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وری بر عملکرد ویژه نامه ؛  مر
 یونس رنجکش در فرمانداری آستارا  

از نگاه دیگران

و خاطراتی که با خود میبرم !
سوم بهمن ماه ۹۷ آخرین روز فعالیتم در آستارا به عنوان فرماندار این شهرستان 
مرزی رقم خورد و طی مراسمی رسمی پس از ۲۳ ماه و به قول مجری برنامه ۶۹۹ 
روز مسئولیت آن را  به عنوان پانزدهمین فرماندار پس از پیروزی انقالب اسالمی 
به همکار دیگری سپرده و با خداحافظی از جمع دوستان و همکاران و شهروندان 

نجیب و صمیمی این شهرستان می روم تا زندگی دیگری را تجربه کنم!
آستارا همواره برایم شهر ویژه ای بود که آن را مینیاتوری از ظرفیت ها می شناختم 
و با توجه به ارتباطی که با آن از بیش دو دهه پیش به واسطه فعالیت فرهنگی و 
رسانه ای پیدا کرده بودم به نوعی خودم را شهروندی از آن می دانستم و به همین 
جهت بخشی از فعالیت های رسانه ایم با انتشار ویژه نامه های روزنامه معین و پس 
از آن  نشریه خط آخر که پیش از آن پیک آستارا می شناختندش این  ادامه یافت 
تا پس از تجربه مدیرکلی اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن دست تقدیر مرا به 

حوزه مدیریت اجرایی این شهرستان نشاند و شدیم فرماندار!
هرگز روزهای ورودم در هفته اول اسفند ۹۵ را از نخواهم برد، ابراز محبتی که از 
سمت دوستان و اهالی فرهنگ و  ادب ابراز می شد زیرا احساس و فهم مشترک از 
دغدغه ها به ویژه حوزه مغفول مانده فرهنگ و هنر و ادب دلهای ما را نزدیک تر 
کرده بود هرچند که در سایر بخش ها هم عقب ماندگی های این شهرستان دوست 
داشتنی که نگین اقتصاد و توسعه کشور و گیالن از مسیر آن می گذرد چندان 
خوشایند نبود و به واسطه کم تحرکی در توجه به زیرساخت ها که از دیرباز بار 
آن بر دوش مردمانش سنگینی می کرد و کم کم با همه ارادتی که به پیوستگی 
جغرافیایی و فرهنگی خود با سرزمین مادری داشته اند با برخی بازی ها و تحریک 
ها احساس واگرایانه ای در آن زمزمه و بویش به مشام می رسید هرچند که در چند 
سال اخیر  به واسطه تدبیر برآمده از دولت امید مسیر توسعه آستارا طور دیگری رقم 
خورد و تکمیل نگاه بهره ورانه از فرصتهای استراتژیک این منطقه مرزی فردای 
دیگری را رقم زد اما هنوز برخی باورها تغییر نکرده و  اقتصاد و رونق بازار و کسب 
و کار و توسعه را در همان تخته  بازار می بینند که برایم سخت ترین کار تغییر 
این نگاه و توجه به فراگیر شدن فرصت های جدید بود تا از پس آن زایش های 
دیگری رقم بخورد که بی درنگ  رمز کار را در برندسازی فرصت های آستارا دیدم 
و همانگونه که در روز معارفه ام وعده این برنامه را داده بودم به سمت آنچه که 

باید انجام می شد، رفتم.
از هر فرصتی برای معرفی فرصت های جذاب منطقه بهره برده و با راه اندازی 
جشنواره ها و همایش های علمی و بزرگداشت ها، دوره های آموزشی گرفته تا 
بازدیدها از مراکز علمی، فرهنگی ، اقتصادی و  گردشگری و تمرکز بر راهکارهای 
توسعه و ثبات  پایدار با توجه به جاذبه های کوه و دریا و ساحل ، جنگل و گمرک 
و بازار و حیرانی های حیران و سرمایه های فرهنگی و اجتماعی آن فضایی تبدیل 
شد که تو گویی منطقه کانونی جدیدی شکل گرفته است و از این منظر در کنار 
فعالیت های روزمره که شرح وظایف سازمانی بود و  به قولی از شیر مرغ تا 
جان  آدمیزاد به آن ربط پیدا می کند این روزگار سپری شد که حاصل آن اجرای 
طرح های مختلف عمرانی، پیگیری پروژه های ملی و هدایت و برنامه ریزی های 
توسعه شهرستان بود که اگر هم توفیقی یار  شد همه با همراهی ها و همکاری های 
مردم و سایر مدیران بود که از همین فرصت نیز باید از کوتاهی ها نیز  پوزش طلبید!

اینک درحالی آستارای زیبا با مردمان فرهنگی اش را ترک می کنم که خاطرات 
بسیاری از جمع همکاران گرفته تا شهروندان خونگرمش به همراه دارم و از محبت 
این جمع همان بس که بغض هایم را نمی توانم نادیده بگیرم و یا صحنه ورود آن 
دختر بچه روستایی که با دستان مهربانی گل هایی  که از گلدان منزلشان چیده 
بود را به من هدیه داد تا سپاسگزار پیگیری ام  برای اتصال برق خانه شان باشد 
که از یاد نخواهم برد و صدها صحنه زیبای دیگر که مالقات های عمومی و یا 
در کوچه و خیابان در ذهنم رژه می روند هرچند که تلخی های این روزگاران هم 

خود زیبایی هایی دارد!
نمی دانم در کجای این جاده خواهم ایستاد اما تمام مسیر های خوشبختی به خانه 
دل مردم ختم می شود و لبخند رضایتی که بر لبانشان می نشیند و فرقی ندارد با 

فرمان باشی و یا .......!

حرف اول

یونس  رنجکش

دکتر رنجکش: هرگز اجازه ندادم
و معارفه  به آستارا  خیانت شود تودیع  آیین 

آستارا   ر  فرماندا
برگزار شد

آخرین نشست صمیمانه دکتر یونس رنجکش فرماندار قبلی شهرستان مرزی بندر 
آستارا با جمعی از نخبگان و برگزیدگان آستارایی در سالن اجتماعات فرمانداری 

برگزار شد.
در این نشست جمعی از بزرگان و صاحب نظران عرصه های مختلف فرهنگی، 
هنری، اقتصادی و سیاسی شهرستان آستارا به بیان دیدگاه ها و نظرات خود طی 
۲۳ ماه حضور یونس رنجکش در راس سکان فرمانداری شهرستان آستارا پرداختند.

آقای رنجکش با خوشنامی از آستارا خواهد رفت
استاد کریم زاده خیر و از چهره های ماندگار شهرستان آستارا در این نشست گفت 
:  آقای دکتر رنجکش از بدو ورود شبانه روز از هر لحاظ برای اعتالی شهرستان 
تالش کردند و ما کامال شاهد و ناظر بودیم برای درماندگان، نیازمندان با همکاری 
عده ای از عزیزان گام های موثری برداشتند. در حوزه های عمرانی شاهد بودیم 
که اعتبارات آنچنانی برای شهرستان کسب می کردند. من ۹۳ سال دارم و اکنون 
با رفتن ایشان یک خالء بزرگی میبینم. آقای رنجکش از معدودمدیرانی هستند که 
با خوشنامی آستارا را ترک میکنند و سالمتی ایشان را از خداوند متعال آرزومندم 
انشاهلل در هر پست و مقامی که پس از این خدمت رسانی خواهند کرد، موفق و 

پیروز باشند.
مدیریت صحیح فرماندار در بحران

احد ساسانی سرهنگ بازنشسته و از چهره های قدیمی و باسابقه شهرستان در ادامه 
اظهار داشت : خاطره ای که از آقای رنجکش به یادم همواره خواهد ماند بر میگشت 
به روزهای آغازین حضور ایشان بعنوان فرماندار که سیل عظیمی شهرستان را فرا 
گرفت. خانه ها زیرآب و رفت شهر دگرگون شد و من شاهد بودم که تا خود صبح 
مدیران اجرایی را زیر باران چنان مدیریتی کردند که کمترین اعتراضی از مردم بلند 

نشد درحالی که در هشتپر و انزلی اعتراض مردم در آمده بود که استاندار، فرماندار 
کجایی آب ما را برد! و اگر نبود تالش شبانه روزی ایشان ما شاهد چنین مدریت 
هایی در بحران ها و موارد مشابه نبودیم. یکی دیگر از ابتکارات ایشان سمینارها 
و همایش های متعددی بود که برای اولین بار آستارا میزبانی اش را کسب کرد 
خصوصا همایش فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در هتل اسپیناس 
که این برنامه های نقش بسزایی در برندسازی شهرستان و جلب سرمایه گذار و 

مشارکت در راستای توسعه آن داشت.
آقای رنجکش لحظه ای آرام و قرار نداشت و ایشان از رسانه و فضای مجازی به 
سبب تجربه شان به خوبی استفاده میکردند و تحوالت شهرستان را در سریع ترین 

زمان ممکن به گوش مردم به میرساندند.
انتصابات بدون تبعیض و توجه به ظرفیت های اهل سنت

از  بعد  این نشست گفت:  در  نیز  اهل سنت عنبران  امام جمعه  عبادالهیان  آقای 
انقالب اولین بار بود که به همت دکتر رنجکش نشست روحانیون اهل سنت آستارا 
با استاندار گیالن برگزار شد و وظیفه ماست بابت توجهاتی بی نظیری که ایشان 
بدون تبعیض نسبت به اهل سنت شه رستان داشتند تشکر و قدردانی کنم و ایشان 

با همدلی زمینه ساز وحدت در شهرستان شدند.
هاشمی روحانی اهل سنت در ادامه اظهار داشت : آقای رنجکش با رنج و تالش 
فراوان در یکسالی که از جامعه اهل سنت بعنوان مشاور فرماندار که برای اولین بار 
در آستارا منصوب شده بود در خدمتشان بودم، هی تبعیضی در زمینه های فرهنگی 
و قومیتی نداشتند و طبق نظر حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری آگاهانه چندین 
مدیر و روسای اداره را از اهل سنت انتخاب کردند و از استعداد و سوابقشان در 

راستای پیشرفت آستارا بهره گرفتند.

توجه جدی به ظرفیت های مدیریتی بانوان
ایران رستم نژاد از دیگر حاضران در این نشست نیز با اشاره به توجه فرماندار به 
حوزه بانوان گفت : آقای رنجکش گام های موثری در راستای بهره گیری از توان 
مدیریتی بانوان برداشتند و از ما خواستند تا اسامی بانوان توانمند را برای ریاست 

ادارات و غیره به ایشان معرفی کنیم که جدیت ایشان باعث شد تا اتفاقات خوبی 
اولین  انتصاباتی همچون  بخورد که  رقم  امید  و  تدبیر  رویکرد دولت  به  توجه  با 
رییس منابع طبیعی خانم در شمال کشور و چندین انتصاب دیگر از بانوان کاردان 
شهرستان نمونه هایی از توجه جدی آقای رنجکش به حوزه مغفول مانده مدیریت 

بانوان بود.
هیچ کس تا این اندازه به بزرگان آستارا احترام نگذاشته بود

عارف قهری از آستارایی های فعال در حوزه مدیریت آموزش در این جلسه گفت : 
در حوزه آموزش اتفاقات خیلی خوبی در شهرستان افتاد و از لحاظ کیفیت آموزشی 
ایشان کمک های برخور شایانی به فعاالن این عرصه کردند که همایش علمی 
و سمینارهای آموزشی گوناگون از جمله اتفاقاتی موثری بود که در دوره ایشان 

رقم خورد.
قهری با اشاره به برگزاری همایش قدردانی از چهره ماندگار آستارا با حضور مشاور 
رییس جمهور گفت: قدردانی از چهره های ماندگار که برای اولین بار صورت گرفت 
موجب شد تا شهروندان و بزرگان جان تازه ای بگیرند و تاکنون هیچ کس به این 

اندازه به بزرگان آستارا احترام نگذاشته بود.
پشت سرمایه گذاران به فرماندار گرم بود

مسعود مهاجری مالک هتل پارال گردنه حیران و نایت رییس جامعه هتل داران 
گیالن در این نشست گفت : هر زمان به آقای رنجکش مراجعه میکردیم و حتی 
ساعت دو شب پیرو مشکالت با ایشان تماس میگرفتیم همواره پاسخگو بوده و در 
سریع ترین زمان به حل مشکالت میشتافتند و واقعا پشت ما به شما گرم بود و شما 

را به خداوند بزرگ میسپاریم.

در آخرین نشست دکتر رنجکش با جمعی از نخبگان و برگزیدگان 
آستارایی چه گذشت ؟



مردی که کاشت ، ولی برنداشت
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ورزشــی  . اجتماعی  نامه  دوهفته 

به  اشاره  با  ــتارا طی مطلبی  آس ــگاه های  دانش اعضای شورای هماهنگی 
: نوشت  اخیر  ــال  در طی دوس این شورا  دستاوردهای 
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در    توسعه نو   و  نگاهی  ــتارا    آس دکتر رنجکش از معدود فرمانداران شهرستان مرزی بندر آستاراست که نگاه و رویکردی متفاوت شورای دانشگاهیان 
نسبت به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داشتند.

ایشان به جهت رشته تحصیلی وسوابق تدریس در دانشگاه های کشور از بدو پذیرش مسئولیت عالی 
ترین پست وزارت کشور در شهرستان و به لحاظ تجربه گرانقدر در برنامه ریزی و مستندسازی، 
هرگز خود را به امواج اجتماعی و فرهنگی و سیاسی روز  تسلیم نکرد، بلکه با برنامه ریزی و زمان 

بندی و اتخاذ شیوه عملگرایانه در مواجهه با هر نوع رویدادی حرکت نمود. 
از جمله برنامه های تنظیمی ایشان در خصوص دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان در سه 

بخش اصلی و محوری قابل بررسی وارزیابی است :
1_ یادآوری اعتبار و جایگاه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اختصاص جایگاه ویژه برای آنان در 
خصوص حل مشکالت شهری و الزام دستگاه ها و ارگان ها و اقشار مختلف اقتصادی و اجتماعی 

و فرهنگی برای بهره بردن از تجربیات آنان و دریافت مشاوره های علمی.
۲_ تشکیل شورای دانشگاهیان:

این شورا که متشکل از رؤسای دانشگاه ها و معاونان پژوهشی و رؤسای اداراتی بود که در حل 
مسائل خود نیازمند مشاوره های علمی و تخصصی می باشند و در طی دو سال اخیر بسیاری از 

موضوعات و مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در این شورا مورد بحث و 
بررسی و موشکافی و تصمیم گیری قرار گرفته است. 

۳_ اهتمام به برگزاری همایش های گوناگون با مشارکت مستقیم دانشگاهیان و اهل تحقیق و 
پژوهش شهرستان .

ازجمله آن همایشها :
_ همایش ملی توسعه آستارا

_همایش باستان شناسی
_ همایش گیاهان دارویی

_همایش چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در استارا 
_همایش هم اندیشی و بررسی فرصت ها و چالش های حضور زوار خارجی اربعین در آستارا

 و چندین همایش  دیگر که برگزاری آنها در سه دهه اخیر کم سابقه بوده  است.
برگزاری این همایش ها به منزله نوعی بیدارباش برای جامعه علمی و ضرورت سوق افکار عمومی 
و اندیشه ورزان به سوی حل معضالت منطقه ای و یادآوری فرصت ها و ظرفیت های شهرستان 

در زمینه های گوناگون است

عاشق خط و خطاطی و تابلو سردر مغازه ها و ادارات بودم، با چه دقتی نام خطاط را به خاطر می 
سپردم؛ فیروزی، بشرویه، وثوقی، فردین آهنی، ... 

یادم نمی رود وقتی به تابلوی دوزندگی می رسیدم غرق در حیرت می شدم، خدایا این ها دوزیستان 
هستند که دوتا زندگی دارند؟

فرمانداری، جنب سینما سوخته باالی بخشداری بود، هر وقت تابلویش را میدیدم بالفاصله ذهنم 
به فرمان ماشین می رفت، فکر می کردم مردی با عینک سیاه پشت فرمان نشسته و ادارات را 

هدایت می کند.
تابستان کودکی پسرک بلیط بخت آزمایی فروش، به سرعت برق و باد گذشت، خودم خطاط و 
تابلوساز شدم، شاعر و روزنامه نگار و طنزپرداز و گرافیست؛ دنیای کلمات روی تابلوها برایم دگرگون 
شد به مفهوم دوزندگی و فرمانداری پی بردم و فهمیدم فرمانداری مرکز دوخت و دوز سیاسی و 

اداری و انتخابات و افتتاحات است.
فرمانداران زیادی به آستارا آمدند و رفتند، قبل از انقالب آن جماعت کت و شلواری فقط یک 
نفرشان در ذهن شهر کهنسال ما ماند؛ کامران فیلسوفی که بعدها فهمیدم شاعر و فرهیخته هم 

بود، اولین موضوع کاری، پیاده راه سازی و درختان سرو کنار خیابان، یادگاری او بود.
انقالب که شد، فرمانداران دیگر کت و شلواری و شق و رق نبودند همجنس مردم بودند فرقی با 
مردم نداشتند اما در طرحها و رنگهای مختلف؛ یکی تلخ  و یکی ترش، یکی پیر و یکی جوان، یکی 
اصولگرا و یکی اصالح طلب، هر یک از شهر و دیاری دیگر، خوشبختانه کارهایی برای آستارا کردند.

چقدر در این شهر ساحلی، میدان و چهارراه آسفالت شد، در حالیکه این شهر درد مزمن فرهنگ 
و ادب و هنر داشت، فرهنگ فراموش شده اش داغ دل مردم بود، شهری که تمام صندلی های 
برنامه های فرهنگی اش همیشه پر بود، مدرسه حکیم نظامی، تیم فوتبال، گروه تئاتر، قرائت خانه، 
گمرک، شیالت، باغ ملی، مجموعه ملی حمام، سینما، کتابفروشی و ... همه و همه می گوید که 

در این شهر چه می گذرد.

خبر آمد یک نفر می آید، یک نفر که مثل هیچکس نیست، دکتر رنجکش آمد و مردی 
که در بحران آب آمد، مردی از جنس روزنامه و کلمه و کالم، پیش از آن که از استانداری 

ابالغ بگیرد فرماندار مردم آستارا بود.
دکتر رنجکش شاعر، نویسنده و روزنامه نگار گیالنی، صاحب امتیاز و سردبیر روزنامه معین 

از نام های به یاد ماندنی آستارا است. او در دهه هفتاد با انتشار یک ضمیمه مستقل برای 
آستارا کاری بزرگ و ستودنی انجام داد. او برای اولین بار صدای محرومیت 

آستارا را به گوش مسئولین استان رساند و بعدها با خریداری امتیاز انتشار 
هفته نامه های پیک آستارا و خط آخر این عالقه به آستارا را به اثبات 

رساند. همچنین در آغاز دهه هشتاد در شروع فعالیت شعر فرانو که از 
هر طرف مورد هجوم اصحاب هیاهو قرار گرفته بود، مردانه ایستاد 

و صفحات ادبی هفته نامه معین را در اختیار شاعران آستارایی 
گذاشت تا این شعر نوپا به جامعه ادبی ایران معرفی شود. حال 
در نیمه دوم دهه نود هستیم. هفته نامه ۴ صفحه  ای معین با 
تالش خانواده ژورنالیست رنجکش به روزنامه ای سراسری 
بدل شده و سردبیر و صاحب امتیاز معین از روزنامه نگاری 
و تجزیه و تحلیل مشکالت مردم استان گیالن در کسوت 

دولتمرد عملگرا به عنوان فرماندار آستارا منصوب شد.
حضور دکتر یونس رنجکش در آستارا مردم را با فرمانداری 

آشتی داد، از فردای ورود، بنرهای جشنواره های رنگارنگ 
هنری – فرهنگی، همایش های اقتصادی، شب شعر، جشن کتاب 

و مطبوعات سراسری و خالصه هرچی که پسوند فرهنگ و ادب و هنر داشت 
از در و دیوار شهر باال رفت.

آستارا گمشده اش را یافت، فرهنگ آستارا ققنوس وار سر از خاک درآورد، 
خاکستر فراموشی رخت بر بست و ادب و فروتنی دکتر بران مضاعف شد و 
باور کرده ام با دست های خالی هم می توان به کمک اهل کتاب و فرهنگ 

رفت و محافل هنری را رونق بخشید.
ادارات  در  تحولی  تا  بود  آمده  آستارا  مردم  دادخواهی  به  دکتر  پیشوند  با  او 
فراموش شده ایجاد نماید. در جمع نخبگان آستارایی اعالم کرد: تا 
دیروز کارم درکسوت روزنامه نگاری، گیر دادن به مسئولین و 
هشدار کم کاری ها و فساد اداری بوده، اما امروز نمی خواهم 
روزنامه نگاری به من گیر بدهد. من کاری می کنم که آنها 

نتوانند از من غلط بگیرند! 
آری بیست سال روزنامه نگاری او را آبدیده کرده بود. او 
دردهای اجتماعی، فقر و عقب ماندگی و هزار درد بی درمان 
مردم را از نزدیک لمس کرده و سپس در کسوت نماینده 
او  کارزار شود.  وارد  تا عماًل  آمده  آستارا  به  دولت  عالی 
آرزوهای بزرگی برای آستارا داشت. می خواست آستارا قطب 
زیرساخت ها  به  او  شود.  ایران  گردشگری  و  تجاری  برتر 
می اندیشید، اما مقامات استان به نام ارتقای شغل او را از 

آستارا خواهند گرفت.
از  خطی  آستانه  تا  آستارا  از  رنجکش  دکتر  که  حال 

مجموعه فرهنگ بر جا گذاشت امید است ادامه یابد.
به  خدایا  هست  هرکجا  نوشتم؛  و  داشتم  ای  وظیفه   

سالمت دارش

آرش جوهری
فرماندار  تغییر  بهانه  به 
شهرستان مرزی بندر آستارا و 
انتقادات این روز ها از یونس 
رفتار  به  نگاهی  رنجکش 
ترین  عالی  در  وی  سیاسی 
شهرستان  در  دولت  جایگاه 

گوشه های از فعالیتش را گویا می کند.
نوشتن از شخصیتی که عمر و روزگار خود را در مسیر 
اعتالی فرهنگ یک شهرستان و استان سپری کرده شاید 

کار چندان آسانی نباشد،
از این جهت که نباید فقط به دو سال عملکردش در سمت 
فرمانداری این شهرستان بسنده کرده و فقط از این دیدگاه 
و منظر به فعالیت ها و تالش های وی در عرصه فرهنگ 
نظاره نمود، بلکه رنجکش بیش از دو دهه است که با 

فرهنگ آستارا آشنایی دارد.
وی در نهایت زمانی که سکان هدایت فرمانداری آستارا را 
در زمستان سال ۹۵ برعهده می گیرد با تکیه بر این شناخت 
و سابقه دیرینه، برنامه هایش را در مسیر روشن ترسیم می 
کند که البته ایرادات و انتقاداتی هم به عملکرد وی وارد بود.

چون رنجکش اولین باری بود که سکان هدایت فرمانداری 
یک شهر را عهده دار می شد ولی مرد تازه وارد با سعه صدر 
و از آنجایی که خود مرد رسانه و خبر بود، تمام انتقادات را 
به جان می خرید و همین خصیصه انتقاد پذیری یکی از 
دالیل محبوبیت و موفقیت وی در ۲۳ ماه طول خدمت در 

فرمانداری آستارا بود.
 البته بودند کسانی که به صورت مغرضانه عمل کرده و هم، 
افرادی که به صورت دلسوزانه وی را مورد نقد قرار می دادند، 
اما رنجکش هر دو طرف را با آغوش باز پذیرفته و مصداق 

بیت زیر بود: 
هرکس بد ما به خلق گوید 
ما چهره زغم نمی خراشیم 

ما خوبی او به خلق گوییم
 تا هردو دروغ گفته باشیم...

 رنجکش در حوزه رسانه و تعامل با خبرنگاران، حرفه ای 
بود و این ارتباط تنگاتنگ با اهالی رسانه در طول تاریخ 
شهرستان بی سابقه بوده است و فعاالن این حوزه چنین 
تجربه ای را نداشتند، شاید از لحاظ رسانه ای عنوان کردن 
این مطلب صحیح نباشد، اما عده ای  این مسئله را عنوان 
می کردند که رنجکش از رسانه به عنوان پل یا سکوی 
پرتاب خود استفاده کرده و با وارونه جلوه دادن کارهای انجام 
نشده و در دست اقدام، با زرق و برق سعی در وارونه جلوه 
دادن عملکرد خود هست که این نظر از پایه و اساس غلط و 
مورد قبول نیست، چرا که عالم امروز عالم رسانه و عصر ما 
عصر ارتباطات و دنیا دنیای پر پیچ و خم رسانه ای تکنولوژی 
و ارتباطات است و هر کار انجام شده باید از طریق رسانه در 
اختیار مردم قرار گیرد و اگر اینگونه نباشد ابتر و بی نتیجه 

خواهد ماند.
های  همایش  برگزاری  با  سال  دو  طول  در  رنجکش 
فرهنگی و جشنواره ها درصدد برندسازی و برجسته سازی 
نام آستارا و فرهنگ این شهر بود، فرهنگی که طی سالیان 
اخیر به فراموشی سپرده شده بود و سهم این شهر از فرهنگ 

فقط یک اسم خشک و خالی بود...
امروزه در کنار سایر مسائل اجتماعی از »اخالق« به عنوان 
حلقه مفقوده مباحث روی بورس رسانه ها نام برده می شود 
و بخش اصلی مباحث اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
ورزشی را می توان بحث مهم اخالق عنوان کرد،حال اینکه 
چگونه افرادی می توانند با زیر پا گذاشتن وجدان، مباحث غیر 
اخالقی را در جهت تخریب اشخاص زحمتکش مطرح کنند 

دالیل مختلفی را می توان ذکر کرد.
 در هر جامعه و جمعی به تناسب هستند افرادی هرچند 
انگشت شمار، که اخالق را سرلوحه کاری خود و مقدم 
انتقاداتی به مشی  تر از سیاست می دانند، طبیعتاً شاید 
فکری،سیاسی و مباحث فرهنگی و هنری رنجکش وارد 
دانسته شود، اما نباید نادیده گرفت که این شخص تالش 
ها و کوشش های بسیاری در راستای تغییر نگاه ها به 

شهرستان استراتژیک آستارا اتجام داده است.
در جلسات همیشه اتفاقات ریز و درشتی می افتند که گاه از 

چشم دور نمی ماند 
وقتی به جای اکتفا به پشت میز نشینی و حضور در کنار 
جلسات، مصوبات،عکسها و پذیرایی از مسئوالن، از میز 
کار خود فاصله گرفته و در بحران ها در کنار مردم و پا 
به پای آنان در جهت حل و گذران معضل های گوناگون 
حضور پر رنگی داشته باشید قطعا از چشم بدور نخواهد ماند 
و باعث می شود که امروز دست به قلمت کند تا بنویسی 
که رنجکش حقیقتا داشت می کاشت و باید می ماند تا ببیند 
بذرها جوانه داده و برنامه ها مسیر تعالی را پیش می رود 
ولیگاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود، گاهی نمیشود که 

نمیشود که نمیشود...
افسوس  از این که در شهرستان  آستارا وقتی مدیری 
مسیرش را با تالش طی کرده و از سرباالیی عبور می کند، 

نوای کوچ به گوش رسیده و رفتنی می شود.
آن فدر مطمئن آمده بود که وقتی در آخرین جلسه فرمانداری 
با بغض گفت: من به آستارا خیانت نکردم، بدانی که هنوز هم 

دلش با آستارا است...
به گمانم آستارا دلش برای رنجکش تنگ خواهد شد و 
یونس قصه ما قطعا با توجه به تجارب گرانبهایی که کسب 
نموده به سمت باالتری ارتقا خواهد یافت و در سنگری دیگر 
خدمت گذاری به نقطه دیگری از خاک پاک ایران زمین را 

شروع خواهد کرد.
محتشم کاشانی گفت:

افسوس کز ستیزه گریهای جور دور
افغان کز انتقام کشیهای شخص کین
زندان تنگ خاک به یوسف حواله شد

کام نهنگ را تن یونس نواله شد
امید که همواره تالشمان برای اعتالی نام ایران اسالمی 

بوده و تصمیم گیری هایمان احساسی نباشد.

آن مرد در باران آمد
یادداشت

دو سال پیش بود که مردی از دیار دکتر معین به عنوان 
نماینده عالی دولت وارد شهر مرزی بندر آستارا شد و در روز 
معارفه اش برند سازی آستارا را مطرح کرد. از همان روزهای 
اول بر روی شعارش تاکید داشت و توانست در این مدت بر 
گفته اش جامع عمل بپوشاند. متانت در گفتار و صداقت در 
کردار از صفات بارزش بود. تعامل را هدف اول می دانست 
و به دنبال راه کاری برای حل مشکل شهر و مردم بود. 
مردی از جنس عمل و عملگرا. بودن در میان مردم را افتخار 
می دانست و از آنان گریزان نبود. در پشت چهره همیشه 
خندانش، کوهی از غم و غصه مردم و مشکالت الینحل 
پنهان بود و هرگز از کار کردن پا پس نگذاشت. اهالی این 
دیار فرهنگ و ادب، خادمان و خائنان را خوب تشخیص 
می دهند و نیازی به گفتن عطار نیست؛ چرا که این مشک 
بوی خوش شامه نوازی دارد. شیخ اجل خوب می فرماید؛ 
نام نیکو گر بماند زآدمی، به کزو ماند سرای زرنگار. رنجکش 
آمد و رفت اما از خود نام نیکی به یادگار گذاشت که هماره 
نقل دهان اهالی این خطه خواهد بود و تاریخ آستارا از وی 
به نیکی یاد خواهد کرد. آنچه راز ماندگاری خدمتگزاران در 
بین مردم است صداقت است و صداقت است و صداقت؛ و 
این خصیصه در پوست و گوش و استخوان رنجکش تنیده 
شده بود و همین خصلت است که وی را در بین این مردم 

ماندگار خواهد کرد. 
آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

هرکجا هست خدایا به سالمت دارش

از گـفـتاری 
اکسیر اکبر  استاد   

فرمانداری که تمام نمی شود

عیسی پاشاپور
جمهوری  خبرگزاری  دفتر  مدیر 

اسالمی در آستارا 
آب و گل دکتر یونس رنجکش با عصاره فرهنگ و هنر سرشته و تار 
و پودش با عشق به مردم پیوند خورده است و از او در نخستین منظر، 
قامتی برافراشته از فضل و ادب با ماهیتی نشات گرفته از علم و تدبیر در 

ذهن ها تداعی می شود.
با مالطفت ها و  از فیزیک چهره اش در برخورد  لبخند ملیح جزئی 
نامالیمت هاست و در برابر بی انصافانه ترین و نابجاترین نقد و نظرها، 
هرگز خاطر منتقدان را نمی خراشد و از سر تواضع و مردم داری، دست بر 

سینه به رای و دیدگاه مدعیان احترام می گذارد.
در مدت دو سال تصدی فرمانداری در بندر مرزی آستارا بیش از هر 
حوزه دیگر، در میدان فرهنگ و اجتماع به ایجاد حلقه های وحدت و 
انگیزش ارزش های واالی انسانی پرداخت و با دست التفات و توجه، غبار 
فراموشی از چهره های موجه و ماندگار این شهرستان زدود و بنا بر اذعان 
بسیاری از مفاخر در حال حیات آستارا، تاکنون هیچ زمامدار فرمانداری، 
اینگونه در تکریم بزرگان این دیار کمر همت نبسته و خانه به خانه برای 

تفقد آنها قد خم نکرده است.
هر طرح، برنامه، جشنواره و رویداد فرهنگی، هنری و اجتماعی که در 
آستارا اجرا شد، روح دکتر رنجکش در کالبد آن متجلی بود و این مرد 
تدبیر و امید، همچنان توسعه فرهنگی را مبنای پیشرفت جامعه در ابعاد 

مختلف می داند و همیشه بر لحاظ پیوست فرهنگی در همه راهبردها 
باور و تاکید دارد.

 تاکید مکرر وی بر اعمال نگاه ملی به ظرفیت های آستارا از سوی 
مسئوالن کشوری و استانی، موید درک صحیح و دوراندیشانه او از قابلیت 

های منحصر بفرد این شهرستان مرزی است.
و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  و  اختیارات  و  امکانات  تناسب  به  او   

تنگناهای اعتباری، همواره برای آبادانی آستارا کوشید و منتقدانی که 
حضور فرماندار در استان یا پایتخت برای پیگیری امور را غیبت قلمداد 
می کردند، اگر در جایگاه او قرار گیرند یا در کشیدن رنج کار و تالش کم 
خواهند آورد یا اذعان خواهند کرد که در وضعیت موجود، کاری از این 

بیش نمی توان انجام داد.
جلسات مکرر تا پاسی از شب، بازدیدهای وقت و بی وقت، تاکید به 

برجستگی آستارا در رسانه ها و دعوت از مسئوالن استانی و کشوری 
و  از عزم  این شهرستان، حکایت  تلخ و شیرین  واقعیات  برای لمس 
صداقت رنجکش برای رونق و پیشرفت بیشتر این سرزمین داشت و 
تغییر مهره های مدیریتی و توجه به نیروهای بومی، هرچند شاید خاطر 
عزیزی را مکدر کرده باشد اما در کل برای تشکیل تیم مدیریتی کارآمد 

و همراه، جهت تسریع خدمت به ملت بود.
تخلفات مالی در طرح ساحلی را برنتابید و در حوزه های اقتصادی و 
مالی، کار شفاف و قانونمند را بر دوستی های دیرینه و در مواقعی بر یاران 
گالیه مند از بی توجهی، ترجیح داد تا بار امانت را با صداقت حمل و با 

کرامت به مقصد رساند.
فرماندار آستارا به مهربانی با طبیعت توام با تداوم ساخت و ساز اعتقاد 
داشت وهرگز از لگدمال شدن بوته ای یا تخریب النه پرنده ای در حین 
غرش لودرها و الشه برداری از کوه و دشت خوشنود نمی شد؛ قبول کنیم 
که کار عمرانی در منطقه ای سرشار از مواهب طبیعی، حساسیت ها و 
بازتاب های ویژه ای دارد و محوطه سازی تاالب استیل برای ممانعت از 
آالیندگی کامیون ها و فراهم شدن حضور بیشتر گردشگران، نمونه ای از 

نگاه جامع وی به عمران توام با حفظ محیط زیست است.
به هر حال آدمی اسیر چنبر زمان و عمر مسئولیت ها نیز کوتاه است 
اما این استاد قلم و رسانه با کوله باری سنگین از تجارب کار و مدیریت 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در هر منصب دیگری به خیر و 
صالح مردم قدم و قلم برخواهد داشت و جریان زالل خیر و خدمت از 
چشمه فضل و فضیلتش خشک و تمام نخواهد شد و مسئوالن و مدیران 
باالدست، برای استفاده از چنین سرمایه های انسانی مغتنم برای گیالن 

و ایران عزیز غفلت نخواهند کرد.

رنجکش تعامل را هدف اول
 می دانست

داریوش ملک زاده
روزنامه نگار

وی مردم باز بوده است درب اتاق فرماندار همیشه به ر
آستارا: عضو شورای اسالمی شهر 

عضو شورای اسالمی شهر آستارا گفت: دکتر 
آستارا  از  کامل  شناختی  با  رنجکش  یونس 
سکان فرمانداری این شهر مرزی و مهم استان 

گیالن را بر عهده گرفت.
اول  با خبرنگار خط  در گفتگو  پور  الوان  میثم 
نه  اظهار داشت: دکتر رنجکش در سال های 
چندان دور بعنوان یک روزنامه نگار حرفه ای، 
را  آستارا  شهرستان  های  نداشته  و  ها  داشته 
از نزدیک لمس و تجزیه و تحلیل کرده و به 
نگارش و تحریر درآورده و به گوش مسئولین 
دکتر  که  زمانی  رو  همین  از  رساندند.  می 
عالی  نماینده  بعنوان  رسمی  طور  به  رنجکش 
شروع  آستارا  بندر  مرزی  شهرستان  در  دولت 
از  بیشتر  آینده ای خوب،  به  امید  بکار کردند، 

گذشته در دل مردم آستارا زنده شد.
با  رنجکش  دکتر  رسمی  جلسه  اولین  افزود:  وی 
در  حضورشان  روزهای  نخستین  در  شهر  نخبگان 
آستارا برگزار شد که نشان از اعتقاد ایشان به تعامل 
و خرد جمعی با اشخاص برجسته و کاردان در جهت 
پیشبرد اهداف در راستای توسعه، پیشرفت و آبادانی 

این شهر مرزی آستارا داشت.
ادامه داد: حضور در بین اقشار مختلف جامعه  وی 
مردم  زبان  از  مشکالت  شنیدن  و  تشریفات  بدون 
شریف آستارا که تا به امروز به حق خودشان نرسیده 
از  بود.  رنجکش  دکتر  بودن  مردمی  از  نشان  اند 
بودن  باز  رنجکش  دکتر  بودن  مردمی  بارز  نکات 
درب فرمانداری به روی همه ی مردم و مسئولین 
میباشد و بدین ترتیب مشکالت بدون واسطه و کم 
و کاستی به گوش ایشان می رسید و در حل کردن 

مشکالت مردم دریغ نمی کردند و با هدایت درست 
و  فرمانداری  در  مجموعه  زیر  و  معاونین  به  مردم 
ادارات و پیگیری های مکررشان مشکالت را تا حد 

ممکن حل می کردند.
این عضو شورای اسالمی شهر آستارا تصریح کرد: 
رنجکش  یونس  دکتر   های  برنده  برگ  از  یکی 
امروز  به  تا  آستارا  فرمانداری  تصدی  دوران  در 
برگزاری انتخاباتی پرشور، بی دردسر و سالم نسبت 
به سایر شهرهای استان گیالن در زمان انتخابات 
پنجمین  و  جمهوری  ریاست  ی  دوره  دوازدهمین 
آن  بارز  نتیجه  که  میباشد  شهر  اسالمی  شورای 
حضور حداکثری مردم با فرهنگ ، انقالبی و همیشه 
در صحنه ی شهرستان مرزی بندر آستارا در پای 

صندوق های رأی بود.
وی گفت: بنده حقیر از بدو انتخاب از طرف مردم 
شورای  در  خدمتگزار  بعنوان  عزیز  آستارای  بزرگ 

تعامل،  جز  رنجکش  دکتر  از  شهر  اسالمی 
همدلی  و  اتحاد  آرامش،  به  دعوت  همفکری، 
اسالمی  شورای  ی  دوره  پنجمین  اعضای 
ام و همواره  ندیده و نشنیده  امروز  به  تا  شهر 
راهکارهای مناسب و به روز در جهت پیشرفت 
و آبادانی شهر مان به بنده و همکاران عزیزم 

در شورای اسالمی شهر گوشزد کرده اند.
در  همواره  رنجکش  دکتر  افزود:  پور  الوان 
و  محترم  شهردار  همراه  و  کنار  در  مشکالت 
خدمت  و  بوده  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
صادقانه و بی منت به مردم را جز برنامه های 
اعضای  و  ادارات  مسئولین  و  خودشان  اصلی 
اند  داده  قرار  شهردار  و  شهر  اسالمی  شورای 
نیز  موفق  مهم  مسیر  این  در  بنده  نظر  به  و 

بوده اند.

وی اظهار کرد: پیشرفت بسیار محسوس و مشهود 
شهرستان آستارا در زمینه ی گردشگری، توریسم 
و میراث  فرهنگی که سال های سال خاموش و بی 
حرکت مانده بود با بهره گیری از هوش، ذکاوت و 
 تدبیر فرماندار خوش ذوق شهرمان جان تازه ای به 
خود گرفته است و همچنین انتخاب هوشمندانه ی 
زاده  ملک  داریوش  آقای  بزرگوارم  برادر  و  دوست 
صنایع  فرهنگی،  میراث  ی  اداره  ریاست  بعنوان 
دستی و گردشگری باعث تغییرات محسوس و قابل 

لمس در این زمینه شده است
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور با انگیزه دکتر 
در  ادارات  روسای  و  همکاران  معاونین،  همراه  به 
و...  سیاسی  فرهنگی،  مذهبی،  های  برنامه  اکثر 
و  نظام  اصل  به  نهادن  ارزش  و  احترام  از  نشان 

انقالب میباشد.



یونس رنجکش فرماندار پیشین آستارا گفت: هرگز به آستارا خیانت 
نکرده ام و هیچوقت هم اجازه ندادم کسی به آستارا خیانت کند.

وی در مراسم تودیع و معارفه با تشکر از تمام اقشار مردم آستارا در 
این ۲۳ ماه حضورش در شهرستان گفت: مردم شریف آستارا، از 
شما بابت تمام زحمات و همراهی های تان سپاسگزارم و امیدوارم 

در این مقطع زمانی از بنده راضی بوده باشید.
و  دانست  فرهنگی کشورمان  مرزبانان  را  آستارا  مردم  رنجکش 
گفت: مهم ترین هدف ما توجه به تمام زیرساخت های فرهنگی، 
با  را  توسعه  مسیر  بتوان  تا  بود  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
مشارکت مردم طی کرده و امروز با کمی کنکاش می توان آثار 

آن را لمس کرد.
مردم،  منافع  بخاطر  ها،  همکاری  حین  در  اگر  گفت:  وی 
برخوردهایی که داشتیم و دلخوری هایی پیش آمد، پوزش می 
طلبم، بویژه از همکاران خودم در فرمانداری آستارا که یک رابطه 

عاطفی هم بین ما برقرار بود.
رنجکش از همکاران رسانه های مختلف نیز تقدیر کرد و گفت: 
رسانه ها تالش های خوبی برای توسعه شهرستان داشتند چه 
آنهایی که همراهی کردند و چه آنهایی که نقد کردند، من نیز 
تالش کردم به گونه ای برخورد کنم تا کسی لکنت زبان نگیرد. 
اتفاقا این رویکرد خود استاندار نیز هست که همه بتوانند حرف 

بزنند.
های  طرح  به  مراسم  ادامه  در  آستارا  شهرستان  سابق  فرماندار 
تعداد  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان  این  در  شده  اجرا  عمرانی 
طرح های عمرانی قابل افتتاح در ۲۳ ماه اخیر ۲۳1 طرح عام المنفعه 
تعداد طرح، حدود 80 میلیارد  این  از  بهره برداری  بود که جهت 

تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.
یونس رنجکش با بیان اینکه پیش از قبول فرمانداری شهرستان 
آستارا تاکنون یک جلسه هم درخصوص سامان دهی سازمان های 
مردم نهاد در این شهرستان برگزار نشده بود گفت: طی ۲۳ ماه 
و  شناسایی  آستارا  شهرستان  در  مردم نهاد  سازمان  هشت  اخیر 
تشکیل شده است و دو سازمان دیگر نیز در شرف کسب مجوز 

هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تالشم برای سربلندی آستارای 
عزیز بوده است و در این بین اگر حرف و حرکتی از من موجود 
رنجش کسی شده است پوزش می طلبم ولی همین جا اعالم می 
کنم که تالشم برای کاهش مشکالت موجود بوده و هرگز اجازه 

ندادم به استارا خیانت شود. 
 امام جمعه آستارا: علیرغم دیدگاه های سیاسی 
متفاوت همکاری های خوبی با دکتر رنجکش 

جهت توسعه آستارا داشتیم
امام جمعه آستارا گفت: علی رغم اختالف سلیقه های موجود، در 
زمینه های فرهنگی و مذهبی دغدغه مشترکی با دکتر رنجکش 

داشتیم و فعالیت ها در این زمینه اثرگذار بود.
و  تکریم  مراسم  در  حافظ نیا  کاظم  حجت االسالم  والمسلمین 

معارفه فرماندار قدیم و جدید شهرستان مرزی بندر آستارا اظهار 
کرد: از زحمات دکتر رنجکش در این مدتی که فرماندار آستارا 
بودند تقدیر و تشکر می کنم، دغدغه های مشترکی در طول این 
۲۳ ماه داشتیم، در برنامه های فرهنگی هم همراهی های خوبی 
صورت گرفت و آنچه در توان داشتند برای شهرمان هزینه کردند 

و هرگز کم نگذاشتند.
دکتر  با  که  متفاوتی  سیاسی  های  دیدگاه  علیرغم  افزود:  وی 
اما، همکاری و همراهی  داریم  آستارا  پیشین  فرماندار  رنجکش 
آقای  حتما  داشتیم.  آستارا  توسعه  جهت  ایشان  با  خوبی  های 
رنجکش هم تایید خواهند کرد که من نیز همیشه همراه بودم و 

هرگز سنگ اندازی نکردم.
حجت االسالم  والمسلمین حافظ نیا ادامه داد: یک خصیصه مهم 
دکتر رنجکش این بود که اگر پیشنهاد یا انتقادی را نمی پذیرفتند 

با دلیل و منطق رد می کردند.
امام جمعه آستارا کمبود امکانات پزشکی بیمارستان آستارا را برای 
مردم آزار دهنده دانست و گفت: وضعیت بیمارستان شهرستان، 
کمبود امکانات پزشکی و عدم ثبات در مدیریت بیمارستان یک 
دغدغه بوده و مردم شاکی هستند و از استاندار گیالن درخواست 

تجهیز بیمارستان و یک نگاه ویژه به حوزه درمان آستارا را دارم.
جدید  فرماندار  با  همکاری  هرگونه  آماده  اینکه  بیان  با  وی 
این  جدید  فرماندار  از  کرد:  تصریح  هستیم  آستارا  شهرستان 

نظام  قرمزهای  خط  داریم  انتظار  مسئولین  دیگر  و  شهرستان 
مقدس جمهوری اسالمی را رعایت کرده و در شأن مردم دین دار و 

انقالبی شهرستان آستارا رفتار کنند.
تقدیر نماینده آستارا از زحمات دکتر رنجکش 

برای این شهرستان
و  زحمات  از  اسالمی  شورای  مجلس  در  آستارا  مردم  نماینده   

تالش های دکتر رنجکش برای آستارا تقدیر و تشکر کرد.
ولی داداشی در آیین تودیع و معارفه فرماندار آستارا اظهار کرد: 
آرزو می کنم دکتر رنجکش در پست های دیگر در خدمتگذاری 

به مردم موفق باشند.
مسئوالن  بین  موجود  چالش های  از  مردم  براینکه  باتاکید  وی 
ناراحت هستند و مسئوالن نیز فارغ از هر دیدگاه سیاسی و جناحی 
باید برای توسعه استان گیالن و شهرستان آستارا تالش کنند، 
اظهارکرد: شهرستان آستارا یک شهر حساس و ویژه مرزی است 
پوشش  در  مشکالتش  و  مصائب  گیالن  استان  کل  همانند  و 

سرسبزی آن پنهان شده است.
داداشی با بیان اینکه آستارا به عنوان یک شهرستان تجاری و 
فعال در زمینه صادرات و واردات از ظرفیت های ممتازی برخوردار 
بحث های  به  باید  ممتاز  نقل  و  حمل  بسته  یک  وجود  و  بوده 
توسعه ای آن توجه ویژه شود، گفت: شهرستان آستارا در حوزه 
آب شرب که حق طبیعی مردم منطقه بوده با مشکل مواجه است.

استاندار گیالن: از توانمندی های دکتر رنجکش 
استفاده خواهیم کرد

در  رنجکش  دکتر  های  تالش  از  تقدیر  ضمن  گیالن  استاندار 
آستارا گفت: ایشان از چهره های فرهنگی و اجرایی استان است و  
تالش می کنیم در جای متناسب دیگری از وجود ایشان استفاده 

نماییم.
دکتر مصطفی ساالری در مراسم تکریم فرماندار پیشین و معارفه 
فرماندار جدید آستارا با اشاره به ظرفیت های این شهرستان اظهار 
داشت: شهرستان مرزی آستارا یکی از مناطق استراتژیک کشور 
تواند توسعه ملی و  پتانسیل های آن می  آید که  به شمار می 

منطقه ای را به همراه آورد.
افزود  و  کرد  اشاره  آستارا  شهرستان  تمدن  و  فرهنگ  به  وی 
و  اصالت  در هر جامعه  پیشرفت  برای  نیاز  پیش  اصلی ترین  :از 
توانمندی نیروی انسانی با پشتوانه فرهنگ و تمدن آن منطقه 
است که آستارا در این مقوله شهرستانی ممتاز محسوب می شود.

همه  از  آستارا  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
برخوردار  پیشرفت  و  توسعه  برای  الزم  نیازهای  پیش 
این  در  خدمات  و  ها  فعالیت  تمامی  است،گفت:هدفگذاری 

شهرستان باید در محور توسعه اشتغال و تحول اقتصادی باشد.
به  کشور  وضعیت  امروز  افزود:  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
را  مایحتاج کشور  تواند  می  آستارا  که شهرستان  است  گونه ای 

از طریق توسعه صادرات و واردات تامین کند و این مهم تنها با 
تدوین سیاست های پایدار و تالش مضاعف تحقق پیدا می کند.

ساالری با بیان اینکه باید همزمان با توسعه حمل و نقل ریلی، در 
بخش جاده ای به محور رشت-آستارا و آستارا-اردبیل توجه ویژه 
ای داشته باشیم تصریح کرد: کیفیت جاده ای موضوعی مهم است 
که باید با جدیت دنبال شود زیرا افزایش تردد و به دنبال آن رونق 

اقتصادی حاصل از ورود گردشگر را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد:  قطاری که امروز به آستارا وارد می شود 
فرصتی برای توسعه شهرستان آستارا و نیز کشور است و اگر در 
کنار این بار انداز شهرک صنعتی تاسیس شود تا ارزش افزوده ای 
به محصوالت تجاری الحاق کند،مشاغلی جدیدی نیز ایجاد می 

شود و  توسعه فضای کسب و کار محقق می گردد.
تمامی  تمرکز  باید  اینکه  بیان  با  نماینده عالی دولت در گیالن 
مسئوالن شهرستانی و استانی بر توسعه ابعاد و کارکردهای بندر 
آستارا باشند،افزود:اگر آزاد راه جمهوری آذربایجان به این قسمت 

متصل شود شاهد رشد مضاعف کارکرد ها خواهیم بود.
با  تجارت  در  آستارا  سوابق طوالنی شهرستان  به  اشاره  با  وی 
کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه تصریح کرد: با ۲۴ ساعته 
مبادالت  می توان  جدید  مرزی  پایانه  احداث  و  گمرک  شدن 
در  نیز  دولت  و  داد  افزایش  را  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی 

شرایط کنونی به افزایش این مبادالت پیش از پیش نیاز دارد.
ساالری به مقوله گردشگری اشاره کرد و افزود :می  توان معیشت 
مردم را با حفظ منابع طبیعی گره زد ،به گونه ای که کنار حفظ 
منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست اشتغال  بومی محلی را 

بسط و گسترش دهیم.
 وی گفت: اگر بتوان حفاظت از محیط زیست را به شرط برهم 
با محیط زیست واگذار  نزدن تعادل به صاحبان مشاغل همسو 
کنیم ،در چارچوب این اقدام منافع عمومی ایجاد شده و همین 
وابستگی درآمد و معیشت مردم به منابع طبیعی موجب افزایش 

ضریب حفاظت محیط زیست می شود.
آمادگی داریم تا در مسائل توسعه محور شهرستان آستارا همچون 
تعریض گردنه حیران بارانداز ریلی رشت-آستارا و اتصال آن به 
و  پایدار  توسعه  بسترهای  تا  کنیم  دنبال  را  همسایه  کشورهای 

افزایش کسب و کار گسترش یابد.
وی با تقدیر از تالش های فرماندار پیشین آستارا از فرماندار جدید 
به عنوان نیروی جوان که سابقه کاری خوبی دارد یاد کرد و گفت: 
رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری اولین و مهمترین وظیفه 

فرماندار جدید آستارا است.
ساالری توجه به جوانگرایی را مورد تاکید قرار داد و افزود:جوانان 

باید سهم بیشتری در مدیریت شهری آستارا داشته باشند.
استاندار گیالن در پایان اجرای و تکمیل پروژه های عمرانی را 
و حفظ  از ظرفیت مردم  استفاده  مقوله  دو  به  و  ضروری خواند 
دیگر  با  افزایی  هم  و  تجارب  از  گیری  بهره  و  آنها  کرامت 

متخصصین برای توسعه آستارا تاکید کرد.

دکتر رنجکش: هرگز اجازه ندادم به 
و معارفه آستارا خیانت شود تودیع  آیین 

آستارا   ر  فرماندا
برگزار شد
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انتقال خون  درخواست 
اهداء  برای  از مردم  گیالن 

خون

مدیر پزشکی انتقال خون گیالن گفت: با توجه به کاهش ۲۵ درصدی مراجعه مردم این استان 
از هفته گذشته تاکنون برای اهدا خون و با توجه به نیاز مبرم این اداره کل برای تامین خون 
های مورد نیاز بیماران در بیمارستان ها، از مردم برای شرکت در این کار انساندوستانه دعوت 

می شود.
گیتی ایزدی پور افزود: برای جبران کمبود آمار اهدای خون با توجه به کاهش ۲۵ درصدی 
مراجعه مردم به پایگاه های انتقال خون، نیاز است تا افرادی که شرایط و توان اهدای خون را 

دارند به مراکز انتقال خون در شهرستان های مختلف استان گیالن مراجعه کنند.
وی با تاکید بر این مطلب که مردم نباید اهدا خون را به روزهای خاص موکول کنند، خاطر نشان 
کرد: نیاز به خون همیشگی است بنابراین بایستی همواره و در هر زمان یاریگر انتقال خون برای 

تامین خون های مورد نیاز بیماران باشند.

ایزدی پور با بیان این که آقایان تا سه ماه و بانوان تا چهار ماه پس از اهدای خون امکان اهدا 
خون دوباره در این مدت را ندارند، تصریح کرد: اگر افراد زیادی از اهداکنندگان در یک زمان 
و در مناسبت های خاص خون اهدا کنند این افراد در ماه های بعد، نمی توانند اهدای خون 
داشته باشند، بنابراین تامین خون در ماه های پس از مناسبت های خاص دچار مشکل می شود.

ساالنه به طور میانگین بیش از ۲00 هزار واحد و فرآورده های خونی در استان گیالن تولید می 
شود که این خون ها برای مصدومان حوادث، جراحی ها، بیماران هموفیلی، فاویسم و افراد مورد 

نیاز مورد مصرف قرار می گیرند. 
استان گیالن به علت گردشگرپذیر بودن، آمار باالی جراحی های قلب و عروق، تصادفات، 
تعداد زیاد بیماران هموفیلی ، تاالسمی و فاویسمی جزو استان های اول کشور به لحاظ مصرف 

فرآورده های خونی است. 

نقش موثر صنایع فرهنگی در 
دستیابی به توسعه پایدار شهری

دوره توان افزایی نجاتگران زن 
کشور در گیالن آغاز شد

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت :

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر 
برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت در نشست 
علمی و آموزشی مناطق آزاد کشور  به تاثیرات فراوان 
صنایع فرهنگی در توسعه شهرها بر اهتمام مسئولیت 

شهری در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت فاطمه قدیمی حرفه با اشاره به تجربه 
های موفق کشور های مختلف به طور موردی خاطر 
نشان کرد:  به طور مثال کشور چین ازسالهای ۲00۳ 
به بعد درصادرات کاالهای خالق که شامل هنرهای 
تجسمی، چاپ و نشر، هنرهای نمایشی، رسانه های 
جدید، طراحی ، سمعی و بصری و صنایع دستی می 

باشد رشد چشمگیری داشته است .
این مدرس دانشگاه یاد اور شد : هم چنین شهر برلین 
که نماد جنگ سرد بود اکنون به عنوان پایتخت کشور 
آلمان ، سرمایه گذاری ویژه ای بر روی صنایع فرهنگی 
توسعه  در  مستقیم  تاثیر  که  است  نموده  خالق  و 
فرهنگی و اقتصادی آن کشور داشته است، که همه 
این موارد نشان دهنده اثرات صنایع فرهنگی خالق در 

توسعه شهرها می باشد.
 ، رشت  شهر خالق  در  یونسکو  های  برنامه  مدیر 
سرمایه های عظیم میراث ناملموس در ایران را یکی 

از پتانسیل های اصلی برای توسعه پایدار ذکر کرد.
همچنین  اجتماعی  ارتباطات  علوم  دکتری  این 
عملکرد شهر خالق رشت را نیز در این مسیر مثبت 
ارزیابی کرد و اذعان نمود که از رهگذر شهر خالق 
اقدامات مختلفی با توجه به شرایط موجود و امکانات 
جشنواره   ، آموزشی  های  کارگاه  برگزاری  جمله  از 
های موضوعی تخصصی و ..  با هدف احیای میراث 
ناملموس شهر رشت و استان گیالن برگزار شده ست.

قدیمی یکی دیگر از فعالیت هایی که  بازخورد مثبتی 
در عرصه بین المللی داشت را پروژه توان افزایی بانوان 
سرپرست خانوار تحت عنوان گیل بانو  را که جزو دو 
پروژه برتر خالقانه سال ۲018  در بین 180 شهر 

خالق شد بر شمرد .
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت در پایان 
ابراز امیدواری کرد که شهرهای کشور عزیزمان از این 
ظرفیت بهره برده تا در مسیر دستیابی به توسعه پایدار 

شهری موفق باشیم.

نوزدهمین دوره آموزشی توان افزایی ویژه نجاتگران 
و  آموزشی  مرکز  در  چهارشنبه  روز  از  کشور  زن 
تخصصی چاف لنگرود به میزبانی هالل احمر گیالن 

آغاز شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن در این 
باره به خبرنگار ایرنا گفت: در نوزدهمین دوره آموزشی 
توان افزایی نجاتگران زن هالل احمر کشور ۷۵ نفر 
از نجاتگران استان های قم، تهران، اردبیل، اصفهان، 
مرکزی، گلستان، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، 
همدان  و  کرمانشاه  البرز،  لرستان،  سمنان،  گیالن، 

شرکت دارند. 
مهدی ولی پور توان افزایی و ارتقاء سطح عملی و 
علمی نجاتگران برای حضور موثر در حوادث را از 
اهداف برگزاری این دوره آموزشی عنوان و اظهار کرد: 
نجاتگران و امدادگران جمعیت هالل احمر نیازمند باز 
آموزی و آموزش های مستمر برای حضور موثر در 

سوانح و حوادث هستند.
وی اظهار داشت: نجاتگران زن شرکت کننده در دوره 
توان افزایی در کارگاه های عملی کار با چوب بر و بتون 
بر، پنوماتیک، جابه جایی اجسام و نحوه ورود و خروج 
از آوار را به صورت عملی حضور می یابند، این شرکت 
کنندگان پیش از این نیز دوره تخصصی آوار )نجات در 

حوادث شهری ( را گذرانده اند.
نوزدهمین دوره آموزشی توان افزایی ویژه نجاتگران 

زن کشور به مدت دو روز در چاف لنگرود ادامه دارد.
بر اساس آخرین آمار، بیش از 1۴ هزار و 1۷۲ عضو 
جوان و بیش از هشت هزار و ۶۳۳ داوطلب با جمعیت 

هالل احمر استان گیالن همکاری می کنند.

توسعه شهری

امداد

احمد رمضانپور نرگسی گفت: پس از آغاز به کار دور پنجم شورای 
اسالمی شهر رشت، چندین کار و پروژه شاخص در دستور کار قرار 
زیرساخت شهری  مولفه های  از  تراموا که یکی  اندازی  راه  گرفت، 

است، در شروع کار شورای پنجم در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری 
رشت این عضو شورای اسالمی شهر رشت، از کد دار شدن پروژه 
تراموا رشت خبر داد و تصریح کرد: اگر شهر رشت جز ۹ کالنشهر 
برای  یورویی  به تخصیص 1۵0 میلیون  توان  کشور دیده شود می 

خرید واگن ها امیدوار شد.
رمضانپور ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد حوزه معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری رشت در راستای پروژه تراموا تصریح کرد: 
برای پروژه تراموا از سوی بانک مرکزی و وزارت دارایی شماره حساب 
جداگانه ای تخصیص داده شد و تمامی اعتبارات و بودجه ها به این 
حساب اختصاصی واریز خواهد شد و همچنین از محل اعتبارات جذب 

شده در این حساب مهندس مشاور اخذ شده است.
این عضو شورا با اشاره به اجرایی شدن ۲8 کیلومتر از خطوط تراموا در 
فاز اول خاطرنشان کرد: فاز اول این پروژه با احتساب ۲0 ایستگاه از 

مسکن مهر آغاز و تا بعد از فرودگاه ادامه خواهد داشت.
از سوی مجموعه  مناسب  های  داده  ارائه  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
مدیریت شهری و تسریع بخشی در ارائه گزارشات صحیح از سوی 
مشاوران خاطرنشان کرد: با اخذ ردیف بودجه ای پروژه تراموا در آینده 

نزدیک میتوان از تراموا به عنوان سرمایه ای ناب بهره برد.
ضرورت شناسایی و خرید زمین های اطراف پروژه تراموا

گسترش  ضرورت  بر  تاکید  با  فوق  جلسه  نیزدر  جمشیدپور  فرامرز 
ناوگان عمومی شهر رشت تاکید داشت: این جلسه اولین جلسه کمیته 
فنی پروژه بررسی مطالعات تراموای رشت است که در آن مشاور به 
ارائه گزارشات متعدد پرداخت و پس از اعالم نظر کمیته فنی قرار شد 

که این مطالعات در ۷ حوزه اصالح گردد.
به  اشاره  ترافیک شهری شهرداری رشت در  نقل و  معاون حمل و 
جمعیت شناور این شهر تصریح کرد: با توجه به متغیر بودن جمعیت 
شهر رشت در روز )1میلیون و ۳00 هزار نفر( و در شب )800 هزار نفر( 
و همچنین با توجه به افزایش مهاجرت به دلیل تغییرات آب و هوایی 

و ورود ریزگردها به استان های جنوبی کشور ضرورت دارد تا ضمن 
هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به جمعیت آماری 

رشت و حومه تجدید نظر به عمل آید.
در  و  جامع  اولیه طرح  مطالعات  در  کرد:  تصریح  فرامرز جمشیدپور 
سامانه اتوبوسرانی تعداد اتوبوسها ۳0دستگاه عنوان شده و این در حالی 
است که اکنون 80 دستگاه در حال فعالیت است و تا پایان سال این 

تعداد به 100 دستگاه افزایش یافت.
ایستگاههای  در   TOD گذاری  سرمایه  فرآیند  کردن  ازلحاظ  وی 
تراموا خبر داد و افزود: در راستای کاهش تقاضای سفر با خودروی 
ضروری  غیرهمگانی  موتوری  نقلیه  وسایل  از  استفاده  و  شخصی 
است تا TOD را در ایستگاهها به فاصله ۴00 تا ۶00 متری اطراف 
ایستگاهها نصب و در زمینه ترغیب شهروندان در پیاده روی،دوچرخه 
با درنظرگیری تراکم گام  باال  با طبقات  سواری و احداث ساختمان 

برداریم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت یادآور شد: قبل از اینکه 
طرح توسعه تراموا در شهر رشت اتفاق بیفتد شایسته است تا نسبت 
به شناسایی و خرید زمین های اطراف طرح به خصوص اراضی ملی 
و زمینهای سپیدرود و... جهت توسعه ایستگاهها و دپو تجهیزات اقدام 

شود.
جمشیدپور با تاکید بر ضرورت توجه به زمان دسترسی به ایستگاهها 
توسط مشاور تصریح کرد: مشاور باید در راستای تامین برق یا باطری 
حوزه  این  در  لذا  باشد،  داشته  توجه  معماری شهر  فضای  به  تراموا 
ضروری است تا هماهنگی های الزم با مدیرعامل شرکت برق منطقه 

ای گیالن در زمینه عبور سیم ها و کابل های تراموا صورت پذیرد.
ایستگاههای  به  مردم  دسترسی  در خصوص سهولت  ادامه  در  وی 
تراموا خاطرنشان کرد: مشاور باید با پیش بینی چندین سناریو استفاده 

از پیاده رو یا مسیر وسط خیابان با لحاظ مشکالت اقتصادی اجتماعی 
در خصوص دسترسی بیشتر مردم به ایستگاهها اقدامات الزم را انجام 

دهد.
بعدی کمیته  ترافیک شهرداری رشت جلسه  و  نقل  معاون حمل و 
فنی را ده روز آینده عنوان کرد و گفت: امید است با ساخت پکیچ 
ازینه های  از  زیادی  ترکیبی بخش  پروژه های  اقتصادی و ساخت 

تراموا تامین شود.
تراموا/  از  استفاده  در  اجتماعی  فرهنگی  بستر  آماده سازی  ضرورت 

استقبال مداوم مردم رشت از ناوگان لوکس
مدیر پروژه تراموای شهر رشت نیز در این جلسه به ضرورت آماده 
سازی بستر فرهنگی اجتماعی در استفاده از تراموا خبر داد و گفت: 
شهر رشت شهر اولین هاست، مردم این شهر از دیرباز به دنبال اولین 

ها بودند و همواره از امکانات لوکس و جدید استقبال می کنند.
محمد محبتی خاطرنشان کرد: مردم شهر رشت بواسطه تراکم فضای 
کالبدی و بواسطه نزدیکی فواصل ارتباطی شهری خود، تمایل چندانی 
به استفاده از اتوبوس از خود نشان نداده و همواره تاکسی و ناوگان 

جدیدتر از اتوبوس برای آنها جذابیت داشته است.
مدیران  همکاری  از  قدردانی  ضمن  شهری  قطار  پروژه  مدیر 
با شهرداری یادآور شد: در جلسه امروز سه  دستگاههای زیرساخت 
موضوع ترافیک، ناوگان و تجهیزات توسط مدیران شهری، مشاور و 
هیئت همراه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با همراهی 
و مساعدت شرکتهای آب، برق، گازو مخابرات موانع موجود در اجرای 

پروژه تراموا برداشته شود.
وی افزود: پیشنهاد مشاور در بهره مندی از رفوژ میانی شهر و سیستم 
برق رسانی و مقدار ولتاژ برقی مورد نیاز از اهم موضوعاتی بود که در 

این جلسه پرداخته شد.
محبتی از هماهنگی با دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
شرکتهای  با  شده  انجام  مکاتبات  طی  گفت:  و  داد  خبر  گیالن 
با معرفی دو نماینده از سوی این شرکتها و  زیرساخت مقرر شد تا 
برگزاری جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکتهای زیرساخت نسبت 
به رفع معارضین موجود در طول اجرای پروژه تراموا گام برداشته شود.

آیت اهلل رسول فالحتی در دیدار با شهردار، اعضای شورای اسالمی 
شهر و جمعی از مدیران شهرداری الهیجان با اشاره به اینکه حضور 
فرهیختگان دانشگاهی در شورای شهر جای افتخار است، اظهار 
کرد: الهیجان دارای پیشینه غنی تاریخی و مردمی بسیار خوب 

است.
به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری الهیجان، وی 
به سرمایه گذاری الهیجانی ها در این شهر اشاره کرد و افزود: امر 
مذکور نشان دهنده تعلق خاطر مردم الهیجان به شهر خود است.

و  سیاسی  رجال  و  بزرگ  عالمان  اینکه  بیان  با  رشت  امام جمعه 
اجتماعی خوبی در طول تاریخ از الهیجان داشتیم، تصریح کرد: 
پس از پیروزی انقالب اسالمی شاهد سرفصل بسیار خوب زندگی 

مردم الهیجان هستیم.
آیت اهلل فالحتی، خواستار ارائه خدمت مناسب در شان مردم توسط 
شهرداری ها شد و بیان کرد: آنچه که می تواند مردم را قانع و 

راضی نگه دارد، ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مردم است.
وی به ارائه خدمات مختلف به مردم توسط شهرداری ها اشاره کرد 
و گفت: تمام مطالبات را نمی توان پاسخگو بود اما مسئوالن باید تا 

حد امکان برای رفاه حال مردم تالش کنند.
نیروهای  به  توجه  اینکه  به  اشاره  با  در گیالن  فقیه  ولی  نماینده 
زیردستان  به  توجه  کرد:  است، خاطرنشان  اهمیت  حائز  زیردست 

رحمت خداوند را متوجه متولیان می کند.
آیت اهلل فالحتی بر رعایت وضعیت مردم در ساخت و سازها تاکید 
کرد و یادآور شد: البته موافق رفتار خالف قانون نیستیم اما تمام 

مردم در یک سطح نیستند.
توسط  شده  انجام  های  فعالیت  کردن  ای  رسانه  خواستار  وی، 
شهرداری الهیجان به جامعه شد و اظهار کرد: مردم باید از فعالیت 

های انجام شده توسط متولیان آگاهی پیدا کنند.
کشور  شمال  شهرهای  عروس  را  الهیجان  رشت،  جمعه  امام 
برخوردار  زیبایی  بسیار  مناظر  از  الهیجان  افزود:  و  کرد  توصیف 

است ضمن اینکه در نظام شهری باید به نقشه ها و برنامه های 
اجرایی در این شهر توجه شود.

آیت اهلل فالحتی با بیان اینکه در شهرسازی و توسعه میدانی شهر 
الهیجان هوشمندانه عمل شده است، تصریح کرد: در تمام پروژه 

های عمرانی باید به زیباسازی شهری توجه شود.
نماینده ولی فقیه در گیالن، الهیجان را کانون و مرکز فرهنگی 
استان گیالن خواند و بیان کرد: مسئوالن باید رفتار اخالق مدارانه 
داشته باشند زیرا رفتار مدبرانه و اخالق مدارانه مردم را راضی نگه 

می دارد.
وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم در راستای خدمت به جامعه 
اسالمی و خون شهداست، یادآور شد: زمانی که مردم مشاهده کنند 
متولیان امور شهری دغدغه ای به غیر از آبادانی شهر ندارند راضی 

و امیدوار می شوند.
شهردار الهیجان نیز در دیدار مذکور به خدمات ارائه شده توسط 
و  محوری  محالت  موضوع  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری  این 

توسط  برخوردار  کم  مناطق  در  ویژه  به  شهروندان  استعدادیابی 
شهرداری الهیجان اجرایی شده است.

را  شهرداری  های  فعالیت  ترین  اصلی  از  یکی  کاظمی،  مسعود 
درآمدزایی عنوان کرد و گفت: ۷۵ درصد از درآمدها از طریق صدور 

پروانه و فروش تراکم کسب می شود.
فعال  دفتر سرمایه گذاری شهرداری الهیجان  اینکه  بیان  با  وی 

تر شده است، تصریح کرد: در بحث پسماند به دلیل باال بودن آب 
های زیرسطحی به طرف بازیافت رفتیم و پس از گذشت ۳0 سال 
دفن زباله، تبدیل پسماند به کود مایع و جامع و همچنین گازوئیل 

از برنامه های شهرداری الهیجان است.
شهردار الهیجان از ورود ساالنه ۶ میلیون نفر گردشگر به این شهر 
خبر داد و بیان کرد:به نمایش گذاشتن فرهنگ بومی و محلی از 
از جمله رویکردهای شهرداری الهیجان  منظر زیباسازی شهری 
است. کاظمی به خواسته ۷۶ درصد از مردم شهر الهیجان مبنی بر 
بازگشایی جزیره استخر الهیجان اشاره کرد و یادآور شد: مبلغ ۵۲ 
میلیارد ریال به صندوق دادگستری واریز شده و در آینده نزدیک 

جزیره استخر الهیجان بازگشایی می شود.
جوادنجارتمیزکار سخنگوی شورای اسالمی شهر الهیجان نیز در 
این دیدار گفت: یکی از برنامه های اصلی ما پرداختن به امور مردم 

در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است .
های  زمینه  در  زیادی  بزرگان  دارای  الهیجان  کرد:  اضافه  وی 
مختلف می باشد و مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره 

کرده اند.
وی به نمایندگی از سوی اعضای شورای شهر و شهردار الهیجان 
از آیت اله فالحتی برای بازدید از شهر الهیجان و دیدار با مردم 

این شهر دعوت کرد.

وژه تراموا کد دار شد  پر

راه اندازی تراموا یکی از مولفه های زیرساخت شهری است

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر الهیجان با نماینده ولی فقیه در گیالن دیدار کردند

قرار  گفتند  دوستانش  وقتی  بود،  سالش   1۹ نداشتم،  سنی  پسرم 
و  شد  خوشحال  خیلی  بروند،  ییالق  به  افرود  برای  جمعه  است 
اصرار کرد که برود، وقتی خودروهای کهنه سی چهل سال پیش 
روز  صبح   ۶ ساعت  نعمت  اما  بود  رضا  دلم  دیدم،  را  دوستانش 
جمعه بر و رویش را شانه کرد، خیلی شیک آماده رفتن شد، دیگر 
مخالفتی نکردم، اما چند ساعت بعد، آنچه نباید اتفاق می افتاد، رخ 

داد، ای کاش هالل احمر یا گروه امدادی همراهشان بود.
پدر نعمت رضایی نوجوان شاندرمنی با این حرفها، دل هر پدری 

را به درد می آورد.
ظاهرا جمعه ۲8 دی ماه، یک گروه سی چهل نفری از آفرود بازان 
منطقه، علی رغم بارش برف، به جاده ییالقی در شاندرمن رفته 
که در این بین یکی از خودروهای آفرود از مسیر منحرف شده و 
به داخل دره سقوط می گردد و نعمت رضایی که مسافر آن خودرو 

بوده جان خود را از دست میدهد.
رئیس هیئت اتومبیلرانی گیالن: هیچ ارتباطی به ما ندارد 
استان  موتورسواری  و  اتومبیلرانی  هیئت  رئیس  واحدی  محسن 
گیالن به خبرنگار خط اول ورزشی گفت: اگرچه از فوت این جوان 
خیلی متاثر شدم، ولی ما بارها به این گروه های خودجوش اعالم 
کرده ایم اوال از اداره کل گردشگری مجوز بگیرند و در ثانی افراد 
مبتدی را به مناطق صعب العبور نبرند، اما متاسفانه گوش شنوایی 

نبود.

وی افزود: این گروه ها بیشتر در قالب طبیعت گردی هستند، در 
تورها  اینگونه  و  است  برگزاری مسابقات  حالی که وظیفه هیئت 
هیچ گونه ارتباطی با ما ندارد. واحدی گفت: در خصوص این اتفاق 
چنین  که  قدر  همین  نشنیدم،  مستندی  چیزی  هیچ  تاکنون  هم 
هیئت  وقتی  کرد:  تصریح  وی  ام.   مطلع  است  داده  رخ  اتفاقی 
می خواهد مسابقات آفرود برگزار کند، در یک منطقه محصور شده 
انجام می دهد، بیمه مسئولیت مدنی می کند، گروه امدادی می آورد 

و تا از ایمنی اطمینان حاصل نکند، مسابقاتی برگزار نمی نماید.
پدر این نوجوان آفرودسوار پس از شنیدن اظهارات واحدی، گفت: 
باشند،  داشته  مجوزی  می دانم  بعید  می گوید،  درست  احتماال 
خودروی همه آنها کهنه و قدیمی بود و قطعًا بیمه هم نداشتند، 
به  فقط  نیستم،  دنبال مقصر هم  و  ندارم  ای حال شکایتی  علی 
از  را دریابید،  اما سایر جوانان  مسولین می گویم پسرم که رفت 
آنان حمایت کنید و شرایط شادی را برایشان فراهم کنید، تا مجبور 

نشوند دست به چنین کارهایی بزنند.

در گیالن؛ آفرود  در پی حادثه وحشــتناک 

پسرم که رفت، سایر جوانان را دریابید
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ورزشــی  . اجتماعی  نامه  دوهفته 

 نیمه اول بهمن ماه 1۳۹۷
 سال سوم
ارائه الیحه بودجه  شماره ۲۲

۹۸ شهرداری  سال 
به شورای  رشت 
اسالمی رشت

علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت با حضور در هفتاد و سومین جلسه شورای رشت با اشاره به 
تدوین بودجه سال ۹8 شهرداری رشت اظهار کرد: تمام تالشمان را به کار گرفته ایم تا در امور شهر 

خللی ایجاد نشود.
به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه شهرداری رشت، بهارمست با بیان اینکه بودجه 
شهرداری رشت طی سالهای اخیر با روند افزایش غیر اصولی بسته شد، افزود: متاسفانه این اقدامات 
موجب شد که شهرداری رشت امروز گرفتار بدهی های هنگفت شده و تحقق بودجه شهرداری رشت 

نیز طی این سالها بسیار اندک بوده است.

سرپرست شهرداری رشت از تحقق چهارصد میلیارد تومانی بودجه شهرداری رشت در سه ماهه آخر ۹۶ 
و ۹ ماه سال ۹۷ خبر داد و گفت: بودجه شهرداری رشت با شهرهای هم تراز خود مانند همدان فاصله 
فراوانی دارد و در این دوره به منظور جلوگیری از تداوم مشکالت شهرداری رشت تالشمان را در راستای 

ارائه و تحقق بودجه منطقی به کار گرفته ایم.
بهارمست بودجه پیشنهادی شهرداری رشت برای سال ۹8 را ۶8۵ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این 
بودجه پیشنهادی در مقایسه با سال گذشته ۳0 درصد کاهش یافته که ۴۶ درصد بودجه مربوط به امور 

جاری و ۵۴ درصد مربوط به امور عمرانی است.

صنعت گردشگری قلب تپنده 
اقتصاد ملی است

مدیرکل میراث فرهنگی گیالن:

مدیرکل میراث فرهنگی گیالن، صنعت گردشگری را 
قلب تپنده اقتصاد ملی خواند و تصریح کرد: ظرفیت 
صنعت گردشگری و اقتصاد گردشگری در ایران خیلی 
بیشتر از آن است که در حال حاضر از آن استفاده می 

شود.
شهرود امیرانتخابی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه استان گیالن با برخورداری از 
جاذبه های غنی تاریخی، فرهنگی، علمی و مذهبی 
از جایگاه ممتازی در منطقه و دنیا برخوردار است، اما 
سهم ما از درآمد حاصل از گردشگری دنیا ناچیز است.

وی افزود: مهمان نوازی مردم گیالن با برخورد خوب 
با گردشگران به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در 
جذب گردشگری در سطح کشور شناخته شده است و 
می توان با این امتیاز بزرگ به برندسازی آن پرداخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دولت  اهداف  و  تاکیدات  به  اشاره  با  استان گیالن، 
در راستای توسعه صنعت گردشگری، تصریح کرد: 
افزایش هزینه   های دولت در امور جاری منبعی به جز 
فروش ذخایر نفتی را می طلبد و با این توصیف برنامه 
ریزی در پیشرفت و تعالی صنعت گردشگری می تواند 
بهترین و شاید تنهاترین گزینه برای درآمد پایدار باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: برای کشوری که می خواهد 
خود را از قید وابستگی به اقتصاد نفتی برهاند، سرمایه   
گذاری در بخش اقتصاد گردشگری اهمیت ویژه   ای 
داشته و می تواند درآمد قابل توجهی را نصیب یک 
کشور کند و حتی در صورت برنامه   ریزی درست 

به موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه   های دولت باعث 
شده نتواند در سال های آینده صرفا به درآمدهای 
نفتی اتکا کند، متذکر شد: دولت ناگزیر است از منابع 
جایگزین درآمدی استفاده کند و با توجه به پتانسیل 
جمهوری اسالمی ایران در این حوزه، یکی از مهمترین 

منابع اقتصاد گردشگری است.
امیرانتخابی، صنعت گردشگری را قلب تپنده اقتصاد 
ملی خواند و تصریح کرد: با تدوین برنامه های کوتاه 
مدت و میان   مدت در نظام ساختاری این صنعت، 
اقتصادی و جذب  امنیت سرمایه گذاری در توسعه 
سرمایه   گذار باید بتوانیم سهم و جایگاه خودمان از 

درآمد سرشار این صنعت را باال ببریم.
فعالیت    بدنه  در  کارآمد  انسانی  نیروهای  وجود  وی 
های گردشگری را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: 
کیفی سازی خدمات در سایه بهره گیری از پتانسیل 
توانمند یکی از ارکان اصلی در توسعه و پیشرفت تمامی 
امور بوده؛ حال در جامعه ای که قرار است اقتصاد آن بر 
پایه گردشگری باشد، فراهم کردن زیرساخت آموزشی 

از ملزومات و اصول اولیه آن است.
لزوم  به  اشاره  با  گیالن،  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
فرهنگ سازی در رسیدن به توسعه پایدار گردشگری، 
ها  محدودیت    موانع،  تمامی  با  کرد:  خاطرنشان 
و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد، ظرفیت 
صنعت گردشگری و اقتصاد گردشگری در ایران خیلی 
بیشتر از آن است که در حال حاضر از آن استفاده می 

شود.
وی آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه اقتصاد 
گردشگری از طریق حمایت از موسسات آموزشی و 
حرکت به سمت درآمد پایدار را از جمله برنامه های 
آموزشی میراث فرهنگی گیالن دانست و اضافه کرد: 
می توان با سرمایه   گذاری بیشتر، میدان دادن به 
و  امنیتی  نگاه  غلظت  کاهش  خصوصی،  بخش 
ایدئولوژیک، حمایت   های دولت و تدوین و تصویب 

برخی مقررات اقتصاد گردشگری را رونق داد.

گردشگری

 رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نشستی با اصحاب رسانه، 
دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه سالمت گیالن را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن )وب 
دا(؛ صبح روز شنبه، با حضور دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک رییس 
با اصحاب رسانه،  دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نشست خبری 

دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه سالمت گیالن، تشریح شد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
با اشاره به این که در دوران بعد از انقالب اسالمی، شاهد تحوالت 
کم نظیری در حوزه سالمت کشور از جمله در استان گیالن بوده 
و  بنگالدشی  هندی،  جمله  از  خارجی  پزشکان  حضور  گفت:  ایم، 
و  انقالب  از  بود که قبل  واقعییت  این  پاکستانی در کشور، گویای 
حتی در اوایل پیروزی انقالب اسالمی نیز کشور در بسیاری از حوزه 
های سالمت از جمله تعداد بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، 
با مشکالت عدیده ای روبرو  انسانی متخصص  نیروی  و  پزشکان 

بوده است.
وی ادامه داد: به برکت انقالب اسالمی ایران، امروز نه تنها پزشک 
ندارند،  درمانی حضور  بهداشتی  مراکز  و  ها  بیمارستان  در  خارجی 
بلکه با گسترش زیرساخت ها و تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه 
های مختلف تخصصی و فوق تخصصی، عالوه بر درمان بیماران 
داخلی، ظرفیت پذیرش و درمان بیماران سایر کشورها منطقه نیز در 

کشور فراهم شده است.
دکتر یوسف زاده تصریح کرد: از مهمترین برنامه های حوزه سالمت 
در دهه ۶0 در کشور، راه اندازی و ایجاد نظام شبکه بهداشت بود که 
امروز از افتخارات نظام سالمت کشور نیز به حساب می آید و حتی 
از برخی از کشورهای دنیا از آن به عنوان الگوی موفق، الگو برداری 
کرده اند. وی ادامه داد: با گسترش نظام شبکه بهداشت، امروز در 
هر روستایی یک خانه بهداشت وجود دارد و یک بهورز آموزش دیده 
واگیر،  بیماری های غیر  واکسیناسیون، غربالگری  به بحث  آن  در 
این  آموزش های محیطی، بهداشت محیط و... می پردازد و همه 
اطفال  فلج  از جمله  بیماری ها  از  بسیاری  باعث شده که  اقدامات 
ریشه کن شود و دیگر خبری از بیماری های همه گیر از جمله سل، 

تیفوئید و ... در کشور نباشد.
از  گیالن  که  این  بیان  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
پیشتازان گسترش خانه های بهداشت در کشور بوده است، گفت: 
در دهه ۶0 از زمان جنگ با همت فرزندان این آب و خاک از جمله 
مرحوم دکتر شاد پور، مرحوم پیله رودی و ... ساخت و توسعه خانه 
های بهداشت از سال ۶۳ در گیالن شروع شد و در سال ۶۹ استان 
و  گردید  معرفی  خصوص  این  در  پیشرو  استان  عنوان  به  گیالن 
پس از آن نیز ساخت و توسعه خانه های بهداشت در سراسر کشور 
حوزه  در  موفق  تجربه  یک  عنوان  به  امروز  و  کرد  پیدا  گسترش 

بهداشت و درمان، در دنیا از آن یاد می شود.
با دانشکده  ادغام وزارت بهداری سابق  به بحث  زاده  دکتر یوسف 
های پزشکی و تاسیس وزارت بهداشت، اشاره کرد و افزود: از سال 
1۳۶۴ که وزارت بهداشت تاسیس شد، همزمان با آن دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن نیز فعالیت خود را با یک شرایط محدود شروع کرد.

وی ادامه داد: امروز دانشگاه علوم پزشکی گیالن که با یک اتاق، 

در سال ۶۴ کار خود را شروع کرد، به دانشگاهی تبدیل شده است 
بالغ بر ۵۷00 دانشجو در رشته های مختلف در  که 8 دانشکده و 
حال تحصیل دارد و امروز دانشگاه علوم پزشکی گیالن در ۳ رشته 
فوق تخصصی رزیدنت تربیت می کند که به زودی به ۶ رشته فوق 

تخصصی توسعه پیدا می کند.
مقدس  نظام  افتخارات  از  و  انقالب  برکت  از  این  داد:  ادامه  وی 
جمهوری اسالمی ایران است که دانشگاهی که بعد از انقالب تولد 
یافته است، امروز می تواند در 1۷ رشته تخصصی پزشکی و ۶ رشته 

فوق تخصصی، نیروی کار آمد تربیت کند. 
دکتر یوسف زاده به شاخص های حوزه سالمت استان در قبل و بعد 
از انقالب اشاره کرد و افزود: امروز ۲۶ بیمارستان و مراکز آموزشی 
درمانی دولتی در سراسر استان گیالن در دسترس مردم قرار دارند، 
در حالی که در سال ۵۷ فقط 1۳ بیمارستان با ظرفیت محدود در 
استان به فعالیت مشغول بود. وی ادامه داد: عالوه بر افزایش کمیت، 
امروز کیفت و تنوع ارایه خدمات در بیمارستان های استان با گذشته 

قابل مقایسه نیست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به این که زیر ساخت 
های بهداشتی درمانی گیالن نیز قابل مقایسه با گذشته نیست، یاد 
آور شد: وجود 1۹۴ مرکز بهداشتی درمانی، ۹۶۹ خانه بهداشت، ۴۲ 
پایگاه بهداشتی شهری و روستایی و 1۶ شبکه بهداشت در گیالن 
نیز از توسعه زیر ساخت های بهداشتی درمانی در ۴0 ساله انقالب 

حکایت دارد.
در شهر رشت یک  در سال ۵۷  این که  بیان  با  زاده  یوسف  دکتر 
متخصص جراحی اعصاب نداشتیم، اظهار داشت: تقریبًا نیاز استان 
به نیروهای متخصص پزشکی مرتفع شده به طوری که امروز در 
شهرستان الهیجان ۴ جراح مغز اعصاب و در انزلی دو جراح مغز 

اعصاب حضور دارند و در رشته های دیگر نیز تقریبًا به همین نحو 
است.

نظام  تحول  طرح  اجرای  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
سالمت را یکی از بزرگ ترین و کم نظیرترین دستاوردهای حوزه 
در  طرح  این   ۹۳ سال  از  کرد:  تصریح  و  برشمرد  کشور  سالمت 
مردم  از جیب  های سالمت  هزینه  های  پرداختی  کاهش  راستای 
اجرایی شد، تا مردم در مراجعه به بیمارستان ها، دغددغه ای به غیر 
از دغدغه بیماری خود نداشته باشند. وی ادامه داد: علی رقم چالش 
اما  با آن مواجه شد،  منابع  تامین  این طرح در خصوص  هایی که 
از جیب  تقریبًا برای رسیدن به هدفش که همان حداقل پرداختی 
مردم بود موفق شد و تک تک خانوارهای ایرانی از ثمرات ارزشمند 

آن بهرمند شدند.
تحول  این که طرح  بر  کرد: عالوه  نشان  زاده خاطر  یوسف  دکتر 
از  درمان  و هزینه های کمر شکن  از مردم حمایت کرد،  سالمت 
دوش مردم بر داشته شد، در بحث هتلینگ، ماندگاری پزشکان و 

تجهیز بیمارستان ها نیز مثمر ثمر واقع شد.
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  نیز  ها  دانشگاه  آمایش  بحث  به  وی 
دانشگاه علوم پزشکی در کنار تمامی فعالیت هایی که داشت، بحث 
گسترش گیاهان دارویی به عنوان ماموریت ویژه این دانشگاه قرار 
شناسایی  به  خود  های  توانمندی  با  دانشگاه  شد  باعث  و  گرفت 
گیالن  در  دارویی  گیاه  نوع   1۵0 امروز  و  بپردازد  دارویی  گیاهان 

شناسایی شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به این که میزان عصاره 
گیالن  استان  افزود:  است،  متفاوت  اقیلمی  هر  در  دارویی  گیاهان 
چهار اقلیم از شش اقیلم دنیا را به خود اختصاص داده است و امروز 
با وجود دانشکده دارو سازی در گیالن این امکان در استان فراهم 

به  از جمله جهاد کشاورزی  بخشی  بین  با همکاری  تا  است  شده 
توسعه و کشت گیاهان دارویی در گیالن توجه شود.

وی ادامه داد: امروز گردش مالی گیاهان دارویی در دنیا بالغ بر 10 
از ظرفیت های موجود  استفاده  با  اگر  میلیارد دالر است، که  هزار 
تواند  می  شود،  توجه  پایدار  صنعت  یک  عنوان  به  آن  به  استان 
بسیاری از مشکالت از جمله بیکاری استان را تا حدی مرتفع نماید.

و  ها  بیمارستان  هم  چقدر  هر  که  این  بیان  با  زاده  یوسف  دکتر 
مراکز بهداشتی درمانی را افزایش دهیم، قادر نخواهیم بود، گسترش 
بیماری های غیر واگیر را کنترل کنیم و پاسخگوی جامعه باشیم، 
یاد آور شد: تنها راه مقابله با گسترش بیماری های غیر واگیر اجرای 
گیالن،  استان  خوشبختانه  که  است  الکترونیک  ارجاع  نظام  دقیق 
گلستان و زنجان پیشتاز در اجرای نظام ارجاع الکترونیک در کشور 

هستند.
بیمارستان  برداری  بهره  از  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
۲00 تخت خوابی دکتر پیروز الهیجان در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: این بیمارستان جایگزین دو بیمارستان سید الشهداء و ۲۲ آبان 
خواهد شد و به عنوان قطب درمان شرق گیالن به فعالیت خواهد 
پرداخت و بیمارستان ۲00 تخت خوابی شهرستان تالش نیز در اوایل 
سال ۹8 به بهره برداری خواهد رسید و به عنوان قطب درمان غرب 
گیالن فعالیت خواهد نمود. وی ادامه داد: نقشه جامع درمان استان 
تدوین شده است و در این راستا یک بال هم به بیمارستان شهید 
بهشتی انزلی افزوده شده است که آن هم به زودی در مدار بهره 

برداری قرار خواهد گرفت.
در ادامه رییس دانشگاه علوم پزشکی به برخی از شاخص های حوزه 
تعداد  انقالب  از  اظهار داشت: قبل  اشاره کرد و  سالمت در کشور 
استاد در کل کشور ۷ هزار نفر بود که امروز این عدد به ۷0 هزار 
نفر رسیده است. در قبل از انقالب ۴00 مقطع تحصیلی داشتیم که 
در حال حاضر، تعداد مقاطع تحصیلی به ۳ هزار مقطع رسیده است.

وی ادامه داد: قبل از انقالب فقط در شهرهای بزرگ، کمتر از 10 
دانشکده  به ۶۶  این عدد  امروز  پزشکی وجود داشت که  دانشکده 
در  انقالب  از  قبل   PHD های  رشته  است.  یافته  ارتقاء  پزشکی 
کشور فقط پانزده رشته بود اما امروز ۳۹۵ رشته PHD در کشور 
از انقالب ۲0 رشته کارشناسی ارشد  دایر است. همچنین، در قبل 

داشتیم که امروز این عدد به ۶00 رسیده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن تاکید کرد: در قبل از انقالب 
اصال چیزی به عنوان مراکز تحقیقاتی نداشتیم اما اکنون به برکت 
انقالب ۷۴۴ مراکز تحقیقاتی مصوب در کشور فعال هستند. در این 
بنیان و هسته  اخیر فقط ۴۵ شرکت دانش  خصوص طی دو سال 

فناور در حوزه سالمت گیالن، فعال شده است.
وی ادامه داد: در آن زمان فقط ۲00 مقاله در سال داشتیم که االن 
این عدد به ۳0 هزار مقاله در سال رسیده است به طوری که در حال 

حاضر، رتبه 1۶ دانش دنیا در اختیار ایران قرار دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در ادامه این نشست به تمامی 
سواالت خبرنگاران حاضر در نشست پیرامون مسایل حوزه سالمت، 

پاسخ داد.

دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی در حوزه سالمت گیالن تشریح شد

وقتی صحبت از کمک مالی شهرداری رشت به داماش شد، عده ای متوسل 
بخش  موسسات  به  ها  شهرداری  مالی  کمک   « گفتند؛  و  شدند  قانون  به 
خصوصی که اعضای شورا یا مدیران شهرداری در ان مسئولیت دارند، منع 

قانونی دارد. »
در همین راستا اسماعیل حاجی پور مالک و موسس باشگاه داماش گیالن 
این کمک  بتواند  تا  نماید  واگذار  به غیر  را  باشگاه  مالکیت  در تالش است 
مالی هنگفت را دریافت نماید. البته هر کسی جای وی بود همین مسیر را 
می رفت. وی در آخرین جلسه شورا مدعی شد: » شهریور ماه سال جاری 
مقدمات واگذاری باشگاه را فراهم کرده است و دیگر در باشگاه داماش هیچ 
سمتی ندارد. » اگرچه وی خود را یک هوادار داماش می خواند، ولی فرهام 
زاهد دیگر عضو شورا، حاجی پور را همچنان عضو هیات مدیره داماش می 

داند.
به گزارش خط اول ورزشی، قبل از اینکه به موضوع مالکیت داماش بپردازیم، 
باید بگوییم نفس کمک از بیت المال جهت پرداخت به تیم های ورزشی به 

نظر غلط می رسد و مخالفان بسیاری دارد، چراکه سرمایه ای که می تواند 
برای پر کردن چاله های خیابان و روشنایی معابر و کال عمران منطقه صرف 
شود، باید به جیب چند بازیکن عمدتا غیربومی برود تا قهر نکنند. این موضوع 
زمانی بغرنج تر لمس می شود که بدانیم شهرداری از پول من و شما بر می 
دارد و برای خوشامد عده ای معدود، به این باشگاه های خصوصی می دهد.

از این موضوع که بگذریم باید به برداشت اشتباه شورای شهر رشت و مالک 
باشگاه داماش اشاره کنیم؛

به  ها  شهرداری  مالی  کمک  که  کند  می  اشاره  درستی  به  شورا  رییس 
ان  در  شهرداری  مدیران  یا  شورا  اعضای  که  خصوصی  بخش  موسسات 
مسئولیت دارند، منع قانونی دارد، ولی ظاهرا با ترفندی که حاجی پور بکار 
بسته و پروانه باشگاه را به غیر )احتماال محمد مهدی الطافی مدیر عامل حال 
حاضر باشگاه( واگذار کرده، مشکل در حال حل شدن است و اینجاست که 
دقیقا اشتباه شورا و مالک داماش صورت می گیرد؛ چراکه در عرف قوانین 
بین المللی فوتبال، یک باشگاه زمانی رسمیت پیدا می کند و می تواند در 

امتیاز  و  پروانه  یعنی  باشد،  امتیاز  صاحِب  که  یابد  حضور  رسمی  مسابقات 
مکمل یکدیگرند، نه پروانه به تنهایی می تواند به یک باشگاه فوتبال سر و 

شکل قانونی دهد و نه امتیاز.
بنابراین اگرچه حاجی پور در تقالست پروانه باشگاه را به نام غیر کند، اما 
تکلیف امیتاز باشگاه چه می شود، امتیازی که حاجی پور شخصا از سیروس 
رجا و تیمش رهپویان رضوانشهر خریداری کرده و به نام خودش است، آیا 

حاجی پور حاضر است امتیاز باشگاه را نیز به غیر واگذار نماید؟
تاریخ  از  شمسی  سال  سه  باید  نیز  مالکیت  همان  انتقال  برای  اینکه  کما 
تاسیس می گذشت، درحالیکه حاجی پور تنها دو سال و شش ماه از مالکیتش 

در داماش می گذرد و نمی تواند قانونا پروانه را به نام دیگری نماید.
با این تفاسیر نه تنها واگذاری پروانه باشگاه به دیگری هنوز انجام نشده است 
بلکه یک سند مهم دیگر به نام امتیاز باشگاه نیز به نام حاجی پور است و 
اینها غیر از عضویت وی در هیات مدیره می باشد، اکنون شورای شهر رشت 
بررسی کند آیا می تواند به چنینی باشگاهی کمک هنگفت مالی نماید یا غیر؟

وانه را انتقال دادی، با امتیاز چه می کنی آقای هیات مدیره ؟ گیرم پر



با کمک دکتر رنجکش 
استاندار گیالن

به  بار   برای نخستین   
آمد  لوندویل 

رئیس شورای روستای  نایب 
لوندویل: میه کومی بخش 

رئیس شورای روستای میه کومی بخش لوندویل شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: اتفاقات خوبی در زمان فرمانداری آقای دکتر رنجکش برای بخش لوندویل افتاده است.
امید کرم زاده در گفتگو با خبرنگار خط اول اظهار داشت: آقای دکتر رنجکش تنها فرمانداری بود که توانست برای اولین بار باالترین مقام ارشد اجرایی استان را به منطقه ما بیاورد.

وی افزود: پس از آمدن استاندار گیالن به لوندویل و روستای میه کومی، اتفاقات خوبی برای منطقه ما رخ داده است؛ مثال پس از سالها جاده روستای میه کومی به طول دو کیلومتر شن ریزی شد و یا راه 
دسترسی به آبشار التون که از پرترددترین مسیرهای گردشگری است جاده کشی گردید.

کرم زاده ادامه داد: با اجرای این دو پروژه مهم مردم منطقه تا مدتها دعاگوی آقای فرماندار و استاندار خواهند بود.
وی آسفالت راه روستایی چلوند را از دیگر پروژه های انجام شده در زمان آقای دکتر رنجکش خواند و گفت: شهرداری لوندویل نیز قرار است پس از سالها فعالیت، صاحب ساختمان شود که در دهه فجر 

به بهره برداری می رسد.
رییس شورای روستای میه کومی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی دکتر رنجکش و دکتر قدیمی بخشدار لوندویل، خدمات زیادی به منطقه ما کرده اند و هر جا که هستند خداوند حافظ شان باشد.

وار خارجی اربعین حسینی استقبال بعمل اوردیم طی دو سال، از ۲۲ هزار ز
آستارا: امور خیریه  و  اوقاف  رییس 

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مرزی بندر آستارا گفت:  
طی دو سال حضور دکتر رنجکش  در این شهرستان، از ۲۲ هزار زوار 

خارجی اربعین حسینی استقبال بعمل اوردیم.
جمشید مهدوی در گفتگو با خبرنگار خط اول اظهار داشت: در استقبال 
از زائرین خارجی اربعین حسینی که در ایام پیاده روی از کشورهای 
جمهوری آذربایجان، داغستان، گرجستان و حتی روسیه از مرز آستارا 
وارد کشورمان میشوند  با برنامه ریزی های به موقع و حساسیت 
فرماندار محترم شهرستان آستارا جناب آقای دکتر رنجکش بعنوان 
رییس ستاد اربعین حسینی شهرستان با برگزاری جلسات متعدد و 
منظم و پیگیری مداوم و تشکیل کمیته های هفتگانه طی سالهای 
۹۶ و ۹۷ در ایام پیاده روی اربعین حسینی از قریب به ۲۲000 نفر زائر 

خارجی در مرز آستارا به نحو بسیار مطلوب استقبال شد. 
وی افزود: در دو سال یاد شده با برپایی دو موکب در پایانه مرزی 
و محوطه امامزادگان شامل 1۷ غرفه و با بکارگیری 1۲0 نفر خادم 
حداکثری  مشارکت  جلب  و  نهادها  و  ادارات  همکاری  و  افتخاری 
از  مردمی الحمدهلل شهرستان آستارا توانست در استقبال و  بدرقه 
زوار به بهترین شکل وارد عمل شود و تنها در سال ۹۷ از 1۲000 
نفر در ورود به کشور استقبال نمودیم و در هنگام خروج 1۶000 نفر 

زایر را بدرقه نمودیم.
مهدوی ادامه داد: مجموعا در دو سال از  ۲۲000 نفر در سه وعده 
صبحانه، نهار و شام  با غذای گرم در مواکب پایانه و امامزاده پذیرایی 
شد و در هنگام خروج نیز تمامی این زوار با هدیه و سوغاتی شامل 

سجاده و مهر و تسبیج و نبات و تابلوی بین الحرمین خاک کشورمان 
را ترک کردند.

وی تصریح کرد: در بحث اربعین و خدمات رسانی به زائرین اربعین 
قریب به 11000 نفر در دو سال اسکان شبانه داشتیم و ۲۲00 نفر نیز 

از خدمات پزشکی سرپایی و بستری بهره بردند.
مسوول کمیته استقبال و فرهنگی اربعین در آستارا اضافه کرد: در 
این موکب ها خدمات صرافی، ارائه کارت ایرانسل در مرز و همچنین 
نمایشگاه محصوالت فرهنگی و صنایع دستی نیز به زائرین ارائه شد 
و خیمه معرفت با حضور روحانیون و اساتید حوزه علمیه و اعزامی از 
سازمان اوقاف در دو نقطه پایانه و امامزادگان حضرت ابراهیم و قاسم 
)ع( برپا بود که پاسخ به سواالت شرعی و شبهات دینی و برپایی 

مجالس روضه و اقامه نماز جماعت از برنامه های این خیمه ها بود.

وی گفت: چاپ قریب به ۹000 جلد کتابچه راهنمای زوار که شامل 
استان و جاذبه  امامزادگان  راه،  نقشه مسیر  زیارت و  آداب  ادعیه و 
های استان گیالن و شهرستان آستارا می شد از دیگر برنامه های 

این ستاد بود.
مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: در این راه ضمن تشکر از مردم 
شریف و خیر آستارا که مشارکت بسیار خوبی داشتند باید از کمکهای 
معنوی امام جمعه محترم آستارا و درایت و مدیریت بسیار خوب دکتر 
رنجکش فرماندار محترم و زحمات خادمین مواکب کمال تشکر و 

قدردانی را داشته باشم .

6 ورزشــی  . اجتماعی  نامه  دوهفته 
 نیمه اول بهمن ماه 1۳۹۷

 سال سوم
 شماره ۲۲

گردشگری آستارا با نگاهی 
متفاوت دکتر رنجکش متحول شد 

نایب رئیس هتلداران گیالن : 

نایب رئیس جامعه هتلداران گیالن و مدیر هتل پارال 
نگاهی  با  آستارا  گردشگری  وضعیت  گفت:  آستارا 

موشکافانه و متفاوت دکتر رنجکش متحول شد.
مسعود مهاجری در گفتگو با خبرنگار خط اول اظهار 
داشت: در مدت ۲۳ ماهی که دکتر رنجکش در آستارا 
حضور داشتند کلیه مسائل و مشکالت هتلداران این 

شهرستان را با دقت بررسی و حل کردند.
وی افزود: بسیاری از هتل های بزرگ و مطرح آستارا 
بعد از سالها همچنان مشکل پروانه داشتند که به لطف 
گردید،  برطرف  مشکل  این  وقت  اسرع  در  ایشان 
همچنین در امر واگذاری انبار سوله کشاورزی که می 
تواند پایگاه خوبی برای گردشگری باشد، مساعدت 

فراوانی داشتند.
مهاجری ادامه داد: در آخرین جلسه ای که در خصوص 
خانه و کاشانه های غیرمجاز با ایشان داشتیم، کمال 
دالالن  دست  تا  داشتند  را  همکاری  و  مساعدت 

غیرمجاز کوتاه گردد.
ایجاد  راستای  در  رنجکش  دکتر  کرد:  تصریح  وی 
پایگاه های جدید گردشگری در آستارا از جمله استیل، 
ساحل سفیر امید، پارک بی بی یانلو و غیره تمهیدات 

ویژه ای به خرج دادند.
دوره  اتمام  از  تأسف  ابراز  پایان ضمن  در  مهاجری 
آستارا  فرمانداری  در  رنجکش  دکتر  مسئولیت 
این بیست و سه ماه برای جامعه  خاطرنشان کرد: 
هتلداران آستارا و وضعیت گردشگری این شهرستان 
آرزو می کنم هر جا که هستند  و  بود  بسیار مفید 

سالمت و موفق باشد.

گردشگری

 بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
 داند که سخت باشد قطع امیدواران

 چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت
 باقی نمی توان گفت اال به غمگساران

 جناب آقای دکتر رنجکش 
از اینکه مدتی از بهترین سال های عمر خود را در 
کنف الطاف خاصه ی الهی درکسوت فرمانداری 

شهرستان بندر مرزی آستارا به انجام وظیفه ی ثمر 
بخش و موثر پرداخته اید خدای بزرگ را شاکر یم و 
اینک که تقدیر الهی توفیق خدمت گزاری در مسند 
ی دیگر را به آن جناب ارزانی داشته ، بسی شایسته 

است به پاس تالش ها و زحمات مستمر شما در 
راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی شهرستان 

بندر مرزی آستارا نهایت سپاس و قدر دانی را خدمت 
 حضرت عالی ابراز داریم.

همکاران و یارانتان هیچ گاه خاطره ی تالش های 
بی وقفه، پیگیری و سخت کوشی شما را در ابعاد 

مختلف مدیریتی و اجرایی از یاد نمی برند و امیدواریم 
که در آینده نیز از تراوشات  قلم پر توان حضرتعالی 

در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
هنری و سیاسی بهره مند و برخوردار باشیم و اینک 

که دور زمان و گردش ایام سلسله وصل را به 
دوری می کشد، رسن تسلی بخش خاطر ما مسرور 

خاطراتی است که در کنار هم زیسته ایم و در سختی 
 و شادی آن همراه و همگام بوده ایم.

شور شیرین خاطرات تالشهای شما همواره در اذهان 
تک تک ما بر جای خواهد ماند. بقول حافظ یادگاری 
است که هماره در گنبد دوار خود نمایی خواهد کرد و 
این باقیات صالحات چون چراغی فرا روی زندگی و 
 آینده و فردای شما خواهد بودکه »بقیة اهلل خیٌر لکم«

لطف حق ، یار و ساقی کوثر یاور شما باشد. شما را به 
پرودگار عاشق میسپارم.
 ارادتمند اسفندیار تقوی 

 احد ساسانی
سرهنگ باز نشسته ناجا

جناب دکتر یونس رنجکش فرماندار نستوه و تالشگر شهرستان مرزی 
بندر آستارا، در کوتاه زمان صدارت شان به راستی ره چند ساله پیمودند، 
برایم غم انکیز است غزل خدا حافظی خواندن، ایشان شخصیتی علمی و 
رسانه ای و نویسنده ای حاذق، صاحب چندین جلد کتاب ارزشمند، هدیه 

و موهبتی بود الهی بر این خطه مرزی و دیارمان.
اخالق پسندیده و حسنه و منش متواضعانه و فضیلت بی حد شان به گونه 
ای بود که انگار با دوستی قدیمی و چندین ساله مفارقت و خداحافظی 

میکنم به قول شاعر ،
از آن، به روز وداعت نهان شدم ز نظر   کز آب چشم روان، فاش می 

شد اسرارم
به دور از تملق و رویه خود شیرینی که هیچ وقت در قاموس نظامی گری 
ام جایی نداشت، در طول دوران خدمت با چندین فرماندار آشنایی داشتم، 
باید اذعان نمایم، ایشان یکی از معدود فرماندارانی هستند که از لحظه 
ورود و تصدی در باالترین مقام سیاسی و اداری شهر با حسن خلق و 
برخوردی دلسوزانه و تکریم ارباب رجوع، بر قلب ها فائق آمده و حکومت 
کردند. در رسیدگی به امور شهروندان و نارسایی های موجود لحظه ای 
دریغ ننمودند، با بهره وری از تمامی پتانسیل های موجود و به کار گیری 
مدیران اجرایی و بومی و برنامه ریزی مدون و مقتدرانه اقدامات شایسته و 
بی نظیری از خود به یادگار گذاشتند که مثالش در شهر کمتر دیده شده، 
حضور پر برکت این شخصیت محبوب و اندیشمند در اندک زمان ممکن، 
چهره حقیقی شهر را دگرگون و به محیطی نوین و متعالی سوق دادند، 
آثار تالش های مفید و مثبت شان در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی، عمران و آبادی و اشتغالزایی، معرفی میراث فرهنگی و صنایع 
دستی و جاذبه های توریستی و بوم گردی، در تاریخ شهرمان چون برگی 

زرین ثبت و به نیکی در یاد و خاطره ها باقی و مانا خواهد بود.  
اقدامات عدیده، نادیده و ناشنیده هایی در این شهر از این وجود ذی وجود 

شاهد و ناظر هستم که قابل قدرشناسی و قدردانی است، دکتر رنجکش 
در کار نامه درخشان خود اقداماتی ریشه ای و ارزشمند به ثبت رساندند، 
می توان به چشمه ای از آنها اشاره نمود: از جمله، بر قراری اولین همایش 
ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در هتل اسپیناس در 
تاریخ های بیست و ششم و بیست هفتم بهمن ماه سال نود و شش با 
حضور بیش از سیصد نفر و دعوت از متخصصین تراز اول کشور و مدیران 
کل استان، وهمچنین برقراری جشنواره ملی گیاهان دارویی استان گیالن 
با رویکرد تجاری سازی گیاهان دارویی در تاریخ های بیست و هشتم و 
بیست و نهم تیر ماه نود و هفت در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد و دهکده 

گردشگری حیران مجتمع تله کابین و برقراری نمایشگاه گیاهان دارویی 
به طور بسیار ارزنده و حضور متخصصین به نام دانشگاه های کشور و 
استان، بر پایی چنین همایش و جشنواره ها در توسعه اقتصادی و اشتغال 
زایی مفید و ارزنده بود و مورد استقبال شرکت کننده ها، تأسیس نمایشگاه 
اسناد تاریخی شهر و موزه و قدردانی از چهره های ماندگار فرهنگی در 
همایشی وزین نیز یکی دیگر از اقدامات ارزشمند ایشان بود که تمامی 

این ابداعات در طول تاریخ شهر تازگی داشته و بی نظیر بود.
به یاد دارم از پاقدمی خیرشان در لحظات آغازین ورود، سیلی هولناک 
در آستارا جاری که اکثر منازل زیر آب رفته و خساراتی به ساکنین وارد 

نمود، این مرد بزرگ در نهایت دلسوزی و احساس مسئولیت تمام ساعات 
شبانه روز و بی وقفه در معیت مدیران اجرایی و حضور فیزیکی به کمک 
آسیب دیدگان شتافته و ضمن مساعدت، موجبات دلداری شان را فراهم 
نمودند، طوری که در شهرهای تالش و انزلی سیل اعتراضات و فریادها 
به فرمانداران و استانداری سرازیر و فضای مجازی نیز نشانگر اعتراض 
ها بود، در حالی که مدیریت به موقع فرماندار شهرمان موجب شده بود 
کمترین نارضایتی و اعتراضی ایجاد نگردد، زیرا اهالی قدرشناس، ایشان 
را در حالی که کامال از شدت بارندگی خیس شده بودند به همراه مدیران 
اجرایی و ماشین آالت مکانیزه در کنار خود می دیدند، نتیجه این حضور 
در محل و آشنایی به علل و مسیر سیالب این گونه شد که پس از مدتی 
با پیگیری و اقدام جدی الیروبی رودخانه مرزی و مرداب انجام و ساکنین 

در بارندگی های شدید اخیر با طغیان رود خانه ها مواجه نشدند.
تالش و زحمات بیدریغ این بزرگوار نستوه در مدتی کم تمامی ندارد، 
توسعه ساحل سفیر امید که در نوع خود و در سطح استان های ساحلی 
کشور بی نظیر و دیدنی است، پیگیری ریل گذاری تا مرحله افتتاح راه 
آهن آستارا - آستارا و دعوت و پذیرش مقامات تراز اول مملکتی حتی 
از کشور هند و جمهوری آذر بایجان در چندین مرحله تا تخلیه بار در 
باراندازها، پیگیری مبارزه با هجوم سنبل آبی معروف به غده سرطانی 
تا مرحله ریشه کنی، موافقت و تصویب و صدور احکام تشکل های 
مردم نهاد ) سمن ها ( به تعداد سیزده نهاد، در مقام رئیس ستاد اربعین با 
استقرار چند موکب از دوازده هزار زائرین روسیه و گرجستان و جمهوری 
آذربایجان با همکاری اعضاء ستاد به نحو شایسته ای استقبال و بدرقه 

شدند که این امر در جذب توریست خارجی نیز حائز اهمیت بود.
لهذا اگر در سجایای حسنه اخالقی و مدیریت متعالی دوساالنه این وجود 
فاضل قصد قلم فرسایی داشته باشم یقیتا در این مقوله نگنجیده و توان 
تبیین فعالیت ها و خدمات شایسته ایشان از حقیر بر نخواهد آمد، پس به 
ناچار با توسل به ایحاز گویی دعای خیر خود را بدرقه راه شان می نمایم، 
وامیدوارم شاهد مناصب عالی در سطح استان و کشور برای این شخصیت 

خستگی ناپذیر و اندیشمند باشم.
به امید صحت و سالمت وجود و موفقیت برادر عزیزم و آرزوی بهترین 

ها برای ایشان و خانواده معزز شان ، 
فاهلل خیرا حافظا و هو ارحم الراحمین

رنج گرانی ست،  بار فراق نازنینان را کشیدن



فرش قرمزی که رنجکش 
برای سرمایه گذاران در 

آستارا پهن کرد

مدیرعامل شرکت رفاه پارک خلیج فارس گفت: امیدوارم فرش قرمزی که دکتر رنجکش برای 
سرمایه گذاران در آستارا پهن کرده است برچیده نشود.

محمد طاهری زاد برهان که به عنوان یک سرمایه گذار باسابقه در خارج از استان قصد ایجاد دو 
پروژه بزرگ گردشگری در منطقه آستارا را داشته است، در گفتگو با خط اول اظهار داشت: با تالش 
های بی شائبه دکتر رنجکش فرماندار فهیم آستارا مقدمات اجرای دو پروژه بزرگ گردشگری به 
نام های سایت پروازی هواپیماهای سبک و مجموعه توریستی دلفیناریوم را بنا کردیم که متاسفانه 
در جلسه رفع موانع سرمایه گذاری استان گیالن، که با حضور استاندار و نماینده مردم آستارا برگزار 
شده بود،  بنا به دالیل نامعلوم پروژه دلفیناریوم مناسب منطقه دانسته نشد و همچنین خواستار 
تغییر موقعیت مکانی پروژه سایت پروازی شدند. وی افزود: علی ای حال، این شرکت به لحاظ 
رفتار متعهدانه، دلسوزانه و پیگیری های متوالی دکتر رنجکش، شهرستان آستارا را به عنوان بیس 
سرمایه گذاری خود انتخاب نموده است و علیرغم مشکالت پدید آمده در این راه سخت، به لحاظ 
پیگیری های صمیمانه و حمایت های ایشان، همچنان با قوت قلب الهام گرفته از آن فرماندار 

محترم، این راه را رو به جلو حرکت می کند.
اشتغال و گردشگری  آمار  انجام سرمایه گذاری و تحول در  انشاهلل  داد:  ادامه  این سرمایه گذار 
شهرستان را در آینده باید مدیون تالش ها و حمایت ها و پیگیری های مسئوالنه دکتر رنجکش 
دانست و امیدوارم تمامی ارکان مهم مدیریتی کشورمان، مدیری متعهد و دلسوز و پاک و ساده مانند 

دکتر رنجکش را در جهت پیشرفت کشور عزیزمان برگزینند.
طاهری تاکید کرد: ما نیز هم چون نگاه دلسوزانه دکتر رنجکش متعهد به انجام سرمایه گذاری به 
بهترین شکل ممکن خواهیم بود تا بدین طریق حمایت ها و پیگیری های دلسوزانه فرماندار محترم 
را بی جواب نگذاریم. این سرمایه گذار در پایان به برگزاری همایش فرصتها و چالش های سرمایه 
گذاری در استارا اشاره کرد و گفت: دروازه های سرمایه گذاری فراوانی پیش روی سرمایه گذاران 
باز است و هر مدیری که بتواند زودتر و بهتر آنان را به سمت این دروازه ها سوق دهد موفق تر 
است، دکتر رنجکش نیز با برگزاری این همایش توانست قسمت اعظمی از دغدغه فکری سرمایه 

گذاران را برطرف نماید و قدم بزرگی برای آستارای زیبا بردارد.

محمد  اشجعی
به بهانه انتصاب فرماندار 
جدید شهرستان آستارا و 
اعزام یک مدیر غیرگیالنی 
برای این جایگاه حساس، 
چند  پنداشتیم  ضروری 
نکته را به سمع و نظر شما 

عزیزان برسانیم.
پنجمین روز از اسفند ماه سال ۹۵ بود که سرانجام یونس 
رنجکش کیسمی به سمت فرماندار شهرستان آستارا 
انتصاب شد و در این مسیر بسیار دشوار  برای عبور دادن 
قطار توسعه آستارا از دست اندازهای پیش رویش گام 
نهاد و با  برنامه های محوری و بهره گیری از تجربیات 
افراد با دانش و داشتن روحیه کار جمعی و اهتمام به کار 
تشکیالتی در جهت بهره مندی از ظرفیت های مغفول 

مانده شهر آستارا اقدام کرد.
رنجکش در عرصه رسانه هم دستی بر آتش داشت و  
خود را از اهالی رسانه می دانست شاید همین باعث شده 
بود تا اهالی رسانه نیز از این انتخاب میمون و مبارک 

شاد شوند.
با حضور رنجکش  آنچه که بیشتر از همه اهمیت داشت 
این بود که بدنه مدیریتی شهرستان آستارا نیاز به یک 
به روز رسانی و بهره مندی از افراد خالق را در خود 
چه در عرصه برنامه  سازی و چه حوزه های مدیریت 

احساس می کرد.
-  پشتیبانی جدی از اجرای پروژه راه آهن و کار ریل 
گذاری، ایجاد بارانداز و افتتاح فاز اول پروژه راه آهن آستارا 

و آغاز بهره برداری رسمی و صادرات و واردات ریلی
-  الیروبی رودخانه آستاراچای پس از ۵0 سال

-  آغاز احداث سد الستیکی در صدد حل مشکل آب 
شرب منطقه 

-  حمایت از طرح های توسعه گردشگری و تشویق 
سرمایه گذران اعم از پارک بی بی یانلو، ساحل سفیر امید، 
استیل، آبشارالتون،  سایت پروازی و پارک دلفیناریوم که 

با حضور سرمایه گذاران در حال انجام است
-  فراهم آوری بستر رشد فعالیت های اجتماعی برای 
اولین بار در آستارا با اعطای 8 مجوز ngo در زمینه 

های مختلف
-  برگزاری همایش های متنوع در راستای برندسازی 
شهرستان مرزی بندر آستارا بویژه همایش فرصت ها و 

محدودیت های سرمایه گذاری 
-  ساماندهی فعالیت های گمرکی و حمایت از فعالیت 
های رسمی در توسعه صادرات و حضور مداوم مسئوالن 

کشور در این زمینه
-  توجه جدی به مقوله پدافندغیرعامل بعنوان یک 
ضرورت در شهرستان و تدوین اولین شناسنامه پدافند 

غیرعامل شهرستان و برگزاری نشست ها و سمینارها
-  تحرک بخشی به حضور مستمر مدیران ارشد کشور 
و استان و حضور بالغ بر ۵00 نفر از مدیران ارشد ظرف 
دوسال اخیر برای پیگیری مسائل و مشکالت شهرستان

-  توجه به منابع انسانی بومی شهرستان آستارا و انتصاب 
بالغ بر هشتاد درصد از مدیران بومی دستگاه های اجرایی 
و انتصاب دو معاون فرماندار بومی برای اولین بار از آستارا

-  برخورد قاطع با سو استفاده کنندگان و کوتاه کردن 
دست منفعت طلبان از منافع شهرستان و برقراری ارتباط 
مستقیم با مردم و نخبگان و توجه دیپلماسی عمومی در 

راستای توسعه شهرستان
-  ارتباط مستمر با افکارعمومی از طریق رسانه ها و 
اعتقاد به انعکاس فعالیت ها و برنامه ها به مردم و دریافت 

دیدگاه ها و نظرات آنان
-  توجه ویژه به مسائل امنیتی و حفظ امنیت شهرستان 
-  رشد اعطای تسهیالت اشتغالزایی و توجه به توسعه 
عمران روستاها و اجرای بیش از ۳00 پروژه عمرانی 

کوچک و بزرگ در آستارا
بخشی از اقدامات یونس رنجکش در ۲۳ ماه خدمت در 

سنگر فرمانداری شهرستان آستارا بوده است.

آنکه رنج کشید  !

7

ورزشــی  . اجتماعی  نامه  دوهفته 

 نیمه اول بهمن ماه 1۳۹۷
 سال سوم
 شماره ۲۲

یادداشت

دکتر رنجکش، دارای دیدگاه های  انتظامی  و امنیت مبتنی بر  واقعیات بود

نگاهی بر کارنامه دکتر رنجکش در حوزه علم و دانشگاه 

از سرهنگ رسول عزیزی یادداشتی 

سرهنگ رسول عزیزی فرمانده سابق نیروی انتظامی شهرستان آستارا 
که هم اکنون فرماندهی نیروی انتظامی الهیجان را بر عهده دارد در 
مطلبی کوتاه به بیان خدمات دکتر رنجکش در حوزه انتظامی و امنیتی 

پرداخته است.
وی در این یادداشت آورده است: حدود شش ماه از حضور بنده در 
شهرستان آستارا به عنوان فرمانده انتظامي مي گذشت که جناب دکتر 
رنجکش به عنوان فرماندار این شهرستان مرزي و بندري معرفي شدند.

با توجه به رابطه حسنه اي که با فرماندار قبلي برادر عزیزم جناب 
مهندس شفقتي و بعد از ایشان سرپرست فرمانداري جناب مظفري 
و  ابهام  از  اي  باهاله  من  براي  رنجکش  دکتر  آقاي  حضور  داشتم 
سئواالت متعدد همراه بود، نگراني شدیدي از دیدگاه ها و نوع رابطه 
کاري که با ایشان خواهیم داشت و تردیدهایي که از نحوه مدیریت وي 

داشتم موجب سردرگمي و بدبیني شدیدي گردیده بود.
بعد از تشریفات مراسم معارفه، در اولین جلسه اي که با دکتر رنجکش 
هم صحبت شده و دیدگاه هاي وي را در خصوص مسائل انتظامي و 
امنیتي شنیدم خیالم راحت شد که با شخصیتي روبرو هستم که عالوه 
بر ویژگي هاي فرهنگي بارزي که دارند، داراي دیدگاه هاي انتظامي و 
امنیتي مبتني بر واقعیات هستند و در این زمینه نیز توانایي هاي خاص 

خود را دارند.
اینجانب به عنوان عضوي از شوراي تأمین و فردي نظامي نیاز به اغراق 
یا تملق ندارم اما با توجه به ریشه اي که در این خطه از خاک مقدس 
میهن عزیز دارم از اعماق وجودم دوستدار این هستم که هر اتفاقي 
که در این دیار رقم مي خورد به خیر و صالح مردم عزیز و با فرهنگ 
منطقه باشد و لذا با توجه به اقدامات مثبتي که در دوره فرمانداري آقاي 
رنجکش در این شهرستان رقم خورد بر خود وظیفه مي دانم قدردان 
زحمات ایشان باشم و از همکاري و تعاملي که ایشان با نیروي انتظامي 

شهرستان داشتند مراتب تشکر و سپاس خود را بیان دارم و به گوشه اي 
از اقداماتي که با حمایت و پشتیباني و مساعدت هاي مادي و معنوي 

ایشان تحقق یافت اشاره نمایم.
در طول مدت ماموریت اینجانب در شهرستان آستارا با پشتیباني فني 
جناب رنجکش اقدامات مناسبي براي تجهیز قسمت هایي از یگان 
هاي انتظامي به سیستم هاي امنیتي بصري با هزینه اي بالغ بر سیصد 
میلیون ریال تحقق پذیرفت. در تأمین قسمتي از هزینه هاي بازسازي و 
زیباسازي دو یگان از واحدهاي انتظامي شهرستان مساعدت هاي قابل 

توجهي به شهرستان داشتند.
با پیگیري و تالش ایشان و تأمین اعتبار فنداسیون و ستون هاي طبقه 
اول کالنتري 1۲ عباس آباد با اعتباري بالغ بر یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال احداث گردید. در تأمین برخي از اقالم و تجهیزات فني که 
تهیه آن از منابع برون سازماني ممکن و در امور انتظامي تاثیر گذار بود 

ایشان بدون اندک تردیدي پیشگام بودند. 
همچنین در طول این مدت در اکثر مناسبت ها و برنامه هایي که در 
حوزه شهرستان انجام مي پذیرفت وهمکاران اقدامات مضاعفي را به 
دوش مي کشیدند جناب دکتر رنجکش شخصاً حضور یافته و ساده و 
صمیمي ابراز لطف و دلجویي مي نمودند که این قدرشناسي خالصانه در 

ایجاد روحیه و انگیزه در کارکنان تاثیر بسیار خوبي داشت.
هاي  دوربین  به  شهرستان  تجهیز  براي  بسیاري  هاي  برنامه  البته 
خیاباني؛ ایجاد شهر هوشمند ترافیکي-انتظامي استفاده از دوربین هاي 
پالک خوان در ورودي استان ؛ ایجاد پاسگاه در مسیر حیران و برنامه 
هاي متعدد دیگري در بلند مدت وجود داشت که فرصت اجرایي نمودن 

آن فراهم نشد.
آنچه که مسلم است تمام اقدامات مطلوب ذکر شده در سایه همدلي؛ 
و  با محوریت  تامین  اعضاي محترم شوراي  بین  تعامل وهمگرایي 

مدیریت جناب رنجکش همکاري وهمراهي برادر عزیزم جناب داداشي 
از  بسیاري  و  اسالمي  نماینده محترم شهرستان در مجلس شوراي 
مدیران دلسوز محقق گردید و بنده این سعادت را داشتم که در مقطعي 
حساس و مطلوب افتخار همکاري باعزیزاني را در شوراي تامین داشته 
باشم که هریک به نوبه خود مدیري توانمند، دلسوز وهوشمند بوده و در 
پیشبرد امور شهرستان سهم به سزایي را در حمایت و پشتیباني از طرح 

هاي مهم ایفا نموده و تاثیر گذار بودند.
البته به نظر اینجانب مضاف برهمه فضیلت هاي خوبي که در تک 
تک اعضاي شوراي تأمین و بسیاري از مدیران  و بزرگان شهرستان 
وجود داشت و موجبات پیشرفت امور در موضوعات متنوع بود اهتمام 
خاص جناب رنجکش به امورانتظامي و ایجاد امنیت پایدار که بسترساز 
تمام اقدامات اقتصادي سیاسي و فرهنگي بود در سایه تربیت و تجربه 

ایشان در محیط زندگي شخصي شان شکل گرفته بود؛ با توجه به اینکه 
ایشان از خانواده ناجا بوده و پدرشان از پیشکسوتان نیروهاي انتظامي 
هستند نگرش ایشان به موضوعات انتظامي و امنیتي مبتني بر تجربه 
اي از دوران هاي گذشته تا به حال بوده و این امر دکتر رنجکش را به 
سیاست مداري امنیت پایه تبدیل و توانمندي هاي ایشان را در حوزه 
هاي مختلف اثبات مینمود و فرصت مناسبي را در منطقه براي پیشبرد 
امور فراهم نموده بود و در طول مدت حضور بنده همواره مسیرانجام 
وظایف انتظامي در شهرستان در جهت تعالي و حرکت روبه جلو بوده  و 
یقیناً براي مردم فهیم شهرستان خاطره خوب و خوش فعالیت هایي که 
به صورت خاص در جهت بسترسازي و برنامه هایي مبتني بر چشم انداز 
آینده نگرانه و درخشان براي منطقه بود را فراموش نخواهند کردهر چند 
که به نوبه خودم از اینکه از این فرصت مناسب نتوانستیم بهره کاملي 

ببریم ناخرسند بوده و شرمنده مردم بزرگوار هستم.
به شخصه بسیار عالقمند بودم که فرصت بیشتري براي ایشان و 
مجموعه اعضاي شوراي تأمین فراهم مي شد تا بتوان عالوه بر تحکیم 
و ایجاد ثبات مدیریت حاکمیتي در شهرستان برنامه هایي که به گوشه 
بسیار کوچکي از آن اشاره شد را درشهر زیباي آستارا عملیاتي مي 

نمودند.
اما تقدیر چنین بود....

 به نوبه خود اعتقاد راسخ دارم دکتر رنجکش؛ باتوانمندي هاي علمي 
–فرهنگي  و بینش سیاسي که دارند در هر کجایي که مسئولیتي را به 
ایشان واگذار نمایند با پشتکار و روحیه انقالبي؛ دلسوزانه و امانتدارانه 
به ایفاي وظیفه اخالقي و قانوني خود پرداخته و متعهدانه ایفاي نقش 
خواهند نمود براي ایشان و تمام کارگزاران دلسوز نظام مقدس جمهوري 
در سایه حضرت  و  قوا  فرماندهي کل  زعامت  ایران تحت  اسالمي 

ولیعصر )عج( از صمیم قلب آرزوي توفیق و سربلندي دارم.

توفان سماپور
 دبیر سابق شورای هماهنگی دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی آستارا
مسئولیت های اداری اغلب عمری محدود دارند بطوریکه افراد پس از 
طی مدتی ناگزیر به تغییر محل و سمت فعالیت خود هستند و آنچه 
که باقی می ماند کارنامه عملکرد افراد در آن مسئولیت است. اکنون 
نیز که خبر انتصاب فرماندار جدید برای آستارایمان منتشر شد، پایانی 
بود بر دوره ای تقریبا دوساله بر فعالیت های دکتر رنجکش فرماندار 
بر  مروری  اینجا  در  که  دارد  جا  لذا  شهرمان.  فرهنگی  و  پرتالش 
فعالیت های انجام یافته در دوران مسئولیت ایشان در حوزه دانشگاه 

و علم و فرهنگ داشته باشیم.
فرماندار  یک  بعنوان  رنجکش  دکتر  انتصاب  با  بینی  پیش  طبق 
مراکز  در سطح  ساله  چندین  تدریس  سابقه  و  عالی  تحصیالت  با 
و  فرهنگی  های  عرصه  در  مستمر  فعالیت  و  استان  دانشگاهی 
به رگ های دانشگاه ها و مراکز علمی-  تازه ای  اجتماعی، خون 
فرهنگی آستارا تزریق شد. ابتکار ایشان در تشکیل شورای هماهنگی 
برای  که  آستارا  شهرستان  عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه 
انجام  شهرستانی  سطح  در  کشور  شاید  و  استان  در  بار  نخستین 
پذیرفت سرآغاز تحرکات مثبت آتی در این حوزه گردید. این شورا 
که با ریاست فرماندار و عضویت روسای دانشگاه ها و پارک علم و 
فناوری و در قالب برگزاری جلسات منظم ماهیانه ایجاد شده بود، با 
هدف کلی رفع مشکالت متداول در زمینه پژوهش های کاربردی و 
به حرکت در آوردن دوباره چرخ نیمه ساکن علم و فناوری و پژوهش 
اقدامات  و  ها  فعالیت  این  اهم  نمود که  فعالیت  به  آغاز  شهرستان 

عبارتند از:
-  کمک به رفع مشکالت مختلف سخت افزاری و نرم افزاری جاری 

دانشگاه ها به عنوان نهادهای تاثیرگذارتر در مسائل اجتماعی
-  استفاده از پتانسیل های علمی مدرسان، پژوهشگران و اعضای 

هیات علمی دانشگاه ها )با ایجاد کارگروه های تخصصی مختلف و 
اخذ نظرات مشورتی در جهت حل مشکالت و برنامه ریزی در حوزه 

های گوناگون(
-  برنامه ریزی برای برگزاری همایش های منطقه ای، ملی و بین 
المللی با هدف استفاده از توان علمی پژوهشگران منطقه )در جهت 
رفع مشکالت شهرستان و منطقه و نیز معرفی پتانسیل های سرمایه 
گذاری شهرستان به سرمایه گذاران ملی و بین المللی و نیز فعالسازی 

گردشگری علمی(
-  هدایت پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی به سمت 
ایده ها و مشکالت حوزه های  فراخوان جذب  بومی)با  موضوعات 
ارائه  مختلف اداری، اقتصادی و فرهنگی شهرستان، جمع بندی و 

لیست موضوعات به اساتید و گروه های علمی دانشگاه ها و تعیین 
مشوق ها و حمایت های مالی برای پایان نامه های با موضوعات 
بومی(-  سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت برگزاری کارگاه 
های آموزشی، رویدادهای کارآفرینی )استارت آپ( و نشست های 

علمی با جوامع هدف و حوزه های تاثیر گوناگون
-  برگزاری جلسات مشترک مابین دانشگاهیان  با روسای ادارات و 
فعاالن اقتصادی  شهرستان )جهت ایجاد و تحکیم پیوند بین دانشگاه 

و صنعت(
در  این چنینی  فعالیت های  و  ها  ریزی  برنامه  باید گفت که  البته 
صورت استمرار و حرکت صحیح در میان مدت و بلندمدت جواب 
خواهد داد و موجبات ارتقای سطح علمی دانشگاه ها و پژوهشگران 

و نیز کاربردی شدن علوم و در پی آن رشد و توسعه شهرستان را 
فراهم خواهد ساخت.

دکتر رنجکش در دوران مسئولیتش در آستارا یعنی شهری که از قدیم 
فرهنگش نامش را آوازه ایران نموده است، در بخش فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی نیزکارنامه درخشانی از خود بجای گذاشت. دوران 
ایشان که دارای سوابق فعالیت متعدد در عرصه های روزنامه نگاری 
و مدیریتی گروه های مردم نهاد و فعاالن اجتماعی بود، با برگزاری 
جشن های کم نظیر مردمی در مناسبت های گوناگون ملی و مذهبی، 
نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف بومی و محلی و مطبوعاتی در 
گستره محلی، استانی و کشوری در کنار برگزاری جلسات متعدد هم 
اندیشی و تقدیر از نخبگان فرهنگی آستارا و کمک به احیای تاریخ 
و هویت آستارا با تالش در جهت تثبیت قلمرو جغرافیایی شهرستان 
و  موزه  اندازی  راه  با  فرهنگی  میراث  به  توجه  و  رسمی  اسناد  در 
فعالیت های  در عرصه  به دوران طالیی   ، باستانی  آثار  ساماندهی 
فرهنگی و اجتماعی آستارا تبدیل شد. رتبه اول آستارا در کنار رشت 
در تعداد مجوز های صادره برای گروه های مردم نهاد و انتخاب چهره 
های جوان و با قابلیت فرهنگی و دانشگاهی بومی در سمت های 

شهرستانی از نشانه های بارز این دوران است.
در پایان، ضمن سپاس از کلیه تالش ها و فعالیت های مثبت، ماندگار 
و بی بدیل دکتر رنجکش که بی شک ایشان را در کنار مهندس 
شفقی به ماندگارترین فرمانداران آستارا تبدیل نموده است، برایشان 
در مسئولیت های آتی آرزوی پیروزی و موفقیت را داشته و برای 
فرماندار جدید و جوانمان جناب آقای رستم زاد و آستارای زیبا نیز 
آرزوی موفقیت و روزهای خوب را دارم. همچنین امیدوارم که بزودی 
با قدرت تعامل و چانه زنی باالی خود به  اندرکاران امر نیز  دست 
رشد نیروهای نخبه جوان و بومی آستارایی کمک نموده تا آنها نیز 
بتوانند فرصت خدمت در قامت یک فرماندار در این استان و یا سایر 

استانهای کشور را داشته باشند.

سروش وظیفه رییس شورای اسالمی شهر استارا در یادداشتی از شخصیت 
دکتر رنجکش فرماندار این شهرستان تجلیل به عمل آورده و گفت:

آقای رنجکش بدلیل شخصیت رسانه ای از تشخیص و ریزبینی خاصی در 
شناخت بافت های اجتماعی و سیاسی و استعداد شهر آستارا برخوردار بود. 
ایشان از قدرت گفتمان و تحمل نظرات مخالف و طرف مقابل در جلسات 

برخوردار بود و حوصله باالیی در تحمل عقاید مدیرانش با احترام داشت.
-  برگزاری اولین سمینار سرمایه گذاری نسبت به ارائه استعداد شهری 
و دعوت از سراسر کشور برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و 
بردن نام آستارا بر روی انتن سرمایه گذاری در حد ملی و عرضه قابلیت ها 
و استعداد شهر آستارا برای سرمایه گذاران کل کشور و ایجاد درامد های 

پایدار و بحث اشتغال 
-  تالش در جلب نظر مدیران استانی و جذب اعتبار برای ایجاد شناگاه 
برای  پایدار  درامد  یک  ایجاد  و  استان  در سطح  پایلوت  بعنوان  مدرن 
شهرداری ساالنه 1میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای همشهریان و جذب 

گردشگران 
-  کمک فکری دائمی به شورای شهر و رایزنی های استانی و مراجعات 
مکرر به مرکز استان و مکاتبات متعدد در جهت رفع موانع در اجرا و جذب 

اعتبار در طرحهای عمرانی شهرداری
-  برگزاری همایش و نمایشگاه خبرنگاران کل کشور برای اولین بار در 

شهر آستارا و جلب افکار عمومی کل کشور به استعدادهای شهر 
و دعوت از خبرنگاران به منطقه حیران و تله کابین و 
استفاده از قلم انها برای سراسر کشور در تثبیت حاکمیت 
سرزمینی گیالن و شهر آستارا بر منطقه حیران که 

نشان از درایت سیاسی ایشان بوده است
-  تشویق و تاکید و ایجاد جلسات متعدد در خصوص اجرای پارک بزرگ 
کنار دریاچه استیل که از جاذبه های گردشگری این شهر بوده وایجاد 
گروهای مردم نهاد و تشویق انها در جهت بهداشت محیطی سواحل و 

دریاچه استیل و محیط جنگلی شهر آستارا 
-  پیگیری در بخش فرهنگی و تاریخی و شناساندن اثار تاریخی شهر 
آستارا بعنوان یک سرمایه و احیا مدرسه تاریخی داریوش و موزه حکیم 
نظامی و احیا مقبره خیوی و دعوت و تجلیل از بزرگان و چهره های 

ماندگار شهر استارا 
-  پیگیری ایجاد پارک دلفین در کنار دریا و دعوت از سرمایه گذار و تهیه 
نقشه جات اولیه و جلسه های متعدد با شوراها در راستای عملی شدن این 

طرح که از درامدهای پایدار شهر ایجاد اشتغال برای همشهریان میباشد
-  تاکید فراوان و پیگیری در تحقق طرح عمرانی سنگ فرش بازار بزرگ 
ساحلی آستارا و مکاتبات متعدد در جهت رفع موانع اجرای 
این طرح و بحث جمع اوری دکه های رها شده در 
سطح خیابان بازار و ساماندهی و زیبا سازی شکل بازار 

زحمات زیادی کشیدن 
برخالف برخی فرمانداران سابق در استخدام مدیران 
شهر از مدیران بومی و جوان استفاده کرده بدور از فامیل 
گرایی و دوست گرایی که در طول تاریخ این شهر 
که  خدماتی  از  بسیاری  و  نداشته  سابقه 
شاید در حوزه کاری بنده نبوده ولی در 

شهر احساس میشود.

سپاس بیکران به خداوند متعال، بخاطر عمری که به ما داد 
تا خدمتگذار مردم با فرهنگ و بازاریان محترم باشیم؛ بنده 
حقیر حدود ۲۷ سال بعنوان رییس اتحادیه صنف و چهار 
به عنوان  اتاق اصناف و دو دوره هم  دوره هیات رییسه 
رییس اتاق اصناف آستارا کار کردم. مرکز اقتصادی و بسیار 
مهمی که در نوع خود بسیار حائز اهمیت در معیشت مردم 

هست. 
اما نکته مهمی که می خواهم خدمتتان عرض کنم این 
است که در طول دوران خدمتم با مسئولین و فرمانداران 
زیادی کار کردم و این ارتباط بین اتاق اصناف و ادارات، 
مخصوصا فرمانداری برای هر دوره این نظام بسیار حائز 

اهمیت بوده است.
تاریخ پنجم اسفند ۹۵ در استارا بخاطر ورود دکتر رنجکش 

فرماندار جدید به این شهرستان را باید یکی از پر اهمیت ترین تاریخ ها از نظر اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی دانست، چراکه این مقطع بحرانی ترین زمان از بعد سیاسی اقتصادی و 

اجتماعی شهرستان و کشور بود و سازگار کردن شرایط برای یک مدیر کار سختی بحساب 
نمی امد. اغلب افراد با علم به سوابق دکتر رنجکش می گفتند فرماندار شهری مثل آستارا 

بودن کار ایشان نیست.
ولی باید اذعان کنم که در طول این دوره ها من فرمانداری با این همه انرژی و با 

این همه استراتژی برای حل مشکالت و تنطیم برنامه برای توسعه شهرستان 
ندیده بودم.

البته فرمانداران قبلی هم به نوبه خودشان زحمات  زیادی کشیدند ولی 

دکتر رنجکش بسیار بیش فعال بود و 
بعضی اوقات من را نگران میکرد که به 

سالمتی خودشان صدمه می زنند. 
رنجکش  دکتر  اینکه  کالم  خالصه 
در  را  زحمت  و  تالش  بیشترین 
بحث  مخصوصا  بازار  و  اصناف  بحث 
کاالی قاچاق با در نظر گرفتن شرایط 
بازاریان  به  شهرستان  استراتژیک 

واصناف انجام دادند.
قابل  و  دوراندیش  شخصیتی  ایشان 
اعتماد برای حوزه ما بودند، تمام جلسات 
را خودشان تا به نتیجه رسیدن کار دنبال 
نشد  کار  میگفتن  همیشه  و  میکردند 
ندارد، فقط کافی است برتامه ریزی درست داشته باشید.  متاسفانه عدم وجود 
مدیران کارامد برای اجرای پروژه های ماندگار در زمان کوتاه مدیریت، ایشان 
ایشان  برای  از شهرستان شاید  رنجکش  دکتر  رفتن  البته  نبود.  کافی 
سکوی پرتاب خوبی باشد ولی برای شهرستان در حال حاضر مصلحت 

نبوده و نیست. 
ایشان مردمی ترین فرماندار این شهرستان بودند و من شخصا از 
بسیار  داشتم،  ایشان  تیم  با  که  و همکاری  ایشان  با  بودن  همراه 
خوشحالم و از خداوند منان برای ایشان موفقیت و سالمتی و برای 

هر شخصی که به این سمت تعیین خواهد شد ارزوی توفیق دارم.

: آستارا   رییس شورای اسالمی شهر 
دکتر رنجکش کمک فکری دائمی برای شورا و شهرداری بوده اند

: اتاق اصناف  مطرح کرد  رئیســه  باباشپور  عضو هیات  از عارف  یادداشــتی 
ساماندهی مناسب  اصناف و بازاریان و مبارزه با کاالی قاچاق



» مندرجات لزوما برتابنده دیدگاه نشریه نیست « 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: صاحب مقصودی
مدیراجرائی : بعثت همتائی

مجری چاپ : شرکت چاپ و نشر عطر کاغذ تاالب
نشانی :رشت خیابان سعدی.کوچه پورنقاشیان 

بن بست سوم.پالک88.طبقه چهارم
تلفکس : 013-42126896 

 همراه : 09111349302  
صندوق پستی:3457-41635    

نیمه اول بهمن ماه 1397* سال سوم * شماره 22 * قیمت 2000 تومان

www.khatteavval.com
info@khatteavval.com

دوهفته نامه  اجتماعی . ورزشی

یوسف هدایتی/ فعال رسانه ای
یونس رنجکش را کمتر کسی است در استان گیالن که نشناسد. ایده 
های فرهنگی و اجتماعی وی در طول دو سال گذشته در منصب 
فرماندار آستارا باعث تحقق اتفاق های خوب در این حوزه ها شده است.

یونس  ممتاز  از شاخصه های  یکی  خبرنگار  و  خبر  جایگاه  به  نگاه 
رنجکش است که توانسته ارتباط خوب و تنگاتنگی بین خود و اصحاب رسانه برقرار کند و به دلیل 
آشنا بودن با عالم خبر و خبرنگاری، در سخنرانی ها و مصاحبه هایش همواره ظرافت های کوزه گری 

را در این حوزه به نمایش می گذارد.
خبرنگاران به دلیل ارتباط مستقیم و بی پرده ای که با مردم برقرار می کنند در جریان بسیاری از 
مشکالت ریز و درشت منطقه خود قرار می گیرند و این مشکالت در قالب های مختلف با مضمون 
انتقاد نوشته می شود و چه بسیار مسئوالنی که با دارا بودن جنبه انتقاد پذیری توانسته اند به پیشرفت 
در حوزه کاری خود دست پیدا کنند و یونس رنجکش نیز از این گروه است زیرا بارها در خبرگزاری 
ها و نشریات خواسته ها و انتظارت مردم از فرماندار آستارا و یا عملکرد وی مورد انتقاد قرار گرفت 
ولی هیچ وقت شاهد اعتراض و جوابیه از سوی وی نبودیم و این مناعت طبع و سعه صدر در هر 

مسئولی می تواند عامل اصلی در موفقیتش باشد.
تاکید بر بعد فرهنگی آستارا

شهرستان آستارا را با نام فرهنگ و هنرش می شناسند و در این چند سال اخیر با افزایش کمی 
نشریات و نمایندگی خبرگزاری ها در این شهرستان شاهد برجسته شدن نام آستارا در خروجی رسانه 

های مختلف هستیم.
روزی نیست که در آستارا خبری تولید نشود و این نشانگر قابلیت ممتاز این شهرستان است و در 
دو سال گذشته نیز اخبار فرمانداری آستارا توانست این شهرستان مرزی را به یک قطب فرهنگی 

تبدیل کند.
برگزاری همایش ها، نشست ها، جشنواره های علمی و نمایشگاه هایی مرتبط با خبر و مطبوعات 
یکی دیگر از اقدامات شایسته فرماندار آستارا در طول دو سال گذشته بود که توانست این شهرستان 

را به عنوان یک قطب ممتاز در این حوزه به استان و کشور معرفی کند.
تالش برای ارتقای نام آستارا توسط هر کس که صورت بگیرد قابل تقدیر است زیرا نام این 
شهرستان با تمدن دیرینه و فرهنگ نابش گره خورده است و یونس رنجکش فرماندار آستارا از عهده 

این کار به خوبی برآمده است.

فاطمه صحرائی /  فعال اجتماعی
مسئول سازمان مردم نهاد بانوان خالق جوان آستارا گفت: آقای دکتر 
و  اجتماعی  امور  مدیرکل  بعنوان  که  ای  تجربه  به جهت  رنجکش 
فرهنگی داشتند، نگاه اجتماعی را سرلوحه برنامه ریزی های اجرایی 

شهرستان آستارا قراردادند که بازخورد موثری ظرف حتی مدت کوتاه دوسال اخیر را شاهد بودیم.
وی با اشاره به اعطای مجوز به 8 سازمان مردم نهاد در آستارا اظهار داشت : تا پیش از حضور آقای 
رنجکش تاکنون شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد در فرمانداری آستارا برای تعیین تکلیف 
پرونده ها و تقاضاهای تاسیس سازمان های مردم نهاد برگزار نشده بود که خوشبختانه با پیگیری 
های فرماندار محترم و این شورا اکنون آستارا صاحب هشت NGO در حوزه های گوناگون است.

صحرائی به نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه اجتماعی اشاره کرد و افزود : سمن ها، نماد و 
واسط مشارکت مردم هستند و مشارکت مردم نیز یکی از بازوهای اصلی فعالیت این گروه ها در 

رسیدن به آگاهی جامعه و توسعه است.
این فعال اجتماعی گفت: برای اولین بار توانمندی های این سازمان ها در آستارا در معرض دید عموم 
قرار گرفت که برگزاری اولین هفته اجتماعی و فرهنگی و همایش های مختلف با رویکردهای تماما 
مردمی و همچنین آموزشی از برنامه های تاثیر گذار دولت طی دوسال گذشته در آستارا بود که با 
تدابیر نماینده عالی دولت در شهرستان به خوبی انجام گرفت و امیدواریم در ادامه هم شاهد این 

رویکرد در برنامه ریزی های این شهرستان باشیم.

مدیر مجموعه گردشگری حیران شهرستان بندر مرزی 
استارا گفت: دکتر رنجکش همیشه با آغوش باز به 

مشکالت سرمایه گذاران رسیدگی می کرد.
میرصادق سیدی در گفتگو با خبرنگار خط اول اظهار 
داشت: جناب آقای رنجکش مرد عمل بود و اگر کاری 

در اختیار ایشان بود واقعا بدون منت انجام میداد.
وی افزود: دکتر رنجکش از زمان ورود به شهر استارا، 
در جهت حل مشکالت گردشگری با صمیمیت تمام 

تالششان را انجام می داد.
ابراز  مدیر مجموعه گردشگری حیران آستارا ضمن 

رضایت از فعالیت های انجام شده در حوزه گردشگری در زمان دکتر رنجکش گفت: در رابطه با 
مشکل پروانه که چندین سال ساختمان هتل در بال تکلیفی بود با تاَلش ایشان به سرانجام رسید و 
مسئله ایتم های پول در حوزه گیالن هیچ فعالیتی نداشت با پیگیری آقای دکتر رنجکش اکنون در 

سایت پائین مستقر شدند و مشغول فعالیت اقتصادی شدند.
وی ادامه داد: همیشه درب دفتر کار فرماندار بر روی سرمایه گذاران باز بود با آغوش باز به مشکالت 

افراد رسیدگی می نمودند و وجود ایشان قوت قلب برای ما بود.

تبدیل آستارا به قطب فرهنگی و رسانه ای

نگاه توسعه اجتماعی در برنامه ریزی های 
اجرایی شهرستان آستارا

دکتر رنجکش فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا برای اولین بار یکی 
از روحایون شهیر منطقه به نام محمد هاشمی را به عنوان مشاور خود در 

امور اهل سنت انتخاب کرد.
محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار خط اول در این خصوص اظهار 
داشت: دکتر رنجکش فرماندار آگاه و پرتالش، هیچ تبعیضی در زمینه 
هایی از جمله اقتصادی، فرهنگی و قومیتی نداشته و در راستای پیشرفت 

و توسعه منطقه تفاوتی بین مذاهب اسالمی قائل نبودند.
وی افزود: رنجکش چندین رییس اداره شهرستان آستارا را از اهل سنت انتخاب نموده و حتی برای 
اولین بار مشاوره اهل سنت نیز برای فرمانداری انتخاب و در مناطقی که محروم  بودند و مورد کم 

لطفی و فراموشی مسئولین در گذشته قرار گرفته بودند را با نگاه جدی سعی بر جبران داشت.
مشاور اهل سنت فرماندار آستارا ادامه داد: دکتر رنجکش معتقد بود که نباید هیچ یک از افراد کارآمد و 
توانمند به خاطر عقیده درعزلت بمانند از همین رو از همه کسانی که توانایی و قدرت عمل در عرصه 

های مختلف جامعه داشتند چه سنی چه شیعه دعوت به همکاری کرد.
هاشمی گفت : اهل سنت و شیعه آستارا در کنار یکدیگر با صلح و آرامش و ارتباط اجتماعی بسیار 

محکم زندگی می کنند و وحدت موجود الگویی شایسته ای برای سایر مناطق است.

وحانی اهل سنت آستارا :  ر
دولت در آستارا هیچ تبعیضی در زمینه قومی و مذهبی 

نداشته است
اسماعیل نوری رئیس شرکت بین المللی آذر رامان گیتی که مسئولیت احداث انتخاب چندین رییس اداره آستارا از اهل سنت

راه آهن بین المللی آستارا-آستارا را عهده دار است با قدردانی از تالش های 
فرماندار آستارا گفت : احداث پروژه بزرگ راه آهن آستارا با موانع و مشکالت 
بسیاری همراه بود که با نگاه نماینده عالی دولت در شهرستان آستارا به منافع 
ملی و توجه به بازنماندن از قطار توسعه اقتصادی و تجاری این بندر مرزی، 

خوشبختانه بسیاری از مسائل به خوبی مدیریت می شد.
نوری افزود : راه اندازی راه آهن آستارا - آستارا در خاک جمهوری اسالمی ایران 
تأثیرات بسیاری را در بخش های مختلف روابط دو کشور دارد و اثرات اقتصادی 
فراوانی در توسعه گیالن و آستارا خواهد داشت تا مردم نیز اثرات این ظرفیت 

بالقوه را بیش از پیش لمس کنند.
وی ادامه داد : دکتر رنجکش همواره رفاه عمومی مردم آستارا در اجرای این 
پروژه را مورد تاکید قرار میداد و تمام تالش های مجموعه دولت در شهرستان 
این بود که اجرای برنامه های توسعه ای با مدیریت صحیح موجب سلب 

آسایش مردم نشود.
وی با تاکید مجدد بر اثرات راه آهن آستارا در اقتصاد منطقه گفت : هم اکنون 
با قسمت حمل بار و اپریشن بیش از ۵00 نفر در این مجموعه در حال فعالیت 
هستند که با وجود بهره برداری فاز اول و  تکمیل نبودن پروژه اما ۲۶0هزارتن 
محصول بین دو کشور حمل شده و تکمیل فاز به فاز این پروژه موجب افزایش 

سهم درآمدهای اقتصادی در این محور می شود.

: آستارا  آستارا  -   راه آهن  پروژه  مسئول 

نگاه فرماندار آستارا به منافع ملی موجب تسریع در اجرای راه آهن آستارا – آستارا شد

مدیر مجموعه گردشگری حیران استارا:
دکتر رنجکش همیشه با آغوش باز به مشکالت سرمایه 

گذاران رسیدگی می کرد

نیما رهایی هنرمند فرهیخته و کمدین محبوب گیالن معتقد است: 
از زمانیکه دکتر رنجکش تصدی کار در آستارا را به دست گرفتند 
با صبوری و دلسوزی به مقوله فرهنگ  با چهره خندان و  همیشه 
و هنر در این شهرستان نگاه کردند از همین رو از جامعه هنری و 

فرهنگی تشکر و تقدیر ویژه ای از ایشان دارند.
وی در گفتگو با خبرنگار خط اول اظهار داشت: دکتر رنجکش برای 
تمامی روزها و عناوینی که در طول سال وجود دارد، برنامه های 
مختلف و مراسمات خوبی در نظر می گرفتند، نمونه اش هفته کتاب 
یا هفته اجتماعی بود، حتی برای اولین بار در آستارا مراسمی به مدت 
1۵ شب در تعطیالت نوروز کنار ساحل برپا کردند که بی نظیر بود. 
همچنین یک محل اختصاصی برای نمایشگاه دائمی آستارا در نظر 
گرفتند که نمایشگاه های مختلفی در آن برگزار شد، از همین رو باید 
تشکر ویژه ای از ایشان بخاطر توجه شان به بحث هنر کنم، چراکه 
را صبورانه  ما  و گالیه های  بودند و مشکالت  ما  فکر  به  همیشه 
گوش می دادند و با جدیت دنبال رفع مشکالت جامعه هنر از جمله 

افتتاح سالن نیمه کاره اداره ارشاد بودند.
نیما رهایی تاکید کرد: دکتر رنجکش از چهره های ماندگار، دوست 

داشتنی و واقعا یک فرماندار مردمی هنرمند بودند، ایشان هیچ وقت از دل 
مردم آستارا نخواهند رفت و مردم آستارا همیشه از ایشان به نیکی یاد خواهند 

کرد.
وی که در بحث گردشگری نیز سرمایه گذاری کرده است، گفت: من هر وقت 
از  باز، راهنمایی می کردند.  با رویی  این راستا مزاحم فرماندار می شدم  در 
همین رو باید بدون چاپلوسی بگویم ایشان فرماندار پرتالشی بودند و امیدوارم 

بعد از آستارا هر جا که رفتند، موفق باشند.
این هنرمند مردم را بازنده همیشگی بازی های سیاسی خواند و گفت: باالخره 
این عزل و نصب ها و بازیهایی که در عالم سیاست می شود و اینکه بعضی 
افراد را چه بر اساس مصالح و منافع شخصی و چه بر اساس خصومت هایی 
که ممکن است پشت پرده رخ داده باشد، جایگزین می کنند، همیشه ضررش 
را مردم می بینند، چراکه هر مسئولی از آستارا رفت به رتبه های خیلی باالتر 

رسیده است؛ مثل آقای عباسقلی زاده یا آقای شفقی و بدون شک 
برای دکتر رنجکش هم این اتفاق خواهد افتاد.

وی گفت: واقعا افسوس می خورم وقتی که میبینم این سرمایه های 
ملی در شهر خودمان بوده اند و نتوانستند )یا نگذاشتند( کار کنند. 
این عزل و نصب هایی که بر اساس خصومت شکل می گیرد، به 

هیچ عنوان به نفع مردم آستارا نبوده و نیست.
رهایی افزود: دکتر رنجکش در جهت حمایت از گیالن و حیران 
تالش کردند تا سردر ویژه ای را در گردنه حیران بسازند تا پایانی 
باشد بر بحث بی نتیجه تقسیمات کشوری؛ و این مهم جای تقدیر 
و تشکر فراوانی دارد به نظر من همه انسان های فرهیخته حتی 
دوستان هنرمند ما در اردبیل میدانند که این قصه ساختگی است 
و چیزهایی دیگه ای پشت آن بوده است. همه می دانند سرحدات 
گیالن از جنوب به قزوین و از شرق به رودسر و از غرب تا تونل 
گردنه حیران ادامه دارد، این محدوده جغرافیایی را سال های سال 
خود  موقع  به  تدبیر  با  فرماندار  آقای  خوشبختانه  و  میدانند  همه 
بیاورند  قومیتی پیش  اختالف های  جلوی کسانیکه می خواستند 

را گرفت
آقای دکتر  البته  داشت:  اظهار  فرماندار  از  ای  گله  ابراز  پایان ضمن  در  وی 
رنجکش هم مثل همه آدمهای دیگر کامل نیستند و نقاط ضعفی هم  دارند 
یکی از این نقاط ضعف، کم تحمل بودند در مقابل بعضی خاسته ها که ممکن 
است به ضعم ایشان نامعقول بوده باشند که البته این مورد در مقایلکارهای 
بزرگی که جناب فرماندار بخصوص در حوزه بهداشت  پزشکی و صد البته هنر 

و فرهنگ کرده اند به چشم نمی اید.

اقلیم خزر و اختصاصا شهرستان مرزی بندر آستاراست که به 
دلیل دارا بودن 18 کیلومتر از طول نوارساحلی و دیگر جذابیت 
های پیرامونی اش که در ادامه خواهیم شمرد، آوردگاه قابل 
اعتنایی درغرب استان گیالن نام گرفته است که عالوه بر 
دریایی  نیازهای« گردشگری  است  قادر  متبوعش،  استان 
»غرب کشور را نیز پاسخ دهد و با تکیه بر امکانات ملی 

در تولید ثروت محلی افق های موجود را چابک تر نماید.
زیرساختی  حتی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  بافت  به 
شهرستان مرزی بندر آستارا باز می گردیم. شهرستانی که به 
دلیل دارا بودن بازارچه ساحلی معروفش از دیریاز مورد توجه 
گردشگران سنتی بوده است و با وجود تغییر نسل مهمانان 
برای  جا  هنوز  اخیر،  سالهای  در  مشتریان  ذائقه  تحول  و 
سوزن انداختن ندارد و خانواده ها آنجا را محلی برای خرید 
اجناسی می دانند که هر مسافری مجاب به تهیه آنهاست. 
سوغاتی های دم دستی غالبا ارزان قیمت و سبک وزن که 
به دلیل تنوع، سهولت در حمل و نقل، خانواده پسند بودن و 
غیره خریدشان کماکان برای مسافران جذاب است. از این 
خاصیت قدیمی سواحل آستارا که بگذریم نگاه به تاریخچه 
این شهرستان نشان می دهد که این اقلیم در دیباچه کهن 
خود دارای مردمان صمیمی و با فرهنگی است که به عنوان 
از  کاملی  نسبتا  درک  توریسم،  صنعت  واقعی  کارگزاران 
فرهنگ گردشپذیری دارند. به طوری که » آستارا لی الر« 
درک کرده اند می بایست همسفرگی مسالمت آمیزی را 
با مهمانان خود داشته باشند و این تفکر » منافع محور« 
در میان آنان نهادینه شده است.فرهنگ گردشپذیری که 
شاید در دیگر شهرهای مشابه کمتر به چشم آید و مردم 

در مراودات اجتماعی، گاها توریست را » غریبه » بدانند اما 
این نوع از نگاه غیر حرفه ای هرگز در شهرستان آستارا به 

چشم نمی آید.
اما سوی دیگر، آستارا در مبحث صنعت توریسم با پتانسیل 
های جدیدی روبه رو شده است و در اوضاع رکود عمومی 
که اقتصاد نفتی ما با آن دست و پنجه نرم می کند این 
شهرستان با گردش مالی کم نظیر خود در چنین حوزه ای - 
نسبت به دیگر نقاط کشور- توانسته است نظر کارشناسان و 
سرمایه گذاران را به خود جلب نماید. جایی که بافت سیاسی 
درک  با  نیز  فرمانداری شهرستان  آن  درراس  و  اجتماعی 
اوضاع در ۲۶و۲۷بهمن ماه سال گذشته با برگزاری » اولین 

همایش ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در 
شهرستان آستارا« با زیرکی هرچه تمامتر، محوریت صنعت 
توریسم را حاکم بر فضای همایش نمود و با ارائه اطالعات 
خواهیم  ادامه  در  که   - قابلیت های شهرستان  از  کاملی 
شمرد – فضای سرمایه گذاری استان و کشور، ملتفت این 
موضوع گردید که به لحاظ نسبی این پهنه از مرز کشور 
دارای چه پتانسیل های پیدا و پنهانی است و با برجسته 
مشابه،  اقلیم  سایر  به  نسبت  موجود  های  تفاوت  نمودن 
ساحلی  نوار  متوجه  را  مطالعاتی  های  شاخک  از  بسیاری 
آستارا کرد که نمونه هایی مانند سرمایه گذاری در بخش 
تفریحات هوایی با پرنده های سبک، پروژه عظیم ساخت 

مبلمان ساحلی در ساحل سفیر امید، پارک آبی دولفیناریوم 
،آغاز مطالعات ساخت رستوران دریایی، شهربازی کودکان 
و... که اکثر آنها محصول همین اطالع رسانی ها و نمایاندن 
ظرفیت های شهرستان به سرمایه گذاران متنوع در حوزه 

های متعدد است.
از دیگر موهبت های شهرستان آستار در مبحث گردشگری، 
موقعیت منحصر به فرد این قسمت از سرزمینمان در جذب 
توریسم سالمت است که چنین مبحثی سالیان اخیر جایگاه 
بسیار رفیعی را در جهان پیدا کرده است. جایی که بلوک 
های منطقه ای مانند آنچه در پیرامون خزر موجود است 
از کشورهای  در یکی  به سطح خدمات سالمت  توجه  با 
همسایه و تفاوت قیمت های آن کشور با سایرین، همچنین 
دسترسی های ارزان، امنیت،هتلینگ همراهان و مفاهیمی از 
این دست، بازار سالمتی تشکیل میشود که در این شبکه نیز 
شهرستان آستارا دارای رزومه بوده و پتانسیل های استفاده 

نشده معنا داری دارد.
اختصاصا ساحل  و  آستارا  بندر  مرزی  پایان شهرستان  در 
زیبایش را یکی از بهترین نقاط کشور برای سرمایه گذاری 
های دوسویه می دانیم که در یک رابطه متقابل هم نفع آن 
برای مردم سراسر میهنمان وخصوصا مردم غرب کشور باشد 
که دسترسی کمتری به چنین امکاناتی دارند و هم آنکه 
انتفاع مالی آن به مردم بومی برسد که سود حاصل از ثروت 
سازی های محلی درهر اقلیمی میتواند از فشار بر بودجه 

های ملی تک محصولی تا میزان بسیار باالیی بکاهد.

با تدبیر به موقع فرمانداری، جلوی تحرکات برخی اختالف های قومیتی گرفته شد
: آستارایی  ــناس  نیما رهایی هنرمند سرش

برد یاد نخواهد  از  را   آقای رنجکش  ــتارا    آس جامعه هنری 

خیز بلند آستارا برای نیازهای گردشگری دریایی غرب کشور


