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یوسف زاده گفت: انجام نخستین پیوند کبد در استان گیالن، نتیجه سالیان سال 
تجربه دانشگاه علوم پزشکی گیالن است.

رییس  دا(؛  )وب  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اعالم خبر انجام اولین پیوند موفقیت آمیز کبد شمال 
کشور در بیمارستان رازی رشت، گفت: این اقدام در راستای برنامه راهبردی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن و حرکت در مرزهای دانش انجام شده است و می تواند نوید 

بخش تحقق برنامه های ارزشمند دیگر در حوزه سالمت این استان باشد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، انجام نخستین 
پیوند کبد در استان  گیالن را نتیجه سالیان سال تجربه دانشگاه عنوان کرد و افزود: 
انجام عمل پیوند کبد فرایندی بسیار پیچیده است و نیاز به تجهیزات، ساز و کار 
خاصی دارد. در این خصوص هماهنگی تیمی، برنامه ریزی و مدیریت بسیار حایز 
اهمیت است اما با دشواری های فراوانی که در زمینه انجام عمل پیوند وجود دارد، در 

حال حاضر، در بسیاری از استان ها انجام این پیوند امکانپذیر نیست.
دکتر یوسف زاده چابک، یادآور شد: این مهم با همکاری مرکز پیوند کبد دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز که بزرگترین مرکز پیوند کبد در جهان است و با فراهم آوردن 
امکانات و تجهیزات الزم به انجام رسید. در این زمینه، افرادی متشکل از کادر 
پزشکی، بیهوشی، پرستاری  و ICU، برای آموزش به شیراز اعزام شدند و در 
نتیجه این کار تیمی و برنامه ریزی شده، امروز شاهد انجام موفقیت آمیز پیوند کبد 

در استان گیالن هستیم. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به مردم 
منطقه شمال ایران به ویژه مردم استان گیالن، اظهار داشت: سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و استان در تامین هزینه های این عمل، نهایت همکاری را 

داشتند.
وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال گذشته 
تاکید کرد: این اقدام در راستای برنامه مذکور و پیشرفت در علوم مختلف به ویژه 
علم پزشکی است و می تواند نوید بخش تحقق برنامه های ارزشمند دیگر باشد . 
چون انجام این عمل نیاز به تکنیک باال دارد و باعث رشد  توانمندی های جراحان 
ما خواهد شد. رییس دانشگاه در پایان اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد پیوند مغز 

استخوان، پیوندهای سلول تراپی و به امید خدا پیوند قلب و ریه در گیالن باشیم.
نخستین عمل پیوند کبد در گیالن به همت تیم جراحی بیمارستان رازی رشت بر 
روی بیمار 34 ساله ای که از بیماری سیروز کبدی رنج می برد به انجام رسید. در 
حال حاضر انجام این پیوند موفقیت آمیز بوده و بیمار جهت گذراندن دوران نقاهت 

هم اکنون در بخش پیوند بیمارستان رازی رشت بستری است.
گفتنی است؛ این مهم به دنبال اهدای عضو بیمار 26 ساله ای به انجام رسید که 
بر اثر تصادف در بیمارستان پورسینای رشت، دچار مرگ مغزی شده بود. بی تردید، 
امروز شاهد گشودن افق های جدیدی در بهداشت و درمان گیالن هستیم، افق 
هایی که می تواند نوید بخش فردایی روشن در زندگی مردمان دیارمان-گیالن، 

باشد.

تصویر فوق، عکس یک گدا نیست، بلکه گفته می شود پزشکی متبحر از 
اهالی شرق گیالن بود که به سبب مطالعه زیاد به این حال و روز افتاده، 
در توضیح این تصویر هم آمده بود که دکتر عبداهلل طبق عادت کتابی از 

کتابفروشی قرض می گرفته و در همانجا مشغول مطالعه آن می شد.
مشت نمونه خروار است؛ گیالن محل بروز اولین های فرهنگی زیادی بوده 
است؛ اولین تئاتر، اولین روزنامه، اولین مدرسه دخترانه، اولین چاپخانه و حتی 
اولین کتابخانه عمومی؛ همه اینها نشان می دهد اگر شنیدیم سرانه مطالعه 
گیالنیان بیشتر از میانگین کشوری است نباید تعجب کنیم. حتی میانگین 

سرانه سواد در گیالن نیز حدود 3 درصد از میانگین کشوری بیشتر است.
اگر از آن اشتباه فاحش در سال 1391 که به عمد یا سهو سرانه مطالعه در 
گیالن را 71 دقیقه  اعالم کرد، بگذریم،)یعنی حتی بیشتر از کشور فرانسه 
که با 69 دقیقه اهل مطالعه ترین مردم دنیا را دارا هستند،( می بینیم گیالن 
امروزه با 14 دقیقه مطالعه حدود یک دقیقه از میانگین کشوری جلو تر است. 
این اتفاق مهم حتی مسئولین امر را به وسوسه انداخت تا در مصاحبه هایشان 
صحبت از تبدیل گیالن به پایتخت کتاب در کشور کنند غافل از اینکه زیر 
ساختهای مطالعه به هیچ وجه در گیالن فراهم نیست. آنها گیالن را به 
سبب پیشینه فرهنگی و همچنین آمار خوب سرانه مطالعه، شایسته میزبانی 
از عنوان پایتخت کتاب می دانستند اما اخیرا اظهارنظری ناراحت کننده همه 

داشته های گیالن را پنبه کرد؛
هرچقدر که سرانه مطالعه گیالن در کشور رشد داشته و باال بوده است سرانه 

فضای مطالعه در گیالن باتوجه به میانگین کشوری بسیار پایین بوده و حتی 
شرم آور است.

در گیالن به ازای هر یکصد نفر،  یک متر و 21 سانتیمتر فضای مطالعه وجود 
دارد در حالیکه این مهم در کشور بیش از دو متر است و در دنیا به بیش از 
هشت متر برای هر یکصد نفر می رسد. و نکته تاسف بار تر اینکه شهرستان 
رشت که مدعی راه اندازی اولین کتابخانه در ایران است با 80 سانتی متر 
مربع فضا برای هر یکصد نفر در بین 16 شهرستان استان گیالن، پایین ترین 

رتبه و در ردیف آخر جا خوش کرده است.
بنابراین به دکتر عبداهلل و امثالهم حق می دهیم که کتاب مقروضی را پای 
همان کتابفروشی مطالعه کنند و پس بدهند، شاید آن مهم در دهه 40 یا 
50 رخ داده باشد اما قطعا امروزه با چندین و چند پروژه نیمه تمام در بخش 
کتابخانه سازی قطعا دکتر عبداهلل های زیادی که دیگر مثل دهه 40، 50 
رویشان نمی شود دم در کتابفروشی اقدام به مطالعه کنند به ناچار از اندک 
انگیزه خود گذشته و تنها نقطه قوت گیالن یعنی سرانه مطالعه را هم به مانند 

سرانه فضای مطالعه پایین بیاورند.
بنابراین همه باید کمک کنند؛ البته از بخش دولتی قطع امید کرده ایم و 
بخش خصوصی هم قطعا با دو دو تا چهار تا کردن انگیزه ای برای احداث 
کتابخانه در آنها نمی توان یافت تنها می توان روی کمک خیرین حسا ب باز 
کرد خیرینی که خوشبختانه اینقدر مدرسه ساختند که فکر کنم دیگر به اشباغ 
رسیده باشد کشور  اکنون می توانند با ورود به بحث کتابخانه سازی انجمن 
خیرین کتابخانه ساز را هم فعال تر کنند.آری بشتابید، گیالنیان اهل مطالعه و 

با فرهنگ جایی برای مطالعه کتاب ندارند.

انجام نخستین عمل پیوند
 کبد شمال کشور در گیالن

گیالنی ها  ؛ 
پناه اهل مطالعه اما بی سر

33133511

ایران باید سرمایه گذاری
وع کند  نفت در خزر را شر

رئیس مجلس در رشت :

          صاحب مقصودی



همگرایی خوبی میان مجلس و 
دولت برای انجام امور وجود دارد
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بار مشاور  اولین  برای   
ر  اهل سنت فرماندا
آستارا منصوب شد 

یونس رنجکش در جلسه معارفه مشاور اهل سنت فرماندار آستارا که با حضور جمعی از علمای اهل سنت 
و مسؤوالن این شهرستان برگزار شد بر ضرورت تحکیم وحدت در بین اهل سنت و شیعه ساکن در این 
شهرستان تاکید کرد. وی گفت: اهل سنت و شیعه قرن هاست که در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی 
می کنند و نوع تعامالت اجتماعی مردم این شهرستان نمونه بارزی از اتحاد و هم بستگی در کشور است.

وی از دین، کشور، نظام و پرچم بعنوان عوامل همبستگی در جامعه اشاره کرد و افزود: خوشبختانه آنقدر 
اشتراکات بین اهل سنت و شیعه در کشورمان وشهرستان آستارا پر رنگ است که تفاوت های مذهبی 
چندان به چشم نمی آید.وی با اشاره به تدبیر رهبر فقید نظام حضرت امام خمینی )ره( در نامگذاری هفته 
ای به نام وحدت که همزمان با والدت رسول گرامی اسالم است اضافه کرد: این مهم همواره در زمان 
رهبریت مقام معظم رهبری نیز تاکید شده است.وی ضمن تشکر از حضور برادران اهل سنت در انتخابات 
گذشته مشارکت آنان را در این زمینه در مسیر وحدت بخشی و  تحقق مطالبه رهبریت نظام دانست و 

افزود: امیدواریم در کنار این انسجام بتوانیم مشکالت منطقه را برطرف کنیم .
فرماندار آستارا افزود: یکی از برنامه های جدی دولت تدبیر وامید و دکتر روحانی ریاست جمهوری اسالمی 
استفاده از ظرفیت تمامی مردم برای توسعه است و در این زمینه تفاوتی بین شیعه و سنی نیست . رنجکش 
گفت: انتخاب مشاور در امور اهل سنت توسط فرمانداری  هم در همان مسیر اهداف  و برنامه های دولت 
تدبیر و امید است که امیدواریم با بهره مندی از ظرفیت های موجود و مشورت هایی که مشاور فرماندار 

ارائه خواهد داد بتوانیم در خدمات رسانی بهتر به جامعه عمل کنیم.
در ادامه این جلسه برخی از علمای اهل سنت ضمن تشکر از اقدام فرماندار آستارا در انتخاب مشاور در امور 

اهل سنت بر ضرورت همگرایی های بیشتر بین مردم و مسؤوالن و اهل سنت آستارا کردند.
در این جلسه آقای محمد هاشمی از علمای اهل سنت منطقه که طی حکمی به سمت مشاور اهل سنت 

توسط فرماندار آستارا منصوب شد به حاضرین معرفی گردید.

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار نماینده ولی 
فقیه در گیالن پرهیز از کش مکش های حزبی و 
سیاسی را یکی از اقدامات اساسی برای پیشرفت 
دانست و گفت: در شرایط کنونی همگرایی خوبی 

میان مجلس و دولت برای انجام امور وجود دارد.
به گزارش خط اول دکتر علی الریجانی در این 
دیدارکه استاندار گیالن و جمعی از نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی حضور داشتند با اشاره 
به نامگذاری سال های اخیر از سوی رهبر معظم 
اقتصادی اشاره و  انقالب حول محور موضوعات 
اظهار داشت تا زمانیکه شرایط اقتصادی مردم تحول 
بنیادی ایجاد نشود در رفع مشکالت معیشتی تغییر 

ایجاد نمی شود.
رئیس مجلس پرهیز از کش مکش های حزبی و 
سیاسی را یکی از اقدامات اساسی در پیشرفت عنوان 
کرد و تصریح کرد: این موضوع یک حقیقت جدی 
است که تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور دچار 
تحول بنیادین نشود نمی توانیم به اهداف دیگر دست 
یابیم از این رو به توجه به اولویت های کنونی، پرهیز 
از کشمکش های سیاسی ضروری است زیرا این 

مسائل اذهان را از مسائل اصلی دور می کند.
دکتر الریجانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
مقاومتی در کشور  اقتصادی  برای تحقق مسئله 
خوبی  توجه  ششم  برنامه  در  خوشبختانه  گفت: 
به مسئله اقتصاد مقاومتی شد و در شرایط کنونی 
مجلس و دولت باید وقت خود را برای تحقق آن 

صرف کنند.
وی تصریح کرد : خوشبختانه گیالن از ظرفیت 
خوب نمایندگان برخوردار است که برای کل کشور 

نیز موثر است. 
 وی در ضرورت ایجاد فرهنگ کار و کارآفرینی در 
اذهان مردم تأکید و تسریع کرد این موارد با قانون و 
بخشنامه ایجاد نمیشود اگر چه ایجاد شرایط الزم و 

تسهیالت می تواند در پیشبرد آن موثر باشد.
وی با بیان اینکه ایجاد کار تولید و ثروت منجر 
گفت  بود.  خواهد  کشور  برای  درخشان  آینده  به 
کشورهایی که در 20 سال اخیر رشد مطلوبی داشتند 

ناشی از تعقل در نظام تولید و صادرات بوده است.
وی خاطر نشان کرد امیدواریم با هدایت مردم به 
ای  آینده  کارآفرینی  های  فعالیت  و  تولید  سمت 

مطلوبی را برای کشور رقم بزنیم.
دکتر الریجانی با اشاره به اینکه از دیرباز به آیت ا... 
قربانی ارادات داشته و دارم افزود آثار آیت ا... قربانی 
مورد استفاده بسیاری از مردم و علما بوده که یکی 

از برکات برای مردم این استان به شمار می روند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آثار 
و گیالن  ایران  اسالم  برای جهان  ایشان  فراوان 
مایه نعمت و بهره برداری است افزود مرحوم آیت 
ا... مطهری در مسائل علمی اهل تعارفات نبوده اند و 
در این میان آثار آیت ا... قربانی را در تمدن اسالمی 

بسیار حائز اهمیت می دانستند.
از توفیقات مردم گیالن این  ادامه داد: یکی  وی 
است که از وجود آیت اهلل قربانی به عنوان یک فرد 
شاخص در حوزه اسالمی استفاده می کنند و این 
مسئله یک نعمت بزرگی برای مردم استان و کل 
کشور محسوب می شود زیرا آیت اهلل قربانی در طول 
عمر پربرکت خود بیش از 70 جلد کتاب در حوزه 
معارف دینی نوشته اند و در شرایط کنونی کل ایران و 

جهان اسالم از آثار ایشان بهره می برند.
دکتر الریجانی با اشاره به اینکه گیالن به شخصیتی 
یکی  کرد  نشان  خاطر  بالد  می  ایشان  همچون 
از مهمترین مسائل کشور که نیاز است از سوی 
بزرگانی  همچون آیت ا.. قربانی به مردم تأکید شود 
مسائل اقتصادی، ایجاد ثروت، رونق تولید و اشتغال 

است.
نماینده ولی فقیه در گیالن در دیدار رئیس مجلس

بعضی از رسانه ها به دولت به گونه ای حمله می 
کنند که گویا به دولت آمریکا حمله می کنند

نماینده ولی فقیه در گیالن در دیدار رئیس مجلس 
کاهش  اهمیت   به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
اختالف ها در جامعه گفت : بعضی از رسانه ها در 
خصوص دولت به گونه ای رفتار می کنند که گویا 

به دولت آمریکا حمله می کنند .
آیت ا... قربانی در این دیدار ضمن خیر مقدم به 
دکتر الریجانی از سفر به گیالن ابراز امیدواری کرد 
سفررئیس  مجلس همراه با برکات و مایه توسعه 

گیالن باشد
وی در ادامه به حضور خود خدمت آیت اهلل بهجت در 
دو ماه و نیم قبل از رحلت ایشان اشاره کرد و افزود: از 
آیت اهلل بهجت درخواست سفارش و توصیه ای کردم 
و ایشان سه مرتبه فرمود؛ اعتدال، اعتدال، اعتدال 

و شما میانه روی و اعتدال را در زندگی قرار دهید.

وع کند ایران باید سرمایه گذاری نفت در خزر را شر

خبر

خط اول: به این اسامی دقت کنید؛ حامد عبدالهی شهردار سابق منطقه 
5 رشت، رضا رسولی، حجت جذب، فاطمه شیرزاد اعضای فعلی شورای 
اسالمی شهر رشت، جالل الدین محمد شکریه نایب رییس اتاق اصناف 
اسالمی  شورای  دوره  چندین  عضو  منش  عاقل  محمدحسن  کشور، 
شهر رشت که جملگی به شورای پنجم راه یافتند و یا بهراد ذاکری 
پزشک، عبدالرضا ابراهیمی مهندس، اسمعیل عبداللهی، عبدالرضا بی 
آزار فرمانداران اسبق گیالن، فرانک پیشگر عضو فعلی شورای اسالمی 
سیاسی  فعاالن  از  مقدادی  سینا  و  شفیعی  سیدشمس  رشت،  شهر 
اجتماعی خوش نام شهر که اعضای علی البدل شورای پنجم شدند 
و حتی اسامی چون کارگرنیا، محمود باقری، مظفر نیکومنش، موسوی 
روزان از اعضای فعلی شورای اسالمی شهر رشت، محمودیان، هادی 
رمضانی، الطافی، موسی ناصح از اعضای سابق شورای اسالمی شهر 
رشت، مرتضی شگفت، غالمرضا خاکسار شهرداران پیشین رشت، محمد 
تقی نظری، داریوش رحمتی، علیرضا قانع، مختار جباری از معاونین 
و روسای سازمانهای شهرداری رشت، میربلوک و حیدری از بستگان 
نزدیک نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 285 نام کوچک و بزرگ 
دیگری که یک رفتگر ساده به راحتی هر چه تمام تر آنها را کنار گذاشت 

و شد عضو پنجم پنجمین دوره شورای اسالمی شهر رشت.
همه اش یک میلیون تومان، آن هم از کیسه دوستان و همکارانش 
برای تبلیغات انتخاباتی خرج کرده بود، نکته جالب اینجاست که 10 هزار 
پوستر و کارت چاپ کرده بود و 18 هزار رای آورد، یعنی هر پوستر تقریبا 
دو نفر را مجاب کرد که به وی رای دهند، درحالیکه برخی ها بیش از 

پانصد هزار پوستر چاپ کردند و نتوانستند حتی پانصد رای جمع کنند.
نباید به حساب عدم تخصیص منابع مالی گذاشت، بلکه عکسی اینچنین 
بی آالیش و ساده با لباس نارنجی رفتگری و گردنی کج، پای پوسترش، 
ذکاوتی خاص می خواست که تنها از ذهن خالق و روابط عمومی خوانده 

محمد حسن علیپور کسبخی می توانست بیرون تراود.
غیر سیاسی ترین عضو پنجمین دوره شورای اسالمی کالنشهر رشت 
در طرفه العینی در کانون توجهات محلی و ملی و حتی بین المللی قرار 
گرفت، وی دیگر آن رفتگر دیروز کوچه های شهر ما نیست که یک 
بار بگوید 17 سال، بار دیگر بگوید 15 سال و دگر بار بگوید 13 سال 
است که رفتگری می کند و کسی نباشد که به این آمار متناقضش گیر 
دهد. علیپور 42 ساله که آن اسامی پرطمطراق را پشت سر گذاشته بود 
اکنون یکی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت است و باید مراقب 

کالمش باشد.
وی در مصاحبه های دیگری مدام تاکید کرد که قصد دارد با لباس 
رفتگری در صحن شورا حاضر شود که البته کاری نیکو و پسندیده است 
و همچنین اعالم داشت در کنار شورای شهر به شغل شریف رفتگری 

نیز ادامه خواهد داد.
اما این اظهارات بی اختیار هر کسی را به یاد حرف های جناب آقای 
قالیباف شهردار تهران می اندازد که در مناظرات تبلیغاتی تلویزیونی 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر وقتی در خصوص امالک نجومی مورد 
هجمه قرار گرفت، گفت: این امالک را براساس ضوابطی ما به رفتگرها 

داده ایم.
البته رفتگرهایی که قالیباف مدنظرش بود غالبا یا معاون شهردار بودند 
یا شهردار مناطق مختلف تهران و یا مناصب حساس دیگری داشتند 
که قالیباف امالک چند میلیاردی را با بیش از 50 درصد تخفیف به انها 

واگذار کرده بود.
حال علیپور در همان خیال که ممکن است روزی در شهرداری کالنشهر 
رشت هم بواسطه قرابت نزدیکش با شهرداری تهران شاید روزی این 
اتفاق بیفتد و امالک الاقل میلیونی را به رفتگرها هدیه دهند تاکید دارد 

که در منصب دیرین خود باقی خواهد ماند.
اری آقای علیپور از هول حلیم در دیگ افتاد، ولی حافظان بیت المال 
همانطور که شهرداری رشت را از لوث وجود این بذل و بخشش گران 
پاک نمود شهرداری تهران را هم به زودی پاک خواهد کرد، آن وقت 

است که رفتگر ما که در دیگ افتاده تبدیل به ته دیگ شود.
البته این مزاحی بیش نبود و صرفا خواستیم به این عضو محترم شورا 
یادآوری کنیم مرز بین خوش نامی و بدنامی تار مویی است، اگرچه تو 
در یک خانه کوچک استیجاری در محله پایین شهر زندگی می کنی، 
اما با داشتن عزت نفسی بلند و البته علیرضای نازنین )فرزند 10 ساله 
ات( هرگز اصل و نصب خود را فراموش نخواهی کرد و نیاز به امالک 

نجومی نخواهی داشت.
تو همانطور که گفتی دغدغه ات نبودن گاهی حتی حبه ای قند بر سر 
سفره های همکارانت هست و هرگز از این مهم کوتاهی نخواهی کرد. 
اعضای شورای قبلی وعده هایشان به رفتگران را فراموش کرده اند اما 
تو نمی کنی. انتخاب تو باید زنگ خطری برای مجموعه مدیریت شهری 
محسوب شود تا عملکرد خود را اصالح کنند، یادت نرود 18 هزار نفر 

مستقیم و صدها هزار نفر غیر مستقیم پشتیبانت خواهند بود.

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه ایران باید سرمایه گذاری 
نفت در دریای خزر را شروع کند، گفت: در شرایطی که همه کشورهای 
حاشیه از منابع نفتی خزر بهره مند می شوند ایران هم باید از این فرصت 

استفاده کند و بهره مند شود.
دکتر علی الریجانی در جلسه شورای اداری استان گیالن که همزمان 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان نورانی و انصاری با حضور استاندار، 
با اشاره  نمایندگان و مدیران، خانواده شهدا در استانداری برگزار شد 
به طرح مسائل و مشکالت از سوی اعضای مجمع نمایندگان استان 
گیالن، گفت: طرح این مسائل نشان دهنده دغدغه مندی و دردمندی 
این مسائل  نمایندگان نسبت به وضعیت استان گیالن است و قطعاً 
باید مورد پیگیری قرار گیرد. وی با اشاره به بخشی از زندگینامه شهید 
انصاری مبنی بر اینکه »هر وقت خبر شهادتم را شنیدید مطمئن باشید به 
دو جای بدنم شلیک شده، قبلم که برای خدمت به مردم می تپد و مغزم 
که به خدا می اندیشد«، افزود: انسان باید قلبش برای مردم و ذهنش با 
خدا باشد این روش باید الگویی برای همه مدیران باشد که نشاندهنده 

نهایت تالشگری برای مردم است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت های باالی استان 
گیالن برای توسعه اقتصادی، فرهنگی افزود: این استان از وجود عالمی 
بزرگ همچون آیت اهلل قربانی به عنوان یکی از استوانه های فکری 
در کشور بهره می گیرد که این مسئله یک ظرفیت بزرگ برای استان 
گیالن است، همچنین نمایندگان فعال در مجلس و استانداری پیگیر 
و همچنین منابع نیروی انسانی و منابع طبیعی بسیار خوب در توسعه 
گیالن بسیار تأثیرگذار خواهد بود. وی با بیان اینکه نگاه من نسبت به 
آینده کشور مثبت است، گفت: طرح این مسئله به هیچ وجه یک تعارف 
نیست بلکه اوضاع به گونه ای پیش می رود که انشاء اهلل اوضاع کشور 
به سمت وضعیت مطلوب پیش خواهد رفت هرچند مخاطراتی در این 

عرصه وجود خواهد داشت.
دکتر الریجانی با انتقاد از حمایت آمریکا و برخی کشورهای منطقه از 
تروریسم گفت: این اقدام با هدف ضربه زدن به جمهوری اسالمی در 
چند دهه اخیر صورت گرفته است حال با آنکه این اقدامات و رفتارها 
برای ما مخاطره آمیز بود اما عماًل خود این کشورهای حامی در این 
این  داد:   ادامه  اسالمی  رئیس مجلس شورای  گرفتار شدند.  عرصه 
اقدامات، روی جمهوری اسالمی تاثیر نگذاشت یعنی توانستیم به خوبی 

و با تصمیم گیری های صحیح، این مسائل را مدیریت و حل کنیم.
وی با اعالم اینکه جمهوری اسالمی مسئله سازی اخیر سنای آمریکا 
را با دقت رصد می کند، گفت: آمریکایی ها تصور می کردند که از این 
طریق می توانند سنگ اندازی جدیدی را علیه ایران انجام دهند اما قطعاً  
این موضوعات و اقدامات نیز راه حل دارد و آمریکایی ها بدانند که اینگونه 
سیاست ها و اقدامات برای آنها بی هزینه نیست البته مجلس شورای 

اسالمی نیز در حال پیگیری امور و اقدامات الزم در پاسخ به رفتارهای 
اگر در شناسایی و  آمریکایی ها است. دکتر الریجانی ادامه داد: قطعاً 
از منابع کشور و همچنین مواجه با مخاطرات احتمالی نگاه  استفاده 
عاقالنه ای داشته باشیم می توانیم در مسائل گوناگون از گردنه ها عبور 
کنیم. وی تاکید کرد: مسیر آینده روشن است با تدابیر مقام معظم رهبری 

می توانیم از گردنه ها عبور کنیم، معتقدم باید با امیدواری کار کرد.
دکتر الریجانی در خصوص مسائل مختلف گیالن تصریح کرد: یکی 
از ظرفیت های کنونی استان گیالن موضوع پروژه های پتروشیمی است 
درآمد  افزایش  و  اشتغال  افزایش  پروژه ها سبب  این  اجرای  قطعاً  که 
استان می شود البته مسئوالن و نمایندگان استان باید بخش خصوصی 
را برای سرمایه گذاری در این حوزه به میدان بیاورند و قطعاً ما نیز کمک 
می کنیم تا اعتبارات الزم به ویژه از صندوق توسعه ملی برای این حوزه 
در نظر گرفته شود. رئیس مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه قطعًا 
سرمایه گذاری در حوزه برداشت نفت در دریای خزر باید آغاز شود، گفت: 
دلیلی ندارد که ما این روند را در دریای خزر متوقف کنیم از این رو مسئله 

توسعه صنعت نفت در دریای خزر باید مورد پیگیری قرار گیرد.
های  ظرفیت  و  سواحل  نظیر  ملی  منابع  همچنین  داد:  ادامه  وی 
گردشگری که همه اینها امکانات برجسته ای است؛ هرچند ممکن است 
در برخی موارد نقص هایی داشته باشیم اما باید برای رفع این کاستی ها 
اقدام کرده و نگاه ها به سمت آینده باشد. وی با اشاره به ضرورت توسعه 
و اجرای پروژه های سدسازی در استان گیالن گفت: با توجه به میزان 
باالی بارندگی در استان گیالن قطعاً اجرا و تکمیل پروژه های سدسازی 
به ویژه سدهای الستیکی باید مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین درباره 
راه آهن قزوین - رشت - انزلی گفت: راه آهن، موضوعی راهبردی است 
و به انجام آن مصر هستیم چراکه نوستراک شمال - جنوب است و باید 

پیگیری های الزم درخصوص رفع مشکالت آن انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت های باالی استان 
اقتصاد  کنونی  در شرایط  در بخش کشاورزی گفت:  ویژه  به  گیالن 

تالش  باید  که  است  مشکالتی  دچار  منطقه  سطح  در  کشاورزی 
بسیاری برای حل آنها صورت گیرد از این رو برنامه ریزی  دقیقی در 
حوزه کشاورزی از جمله توسعه چای، برنج، ابریشم و تقویت کشاورزان 
صورت گیرد؛ در حوزه چای هم تالش های خوبی شده که وضعیت 
اقتصادی را عوض می کند. دکتر الریجانی گفت: سطح آب زیرزمینی 
در گیالن باالست، مسئله فاضالب هم از دیگر معضالت استان است 
که باید اقدامات عملی در این خصوص در استان انجام گیرد و ما هم 

کمک می کنیم.
دکتر الریجانی رفع مشکل پسماند را در دو راهکار تولید برق و یا تولید 
کود دانست و گفت: برخی از استان ها این کار را شروع کرده اند و 
سرمایه گذار داخلی و خارجی نیز موجود است ضمن آنکه مشکالت طرح 
شده در بخش های چای ، برنج و ابریشم نیز باید چاره اندیشی شود. 
وی به موقعیت ویژه تاالب انزلی اشاره کرد و گفت: در این خصوص 
هیاتی را جهت پیگیری موارد مرتبط و ارائه گزارش به مجلس در نظر 
می گیریم. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه باید محدوده منطقه آزاد را 
برای ایجاد فرودگاه و راه آهن افزایش دهیم، ادامه داد:  برای فراهم 
آوردن امکانات زیرساختی نظیر فرودگاه باید محدوده منطقه آزاد بطور 
دقیق و عملیاتی بررسی شود و در صورت لزوم تغییر کند و این مهم با 
تقدیم الیحه ای از سوی دولت به مجلس و تصویب آن در مجلس قابل 

حصول و دسترسی است.
و به پیشرفت است وند توسعه گیالن ر ر

استاندار گیالن نیز در نشست شورای اداری که با حضور رئیس قوه مقننه 
برگزار شد گفت :روند توسعه گیالن رو به پیشرفت است اما حل برخی 

از مشکالت آن نیازمند عزم ملی است .
دکتر محمدعلی نجفی در این نشست که با محوریت گرامیداشت یاد 
ترور گیالن  ، شهدای کارمند و  نورانی  و  انصاری  و خاطره شهیدان 
در سالن غدیر استانداری برگزار شد با قدردانی از حضور خانواده های 
معزز شهدا و بویژه خانواده شهیدان انصاری و نورانی اظهار داشت: یاد 

و خاطره 8 هزار شهید گیالنی و تنها استاندار شهید جمهوری اسالمی 
ایران شهید انصاری، معاون عمرانی وی و همچنین سالروز شهادت 
نماینده فقید شهرستان های فومن و شفت  شهید محمدحسین افتخاری 
را گرامی می داریم.وی با بیان اینکه مسئوالن نظام دیروز سرباز حضرت 
امام بوده اند، افزود: امروز نیز مسئوالن و کارگزاران نظام گوش به فرمان 
مقام معظم رهبری هستند و در اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایرانی می کوشند.
وی با بیان اینکه سرزمین دالور گیالن همیشه مهد جنبش های اسالم 
گرایانه در طی قرون مختلف از دیلمیان تا به امروز که افتخار شهدای 
ترور، دفاع از حرمین و حراست و حفاظت از مرزهای ایران اسالمی است 
افزود: شهید انصاری یکی از این بزرگان است که افتخاری برای گیالن 

، ایران و همه مدیران در نظام اسالمی می باشد.
دکتر نجفی با بیان اینکه روزی که شهید انصاری در آن سوی مرزها 
و در کشور آمریکا مشغول به تحصیل بود ، می توانست همانند خیلی 
افراد دیگر راه علم ، ترقی و تحصیل را بدون اینکه نگرشی به دین و 
مذهب و انقالب داشته باشد ادامه دهد افزود: آن روز این شهید بزرگوار 
به این تشخیص رسید که از همه امکانات گذر کرده و تحصیالت خود 
را نیمه تمام بگذارد تا جهت خدمت رسانی به اسالم و مردم کشورش 

به ایران باز گردد  .
وی با اشاره به آثار به جا مانده از شهید انصاری اظهار داشت: الزم است 
همیشه به اندیشه های بلند و زندگی شهیدانی همچون شهید انصاری 

بنگریم.
استاندار گیالن با اشاره به تجدید میثاق مجدد مدیران با آرمان ها و 
راه شهید انصاری و شهید انصاری ها اظهار داشت: از خداوند متعال 
خواستاریم توفیق ادامه راه شهیدانی همچون شهید انصاری  را که راه 
امام راحل )ره( ، رهبر فرزانه انقالب و اندیشه نظام مقدس جمهوری 

اسالمی است نصیب ما کند.
دکتر نجفی با اشاره به نشست نمایندگان استان در سوم اردیبهشت سال 
جاری با رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: سخنان تمامی 
نمایندگان را در این نشست رصد کردم  با نمایندگان مردم دغدغه های 

مشترکی داریم.
گفتنی است دکتر علی الریجانی در سفر یک روزه خود به گیالن با 
حضور در ناوگان شمال نیروی دریایی در بندرانزلی از مراحل پایانی 
رزمایش امنیت پایدار و اقتدار دریایی ارتش در دریای خزر بازدید کردند، 
در مراسم سالگرد شهادت حجت االسالم افتخاری نماینده فقید مردم 
ولی  حضرت  مسجد  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  شفت  و  فومن 
عصر)عج( باالمحله شهرستان فومن ، سخنرانی کردند و پیش از همه 
نیز به دیدار آیت اهلل قربانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

رش رفتند.

آیا عضو جدید شورای شهر رشت 
رفتگری را ادامه خواهد داد ؟

رئیس مجلس در رشت :

وقتی علیپور، رفتگری که به پنجمین دوره شورای اسالمی کالنشهر رشت راه یافته است، بارها در 
مصاحبه هایش تاکید می کند به شغل شریف پاکبانی ادامه خواهد داد، ادم بی اختیار به یاد حرف 

آقای قالیباف در مناظره تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری می افتد که گفته بود »امالک نجومی را 
به رفتگرها داده است.« از همان روز بود که رفتگر چهار درصدی بودن از بسیاری مشاغل مثل وزیر و 

وکیل، پرسود تر لقب گرفت، با این حساب باید گفت علیپور بدموقعی به شورا راه یافت، اما وی زرنگ 
تر از این حرفهاست و گفت شغل رفتگری را ادامه خواهد داد...

دکتر الریجانی در دیدار  با ایت الله قربانی:



میکنی چه  نصرت 
 سر این پرتگاه ژرف ؟!
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ندارند  بنا  ای  عده 
ببینند را  خدمات دولت 

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تالش در همایش تجلیل از دهیاران و گرامیداشت روزدهیار 
در سخنانی با گرامیداشت این روز گفت : نقش سازنده وتاثیر گذار دهیاران در رشد وتوسعه 

وآبادانی روستاها بر هیچ کسی پوشیده نیست .
وی افزود: امروزه دهیاران محرکی قوی برای چرخیدن چرخ عمران وآبادانی روستاها به شمار 
می روند واین دهیاران هستند که در صف اول ارتباط روستانشینان با دولتمردان مسولیت 

تالش برای توسعه وابادانی روستاها را به عهده دارند .
سید محمدی گفت: دهیاران بازوان اجرایی دولت در روستاها هستند .

معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری تالش در ادامه با بیان خدمات دولت تدبیر وامید برای 
ارتقا سطح زندگی روستاییان عزیز وتوجه به روستاها گفت: علیرعم مشکالت ومحدودیتهای 
اعتباری دولت تدبیر وامید بیشترین توجه واقدامات را برای رشد وابادانی روستاها داشته است.

سید محمدی گفت : در طی این چهار سال دولت تدبیر وامید شاخصهای آماری توسعه وعمران 
در روستاهای شهرستان رشد قابل توجهی داشته است وخوشبختانه مردم فهیم شهرستان نیز با 
درک این اقدامات در انتخابات ریاست جمهوری علیرغم تبلیغاتهای مسموم علیه دولت ، فریب 
شعارها و وعده های مالی افزایش یارانه ها را نخورده وبا رای به اندیشه وتفکر تدبیر وامید پاسخ 

بزرگی به تبلیغاتهای عوام فریبانه دادند .
معاون سیاسی فرمانداری تالش با اشاره به اینکه دولت تدبیر وامید از همان اغاز بکار تاکنون 
بیشترین هجمه ها وتخریب ها را به خو د دیده است گفت :گویی عده ای عامدانه سر 
ناسازگاری با دولت داشته و به هر شکل ممکن می خواهند چوب الی چرخ دولت بگدارند 
واقعا باید گفت دولت مظلوم است و در اینجا ما وظیفه داریم به عنوان نیروهای دولت صادقانه 

ومجاهدانه برای مردم وتحقق برنامه های آن کار کنیم .

تعامالت  برای  جهان  خالق  شهرهای  جهانی  شبکه  اساسا 
آن  کارکردهای  مهم ترین  از  یکی  و  شده  پایه ریزی  بین المللی 

جذب توریست برای شهرهای عضو است
ثبت شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی در شبکه 
شهرهای خالق یونسکو، نقطه عطفی در فعالیت های بین المللی 
شهرداری رشت محسوب می شود. فاطمه قدیمی، مدیر ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در 
پایدار شهرداری  قباًل مسئول واحد توسعه  شهر خالق رشت که 
زیادی  تالش  و  داشت  قرار  مهم  اتفاق  این  بطن  در  بود،  رشت 
ارتباطات و  با حضور در واحد  این زمینه داشته است. قدیمی  در 
امور بین الملل شهرداری رشت، به ویژه در حوزه بین الملل روح 
هیاتی  بود،  قرار  جاری  تیرماه  اوایل  دمید.  واحد  این  در  ای  تازه 
از شهرداری رشت در یازدهمین نشست سالیانه شبکه شهرهای 
خالق جهان در فرانسه شرکت کند که این اتفاق نیفتاد. به همین 
بهانه سراغ فاطمه قدیمی رفتیم و فعالیت های حوزه بین الملل را 

بررسی کردیم. این گفت و گو را در ادامه می خوانیم.

عنوان شهر خالق  به  ثبت شهر رشت  قدیمی،  خانم 
خوراک شناسی ، افق جدیدی در زمینه ی جهانی شدن 
این  اصلی  بانیان  از  روی شهر رشت گشود. شما  به 
اتفاق بودید. بفرمایید این اتفاق چگونه رخ داد و چه 

آورده ای برای رشت داشته و دارد؟
حقیقت امر این است زمانی که پرونده رشت را برای ثبت در شبکه 
شهرهای خالق یونسکو فرستادیم حتی دوستان ما در شهرداری 
چون  نداشتند.  چندانی  امید  نیز  تهران  در  یونسکو  دفتر  و  رشت 
این  در  ثبت  برای  پتانسیل هایش  همه ی  با  اصفهان  ما  از  پیش 
اما  بود،  شده  رد  درخواستش  اولین  و  بود  داده  درخواست  شبکه 
این اتفاق شاید بیش از هر چیز به باور ما برمی گشت که به کاری 
که داشتیم می کردیم ایمان داشتیم و اگرچه می دانستیم چه مسیر 
دشواری را برای پیمودن داریم، اراده کردیم و توانستیم به همراه 
جهانی  شبکه  این  در  که  باشیم  ایران  شهرهای  اصفهان،  اولین 
را  درخواستش  که  سالی  دومین  در  اصفهان  البته  شویم.  عضو 
ارسال کرده بود، پذیرفته شد ولی ما توانستیم در همان سال اول 
به این موفقیت دست پیدا کنیم. جا دارد از تمام عزیزانی که در این 

راه همراه بودند و هر کدام یک گوشه کار را گرفتند تشکر کنیم.
واقعیت امر این است که گیالن و به طور خاص رشت از ویژگی های 
منحصر به فردی در حوزه های مختلف برخوردار است که می توان 
و باید روی هر کدام از این ویژگی ها سرمایه گذاری کرد تا به هدف 

نهایی که توسعه است دست یافت.
ایده ی پیوستن به شبکه شهرهای خالق جهان به زمان مسوولیت 
قبلی بنده در شهرداری رشت که دفتر توسعه پایدار بود برمی گردد. 
آن موقع که در یک دفتر تالش می کردیم چهارچوب توسعه پایدار 
را برای تهیه اسناد عملیاتی در توسعه رشت،  صورت بندی کنیم در 
دست یابی به شاخص های جهانی و استفاده از ظرفیت های بین 
المللی، پیوستن به شبکه شهرهای خالق جهان را به عنوان یک 
گام در راستای تحقق توسعه پایدار یافتیم. البته شبکه  شهرهای 
خالق جهان، پدیده ی دیرپایی نیست. این شبکه در واقع پروژه ای 
در یونسکو است که در سال 2004 و به منظور ترویج همکاری 
بین شهرهایی که خالقیت را به عنوان فاکتوری مهم در توسعه ی 
شهری خود قلمداد می کنند، راه اندازی شد. شبکه شهرهای خالق 
هفت زمینه دارد؛ ادبیات، خوراک شناسی، صنایع دستی، موسیقی، 

هنرهای رسانه ای،  فیلم و طراحی.
کردیم.  بررسی  زمینه ها  این  همه ی  در  را  رشت  ظرفیت های  ما 
برای  اما  دارد،  ظرفیت  زمینه ها  این  اکثر  در  رشت  خوشبختانه 
تکمیل پرونده ی درخواست ثبت در شبکه شهرهای خالق جهان 
معیارهای جزئی تری وجود دارد که در نهایت با در نظر گرفتن این 
ویژگی ها و مطالعه و استفاده از تجربیات دیگر کشورهای عضو این 
شبکه جهانی به این نتیجه رسیدیم که در رشته ی خوراک شناسی 
برخوردار  کم نظیری  خوراک  تنوع  از  رشت  بود.  خواهیم  موفق تر 
ویژه رشت همیشه  به  و  در فرهنگ مردم گیالن  است. خوراک 
جایگاه ویژه ای داشته، شاید عجیب به نظر برسد اما وقتی تحقیقات 
و  دادیم  انجام  در رشت  زمینه ی خوراک شناسی  در  کاملی  نسبتا 
اعالم شد که مردم گیالن بیش از 170 نوع غذای مختلف طبخ 
هم  ما  عزیز  هم استانی های  و  همشهریان  از  بسیاری  می کنند، 
تعجب کردند. در واقع همه می دانستند که تنوع غذایی در گیالن 
زیاد است، اما شاید کمتر کسی به این عدد فکر می کرد. جدای 
از تنوع غذایی، ظرافت در پخت و ده ها معیار دیگر، رشت را در 

زمینه ی خوراک شناسی برجسته کرده است.
اعالم ثبت رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی در جهان 
موجی از خوشحالی را در مردم به وجود آورد و بسیاری این موفقیت 
را تبریک گفتند. هیچ وقت یادم نمی رود روزی که خانم دکتر مهنام 
، رییس اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – 
ایران تماس گرفتند و این خبر را به من دادند واقعا چنان خوشحال 
بودند که نزدیک بود گریه کنند. آن روز من به عنوان مدیر فنی 
شهرهای  شبکه   در  رشت  شهر  ثبت  مسئول  و  پروپوزال  تدوین 
خالق از ته دل احساس افتخار داشتم. آن روز خانم مهنام تاکید 
کرد که بعد از این همه در رشت مسوولیت سنگینی بر دوش خود 

باید احساس کنند چون نام رشت در یونسکو ثبت شده است.
شاید وقتی در دسامبر سال 2015 )آذر ماه 1394( اعالم شد که 

رشت به عنوان شهر خالق خوراک ثبت شده، عده ای تصور کردند 
که به پایان راه رسیده ایم، در حالی که این آغاز راه است و در واقع 
ما باید بلد باشیم از چیزی که کاشته ایم مراقبت کنیم و بعد بتوانیم 

از محصولش استفاده کنیم.
آن  از  باید  که  گذاشته  ما  اختیار  در  را  مهمی  امکان  اتفاق،  این 
در شبکه شهرهای  ثبت  کنیم. صرف  متبلورش  و  استفاده کرده 
نمی تواند هدف  اما  اتفاقی خوشایند و جذاب است  اگرچه  خالق 

نهایی شبکه شهرهای خالق را محقق کند.

شهرهای  شبکه  به  پیوستن  برای  کالنی  اهداف  چه 
خالق تعریف شده است؟

کیفی  ارتقای  و  پایدار  توسعه  عملیاتی  برنامه  و  مفهومی  تعیین 
این  از جمله  پایدار استان و شهر رشت  آموزش در حوزه توسعه 
اهداف است. در حقیقت پیوستن به شبکه شهرهای خالق، یکی 
از اصول گرامری زبان توسعه پایدار است. اگر می خواهیم توسعه 
را در شهر جاری کنیم و این توسعه، پایدار باشد، باید زبان توسعه 

را هم یاد بگیریم و هم آموزش بدهیم.
امروزه توسعه،  پدیده ای صرفا سخت افزاری نیست. شهرهای عضو 
شبکه شهرهای خالق متعهد به همکاری جهت به اشتراک گذاری 
بهترین شیوه ها برای تقویت مشارکت در زندگی فرهنگی و ادغام 
فرهنگ در استراتژی ها و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی 

هستند.
در همین راستا ما برای به فعل درآوردن پتانسیل ثبت شهر خالق، 
اقداماتی را انجام داده ایم و برنامه هایی را پیش بینی کرده ایم که در 
ماه های پیش رو عملیاتی خواهد شد. همان طور که عرض کردم، 
در  سازمانی  برون  روابط  توسعه  منظور  به  مناسب  بستر  ایجاد 
دستیابی به مدیریت یکپارچه  شهری با برپایی همایش چشم انداز 
توسعه پایدار و فراگیری مشارکت شهروندان و ذی نفعان از جمله 

اصناف ، رستوران داران و… از جمله اهداف ماست.
میان مدت  راهبردهای  با  آشنایی  به  ما می توان  اهداف  دیگر  از 
یونسکو در توسعه پایدار، آسیب شناسی و توانمندسازی گروه های 
و  نظر  تبادل  منطقه ای–توسعه جهانی،   توسعه  با  آشنایی  هدف، 

راه های دستیابی به جهانی شدن شهر رشت اشاره کرد.
در این مسیر ما عالوه بر ثبت شهر رشت در شبکه جهانی شهرهای 
خالق، طرح بازآفرینی شهر رشت را که در آن ارتباط معناداری 
مابین فرهنگ و اقتصاد با رویکرد اجتماع از منظر اجتماع ایجاد 
از  مختلف  های  جشنواره  برگزاری  همچنین  کردیم.  ارایه  شده،  
جمله جشنواره غذای محلی را در دستور کار قرار دادیم که سال 
بسیار  خوشبختانه  و  شد  اجرا  رشت  فرهنگی  پیاده راه  در  گذشته 
مورد استقبال قرار گرفت. دو کارگاه آموزشی با عناوین » توسعه 
پایدار و سیاستگذاری¬های ملی از منظر یونسکو « و » توسعه 

پایدار، توسعه اجتماعی، توانمندسازی زنان « برگزار کردیم.
به  کاسپین  دوستی،  دریای  همایش  برگزاری  در  مشارکت 
مهدی  استاد  عکس  نمایشگاه  و  صلح  روزجهانی  مناسبت 

مهنام به مناسبت روز جهانی صلح 2014 و همچنین روز 
جهانی صلح در تهران با پیام موسیقی از دیگر برنامه های 

ما بود. همین طور با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو – 
ایران در دومین سالروز ضیافت شب رشت در اولین 

کنگره بین المللی یوسرن و جشنواره اهدای جوایز 
از  کنگره  همان  ودر  کردیم  برگزار  را  یوسرن 

کتاب عکس دریای دوستی رونمایی کردیم.و 
یک نمایشگاه جانبی عکس با عنوان »دریای 
از  معنوی  اشتراکات  نمایش  با  دوستی« 
خاتم االنبیاء  مجتمع  در  بومی  عکاسان 

برگزار کردیم.

خانم قدیمی، شما در چند نشست 
خارج  در  خالق  شهرهای  شبکه 
شاید  کردید.  شرکت  کشور  از 
پیش  سوال  این  خیلی ها  برای 
در  حضور  ضرورت  که  بیاید 
حتما  چیست؟  نشست ها  این 
هم  توضیحی  است  ممکن  اگر 
درباره ی هر کدام از نشست هایی 
بودید،  حاضر  آن  در  شما  که 

بدهید؟
داشتیم  نشست حضور  چند  در  تاکنون  ما 
مهم  نشست  چند  در  حضور  فرصت  و 
شبکه  اساسا  دادیم.  دست  از  هم  را  دیگر 
برای  جهان  خالق  شهرهای  جهانی 
یکی  و  شده  پایه ریزی  بین المللی  تعامالت 
از مهم ترین کارکردهای آن جذب توریست 
برای شهرهای عضو است. واقعیت امر این 
است که برای جذب هر گردشگر دولت ها 
باید میلیون ها تومان خرج کنند. گردشگر 
باید  نمی شود،  راحتی جذب  به  بین المللی 
در  زیرساخت ها  شود.  آماده  زیرساخت ها 
پارک خالصه  و  خیابان  در  امروز  جهان 
نرم افزاری  جنبه های  بلکه  نمی شود، 

نقش مهمی دارد. در واقع روح شهر برای جذب گردشگر باید 
شبکه  و  یونسکو  با  مرتبط  نشست های  در  حضور  شود.  آماده 

شهرهای خالق تالشی در جهت انتقال آمادگی روح شهر برای 
نابی  بسیار  این نشست ها فرصت  واقع  در  است.  جذب گردشگر 
تخصصی  پنل های  نشست ها  این  در  ماست.  شهر  معرفی  برای 
بررسی  مورد  مهمی  بحث های  پنل ها  این  در  و  می شود  برگزار 
قرار می گیرد که می تواند پشتوانه خوبی برای برنامه های عملیاتی 
تعامالتی  فرصت های  همچنین  باشد.  شرکت کننده  شهرهای 
خوبی در نشست های شبکه شهرهای خالق جهان فراهم می شود 
که می تواند به همکاری و مشارکت موسسات موجه و کارآمد در 
توسعه شهر بینجامد.دستورالعمل این نشست ها ادامه دار است و 

می بایست عملیات اجرایی آن انجام شود.
را  رشت  شهر  ما  که  گرفت  نادیده  نباید  را  نکته  این  طرفی  از 
کردیم.  ثبت  یونسکو  در  خوراک شناسی  خالق  شهر  عنوان  به 
استرکیش  خانم  حتی  شد.  کشیده  زیادی  زحمات  کار  این  برای 
رشت  که  حاال  آمد.  رشت  به  یونسکو  منطقه ای  رییس  الروش، 
ثبت شده کار ما تمام نشده، بلکه این عضویت در بازه های زمانی 
ممکن  نباشیم  فعال  ما  اگر  و  می شود  بررسی  دوباره  مشخص 
است عضویت مان معلق شود. ما باید با حضور در این نشست ها 
ارایه کنیم که نشان دهد رشت در مسیر توسعه  گزارش هایی را 
پایدار پیش می رود و معیارهای شبکه شهرهای خالق در توسعه 
شهر لحاظ شده است. بنابراین حضور در این جلسات بسیار حیاتی 

و ضروری است.
ما سال گذشته از 20 تا 23 اردیبهشت در گردهمایی نوآوری و 
تحقیقات غذا در جهان که در شهر پارما ایتالیا برگزار شد، شرکت 

کردیم.
شبکه  ساالنه  نشست  نیز  گذشته  سال  ماه  شهریور   28 تا   21
و  شد  برگزار  سوئد  اشترشوند  شهر  در  یونسکو  خالق  شهرهای 

از شهرداری هیاتی سه نفره در این نشست مهم حضور یافتند.
از شهرهای  در جئونجو  نیز همایشی  اواخر مهرماه سال گذشته 
عضو شبکه شهرهای خالق در رشته خوراک شناسی برگزار شد 
که هیات سه نفره ای از شهرداری رشت در این همایش شرکت 

کردند.
آبان ماه سال گذشته نیز نشست بین المللی خوراک شناسی در شهر 
ماکائو چین برگزار شد و هیاتی از 
این همایش  شهرداری رشت در 

حاضر بود.
نشست های  مدت  این  در 
که  شد  برگزار  مهمی 
کسی  رشت  از  متاسفانه 
شرکت  نشست ها  این  در 
آن  مورد  آخرین  نکرد. 
نشست سالیانه شبکه 
ی  ها شهر

خالق یونسکو بود که با حضور نمایندگان همه ی شهرهای خالق 
یونسکو و نمایندگان یونسکو از 9 تا 11 تیر در شهر انگین لزبین 
فرانسه برگزار شد و در حالی که قرار بود هیاتی چهار نفره از رشت 
نیز در این نشست حضور داشته باشد، به دالیل مختلف این اتفاق 

نیافتاد و ما فرصت مهمی را از دست دادیم.

در نشست فرانسه-انگن لزبین چه برنامه هایی برگزار 
شد؟

خالق  شهرهای  شبکه های  سالیانه  نشست  یازدهمین  موضوع 
فضاهای  طراحی  پایدار،  شهرهای  سمت  به  خالقیت  یونسکو، 
عمومی فراگیر در عصر دیجیتال بود. یکی از جلسات مهمی که در 
این نشست برگزار شد، جلسه ادغام برای 47 عضو جدید معرفی 

شده در سال 2017 بود که شامل رشت هم می شد.
آموزش  کارگاه های   ،UCCN راهنمای  گروه  کاری  جلسه 
با سهامداران مجلس،  تجاری  مبادالت  رشته های خالق، جلسه 
 )TBC( داده ها«  »شهر  هنری  برنامه  در  نمایندگان  شرکت 
فرهنگی  برنامه  و  ایلدفرانس  منطقه  در  فرهنگی  دیدار  برنامه 
»کشف والدواز، سرزمین فرهنگ« از مهم ترین برنامه های نشست 
سه روزه شبکه شهرهای خالق یونسکو بود که متاسفانه ما این 
فرصت را از دست دادیم. تکرار این غیبت ها در آینده برای شهر 

ما گران تمام خواهد شد.

در حوزه بین الملل چه اقداماتی دیگری در شهرداری 
رشت انجام شده است؟

در آبان ماه گذشته سفیر ارمنستان به گیالن سفر کرد و با شهردار 
رشت پیرامون موضوعات دوجانبه گفت وگو کرد. در همین ماه در 
سفر جداگانه ای شهردار شهر لیریا پرتقال با هیات همراه )رییس 
دانشگاه پلی تکنیک،  رییس اتاق بازرگانی، بازرگانان و صاحبان 

صنایع این شهر( به رشت آمدند .
تالش  ما  رشت،  شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  واحد  در 
کردیم ضمن افزایش سطح تعامالت، تفاهم نامه هایی با سازمان ها 
با  همکاری  تفاهم نامه  ایران،  مقیم  بین المللی  انجمن های  و 
نهادهای  و  سازمان ها  با  همکاری  تفاهم نامه  و  دیگر  شهرهای 

داخلی منعقد کنیم.
در زمینه بین الملل میتوان به انعقاد 8 تفاهم نامه اشاره کرد که 
ملل،  سایر  و  ایران  دوستی  انجمن های  های  نامه  تفاهم  شامل 
انجمن دوستی ایران و برزیل، انجمن دوستی ایران و قزاقستان، 
آلمان،  هال  شوبیش  شهرداری  ایتالیا،  و  ایران  دوستی  انجمن 
موسسه بین المللی حالل جهانی، مرکز منطقه ای علوم و انتقال 
فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند و لیریا پرتقال با 

شهرداری رشت امضا شد.
امضای تفاهم نامه همکاری با شهرداری اصفهان از دیگر اقدامات 
با  جداگانه ای  تفاهم نامه های  گذشته  سال  اینکه  ضمن  بود.  ما 
گیالن،  سیمای  و  صدا  مجموعه داران،  انجمن  گیالن،  دانشگاه 
بنیاد فرهنگی – ملی پهلوان پوریای ولی، انجمن زیست شناسی، 
تشخیص  مجمع  دبیرخانه  نخبگان  امور  و  چشم انداز  کمیسیون 
استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  نظام،  مصلحت 
تحقیقات  موسسه  جوان،  رادیو  جوان،  سینمای  گیالن،انجمن 
بین المللی تاسماهیان دریای خزر، وموسسه ساناز و سانیا، سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران و مرکز بهداشت شهرستان 

رشت امضا کردیم.
در آینده قرار است با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، پارک علم 
و فناوری، اتاق بازرگانی، اصناف، ، نهاد کتابخانه های عمومی و 

تفاهم نامه هایی منعقد کنیم.

در حوزه ی خالقیت چه برنامه هایی را انجام داده اید و 
در آینده در دستور کار دارید؟

ششم اسفند ماه سال 1394 به دنبال ثبت شهر رشت در شبکه  
به  خوراک شناسی  زمینه  در  یونسکو  خالق  شهرهای  جهانی 
منظور تدوین کاربست عملیاتی شهر رشت و همچنین ساماندهی 
و  خالقیت  مرکز  خالق،  شهر  با  مرتبط  امور  کلیه  پیگیری  و 
اقدامات  مرکز  این  در  شد.  افتتاح  رشت  خالق  شهر  نوآوری 
خوبی انجام شده که از اواخر سال گذشته نتایج آن را دیده ایم. 
یکی از خروجی های مرکز خالقیت و نوآوری، برگزاری رویداد 
استارتاپی گلدان های ترافیکی بود که با استقبال خیلی خوبی 

مواجه شد.
ما فعالیت های فرهنگی مختلفی را در راستای خالقیت آغاز 
از بین آنها می توان به راه اندازی آژانس عکس  کرده ایم که 
عکس  کتاب  تالیف  و  تولید  قرارداد  رشت«،   »شاخه  ایران 
و  تالیف کتاب عکس رشت  و  تولید  قرارداد  دریای دوستی، 
تدوین کتاب تاریخ شفاهی شهرداران و اعضای شورای شهر 
آینده نزدیک رنگ  انشااهلل در  انقالب اشاره کرد که  از  بعد 

واقعیت به خود می گیرند.

معین حسن زاده
توانمند  شاعر  رحمانی  نصرت 
و پرآوازه ای که 17 سال قبل 
در 72 سالگی در رشت دیده از 
جهان فرو بست این روزها آنقدر 
غریب افتاده که شاید آنچه که 
علیرضا آذر در وصفش سروده، عاقبت هنر و ادبیات 
به فرهنگ،  نامش  باشد که روزگاری  در شهری 
شهره ی آفاق بود. آذر در غم غربت نصرت رحمانی 
می نویسد: شاعر اگر رب غزل خوانی است عاقبتش 

نصرت رحمانی است...
شباهت غربت نصرت و دکتر حشمت شاید به دهه 
ی نخست قرن جاری خورشیدی بازمیگردد جایی 
که آغاز حیات نصرت رحمانی با پایان زندگانی و 
شهادت دکتر حشمت به یک دهه بازمیگردد، اما 
شاید این شباهت به همین جا ختم نشود و غربت 
آرامگاه این دو که از میهمانان مردم میهمان نواز 
رشت بودند، قطعا غم انگیز ترین بخش ماجرا باشد.

دکتر حشمت، پزشک توانمندی از طالقان تهران و 
یار همیشه ی میرزا و نهضت جنگل بود و نصرت 
رحمانی، شاعر و روزنامه نگاری که مدتی نیز در 
رادیو فعالیت داشت و مسئول صفحات شعر بود، در 
علم، هنر و ادبیات از بهترین های عصر خود بودند، 
مزار این دو نیز دیگر وجه تشابه آنان است تا شاید 
نقطه ای تاریک در میهمان نوازی گیالنی ها و مردم 
میهمان نواز رشت باشد. هرچند که مردم میهمان 
نواز رشت در زمان تغییر نام چهار راهی که به نام 
دکتر حشمت شهرت یافته بود به اعتراض ایستادند 
و برای نصرت نیز گاه در سالمرگ وی جمعی از 
شاعران و دوست داران ادبیات بر سر مزارش جمع 

می شوند.
با این حال مزار دکتر حشمت و نصرت رحمانی در 
چله خانه و سلیمانداراب رشت حال و روز خوبی 
ندارند و غربت این دو را باید در جایی دیگر بجز 
مهمان نوازی مردم رشت جستجو کرد، جایی شبیه 
به حال و روز سردر حمام گلزار رشت، یا جایی همانند 
خانه رحمت سمیعی با قدمت بیش از صد سال یا 
حتی حمام حاجی در ساغریسازان رشت که تمامی 
این بناها به ثبت در آثار ملی رسیده است. حال و 
روزی نه چندان خوب، همانند خانه محل تولد استاد 

امیرهوشنگ ابتهاج.
مزار نصرت امروز به حال خود رها شده و حتی سنگ 
مزارش نیز آنقدر غریب و دور از شان است که مایه 
سرشکستگی میهمان نوازی و حفاظت از مزار نام 

آوران فرهنگی و هنریست.
در پایان باید توجه داشت که نبود عملکرد مناسب 
در برخی سازمان ها و دستگاه های مربوطه برای 
حفظ و حراست از اماکن تاریخی، فرهنگی و هنری 
همچون مزار نصرت رحمانی، حمام حاجی و یا خانه 
ی محل تولد ابتهاج قطعا می تواند بزرگترین سد 
پیش راه توسعه گردشگری در استان گیالن باشد. 
استانی که شاید با سرمایه گذاری صحیح تر بر روی 
حوزه هایی همچون ابنیه تاریخی و مزار نام آوران و 
خانه هایی که نیازمند توجه، بهسازی و تبدیل شدن 
به موزه را دارند، قطعا می تواند گوی سبقت را از سایر 
استان ها در گردشگر پذیری هرچه بیشتر برباید اما 
تمامی اینها نیازمند بسته شدن کمر همت توسط 
میراث  سازمان  در  بخصوص  مسئولین  از  برخی 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن است.

فرصتی تاریخی در اختیار رشت قرار گرفته است 
و در آغاز راه هستیم

یادداشت وارده

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت :
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پروژه صنعتی کارخانه تولید پاکت آبمیوه با حضور 
در  رئیس جمهور  اول  معاون  اسحاق جهانگیری 

صومعه سرا به بهره برداری رسید.
به گزارش مهر، فاز نخست کارخانه »پدیده عرش 
نوین« با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور، محمدعلی نجفی استاندار گیالن و جمعی از 
مسئوالن استانی و شهرستانی در شهرستان صومعه 

سرا به بهره برداری رسید.
این کارخانه با هدف تولید و صادرات پاکت های 
چند الیه برای استفاده درصنعت تولید آبمیوه و انواع 

نوشیدنی ها راه اندازی شده است.
این پروژه با سرمایه گذاری ارزی 8.5 میلیون دالری 
و 150 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی در زمینی 
به مساحت دو هکتار و زیربنای 12 هزار مترمربع در 
روستای دوگور شهرستان صومعه سرا احداث شده 

است.
گفتنی است با بهره برداری از فاز نخست این پروژه 

برای 100 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

ایران  اینکه  بابیان  تجارت  و  معدن  وزیرصنعت، 
درحال حاضر پاکت های آبمیوه وبسته بندی لبنیات 
را از خارج وارد می کند، گفت:راه اندازی کارخانجات 

صنایع بسته بندی نیاز امروز کشور است.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه بهره 
برداری از کارخانه تولید پاکت های آبمیوه در صومعه 
سرا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایجاد و راه اندازی 

چنین واحدهای تولیدی نیاز امروز کشور است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران عمدتا وارد 
کننده پاکت های آبمیوه و لبنیات است، افزود: البته 
الزم به ذکر است که ظرفیت تولید این واحد در حال 

حاضر کمتر از نیاز کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه انجام 
همین حرکت نیز شروع خوبی در صنعت کشور در 
این حوزه محسوب می شود، گفت: انتظار می رود با 
استفاده از دانش روز جهان روز به روز شاهد افزایش 
ظرفیت این کارخانه و همچنین راه اندازی واحدهای 

دیگر باشیم.
وی به همکاری مسئوالن حوزه های مختلف به 
ویژه بانک های عامل به راه اندازی این واحد تولیدی 
در سطح استان گیالن اشاره و خاطرنشان کرد: در 
حاشیه بهره برداری از این کارخانه و در حضور معاون 
اول رئیس جمهوری قول تأمین سرمایه در گردش 
این واحد نیز داده شد تا با ظرفیت کامل به تولید 

خود بپردازد.
نعمت زاده با اشاره به ظرفیت تولید این واحد تولیدی، 
تصریح کرد: این کارخانه توان تولید سه میلیارد و 
500 میلیون پاکت و بسته بندی آبمیوه و لبنیات تا 

333 سی سی را دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه امیدواریم در آینده شاهد 
توسعه این واحد تولیدی و تبدیل شدن آن به یک 
برند منطقه ای و جهانی باشیم، یادآورشد: یکی دیگر 
از برنامه های این واحد صنعتی ساخت ماشین آالت 
بسته بندی در داخل کشور و پکینگ مواد غذایی 

است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه انتظار 
می رود نمونه سازی ماشین ها نیز تا سال آینده نیز 
وارد بازار شود، افزود: مواد اولیه این واحد تولیدی نیز 
به جزء کاغذ پاکت ها که دارای ویژگی خاصی بوده 

مابقی در ایران تولید می شود.
به گفته این مسئول راه اندازی و ایجاد این واحد 
تولیدی می تواند به عنوان یک فعالیت دانش بنیان 

محسوب می شود.

خبر

معاون اول رئیس جمهوری وارد رشت شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، در راس هیاتی بلندپایه 
متشکل از محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشور، زهرا احمدی پور معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، عباس 
زاده وزیر صنعت،  نعمت  راه و شهرسازی، محمدرضا  آخوندی وزیر 
معدن و تجارت و  جمعی از مدیران عامل بانک های کشور عصر 
چهارشنبه هفتم تیر ماه به منظور انجام سفری 2 روزه، با استقبال 

مقامات استانی، وارد فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت شد.
به گزارش خط اول بازدید از راه آهن قزوین ـ رشت و آزاد راه این 
مسیر، افتتاح یک واحد صنعتی و بازدید از طرح های منطقه آزاد انزلی 
از برنامه های نخستین روز سفر معاون اول رئیس جمهوری به گیالن 
بود و افتتاح یک پروژه صنعتی در صومعه سرا و حضور در جلسه شورای 
اداری استان با محوریت اقتصاد مقاومتی از برنامه های روز دوم سفر 
اسحاق جهانگیری در استان بوده است. رییس سازمان گردشگری نیز 
در این مدت یک هتل پنج ستاره در فومن، یک هتل چهار ستاره در 
الهیجان و یک مجتمع گردشگری سه ستاره در چمخاله لنگرود را 
افتتاح کرد. استاندار گیالن در استقبال از معاون اول رییس جمهور گفته 
بود که برای اجرای این طرح ها در مجموع 192.5 میلیارد تومان هزینه 

شده است که 929 نفر اشتغال مستقیم را در پی داشته است.

جهانگیری: برای گیالن نقش فراملی قائل هستیم
اما نقطه قوت این سفر نشست شورای اداری استان بود که با حضور 
معاون اول رییس جمهور و هیات همراه )البته وزیر راه و شهرسازی 
پیشتر گیالن را ترک کرده بود و در عوض وزیر نفت در شورای اداری 
استان گیالن حاضر شده بود ( برگزار شد؛ اسحاق جهانگیری در این 
جلسه اظهار داشت : مهمترین مسئله پیش روی کشور مسائل اقتصادی 
است و نیازمند این هستیم که اقتصاد کشور را به نقطه ای برسانیم که 
چالش های کشور را رفع کنیم .وی با اشاره به این که کاهش قیمت 
نفت از 120 دالر به 40 دالر تاثیر خود را در درآمدهای دولت گذاشته 
بود افزود : بیکاری کشور مثل دوران قبل نیست و اگر گفته می شود 
بیکاری کشور نرخش 11 درصد است بیکاری جوانان تحصیل کرده 

کشور باالی 25 درصد است. 
معاون اول رییس جمهوری ، حل مسئله بیکاری را نیازمند تولید و 
سرمایه گذاری دانست و راهکار افزایش تولید و رشد اقتصادی را نیز 
تامین منابع بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد. وی 
تصریح کرد : مهمترین پیام اقتصاد مقاومتی سیاست اجماع سازی است 
و همه دستگاه ها باید در یک مسیر قرار بگیرند برای فراهم کردن زمینه 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اینکه هرکس بداند برای اجرایی 

شدن سیاست اقتصاد مقاومتی چه کاری باید انجام دهد. 
جهانگیری یاداور شد: در سال 95 دولت و مجموعه بخش خصوصی 
و نهادهای دیگر برای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی حمایت کردند و 
رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری وضع خوبی پیدا کرد 
البته سرمایه گذاری هنوز جای کار دارد.  وی با تاکید بر لزوم همکاری 
تمامی دستگاه ها گفت :برای همه مدیران دولتی و غیر دولتی در 
سیاست های ابالغ شده اقتصاد مقاومتی نقش تعریف شده که باید 

نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد : امسال 6 هزار واحد صنعتی در 
کشور راه اندازی می شود و از این تعداد سهم قابل توجهی به گیالن 
اختصاص می یابد .به گفته وی در دولت دوازدهم واحدهای کوچک 

متوسط در یک تعامل مالیاتی تعیین میکنند چقدر مالیات باید بدهند .
جهانگیری با تاکید بر این که صادرات کاالهای غیر نفتی در گیالن 
باید نقش پررنگ تری ایفا کند و بایدجایگاه خود را باال ببرد افزود: 
ارتباط مان با بخش خصوصی باید بیشتر شود و در جهت رفع قید و 
بندهای بخش خصوصی باید تالش بیشتری کرد .وی با اشاره به این 
که گیالن استان معمولی نیست و برای آن نقش فراملی قائل هستیم 
اظهار کرد : این استان محور توسعه گردشگری و یکی از کانون های 

مهم گردشگری کشور است و ورود 38میلیون مسافر به این استان عدد 
بزرگی است که باید اقتصاد استان را متحول کند .

وی گفت : گیالن می تواند در توسعه اینده کشور نقش زیادی ایفا کند 
و به یکی از کانون های اصلی صنایع دانش بنیان و به کانون صادرات 
کشور تبدیل شود و اطمینان می دهم از این سفر کار گروهی برای 
مواردی که در این جلسه اشاره شد بررسی و پیگیری شود و موانع 
برطرف شود. معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد : اگر سرمایه 
گذار برای پتروشیمی استان پیدا شود بیش از یک میلیارد دالر ظرفیت 

سرمایه گذاری در گیالن وجود دارد.
معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش یاداور شد: 
انتخابات مهمی در ایران برگزار شد و از نظر مشارکت سیاسی و آرامش 
و نظم و آگاهی ایران را به عنوان یک کشور دارای دموکراسی در سطح 
دنیا معرفی کرد .جهانگیری متذکر شد: باید قدردان این مردم باشیم که 
در شرایط خاص به گونه ای عمل می کنند که برای کشور به عنوان 

سرمایه می شود. 
وی تصریح کرد : انتخابات سرمایه بزرگ اجتماعی برای کشور ایجاد 
کرد و امید و اعتماد در کشور به شدت باال رفت و شرایطی به وجود 
اورده که ما با اتکا به این سرمایه می توانیم از بسیاری از مشکالت 
عبور کنیم.  معاون اول رییس جمهوری گفت : فرقی نمی کند هر 
کسی به هر فردی که رای داده االن باید برای تغییر و تحول برای حل 

مشکالت پیش روی کشور دست به دست هم بدهند
جهانگیری اظهار کرد : ما در منطقه حساسی قرار داریم و در شرایطی 
هستیم که مدیران امریکایی دارند در منطقه دست به تحرکات مختلفی 
می زنند و قراردادهای کالن با کشور عربستان و سایر کشورها می 
بندند و معنای ان این است که امریکاییها می خواهند دست به اقداماتی 
بزنند . وی خاطرنشان کرد : ما در کشور و منطقه از امنیت و ثبات 
برخورداریم و ولی دشمنان می خواهند امنیت پایدار ایران را برهم بزنند 

ولی با اگاهی ملت و نیروهای خدوم این امر اتفاق نمی افتد. 
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد : ما باید باید قدر این امنیت را 
بدانیم و با همدلی و هماهنگی بیشتر به رفع مسایل کشور بپردازیم 
.جهانگیری خاطرنشان کرد : کلیه برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال 
امیدواریم موفق شویم در دولت دوازدهم  ابالغ و اعالم شده و   96

اجرای کامل آن را داشته باشیم.

تومانی  میلیارد   1300 اعتبار  درصد   97 نوبخت: 
سفررییس جمهور به گیالن جذب شده است

سخنگوی دولت هم در جلسه شورای اداری گیالن گفت: افزون بر 
97 درصد اعتبار 1300 میلیارد تومانی سفر رییس جمهور به گیالن 
تاکنون جذب شده است. محمد باقر نوبخت در این جلسه اظهار کرد: 
ره اورد دولت یازدهم برای گیالن سفر رییس جمهور بود که در آن 
سفر 1300میلیارد تومان برای طرح های زیر بنایی مشکل دار استان 

اختصاص یافت. 
وی خاطرنشان کرد: می شد این اعتبار را به هزاران پروژه کم اهمیت 
اختصاص داد ولی ترجیح داده شد چند پروژه مهم اجرا شود. نوبخت 
البرز و رفع  افزود: با عبور تونل از بیش از سه کیلومتر از کوههای 
مشکالتی که در حفاری کوه برای ایجاد تونل انجام شد تا ماه های 
در  دولت  سخنگوی  بود.  خواهیم  قطار  سوت  شنیدن  شاهد  اینده 
خصوص طرح احیای دورودخانه گوهر رود و زرجوب رشت تصریح 
کرد: طرح احیای این دو رودخانه از یک سال و نیم پیش آغاز شده 
و دولت 50 میلیارد تومان برای این طرح تصویب کرد که 15 میلیارد 

تومان آن جذب شد .
نوبخت اذعان داشت: چند مشکل اساسی در باره این دورودخانه وجود 
دارد اول مشکل شیرابه پسماندهای انباشته شده در سراوان و دیگری 
فاضالب شهر که به این رودخانه ریخته می شود که باید با تکمیل 
سیستم فاضالب شهر و فاضالبهای مسمومی که از بیمارستانها وارد 
می شود اصالح شود. سخنگوی دولت اظهار کرد: این 15 میلیارد تومان 
بین اب منطقه ای و اب و فاضالب و محیط زیست و شهرداری تقسیم 

شد.

آیت الله قربانی: وضعیت دو رودخانه زرجوب و گهر 
رود رشت هنوز مشخص نیست

نماینده ولی فقیه در گیالن نیز در جلسه شورای اداری گیالن گفت 
: گام هایی توسط دولت تدبیر و امید برای رفع مشکالت اقصادی 
برداشته شده اما برای نتیجه بخشی موثرتر مسئوالن بایستی اهتمام 
بیشتری نسبت به این امر داشته باشند. آیت اهلل زین العابدین قربانی 
اظهار داشت: مشکالت و اسیب های اجتماعی زیادی ناشی از گرفتاری 
های معیشتی در جامعه وجود می آید که دولت باید برای آنها چاره 

جویی کند.
وی در ادامه اسالم را دین صلح خواند و افزود: اسالم دین زندگی 
است که در همه ابعاد زندگی قانون دارد و در کشورهای اسالمی همه 
پیروان مذاهب مختلف همواره در کنار هم در سایه اسالم زندگی می 
کرده اند. آیت اهلل قربانی با اشاره به حمالت اخیر تروریستی تهران به 
مجلس شورای اسالمی و مقبره امام راحل گفت: سپاه سرافرازمان با 
حمله موشکی به آنها گوشه ای از قدرت دفاعی کشورمان را به نمایش 
گذاشت. نماینده ولی فقیه در گیالن در بخش دیگری از سخنانش با 
بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی ما مسئوالن خدومی دارد ، خواستار 
اعتبارات بیشتر ملی برای رفع مشکالتی همچون پاکسازی دو رودخانه 

گوهر رود و زرجوب شد.

دکتر نجفی: تالش ما ریشه کن کردن بیکاری در گیالن 
با حمایت همه جانبه ی دولت است

استاندار گیالن گفت : برای ریشه کن کردن بیکاری در گیالن با اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت همه جانبه دولت اهتمام داریم 
. محمدعلی نجفی هم در نشست شورای اداری گیالن که به ریاست 
معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، افزود: اگرچه در کاهش نرخ 
بیکاری به موفقیت هایی دست یافته ایم اما تمام اهتمام ما ریشه کن 
کردن بیکاری در گیالن با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و 

حمایت همه جانبه دولت است. 
وی با ارائه گزارشی از توفیقات دولت در استان وهمچنین انتظارات 
مردم گیالن اظهارکرد :همانند سایر استان های کشور به لطف الهی و 
با عنایت رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیر و برنامه های هدفمند 
دولت دکتر روحانی، مانیز شاهد تحوالتی چشمگیر در مسیر توسعه همه 
جانبه استان بوده ایم. وی با اشاره به مشارکت 83 درصدی مردم گیالن 
در انتخابات و رأی 69 درصدی به دکتر روحانی اظهار کرد: این آراء 

نسبت به دوره قبل با رشد 12.4 درصدی همراه بود . 
وی آرای باالی مردم به تداوم دولت تدبیر و امید را موید قدرشناسی 
بویژه جوانان  استان  و هوشیاری مردم والیت مدار و سخت کوش 
و فعاالن سیاسی دانست. نجفی با بیان اینکه گیالن طی چند سال 
گذشته در شاخص های اساسی توسعه، به دستاوردهای امیدوارکننده ای 
دست یافته است، گفت: کاهش نرخ بیکاری از 15.6 درصد در ابتدای 
دولت به 11.3 درصد در پایان سال 1395 ، کسب رتبه میانگین اول در 
شاخص  مهم و موثر بهبود مستمر فضای کسب و کار براساس گزارش 
های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در چهار سال گذشته 
،افزایش میزان سرمایه گذاری داخلی از یکهزارو500 میلیارد تومان در 
سال 92 به بیش از پنج هزارمیلیارد تومان در سال 95 از جمله موفقیت 

های دولت در استان بوده است. 
وی افزایش شاخص برخورداری گاز طبیعی از 63درصد به 96 درصد، 
،افزایش  به 76درصد  از 64درصد  روستایی  ازآب شرب  مندی  بهره 
روستاهای برخوردار از اینترنت از 45 روستا به بیش از یکهزار و500 
روستا و افزایش پهنای باند ورودی اینترنت از 24 به 130 را از جمله 
این موفقیتها عنوان کرد. وی ادامه داد : شکوفایی چشمگیر منطقه آزاد 
انزلی و آغاز به کار بندر بزرگ کاسپین که مورد بازدید معاون اول رئیس 

جمهوری قرار گرفت از دستاوردهای دیگر دولت در استان است. 
نجفی تصریح کرد:در فضای پس از برجام توسعه صادرات غیرنفتی با 

20درصد رشد نسبت به سال 1394، در سال 1395 به نزدیک 350 
میلیون دالر بالغ شد. وی بابیان اینکه تعداد شرکتهای فعال دانش بنیان 
در استان هم اکنون بیش از 52 شرکت است، گفت :تالش داریم این 
تعداد شرکت به 200 واحد افزایش یابد. نجفی با تاکید بر اینکه گیالن 
بعنوان استان پیشرو در پرداخت تسهیالت رونق تولید با پرداخت بیش 
از 530 میلیارد تومان استان سوم کشور به لحاظ تعداد و درصد جذب 
در کشور معرفی شد، افزود : در همین راستا حجم تسهیالت پرداختی 
صندوق کارآفرینی امید نیز از حدود 200 میلیارد ریال در ابتدای دولت 

یازدهم به بیش از 550 میلیارد ریال در سال گذشته بالغ شد. 
اینکه در حوزه سالمت، استان گیالن در طرح پزشک  بیان  با  وی 
خانواده حائز رتبه اول شد، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از یک 
و نیم میلیون نفر از جمعیت دو و نیم میلیون نفری گیالن یعنی بیش 
از 60درصد تحت پوشش بیمه سالمت هستند. وی ادامه داد: در این 
دولت از ابتدای طرح مذکور 254 هزار نفر از جمعیت فاقد بیمه استان 

تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار گرفتند. 
نجفی با قدردانی از بازدید معاون اول رئیس جمهوری با همراهی رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی از راه آهن گیالن گفت: 
این خط ریلی با تخصیص اعتباری معادل یکهزار و 100 میلیارد تومان 
دردولت یازدهم در آستانه بهره برداری تا رشت قرار گرفته است که 
امیدواریم با تدبیر دولت تسریع الزم در تکمیل این راه آهن و اتصال آن 

به انزلی و آستارا انجام شود. 
وی به دستاوردهای دولت در بخش کشاورزی نیز اشاره و بیان کرد 
هم  خوبی  قیمتی  میانگین  از  که  استان  کشاورزی  تولیدات  :میزان 
برخوردار است به 2.8 میلیون تن رسید که حدود دو و نیم درصد کل 
تولید کشور را به خود اختصاص می دهد .  نجفی خاطرنشان کرد: 

برای گیالن نقش فـــراملی قائل هستیم
معاون اول رییــــس جمهوری: 

رئیس  اول  بازدید معاون 
راه آهن  از  جمهوری 

رشت - قزوین

معاون اول رئیس جمهوری در جریان سفر به استان گیالن، از روند ساخت و تکمیل راه آهن رشت - 
قزوین در محدوده رودبار و منجیل بازدید کرد.

اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان گیالن، با حضور در شهرستان منجیل، از نزدیک روند 
ساخت راه آهن قزوین - رشت را مورد بازدید قرار داد و در جریان جزئیات فنی و برنامه زمان بندی 

برای اتمام این پروژه قرار گرفت.
در این بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیالن، معاون اول رئیس 

جمهوری را همراهی کردند.
راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا به طول 388 کیلومتر ارتباط ترانزیتی کریدور شمال - جنوب را 
تسهیل می کند و از شهرستان قزوین آغاز و پس از عبور از شهرهای لوشان، منجیل، رشت و بندرانزلی، 

از شهرستان آستارا به کشور جمهوری آذربایجان متصل خواهد شد که در حال حاضر محور قزوین 
- رشت به طول 164 کیلومتر و یک قطعه از رشت - انزلی به طول 17 کیلومتر و محدوده آستارای 

آذربایجان تا آستارای جمهوری اسالمی ایران به طول سه کیلومتر اجرا شده است. 
پروژه راه آهن قزوین رشت به علت عبور از رشته کوه البرز، دریاچه سد سفید رود و قطع عرضی چندین 
باره آزادراه قزوین - رشت دارای سازه های خاص و منحصر بفرد است که تا پایان سال 92 پیشرفت 
فیزیکی این پروژه 52 درصد بود و در دولت تدبیر و امید و با توجه به اولویت اجرای پروژه های ریلی، 

در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 94 درصد است.
این پروژه ریلی در مدت چهار سال دولت یازدهم، به اندازه هشت سال آغاز پروژه از پیشرفت فیزیکی 

برخوردار بوده است.

کارخانه تولید پاکت آبمیوه 
در شهرستان صومعه سرا 

افتتاح شد

راه اندازی کارخانجات بسته 
وز  بندی مواد غذایی نیاز امر

کشور است

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:
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وژه  بهره برداری از 4 پر
زیرساختی و تولیدی در 

منطقه آزاد انزلی

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
و دکتر محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان برنامه و بودجه که به منظور افتتاح 
چند پروژه عمرانی و صنعتی به این منطقه سفر 
کرده بودند مورد استقبال مهندس مسرور رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ،استاندار گیالن 
و جمعی از مسئولین کشوری و استانی قرار گرفتند و  
،  4 پروژه زیرساختی و تولیدی منطقه آزاد انزلی با 
سرمایه گذاری 341 میلیارد ریال با حضور ایشان به 

بهره برداری رسید .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، دکتر اسحاق جهانگیری درجریان 
پایان بازدید از منطقه آزاد انزلی در جمع خبرنگاران  
با اشاره به اینکه منطقه آزاد انزلی فرصت بسیار خوب 
و استثنایی برای توسعه و گیالن است، این منطقه 
را مهمترین و اصلی ترین منطقه آزاد شمال کشور 

اعالم کرد.
دکتر جهانگیری با بیان جایگاه منطقه آزاد انزلی 
به عنوان مهمترین و اصلی ترین منطقه آزاد در 
: گیالن می  استانهای شمالی کشور اضافه کرد 
تواند با ظرفیت های موجود و زیرساخت های در 
حال تکمیل، عالوه بر ایفای نقش توسعه ای برای 
کشور، نقش فراملی نیز برعهده گرفته و به عنوان 
حلقه اتصال ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر و 

آسیای میانه و قفقاز، به ایفای نقش بپردازد.
وی وجه غالب استان گیالن را کشاورزی ارزیابی 
کرد و تصریح نمود که این استان از استعداد بسیار 
زیادی برای صنعتی شدن برخوردار است و از پیش 
از انقالب اسالمی نیز یکی از استانهای مهم صنعتی 

کشور بوده است.
وی تصریح کرد: باید راه آهن به استان گیالن وصل 
شده و از طریق این استان به جمهوری آذربایجان و 
سپس اروپا به منظور صدور کاالهای تولیدی کشور 
متصل شود، چراکه این یک فرصت استثنایی برای 
کشور ایجاد می کند و امیدوارم بتوانیم در دولت 
استان  توسعه  برای  بلندتری  های  گام  دوازدهم 

گیالن برداریم.
دکتراسحاق جهانگیری با اشاره به نقش محوری و 
امتیازات منطقه آزاد انزلی در راستای حمایت از تولید 
کاالهای صادراتی کشور خاطر نشان کرد : منطقه 
با فراهم سازی بستر حضور  تواند  انزلی می  آزاد 
سرمایه گذاران خارجی و ارائه معافیت های مالیاتی، 
ایجاد بانک های داخلی و خارجی ، صدور ویزا و 
خدمات دیگر همراه با حمایت از تولید و صادرات 
کاالهای داخلی از این منطقه ، نقش بسیار موثری 

در توسعه اقتصادی گیالن و کشور ایفا نماید .
وی به پتانسیل های موجود در گیالن اشاره کرد 
و با بیان موقعیت استراتژیک منطقه آزاد انزلی و 
ارتباط با کشورهای حاشیه خزر عنوان کرد : منطقه 
آزاد انزلی با بهره گیری از این موقیعت جغرافیایی 
مناسب میتواند تاثیر ملی داشته باشد و استان گیالن 
و این منطقه میتوانند با افزایش مراودات و ارتباطات 
با کشورهای آسیای میانه و قفقاز  به عنوان قطب 

توسعه تبدیل شوند .
معاون اول رییس جمهور با ابراز خرسندی از اقدامات 
خوب صورت گرفته برای صنعتی شدن گیالن اظهار 
داشت: پیش نیاز اصلی این استان که با تکیه بر آن 
مسیر توسعه را سریعتر طی کند ایجاد زیر بناهای 
الزم است و در این میان راه آهن به صورت خاص 
اولویت اول می باشد و پس از آن فرودگاه و آزاد راه 
ها مسئله بعدی است تا تمامی زیر ساخت های مورد 

نیاز برای توسعه صنعتی استان گیالن فراهم شود.
انسانی  نیروی  به وجود  دکتر اسحاق جهانگیری 
نخبه تحصیل کرده خوب در استان گیالن اشاره 
کرد و افزود : این نیروی انسانی می تواند در صورت 
فرآهم شدن زیرساخت ها به صنعتی شدن استان 

کمک کند.
معاون اول رییس جمهور با اظهار امیدواری نسبت 
به تکمیل زیر ساخت های در حال احداث در سطح 
افزود:  اوایل کار دولت دوازدهم  استان گیالن در 
امیدوارم بتوانیم برای توسعه استان گیالن با توجه به 

فرصتها و استعدادهای موجود گام بلندتری برداریم.
توسعه  طرح  بازدید،  این  جریان  در  است  گفتنی 
شمال  ساحلی  های  ورزش  مجموعه  بزرگترین 
کشور، بلوار دسترسی به مجتمع بندری کاسپین، برج 
مراقبت دریایی این مجتمع بندری و همچنین یک 
واحد صنعتی تولید انواع پارکت و لمینت مورد بازدید 

و بهره برداری قرار گرفت.

خبر

با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام گرفت؛

همچنین گیالن در حوزه پرورش ماهی در قفس بعنوان استان پیش 
رو است. 

استاندار گیالن با اشاره به موفقیت دولت در کنترل قیمت برنج گفت : 
اقتصادی شدن قیمت برنج در دولت تدبیر و امید موجب شکوفایی بیش 
از پیش تولید این محصول وامیدواری کشاورزان شد. نجفی تصریح کرد 
: در محصول چای با امیدواری ایجاد شده در بین مردم نسبت به دولت 
در زمینه حمایت از این محصول و احیاء چند هزار هکتار باغ های رها 
شده و نیز لطف الهی با بارش مناسب باران ما در سال های اخیر با رشد 

چشمگیر این محصول مواجه بودیم. 
وی به تعیین قیمت مناسب برگ سبز چای از سوی دولت و ترغیب 
مردم به روی آوردن مجدد به مزارع چای اشاره و خاطرنشان کرد: طی 
دو سال گذشته با اتفاقات خوبی که در این بخش افتاد شاهد افزایش 
تولید برگ سبز چای و پرداخت به موقع به چایکاران از سوی دولت 
بودیم. نماینده عالی دولت در گیالن اظهار داشت: در سال جاری نیز با 
عنایت دولت در یک اقدام تقریباً بی سابقه تاکنون 64 درصد از بهای 

برگ سبز چای خریداری شده، پرداخت شده است. 
استاندار گیالن به اقدامات موثر انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی 
اشاره کرد و افزود: واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی 
یکی از اصلی ترین برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی به شمار می 
رود. وی شناسایی و احصاء طرحهای نیمه تمام تولیدی و گردشگری 
،، و برنامه ریزی برای تکمیل و بهره برداری آنها را از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: اجرای 
طرح های متنوع در زمینه کاهش تصدی های دولتی، برون سپاری 
فعالیت های دستگاههای اجرایی، مکانیزه و اینترنتی کردن فعالیت های 
خدماتی دستگاههای اجرایی بویژه ارائه 11 خدمت به سرمایه گذاران 

در بستر اینترنتی از جمله این اقدامات است . 
نجفی با اشاره به اجرای طرح روستای فاقد بیکار در گیالن که اولین 
آن ها بصورت ویدئو کنفرانس توسط معاون اول رییس جمهور افتتاح 
شد،گفت: در سال جاری از بین 16 شهرستان دو روستا را برای اجرای 
این طرح تعریف کرده ایم. وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
انتظارات مردم و خادمان آنان در استان گیالن از دولت تدبیر و امید 
اشاره و خاطرنشان کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل هر چه 
سریعتر راه آهن قزوین - رشت و اتصال آن در ادامه به انزلی و آستارا 
و نیز تکمیل باقیمانده آزادراه قزوین - رشت از انتظارات مهم مردم و 

مسئوالن استان بشمار می رود. 
استاندار گیالن خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار ویژه جهت ساماندهی 
در  معضل  یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  که  استان  در  پسماندها 
استان های شمالی است از دیگر انتظارات مردم گیالن است . وی به 
مشکالت موجود در تاالب انزلی نیز اشاره و بیان کرد: احیاء تاالب انزلی 
مهمترین محل تکثیر و زاد و ولد ماهیان دریای خزر را تضمین می کند 
و باعث ایجاد هزاران فرصت شغلی در حوزه های صید و صیادی ، 

گردشگری و حتی تولیدی در استان می شود. 
وی تصریح کرد: انتظار مردم استان از دولت اینست تا همانند احیاء 
دریاچه ارومیه که یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید بشمار می رود ، 
تخصیص اعتبارات الزم در خصوص این تاالب نیز اجرایی شود. نجفی 
لزوم حل و فصل نهایی موضوع سد شفارود که هم اکنون بیش از 
35.2 درصد پیشرفت دارد را از دیگر انتظارات استان دانست و گفت: 
کمیته سه جانبه مأمور از طرف دولت برای صدور مجوز زیست محیطی 
سد شفارود نظر مثبت خود را اعالم نموده و هم اکنون منتظر تصویب 

نهایی دولت است. 

وی تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت اتمام طرح های حیاتی توسعه 
را  استان  و سدهای الستیکی  دیورش  پلرود،  بویژه سدهای  استان 
نیز مورد توجه مردم و کارگزاران دولت دانست و گفت: تامین اعتبار 
اتمام  استان،  بویژه محور غرب  راههای شریانی  تکمیل  برای  الزم 
بیمارستان های لنگرود، الهیجان، تالش و کنارگذرهای شهرستانی پر 
ترافیک استان نظیر لنگرود، انزلی و تالش از دیگر انتظارات گیالنیان 

محسوب می شود. 

زهرا احمدی پور: تحول بنیادین در اقتصاد در گرو 
توسعه گردشگری است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
توسعه  برای  راهکاری  را  گردشگری  صنعت  توسعه  گردشگری؛  و 
اجتماعی و تحول بنیادین در نظام اقتصادی قلمداد کرد. زهرا احمدی 
پور نیز در این نشست بر لزوم توجه به ظرفیت استان ها در تدوین 
این  سیاست راهبردی حیطه گردشگری تاکید کرد و گفت: توسعه 
صنعت راهکاری برای توسعه مناسبات اجتماعی و تحول بنیادین در 

اقتصاد است.
وی توجه به ظرفیت استان ها در تدوین سیاست های راهبردی حوزه 
و  ظرفیتها  دارای  استان  هر  افزود:  و  خواند  ضروری  را  گردشگری 
امکاناتی است که سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
توسعه  محورهای  ها،  داشته  همان  اساس  بر  تا  است  تالش  در 
گردشگری را ترسیم نماید. این مقام مسئول تصریح کرد: سیاست های 
راهبردی حوزه گردشگری در سال جاری مبتنی بر این ویژگیها تدوین 

شده و مزیت های گردشگری هر استان در آن لحاظ گردیده است.
احمدی پور با اذعان این مطلب که صنعت گردشگری به دلیل داشتن 
ویژگی های چندبخشی،نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا 
می کند،مشارکت تمامی نهادهای دولتی و مدنی را خواستار شد. معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: امروز شاهد 
جابجایی منابع تولیدکننده ثروت از صنایع سنگین به سمت خدمات و 
به طور ویژه به سمت صنعت گردشگری هستیم و بر همین اساس می 
توان ادعا نمود که صنعت گردشگری برای اینکه کشور را به سمت 
دنبال  به  موجود  ظرفیت های  اساس  بر  دهد،باید  سوق  ملی  ثروت 

طرح های کلی،راهبردی و بلندمدت باشد.
صنعت  کلی  سیاست های  تدوین  به دنبال  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری کشور هستیم و در برنامه پنج ساله ششم نیز توجه به این 
حوزه به وضوح دیده می شود،خاطر نشان کرد:تالش شده تا در این 
برنامه راهبردی با نگاهی آمایشی ظرفیت های استان ها مشخص و 
متناسب با آن طرح های توسعه ای تدوین شود. وی گیالن را استانی با 
ظرفیت های طبیعی، گردشگری و تاریخی بسیار خوب دانست که باید 
در مسیر توسعه و تعالی صنعت گردشگری بدان توجه شود و رونق 

اقتصادی را با تکیه بر طرفیت های داخلی آن به بار نشاند.

الهوتی: راه آهن رشت به آستارا احداث شود
 نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی گفت: سرانه 
تولید زباله در استان گیالن بسیار باال بوده و نیازمند حمایت ویژه دولت 
در این بخش هستیم. مهرداد الهوتی در جلسه شورای اداری استان 
گیالن در سالن اجتماعات استانداری رتبه این استان را در بخش صنعت 
13 دانست و اظهار کرد: از اینکه دولت تالش کرده تا رتبه صنعت 

استان گیالن ارتقا پیدا کند قدردان زحمات دولت هستیم.
وی با اشاره به اینکه رتبه سرمایه گذاری در استان گیالن 10 است 
تصریح کرد: یک هزار و 100 واحد در دست اقدام در این استان وجود 
دارد که پیشرفت فیزیکی پنج درصد از آن ها باالی 50 درصد است 
مردم  نماینده  هستند.  اعتبار  گشایش  نیازمند  بهره برداری  برای  که 
شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 70 درصد از 
تکمیل راه آهن در دولت فعلی رقم خورده و جای امیدواری دارد، گفت: 
از دولت انتظار داریم راه آهن رشت به آستارا و راه آهن رشت به قائم شهر 

را برقرار کند که ایجاد راه آهن کمک دولت به دو استان است.

الهوتی با تأکید براینکه در بخش کشاورزی دولت همت کرده و تولید 
چای در دولت 14 هزار تن بود که اکنون به 50 هزار تن رسیده است، 
افزود: هفت هزار هکتار از باغات گیالن باید به این استان برگردد و 
ما از طرف دولت به مردم قول داده ایم که سه درصد اختالفی که بین 
پرداخت مطالبات چای کاران وجود دارد برطرف شود. وی با اشاره به دو 
میلیون و 600 هزار تن برنج مورد نیاز کشور گفت: اکنون دو میلیون 
و 400 تن از برنج مورد نیاز کشور در استان گیالن تولید و برداشت 
می شود و استان گیالن این توانایی و ظرفیت را به تنهایی دارد که 

کشور را به لحاظ تولید برنج خودکفا کند.
نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
پیدا کرده است،  ابریشم جای واقعی خود را در استان گیالن  تولید 
تصریح کرد: در بحث کرم ابریشم و پیله تر دیگر نیازمند حمایت های 
دولت نیستیم. الهوتی با اشاره به وضعیت ساماندهی سواحل کشور 
اظهار کرد: در ساماندهی سواحل کشور مدیریت کافی حاکم نیست و 
سرانه تولید زباله در استان گیالن بسیار باال بوده و نیازمند حمایت ویژه 

دولت در این بخش هستیم.

کوچکی نژاد: شهرک فن آوری در استان تأسیس شود
 نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی گفت: بخشی 
از مناطق دریایی استان گیالن به حیات خلوت نورچشمی های دولت 
تبدیل  شده و نباید در تفرجگاه ها و سواحل این استان فقط به روی 
نورچشمی ها باز باشد. جبار کوچکی نژاد در جلسه شورای اداری استان 
گیالن ضمن قدردانی از آیت اهلل قربانی مبنی بر اینکه به بخشی از 
مطالبات مردم توجه کرده اند، اظهار کرد: امیدواریم سفر یک عده اندک 

از کابینه دولت به این استان ثمربخش واقع شود.
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی ضمن تأکید 
به همکاری تمام دستگاه های فعال استان تصریح کرد: مشکالت بزرگ 
در گیالن همچنان وجود دارند که برای برطرف کردن این مشکالت 
نیاز به تخصیص اعتبارات بیشتر است. وی با بیان اینکه استان گیالن 
در دولت سهم بسیار اندکی در هیأت دولت دارد، خاطرنشان کرد: این در 
حالی است که مردم این استان بیشترین رأی خود را به روحانی داده اند و 
انتظار دارند که سهم استان گیالن در کابینه دولت جدید روحانی بیشتر 

از این مقدار شود.
کوچکی نژاد با مخاطب قرار دادن جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد 
مقاومتی در کشور گفت: درآمد ساالنه استان گیالن نسبت به تهران 
حتی نسبت به استان های هم جوار بسیار پایین است که امیدواریم در 
دولت جدید روحانی توجه ویژه ای به استان گیالن به لحاظ اشتغال، 
درآمد و اقتصاد شود. نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای 
نباید همچون  استان گیالن  اینکه ظرفیت سنجی  بیان  با  اسالمی 
دیگر استان های کشور باشد، بیان کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی باید 
ظرفیت های استان گیالن دیده شود که متأسفانه دولت استان گیالن را 

در ردیف استان یزد قرار می دهند.
وی با اشاره به اینکه 17 هزار هکتار از زمین های مردم استان گیالن 
که  زمین هایی  کرد:  اظهار  است،  تخصیص یافته  صنوبرکاری  به 
توسط دولت به تصرف درآمده باید به خود مردم واگذار شود و دولت 
موظف است امر واگذاری زمین ها را در اولویت کاری خود قرار دهد. 
کوچکی نژاد با بیان اینکه بخشی از مناطق دریایی استان گیالن به 
حیات خلوت نورچشمی های دولت تبدیل  شده است، اظهار کرد: نباید 
مناطق آزاد در تصرف بخشی از مسئولین دربیاید و در تفرجگاه ها و 

سواحل این استان فقط به روی آن ها باز باشد.
نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی ضمن تأکید 
به تصحیح اراضی گیالن افزود: باید دولت به تصحیح اراضی توجه 
بیشتری داشته باشد این در حالی است که تنها یک سوم از زمین های 
گیالن تصحیح اراضی شده است. وی با بیان اینکه انتظار داریم یک 
واحد شهرک فن آوری در استان گیالن تأسیس شود، اظهار کرد: با 
ایجاد این شهرک در استان سهم گیالن در تولید علم و فناوری با توجه 

به ظرفیت و استعدادهایی که دارد می تواند ثمربخش واقع شود.

برای گیالن نقش فـــراملی قائل هستیم
معاون اول رییــــس جمهوری: 

کاشی میراث ماندگار 
استاد  بر سر در خانه 

ناصرمسعودی نصب شد

کاشی میراث ماندگار روز پنجشنبه با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی 
، صنایع دستی و گردشگری بر سر در خانه استاد ناصر مسعودی از مفاخر فولکلوریک گیالن در رشت 

نصب شد.
زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
در دیدار با استاد ناصر مسعودی )خواننده فولکلوریک نامی گیالن و کشور( ایشان را سرمایه فرهنگی 
کشور دانست و بیان کرد: طرح میراث ماندگار فرایندی در راستای معرفی و ماندگاری مفاخر در حافظه 

فرهنگی کشور است.
وی اظهار کرد: متاسفانه ، در برهه ای از زمان در ثبت آثار و معرفی مفاخر کشور کوتاهی شد اما اینک 
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بر آن شده است تا در معرفی ، ثبت و ماندگاری 

مفاخر فرهنگی از هیچ کوششی دریغ نورزد.
وی در راستای نصب کاشی میراث ماندگار بر سر در خانه استاد ناصرمسعودی توضیح داد: این اقدام 
برای معرفی هنرمندان ،احساس تعلق هموطنان به هویت و مفاخر سرزمینشان و همچنین شناخت 

نسل جدید از هویت فرهنگی خویش انجام می شود.
استاد ناصر مسعودی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از اهتمام مسئوالن دولت یازدهم و دوازدهم 
نسبت به فرهنگ و هنر گفت: هنر ماندگار است؛ اهتمام به هنرمند هر چقدر دیر ، اما از هر کجا که 

آغاز شود ، غنیمت است.
وی ضمن آرزوی سالمت برای استاد محمد رضا شجریان ، ایشان را یکی از مفاخر فرهنگی و هنری 

کشور دانست و از ثبت ربنای ایشان در فهرست آثار ملی قدردانی کرد.
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 سال گذشته بود که مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن از تقویت 
ناوگان لجستیکی این جمعیت با اختصاص بالگرد امدادی خبرداده 
بود. اما با گذشت چندین ماه پایگاه هوایی مورد نیاز در چاف لنگرود 
به بهره برداری نرسیده و در پیچ و خم کارهای اداری و تامین اعتبار 

مانده است.
در همین زمینه مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن 
در گفتگویی گفت: بالگرد امدادی از اوایل فروردین ماه با پیگیری 
های استاندار به استان گیالن وارد شد و در حال حاضر در فرودگاه 

رشت و در یکی از آشیانه های اجاره شده از سپاه مستقر است.
ولی پور افزود: از 12 سال پیش قرار شد که همه استانها مرکز امداد 
هوایی داشته باشند اما گیالن از امکان محروم بود زیرا داشتن بالگرد 
هوایی مستلزم داشتن مرکز هوایی در استان بود. خیلی تالش داشتیم 
گه این پایگاه هوایی در مرکز استان باشد اما امکانش فراهم نشد و 
اگر هم به دنبال مکان دیگری نبودیم از ردیف اعتبار برای دریافت 

بالگرد و ساخت مرکز حذف می شدیم.
وی ادامه داد : این مرکز را علی رغم میل باطنی در چاف لنگرود و در 
زمینی که متعلق به هالل احمر بود مستقر کردیم و با پیگیری های 
دکتر نوبخت، استاندار و جمعیت هالل احمر ردیف اعتبار ساخت این 
مرکز از اسناد خزانه اسالمی تامین شد و فرایند قانونی و مناقصه و 
پیمانکار آن مشخص شد و این قول را به مردم استان می دهیم که تا 

قبل از پایان تیر ماه کار ساخت آن شروع شود.

ولی پور با بیان اینکه تامین زمین و ساخت پایگاه هوایی از تعهدات 
احمر در جهت  اموال خود هالل  از  این زمین  استانی است گفت: 
تسریع ساخت پایگاه اختصاص داده شده است و برای ساخت کل 

مرکز مبلغ 7 میلیارد تومان نیاز است که در حال حاضر برای فاز اول 
که ساخت آشیانه و باند پرواز است مبلغی  بالغ بر 2 و نیم میلیارد 

تومان اختصاص داده شده است.

برخی  در  شده  منتشر  اخبار  گیالن  جمعیت هالل احمر  مدیرعامل 
سایت ها مبنی بر اینکه بالگردی وارد گیالن نشده را تکذب کرد و 
گفت: انتشار اخبار کذب باعث دلسردی مردم مبشود و بنده از همه 
رسانه ها میخواهم قبل از نشر خبر ابتدا درستی آن را پیگیری کنند. 
بالگرد گفته شده هم اکنون در فرودگاه رشت هست و میتوانند آن 

را مشاهد کنند.
وی ادامه داد: این بالگرد نیاز مردم استان گیالن بود و تمام تالش 
خودمان را کردیم تا هم استانی هایمان از این نعمت بر خوردار شوند. 
چون استان گیالن استانی حادثه خیز است و باید امنیت مردم حفظ 
شود. ولی پور گفت: بنده آدم سیاسی نیستم و تمام اولویت کاری ام 

خدمت رسانی به مردم است.
وی در مورد برنامه های هالل احمر در فصب تابستان نیز گفت: در 
حال حاضر 51 پایگاه سیار و ثابت در استان در مناطق کوهستانی، 
جاده ها و سواحل برای خدمت رسانی به مردم و مسافرین مستقر 
هستند و روزانه 300 نفر از امداد گران در سطح استان برای کمک 

رسانی به مسافرین حضور دارند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن به گرمای این روزهای رشت 
نیز اشاره کرد و افزود: ازهمه مردم می خواهیم در اوج گرما یعنی در 
ساعت قبل از 6 عصر از حضور در مکانهای عمومی خودداری کنند تا 
دچار گرمازدگی نشوند و همچنین اگر به دل طبیعت رفتند از روشن 

کردن آتش خودداری کنند.

متاسفانه آمار غرق شدن مسافران در استان های شمالی، سال به 
را ضعف  دلیل آن  توان  نمی  البته  افزایش است که  سال در حال 
از مسافران است  بلکه حجم گسترده ای  مدیریت سواحل دانست 
که برهه به برهه وارد استان های شمالی خصوصا گیالن می شوند.

بدون شک دریا و ساحل مهم ترین رکن گردشگری استان گیالن 
است که ساالنه بواسطه این ظرفیت مهم، پذیرای سیل عظیمی از 

گردشگران از گوشه و کنار کشور می باشیم.
هوا گرم می شود و پای در ماه های گرم سال می گذاریم و از هم 
اکنون طیف بسیاری از گردشگران، گیالن را بعنوان مقصد خود برای 

گذراندن اوقاتی در کنار سواحل این استان انتخاب کرده اند.
دریا؛ این موهبت الهی در کنار ایجاد تمامی جلوه های زندگی بخش 
به روحیه انسان ها، بدترین شکل مرگ را نیز در دل خود جای داده 
است به نوعی که با اندکی غفلت و بی توجهی، آدمی را در آغوش 
مرگ قرار می دهد. لحظات خوشی که در ثانیه ای جای خود را به 
اندوهی بی پایان می دهد و حسرت آن تا آخر عمر بر دل خانواده ها 
باقی می ماند. می شود همان دل به دریا زدن و بازگشتی که هیچ 

وقت در کار نخواهد بود.
متاسفانه آمار غرق شدن مسافران در استان های شمالی، سال به 
را ضعف  دلیل آن  توان  نمی  البته  افزایش است که  سال در حال 
از مسافران است  بلکه حجم گسترده ای  مدیریت سواحل دانست 
که برهه به برهه وارد استان های شمالی خصوصا گیالن می شوند. 
را در جذب گردشگر  قبلی خود  به سال رکورد  آمارهایی که سال 
می شکند و تمام این ها درحالی است که امکانات این استان تنها 
به اندازه همان دو و نیم میلیون جمعیت بومی آن است درحالی که 

چندین برابر این جمعیت از ظرفیت آن بهره برداری می کنند.
مدتی است که از تشکیل ستاد ساماندهی سواحل و ایجاد طرح های 
سالم سازی دریا می گذرد ولی هنوز هم اکثر گردشگران شنا در نقاط 
خطرآفرین و مرگ آور را به شنا در این طرح ها ترجیح می دهند. 
این  برای  ویژه  بصورت  بار  اولین  برای  یازدهم  دولت  هر چند که 
ستادها اعتبارات الزم را اختصاص داد اما بازهم برای جذب گردشگر 

نیازداریم تا این محیط ها با جذابیت بیشتری همراه باشد.
محیط هایی که با عنوان طرح سالم سازی دریا شناخته می شوند 

متشکل از قسمت های غواصی شده و امن سواحل است تا خانواده 
ها بتوانند در محیطی ایمن به شنا بپردازند و مخاطرات طبیعی جان 
آن ها را مورد تهدید قرار ندهد. این ها نشان می دهد که هدف در 
مرحله اول تامین امنیت جانی مردم است و سایر مسائل اجتماعی، 
شرعی و غیره در مراحل بعدی قرار دارند. متاسفانه مسافران با شنیدن 
نام طرح سالم سازی مسائل حاشیه ای به ذهنشان خطور می کند 
و می خواهند با دهن کجی به سیاست های تدارک دیده شده با آن 
ها لجبازی کنند. لجبازی هایی که به قیمت جانشان تمام می شود.

تابستان امسال 40 طرح سالم سازی دریا شامل 80 شناگاه  برای 
برای مردان و زنان در 280 کیلومتر نوار ساحلی گیالن تدارک دیده 
شده است و چیزی بالغ بر 500 ناجی غریق که امنیت جانی مسافران 
را حراست می کنند. ولی متاسفانه بازهم شاهد هستیم که کثرت 
خود  مقصد  بعنوان  به  را  خطرآفرین  300نقطه  همان  گردشگران 

انتخاب می کنند و در آغوش مرگ به شنا می پردازند.
آنچه مسلم است ستاد ساماندهی سواحل باید بیشتر انرژی خود را 
صرف تبیین اقدامات اصلی خود برای مردم یعنی حراست از جان و 

ارائه خدمات مطلوب به گردشگران کند تا این مسافران با لجبازی 
از جان خود نگذرند.

آستارا شهر بامهای سفالین ، تاالب زیبای استیل ، ساحل و شناگاه 
و بازارچه های متعدد در این هفته شاهد سیل گردشگران مشتاق از 

نقاط مختلف کشور بود .
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ این شهرستان مرزی با داشتن جاذبه های 
تفریحی، طبیعی و اقتصادی هر ساله چند میلیون مسافر را به خود 
جذب می کند .در هفته جاری، ورود و استقرار 85 هزار خودرو از 

مناطق مختلف کشور به این شهرستان ثبت شده است. 
واحد  پذیر، 26  آپارتمان، هفت مهمان  با 13 هتل، 9 هتل  آستارا 
پذیرایی بین راهی و صدها مسافرکاشانه از مسافرانش استقبال می 
کند و عالوه بر مراجعه گردشگران به مراکز اقامتی یاد شده، خانواده 
های زیادی در حاشیه بلوار سفیر امید و خیابان های عریض منتهی 
به بازارچه مرزی و نوار ساحلی آستارا چادر زده اند و شادی آنها از 
اقامت موقت در چادر، پخت غذا، دم کردن چای و بازی کودکانشان 

در مقابل چادرها تماشایی است.
و  گپ  و  لبخندها  اما  است  گرم  قدری  نیز  هوا  و  کوچک  چادرها 
گفتهای شاد آنها بیانگر لذت وافر آنان از سفر و بهره مندی از موهبت 

جنگل، دریا و تفریحات سالم نوار ساحلی آستارا است .
ورودی شهر آستارا از تالش و اردبیل مملو از افرادی است که تابلوهای 
بزرگ و کوچک اجاره آپارتمان، خانه، سوئیت و مسافرکاشانه را در 
دست گرفته اند و بازار آنان نیز به برکت تابستان و حضور گردشگران 
رونق یافته است . جوانی به نام اکبر معینی پور در محدوده شهرک 
عباس آباد آستارا که برای اجاره دادن خانه اش تالش می کرد، گفت: 
2 باب خانه مستقل برای اجاره داریم و قبل از تابستان هر کدام را 
برای یک شبانه روز به قیمت 900 هزار تا یک میلیون ریال اجاره می 
دادیم اما با آغاز فصل گردشگری، اجاره بها افزایش یافت و اکنون 

می توان تا یک میلیون و 500 هزار ریال نیز اجاره داد.
صاحب یک اغذیه فروشی در فلکه گاز آستارا نیز گفت: خدا به جیب 
و پول گردشگران این شهرستان برکت دهد؛ تا قبل از تابستان روزانه 
به سختی  ام  بهای مغازه  اجاره  و  حدود 10 ساندویج می فروختم 
تامین می شد اما با ورود گردشگران، هر روز حدود 50 ساندویج می 

فروشم و تقاضا برای خوراکی های دیگر نیز افزایش یافته است.
وی افزود: حضور و ماندگاری مسافران بر همه صنوف بازار آستارا 
تاثیر می گذارد و غذاخوری های بزرگ نیز سرشان شلوغ شده است 
و این روزها حتی تعمیرگاه های خودرو و فروشندگان لوزم یدکی نیز، 

کسب و کار خوبی دارند.
سرپرست خانواده ای که از تبریز به آستارا آمده اند در بازدید و خرید 
به طور معمول همه ساله  این شهرستان گفت:  بازارچه ساحلی  از 
در فصل تابستان به آستارا سفر می کنیم و بازارچه ساحلی، تاالب 

استیل و ساحل و شناگاه آن از مناطق مورد عالقه ماست و سعی 
می کنیم در یک یا چند شبانه روز اقامت، از تماشای زیبایی های 

آستارا لذت ببریم.
رئیس اتاق اصناف آستارا نیز بیان کرد: بازار ساحلی این شهرستان 
اقتصادی  از یکهزار و 200 غرفه پوشاک به عنوان جاذبه  با بیش 
ساحلی  نوار  با  آن  نزدیکی  و  دارد  زیادی  تاثیر  گردشگر  جذب  در 
باعث تمرکز گردشگران در محوطه و تکمیل ظرفیت توقفگاه آن 

شده است.
عارف باباشپور افزود: با افزایش مسافران تابستانی آستارا نظارت بر 
نحوه عرضه کاال و خدمات در واحدهای تجاری این شهرستان نیز 
افزایش یافته است و با فعال شدن تیم های نظارتی، با خاطیان طبق 

قانون برخورد می شود. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آستارا نیز 
بیان کرد: با افزایش مسافران تابستانی، فعالیت مراکز اطالع رسانی 
مناطق گردشگری و اقامتی در مبادی ورودی این شهر افزایش یافته 
است و با توزیع دفترچه های حاوی اطالعات الزم، مسافران به مراکز 

اقامتی و دیدنی هدایت می شوند.
انواع گلیم،  افزود: نمایشگاه صنایع دستی شامل  نژاد  امیری  پردل 
کیف، تابلو فرش و دست بافت های رنگارنگ هنرمندان گلیم باف 
این  مناطق  آستارا( و سایر  )دهکده صنایع دستی  روستای عنبران 
شهرستان در ورودی شهر آستارا از سوی تالش فعال شده است و 

روزانه صدها مسافر از آثار آن بازدید و خرید می کنند.
وی تله کابین، سورتمه و پیست ماشین سواری دهکده گردشگری 
حیران، تاالب استیل، باغ پرندگان، بهشت کاکتوس ها، طرح های 
سالمسازی دریا، موزه فرهنگ و آموزش حکیم نظامی و بقاع متبرکه 

نظیر آستان امامزادگان ابراهیم و قاسم )ع( در محور آستارا به تالش 
را از مناطق دیدنی آستارا نام برد.

برنامه های فرهنگی و هنری نیز برای غنای اوقات فراغت و ایجاد 
اجرا  آستارا  نوارساحلی  در  و گردشگران  تفریحات سالم شهروندان 

می شود .
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان در این خصوص 
گفت: سابقه اجرای این برنامه ها به پنج سال پیش باز می گردد و 
به لحاظ تجربه استقبال گردشگران از آن، امسال از پنج گروه هنری 

برای اجرای برنامه در نوار ساحلی دعوت شده است.
حضور  و  آستارا  تاریخی  و  فرهنگی  غنای  افزود:  جوان  ابوطالب 
گردشگران زیاد از مناطق مختلف کشور در این شهرستان ایجاب 
می کند برنامه های فرهنگی و هنری، از جذابیت و محتوای کافی 
برخوردار باشد و هنرمندان آستارا نیز با رصد ذائقه هنری مخاطبان، 

برای تبیین هنر ایرانی اسالمی تالش می کنند.
آستارا کانون توجه گردشگران نقاط مختلف کشور است و گویش ها 
و لهجه های متنوع آنها بیانگر گردشگرپذیر بودن این شهرستان از 
جای جای ایران و حتی خارج از کشور است و ظرفیت هایی همچون 
گمرک و بندر بر روند آن شتاب بخشیده است و از سوی دیگر، تامین 

امنیت و امکانات زیربنایی دغدغه اصلی مسئوالن آستاراست.
فرماندار آستارا در آغاز مانور ساماندهی طرح های سالمسازی نوار 
ساحلی این شهرستان، مسئوالن دستگاه های اجرایی مرتبط را به 
حضور مستمر در مناطق گردشگری و رصد خدمات و فعالیت های 

انجام شده در این زمینه فرا خواند.
یونس رنجکش گفت: نوار ساحلی آستارا فرصتی برای تفریحات سالم 
و خاطره انگیز را ایجاد کرده است اما نباید از نقاط خطر آفرین دریا 

غافل بود و باید با حضور مستمر نیروهای نجات غریق و امدادگران 
جمعیت هالل احمر، بستر مطمئنی برای تفریحات سالم گردشگران 

فراهم کرد.
رئیس هیات نجات غریق آستارا نیز از شناسایی 14 منطقه با 28 
نقطه خطرناک در نوار ساحلی این شهرستان خبر داد و گفت: 40 
ناجی غریق دوره دیده تا پایان فصل تابستان در شناگاه های طرح 
های سالمسازی ساحل آستارا مستقر شده اند و در روزهای گذشته، 
پنج گردشگر نا آشنا به فن شنا را از دریا بیرون کشیده و از مرگ 

نجات دادند.
حسین انزابی افزود: ناجیان غریق آستارا تابستان گذشته 85 نفر را 
از غرق شدن نجات داده بودند و با تالش آنها کسی در دریا غرق 
نشد؛ اما گردشگران باید خطر دریا را جدی بگیرند و از شنا در خارج 
از طرحهای سالمسازی به خصوص در مناطق خطرآفرین خودداری 

کنند.
گفت: ساالنه  نیز  اسالمی  در مجلس شورای  آستارا  مردم  نماینده 
بیش از چهار میلیون گردشگر به این شهرستان سفر می کنند و در 
کنار بهره مندی از ارزش های اقتصادی سفر و ماندگاری مسافران، 
جای پلیس گردشگری در این شهرستان خالی است و تامین آن باید 

جدی گرفته شود.
برای  مختلف  های  ماموریت  تعریف  لحاظ  به  افزود:  داداشی  ولی 
نیروی انتظامی آستارا، این نیرو باید از پرسنل کافی برخوردار باشد و 

افزایش آن پیگیری می شود.
ورود دهها هزار خودرو به شهر گره های ترافیکی را در نقاطی چون 
ایجاد کرده است. تسهیل  از گذرگاه های شهر  فلکه گاز و برخی 
تردد خودروها و همچنین تامین امنیت گردشگران از وظایف نیروی 

زحمتکش انتظامی است .
فرمانده نیروی انتظامی آستارا گفت : نیروی انتظامی شهرستان با 
برقراری گشت های شبانه روزی، در تامین امنیت مردم تالش می 

کند تا مسافران با خاطره ای خوش، این شهرستان را ترک کنند.
به گفته سرهنگ رسول عزیزی در چند روز گذشته ورود و استقرار 85 

هزار خودرو به این شهرستان ثبت شده است.
مردم آستارا متاثر از لطافت جنگل و دریا ، مهربان و لطیف به بار آمده 
اند و اغلب به همدیگر گل لبخند هدیه می دهند و در این شهرستان 
خبری از نزاع خیابانی نیست و مردم و مسئوالنش تالش می کنند، 

نام آستارا در دفتر خاطرات گردشگرانش ثبت شود.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان 
گیالن و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد و یکی از 20 شهر 

گردشگرپذیر کشور است.

ودگاه رشت مستقر است  بالگرد هالل احمر گیالن در فر

لجبازی های مرگ آفرین

تابستان و تب باالی گردشگری در آستارا

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن :

عکاسی خیابانی

گرفتن  خیابانی،  عکاسی 
یک عکس خوب در منظر 
در  الیک  گرفتن  و  شهر 

فضای مجازی نیست!
عکاسی خیابانی ، قدم زدن 
در  شهر ، آزاد کردن ذهن 

است. لذت بردن از قدم زدن در سطح شهر به همراه 
دیدن نمادهای یک شهر، مردم ، بازار ، مراکز خرید 
، بافت های قدیمی است. این ژانر به بررسی زیبایی 
و زشتی در جهان طبیعی می پردازد. گاه می توان به 
چیزهای معمولی و ساده و گاهی نیز به مسایل پیچیده 

، عمیق و ناپدید شهر ختم شود.
عکاسی خیابانی قبل از شکل گیری خود محصول 
عکس باید به قدم زدن و نگاه کردن در سیمای درونی 
شهر نایل شود. در این نوع عکاسی نیازی به دوربین و 
لنزهای آن چنانی که امروزه قبل از مقدمات عکاسی 
برای جوینده های این عرصه در خور توجه هست ، 

نیست !
شخص در حال قدم زدن ، تمرکز بر عناصر شهری 
، لذت بردن از مناظر اطراف ، به باال ، پایین و چپ 
، راست نگاه می کند ، به افرادی که در سطح شهر 
با آن ها روبه رو می شود ، لبخند می زند  و سالم و 
احوالپرسی می کند. شخص همانطور که در حال قدم 
زدن و تماشا کردن سیمای شهر است می تواند با 
گوشی همراه خود اما با تفکر لحظاتی از شهر را ثبت 
کند. هر موقع که نگاهش ، قلبش مکثی روی سوژه 
ای داشتند می تواند آن لحظه از شهر را ثبت کند.  و 
پس از ثبت نمودن قبل از انتشار آن در فضای مجازی 
و گرفتن الیک باید آن مسیر قدم زده شده را مجدد 
در ذهن برررسی کند. که در طول آن مسیر چه سوژه 
های دیگری نیز بوده که از نگاهش به دور مانده است. 
و یا چه سوژه هایی را می توانسته در کادرش بگنجاند 
، که در دوره های بعدی قدم زدن در شهر بتواند در 

ثبت طبیعی روزمره گی در شهر موفق تر باشد.
پاین ژانر از عکاسی باید کمک کند تا نسبت به محیط 
اطراف حس کنجکاوی کودکانه ای و تامل برانگیزی  
داشته باشیم . در عکاسی همه عوامل شکل گرفته 
در عکس به چشم بستگی دارد . چشم باید توسط 
دوربین چیزها را ببیند . و آنچه را که اتفاق می افتد را 

به صورت مجازی در ذهن ترکیب بندی کند .
عکاسی مستند کامال عینی ست و واقعیت را نمایش 
می دهد . این نوع عکاسی  عمیقا با سوژه هایش 
درگیر است و سوژه عامل محرک اوست. از قبل با 
پرس و جو ، تحقیق مسیر خود را مشخص می کند 
و دیدگاهی از پیش تعیین شده درباره سوژه و نوع 
ژانر عکاسی خود دارد. عکاسی مستند تا حدی نیاز به 
جلب توجه و ارتباط تنگاتنگ با سوژه های خود دارد. 
عکاسان مستند انتخاب محدود دارند چون بر اساس 
آنها همچون عکاسان   . یک دستور کار می کنند 
ژورنالیستی  نیاز به لنزهای متنوع و محدوده ای از 
فواصل کانونی متفاوت نسبت به آنچه که مشغول به 

عکاسی از آن هستند ، دارند.
پدر عکاسی خیابانی هیچ الویتی برای عکاسی از کسی 
یا نمادی در شهر وجود ندارد ، بلکه هر چیزی که 
در سطح شهر در دید است می تواند نوعی نماد از 
شهر باشد. عده ای از منتقدین عکاسی خیابانی بر 
این باورند که عکاسی خیابانی واکنشی و ناگهانی 
است و باید به صورت بی هوا و صادقانه ثبت شود اما 
عنصر ضروری و  اصلی در عکاسی خیابانی )شهری( 
صداقت و ناگهانی بودنش نیست. بلکه همانطور که 
از اسمش گویاست میتوان عناصر اصلی و نمادهای 
شهری در یک فریم با چیدمان خود عکاس را نیز 
یک عکس خیابانی دانست. با نگاهی به عکس ویلیام 
کلین )کودک با تفنگ( می توان با توضیحات ویلیام 
کلین در مورد کارگردانی اش در ثبت آن عکس و 
نمادهای شهری که در بک گراند عکس وجود دارد به 
این نتیجه رسید که یک عکس خیابانی نیز می توان 

به صورت کارگردانی ثبت شود .
پعده ای از عکاسان خیابانی معتقدند که یک عکس 
خیابانی باید بی هوا و بدون اجازه از موضوع گرفته 
شود اما عکس باید روح و روان آدمی را به جنبش 
در آورد و تاثیرش را بر دل و جان بگذارد. در عکس 
خیابانی وجود یک عنصر شهری نیاز است و این یک 
عنصر می تواند به نوع ژانر صحه بگذارد . شاید نگاه 
بی هوا و صادقانه  بر سوژه  باعث عکسی موفق  و 
تاثیر گذار تر شود اما عکاسی خیابانی لزوما نیاز به بی 

هوا گرفتن ندارد.
عکاسان وابسته به هر نوع ژانری دالیل مختلفی برای 
این بخش هنر تجسمی دارند : عده ای دالیل تاریخی 
، شخصی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و .... دارند . 
عده ای انتظار دارند در سطح عاطفی عکس هایشان 
مردم را تحت تاثیر قرار دهد. و عده ای برای سند 
از جامعه شان موضوعات مختلف اجتماع را ثبت می 
کنند. روالن بارت می گوید : آنچه عکس بی نهایت 
مرتبه تکرارش می کند ، تنها یک مرتبه رخ داده است 
. عکس به گونه ای آن چیزی را تکرار می کند که به 

لحاظ وجودی تکرار ناشدنی است.
عکاسی  مورد  در  مختلفی  شواهد  و  تمایز   ، درک 
خیابانی وجود دارد . اما نکته قابل تامل در عکاسی 

خیابانی دموکراتیک بودن و ماهیت آزاد آن است.

یادداشت وارده

محمد صالح زاده

ایمان رنجکش

و  پروازها  لزوم تقویت   
پروازهای  شکل گیری 

در گیالن خارجی 

 استاندار گیالن بر ضرورت تقویت پروازها و نیز شکل گیری پروازهای خارجی تأکید کرد و گفت: باید از 
فرصت توسعه روابط خارجی در جهت شکوفایی استان بهره بگیریم.

 محمدعلی نجفی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، از دستور وزیر راه و شهرسازی 
برای تعریف 2 آشیانه هواپیما در رشت خبر داد و افزود: گیالن از جمله استان های نادر در کشور به شمار می 

رود که متأسفانه آشیانه هواپیما در آن تعریف نشده تا آغاز پرواز در صبح از رشت صورت پذیرد.
در زمان حاضر 114 سورتی پرواز از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت انجام می شود.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت سال 1348 در زمینی به مساحت 220 هکتار ساخته شد؛ این 
فرودگاه تنها فرودگاه گیالن در هفت کیلومتری جاده رشت - انزلی ، حدود 15 کیلومتری منطقه آزاد 

بندرانزلی واقع شده و به سیستم های کمک ناوبری دقیق و ارتباطی مجهز است.
استاندار گیالن در ادامه سخنانش در این جلسه، بر ضرورت پیگیری مشکالت گلخانه داران تأکید کرد 

و گفت: مشکالت این تولیدکنندگان باید به جد و در قالب بازدید و برگزاری جلسات اجرایی دنبال شود.
وی خواستار تالش بیشتر در بخش گل و گیاه شد و افزود: فرصت کار بسیاری در این بخش وجود دارد.

نجفی با ابراز نارضایتی از شرایط فعلی بخش گل و گیاه استان با توجه به توانمندی های موجود اظهار 
داشت: دستگاه های ذیربط باید شرایط الزم را برای تولید و صادرات گل و گیاه در استان فراهم کنند.

استاندار گیالن افزود: در این زمینه می توان از فرصت حضور کشورهای حاشیه دریای خزر ، کشورهای 
روسیه و اوکراین در جهت توسعه مبادالت بهره گیریم.

وی با یادآوری برگزاری نمایشگاه توانمندی های گیالن در کشور اوکراین در سال 1375 اظهار داشت : 
باید این فرصت دوباره احیاء شود زیرا اوکراین عالقه مند است با گیالن و ایران ارتباط برقرار کند.

استاندار گیالن با بیان اینکه ظرفیت بندری خوبی در استان در حال فراهم است، افزود: این مزیت منجر 
به توسعه روابط خارجی می شود.
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 صاحب مقصودی 
محمد احمدزاده مربی انزلی چی فوتبال کشورمان 
در  کند،  می  شنا  آب  جریان  خالف  همیشه  مثل 
روزگاری که اکثر ورزشکاران و مربیان به خصوص 
فوتبالیستها مشاغل دوم پرطمطراقی را برای خود 
محمد  سوی  از  دوم  شغل  انتخاب  اند،  برگزیده 

احمدزاده نیز مثل همیشه چالش برانگیز بود.
البته شاید رستوران داری عابدزاده و منصوریان یا 
ساختمان سازی علی کریمی و فرهاد مجیدی، و یا 
حتی تولیدی پوشاک علی دایی و نمایشگاه اتومبیل 
علی پروین و تجارت جواد نکونام و خداداد عزیزی در 
زمینه عطر و فرش و .... انتخابی فان )FUN( و از 
روی سرگرمی و کسب سود بیشتر بوده باشد اما قطعا 
راننده کامیون شدن ممی از روی ناچاری و انتخابی 
جهت گذران زندگی بوده است، حتی تجارت واردات 
کامیون کریم باقری هم هیچ شباهتی با آن ندارد.  

گفتیم که، ممی دوست داشت همیشه خالف جریان 
اب شنا کند، در روزگاری که تجربه و سابقه حرف 
اول را در بین تیم ها می زد او جوانگرایی محض 
می کرد، در دورانی که کسی حتی به چیزهای بد 
فکر هم نمی کرد بحث دوپینگ را مطرح کرد و 
چالشی جدی در فوتبال کشور به وجود آورد، حتی در 
دوره اخیر مربیگری در کشور عراق در 15 کیلومتری 
داعش را انتخاب کرد که هیچکس حتی فرماندهان 
نظامی هم آن را پیشنهاد نمی دادند. و االن هم که 
راننده کامیون شد تا به قول خودش از اتهام و توهین 

و فحاشی فرار کرده باشد.
اما ممی قصه ما مثل همیشه فکر می کرد که دارد 
کار درست را انجام می دهد، او جوانگرایی کرد تا 
شهامت را به دیگران بیاموزد، او بحث دوپینگ را 
مطرح کرد تا فساد را در فوتبال ریشه کن کند، به 
اربیل عراق رفت تا برخی تابوهای بی خود را بشکند، 
االن هم رانندگی کامیون را انتخاب کرد تا بگوید این 
فوتبال کثیف ارزش کوچک شدن و فحش خوردن 

را ندارد.
بار کامیون او تیر آهن و مصالح ساختمانی نیست، 
بلکه اگر خوب دقت کنی می بینی ممی تریلی تریلی 
معرفت و شجاعت و شهامت با خود حمل می کند 
و از این شهر به آن می برد، اما متاسفانه کیست 

که ببیند.

هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان گیالن در جدید 
ترین رده بندی هیئت های بولینگ، بیلیارد و بولس 

کشور رده سوم را به خود اختصاص داد.
از سوی هاشم  نامه ای  اول، طی  به گزارش خط 
اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس 
کشور به مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان 
گیالن، اعالم شد هیئت گیالن با کسب 785 امتیاز 
مقام سوم برترین هیئت های کشور را کسب کرده 

است.
در این نامه آمده است:

آقای مسعود رهنما؛ مدیر کل  ارجمند جناب  برادر 
محترم ورزش و جوانان استان گیالن

با سالم و احترام؛ در بررسی عملکرد هیئت های 
بولینگ، بیلیارد و بولس کشور در سال 1395، هیئت 
را  سوم  مقام  امتیاز   785 کسب  با  گیالن  استان 
کسب کرده که این امر نشان دهنده مدیریت مقبول 
جنابعالی و تالش بی وقفه جناب آقای بزرگ چنانی 
و همکاران در هیئت آن استان می باشد و جای تقدیر 
و تشکر دارد. امید است با اتکال به خداوند متعال 
این روند با توجه بیشتر به رشته های زیرمجموعه 
این فدراسیون که می تواند در زمینه مدال آوری در 
مسابقات آسیایی و جهانی به ارتقاء ورزش کشورمان 

کمک شایانی نماید، استمرار داشته باشد.
هاشم اسکندری؛ رئیس فدراسیون

رده  غربی  آذربایجان  و  فارس  است  ذکر  شایان 
های اول و دوم را به خود اختصاص دادند. هیئت 
بولینگ، بیلیارد و بولس گیالن با پیشرفتی محسوس 
در سالهای اخیر ، سال گذشته نیز موفق به کسب 
رده دوم برترین هیئت های کشور شده بود. روابط 
عمومی بولینگ، بیلیارد و بولس گیالن این موفقیت 
را به تمامی ارکان این هیئت ورزشی تبریک می 

گوید.

یادداشت

خبر

مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: رانندگی بر روی کامیون را 
به مربی گری در شرایط کنونی فوتبال ایران ترجیح دادم.

محمد احمدزاده که در همه رده های ملی از نوجوانان تا بزرگساالن 
مربی گری کرده است اکنون عطای فوتبال را به لقایش بخشیده و به 
جای مربی گری در زمین چمن رانندگی کامیون و تنهایی در جاده ها 
را به هیاهوی فوتبال ترجیح داده است.فارس در این ارتباط با محمد 

احمدزاده گفت وگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

 چرا فوتبال را رها کردید و راننده کامیون شدید؟
این طوری بهتر است هر چه از فوتبال دور باشی راحت تری،  من یک 
کامیون داشتم که دست راننده بود و وقتی از شاهین بوشهر جدا شدم 

بیکار بودم و ترجیح دادم خودم راننده کامیون شوم.

کار سختی نیست؟
چرا؛ رانندگی یک کار بسیار سخت و طاقت فرساست. یک کار واقعًا 
مردانه که شاید در کشور ما به ارزشش پی نبرده اند به هر حال کار 

می کنم.

چرا مربی سابق تیم ملی باید راننده کامیون شود؟
امید  تا  و جوانان  نوجوانان  از  ملی  تیم  رده های سنی  تمام  در  من 
بزرگساالن مربی بودم، به عنوان بازیکن هم در تیم های ملی حضور 
داشتم. به هر آنچه که در فوتبال عشق می ورزیدم و به هرچه در 
بازیکنی کمتر به  البته در زمان  فوتبال عشق آن را داشتم رسیدم 
حقم رسیدم ولی در مربیگری که خیلی هم دوستش داشتم به هر 

چه می خواستم رسیدم.

چرا از فوتبال گریزان شدید؟
در  شاید  و  شده  برگزار  ایران  فوتبال  حرفه ای  برتر  لیگ  سال   16
90 درصد این رقابت ها حضور داشتم ولی متاسفم بگویم که شرایط 
فرهنگی و اخالقی حاکم بر فوتبال ایران نه تنها پیشرفتی نداشته که 
پسرفت هم کرده است. به همین دلیل احساس کردم که هرچه از 
این فوتبال دورتر شوم بهتر خواهد بود. در این فوتبال هر روز بیشتر از 
دیروز شاهد بی احترامی و بی حرمتی به مربیان هستیم و روی نیمکت 

چیزی جز فحش نمی شنویم!

 برای فصل آینده پیشنهاد مربیگری داشتید و راننده کامیون ماندید؟
بله از یک تیم لیگ دسته اولی و دو تیم لیگ دسته دومی پیشنهاد 

داشتم اما رانندگی کامیون را به فوتبال کنونی ترجیح دادم.

مربی گری  یا  است  بیشتر  کامیون  رانندگی  درآمد   
فوتبال؟

این فوتبال هر چقدر درآمد هم داشته باشد ارزش این همه بی حرمتی، 
توهین و فحاشی را ندارد. ترجیح دادم از گود فوتبال بروم. متأسفانه 
تماشاگران آزادند که هر چه می خواهند به مربیان بگویند به نظرم 

مسئوالن فوتبال باید فرهنگ این ورزش را اصالح کنند.

 یعنی در شغل رانندگی کامیون بد و بیراه نمی شنوید؟
اینجا شرایط فرق می کند، این یک تصمیم شخصی است و تو تنها 
پشت فرمان کامیون می نشینی اما در فوتبال همه به خودشان اجازه 
می دهند که به مربی توهین کنند. فوتبال ما با تمام دنیا متفاوت شده 
است. لیگ برتر ما در همان سال های اول بافرهنگ تر بود اکنون هر 
فصل نسبت به فصل گذشته شرایط فرهنگی و اخالقی  آن بد و بدتر 
می شود. شاید فوتبال برای مربیانی خوب باشد که پول خیلی خوبی 
از آن می گیرند اما برای فردی مثل من که فقط 20 درصد از مبلغ 
قراردادم را می گیرم و به عالم و آدم هم بدهکار می شوم خوب نیست.

 ظاهرا مایلی کهن از دست شما دلخور بوده که گفته 
راننده کامیون ها هم در مورد فوتبال نظر می دهند و 

منظورش شما بودید؟
چه بگویم بهتر است حرفی نزنم.

 حیف نیست که یک مربی سابق تیم ملی پشت فرمان 
کامیون بنشیند؟

کار که عار نیست من حداقل با این کارم به جوانان کشور این پیام 
را می دهم که کار کردن در هر لباسی عار نیست، رانندگی کامیون، 
صداقت، شرافت و سالمتی دارد. با این حال من حتی به برخی از 
شبکه های تلویزیونی که می خواستند از من در حین رانندگی کامیون 
فیلم بگیرند اجازه این کار را ندادم. فوتبال را دوست دارم اما شرایط 

کنونی فوتبال باعث شده این شغل را انتخاب کنم.

نابغه علمی – ورزشی 27 ساله گیالنی با ثبت اختراع جدیدش تحت 
عنوان »دستگاه همراه مهندس عمران و معماری« تصمیم به فتح 

قدرتمندانه قله های علمی و ورزشی گرفته است.
به گزارش ایسنا مهندس بهنام عباسی، نابغه علمی – ورزشی 27 
ساله گیالنی است که با ثبت اختراع جدیدش تحت عنوان »دستگاه 
همراه مهندس عمران و معماری« تصمیم به فتح قدرتمندانه قله های 

علمی و ورزشی گرفته است.
مهندسی  رشته  در  کارشناسی  مدرک  دارای  گیالنی  نابغه  این 
پزشکی)بیوالکتریک( و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق – 

قدرت می باشد و هم اکنون برای مدرک دکتری تالش می کند.
اختراع جدید مهندس عباسی 11 کاربرد مختلف دارد که 7 کاربرد آن 
نوآوری محسوب می شود. این دستگاه تمام نیازهای یک مهندس 

عمران و معماری)دستگاه جامع معماری( را برآورده می کند.
مهندس عباسی در حال حاضر بر روی دو اختراع دستگاه جامع نقشه 
برداری با 16 کاربرد مختلف و دستگاه میکرومتر و ماکرومتر دیجیتال 

با 5 کاربرد کار می کند.
مهندس بهنام عباسی در گفت وگو با ایسنا، به کاربردهای دستگاه 
همراه مهندس عمران و معماری اشاره کرد و گفت: زاویه سنجی 
و انتقال زاویه، شیب سنجی و انتقال شیب، فاصله یابی، شلنگ تراز 

الکترونیکی، گونیای دیجیتال، شاقول لیزری، متر کشویی، دستگاه 
نشانه روی، تراز و انتقال تراز، شمشه و خط کش فلزی از جمله این 

کاربردهاست.
وی مهم ترین و تخصصی ترین کاربرد این 
دستگاه را فاصله یابی دانست و افزود: دقت 
 0.1 حدود  بازار  در  موجود  های  سنج  زاویه 
معموال  آنها  گیری  اندازه  محدوده  و  درجه 
سنج  زاویه  دقت  لذا  است  درجه   0-180
دستگاه مذکور 0.08 درجه و محدوده اندازه 

گیری آن 200-0 درجه می باشد.
اینکه  بیان  با  گیالن  ورزشی  و  علمی  نابغه 
دقت شیب سنجی دستگاه جامع معماری از 
دستگاه های شیب سنج موجود در بازار  بیشتر 
می باشد، تصریح کرد: این دستگاه با استفاده 

از لیزر قابلیت انتقال شیب را داراست.
این دستگاه می توان یک  با  ادامه داد:  وی 
محل را تراز کرد و با چرخاندن لیزر بقیه نقاط 
را نشانه روی و عالمت گذاری نمود لذا مزیت 

این دستگاه نسبت به شلنگ تراز، کاهش زمان تراز کردن، باال بردن 

دقت و آسان کردن کار تراز است.
مهندس عباسی با بیان اینکه اختراع جدیدش در پروژه های عمرانی 
با ابعاد بزرگ که ریسمان برای گونیا 
کردن قابل کاربرد نیست استفاده می 
توان  می  دستگاه  این  با  گفت:  شود، 
به راحتی و در کمترین زمان کار گونیا 
شاقول  همچنین  داد.  انجام  را  کردن 
و کامال  تر  دقیق  این روش  با  کردن 
متفاوت با سایر محصوالت مشابه می 

باشد.
وی با اشاره به نحوه استفاده از دستگاه 
به  معماری  و  عمران  مهندس  همراه 
عنوان شاقول، متذکر شد: با توجه به 
اینکه متر جزو ابزار های بسیار ضروری 
هر مهندس عمران و معماری می باشد 
لذا در جهت پوشش دادن تمام نیازهای 
لوله  معماری،  و  مهندس عمران  یک 
تلسکوپی درجه بندی شده و یک متر 

کشویی به طول 280 سانتی متر تعبیه شده است.

این مخترع 27 ساله تراز را یکی دیگر از ابزار های بسیار ضروری 
و اجتناب ناپذیر هر مهندس عمران و معماری دانست و خاطرنشان 
کرد: یکی از کاربردهای دستگاه همراه مهندس عمران و معماری 
استفاده از آن به عنوان تراز می باشد و با استفاده از لیزر می توان 
تراز را نیز تا برد 7 کیلومتر انتقال داد. همچنین بدنه دستگاه شمشه 

را درجه بندی کرده و یک خط کش فلزی ساخته ام.
مهندس عباسی همچنین دارای افتخارات ورزشی فراوان است و در 
حال حاضر رکورددار شنای سوئدی در کشور می باشد. آخرین رکورد 
وی انجام 4300 حرکت شنای سوئدی پی در پی در مدت 2 ساعت 

46 دقیقه است . 
وی در حین تحصیل و با ورزش های پراکنده توانسته تا این حد 
غذایی  رژیم  و  منظم  تمرین  برنامه،  با  دارد  قصد  و  کند  پیشرفت 
مناست رکورد شنای سوئدی پی در پی را به 10 هزار شنای سوئدی 

برساند و در گینس ثبت کند . 
رشته ورزشی مهندس عباسی بدنسازی است و رکورد دیگر وی 130 
حرکت شنای سوئدی در یک دقیقه و با حبس نفس می باشد که 
البته در نظر دارد این رکورد را نیز پ به 200 حرکت شنا با حبس 

نفس برساند.

رییس هیات شطرنج استان گیالن از برگزاری هر چه باشکوه تر دومین 
دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام ستارگان به میزبانی منطقه آزاد انزلی 

خبر داد.
کیومرث بیات در گفت وگو با معین بابیان اینکه دومین دوره مسابقات جام 
ستارگان بین دو تیم منتخب ایران و منتخب جهان در سالن همایش های 
سازمان منطقه آزاد برگزار می شود، افزود: این مسابقات از فردا سه شنبه 
20 تیرماه به مدت یک هفته با حضور هفت شطرنج باز برتر دنیا به ویژه 
مرد افسانه ای شطرنج جهان الکسی شیروف و همچنین هفت شطرنج باز 

برتر ایران برگزار می شود.
وی با اشاره به اسامی بازیکنان منتخب جهان گفت: در تیم منتخب 

جهان بادور جوباوا از گرجستان با ریتینگ  2714، لوک وان ولی از هلند با 
ریتینگ 2675 ، الکسی شیروف از لتونی با ریتینگ 2656 ایلتاج سفرلی از 
آذربایجان با ریتینگ 2641 ، الزارو باتیستا بروزون از کوبا با ریتینگ 2653 
ایوان سوکولوف از هلند با ریتینگ 2626 و ون یانگ از چین با ریتینگ 

2617 حضور دارند.
به گفته بیات تیم منتخب ایران نیز با ترکیب استاد بزرگ احسان قائم مقامی 
)2556(، استاد بزرگ پرهام مقصودلو )2584(، استاد بزرگ پویا ایدنی 
)2578(، استاد بین المللی امین طباطبایی )2509(، استاد بزرگ امیررضا 
پوررمضانعلی )2505(، استاد بین المللی علیرضا فیروزجا )2499(، استاد 
بین المللی مسعود مصدق پور )2469(، استاد بین المللی سید خلیل موسوی 

رئیس هیئت  )2424( در مسابقات جام ستارگان شرکت خواهد کرد. 
شطرنج استان گیالن خاطرنشان کرد: امیررضا پوررمضانعلی و سید خلیل 
موسوی دو شطرنج باز گیالنی منتخب ایران هستند که در این مسابقات 

شرکت دارند.
بیات که اولین دوره این مسابقات را نیز به خوبی برگزار کرده بود، خاطرنشان 
کرد: اولین دوره جام ستارگان نیز سال گذشته با حضور ده شطرنج باز برتر 
دنیا و به ویژه نایجل شورت مرد افسانه ای شطرنج دنیا در رده بزرگساالن 
برگزار شد. اما مسئوالن برگزاری مسابقات تصمیم گرفتند امسال تغییراتی 
در برگزاری این مسابقات ایجاد کنند براین اساس طبق برنامه ریزی هایی 
که صورت گرفت بخش آزاد نوجوانان به جدول مسابقات اضافه شد تا در 

دو جدول زیر 10 سال و زیر 14 سال در کنار بزرگان شطرنج ایران و جهان 
کسب تجربه کنند.

کیومرث بیات تاکید کرد: همزمان با دومین دوره مسابقات بین المللی 
شطرنج جام ستارگان، کالس داوری فیده نیز از 23 لغایت 27 در منطقه 

آزاد انزلی برگزار می شود.
گفتنی است سال گذشته نایجل شورت با کسب 8.5 امتیاز بهترین نتیجه 
را کسب کرد و پرهام مقفصودلو نیزبهترین نتیجه را در بین شطرنج بازان 
ایرانی کسب کرد که با کسب این نتایج از سوی فدراسیون جهانی شطرنج 
به عنوان استاد بزرگی دست پیدا کرد. همچنین در بخش تیمی نیز تیم 

منتخب جهان موفق شد در همه دوره ها تیم ایران را شکست دهد.

گفت و گو با محمد احمدزاده که رانندگی کامیون را به مربی گری ترجیح داده است

اختراع جدید نابغه 27 ساله؛ دستگاه همراه مهندس عمران و معماری

غول های شطرنج جهان در گیالن

د  دکتر محسن خاکزا
والیبال  رییس هیات 

گیالن شد

با اکثریت آرا مجمع، دکتر محسن خاکزاد بعنوان رییس جدید هیات والیبال گیالن انتخاب 
شد.

به گزارش معین، در مجمع انتخاباتی هیات والیبال استان گیالن که هفته گذشته با حضور 
مسعود رهنما مدیر کل ورزش و جوانان استان و احمد ضیایی نایب رییس فدراسیون 
والیبال و باقری نماینده وزارتخانه در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان گیالن 
برگزار شد، دکتر محسن خاکزاد بعنوان رییس جدید هیات والیبال گیالن با اکثریت آرا 

انتخاب شد.
این مجمع انتخاباتی در ابتدا با حضور 8 کاندیدا به نام های امین افقی، حمید حسین زاده، 

شعیب ریحانی، محسن خاکزاد، مرتضی شیاری، محمدرضا رسولی، رضا احمدی و محراب 
واحدی برگزار شد که با غیبت افقی و احمدی و همچنین انصراف حسین زاده، ریحانی، 
واحدی تنها سه نفر )خاکزاد و شیاری و رسولی( در کورس رقابت باقی ماندند که در پایان 
رای گیری دکتر محسن خاکزاد با 14 رای از 17 رای اعضای مجمع انتخابات برای چهار 
سال به عنوان رییس هیات والیبال گیالن انتخاب شد. سه رای نیز شیاری بدست آورد و 

رسولی بدون رای مجمع را ترک کرد.
خاکزاد ریاست هیات گلف گیالن را نیز برعهده داشت که پیش از این مجمع بر اساس 

قانون استعفای خود را از این سمت اعالم کرد.



» 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    

تیرماه 1396* سال دوم * شماره 11 * قیمت 2000 تومان

www.khatteavval.com
info@khatteavval.com

ماهنامه  اجتماعی . ورزشی
گـپمرکـز زبان

آستانه اشرفیه، خیابان فرهنگ، جنب هالل احمر  *  013-42126896           09112424218 

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

 دوره های مکالمه برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن
 کالسهای کنکور و کمک درسی آموزشی
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 آغاز ثـبت  نـام
 تـرم  تابستان

یکسال می شود که حقوق نگرفته ام، اگر حقوق 
می گرفتم نمی توانستم امورات محل را انجام دهم 
مبلغ واریزی یا باید صرف حقوقم یا امور عمرانی 

محل می شد.
به گزارش خط اول و به نقل از زیتون خبر، امیر 
بخش  توابع  از  آباد  دولت  روستای  دهیار  کاظمی 
رحمت آباد و بلوکات است که عنوان برترین دهیار 
استان گیالن را کسب کرده است وی متولد مرداد 
از دهیاران جوان  او را می توان  سال 71 است و 

استان گیالن نیز نامید.
کاظمی می گوید از هشت سالگی پدرم را از دست 
دادم اما فعالیتم را برای آینده کم نکردم. وی هم 
انرژی مشغول تحصیل  اکنون در رشته مهندسی 

است و چندین اختراع ثبت شده و عنوان مخترع، مبتکر و ایده پرداز نمونه شمال 
کشور را  در کارنامه خود دارد.

این دهیار جوان عالوه بر تحصیل و ابتکارات خود در رشته های تئاتر، موسیقی و 
رشته های ورزشی نیز دستی بر آتش دارد و  به عنوان دبیر هیئت بوکس و جت 
اسکی مشغول فعالیت بوده و چندین عنوان قهرمانی در رشته کاراته و دو و میدانی 

کسب کرده است.
دهیار نمونه استان گیالن در گفت و گو با خبرنگار زیتون خبر می گوید: از 21 تیر 

سال گذشته در کسوت دهیار دولت آباد را آغاز کردم.
امیر کاظمی ادامه داد: وقتی کار در دهیاری را  آغاز کردم امور مکاتبات و داخلی 
دهیاری که نظم نداشت را سامان بخشیدم و با شورا برنامه هایی را در کوتاه مدت و 

بلند مدت هدف گذاری کردیم.
تردد اهالی از عرض آزاد راه را یکی از مشکالت مردم دولت آباد

وی تردد اهالی از عرض آزاد راه را یکی از مشکالت مردم دولت آباد عنوان کرد و 
گفت: با پیگیری های انجام شده مجوز احداث پل هوایی برای عبور اهالی از آزاد راه 

را اخذ کردیم که بزودی این پروژه اجرایی می شود.
دهیار روستای دولت آباد، بیان داشت: آسفالت معابر، بازگشایی کوچه جدید، بهسازی 
چند مسیر روستایی و کشاورزی از دیگر اقداماتی بود که با مشارکت شورای اسالمی 

و مردم به انجام رساندیم.
کاظمی، تکمیل پروژه پمپاژ آب کشاورزی دولت آباد را در توسعه این روستا مهم 
ارزیابی کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده 230 میلیون بودجه برای تکمیل 

این پروژه مصوب شد که بخشی از آن تخصیص 
یافت که امیداریم با تخصیص کامل اعتبارات این 

پروژه تکمیل شود.
وی همچنین بازسازی و تجهیز یک پاکخانه در 
روستا و اجرای طرح های مختلف گردشگری در 
دولت آباد را از دیگر اقدامات انجام گرفته عنوان 

نمود.
دهیاران امنیت شغلی ندارند

معدود  از  آباد  دولت  اینکه،  بیان  با  دهیار  این 
ندارد،  شرب  آب  مشکل  که  است  روستاهایی 
گفت: دو مخزن ذخیره آب در سطح روستا وجود 

دارد و اهالی در تامین آب شرب مشکل ندارند.
گفت:  دهیاران  کار  سختی  به  اشاره  با  کاظمی 
قوانین شهرداری ها و دهیاری ها مشترک است همان کاری که شهردار در شهر 
دهیار در روستا انجام می دهد ولی حقوق و مزایای شهردار و دهیار با هم متفاوت 

است.
وی ادامه داد: مهم ترین مشکلی که تمامی دهیاران در استان و کشور با آن مواجه 
هستند نبود امنیت شغلی برای دهیاران است که  هر وقت شورا دلش خواست می 

تواند یک دهیار را عزل کند.
دهیار نمونه گیالن گفت: برای دهیاری ها بسته به جمعیت روستا اعتبار واریز می 
شود که کفاف حقوق دهیار را هم نمی دهد، لذا یکسال می شود که حقوق نگرفته 
ام اگر حقوق می گرفتم نمی توانستم امورات محل را انجام دهم مبلغ واریزی یا باید 

صرف حقوقم یا امور عمرانی محل می شد.
وی در ادامه روکش آسفالت معابر کل روستا، نصب پل هوایی و احیا و ساماندهی به 

زمین ورزشی روستا را از مسئولین خواستار شد.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مسئولین مکاتباتی که بار بودجه ای دارد را به 

سختی پاسخ می دهند
کاظمی با اشاره به همکاری مسئولین در امور روستا، بیان داشت: همکاری با مسئولین 
به دو دسته تقسیم می شوند اگر نامه نگاری با مسئولین بار مالی و بودجه ای نداشته 
باشد همکاری می کنند اما وقتی نامه نگاری برای رفع مشکل مردم که بار بودجه ای 

دارد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مقداری سخت است.
وی در پایان از همکاری و مساعدت نماینده و رئیس دفتر و فرماندار و معاونین جهت 

رفع مسائل و مشکالت روستای دولت آباد تشکر و قدردانی نمود.

دهیار نمونه گیالن:

یکسال می شود که حقوق نگرفته ام، 
دهیاران امنیت شغلی ندارند

برنامه زنگ ورزش صبحگاهی با حضور بیش از 300 نفر از پرسنل بخشهای بیمه ای ودرمانی تامین اجتماعی گیالن برگزار شد .
به گزارش خط اول و به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیالن ، با هدف تقویت همدلی وافزایش قوای جسمی وروحی کارکنان و اشاعه نشاط وشادابی در 

بین همکاران ، برنامه زنگ ورزش صبحگاهی با حضور بیش از 300 نفر از پرسنل بخشهای بیمه ای ودرمانی تامین اجتماعی گیالن برگزار شد .
در ادامه برنامه های تدوین شده درراستای تحکیم روابط کارکنان واقدامات فرهنگی ورزشی ، برنامه زنگ ورزش صبحگاهی وپیاده روی خانوادگی در آستانه هفته تامین اجتماعی 

در روز جمعه مورخ 16 تیرماه در محل زمین چمن بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( رشت برگزار شد .
دراین برنامه که با حضور نماینده اداره تربیت بدنی سازمان مرکزی ، مدیران کل و درمان ، ریاست بیمارستان ، روسای شعب و مراکز درمانی و جمع کثیری ازهمکاران استان 
واعضای خانواده آنها برپا شد بخشهای مختلفی همچون ورزش و نرمش همگانی ، پیاده روی خانوادگی در فضای بکر جنگلی، مسابقات طناب کشی  دومیدانی و حلقه کودکان 

برگزار و شرکت کنندگان درفضایی مملو از نشاط وشادابی به بازی هایی همچون بدمینتون و والیبال و فوتبال اقدام نمودند .
توزیع بیش از70 قلم وسیله بازی ورزشی در بین کودکان وخانواده ها وبدرقه اعضای تیم دوچرخه سواری همکاران استان جهت رکابزنی تا سازمان مرکزی به مناسبت 25 تیرماه 

از دیگر بخشهای این برنامه مفرح بود .

در آستانه هفته تامین اجتماعی و با هدف معرفی بیشتر سازمان و به تصویر کشیدن عزم واراده کارکنان این مجموعه در مسیر خدمت رسانی، دو نفر از اعضای تیم دوچرخه سواری 
اداره کل تامین اجتماعی گیالن مسیر رشت به تهران را بمنظور ارسال پیام همکاران استان به مدیرعامل سازمان رکابزنی نمودند .

به گزارش روابط عمومی و امورفرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیالن ، آقایان سید ابراهیم عظیمی ریاست شعبه صومعه سرا و مجید بصیری ، ریاست شعبه کوچصفهان 
به نمایندگی از همکاران استان گیالن وبا شعار )) حیات تامین اجتماعی – حیات جامعه (( با دوچرخه عازم سازمان مرکزی گردیدند .

شایان ذکر است این رکابزنان عالوه بر بدرقه توسط حدود 300 نفر از شرکت کنندگان دربرنامه زنگ ورزش صبحگاهی کارکنان تامین اجتماعی در روز جمعه ، پیام همکاران 
وپرچمهای سازمانی را نیز ازمدیرکل استان تحویل گرفتند .

خاطر نشان میسازد که این رکابزنی طی دو روز انجام و براساس برنامه تنظیمی طی مراسمی ازدوچرخه سواران اعزامی در سازمان مرکزی استقبال شدند.

پا شد : وحی وجسمی و اشاعه نشاط وشادابی در بین کارکنان بر با هدف تقویت قوای ر

زنگ ورزش صبحگاهی پرسنل تامین اجتماعی استان گیالن
با شعارحیات تامین اجتماعی – حیات جامعه صورت گرفت :

رکابزنی همکاران تامین اجتماعی گیالن تا سازمان مرکزی 
در تهران


