در مجلس ، فرماندار 

، بخشدار پرتالش بخش قلندرآباد ، رئیس اداره 

ورزش و جوانان و اعضای محترم شــورای اسالمی 

روستا به خاطر  تجهیز و تکمیل زمین ورزشی روباز 

روستا ، اختصاص میز پینگ پنگ ، فوتبال دستی و 

میز شطرنج و ... گفت: امیدوارم با تعامل و همکاری 

ــورای اسالمی روستا چمن  مسئوالن و اعضای ش

مصنوعی نیز در روستا احداث شود.

  یادداشت خبرنگار


