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مردان شماره یک گیالن که بودند ؟

گفتگوی خواندنی با جاسم ویشگاهی

ما درس نمی گیریم

واقعا مردم ایران فوق العاده اند، بی نظیرند، شاهکارند، قدرشان را باید بدانیم؛ 
صف های طویل کمک به زلزله زدگان کرمانشاه را ببینید، بخصوص صف 
خودروهایشان را؛ تا چشم کار می کند وانت هایی دیده می شود که مردم، 

پتو، چادر، لباس، غذا و ... بار زده اند تا برای هموطن نیازمند بیاورند؛ اما ...
اما مردم عزیز و با فرهنگ ایران، ای کسانیکه از زمین و زمان خرده می 
گیرید و هرگز خود را در معرض قضاوت قرار نمی دهید، مناطق بحرانی، 
سایت گردشگری نیستند، وقتی تخصص نداریم، نرویم. چه پالسکو باشد، 
چه کرمانشاه! به خدا کنسرو، پتو و یا آنچه کرمتان بود را می توانید همین جا 
در شهرتان در چادرهای امدادی فراوانی که در سطح شهر علم شده است، 
اهدا کنید، هیچ لزومی احساس نمی شود که حتما با دستان مبارکتان در 

اختیار نیازمندان زلزله زده بگذارید.
دولت رسما اعالم کرده که هالل احمر متولی رسیدگی به زلزله زده گان 
است و بنیاد مسکن هم مسئول بازسازی مسکن، والغیر؛ حتی سپاه، بسیج، 
ارتش، کمیته امداد، علوم پزشکی و ... خود را با جمعیت هالل احمر هماهنگ 

می کنند!!! 
در این وانفسا برای یک لحظه دلم برای رودباری ها و بمی ها و ورزقانی ها 
سوخت، آنها خدا نداشتند؟ باور کنید زلزله دردی نیست که تنها با صدقه عالج 
شود. زمین از ضروریاتش لرزیدن است، تدبیر و عقل حکم می کند که باید 
برای چنین روزی آماده باشیم و رها کردن امور به خواست باری تعالی توصیه 

دین نیست از قدیم گفته اند که از ما حرکت و از خدا برکت.
در رودبار مردم تا یک دهه پس از زلزله در خانه های موقت زندگی می کردند، 
خانه های بازسازی شده ورزقان دوباره ناایمن ساخته شدند و مردم بم به دلیل 
نابودی زیرساختهای اقتصادی شان، مقروض  ترین آدمها به شبکه بانکی 
هستند. اما امروز به لطف گستره شبکه های اجتماعی عالوه بر ارگانهای 

رسمی؛ نهادهای مدنی هم از نفوذ خود در جامعه استفاده کرده اند.
علی دایی از یک سو، صادق زیبا کالم از سوی دیگر، ملی پوشان کشتی و 
فوتبال از جناح چپ و هنرمندان زن و مرد از جناح راست، کال جمع سلبریتی 
ها جمع است و همین باعث شده سایر مردم نیز هر کدام یک پتو بر دوش 
و یه کنسرو در دست عازم کرمانشاه شوند بلکه در بزم پرفروغ سلبریتی ها 

شرکت کنند. سلفی با خرابه ها و آوارها هم که از یاد نمی رود.
به خدا تختی هم اگر آن روزها برای مردم زلزله زده بویین زهرا، کشکول 
گردانی کرد و خروار خروار کمک جمع کرد دو دستی تقدیم صلیب سرخ آن 
روزها کرد تا بدست مردم بویین زهرا برساند، نه اینکه خود خورجین بر دوش 

بیاندازد به منطقه زلزله زده برود.
سلبریتی های امروز هم اگر توان جمع آوری کمک دارند بعد از تجمیع آن 
به هالل احمر که یک سازمان تخصصی امدادی است و دقیقا برای چنین 
روزهایی ساخته شده اعتماد کنند. به خدا ترافیک خودروهایتان در جاده های 
منتهی به مناطق زلزله زده باعث شده خودروهای امدادی نتوانند به موقع 

کارشان را انجام دهند.
هرگز نمی گویم مردم در چنین روزهایی گوشه رینگ بنشینند و منتظر 
حرکت دولت باشند، اتفاقا هماهنگی و همگرایی مردم و مسئولین در چنین 
پایگاه  از  باید  ها  سلبریتی  و  مدنی  نهادهای  هم  است،  دیدنی  روزهایی 
اجتماعی شان در جذب کمک استفاده کنند و هم دولت بواسطه سازمانی 
چون هالل احمر مدیریت کند و با کار تخصصی، وجوهات و کاالها را به 
دست صاحبان اصلی شان در مناطق زلزله زده برساند ولی با این همه دانستن 
ها باز می بینیم به یک خیابان 4 وعده غذای گرم در طول روز می رسد و به 

یک روستا یک وعده غذای سرد هم نمی رسد.
متاسفانه تنها ترین و مهم ترین درسی که از زلزله کرمانشاه گرفتیم همین 

است که ما درس نمی گیریم.

حرف اول

سکانس 15 : مصطفی ساالری

 رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نشست روز جهانی 
غذا که با حضور رییس سازمان غذا دارو کشور، معاون سیاسی 
مسوولین  و  مدیران  از  جمعی  و  گیالن  استانداری  امنیتی 
سازمان های مرتبط و مدیران صنایع غذایی برتر استان، در 
رشت برگزار شد، گفت: متوسط عمر مورد انتظار گیالنی ها 
در شروع انقالب، 54 سال بود اما در زمان حاضر به 74 سال 

رسیده است.
به گزارش خط اول و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، )وب دا(؛ در این نشست ضمن برپایی 
صبحانه سالمت از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن، پتانسیل ها و ظرفیت های استان در صنایع 
غذایی مد نظر حاضران قرار گرفت و طی آن از ده واحد 
آمده،  به عمل  ارزیابی های  در  غذا گیالن که  تولید  برتر 
محصوالت آنها دارای سطح کیفی و ایمنی باالیی بود تقدیر 
شد. در این زمینه، از شرکت صنایع لبنی پگاه، نادری، نادی، 
نوشین فرد، آرد تجارت رودسر، گیالن سویا، غذایی لویه، 
چای رفاه الهیجان، سیبون و کامپوره خزر به عنوان ده واحد 
برتر غذایی یاد شد. همچنین، مسوولین فنی دو واحد صنعتی 
زمزم و تافته آرین نیز بر اساس ارزیابی های به عمل آمده 

باالترین کیفیت فنی را از آن خود کردند.
مدیران  و  معاونین  بر  غذا، عالوه  روز جهانی  نشست  در   
دانشگاه علوم پزشکی گیالن، مسوول دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیالن، مدیران 
و نمایندگانی از استانداری گیالن، اداره کل آموزش و پرورش، 
صدا و سیمای مرکز گیالن، صنعت، معدن و تجارت، اداره کل 
ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، آب و فاضالب، دامپزشکی، 
اداره کل استاندارد، نیروی انتظامی، اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و بهزیستی گیالن نیز، حضور داشتند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این مراسم، مهمترین 
رسالت دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت را حفظ و ارتقا 
سالمت جامعه عنوان کرد و افزود: متوسط عمر مورد انتظار 
گیالنی ها در شروع انقالب، 54 سال بود اما در زمان حاضر 

به 74 سال رسیده است.

وی با بیان این که افزایش عمر موجب شده تا یک سری از 
بیماری ها پا به عرصه بگذارند، افزود: در گذشته بیماری های 
واگیر از جمله طاعون، سل و جذام قربانیان زیادی از انسانها 
می گرفت اما با پیشرفت های علمی امروز این بیمار یها به 

نحوی مهار شده است.
 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
گیالن خاطر نشان کرد: اما امروز با توجه به افزایش طول 
عمر و تغییر سبک زندگی مردم و تغییر ذائقه آنان به سمت 
غذاهای چرب تر، شیرین تر و پرکالری بیماری های غیرواگیر 

مطرح است. 
وی اظهار داشت: امروز شیوه تغذیه نامناسب زمینه سازی 
بیماری  دیابت،  از جمله  بیماری های غیرواگیر  بروز  برای 
های قلبی و عروقی و سرطان ها است که همه ما باید برای 
پیشگیری از بروز این بیمارهای ها به سبک زندگی توجه 

جدی داشته باشیم.
 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان گیالن اضافه کرد: همانطوری که بشر توانست بیماری 
های واگیر را کنترل کند، مطمئنا با عزم، کسب اطالعات 
و گسترش دانش خواهد توانست بیمارهای غیرواگیر را نیز 

تحت کنترل خود قرار دهد.
وی افزایش سطح آگاهی مردم را در ارتقاء سالمت در جامعه 
دست  کنار  در  ها  رسانه  شد:  یادآور  و  دانست  مهم  بسیار 
اندرکاران متولی سالمت با اطالع رسانی از شیوه های درست 
تغذیه ای و سبک زندگی نقش مهمی در کنترل بیماری های 

غیرواگیر دارند.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک با بیان این که امروزه بیماری 
های غیر واگیر، مهمترین تهدید کننده سالمت جامعه است، 
افزود: بشر دوران پر تالطمی را پشت سر گذاشته است و 
اگرچه امروزه بیماری هایی همچون سیل، وبا و... با پیشرفت 
علم مهار و خاتمه یافته است و اما آن چه امروز نصیب انسان 
شده، افزایش طول عمر است و این امر نیز موجب شد بیماری 

های دیگر، پابه عرصه بگذارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تاکید بر این که نظارت 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن در خصوص این امر باید دقیق 
تر باشد، گفت: کیفیت مطلوب محصوالت غذایی و نظارت 
بر رعایت مسایل بهداشتی جز مسوولیت متولیان سالمت 
است که با رویکرد جدید وزارت بهداشت و بر اساس رسالت 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور باید در این زمینه، برنامه 

ریزی شود.
دکتر یوسف زاده چابک در پایان یادآور شد : معاونت غذاو 
دارو دانشگاه یکی از مهمترین رسالت آن برنامه ریزی در این 
خصوص است و در این زمینه نیازمند همکاری تولید کنندگان 
مواد غذایی است تا با در اختیار گذاشتن محصوالت غذایی 

سالم به مردم، سالمت آنها را تامین کنیم.
در ادامه محمد احمدی پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
استانداری گیالن نیز غذا را پس از اکسیژن اولین نیاز بشر 
عنوان کرد و افزود: تامین غذا، یکی از عوامل اصلی امنیت 
در جامعه است و نکته دوم، کیفیت زندگی می باشد. بحث 
غذا هم در کیفیت زندگی و هم در پرورش انسان نقش دارد.

رییس کار گروه سالمت استان با اشاره به آماری از مرکز 
تولید محصوالت غذایی در گیالن، گفت: ما در استان ظرفیت 
 ( راتون  از  داریم. وی  را  تولید محصوالت غذایی  افزایش 
کشت دوم برنج( به عنوان محصول ارگانیک گیالن نام برد 
و در این خصوص، حمایت و باالبردن توان کشاورزان را بر 

اساس یک عزم ملی، خواستار شد.
احمدی پور با بیان این که در تولید چای گیالن هیچ گونه 
سمومی بکار نمی رود، گفت: متاسفانه در این خصوص هیچ 
تبلیغی صورت نمی گیرد. وی با تاکید بر این که گیالن می 
تواند یکی از استان های اصلی تامین کننده و تدوین کننده 
امنیت غذایی کشور هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت 
است  غذایی، الزم  امنیت  بحث  در خصوص  گفت:  باشد، 

سازمان غذا و دارو کشور نظارت داشته باشد.
رییس کار گروه سالمت استان در پایان با بیان این مطلب 
که گیالن در صنعت کشاورزی، دارای پتانسیل های باالیی 
است، عزم ملی حمایت از این بخش را از رییس غذا و دارو 

وزارت بهداشت خواستار شد.

عمر متوسط گیالنی ها به 74 سال رسیده است
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

صاحب مقصـودی

از مربیگری در تیم ملی سوئد تا 
پیش بینی کسب مدال توسط 
آویشن باقری در المپیک ۲۰۲۰



ارسال 140 تن کاال به کرمانشاه 
توسط هالل احمر گیالن

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه 
بزرگ کتاب گیالن
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 آبان ماه 1396
 سال دوم
برای کمک  شماره 13 گیالنی ها 

از  زلزله زدگان بیش  به 
و هفتصد واحد  هزار 

اهدا کردند خون 

مدیرکل انتقال خون گیالن از مراجعه 2 هزار و 226 نفر داوطلب اهدای خون برای کمک به زلزله زدگان 
غرب کشور خبر داد و گفت: طی سه روز گذشته، هزار و 756 نفر موفق به اهدای خون شدند که یک هزار 

و 531 نفر آنان آقا و 225 نفر خانم بودند.
دکتر احمد مرادی، ضمن تشکر از حمایت و اهدای خون مردم گیالن در کمک به زلزله زدگان غرب کشور 
از مراجعه 2 هزار و 226 نفر داوطلب اهدای خون خبر داد و اظهار کرد: مردم نوعدوست گیالن همزمان 
با فراخوان اهدای خون برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه مشتاقانه در پایگاه های انتقال خون سراسر 
حاضر شدند. وی افزود: طی سه روز گذشته از 22 الی 24 آبان، هزار و 756 نفر موفق به اهدای خون شدند 
که یک هزار و 531 نفر آقا و 225 نفر خانم بودند و در حرکتی بی نظیر و مردمی، حضور بانوان برای اهدای 

خون صحنه ای به یادماندنی در ابراز همدردی با زلزله زدگان غرب کشور رقم زد. 
وی مشارکت بار اولی ها را نیز خوب عنوان کرد و گفت: 649 نفر اهداکننده مستمر و 517 نفر اهداکننده 

باسابقه و 590 نفر اهداکننده بار اولی در امرخداپسندانه اهدای خون و نجات جان بیمار مشارکت کردند. 
مرادی با بیان اینکه از یک هزار و 448 مراجعه کننده بصورت اینترنتی ثبت نام بعمل آمد، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه در روزهای بعد از فراخوان، نیز شاهد استقبال چشمگیر مردم گیالن بودیم ذخایر خونی استان 
برای کمک به مناطق زلزله زده به حد نصاب رسیده است و برای مدیریت این ذخایر جهت مصرف بهینه 
از مردم فهیم و نوعدوست گیالنی می خواهیم در هفته های آتی بصورت عادی به این کار خیر مبادرت 

ورزند تا همیشه ذخایر خون تازه برای بیماران موجود باشد. 
مدیرکل انتقال خون گیالن بیان کرد: اهداکنندگان گرامی برای صرفه جویی در وقت می توانند ابتدا در 

سایت سازمان انتقال خون ثبت نام و در ساعت تعیین شده به پایگاه انتقال خون مراجعه کنند.
گفتنی است؛ اهداکنندگان برای ثبت نام در نوبت دهی اینترنتی می توانند به سایت سازمان انتقال خون 

مراجعه نمایند.

نقش مهم گیالن در توسعه همکاری های اقتصادی ایران و روسیه 
بویژه با برقراری راه آهن این استان، مشارکت پررنگ دو کشور در 
مبارزه با تروریسم به عنوان ظلم جهانی و اعالم حمایت قاطع مسکو 
از برجام، محورهای گفت وگوی اختصاصی ایرنا با سرکنسول روسیه 

در رشت است.
فعالیت  با حوزه  در رشت  روسیه  فدراسیون  کنسول گری جمهوری 
استان های گیالن، مازندران، گلستان، اردبیل و آذربایجان شرقی، در 
خیابان پاسداران رشت واقع شده و ساختمان آن، از بناهای تاریخی 

استان گیالن محسوب می شود.
کنسانتین  که  متعدد  ساختمانی  بناهای  دارای  زیبا  و  مشجر  باغی 
الکسی یف سرکنسول روسیه در رشت، گروه ایرنا به بازدید از آن 
را به بعد از بازسازی مناطق مختلف باغ دعوت کرد با این وجود، به 

گرمی و صمیمیت ما را میزبان شد.
الکسی یف که از بهمن ماه سال 1394 ، عهده دار سرکنسولی روسیه 
در رشت شده، به زبان فارسی تقریبا مسلط است اما به گفته خودش 
که دانش آموخته دانشکده کشورهای آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه 
دولتی مسکو است، پیشتر و در مقایسه با زمان کنونی، تسلط بیشتری 

به زبان فارسی داشته است.
اجالس سه جانبه رئیسان جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان که 
تجاری  سرای  افتتاح  شد،  برگزار  تهران  در  جاری  ماه  آبان  دهم 
انداز  امسال، چشم  ماه  آبان  اوایل  در  روسیه  آستراخان  در  ایرانیان 
روشن همکاری های اقتصادی دو کشور و همچنین اشتراک نظر 
و همکاری های دوجانبه در مبارزه با ترورسیم، موضوعاتی بود که 

سرکنسول روسیه در رشت با ایرنا مطرح کرد.
وی با تقدیم بهترین درودها به مردم ایران، به این کشور و مردمان 
آن ابراز عالقه و اظهار امیدواری کرد که دو کشور و ملت روسیه و 

ایران، با یکدیگر رشد کنند.
گفت:  تهران  جانبه  سه  اجالس  برگزاری  به  اشاره  با  یف  الکسی 
و  نیست  اولین مالقات  روسیه،  و  ایران  رئیسان جمهوری  مالقات 
سال گذشته همین مالقات در باکو برگزار شده بود و سال آینده هم 

در مسکو برگزار خواهد شد. 
وی ادامه داد: تصمیماتی که در این مالقات ها می گیرند، در عصر 

حاضر و برای همکاری های سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه از 
هر لحاظ خیلی مهم است.

الکسی یف افزود: مواضع روسیه در عرصه بین المللی و همکاری سه 
جانبه ما ، با هم نزدیک و در برخی موارد یکی است و دستاوردهای 
این گونه مالقات ها نیز از لحاظ سیاسی و اقتصادی آشکار و تایید 

شده است.
ترین  مهم  و  بزرگترین  کرد:  تصریح  رشت  در  روسیه  سرکنسول 
تصمیم اقتصادی اجالس تهران، این بود که مسیر کریدور شمال - 
جنوب هرچه زودتر تکمیل شود؛ نقش ایران در این مسیر بسیار مهم 
است چرا که این مسیر از کشورهای چین ، هند، پاکستان و ایران 
عبور می کند به سمت شمال و روسیه و اروپا امتداد می یابد و از این 

بابت، اهمیت آن خیلی زیاد است.
این مسیر گفت:  زودتر  فعال شدن هرچه  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
همکاری های ایران و روسیه از لحاظ اقتصادی در خصوص حمل و 
نقل بین المللی و سرمایه گذاری بسیار پیشرفت کرده و تفاهم نامه 
های همه جانبه امضا شده و از لحاظ سیاسی نیز درخصوص اقدامات 

ضد تروریسم و مهمترین موضوعات امروز، تصمیمات خوب و مهمی 
گرفته شده که باید چه در سازمان ملل متحد و چه در عرصه های 

بین المللی دیگر، همکاری کنیم.
سرکنسول روسیه در رشت در ادامه مصاحبه اختصاصی با ایرنا، با 
گفت:  روسیه  آستراخان  در  ایرانیان  تجاری  سرای  افتتاح  به  اشاره 
همکاری اقتصادی ما در حال پیشرفت است و باید گفت که فعال 

استان گیالن نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد.
الکسی یف گیالن را دروازه شمال ایران خواند و افزود: خوشحالم که 
هیات بزرگی به آستراخان رفتند و از شهر ساراتف هم بازدید کردند و 
افتتاح مرکز تجاری ایرانیان، گام بسیار بزرگی در راه توسعه مراودات 

اقتصادی بود.
نیز  و  آستراخان  و  رشت  های  همکاری  سابقه  به  اشاره  با  وی 
ایرانیان  تجاری  داد: سرای  ادامه  یادشده  خواهرخواندگی شهرهای 
قبل از انقالب کمونیسم وجود داشت اما بعد از آن، بسته شد و تجارت 
بین ایران و روسیه برای حدود یکصد سال قطع شد و در این مدت 
تجارت ثمربخشی وجود نداشت اما با این افتتاح، پیشرفت هایی در 

این مسیر حاصل شده است.
به گفته الکسی یف، سرای تجاری ایرانیان در آستراخان، پیشرفته 
ترین مرکز تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه است و فعال در این 
مرکز 14 نماینده از اتاق های بازرگانی سراسر ایران کار می کنند و 

چشم انداز ما آن است که این تعداد افزایش یابد. 
وی خاطرنشان کرد: عموماً در آستراخان 200 شرکت ایرانی حضور 
دارند حال اینکه هیچ شهر و منطقه ای در روسیه، به این مقیاس، 
شاهد حضور شرکت های ایرانی نیست چراکه در این منطقه زمینه 
های توسعه همکاری های خیلی خوبی وجود دارد اما ناگفته نماند 

حجم تجارت ایران و روسیه هنوز محدود است.
هر  کشور طی  دو  های  همکاری  افزایش  به  اشاره  با  یف  الکسی 
سال، یادآور شد که سال گذشته حجم تجارت ایران و روسیه کمتر 
از 2 میلیارد دالر بود و گفت: این رقم، مناسب نیست و با توجه به 
باید  این حجم  مختلف،  در سطوح  کشور  دو  سیاسی  خوب  روابط 

افزایش یابد.
وی افزود: ایران و روسیه هر دو ، صادرکننده نفت هستند ولی در 
سطوح دیگر مانند سرمایه گذاری های اقتصادی ، کشاورزی، حمل 
و نقل، فناوری و خصوصاً گردشگری باید روابط و همکاری های 

آنها افزایش یابد.
سرکنسول روسیه در رشت، گردشگری را یکی از موضوعات مهم در 
جهان امروز عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت های بی شمار گیالن 
در این بخش گفت: مسکو ، عالقمند به همکاری با شرکت های 
همچون  شهرهایی  اینکه  است ضمن  اردبیل  استان  نیز  و  گیالن 
سن پیترزبورگ و تاتارستان نیز می خواهند با ایران همکاری داشته 

باشند. 
الکسی یف با اشاره به فعال شدن راه آهن گیالن، این خط ریلی را 
در توسعه تجارت موثر خواند و گفت: شهر رشت و استان گیالن، 
امکانات و ظرفیت های بسیاری خصوصاً در بخش های کشاورزی، 
صنعت، گردشگری و حمل و نقل دارند ضمن اینکه منطقه آزاد انزلی 
نیز در توسعه بخش های یادشده نقش آفرینی دارد و شرایط کار در 
آنجا، مساعد و مناسب است و تمایل دارم که در آینده، گسترش هم 

داشته باشد.

دکتر مصطفی ساالری استاندار گیالن به همراه مهندس رضا مسرور 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و همچنین 
معاونین و مدیران سازمان و استانداری گیالن ،فرماندار و مدیران 
شهرستان بندرانزلی از زیر ساخت های تجاری ، عمرانی ، اقتصادی 

، گردشگری و واحدهای صنعتی این منطقه بازدید به عمل آوردند.
از شاخص  بازدید  پایان  اول، مصطفی ساالری در  به گزارش خط 
اخیر پروژه  : در سه سال  این منطقه اعالم کرد  ترین پروژه های 
های مناسب و طرح های زیرساختی مهمی در منطقه آزاد انزلی آغاز 
بکار کرده و برخی از پروژه های مهم زیر ساختی که تاثیر بسزایی 
در تکمیل زیر ساخت های کشور دارد در این منطقه به اتمام رسیده 

است.
به عنوان  بندری کاسپین  فعالیت مجتمع  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
بزرگترین بندر ایران در شمال کشور افزود : ساخت اسکله و بندر در 
دریای خزر کار بسیار بزرگی است و قطعا این بندر نقش بسیار مهمی 
را در توسعه اقتصاد گیالن و کشورایفا میکند و با اتصال شبکه ملی 
راه آهن به بندر کاسپین زیر ساخت های الزم جهت تکمیل کریدور 
شمال- جنوب ) نستراک ( فراهم میشود و این امر موجب پیوند بین 

کشورهای حاشیه خزر در توسعه اقتصاد دریا محور خواهد شد .
استاندار گیالن در ادامه با بیان مزیت های سرمایه گذاری در مناطق 
ازتمرکز  گیری  بهره  با  انزلی  آزاد  منطقه   : کرد  نشان  خاطر  آزاد 
ارائه خدمات ، مزایا و معافیت ها مالیاتی و گمرکی به   ، مدیریتی 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت های مناسب اشتغالزایی و 

بهره گیری از نیروی کار بومی ، ایجاد در آمد برای فعالیت های خرد 
و کالن و همچنین حمایت از واحد های دانش بنیان را در دستور 

کار خود قرار داده است و این امر موجب میشود تا آحاد افرادی که در 
این منطقه حضور پیدا می کنند از ظرفیت های آن بهره مند شوند 

و عالوه بر تاثیر بر توسعه استان ، نقش ملی خود را نیز با همین 
رویکرد ایفا میکند.

به  آذربایجان  و  روسیه  جمهور  روسای  سفر  به  اشاره  با  ساالری 
کشورمان در سال جاری به نقش مهم این منطقه در راستای ایجاد 
پیوند بین کشور های حاشیه خزر، تصریح کرد : در صورت تکمیل زیر 
ساخت ها تحول خوبی صورت میگیرد و همه دستگاه ها باید تالش 
کنند تا منطقه آزاد انزلی به یکی از محورهای اصلی توسعه و پیشرانه 

اقتصادی کشور و استان تبدیل شود
استاندار گیالن با اشاره به سرمایه گذاری های صنعتی جذب شده در 
این منطقه یادآور شد: اشتغالزایی 1400 نفر بصورت مستقیم تنها در 
یک واحد تولیدی منطقه آزاد انزلی ، بیانگر نقش این منطقه در بهبود 

اقتصاد و معیشت مردم است.
گفتنی است بازدید از بلوار دسترسی مجتمع بندری کاسپین ، تقاطع 
غیر همسطح شهیدنامجوی، اسکله ها و موج شکن های شرقی و 
غربی مجتمع بندری کاسپین به عنوان بزرگترین پروژه زیرساختی 
مناطق آزادکشور ، آکواریوم و باغ خزندگان در حال احداث با سرمایه 
گذاریی خارجی 30 میلیون یورویی ، مرکز تفریحات دریایی منطقه 
، مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه ، مجموعه 
ورزشهای ساحلی سیروس قایقران و پروژه اسکله گردشگری دریایی 
صنعتی   ، تولیدی  های  واحد  همچنین  و  انزلی  آزاد  منطقه  مارینا 
صادراتی شهرک های صنعتی منطقه آزادانزلی از برنامه های سفر 

یک روزه مصطفی ساالری به منطقه آزاد انزلی بود.

مدیر امور مسکن اداره کل راه و شهرسازی گیالن گفت: مسکن مهر رشت روی گسل 
ساخته نشده است.

رضا علی نیا گفت و گو با ایسنا- منطقه گیالن، با بیان اینکه در میزان مقاومت و رفتار 
ساختمان های مختلف در برابر ارتعاشات زلزله بر اساس کاربری آن ها متفاوت طراحی 
مهر  مسکن  نبودن  مستحکم  خصوص  در  که  شایعاتی  به  نباید  می شود،گفت:مردم 

کرمانشاه در فضای مجازی منعکس می شود،توجه کنند.
وی افزود:کم لطفی های برخی از افراد سیاسی متاسفانه به گسترش این شایعات دامن 

می زند.
علی نیا با بیان اینکه زلزله 7ریشتری زلزله بزرگی است و به وجود آمدن خسارت باال در 
آن پیش بینی می شود، خاطر نشان کرد: وقوع زلزله با این قدرت هر چند صد سال یکبار 
اتفاق می افتد و ساخت سازه ها معموال با استحکامی در مقابله با این حجم از زلزله صورت 
و شهر سازی گیالن درخصوص وضعیت  راه  اداره کل  امور مسکن  مدیر  نمی گیرد. 
استحکام مسکن مهر رشت که بزرگترین سایت مسکن مهر استان محسوب می شود و 
بیش از 50هزار نفر در آن سکونت دارند، تصریح کرد: تجربه نشان داده که گیالن هم 

استانی زلزله خیز است اما مسکن مهر رشت روی گسل این استان ساخته نشده است.
وی تصریح کرد: 50تا 60 گمانه زنی برای بررسی و آزمایش خاک قبل از سازه های 
مسکن مهر رشت انجام شده است به جرات می توان گفت:ساختمانهای مسکن مهر 

رشت از استحکام الزم برخوردارند.
علی نیا خاطرنشان  کرد: البته نازک کاری ها واحدهای مختلف فرق می کند و مشاهده 
شده است که برخی از نازک کاری ها آنطور که باید مطلوب نیست، اما پایه همه سازه ها 

محکم است.        

گیالن،  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
گفت:جمعیت هالل احمر گیالن 140 تن کاال به 

مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال کرد  
به گزارش ایسنا، مهدی ولی پور ضمن قدردانی از 
مردم نوع دوست گیالن از ارسال 140 تن کاال در 
قالب 18 کامیون و 5 تریلی با مناطق زلزله زده خبر 
داد و گفت: جمع آوری کمک های مردمی در سطح 
شهر رشت و تمامی شعب هالل احمر گیالن ادامه 

دارد . 
وی افزود: 87 پایگاه جمعیت هالل احمر در رشت و 
16 شعبه هالل احمر گیالن آماده جمع آوری کمک 

های مردمی هستند . 
مدیرعامل هالل احمر گیالن، اضافه کرد: تاکنون 
بیش از 30 هزار قلم کاال شامل؛ 2 هزار هفتصدو 
نود و دو دستگاه چادر،  4 هزار و نهصد تخته پتو، 
16 هزار و هفتصد و بیست قوطی کنسرو و 6 هزار 
و 380 روغن توسط 23 خودروی سنگین به مناطق 

زلزله ارسال شد . 
وی اظهار کرد: جهت حفظ کرامت مردم حادثه دیده 
از ارسال وسایل دست دوم خوداری کرده با توجه به 
اینکه نیاز مردم منطقه به آب معدنی برطرف شده 
همچنین شرایط آب و هوایی استان حادثه دیده از 
مردم تقاضا می شود پوشاک گرم و مواد غذایی فاسد 
نشدنی را به پایگاه های جمعیت هالل احمر تحویل 

دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن خبر داد: 
سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن، 16 تا 21 

آذرامسال در رشت برگزار می شود.
به گزارش خزر، فیروز فاضلی افزود: این نمایشگاه 
برگزاری  دائمی  اخیر در محل  روال چند سال  بر 

نمایشگاه های بین المللی استان برپا می شود.
چه  هر  برپایی  برای  برنامه ریزی  کرد:  اظهار  وی 
در  گیالن  کتاب  نمایشگاه  سیزدهمین  باشکوه تر 
دست انجام است و به زودی اطالعات دقیق آن از 
طریق رسانه ها در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

فاضلی با بیان این که کارهای فرهنگی ماندگارند، 
ادامه داد: همیاران اجرایی نمایشگاه کتاب می بایست 
نهایت اهتمام در کیفیت برگزاری این نمایشگاه را 

مدنظر قرار دهند.
وی بیان کرد: توجه گیالنیان به کتاب برای مسئوالن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسجل شده و بر 
همین اساس تالش می شود امکانات بیشتری برای 

خرید کتاب فراهم شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن در پایان 
تاکید کرد: نمایشگاه کتاب گیالن، بزرگترین اتفاق 
فرهنگی استان است و تالش می شود از زبده ترین 

ناشران کشور بهره بگیریم.
بر اساس این گزارش؛ دوازدهمین نمایشگاه بزرگ 
کتاب گیالن، مهرماه سال گذشته با حضور 350 ناشر 
در قالب 200 غرفه در محل برگزاری نمایشگاه های 

بین المللی استان برگزار شده بود.

وسیه نقش مهم گیالن در توسعه همکاری های ایران و ر

برخی افراد سیاسی به گسترش شایعات دامن می زند

ح های زیرساختی مهمی  وژه های مناسب و طر درسه سال اخیر پر
درمنطقه آزادانزلی ایجاد و تکمیل شده است

امداد

کتاب

ح کرد : وسیه در رشت مطر سرکنسول ر

استاندار گیالن در بازدید از منطقه آزاد انزلی:
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 : در گیالن  ولــی فقیه  نماینده 
میرزا کوچک جنگلی 

اســتکبار بود با    نماد مبارزه 

نماینده ولی فقیه در استان گیالن، میرزا کوچک جنگلی را نماد مبارزه با ظلم و ستم و ادامه دهنده 
راه امام حسین)ع( عنوان کرد و گفت: میرزا کوچک جنگلی نماد مبارزه با استکبار بود.

آیت اهلل زین العابدین قربانی در جلسه برنامه ریزی ستاد کنگره شهید میرزا کوچک جنگلی و شهدای 
روحانی و طلبه گیالن با تسلیت ایام اربعین امام حسین)ع( و رحلت و شهادت پیامبر اکرم)ص(، 
امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( اظهار کرد: حضور جمعیت بیش از 20 میلیون نفری در مراسم 

اربعین در دنیا بی نظیر است.
وی با تسلیت حادثه دلخراش زلزله کرمانشاه در کشور افزود: در حادثه زلزله تعدادی از هموطنان 
ما کشته شده و جمعی دیگر مجروح شدند و به این مناسبت مقام معظم رهبری پیام تسلیت صادر 

فرمودند.
رئیس ستاد کنگره میرزا کوچک جنگلی و شهدای روحانی و طلبه گیالن با بیان اینکه برخی از افراد 

برای رسیدن به دنیا حکومت می کنند، تصریح کرد: افرادی مانند ترامپ به گفته خود پایبند نبوده و 
با سیاست و حقه در تالش هستند خود را به حفظ کنند.

آیت اهلل قربانی حرکت پیامبران، اولیای الهی و امام حسین)ع( را در راستای احیای زندگی انسانی 
خواند و بیان کرد: امام حسین)ع( به زندگی انسانی معنا داد و دنیا در اربعین به این مکتب توجه 
می کند.  وی مکتب اسالم را عدالتخواه و طرفدار انسانیت توصیف کرد و گفت: امام حسین)ع( با 

قیام و شهادت خود مکتب اسالم را زنده کرد.
امام جمعه رشت با اشاره به روشنگری علمای دین به ویژه امام خمینی)ره( در دنیای امروز، خاطرنشان 
کرد: فرهنگ جمهوری اسالمی با روشنگری های فقهی، علمی و دینی امام)ره( به وجود آمده است.

آیت اهلل قربانی امام)ره( را احیاگر حاکمیت دین در جامعه ذکر کرد و یادآور شد: امام)ره( با تبیین 
حقایق دینی برای مردم توانست فرهنگی را پایه گذاری کند که در عالم تاثیرگذار است.

شهردار رشت در خصوص لزوم بازنگری در پیاده راه این 
به  و  نداده  انجام  اشتباهی  کار  هیچ کسی   : گفت  شهر 
مقتضیات آن روز باید چنین اقداماتی در پیاده راه انجام 
می گرفت و حاال هم باید بر اساس نظرات روز بازنگری 

در خصوص پیاده راه باید انجام شود.
مسعود نصرتی در جلسه کمیسیون ترافیک شورای شهر 
رشت گفت: وضعیت درآمدی شهرداریهای کشور مناسب 

نیست و صنعت ساختمان نیز  فعال نیست . 
وی افزود: در رشت جدای اینکه در زیر ساختها با کمبود 
مواجه هستیم بدهی های فراوانی هم شهرداری دارد و ما 

نمی توانیم کارهای عجیب و غریب انجام دهیم . 
وی با اشاره به راه اندازی مرکز کنترل ترافیک در رشت 
این  در  که  امکاناتی  داریم  تقاضا  استان  راهور  از  گفت: 
زمینه در اختیار دارد به مکان فعلی انتقال دهد تا با اعمال 

مدیریت عالی بیشترین خدمات دهی به شهروندان صورت 
بگیرد . 

نصرتی افزود: مرکز کنترل ترافیک نیازمند کد گذر واژه و 
اینکار نیازمند مساعدت پلیس راهور است . 

شهردار رشت با اشاره به اینکه رشت شهر گردشگرپذیر 
است گفت: در شرایط فعلی تمام گردشگرانی که به نوعی 
وارد رشت می شوند جرائم آنان ثبت و ضبط نمی شود و 
امیدواریم با آغاز فعالیت مرکز کنترل ترافیک یک نظم 
در خصوص وضعیت  .  وی  ایجاد شود  ترافیکی خوبی 
پیاده راه و   BRT افزود: یا باید زیر ساختها را ایجاد و 
تکمیل کنیم و یا اینکه مجددا در پیاده راه بازنگری کرده 

و  مشکالت ایجاد شده را مرتفع کنیم . 
نصرتی با بیان اینکه متاسفانه تراموا برای رشت در سال 
این  فعال  کرد:  اضافه  است  شده  گرفته  نظر  در   1405

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
البرز گفت: البرز رتبه پنج طالق درکشور را به خود 

اختصاص داده است.
مهدی جوهری در سومین کارگروه طالق استان 
که در سالن جلسات اداره کل بهزیستی برگزار شد، 
اظهارکرد: در حال حاضر استان های تهران، گیالن، 
قم و کرمانشاه در رتبه های اول تا چهارم کشور در 
طالق قرار دارند. وی با اشاره به جایگاه کشوری 
البرز در طالق افزود: البرز رتبه پنجم کشور در حوزه 

طالق را به خود اختصاص داده است.
این مسئول توضیح داد: درسال 92 رتبه دوم در 
طالق را داشتیم ولی طی این چند سال به رتبه پنج 
رسیده ایم که این نشان از کارهای عملیاتی در این 
حوزه دارد. وی با اشاره به آمار ازدواج طی دو سال 
اخیر گفت: سال 94 حدود 18 هزار و 690 مورد 
ازدواج در استان به ثبت رسیده  و سال 95  نیز حدود 
18 هزار و 418 مورد ازدواج در البرز ثبت رسیده 

است .
جوهری اظهار کرد:  میزان طالق ثبت  شده در البرز 
نیز طی سال 94 حدود 6 هزار و 844 مورد بوده که 
در سال  گذشته به هفت هزار و 114 مورد رسیده 
است. این مسئول خاطر نشان کرد: در بحث طالق 
همه دستگاه های مرتبط ملزم به اجرای طرح های 
کیفی هستند و هیچ اغماضی در این زمینه پذیرفته 

نیست.

ساختمان »اُرسی خانه«، فینالیست و نامزد دریافت 
جایزه  معمار خاورمیانه در سال 2017 در کشور امارات 

متحده عربی شد.
به گزارش ایلنا، ساختمان اُرسی خانه، فینالیست و نامزد 
دریافت جایزه  معمار خاورمیانه در سال 2017 در کشور 
امارات متحده عربی شد. این ساختمان؛ اثر استودیوی 
معماری کیوانی و همکاران است و معماران این پروژه 

نیما کیوانی و سینا کیوانی هستند.
نیما کیوانی، درباره  این پروژه گفت: معماری ساختمان 
سنتی  خانه های  معماری  از  برگرفته  »اُرسی خانه« 
ایران و پنجره های اُرسی است. شاید بتوان گفت یکی 
از مهم ترین ارزش های این ساختمان در دوره ای که 
استفاده از معماری ایرانی در پروژه های مدرن فراموش 
شده بود و بسیاری بر این عقیده بودند که در فضای 
دهکده جهانی امروز باید تنها به معماری مدرن جهانی 
پرداخت، این پروژه توجه رسانه های معماری جهان را 
به سمت معماری هویت دار بومی ایران جلب کرد و با 
کسب جوایز بین المللی مختلف توانست نقش نماینده 
و سفیر نسل جدید معماری ایرانی در عرصه جهانی 
باشد، تا حدی که بسیاری از معماران جوان ایرانی 
دوباره عالقه مند به استفاده از اصول معماری ایران 
در پروژه های خود شدند و حتی شاهد آن هستیم که 
سبک نامگذاری این پروژه در برخی از پروژه های 

معماری رواج پیدا کرده است.
این معمار ادامه داد: ساختمان »اُرسی خانه« پیش از 
این توانسته بود جوایز معتبر مختلفی از جمله مدال 
از   A Design Awards برنز جایزه جهانی
کشور ایتالیا و رتبه دوم Inspireli Awards را 
از اتحادیه جهانی معماران )UIA( و تقدیر ویژه هیات 
 Residential Architecture داوران 
Awards از کشور آمریکا را از آن خود کند و با 
توجه به استقبال گسترده رسانه ها و مجالت و محافل 
تخصصی معماری جهان از آن، می تواند نوید بخش 

احیای مجدد معماری ایرانی در جهان باشد.
 Middle( خاورمیانه  معمار  المللی  بین  جایزه 
East Architect Awards( که مهمترین 
رویداد ساالنه معماری در منطقه خاورمیانه است، برای 
هفتمین سال پیاپی در کشور امارات شهر دبی توسط 
ITP Media Group برگزار می شود. امسال 
هم مراسم اصلی این مسابقه در شهر دبی در تاریخ 

22 نوامبر برگزار خواهد شد.
نیما کیوانی و سینا کیوانی پیش از این هم با پروژه 
»مهرخانه«، که برگرفته از معماری باستانی ایران 
است، توانسته بودند جوایز مختلف بین المللی را کسب 

کنند.

شهردار رشت : 

وه نیست بازنگری در پیاده راه رشت دلیلی بر اشتباه بودن این پر

جامعه

معماری

وحید  شعبانی 
طیفی از هنردوستان در تئاتر شهر رشت فعالیت می کنند که سطح 
کیفی نازلی دارند اما می کوشند به طریقی به مواهب سطوح حرفه ای 
چنگ بیاندازند. مثال آرزو می کنند از سالن، دکور، اسپانسر و مخاطب 
بهتر و بیشتری برخوردار شوند و شهرت و پول بیشتری به دست بیاورند. 
با مروری کوتاه و غوصی اندک در میان این جماعت میتوان دریافت که 
فرهنگ، دین و مردم، جایی در میان دغدغه های آنان ندارند. گفته شده 
که نیمه طبیب بالی جان است و نیمه حکیم بالی ایمان. ما نیز باید 
بگوییم شبه حرفه ای بالی فرهنگ است. می کوشم با استناد به گفته 
ها و کرده های خود اهالی تئاتر این موضوع را توضیح دهم. مثال این 
روزها که موضوع سوریه برای مملکت ما مسئله ای اساسی و حساس 
است و هر بار شهید تازه ای را به میهن می آورند یک پیشکسوت 
تئاتر در اینستاگرام طعنه ای آشکار زده، به دخالتهای بجای ایران در 
مناقشات و درگیری های همسایگان مسلمان، که مسئله ای اساسی 
و حساس برای سیاست خارجی و امنیت ملی ماست. در این ُپسِت 

اینستاگرامی آمده:
» کاش خوراک فرهنگی به اندازه ی میرزا قاسمی و ترش تره مایه ی 

مباهات و مورد حمایت مسئولین شهر بود... »
و پیشکسوت مورد نظر کامنت گذاشته:

» اجازه دهید کارهای لبنان، عراق و سوریه تمام شود. آنوقت شاید 
نوبت ما هم برسد. »

از این کامنت کنایه آمیز این معنا تداعی می شود که گویا مسائل 
لبنان و عراق و سوریه، به غلط اولویت های مملکت ما قرار گرفته 
اند، و مقوله ی فرهنگ و هنر، قربانی آن شده است. از پیشکسوتان 
عرصه ی فرهنگ انتظار بینش و بصیرت بیشتری می رود، اما متاسفانه 
وضع به این منوال است. اخیرا یک روزنامه نگار در محفلی خصوصی 

برایمان نوشت:
» یه روز به یه پیشکسوت تئاترگفتم این همه سال پنجاه و چند سال 
تئاتر کار کردی هیچ وقت هیچ کس نقدی ننوشت!!!؟ گفت: جرات 
نداشت نقد بنویسه! کسی نقد می نوشت ج... میدادم ) البته با یه ادبیات 

محترمانه ترگفت( ».
هنوز دو سال از ماجرای روز رشت نگذشته. در دی ماه سال 94 مجمع 
به حرکت غیرفرهنگی  اعتراض  بیانیه ای در  عالی بسیج گیالن در 

صورت گرفته در روز رشت نوشت:
» اجرای نمایش های سخیف و کارناوال رقص و حرکات موزون زنان 
و دختران و ناموس مردم، آن هم در میدان اصلی شهر، که هنوز عطر 
شهدای مدافعان حرم قابل استشمام است حقیقتاً مایه ی آبروریزی و 

شرمساری است. »
در  تئاتر رشت  از هنرجویان  یکی  زیر عکسی که  اوقات،  در همان 

اینستاگرام خود منتشر کرد درج شده بود:
» دیروز در شهر رشت از سبزه میدان تا خانه ی فرهنگ و هنر قیامتی 
بر پا بود که بکس تیم رین و تیم موب و بکس دنس اونجا رو ترکوندند. 

«
جالب است بدانیم که بعد از اتفاقاتی که در پی کارناوال روز رشت رخ 
داد اهالی تئاتر گیالن با ایجاد کمپین و نوشتن تومار و جمع آوری امضا، 
کوشیدند به گونه ای قائله را خاتمه دهند که گویی چیز بدی اتفاق 
نیفتاده و اگر هم چیزکی بوده، جامعه ی تئاتر از آن مبراست. در بخشی 

از این بیانیه آمده است:
» روز رشت برای بچه های تئاتر هیچ چیز نبود جز اینکه موجودیتشان 
را نشان دهند و هدفی نداشت جز آشتی دوباره مردم متدین و فرهنگ 
دوست رشت با این هنر بی واسطه و تاثیرگذار، و آنان هیچ چیز نمی 
خواستند جز احیاء دوباره تئاتر در شهرشان، به همین دلیل همه تئاتر 

این شهر به میدان آمد. »
یکسال بعد از این ماجرا یک منتقد تئاتر در اعتراض به کجروی های 

هنرمندان تئاتر و رسانه، یادداشتی را منتشر کرد که در آن آمده بود:
» وجود این اندازه آموزشگاه بازیگری در شهری که کمتر از یک میلیون 
نفر جمعیت دارد خود گویای همه چیز است. این موسسه ها بازیگری 
نمی آموزند بلکه شیوه ی رسیدن به درجات متعدد خالتوری را درس 
میدهند. اگر بنا به بازیگری و چیزی به نام هنر بود که امروز این وضع 
را نداشتیم. حیف آن بودجه ای که برای ساخت این زباله ها هزینه 

میشود.«
در این یادداشت از برخی افراد فعال در زمینه های یادشده نامی به میان 
آمده بود و موضوع به محکمه ارجاع شد و مورد دادرسی قرار گرفت. 
جالب است بدانیم که برخی افرادی که نامشان در این یادداشت ذکر 
شده بود جزو امضا کنندگان بیانیه ی مربوط به روز رشت هم بودند 
و جالب تر اینکه بدانیم از برخی از اجراهای این هنرمندان فیلمهایی 

موجود است که تناقضی عجیب با متن بیانیه ی تبرا جویانه ی روز 
رشت دارد. در گوشه ی دیگری از بیانیه ی اهالی تئاتر برای ماجرای 

روز رشت آمده:
» در مقابل هر شکلی از الابالی گری و ابتذال که آرمان های ملت 
شهیدپرور را نادیده بگیرد و بخواهد از خون پاک و به ناحق ریخته 
شهدای هشت سال دفاع مقدس و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به عنوان بستری برای دستیازی به مقاصد، استفاده سوءکند، ولو در 
لفافه ای زیبا به نام هنر، خواهیم ایستاد. ما هنرمندان تئاتر شهر رشت 
که مدیون انقالب و رشادت های ایثارگران غیور سرزمین پهناور و 

مسلمانمان هستیم... »
اما در فیلمهای مذکور مثال یکی امضا کنندگان بیانیه ی فوق در حضور 
بانوان، َسِر بازیگر همبازی خود را در قسمت تحتانی پیژامه ی خود فرو 
می کند. از برخی خانم های امضا کننده برخی عکسهای فاقد حجاب 
اسالمی در فضای مجازی توسط خودشان منتشر شده. امضا کننده ی 
جوان دیگر را در یک فیلم به عنوان شومن می بینیم که در حضور 

تماشاگران و اساتید خود لطیفه های زشتی را بیان می کند. مثال:
» مورچه هم مورچه های قدیم. چند روز پیش یه مورچه پامو گاز 

گرفت، گفتم: آخ! گفت: جووووووون! »
آیا این نمونه های مذکور و موجود شامل همان » هرشکلی از الابالی 
گری و ابتذال » نمی شود که در بیانیه ی صورِی تئاتری ها برای روز 
رشت آمده بود؟ بدیهی است که تهیه ی متن آن بیانیه عموما ربطی به 
اهالی تئاتر رشت نداشته، و امضا کنندگان آنرا مطالعه نکرده اند، و اگر 
مطالعه می کردند نیز اعتقادی به محتوای آن نداشتند. بلکه امضا کردند 

تا در » تیم » باقی بمانند.
تئاتر رشت دنیای عقیم رشد نیافته ای دارد که با وجود شبکه ها و 
صفحه های مجازی بیش از پیش حقارت آن آشکار شده است. مثال 
یکی از خانومهای امضاکننده ی بیانیه در فضای مجازی درباره ی 

ُمرشد خود می نویسد:
» اگه میخوای به ات اجازه داده بشه که از پنجاه کیلومترِی دوربین 

اُستاد رد بشی باید به پاشون بیفتی و التماس کنی... »
ُمضحک است. حتی شاگردان استال آدلر و استانیسالوسکی و دیوید 
ممت هم درباره ی اساتیدشان چنین خبطی را بر زبان جاری نمی 

کردند.
یک بازیگر و کارگردان به اصطالح باسابقه درباره ی برخورد فیزیکی با 

یک منتقد تئاتر، در خطاب به دوستان خود می نویسد:
» داداش یه طناب بگیر، ببندش، ما االن می رسیم. »

یک تئاتری جوان در خطاب به همتای خود می نویسد:
شده  باعث  بزرگی  ادعای  باره  چندمین  که  کوچولویی  دوست   «
حرفهایی بزنی که سایز دهنت نیست. بصیرت مال توی نت نیست . 
مال رودررویی هاییه که من بهش خیلی عالقه دارم. انگار کال عادت 
داری تو مسایلی که بهت ربط نداره دخالت کنی. بارها دیدم بهت تذکر 
داده شده اما انگار مغز بصیرت دریافت نکرده. من حاضرم رودررو با هم 
درباره همه انتخاب هامون، مخصوصا انتخاب آدمهایی که باهاشون وارد 

بحث می شیم صحبت کنم. نظرت چیه؟ »
دعوت به منازعه ی خیابانی که در متن اخیر آمد پدیده ی رایجی در 

بین تئاتری هاست. معموال وقتی در یک مورد به چالش می رسند 
همینطور می شود. مثال:

توی حیطه ما ورود کردی آقای بیکار. چون اندازه گلیمت یادت رفته. 
من احتیاجی به یاد آوری ندارم. از دهن حرف می زنم و یادم می مونه. 
در ضمن من عصبانی نیستم. محض اطالعت بگم، اگه عصبانی بودم 
بحث خوانوادگی می  شد و توی گروه زشت بود. پس مطمئن باش 
فعال ریلکسم. فردا کجایی عزیزم؟ حضورا خیلی بهتره. اینطوری وقت 
دیگران و هم نمیگیریم. هشت و نیم بیا استادسرا کمی مباحثه کنیم. 

چطوره عزیزم؟
البته اینگونه گفتارها حاکی از هراس و تربیت ناشدگی افراد است. سرانه 
ی مطالعه ی آنها خیلی پایین است و در متونی که منتشر می کنند 
غلطهای امالیی و دستوری و محتوایی عجیب و غریبی پیدا می شود. 
در میان صدها غلط امالیی و دستوری و نگارشی که در نوشته های 
تئاتر رشت مشاهده کرده ایم، حرف ) ز ( یا ) ذ ( یا ) ض ( حکایت 
جالبی دارد. در واقع انگار این حرف نماد اوج استهزای آن است. یکی از 
آنها رذل را ) رزل (، مذموم را ) مزموم ( دیگری مزخرف را ) مضخرف 
(، راضی را ) رازی ( و آن دیگری برگزاری را ) برگذاری ( تایپ می 
کند. در موارد دیگر مواجه را ) مواجع (، وجهه را ) وجه ( و بداهه را ) 

بدائه ( می نویسند.
هر بار که جریانی برای مقابله با این کج خلقی ها و بدرفتاری ها پا 
می گیرد بالفاصله کار به فحاشی و تهدید و دعوت به منازعه می 
کشد. چندی پیش که یک پیج مستعار در اینستاگرام مطالبی را در 
انتقاد از برخی تولیدات هنری و رسانه ای منتشر می کرد با حمله ی 
دسته جمعِی وابستگان به یک موسسه ی ذینفع خاص مواجه شد. در 

کامنتهایی که زیر پستهای انتقادی این صفحه درج شد می خوانیم:
» اگر مرد بودی، وجود داشتی، جیگر داشتی خودتو مخفی نمی کردی. 

لیاقت میخواد جلوی دوربین اُستاد رفتن... »
تعجب خواهید کرد اگر بدانید این کامنت را یک خانم بسیار جوان 

نوشته است.
اخیرا در جریان اجرای یک نمایش یکی از تماشاگران در حین تشویق، 
انگشت میانی خود را به گونه ای که گویا برای آن تعبیری رکیک قائل 
می شوند به سوی بازیگری که روی صحنه بود باال برد. این صحنه در 

فیلمی ثبت و ضبط و بعد در فضای مجازی منتشر شد. کسی نوشت:
» بعد ماها می گیم چرا تئاتر داره مخاطباشو از دست میده، همه میگن 
که چرا چنین است و چنان است. چون همچنین آشغاال دارن به تئاتر 
ضربه میزنن. این اشخاص ابله نمک نشناس و نمکدان شکن هستن 
که متاسفانه خودشونو از بدنه تئاتر هم میدونن. زمانی درخت از پای در 
می اد که کرم از داخل اون رو خورده و متاسفانه این بال داره سر تئاتر 

گیالن بخصوص رشت میاد. »
یک فرد وابسته به تئاتر در یک نشریه در پایتخت می نویسد:

» محوطه ی تئاتر شهر را اراذل و اوباش پس بگیرید. »
در این یادداشت اشاره شده که محوطه ی تئاتر شهر، محل تجمع 
معتادان است. در ادامه به مواد فروشان هم اشاره شده، اشاره ی بعدی 
به مزاحمان نوامیس است. از کسانی که در محوطه ی تئاتر شهر پرسه 
میزنند بعنوان خار و خسان نام برده شده. درخواست شده که دور تئاتر 

شهر را حصار بکشند. تئاتر را شریف ترین هنرها خوانده اند. در آخر 
دیگران را اراذل و اوباش نامیده اند، و تئاتری ها را به اهالی شریف 

تشبیه کرده اند.
عجیب نیست که در رشت هم تقریبا چنین چیزهای خالف واقعیت 

گفته می شود. یک نفر می نویسد:
دیر زمانی  ست که جلوی مجتمع فرهنگی هنری خاتم شاهد هستیم 
تعدادی از جوانان نااهل و ... فضایی را برای خانواده ها و افراد در حال 
عبور از این قسمت از پیاده  راه بوجود آوردند که به قول یکی از رفقا، 
شبکه  ی جهانی GEM برای آنان ایجاد نکرده است! نمی دونم که 
چه مرجعی و مقامی و منصبی باید به فکر جمع  آوری این زباله ها باشد! 
در هر صورت به نظر می  رسد که خانواده های محترمی که گاهاً مورد 
تعرض و بی احترامی قرار می گیرند، گمان می کنند که این جماعت 
اراذل و اوباش )خیلی سعی کردم که از این عبارات استفاده نکنم، اما 

شایسته تر از آن ندیدم( نیز از هنرمندان هستند.
دیگری می نویسد:

» اندر حکایت جلوی مجتمع خاتم باید بگویم گاهی وقتها که شب از 
آنجا گذر می کنم انگار وارد بالد کفر شدم یکی بسالمتی دیگری میزند 
و آن دیگری عربده ای از ته دل می کشد تا نفر سوم با کالمی پندآمیز 
احوال مادر و عمه و خواهر او و نفر چهارم را بپرسد که بوی علف تازه 
را استشمام میکند... البته این و هم اضافه کنم چند هفته پیش یکی از 
دوستان من را جلوی خونه ش سه نفر با چاقو زدن و یکیشون با آجر 
کوبی به سرش که خدا را شکر اتفاقی براش نیفتاد. بعد از یک هفته 
خودش تونست یکیشون و بگیره. کجا؟ جلوی همین مجتمع خاتم با یه 
پسوند عجیب وغریب که االن خاطرم نیست. و از همه مهمتر خیلیها 

فکر می کنن این آدمها بچه های هنری هستن و این خیلی بده. »
باز هم به مزاح یا جدی مطرح می شود:

» پس از فردا ثبت نام میکنیم واسه پاسداری از حریم مجتمع خاتم:
از کسانیکه میتونن و یا سابقه کتک زدن حداقل یه نفر رو دارن بصورت 

خارج از نوبت نام نویسی میشه. »
جالب است که استفاده از الفاظ رکیک و شوخی های زننده در بین خیلی 
از اهالی این رسته رواج دارد. موارد مشخصی گزارش شده که بازیگر 
شناخته شده ی متاهل مدام به محل کار خانم مجرد سر می زده تا 
جایی که مزاحمت محرز شده و کار به مشاجره کشیده. بازیگر دیگر با 
گفتِن عبارت: » من کارت قرمز دارم »  به وضوح به جنون خود اشاره 
می کند و علیرغم همه نوع بی اخالقی، همردیفانش می کوشند او را 
درک و با او همکاری کنند. بازیگر طنز معروف در پشت صحنه، صحنه 
ای ناموسی را رقم می زند که گفتنش بسیار دشوار است و با اینحال 

پای تومار بیانیه ی مربوط به روز رشت را امضا می کند.
افراد  از برخی دیدگاههای سیاسی مربوط به برخی  سرآخر بخوانیم 
وابسته به تئاتر؛ وقتی چیزی در لعن حزب توده می خوانند واکنش 

نشان می دهند و با گفتِن:
» شاید در بین دوستان کسانی باشند که خانواده یا خودشون عقاید 

مارکسیستی یا توده ای داشته باشن... »
می کوشند از منافع توده ای ها و مارکسیستها هم حمایت کنند.

عجیب تر اینست که چندی پیش خبری در طعنه به مدیرکل ارشاد 
گیالن در خبرگزاری ها منتشر شد که در آن آمده بود:

» بی توجهی گسترده به قشر فرهیخته هنرمندان و اهالی رسانه که 
در دوره فاضلی به اوج خود رسیده است هنرمندان گیالن را نیز خسته 

کرده... »
کدام قشر فرهیخته؟ به جز انگشت شمار افراد محترمیکه در این عرصه 
فعالیت می کنند، بخش اعظم آن قشر به اصطالح فرهیخته ای که 
در متن خبر فوق آمد از همان جامعه ی وابسته به تئاتر می باشند و 
کمترین نشانی از فرهیختگی در خود ندارند. حال با توضیحاتی که داده 
شد، و موارد مستندی که عرضه گردید باید بگردیم و ببینیم که منظور 
تنظیم کننده ی این خبر کدام قشر فرهیخته بوده، و اساسا فرهیختگی 
در دیدگاه ایشان چه تعریفی دارد. چه توقعی از دکتر فاضلی دارند؟ که به 
این قشر نافرهیخته پر و بال بدهد؟ که آنها وقیح تر شوند و دفاع از حرم 
را به ُسخره بگیرند؟ منتقدان را تهدید به جرخوردگی کنند؟ در میدان 
شهر رقص و آواز راه بیاندازند و با بکس دنس آنجا را بترکانند؟ َسِر هم 
را در پیژامه ی خود کنند؟ عکسهای غیرُمحجبه را بر پروفایلهایشان 
بگذارند؟ از هیزی مورچه ها لطیفه بگویند؟ عبور از پنجاه کیلومتری 
دوربین اُستاد را افتخار بدانند؟ اندازه ی گلیم و سایز دهان دیگران را 
اندازه بگیرند و به دعوای خیابانی دعوت کنند و دم از با طناب بستن و 
در کیسه انداختن بزنند؟ به پیجهای منتقد حمله کنند و جوانهای خام را 
اراذل و اوباش بنامند و خود داعیه ی دروغین فرهیختگی سر بدهند و 

سرآخر سنگ حزب توده و مارکسیسم را به سینه بزنند؟

تئاتر رشت؛ فرهیخته یا الابالی؟

وزارت کشور  اساس مصوبه  بر  تراموا  و  است  مصوبه حاکم 
فعال در رشت نباید اعمال شود . 

وی افزود: در خصوص پیاده راه با دوستان حوزه ترافیکی و 
صاحب نظران مباحثی مطرح و بررسی شده و حتی از نظرات 
رانندگان تاکسی به عنوان حوزه عمومی هم جویا شده ایم . 

شهردار رشت با بیان اینکه ذینفعان باید در خصوص پیاده راه 
و... نظراتشان را بگویند گفت: در تمام دنیا طرحها بر اساس 
مدیریت شهری موظف  و  است  بازنگری  در دست  روز  نیاز 
است بطور دائم شهر را کنترل و اصالحات مورد نیاز را انجام 

دهند . 
نصرتی بیان کرد: بنده معتقدم هیچ کسی کار اشتباهی انجام 
نداده و به مقتضیات آن روز باید چنین اقداماتی در پیاده راه 
انجام می گرفت و حاال هم باید بر اساس نظرات روز بازنگری 

در خصوص پیاده راه باید انجام شود.
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میگویند شیطان آدم را سجده نکرد و همین یک 
خطایش مورد خشم و غضب الهی قرار گرفت و 
از رحمت و عنایت حق تعالی دور ماند؛ پروردگار 
عالم انسان را خلق کرد و طبق آیات قرآن در وهله 
نخست به خودش احسن گفت که من موجودی 
خلق کردم که به تکامل میرسد و اشرف مخلوقات 
خواهد بود. اما همین انسان در لحظه ای غفلت و 
لغزش میتواند با پست صفتی و به اصطالح شیطان 
پرستی خودش را از اوج کمال بشریت و برتری به 
دره نابودی و فنا سقوط دهد و سر آخر مورد غضب 
الهی قرار گیرد. در دنیای عجیبی گرفتاریم. که روز 
به روزش بشر با قتل و غارت  کشتار، به سمت 
نابودی و فنا پیش می رود. جامعه عجیبی شکل 
گرفته است. آمار ازدواج که سنت حسنه است پایین 
آمده و جایش طالق و جدایی روز افزون شده است. 
اتفاقات ناخوشایند و هولناک هر روز از گوشه و کنار 
این جامعه به گوش ما میرسد و جلوی چشمانمان 
رژه می رود. یک روز قتل، یک روز جنایت و روز 

دیگر خیانت و رذالت بشری.
باز هم تجاوز جنسی، باز هم تجاوز به یک کودک 
معصوم و بی دفاع؛ آن هم یک پسر بچه! در جایی 
که سرکوب جنسی عده زیادی را به جنون شهوت 
رسانده و آمار این دست رذالت ها هر روز بیشتر و 

بیشتر می شود. 
خسته شده ایم از بس خود را در فضاهای مختلف 
مجازی دیده ایم. خوب و بدش را از این بابت کار 
داریم که فضای مجازی شده همه چیزمان! کانون 
خانواده و آرامش و امنیت رنگ باخته و خیانت و عهد 
شکنی و بی مسٶلیتی محصول این دنیای ساخته 

شده بشر است.
بنیتا، آتنا، سولماز ، سوگند، صادق، ابوالفضل، ملیکا و 
اهورا و ...و صدها کودک دیگر و دخترانی که مورد 
تجاوز و ظلم و آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند و ما 
در جریان آن نیستیم؛ ممکن است از ترس و حفظ 
آبروی خود حتی جرٲت نکنند مشکالتشان را بیان 
کنند. چه شدیم ما؟ به کجا داریم می رسیم؟! اینها 
اتفاقاتی بسیار ناگوار و تکان دهنده و هولناک است. 
اینجا مهد تمدن و فرهنگ و معنویت و انسانیت و 
مرام و مردانگی و غیرت و همه خوبی ها بود؛ چگونه 
دیگر حتی در کانون گرم خانواده هم پیدا نمی شود 
چه برسد به اجتماع! به عنوان یه نگارنده نمیدانم 
چگونه بگویم و چطور بنویسم. حالم از این دنیا بد 
است و دلم گرفته؛ به عنوان یک انسان و در مقام 
یک پدر از این اتفاقات ناگوار، غمگین و پریشانم. به 
راحتی پیدا می شوند شیطانهایی که می کشند و 
تجاوز میکنند و نابود می کنند و براحتی می گذرند از 

عاطفه ها و مهربانی ها و وابستگی ها. 
است؟!  کسی  چه  اصلی  مقصر  اینجاست:  سوال 
مادری که از طریق فضای مجازی و یک رابطه 
شود؟!  می  خودش  پسر  دوست  عاشق  نامشروع 
مادر  بوده  قرار  که  همسر  انتخاب  در  که  پدری 
نا  است؟!  نگرفته  تصمیم  درست  بشود  فرزندش 
و  فساد  در  آنقدر غرق  که  پرستی  پدری شهوت 
تباهی شده که به کودک 5؍2 ساله هم رحم نمی 
کند؟! یا کسانی که دارند شهوت پرستی و فحشا 
را در جامعه رایج می کنن؟! کانالها و پیج های ضد 
اخالقی؟! و کسانی که در جامعه به دنبال ابتذال 

کشیدن زنها و مردها هستند... چه کسی؟!؟
این  همه  جواب  شاید  برسد،  آخر  به  دنیا  کاش 
سواالت با پایان دنیای ظلم و ستم و شهوت و فساد 

و رذالت های پست شیطانی آدم ها، داده شود.

ابوذر انصاری

یادداشت

پرداخت  اعتبار  افزایش  ابالغ 
پایان  پاداش  مطالبات 
بازنشستگان  خدمت 

اجرایی سال  دستگاه های 
در گیالن  ۱۳۹۵

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن از ابالغ افزایش اعتبار به مبلغ  229 میلیارد ریال بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی سال 1395 استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن، کیوان محمدی افزود: در اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور و با استناد به جزء )2(  بند »ط«  ماده )28( قانون الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، اعتبارات سایر هزینه ای استان بابت “پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1395” افزایش یافت تا با رعایت قوانین و 

مقررات اقدام شود.
وی ادامه داد: اعتبارات موضوع این ابالغیه صرفاً بابت پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان بوده و هرگونه پرداخت دیگر من جمله مرخصی استفاده نشده و سایر مطالبات بازنشستگان از این محل 

مجاز نمی باشد. عالوه براین مطابق ابالغیه مذکور، دستگاه اجرایی موظف است اولویت پرداخت را براساس تاریخ صدور احکام بازنشستگی رعایت نماید.

مرگ انسانیت...
سکانس 15 : مصطفی ساالریکاش دنیا به آخر برسد!

هیات وزیران روز دوم مهرماه سال جاری مصطفی ساالری را به عنوان پانزدهمین استاندار 
گیالن معرفی و وی از روز سه شنبه چهارم مهر ماه رسما در ساختمان سفید خیابان معلم 

مشغول به کار شد.
به گزارش خط اول، والیان و استانداران همواره باالترین مقام اجرایی و نماینده ارشد حکومت در 
استان محسوب می شدند که قدرت، هوشمندی، درک شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان همواره 

در پیشرفت یا عقب ماندگی یک استان موثر بوده است.
استان گیالن نیز با وسعتی بیش از 14 هزار کیلومتر مربع و جمعیت دو و نیم میلیون نفری خود 
به عنوان یکی از زیباترین و سرسبزترین استانهای کشور محسوب می شود که با کوه های سربه 
فلک کشیده اش و با در آغوش کشیدن بزرگترین دریاچه جهان و همبستری با جنگل های انبوه 

از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در طول 53 سال سلطنت پهلوی، 34 نفر تحت عنوان حکمران، فرماندار کل و استاندار پا به 
استان گیالن گذاشتند و هر یک از 2 ماه تا 4 سال بر مسند مهمترین پست اجرایی این دیار تکیه 
زدند. اما گیالن پس از انقالب اسالمی نیز تا کنون 15 استاندار داشته است. نخستین استاندار 
حبیب اهلل داوران و آخرین آن هم مصطفی ساالری است که روز یک شنبه در جلسه هیات دولت 

با پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیات وزیران به عنوان استاندار گیالن منصوب شد.
پیرو اقدام جالبی که روابط عمومی استانداری گیالن انجام داده و عکس 14 استاندار پیشین 
را در قابی ساده و زیبا در طبقه همکف ساختمان استانداری به معرض نمایش عموم قرار داده 
است ما نیز سعی کردیم در این نوشتار به گوشه ای از شناسنامه این سکانداران سرزمین گیل 

و دیلم اشاره کنیم.

1. مرحوم حبیب الله داوران )28 بهمن 57 تا 9 بهمن 58(
وی اولین استاندار گیالن بعد از انقالب اسالمی و در دولت موقت 
مهندس مهدی بازرگان بود که از چند روز بعد از پیروزی انقالب 
یعنی 28 بهمن ماه سال 1357 سکان هدایت استان را بدست گرفت 
و دقیقا یک سال بعد یعنی در تاریخ نهم بهمن ماه سال 58 آن 
را واگذار کرد. داوران که متولد 1305 بود در سن 52 سالگی به 
زندگی در سال 1382  از 78 سال  بعد  و  استانداری گیالن رسید 
درگذشت و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. وی از اعضای جبهه ملی ایران بود که 
از سال 1324 به حزب ایران پیوست. او دکترای دارو سازی داشت و در رشت و انزلی به شغل 

آموزگاری مشغول بود.

2. شهید علی انصاری)10 بهمن 58 تا 15 تیر 60(
بالفاصله بعد از روی کار آمدن بنی صدر به عنوان رییس جمهور و 
خداحافظی مردم با دولت موقت، شهید رجایی به عنوان نخست وزیر، 
علی انصاری که پیش از این معاون استاندار خراسان بود را به عنوان 
استاندار گیالن انتخاب کرد. وی از دهم بهمن سال 58  تا 15 تیر 
سال 1360 که توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق با اصابت 11 
گلوله به همراه معاون عمرانی خود محمد نورانی به شهادت رسید، 
استانداری گیالن را بر عهده داشت. او سوم خرداد 1323 در رودسر 
متولد شد و پس ازگذراندن تحصیالت ابتدائی و متوسطه برای تحصیالت عالی به آمریکا رفت 
و در آنجا عضو فعال انجمن اسالمی آمریکا و کانادا بود. از وی به عنوان جوان ترین استاندار 
گیالن در طول تاریخ نیز نام می برند انصاری که پیش از انقالب ریاست دانشکده فنی دانشگاه 

گیالن را نیز تجربه کرده بود در 35 سالگی به مقام استانداری رسید.

سرپرست: نصرت الله شادنوش )16 تیر 60 تا 11 اسفند 60(
در پی بمب گذاری های پی در پی منافقین در دهه 60 و ترور رهبران 
جمهوری اسالمی، عمر مدیریت ها در کشور کوتاه شده بود، بعد از 
خلع بنی صدر و ریاست جمهوری رجایی، وی بالفاصله پس از واقعه 
ترور انصاری، نصرت اهلل شادنوش را به عنوان سرپرست استانداری 
گیالن برگزید تا سر فرصت یک استاندار خوب انتخاب کند. اما عمر 
ریاست جمهوری رجایی کوتاه بود و شادنوش نیز در پروسه کوتاه 
مدت دولت موقت دوم مهدوی کنی هم صدارت استانداری گیالن را برعهده داشت تا اینکه 
اندکی پس از آغاز بکار دولت سوم در تاریخ 11 اسفند 1360 یعنی کمتر از هشت ماه استانداری 
را تحویل نفر بعد داد. از شادنوش اطالعات آماری کمی در دسترس هست ولی همین قدر بدانید 
او که ظاهرا قمی است بعد از گیالن، استانداری چهارمحال و بختیاری و زنجان را در دوران 
جنگ برعهده داشت، مدیرکل حوزه معاون بازرسی دفتر مقام معظم رهبری و مشاور وزیر امور 
خارجه از سوابق شادنوش می باشد. وی نیز در کسوت استانداری گیالن توسط منافقین به رگبار 

بسته شد که خوشبختانه جان سالم به در برد.

3. مرحوم علی فرهمندزاد )12 اسفند 60 تا 15 مرداد 62(
پس از شهید انصاری، در حقیقت فرهمند زاد گزینه اصلی دولت برای 
استانداری گیالن بود که تا تعیین قطعی و دریافت حکم استانداری، 
جناب  استانداری  همکف  طبقه  راهروی  عکس  سومین  صاحب 
نزدیک شهیدان  و همکاران  از دوستان  فرهمندزاد  شادنوش شد. 
رجایی و باهنر و از فرهنگیان فرهیخته، متواضع و متدین بود. او که 
عضو حزب موتلفه اسالمی تهران بود در کمیته استقبال از حضرت 
امام خمینی )رحمت اهلل علیه( به صورت فعال حضور داشت. او پس از استانداری گیالن به تهران 
رفت و به تدریس و تعلیم پرداخت و معاونت آموزشی حضرت آیت اهلل مهدوی کنی را در دانشگاه 
امام صادق )ع( پذیرفت. رئیس آموزش و پرورش در مناطق 6، 12 و 17 تهران شد، مدارس پیام 
)هفتگانه( را درتهران مدیریت می کرد رئیس جهاد مدرسه سازی وزارت آموزش و پرورش شد و 
عضو هیأت امناء و هیأت مدیره جامعه تعلیمات اسالمی باحدود 50 موسسه آموزشی در سراسر 

کشور بود. وی اواخر تیرماه 92 بر اثر عارضه قلبی در تهران در گذشت.

4. علی اکبر رحمانی )16 مرداد 62 تا 8 فروردین 66(
است  بوده  استاندار  گیالن  در  را  جنگ  دوران  اوج  که  رحمانی  از 
اطالعات زیادی در دسترس نیست، وی که استاندار دولت چهارم 
بود و در  استاندار  استان، در کرمانشاه  این  از  بود پیش  در گیالن 
نیز استاندار تهران و معاون وزیر کشور و رئیس  دولت اصالحات 
سازمان ثبت احوال کشور شده بود. وی فرزند مرحوم حجت االسالم 
والمسلمین حاج شیخ علی اصغر رحمانی از پیشکسوتان جهاد و مبارزه 
در سال های تاریک اختناق شاهنشاهی، و یاوری صدیق برای مردم، انقالب اسالمی و رهبر 

کبیر آن بود.

5. حمید حاجی عبدالوهاب )9 فروردین 66 تا 10 آبان 68(
لیست استانداران غیربومی بعد از شهید انصاری همچنان ادامه دارد 
تا اینکه نوبت به حمید حاجی عبدالوهاب می رسد، باوجود اینکه 
عبدالوهاب بعد از گیالن، استانداری استانهای کردستان، سمنان و 
مرکزی را در دولت اصالحات بر عهده داشته و معاون اشتغال و 
توسعه کارآفرینی وزارت کار در دوران محمد جهرمی بوده است اما 
متاسفانه اطالعات آماری خوبی از وی در فضای مجازی در دسترس 
نیست. ناگفته نماند وی که در دولت احمدی نژاد عالوه بر معاونت وزیر، مدیرعامل شرکت بیمه 
دی نیز شده بود از آن دست مدیرانی است که بعد از دولت نهم و دهم دست به افشاگری علیه 

آن زده بود و پرده از مراودات مالی نامیمون زیادی برداشت.

6. علیرضا تابش )10 آبان 68 تا 13 تیر 71(
حتی سایت معتبر ویکی پدیا هم وی را با علیرضا تابش خواهرزاده 
خاتمی اشتباه گرفته است، علیرضا تابش قصه ما در دولت مقام معظم 
رهبری، پیش از گیالن، استاندار کردستان بوده است و بعد از گیالن، 
در دولت هاشمی رفسنجانی نیز استاندار خوزستان شد. وی ریاست 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در دولت احمدی نژاد و معاونت وزیر و 
ریاست سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی در دوره وزارت 

عبدالعلی زاده را نیز بر عهده داشته است.

7. سید علی اکبر طاهایی )14 تیر 71 تا 18 بهمن 76(
شاید به جرات بتوان گفت طاهایی تنها استانداری است که بیشترین 
زمان ممکن را در سکانداری استان گیالن صرف کرده است. وی 
5 سال و نیم از دولت آیت اهلل هاشمی را استاندار گیالن بوده و 
همانطوری که پیش از گیالن صاحب مناصب مهمی چون معاونت 
سیاسی امنیتی و سرپرستی استانداری مازندران و نمایندگی مردم 
تنکابن و رامسر در دوره سوم مجلس شورای اسالمی بوده است بعد 
از گیالن نیز در دولت های محمود احمدی نژاد معاونت وزیر کار، 
استاندار قزوین و مازندران و معاونت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را بر عهده داشته است تا اینکه 
با آمدن دولت تدبیر و امید جای خود را در استانداری مازندران به ربیعی فالح داده است اما با توجه 
به شاکله شخصیتی و تجارب مدیریتی وی بار دیگر از سوی دولت تدبیر و امید دعوت بکار شد 
و بعنوان معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. 

مردان شماره یک گیالن که بودند ؟

سایت نفتی خزر رودسر در دریای خزر از طریق ساحل به شهرستان رودسر نزدیک تر بوده که دارای اهمیت ویژه ای 
ازنظر نفت و گاز است.

متأسفانه چون مخزن نفت این سایت نفتی در اعماق بیش از 700 متری از دریا واقع شده نیازمند فّناوری اکتشاف 
نفت در آب های عمیق است که هنوز کشور ایران به آن دست پیدا نکرده و این فناوری بیشتر در نزد کشورهای 

اسکاندیناوی نظیر روسیه، نروژ و سوئد است که از آب های عمیق استخراج نفت را استحصال می کنند.

سایت نفتی خزر دارای نفت بسیار مرغوبی است که وزارت نفت نیز مصمم است از آن بهره برداری کند چون به لحاظ 
اقتصادی برای کشور نیز منفعت هایی دارد و به دلیل اینکه همسایگان ایران نظیر آذربایجان و روسیه از این منطقه 

نفت و گاز استخراج می کنند، ایران نیز باید در دریای خزر جای پای نفت داشته باشد.
سایت نفتی خزر به دلیل واقع شدن نفت آن در اعماق زمین نیازمند سرمایه گذاری خارجی و فناوری روز دنیا است که 
در زمان تحریم مشکالت حادی وجود داشت اما در شرایط پسابرجام وضعیت آن بهبودیافته و می توان با رفع کامل 

تحریم ها سرمایه گذارانی را از کشورهای نروژ و سوئد و حتی روسیه برای سرمایه گذاری دعوت کرد.
نکته قابل توجه توجیه اقتصادی این میدان نفتی در شمال کشور است که حضور سرمایه گذاران برای استیصال نفت از 
آن بسیار پرشتاب هست و وزارت نفت نیز در این رابطه اقداماتی را انجام داده و پرونده های این سایت نفتی در وزارت 

خانه وجود دارد و منتظر اقدام دولت و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی است.
اسداهلل عباسی در رابطه با ایجاد این سایت در رودسر اقتصاد در دریا را یکی از پتانسیل های گیالن برمی شمرد و 

می گوید: اکتشاف و استخراج نفت و گاز از پتانسیل های اقتصاد در دریا محسوب می شود که باید موردتوجه بسیار قرار 
بگیرد. وی معتقد است تاکنون اقدامی در خصوص ایجاد سکوی نفتی و اکتشاف و استخراج نفت از دریای خزر در 
گیالن صورت نگرفته و در این رابطه تنها به سرمایه گذاری ها در پتروشیمی و صنایع پایین دستی اکتفا کرده ایم که با 
ٔ نفت باید اقتصاد در دریا بادانش و تجربه ای که از بوشهر کسب کرده اند در  توجه به تجربه استاندار گیالن درزمینه

استان گیالن به کار بگیرند.

ظرفیت عظیم ســایت نفتی خزر در توسعه اشتغال استان و منافع کشور
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 آبان ماه 1396
 سال دوم
 شماره 13

اما و اگرهای »سواد رسانه ای«

نخستین جشنواره ملی مطبوعات 
در گیالن برگزار می شود

ایمان  رنجکش 
با گسترش وسایل ارتباط جمعی و 
توسعه رسانه های اجتماعی تنها 
کسی که سواد خواندن و نوشتن 
نداشته باشد بی سواد لقب نمیگیرد 
بلکه کسی که نتواند مهارت های 
الزم برای استفاده از تکنولوژی و 
رسانه را کسب کند بدون شک در جامعه امروز بی سواد 

محسوب می شود.
سواد رسانه ای یکی از مهم ترین ضرورت های اجتماعی 
در جامعه امروز است که فراگیری آن بر کسی پوشیده 
نیست و به دانش و مهارتی اطالق می گردد که یک فرد 
در رویارویی خود با انواع رسانه های اجتماعی و ابزارهای 

ارتباطی به آن نیاز دارد.
درگذشته با اتخاذ این نگاه که دولت باید برای مردم تصمیم 
بگیرد که از چه نوع ابزارهای رسانه ای تغذیه کنند، متاسفانه 
شاهد پسرفت و رویگردانی اعضای جامعه نسبت به این 
مهم بودیم. اما با تدابیری که طی این چند سال اخیر در 
خصوص سواد رسانه ای اتخاذ شد و این مقوله به مردم 
واگذار گردید تا از طریق آموزش هایی که می بینند خود 
تشخیص دهند که باید از چه منابعی نیازهای اطالعاتی 
خود را برطرف کنند و خصوصا در فضای عظیم مجازی، 
این کاربران هستند که با لمس فواید و آسیب های رسانه، 

راه درست را با انتخاب خویش بر میگزینند.
یا  و  جوانی  پایان  در  جامعه  اعضای  از  وسیعی  بخش 
میانسالی حضور در رسانه های اجتماعی را تجربه کردند 
و بدلیل سیاست های محدودگرا و با یکباره فراگیر شدن 
رسانه های اجتماعی شاهد بی سوادی محض رسانه ای 
در میان اعضای بالغ جامعه ایرانی بودیم که چون این نسل 
در گذشته آموزش ها و مهارت های الزم را در برخورد با 
رسانه ها نیاموخته بود نمی توانست خود را از گزند این 

فضاها رها کند.
اما اکنون با نسلی جدید طرف هستیم که حضور در رسانه 
ها را از ابتدای سن بلوغ و حتی پیش از ورود به مدرسه 
تجربه می کند. هر چند گام های دیرهنگام اما امید بخشی 
همچون تدریس سواد رسانه ای در دروس متوسطه و جای 
گرفتن کتابی با عنوان »تفکر و سواد رسانه ای« در برنامه 
درسی دانش آموزان برای آموزش های رسانه ای به قشر 
نوپای جامعه قابل تحسین است اما این مهم در ادامه در 
نظام آموزشی کشور با چالش هایی روبرو بوده است. مثال 
آموزش سواد رسانه ای در مدارس توسط افرادی انجام 
میگرد که هیچ نوع دانش و مهارت و تحصیالتی از این 
مقوله ندارند. قاعدتا با توجه به حساسیت بیش از پیش این 
مهم، تنها افرادی که دانش آموخته رشته های ارتباطات و 
علوم اجتماعی هستند قادرند به تدریس مبحث سواد رسانه 
ای بپردازند اما چیزی که در مدارس ما مشاهده می شود 
باعث شده تا موضوع فوق خروجی الزم را بدنبال نداشته 
باشد و هر معلمی از شیمی و فیزیک و ریاضی گرفته که 
ساعت خالی داشته باشد می تواند به تدریس سواد رسانه 

ای بپردازد!
انگار بنابر این شده که تنها به صورت فرمالیته درسی را در 
برنامه کالسی دانش آموزان بگنجانیم و عمال تاثیرگذاری 
آن را کور کنیم که این رویکرد نتیجه مطلوبی بدنبال ندارد 
بلکه با سردرگمی که دانش آموزان به آن دچار می شوند نه 
تنها تربیت درستی در این زمینه شکل نمیگیرد بلکه اثرات 

جبران ناپذیر بیشتری در آینده در پی خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن اعالم کرد: 
نخستین جشنواره ملی مطبوعات بهمن ماه امسال در بندر 

انزلی برگزار می شود.
فیروز فاضلی افزود: جشنواره یادشده با آثاری از مطبوعات 
محلی، سراسری، پایگاه های خبری و خبرگزاری ها برگزار 

می شود.
تیتر،  مقاله،  یادداشت،  گزارش، سرمقاله،  کرد:  اظهار  وی 
مصاحبه و عکس رشته های جشنواره سراسری مطبوعات 

است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن ادامه داد: 
نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه ملی و منطقه ای و اقتصاد 
مقاومتی بعنوان بخش ویژه جشنواره یادشده تعریف شده 

است.
به گفته فاضلی، مهلت ارسال آثار تا هفتم دی ماه تعیین شده 
و زمان انتشار آثار می بایست در بازه زمانی آبان ماه 95 تا 

پایان آذر 96 انجام شده باشد.
وی اضافه کرد: مخاطبان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر به پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن 

مراجعه کنند.
400 خبرنگار در خانه مطبوعات گیالن عضو هستند. در 
حال حاضر 147 نشریه مکتوب دارای مجوز در استان منتشر 
می شود؛ این رسانه ها شامل 9 روزنامه، 44 هفته نامه، 16 
دوهفته نامه، 42 ماهنامه، 5 دوماهنامه، 22 فصلنامه و 9 

دوفصلنامه است. 
81 پایگاه خبری و شش نشریه الکترونیکی مجوزدار نیز در 

استان فعال است.

یادداشت

مطبوعات

کشتی میرزا کوچک خان 
کشتی مناسب دریای 

نبود شمال 

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در حال حاضر کشتی میرزا کوچک خان 
تنها کشتی مسافری در آب های شمال کشور است، گفت: به دنبال ورود شناورهای کاتاماران به 

دریای خزر هستیم.
هادی حق شناس با اشاره به سیاست های توسعه گردشگری دریایی در آب های شمال کشور، اظهار 
داشت: در حال حاضر راه اندازی زیرساخت های گردشگری دریایی در آب های شمال کشور برای 

سرمایه گذاران اقتصادی نیست و به دنبال اقتصادی شدن این فعالیت ها در دریای خزر هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کشتی میرزا کوچک خان تنها کشتی مسافری در دریای خزر است، 
گفت: هر چند که کشتی های مسافری در دریای جنوب بین شهرهای ساحلی و بین بنادر کشورهای 
همسایه مانند کویت، قطر، بحرین و امارات فعال هستند اما در دریای شمال کشور هنوز فعالیت 

کشتی های مسافربری اقتصادی نیست.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: از آنجایی که کشتی میرزا کوچک خان کشتی 
مناسب دریای شمال نبود نتوانست در گردشگری دریایی موفق عمل کند و ادامه فعالیتش اقتصادی 

نبود.
حق شناس با اشاره به مهم ترین عامل عدم موفقت گردشگری دریایی در آب های خزر، تاکید کرد: 
مدت زمان سفر زمینی از آستار تا باکو در کشور آذربایجان چیزی حدود 3 ساعت است حال اینکه این 
مدت زمان از در سفر دریایی از انزلی تا باکو به 14 ساعت می رسد که قطعا در مقایسه با مدت زمان 

سفر زمینی نمی تواند برای گردشگران جذاب باشد.
وی با بیان اینکه سفر زمینی به باکو بسیار کوتاه تر از سفر دریایی است و مشکالتی چون دریازدگی 
ندارد و ترددهای زمینی تحت تاثیر شرایط جوی قرار ندارد، گفت: برای راه اندازی گردشگری دریایی 

در آب های شمال کشور به دنبال استفاده از شناورهای کاتاماران هستیم.

سکانس 15 : مصطفی ساالری

وی دانش آموخته رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت است.

8. علی صوفی )19 بهمن 76 تا 20 مرداد 80(
باالخره استان گیالن پس از 16 سال و بعد از شهید انصاری یک 
استاندار بومی به خود دید، علی صوفی که سابقه استانداری کهکیلویه 
و بویراحمد در دولت مقام معظم رهبری و استانداری بوشهر را در 
نیز  آیت اهلل هاشمی در کارنامه داشت در دولت اصالحات  دولت 
به عنوان استاندار گیالن انتخاب شد. وی حتی در دولت دوم آقای 
خاتمی به عنوان وزیر تعاون منصوب شد. اگرچه علی صوفی  رئیس 

ستاد ائتالف اصالح طلبان در شهر تهران شد ولی متولد 1328 در الهیجان می باشد.

سرپرست: علی باقری )21 مرداد 80 تا 3 مهر 80(
اگر طاهایی را با بیش از دو هزار روز ماندگارترین استاندار گیالن 
بنامیم در عوض باقری با کمتر از 40 روز کم سابقه ترین سکان دار 
گیالن بوده است، وی که معاون سیاسی امنیتی استانداری گیالن در 
زمان علی صوفی بوده است بعد از وی تا آمدن استاندار جدید به مانند 
نصرت اهلل شادنوش در اوایل انقالب تنها عنوان سرپرست استانداری 
گیالن را بر دوش کشید. البته وی پیش از این معاون سیاسی امنیتی 
استانداری قزوین نیز بوده است و بعد از آن نیز به سمت مدیرکلی دفتر سیاسی وزارت کشور و 

دبیر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در دولت اصالحات رسیده است.

9. مسعود سلطانی فر)4 مهر 80 تا 24 آبان 84(
هیچکس خاطرات برف سنگین دوران سلطانیفر در گیالن را از یاد 
نمی برد، وی که از اعضای حزب اعتماد ملی است در شورای مرکزی 
حزب اعتدال و توسعه نیز عضویت دارد. سلطانیفر در سال 1338 در 
تهران متولد شد و پیش از حضور در گیالن استاندار زنجان و مرکزی 
بوده است و در سازمان تربیت بدنی هاشمی طبا قائم مقام و معاون نیز 
بوده است. وی معاون اسبق سازمان تربیت بدنی، قائم مقام مصطفی 
هاشمی طبا در زمان ریاست وی بر سازمان تربیت بدنی به مدت دو سال )در سال های 1374 
و 1375( و همزمان معاونت اداری و مالی این سازمان، بواسطه عضویت در هیئت علمی مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رابطه خوبی با حسن روحانی پیدا کرده 
وعضو شورای چهارم شهر تهران شد، سپس ریاست سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و 
گردشگری کشور را عهده دار و بعد تر به وزارت ورزش و جوانان آمد و تا امروز این مسئولیت را 

حفظ کرده است. سلطانی فر دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است. 

10. علی عبداللهی )25 آبان 84 تا 17 شهریور 86(
هرچقدر دولت های هاشمی و خاتمی سعی در ثبات مدیریت به خرج 
دادند و در طول 13 سال فقط سه استاندار را برای گیالن انتخاب 
کرده اند در ادامه می بینید که محمود احمدی نژاد به تنهایی در طول 
هشت سال چهار استاندار را در گیالن مورد آزمایش قرار داده است. 
یعنی عمر مدیریتی را در استانداری گیالن از 52 ماه به 24 ماه رسانده 
است. سردار علی عبداللهی اولین آنها بوده است که تنها یک سال و 
نه ماه صدارتش طول کشید. او متولد 1338 در رودبار بوده است و پیش از استانداری گیالن به 

مدت سه ماه بعد از استعفای قالیباف سرپرست نیروی انتظامی جمهوری اسالمی بوده است و 
پس از گیالن نیز استاندار سمنان شد و سپس به معاونت سیاسی امنیتی وزارت کشور رسید. وی 
در ادامه حتی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز شد.

11. مرحوم روح الله قهرمانی چابک )18 شهریور 86 تا 14 اسفند 89(
اگرچه عجل مهلتش نداد و خیلی زود آسمانی شد اما از جمله چهره 
های تکنوکراتی بود که از بد حادثه، روزگار دوران رشد و اوجش را در 
دولت احمدی نژاد قرار داده بود، شاید خودش راضی بوده باشد ولی 
وی می توانست به درجات اولی تری نیز در دولت آتی برسد. وی بعد 
از سپری کردن پروسه های مختلف در معاونت های عمرانی و برنامه 
ریزی در استانداری های سیستان و بلوچستان، گیالن و مازندران به 
استانداری گیالن رسید و بعد از آن نیز سفیر ایران در کویت شد. وی 
متولد 1336 در چابکسر هست و متاسفانه در سن 60 سالگی بر اثر عارضه قلبی از دنیا رفت. 
روح اهلل قهرمانی چابک که جزو معدود استانداران غیرنظامی دولت احمدی نژاد در گیالن بوده 
است، دارای مدرک تحصیلی لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه آی تی آی آمریکا، فوق لیسانس 

مدیریت و دکترای اقتصاد بود.

12. مهدی سعادتی )15 اسفند 89 تا 12 شهریور 91(
مهدی سعادتی یکی دیگر از سردارانی است که در دولت نهم و دهم 
استاندار شده بود، وی پیش از استاندار شدن در گیالن، فرمانده منطقه 
مقاومت بسیج استان هاي هرمزگان، همدان، مازندران و خوزستان و 
بعد از استانداری نیز به شغل سابق خود برگشت و معاون هماهنگي 
بسیج سپاه منطقه 3 کشوري که شامل استان هاي گیالن، مازندران 
و گلستان می بود، شد. مهدي سعادتي، متولد سال 1340 در بابل و 
دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است. ناگفته نماند وی شانس 
خود را برای حضور در مجلس از شهرستان بابل امتحان کرد که متاسفانه مورد وثوق مردم نشد 
و رای نیاورد. یکی از خاطرات فراموش نشدنی از این سردار انتشار کلیپی از وی هست که هنگام 
راندن تیلر در زمین کشاورزی با چکمه، متاسفانه در گل و الی می افتد، این کلیپ در روزگاری 

که فضای مجازی چندان قوی نبود به سرعت برق و باد منتشر شد.

13. کیهان هاشم نیا )13 شهریور 91 تا 24 مهر 92 (
ویلچر مسئولیت  از روی  است که  جانبازی  استاندار  تنها  نیا  هاشم 
سنگین استانداری را بر دوش می کشید، او در اوایل دهه شصت بر اثر 
سهل انگاری همکاران در محل خدمت خود بر اثر اصابت گلوله، دچار 
مجروحیت شد. وی که معاون برنامه ریزی دو استاندار قبلی گیالن 
بوده است و پیش از آن دارای مسئولیت هایی چون معاون برنامه ریزی، 
بنیاد  در  روش ها  و  تشکیالت  دفتر  سرپرست  و  فرهنگی  معاون 
مستضعفان و جانبازان کشور و 13 سال مدیرکل بنیاد مستضعفان و 
جانبازان و بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن را نیز بر عهده داشته است. مرد اخالق آن روزهای 
استانداری گیالن، متولد 1339 در شهرستان مرزی بندر آستارا است و این روزها خانه نشینی را 

بر هر کار دیگری ترجیح داده است.

14. محمدعلی نجفی )24 مهر 92 تا 4 مهر 96(
خوشبختانه سیاست بومی گزینی استانداران در دولت احمدی نژاد، 
در دولت تدبیر و امید نیز ادامه یافت و از پنج استاندار اخیر چهار نفر 
گیالنی بودند، دکتر نجفی نیز که از دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد کشور به گیالن آمد، متولد 1335 در آستانه اشرفیه است. وی 
البته پیشتر معاونت برنامه ریزی استانداری گیالن، ریاست سازمان 
چای کشور و ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی گیالن را نیز بر 
عهده داشته است و وقتی از گیالن خداحافظی کرد که به استانداری 
البرز منصوب شده بود. از نکات جالب توجه در مورد ایشان مخالفت با رفتن وی از استانداری 
گیالن بود که از سوی نماینده ولی فقیه در گیالن، مجمع نمایندگان استان، احزاب و گروه های 
مختلف سیاسی و حتی مردم ابراز شده بود. وی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و 

دارای مدرک دکتری مدیریت استراتژیک است.

15. مصطفی ساالری )4 مهر 96 تا ... (
اما دولت تدبیر و امید در نیمه دوم زمامداری خود سیاستی معکوس 
قالب  دوازدهم  دولت  در  قبلی،  دولت  برخالف  و  گرفت  پیش  در 
استانداران را از نیروهای غیر بومی برگزید، گیالن نیز از این سیاست 
مستثنی نبود و علیرغم فوج فوج نیروهای توانمند بومی که اتفاقا 
مورد حمایت احزاب و گروه های مختلف نیز بودند وزارت کشور 
پایش را در یک کفش کرد که ساالری را به گیالن بفرستد و در 
نهایت همینطور شد و مصطفی ساالری استاندار پیشین بوشهر که در 
زمان خود جوان ترین استاندار کشور شناخته می شد به عنوان استاندار گیالن برگزیده شد. وی 
متولد سال 1355 روستای دشت گور شهر شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان است . ساالری 
تحصیلکرده رشته حقوق تا مقطع کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
و دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی دانشگاه بوردو فرانسه است همچنین 
دانشجوی دکتری رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تهران است. وی در سال 1381 جذب 
وزارت نفت شد و مسئولیت های متعددی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس داشت و 
تا قبل از استانداری بوشهر رئیس پژوهشکده حقوق و توسعه پایدار مؤسسه مطالعاتی بین المللی 

وزارت نفت بود. امید است این سیاست جدید دولت خللی در توسعه استانها بوجود نیاورد.

مردان شماره یک گیالن که بودند ؟

می گوید: اکتشاف و استخراج نفت و گاز از پتانسیل های اقتصاد در دریا محسوب می شود که باید موردتوجه بسیار قرار 
بگیرد. وی معتقد است تاکنون اقدامی در خصوص ایجاد سکوی نفتی و اکتشاف و استخراج نفت از دریای خزر در 
گیالن صورت نگرفته و در این رابطه تنها به سرمایه گذاری ها در پتروشیمی و صنایع پایین دستی اکتفا کرده ایم که با 
ٔ نفت باید اقتصاد در دریا بادانش و تجربه ای که از بوشهر کسب کرده اند در  توجه به تجربه استاندار گیالن درزمینه

استان گیالن به کار بگیرند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر فعال سازی سکوی نفتی در دریای خزر خاطرنشان 
کرد: با فعال شدن سایت نفتی در گیالن صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد و 
با توجه به اینکه بسیاری از جوانان منطقه تحصیالت مرتبط با نفت و رشته های زیرمجموعه آن دارند می توان اشتغال 

بومی های منطقه را نیز رقم زد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به فعال شدن پتروشیمی در گیالن و شکوفایی ظرفیت های 

پس ازآن در استان مطرح کرد: با توجه به اینکه خط لوله گاز از خطه شمال عبور کرده می توانیم خوراک پتروشیمی 
را فراهم کنیم و امیدواریم ساالری پیگیر این موضوع باشد. حسن خسته بند، از دیگر نمایندگان گیالن در مجلس 
شورای اسالمی  ایجاد سایت نفتی در گیالن را یکی از مطالبات استان از استاندار گیالن عنوان می کند و می گوید: 
استاندار گیالن یک مدیر نفتی است و با توجه به تجاربی که درزمینه ی نفت در استان بوشهر کسب کرده می تواند 

در گیالن مثمر ثمر باشد.

ظرفیت عظیم ســایت نفتی خزر در توسعه اشتغال استان و منافع کشور
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شاید این روزها یونس رنجکش به واسطه فرمانداری آستارا شناخته 
شود. ولی وی قبل از حضور در منصب اجرایی با سابقه بیش از دو 
دهه در عرصه مطبوعات استانی معروف بود و بیشتر عمر رسانه ای 
خود را در خبرگزاری جمهوری اسالمی و روزنامه »معین« که هنوز 
نیز این روزنامه بعد از شانزده سال  با مدیرمسئولی یونس رنجکش 

منتشر می شود، گذراند.
در سال 85 کتاب »این دست نوشته های زیادی« حاوی یادداشت 
های رنجکش در سال های 80 تا 84 دولت اصالحات در روزنامه 
معین توسط انتشارات بازرگان منتشر شد و حال در سال 96 دومین 
سری از یادداشت های این روزنامه نگار گیالنی از مربوط به سال 
های 84 تا 92)دوران دولت نهم و دهم( با عنوان »شهری بر دستان 

باد« چاپ و در دسترس عموم قرار گرفت. 
باد«  دستان  بر  کتاب»شهری  رونمایی  مراسم  مناسبت  همین  به 
با حضور یونس رنجکش و همچنین فیروز فاضلی مدیرکل ارشاد 
گیالن و جمعی دیگر از مسئولین اجرایی و اهالی فرهنگ و ادب 
و رسانه در سالن رحمدل مجمتع فرهنگی و هنریخاتم االنبیا رشت 
یادداشت   1000 به  نزدیک  مجموع  از  است  گفتنی  شد.  برگزار 
رنجکش در روزنامه معین حدود 400 یادداشت وی در این کتاب 

گردآوری شده است.
به همیت قلم است/ عاشق  *رنجکش  هویت ذاتیش 

تیترهایش هستم
دکتر فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن در این 
مراسم با ابراز خوشحالی از چنین مراسمی گفت: این رونمایی برای 
من بیش از همه ارزشش به این است که همه ما باید  اصل خود 
را فراموش نکنیم. دکتر رنجکش عزیز هویت ذاتیش به همیت قلم 

است، مناصب دیگر  می آیند و میروند و همین قلم باقی می ماند.
وی افزود: یادداشت های ایشان که چاپ شده است بر ارزش ایشان 
افزوده شد. چون یادداشت با عمر روزنامه عمال پیوند دارد. در جامعه 
ما که احزاب کارکرد خودشان را ندارند کسانی که یادداشت روزنامه 
ای مینویسند عمال کارکرد احزاب را دنبال می کنند.یک لبه تیز هم 
است که معموال  کسی برای انعکاس خبر استنطاق  نمی شود ولی  

برای یادداشت توضیح می خواهند.
هستند  نفر  چند  بگویم  گفت:باید  ادامه  در  گیالن  ارشاد  مدیرکل 
یادداشتشان رنگ و بو دارد و میتوانیم تشخیص دهیم این قلم مال 

کیست و دکتر رنجکش هم یکی از آن ها است.
وی در ادامه گفت: هرچیزی که در محدودیت انجام شود هنرمندانه 
است. همانطور که هرچقدر دروازه کوچکتر شود گل زدن یک هنر 
محسوب می شود. یادداشت نویس از دایره تنگ کلمات بهره می برد 

تا مقصود خود را برساند.
فاضلی در ادامه گفت: من عاشق تیترهای آقای رنجکش هستم و 
وقتی تیترهای ایشان را می بینم به ایشان زنگ می زنم. تیتر ضربه 
ای است که به خواننده وارد می شود.نکته دیگر یادداشت ایشان این 
است که به صورت رمان سیال ذهن دنبال می کنند. مخاطب اگر 
درگیر متن نباشد در آن تاثیری ایجاد نمی شود و این در یادداشت 

های آقای رنجکش همیشه دیده می شود.
مدیرکل ارشاد گیالن در پایان سخنان خود گفت: وقتی پایگاه های 
خبری مجوز می گیرند خودم به شخصه با مدیرانش تماس میگیرم 
و تبریک می گویم. این چرخه ای است که باید دنبال و باید از آن 

حمایت شود.
*عنوان باد نشان می دهد که آشفتگی و پریشانی آن 

سالها  مد نظر آقای رنجکش بود
روابط  سرپرست  و  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل  پورحسن  علی 
عمومی استانداری گیالن که از شاعران و روزنامه نگاران و منتقد 
ادبی است نیز در این مراسم  ابراز داشت: اگر بخواهم قبل از تعریف 

از کتاب انتقاد کنم باید بگویم من از حروف چینی کتاب خوشم نیامد. 
زیرا  چشم خواننده را ضعیف می کند. وی ادامه داد: ولی همان طور 
که آقای دکتر فاضلی اعالم کردند انصافا تیترها معنای زیادی دارند 
و می توانیم به راحتی کتاب را ورق بزنید و حداقل چند سطر اول 

را بخوانید.
این فعال اجتماعی و فرهنگی در ادامه خاطرنشان کرد: عنوان باد 
نشان می دهد که آشفتگی و پریشانی زمان خودش مد نظر آقای 

رنجکش بوده ما این پریشانی را در کتاب هم می بینیم.
وی افزود: بیشتر کتاب در مورد وقایع استان و شهرستان و تحلیل در 
مورد آن  است و برای همین ما با این کتاب با تحلیل وقایع نگاری 

آشنا می شویم.
وی اظهار داشت : در زمان نوشتن برخی از این یادداشت ها به دلیل 
مسئولیتی که در آن دوران داشتم از نزدیک با دغدغه ها و سوژه 
بنابه  گاهی  و  بودم  آشنا  رنجکش  دکتر  توسط  پرداخته شده  های 
واکنش هایی که نسبت به ای یادداشت ها از سوی مسئوالن می 
شد نظرات را به آقای رنجکش منتقل می کردم و نباید اثرات این 

یادداشت ها را در آن مقطع زمانی فراموش کرد که خود من با آن ها 
خاطرات زیادی دارم.

*در تاریخ ایران فقدان نگاه بومی داریم
مهدی بازرگانی مدیر مسئول مجله دیلمان و کارشناس ارشد روزنامه 
نگاری اجتماعی نیز در این مراسم با اشاره به این که  آقای رنجکش 
داد:  ادامه  شناسیم  می  مطبوعات  عرصه  در  سال   20 از  بیشتر  را 
انتخاب سالهای 84 تا 92 یک دوره سیاسی خاص را تداعی می کند 
که برای این کتاب تقارن دارد. نگاه یک نویسنده به تحوالت این 

مقطع را نشان می دهد.
وی ادامه داد: ما در تاریخ فقدان نگاه بومی داریم که دکتر رنجکش 
به آن نزدیک شده است و باید آن را گسترش دهیم. شخصیت های 
بومی سیاستمدار باید اضافه شوند تا متوجه شویم که چه اتفاقی برای 

مملکت ما افتاده است.
وی اظهار داشت : بهترین امتیاز آقای رنجکش شفافیت وی است با 
آنکه امروز مسئولیت دارد اما یادداشت های آن دوران را منتشر می 
کند و می داند که امکان دارد در این دوران برایش واکنش هایی 
داشته باشد اما برای اینکه به شفافیت تاکید دارد اقدام به این کار می 

کند و ما نیازمند مدیران شفافی چون ایشان هستیم.
*اعتدال در نوشته های رنجکش کامال مشخص است

رحمان کاظمی فعال سیاسی و  منتقد و نویسنده ادبی نیز در این 
مراسم بیان داشت: یادداشت های دکتر رنجکش  همان طورکه از 
نامش پیداست نشانه تغییر و تحول شهری است. بخشی از کار آقای 
رنجکش مردم نگاری و وقایع نگاری است که همه آن ها را بر اساس 
اعتدال نوشته شده است و مشاهده می کنیم که اعتدال تنها در همین 
4 سال خالصه نمی شود. ایشان در همین دوره  مشخص است که به 
هیچکدام از جناح ها وابسته نیست. از خطوط قرمز عبور نمی کند و 
اگر تند هم رفته است برای این است که تندروی جناح ها را نقد کند.

دکتر کاظمی یادآور شد : انتشار این کتاب و مرور آن نشان می دهد 
است.  داشته  اعتدالی  با منش  اصالحی  نگاهی  رنجکش  دکتر  که 

روحیه ای که نیازمند آن در جامعه هستیم.
*نام کتاب برگرفته از اتفاقات متن جامعه است

یونس رنجکش نیز به عنوان سخنران آخر مراسم با تشکر از همه 
کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردند از همسر خود مهران 
بازرگانی به پاس سالها همراهیش در عرصه مطبوعات و قلم با وی 
تشکر کرد و اعالم کرد: این کتاب را به فرزندم ایمان رنجکش تقدیم 
و  بود  و چاپخانه ها  روزنامه  دفتر  در  نیز  می کنم که گهواره اش 
امیدواریم با استعدادی که دارد بتواند از آن استفاده کند و موفق شود 

و برای تمام جوانان جامعه آرزوی سعادت و سربلندی دارم.

شهردار رشت با صدور سه نامه به محمد باقر نوبخت، معاون رئیس 
جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، پیگیر سه موضوع 

کلیدی رشت شد.
در یکی از این سه نامه مسعود نصرتی به موضوع پیاده راه فرهنگی 
رشت و زیرساخت های ضروری برای تکمیل آن به منظور جذب 
و  پرداخت  فرادستی  مصوب  طرح  اهداف  تحقق  و  گذار  سرمایه 
گفت: شهرداری رشت اقدام به اجرای طرح پیاده راه فرهنگی در 
بافت مرکزی و تاریخی شهر با هدف ایجاد فضای باز شهری یا 
ارتقای کارکرد اجتماعی بافت مرکزی، افزایش قابلیت گردشگری 
در طرح های بازآفرینی شهری با بهره گیری کامل از منابع مالی 
محلی نموده که در بهبود کارکرد بافت مرکزی و ارتقای فعالیت 
های شهری و پیشگیری از فرسودگی محدوده نقش چشمگیری 
داشته که ضروری است در چارچوب اهداف و تعاریف طرح مصوب 

فرادستی اقداماتی جهت تکمیل انجام شود.
اقداماتی که به منظور تکمیل پیاده راه مدنظر شهردار کالنشهر رشت 
است عبارتند از خروج ترافیک مربوط به وسایل نقلیه ساکنین از 
محدوده با ایجاد دسترسی ساکنین از مسیرهای خارج از پیاده راه، 
تمهید سیستم حمل و نقل عمومی و تراموا در داخل محدوده طرح 
و خارج از آن در جهت شریان های شمالی جنوبی و شرقی غربی و 

همچنین ایجاد پارکینگ طبقاتی در نقاط پیرامونی طرح.
در ادامه این نامه شهردار رشت خواستار تخصیص مبلغ 1000 میلیارد 
ریال جهت کمک به تامین زیرساخت های موصوف و جذب سرمایه 
گذار با هدف ایجاد قطب بزرگ گردشگری فرهنگی و تاریخی در 

بافت مرکزی رشت شده است.
تاکید بر کارکرد فراشهری کمربندی 90 متری دور شهر رشت و 
تقاضای تخصیص 1000 میلیارد ریال اعتبار و مساعدت در خصوص 

واگذاری اراضی سپیدرود
در دیگر نامه ارسالی از سوی شهردار رشت به معاون رییس جمهور 
با اشاره به حجم گردشگران ورودی بر ضرورت احداث معابر شریانی 
در رشت تاکید شده است که از جمله این معابر کمربندی 90 متری 
دور شهر به طول 64 کیلومتر و با سطح خدمات فراشهری خواهد بود 
و از آنجا که اختصاص اعتبار از ردیف های منابع مالی محلی خارج از 
توان شهرداری است، تقاضای مساعدت در واگذاری اراضی سپیدرود 

و همچنین تخصیص مبلغ 1000 میلیارد ریال مطرح شده است.

نصرتی در این نامه با بیان اینکه رشت در جایگاه تنها کالنشهر ناحیه 
پذیرای موج  ایران هرساله  ترین شهر  پرتراکم  دوم  رده  و  خزری 
گسترده ای از گردشگران و هموطنان عزیز است گفت: افزون بر 
اسکان موقت و بهره برداری از امکانات تفریحی شهر بنا به موقعیت 
جغرافیایی از امکانات زیرساختی و ترابری رشت جهت مسافرت به 
سایر نقاط استان بهره می برند و چنین روندی مدیریت شهری را 
ملزم به اختصاص منابع به منظور احداث معابر شریانی و مهم می 

نماید.
شهردار رشت در ادامه نامه خود کمربندی 90 متری دور شهر رشت 
به طول 64 کیلومتر را از جمله معابر پراهمیت دانست و توضیح 
داد: این کمربندی امکان اتصال میدان گیل به جاده رشت-فومن، 
انزلی و الهیجان را میسر می کند و موجب انتقال ترافیک عبوری و 
همچنین کنترل ترافیک و تسهیل دسترسی سکونتگاه های خاص 

نظیر مسکن مهر رشت و سایر شهرک های حاشیه ای می گردد.
را فراشهری دانست و  این کمربندی  ادامه سطح خدمات  وی در 
با اعالم اینکه شروع عملیات اجرایی این کمربندی خارج از توان 
خواستار  است  محلی  مالی  منابع  های  ردیف  از  اعتبار  اختصاص 

مساعدت معاون رییس جمهور شد.
شهردار رشت با اشاره به اینکه نزدیک به 60 درصد عرصه فاز اول 

طرح با استفاده از الگوی تخصیص زمین به مسکن مهر است در 
خصوص واگذاری اراضی سپیدرود به شهرداری رشت در محدوده 
طرح خواستار مساعدت شد و همچنین تقاضای اختصاص 1000 
میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای فاز اول کمربندی از میدان گیل تا 
بلوار الکان با هدف ثانویه تخلیه ترافیک مسکن مهر و شهرک های 

اقماری بلوار الکان مطرح کرد.
آبی تاالب عینک  بر عرصه  تقاضای تسهیل صدور سند مالکیت 
برای شهرداری رشت و تخصیص 1000 میلیارد ریال اعتبار برای 
تملک امالک واقع در حریم و جلوگیری از ورود فاضالب خانگی 

به تاالب
در سومین نامه شهردار رشت به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
نیز به موضوع تاالب عینک به عنوان بزرگترین تاالب درون شهری 
کشور که اخیرا در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است پرداخته شد 
و با تاکید بر ضرورت تبدیل شدن این تاالب به قطب گردشگری 
تقاضای صدور سند مالکیت برای شهرداری رشت و مساعدت های 

مالی و محیط زیستی مطرح شد.
در این نامه شهردار رشت با تاکید بر بهره گیری کامل از این نعمت 
خدادادی خواستار تسهیل در صدور سند مالکیت بر عرصه آبی برای 
نیرو و شرکت آب منطقه ای  با همراهی وزارت  شهرداری رشت 

گیالن شد.
دکتر نصرتی همچنین خواستار اجرای طرح ویژه برای جلوگیری از 
ورود فاضالب خانگی به تاالب عینک شد و در ادامه نیز آزادسازی و 
تملک امالک واقع در حریم تاالب با اختصاص مبلغ 1000 میلیارد 
از توان بخش خصوصی و سرمایه  ریال را به منظور بهره مندی 

گذاری ضروری دانست.
شهردار رشت با تاکید بر سرمایه گذاری مشترک با رویکرد و اراده 
مدیریت شهری جهت ایجاد یک قطب گردشگری طبیعی و شهری 
خواستار اقدام مقتضی از مراجع ذیربط در خصوص درخواست های 

سه گانه فوق شد.
دیدار با مدیران بانک ها در خصوص نخوه تضمین فاینانس های 

مالی و حمایت از سرمایه گذاران
در راستای این سه موضوع روز شنبه مسعود نصرتی، شهردار رشت، 
با مدیران برخی از بانک ها دیدار کرد و طی آن دیدار در خصوص 
سرمایه  از  ها  بانک  حمایت  و  مالی  های  فاینانس  تضمین  نحوه 

گذاران تبادل نظر و بررسی های مربوطه صورت گرفت.
دیدار با معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه 

کشور و پیگیری موضوع
پس از آن دیدار روز سه شنبه شهردار رشت در یکی از جلسات خود 
در تهران با دکتر سعید نمکی معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی 
سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار کرد و مسائل مد نظر مطرح شد.

دیدار با دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور طی 10 روز 
آینده

پیرو جلسه اخیر، مقرر شد دیدار شهردار رشت با دکتر نمکی معاون 
توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور طی 
10 روز آینده برای اجرائی شدن سه موضوع مطروحه و بازدید از 

رودخانه های زرجوب، گوهررود و سراوان خواهد برگزار شود.
شنبه  روز  مطروحه  موضوعات  با  اولیه  موافقت  است  ذکر  شایان 
پیرو  و  استاندار گیالن  با حضور دکتر ساالری  در جلسه مشترک 

مذاکرات صورت گرفته اعالم شده است.
بدون شک همراهی و همدلی مدیران استان گیالن و شهرستان 
رشت نقش تعیین کننده ای در تحقق این اهداف و خدمات رسانی 
شایسته تر به شهروندان ایفا می کند و همچنین نمی توان از نقش و 
همراهی و همدلی استاندار گیالن در برگزاری این جلسات گذشت.

ونمایی کتاب»شهری بر دستان باد« اثر یونس رنجکش  برگزاری آیین ر شهری بر دستان آب
به بهانه انتشار مجموعه یادداشت های دکتر 
یونس رنجکش با عنوان شهری بر دستان باد 

اکبر اکسیر 
روزنامه نگاری در ظاهر یک حرفه است که در ازای 
کسب خبر، تنظیم گزارش، درج مقاله، اخذ آگهی و 
مصاحبه با مسئولین و سایر منسوبین درآمد اندکی 
مسئولیت  یک  است،  هنر  یک  باطن  در  اما  دارد، 
اجتماعی، یک وظیفه ملی. مثل طنزپرداز و قاضی و 
پیشوایان دینی برای اصالح جامعه آمده است. برای 
مبارزه با دروغ و ریاکاری و رانت خواری و فساد اداری 
آمده است. یک روزنامه نگار هرگز به منافع شخصی 
آبروی  و  شرف  اندک  پورسانتی  برای  نمی اندیشد. 
خود را نمی فروشد. به خاطر جلب و جذب آگهی های 
مناسبتی، مجیزگوی افراد و اصحاب زر و زور نمی شود. 
همواره چشم بیدار جامعه می ماند تا روزی که قلم از 
دستش بیفتد. متأسفانه این رسالت بزرگ اجتماعی بر 
اثر شیوع وبای روزنامه داری و اهدای مجوزهای فله ای 
سفارشی، کاربرد اصلی خود را از دست داده و رفته رفته 
روزنامه نگار و خبرنگار و صاحب امتیاز به ویزیتورهای 
شبانه روزی جویای آگهی و تملق صاحبان میزهای 
سبک و سنگین تبدیل شده که اگر وضع به این روال 
بگذرد، تمام نشریات و رسانه های حقیقی و مجازی به 
باجه های عابربانک جهت کارت به کارت کردن پول 
کثیف تبدیل خواهند شد و بی عدالتی سراسر جامعه را 

خواهد گرفت.
دکتر رنجکش شاعر، نویسنده و روزنامه نگار گیالنی، 
صاحب امتیاز و سردبیر هفته نامه معین رشت از نام های 
به یاد ماندنی اهل قلم آستارا است. او در دهه هفتاد با 
انتشار یک ضمیمه مستقل برای آستارا کاری بزرگ و 
ستودنی انجام داد. او برای اولین بار صدای محرومیت 
آستارا را به گوش مسئولین استان رساند و بعدها با 
واگذاری امتیاز انتشار هفته نامه های پیک آستارا و خط 
آخر این عالقه به آستارا را به اثبات رساند. همچنین 
در آغاز دهه هشتاد در شروع فعالیت شعر فرانو که 
از هر طرف مورد هجوم اصحاب هیاهو قرار گرفته 
بود، مردانه ایستاد و صفحات ادبی هفته نامه معین 
این شعر  تا  گذاشت  آستارایی  اختیار شاعران  در  را 
نوپا به جامعه ادبی ایران معرفی شود. حال در نیمه 
دوم دهه نود هستیم. هفته نامه 4صفحه ای معین با 
روزنامه ای  به  رنجکش  ژورنالیست  خانواده  تالش 
سراسری بدل شده و سردبیر و صاحب امتیاز معین از 
روزنامه نگاری و تجزیه و تحلیل مشکالت مردم استان 
گیالن در کسوت دولتمرد عملگرا به عنوان فرماندار 
آستارا منصوب شده است. یونس رنجکش هرچند در 
شهری بر دستان آب با مشکالت عدیده ای درگیر 
خواهد شد، اما یقین می دانم از شکم نهنگ معضالت 
سرفراز بیرون خواهد آمد. او ثابت خواهد کرد از آستانه 
تا آستارا چونان یوزپلنگانی نستوه دویده و حرمت اهل 
قلم را پاس داشته است و هرچند مثل دوست شاعرش 
جناب آقای علی پورحسن از شعر فاصله گرفته تا آلبوم 
مدیرکلی خود را تکمیل نماید، اما هدف های عالی 
انسانی را فراموش نکرده است. در هر پست و مقامی 
خود را یک روزنامه نگار شاعر می داند. او امروز با پیشوند 
دکتر به دادخواهی مردم آستارا آمده تا تحولی در ادارات 
فراموش شده ایجاد نماید. در جمع نخبگان آستارایی 
اعالم کرد: تا دیروز کارم درکسوت روزنامه نگاری، گیر 
دادن به مسئولین و هشدار کم کاری ها و فساد اداری 
بوده، اما امروز نمی خواهم روزنامه نگاری به من گیر 
بدهد. من کاری می کنم که آنها نتوانند از من غلط 
بگیرند! آری بیست سال روزنامه نگاری او را آبدیده 
کرده است. او دردهای اجتماعی، فقر و عقب ماندگی و 
هزار درد بی درمان مردم را از نزدیک لمس کرده و حال 
در کسوت نماینده عالی دولت به آستارا آمده تا عماًل 
وارد کارزار شود. او آرزوهای بزرگی برای آستارا دارد. 
می خواهد آستارا قطب برتر تجاری و گردشگری ایران 
شود. او به زیرساخت ها می اندیشد، اگر مقامات استان 

به نام ارتقای شغل او را از آستارا نگیرند.
یادداشت های  مجموعه  باد«،  دستان  بر  »شهری 
یونس رنجکش است که در فاصله سال های 84 تا 
92 در روزنامه معین رشت چاپ و منتشر شده است. 
دکتر رنجکش در این مجموعه سرمقاله های شیرین و 
آتشین خود را در یک جا جمع کرده تا آینه تمام نمای 
مردم  به  خدمت  پی  در  او  باشد.  استان  مشکالت 
محروم این جهنم سبز است. مطالعه این یادداشت های 
شیرین و خاطره انگیز را برای خبرنگاران، روزنامه نگاران 
دکتر  امیدوارم  می کنم.  پیشنهاد  رسانه  اصحاب  و 
رنجکش اثرگذارترین فرماندار آستارا باشد و یادگارهای 
گرانقدری از مدیریت برتر خود به جا بگذارد و ثابت 
نماید اهل قلم در هر پست و مقامی به اهداف عالی 
انسانی وفادار است و شیفته میز و مقام نمی شود. از 
این کتاب »مجموعه شعر  از  دکتر رنجکش پیش 
»این  نام های  با  مقاله  مجموعه  دو  و  خاکستری« 
دست نوشته های زیادی« و »ژئوپلتیک محیط زیست 

گیالن« به چاپ رسیده است.

نقد

برای  ویترین شهر  بازار، 
جذب گردشگر است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن و رئیس نظارت بر بازار استان با اشاره به اهمیت 
اصناف و نقش حساس آن در اقتصاد کشور گفت: بازار و صنوف با ظرفیت و پتانسیلی که در خود 

دارد، به عنوان ویترین شهر برای جذب گردشگر است.
فرهاد دلق پوش در چهارمین جلسه کمیسیون نظارت افزود: ساماندهی اصناف به ویژه دستفروشان 

باید در دستور کار و اولویت اتاق اصناف باشد.
وی با یادآوری اینکه بخش سیاست گذاری و نظارت عالیه بر فعالیت صنوف و بازار نیز بر عهده 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای کمیسیون نظارت استان می باشد،اظهار کرد: اتاق 
اصناف باید با تمام توان مدیریت بازار و ساماندهی و هدایت آن را در راس برنامه خود داشته باشد. 
وی با بیان اینکه استان گیالن به لحاظ گردشگری از استان های گردشگر پذیر می باشد، گفت: با 

این رویکرد ضمن عدم توجه و نگاه صرفا صنفی بایستی با پدیده تخلف از محدوده های ملکی و 
تعرض پیاده روها برخورد کرد و بازاریان و سایر کسبه را موظف به رعایت مقررات نماییم و این الگو 

به سایر شهرستان ها نیز تسری داده شود.
دلق پوش در ادامه، به وضعیت کنونی دست فروشان اشاره و بیان کرد: باید ضمن ساماندهی 
دستفروشان به وضعیت معیشتی آنان نیز توجه داشت و محلی را متناسب با شأن استان برای 
استقرار و جهت امرار معاش آنان در نظر گرفت تا بتوانند محصوالت و تولیدات محلی و بومی خود 
را به صورتی جذاب و نظام مند عرضه کنند. رئیس کمیسیون نظارت استان گیالن خاطرنشان کرد: 
باید تصمیم گیری درست و هوشمندانه داشت تا بتوانیم برای رفع موانع خدمت رسانی و تسریع در 

ارائه خدمات در حوزه اصناف و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده گام درست و اصولی برداریم.

مکاتبات شهردار رشت با معاون رییس جمهور پیرامون سه موضوع کلیدی
از تراموا و کمربندی دور شهر تا تاالب؛
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 صاحب مقصودی 
 همین ماه گذشته بود که تیم ملی نوجوانان ایران 
با بازیکنان زیر 17 سال خود در جام جهانی خوش 
درخشید و تیم های بزرگی چون آلمان و مکزیک 
نهایی  چهارم  یک  در  و  برداشت  روی  پیش  از  را 
مغلوب اسپانیای پرقدرت شد. شاید باورتان نشود که 
کوچولوهای کشورمان به آلمان پرمدعی چهار گل 
زده باشند و یا اینکه در دور گروهی این مسابقات با 
کسب امتیازات کامل و با ده گل زده از سه بازی و 
تنها یک گل خورده صعود کرده باشند، این نتایج 
که  نتایجی  خورد.  رقم  جهانی  جام  آوردگاه  در 
نوجوانان ما به خوبی از پس آن برآمدند و این بار 
وظیفه فدراسیون فوتبال بود که مسیر پیشرفت آنها 

را هموار سازد.
اما فدراسیون فوتبال در همین ابتدای امر، کاری کرد 
نمی  این کشور هم  بزرگترین دشمنان ورزش  که 

توانستند انجام دهند.
جهانی  جام  بعدی  دوره  در  ایران  نوجوانان  قاعدتا 
باید در رده جوانان شرکت می کردند، از همین رو 
فعلی، سهمیه  تیم ملی جوانان  بود  بسیار ضروری 
جام جهانی آینده را کسب کند تا این نسل پا طالیی 
جام  دوره  دومین  در  حضور  با  کشورمان  فوتبال 
جهانی شان، خط و نشانی برای فوتبال دنیا بکشند.

اما فدراسیون فوتبال با سپردن تیم ملی جوانان به 
مسابقات،  به  مانده  ماه  دو  آنهم  پورغالمی،  فرهاد 
زیر گروه  رقابتهای  از  کاری کرد که جوانان حتی 
مقدماتی آسیا هم نتوانند باال بیایند و با دو تساوی 
بدون گل مقابل اردن و سوریه و یک پیروزی بی 
ارزش برابر فلسطین عمال از صعود به جام جهانی 
که هیچ، از صعود به مرحله دوم مقدماتی آسیا نیز 

باز بمانند.
البته این تیم در رده دوم گروه خود ایستاد و سرمربی 
آن انتظار داشت به مرحله بعد صعود کند، اما بواسطه 
حضور برخی گروه های پنج تیمی و کسب امتیازات 
بیشتر توسط تیم دوم جدول رده بندی آن گروه ها 
کسب  امتیاز  پنج  بیشتر،  بازی  یک  انجام  بخاطر 
شده تیم ملی ایران برای صعود به دور دوم کفایت 
نمی کرد و فرهاد پورغالمی، غافل از قوانین جدید 
تلخ سپرده  به دست حکایتی  AFC، سرنوشتش 
شد و تیمش از گردونه رقابتها حذف گردید. تیمی 
که می توانست هم خود عرض اندامی در فوتبال 
اسیا داشته باشد و هم آینده نوجوانان پرافتخار ما را 
پر نور نگه دارد به راحتی اب خوردن صرفا به دلیل 
عدم اطالع سرمربی از قوانین روز فوتبال حذف شد. 
نکته جالب اینکه فرهاد پورغالمی زیر بار اشتباه خود 
متهم  تبانی  و  ناداوری  به  را    AFC و  رود  نمی 
می کند و از فدراسیون فوتبال کشورمان می خواهد 
حق تیم ملی جوانان را از کنفدراسیون فوتبال آسیا 
بستاند در حالیکه این قانون خیلی پیشتر به اطالع 
فدراسیونهای کشورهای عضو AFC  رسیده بود و 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و سرمربی 

منتخبش حق هیچگونه اعتراض و شکایت ندارند.
در هر صورت با حذف تیم جوانان از حضور در مرحله 
نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، شیرینی موفقیت تیم 
ملی نوجوانان در جام جهانی زیر 17 سال هند به 
کام مان تلخ شد. با این اتفاق، عمال تیمی از ایران در 
جام جهانی آتی در رده جوانان، حضور نخواهد داشت 
و کوچولوهای قهرمان ما باید پنج شش سالی را در 
زمین های خاکی شهرشان بازی کنند و خود را در 
مرز آمادگی نگه دارند تا با جهشی چند ساله، نوبت 
به شرکت در رقابتهای امید برایشان فراهم شود، آن 
هم به شرطی که تا آن موقع نه این بازیکنان افتی 
کرده باشند و نه تیم امید آن سالها، دچار دسته گلی 

که امروز تیم فوتبال جوانان داد، شده باشند.
آری تیشه ندانم کاری و بی اطالعی فرهاد از قوانین 
فوتبال  افتخار  پر  نسل  یک  سر  بر  فوتبال،  ساده 
ایران فرود آمد و ستونش را چون بیستون شکاند و 

شکافت. به همین سادگی.

بزرگساالن  قهرمانی  فرنگی  کشتی  های  رقابت   
کشور در گروه ج ، امروز )پنجشنبه( با قهرمانی تیم 

گیالن در رشت پایان یافت.
به گزارش ایرنا در پایان این رقابت ها ، تیم های 
کشتی فرنگی بزرگساالن گیالن و خراسان شمالی 
با غلبه برابر رقبای خود به دیدار نهایی این مسابقات 

راه یافتند.
در دیدار نهایی که در سالن تختی مجموعه ورزشی 
شهید عضدی رشت برگزار شد ، تیم کشتی فرنگی 
برابر  چهار،  بر  شش  نتیجه  با  گیالن  بزرگساالن 
خراسان شمالی به برتری رسید و مقام قهرمانی این 

مسابقات را به خود اختصاص داد.
کشتی  های  تیم   ، بندی  رده  دیدار  در  همچنین 
فرنگی بزرگساالن خراسان جنوبی و زنجان رو در 
زنجان  تیم  نهایت،  در  که  گرفتند  قرار  هم  روی 
رقابت  این  مقام سومی  و  داد  را شکست  حریفش 

ها را تصاحب کرد.

یادداشت

کشتی

از مربیگری در تیم ملی سوئد تا پیش بینی کسب مدال توسط 
آویشن باقری در المپیک ۲۰۲۰

سعید حســنی پور منتخب 
نهایی کمیسیون 

ورزشکاران کمیته ملی 
المپیک شد

ــم ویشگاهی با جاس گفتگوی خواندنی 

نخستین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملي المپیک از صبح امروز در سالن استاد فارسی 
آکادمي ملي المپیک برگزار شد. 

به گزارش المپیک ایران، بر اساس اعالم ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملي 
المپیک، سعید حسني پور قهرمان جهان و آسیا و دارنده مدال طالي بازیهاي اسیایي اینچئون و مربي فعلي 
تیم ملي کاراته بزرگساالن و امید جمهوري اسالمي ایران با کسب 67 راي قهرمانان و نخبگان ورزش 
کشور بعنوان نفر ششم کمیسیون 15 نفره ورزشکاران کمیته ملي المپیک در کنار نام اوراني همچون حمید 
سوریان کشتي قهرمان جهان و المپیک ، هادي ساعي قهرمان سه دوره المپیک کمیل قاسمي قهرمان 
جهان و المپیک و سایر قهرمانان انتخاب شد. اسامي پانزده ورزشکار منتخب کمیسیون ورزشکاران کمیته 

ملي المپیک به ترتیب بیشترین آرا به شرح ذیل است: حمید سوریان کشتي، هادي ساعي تکواندو، کمیل 
قاسمي کشتي، مجتبي عابدیني شمشیربازي،  کیانوش رستمي وزنه برداري، سعید حسني پور کاراته، قاسم 
رضایي کشتي، کیمیا علیزاده تکواندو، حمیدرضا قلي پور، یوسف کرمي تکواندو، مهدي کامراني بسکتبال، 

زهرا نعمتي تیروکمان، الهه احمدي تیر اندازي،  آرش میراسماعیلي جودو، علیداد ساوه شمشکي اسکي
گفتني است سعید حسني پور داراي تحصیالت کارشناس ارشد مدیریت بوده و پیش از این نیز با حکم 
دکتر نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعي کشور بعنوان عضو اصلي شوراي سالمت و ورزش سازمان 
تامین اجتماعي و با حکم استاندار گیالن بعنوان عضو اصلي شوراي ورزش همگاني استان گیالن را نیز 

در سابقه خود بهمراه دارد.

حال  مربیان  از  و  کاراته جهان  اسبق  قهرمانان  از  ویشگاهی  جاسم 
حاضر کشور است. او مجموعا باالی 25 مدال در مجموع مسابقات 
رسمی، جام ها و کاپ های بین المللی کسب کرده است. به بهانه آغاز به 
کار آکادمی کاراته جاسم ویشگاهی در بندر انزلی دیار میرزا مصاحبه ای 

با ایشان انجام داد.
آغاز  را  کاراته  سالی  چه  از  و  هستید  سالی  چه  *متولد 

کردیذ؟
من متولد 1361 در بندر انزلی هستم و از 5 سالگی در سال 1366 وارد 
ورزش کاراته شدم اولین باشگاهم پاس بود و زیر نظر محسن حقانی 

فر و حسن صید گر کاراته را آغاز کردم.
چه  بستید  داد  قرار  آن  با  که  ای  حرفه  باشگاه  *اولین 

باشگاهی بود؟
آن موقع مثل فوتبال، والیبال و سایر رشته ها پول نبود ولی در 17 

سالگی با پاس تهران قرار داد 7 میلیونی بستم.
*چند سال عضو تیم ملی بودید و چند مدال کسب کردید؟

از سال 1998 تا 2010 عضو تیم ملی بودم. در سال 2010 بعد بازی 
های گوآنجو که آخرین بازیم را انجام دادم، دو سال به خاطر مصدومیت 
دیسک کمرم تمرین نکردم. در سال 2012 دوباره به تیم ملی برگشتم 
و در وزن -84 فیکس شدم ولی در همان سال خداحافظی کردم. 20 
مدال در مسابقات رسمی کسب کردم اما مجموعا باالی 25 مدال در 
مجموع مسابقات رسمی، جام ها و کاپ های بین المللی که شرکت 

کردم، کسب کردم.
*به موسیقی و فیلم عالقه دارید؟ خواننده مورد عالقه تان 

کیست؟
به موسیقی عالقه دارم در موسیقی سنتی استاد شجریان و در موسیقی 
اکشن  فیلم های  هم  فیلم ها  در  و  می پسندم  را  یگانه  محسن  پاپ 

خارجی و کمدی ایرانی را دوست دارم.
*از کاراته در زندگی شخصی استفاده کرده اید؟

در دوران بچگی بله
*معموال گفته می شود کسانی که به ورزش های رزمی رو 
می آورند، در بچگی پر انرژی یا به اصطالح شر بوده اند آیا 

چنین دیدگاهی را قبول دارید؟
هم می شود گفت بله هم خیر من خودم در دوران کودکی تا سنی شر 
بودم تا اینکه کاراته واقعی را یاد گرفتم نظر به اینکه کاراته می تواند 
به آدم آرامش دهد؛ وقتی به درک باالیی از کاراته رسیدم در بیرون از 

باشگاه به آرامش هم رسیدم.
*با مسعود رهنما در ارتباطید؟ آیا به پست های مدیریتی 

در حد آقای رهنما فکر می کنید؟
بله مسعود رهنما هم باشگاهی من در پاس بود و همچنین زمانی که 
با استاد صیدگر و حقانی فر استارت زدم ایشان یکی از پیشکشوتان 
من بودند. در مورد سوال دوم شما نه چون فعال به آرامشی رسیدم و 
نمی خواهم فعال استرسی به من وارد شود و در زمینه مربی گری هم در 

حال حاضر در حد خدمت به انزلی و استان فکر می کنم.
*غیر از کاراته به چه رشته ای عالقه دارید؟

فوتبال، والیبال و شنا

*مدتی با تیم ملوان هم تمرین کردید. قضیه چه بود؟
من سال 2006 قبل از مسابقات جهانی و بازی های آسیایی دوحه قطر 
خیلی عالقه مند بودم وارد فوتبال شوم. در بچگی فوتبالیست خوبی 
بودم و حتی در تیم منتخب نونهاالن گیالن هم بودم و وقتی پیش 
آقای احمدزاده رفتم ایشان گفتند چندین جلسه با ما تمرین کن. ابتدا 
خیلی جدی نبود ولی وقتی جدیت من را در تمرینات دید گفت برای 
نیم فصل بعدی می توانی به خدمت تیم دربیایی به شرطی که از کاراته 
خداحافظی رسمی کنی. وقتی چنین موضوعی را به من گفت بعد از 
فکر کردن به اینکه شاید امسال محمد احمدزاده باشد، سال بعد مربی 
دیگری باشد و ممکن بود سلیقه آن مربی به بازی من نخورد به این 

نتیجه رسیدم که به کاراته ادامه دهم.
*چند بار آسیب جدی دیدی؟

آسیب که زیاد دیدم ولی آسیب جدی که برای من معضل شده و بر 
روند زندگیم تاثیر گذاشته، آسیب دیدگی دیسک کمرم است. در سال 
2008 که این اتفاق برایم افتاد نمی خواستم در مسابقات جهانی ژاپن 
شرکت کنم و حتی بدون تمرین مربی از من خواهش کرد که به این 
مسابقات بروم و به تیم هم کمک کنم و بعد از این مسابقات به مدت 
دو سال هیچ تمرینی نکردم. بعد از دو سال شروع به تمرین کردم و 
به مسابقات دانشجویان جهان رفتم و در آنجا طال گرفتم که در آن 
زمان 5 ماه بچه های تیم ملی برای مسابقات گوآنجو در اردو بودند و 
شورای کمیته فنی نظر بر این دادند که من در انتخابی شرکت کنم. 
بعد از گوآنجو نیز دو سال به خودم استراحت دادم و دوباره به میادین 
برگشتم و در انتخابی شرکت کردم و وزن -84 را گرفتم ولی از تیم 

ملی خداحافظی کردم.
*با دکتر نصیری هم که ارتباط خوبی دارید؟

بله دکتر نصیری از دوستان خوب من هستند.
* نظرتان درباره وضعیت فعلی ملوان چیست؟ به بومی 

سازی ملوان اعتقاد دارید؟
صد در صد موافق بومی سازی هستم. شرایط کنونی ملوان در خور 

این تیم نیست و مسئوالن و مدیران باید دست دردست هم دهند و از 
مدیران با سابقه کمک بگیرند و ورزش را سیاسی نکنند و از پتانسیل 
نیروی جوان نیز باید استفاده شود و پیشکسوتانی که در حاشیه هستند 
باید به متن کار بیایند و همه باید کمک کنند و دست در دست هم 

دهند تا ملوان به جایگاه اصلی خود برسد.
* دوران مربی گری در تیم ملی سوئد چه طور بود؟

البته من سال 2004 تا 2005 سابقه مربی گری برای تیم ملی جوان 
سوئد را داشتم. در سال 2012 یکی از دوستانم که ایرانی بود مدیر 
تیم های ملی سوئد شد و به من پیشنهاد مربی گری داد و در سال 
2013 تا 2016 به صورت رسمی مربی گری تیم ملی سوئد را بر عهده 
داشتم. بعد ازدواج و به دلیل دوری از خانواده و مسائل شخصی دیگر 
تصمیم گرفتم به ایران برگردم. اما مسئله مهمتر در ارتباط با مجموعه 
ورزشی من است که عدم حضور من در این مجموعه ورزشی سبب 
افت آنجا شد و مهمترین مسئله وام 21 درصدی است که خیلی ها 
شاید نداند که اآلن یک میلیارد هم بدهکار بانکم و هیچ مسئولی هم 
حتی یک خودکار هم به من کمک نکرد. خانه ی شخصی، ماشین و 
پول های خودم را خرج این مجموعه کردم که متاسفانه خیلی ها فکر 
می کنند که این مجموعه ورزشی با وام 4 درصد ساخته شده که اینطور 

نبوده است.
* اآلن چه کار می کنید؟

در حال حاضر یک آکادمی با نام من در بندر انزلی شروع به کار کرده 
و قرار است در آینده نزدیک افتتاح و در اختیار من گذاشته شود که 
بتوانیم بچه های منتخب انزلی را جمع و بعد انتخابی که گذاشته شود، 
بتوانیم با این ها 4 جلسه در ماه تمرین داشته باشیم بعالوه این که یک 

کالس آماتور و حرفه ای خودم دارم.
* هدف از تشکیل این آکادمی چیست؟

بچه های ما از انزلی و استان در رده نونهاالن، نوجوانان و جوانان خوب 
هستند اما وقتی به رده بزرگسالی می رسند، سوخت می شوند؛ هدف 
از تشکیل این آکادمی پر کردن خال بین رده جوانان و بزرگساالن 

است تا بچه ها وقتی به سن 21 سال رسیدند بتوانند در یک وزنی 
تیم  بتوانند در رده های مختلف  با شند و  بزرگساالن فیکس  از رده 
استعدادسوزی  از  واقع می خواهیم  در  و  کنند  را حفظ  ملی خودشان 

جلوگیری کنیم.
* چه توصیه دارید برای کسانی که کاراته رو شروع می 

کنند تا راه موفقیت رو طی کنند؟
اینکه هدف داشته باشند و هدف خود را رها نکنند و تمیرین مداوم 

داشته باشند و وقت بگذارند و حرف مربی خود را گوش کنند.
* آویشن باقری رو چه طور می بینید آیا به موفقیت های 

آینده ایشان امیدوار هستید؟
بود  سالش  یک  که  زمانی  حتی  بچگی  از  را  باقری  آویشن  من 
از  ایشان  و  آشنا هستم  آقا مصطفی  ایشان  پدر  با  می شناختم چون 
پیشکسوتان و دوستان من هستند. آویشن یکی از آینده داران کاراته 
ایران است اگر بخواهد روند تمرینی و پیشرفت خود را طی کند مسلما 

یکی از مدال آوران ما در المپیک 2020 است.
از ورزش های پر طرفدار  از آن جایی که کاراته یکی   *
گونه  چه  رو  انزلی  کاراته  وضعیت  است،  انزلی  بندر  در 

می بینید؟
بد نیست ولی باید بهتر شود. ما امیدواریم که با این برنامه ریزی که 
برای بچه های انزلی انجام می دهیم یک خروجی خوبی در دو سه سال 

آینده داشته باشیم.
* وضعیت کاراته کشور را چه طور می بینید؟ آیا تیم ملی 

نسبت به زمان شما بهتر شده یا افت کرده است؟
تیم ملی از لحاظ مدالی پیشرفت کرده است اما اینکه تیم بخواهد ثبات 
داشته باشد و این مدال ها همیشگی باشد، در آن زمان افراد تکنیک و 

تاکتیک بیشتری داشتند و قوی تر بودند.
* وضعیت شهردار و شورای شهر جدید انزلی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ به نظر شما میتوانند تغییرات مد نظر 

مردم را در شهر ایجاد کنند؟
باید کمی زمان ببرد ما نمی توانیم با یک ماه، دو ماه یا سه ماه اظهار 
نظر قطعی کنیم و بگوییم شهردار و شورای شهر خوب یا بد هستند. 
در شورای شهر جدید اعضای جدیدی هم ورود کردند و ما باید صبر 
خود را باال ببریم چون یک سری از افراد عنوان کردند این شورا جوان 
و بی تجربه است این موضوع را یاد آور شوم همه  مدیرانی که شروع به 
کار کردند از روز اول مدیر نبودند باید فرصت داد مخصوصا به جوان ها 
که استعداد، خالقیت و انرژی خود را در مسیر مناسب قرار دهند و به 

موفقیت برسانند.
* چطور شد از لیست امید و آقای روحانی حمایت کردید؟

هر کسی یک دید سیاسی در ذهن خود دارد من آدم سیاسی نیستم و 
دوست ندارم هیچوقت ورزش وارد سیاست شود اما به عنوان یک فرد 
در زندگی شخصی و در ذهن خود عقاید و دیدگاه هایی داشتم که در 

آن زمان به نظرات آقای روحانی نزدیک تر بود.
* حرف آخر؟

تشکر می کنم از کسانی که شهر و استان را حمایت می کنند و امیدوام 
شاهد روند رو به رشد و پیشرفت برای شهر و استانمان باشیم.

خزر: تیم ملی ایران روز دهم آذر هم گروه هایش در مسابقات جام 
جهانی را خواهد شناخت. اما با توجه به این که سیدبندی ها مشخص 
شده و نزدیک به دو هفته تا قرعه کشی باقی مانده نکات مهمی را 

الزم است در این مورد بدانیم.
به گزارش مشرق، سواالت زیادی در مورد نحوه گروه بندی مسابقات 
با یک  ایران وجود دارد.سواالتی که  و احتماالت قرعه کشی برای 
سوال مرکزی شروع می شود ؛ »ساده ترین گروهی که می توانیم در 
آن قرار بگیریم کدام است؟« برای پیدا کردن جواب این سوال باید 
اطالعاتی داشته باشیم . اطالعاتی که از جواب سواالتی مشابه به 
دست می آیند.سواالتی مثل : سیدبندی ها چگونه اند؟ چرا گروه ایران 
با حضور در سید سوم هم سخت می شود؟ حضور در سید سوم چه 
سودی برای ایران داشت؟ ساده ترین گروه کدام است؟ سخت ترین 
گروه چطورمی شود؟ ایران چطور ممکن است صعود کند؟ و... جواب 

این سواالت در این گزارش هست.
همه آن چه باید در مورد قرعه کشی ایران در جام جهانی بدانید

سیدها چگونه اند ؟
سید بندی و گلدان گذاری جام جهانی از دوره قبل تغییر کرده است. 
در این دوره تیم ها براساس رتبه در رنکینگ فیفا سید بندی شده اند و 
گلدان ها هم برخالف دوره قبل بر اساس همان سیدبندی است. شما 

در زیر تیم های حاضر در هر گلدان را می بینید.
سید یک : روسیه )میزبان(، آلمان، برزیل، لهستان، بلژیک، آرژانتین، 

فرانسه و پرتغال 
سید دو: اسپانیا، انگلیس، کلمبیا، سوییس، مکزیک، اروگوئه، کرواسی 

و پرو 
و  ایسلند  کاستاریکا،  سنگال،  مصر،  تونس،  سوئد،  ایران،  سه:  سید 

دانمارک
جنوبی،  کره  عربستان،  مراکش،  نیجریه،  ژاپن،  استرالیا،  سید چهار: 

پاناما و صربستان
چرا گروه ایران با حضور در سید سوم هم ممکن است سخت شود؟

ما باید می توانستیم به عنوان تیم سید سوم گروه ساده ای داشته 
باشیم. این انتظاری است که همه ما از جداشدن سید ایران و سایر 
تیم های حاضر در یک  فیفا  قوانین  براساس  اما  داریم.  آسیایی ها 
اساس  براین  پس  بگیرند.  قرار  گروه  یک  در  نباید  کنفدراسیون 
ایران حذف  همه تیم های آسیایی از سید چهارم برای همگروهی 
می شوند. به این صورت .یعنی ایران فقط می تواند با صربستان ، 
نیجریه ، مراکش و پاناما هم گروه شود که از قرار به غیر از پاناما جز 

سخت ترین قرعه های سید چهار هم هستند. در اصل اگر همین 
امروز قرار باشد تیم ها از سید چهار هم گروه بردارند همه ابتدا سراغ 
عربستان می روند بعد پاناما بعد استرالیا بعد کره و ژاپن و بعد تیم 
های دیگر . اما به هرحال اینجا جام جهانی است و تیم هایی مانند 
ایتالیا و هلند از رسیدن به آن بازمانده اند و قاعدتا قرعه خیلی ساده 

معنی ندارد.
همه آن چه باید در مورد قرعه کشی ایران در جام جهانی بدانید

حضور در سید سوم چه سودی برای ایران داشت؟
شاید تصور کنید که سید سوم برای ایران ضرر هم داشت اما این 
طور نیست . برا ی اثبات این ادعا باید ایران را به جای یک تیم سید 

چهارمی بگذاریم و ان وقت گروه های احتمالی را بررسی کنیم . 
برزیل اسپانیا سوئد نیجریه

آرژانتین انگلیس دانمارک مراکش
فرانسه کلمبیا ایسلند عربستان

همان طور که می بینید گروه های تیم های سید چهارم بسیار سخت 
تر می تواند باشد از گروه ایران و همین مساله نشان می دهد که 

حضور در سید سوم لزوما ضرر نداشته اما آن طور که انتظار داریم 
گروه آسان شود خب شدنی نیست و در جام جهانی برای صعود باید 
زحمت کشید. ساده ترین گروه کدام است؟ اگر قرار باشد ساده ترین 
گروه احتمالی مسابقات را بررسی کنیم می شود از هر سید تیم ساده را 
کنار هم گذاشت و ساده ترین را پیدا کرد. روسیه - پرو - ایران - پاناما 
این گروه قطعا ساده ترین گروه جام است. تیم روسیه هرچند سه گل 
به اسپانیا زده اما نه در مقدماتی جام جهانی شرکت کرده و نه آمادگی 
تیمی حتی مانند لهستان را دارد. از نظر اسمی و آمادگی روسیه ضعیف 
ترین است پرو از پلی آف آمده وقطعا ضعیف ترین سید دو است پاناما 
هم که دیگر مشخص است برای ایران ساده ترین است. اما این گروه 
برای ایران دست نیافتنی است و حدود دو یا سه درصد احتمال دارد 

که این گروه انتخاب شود.
سخت ترین گروه چطورمی شود؟

احتمال  درصد  یا سه  دو  باز هم حدود  گروه مشخص  هرچند یک 
دارد اما گروه سخت به چندحالت ممکن است.مثال گروه های پایین 
را که نگاه کنید متوجه می شوید که 3 گروه بسیار سخت برایش 

ممکن است.

آلمان - اسپانیا - نیجریه - ایران
برزیل - اسپانیا - صربستان - ایران 
فرانسه - انگلیس - مراکش - ایران

هرچند این گروه ها سخت است اما به این معنی نیست که سایر گروه 
ها هم راحت است . در اصل می شود این طور برداشت کرد که این 
گروه ها از نظر اسمی و قدرتی سخت هستند. شاید این توضیح الزم 
باشد که تیم هایی مانند آلمان فرانسه و اسپانیا هم از نظر اسمی و هم 

از نظر قدرتی هم گروه سختی به حساب می آیند.
همه آن چه باید در مورد قرعه کشی ایران در جام جهانی بدانید

ایران چطور ممکن است صعود کند؟
ایران اگر می خواهد به مرحله بعد صعود کند به تیم سید یک قدرتمند 
دارد.یعنی  نیاز  ضعیف  چهارم  سید  تیم  و  متوسط  دوم  سید  تیم   ،
برخالف تصور تیمی مانند روسیه هم گروه خوبی نیست. مثال روسیه 
اگر تیم سید یک گروه شود و ما بتوانیم از این تیم امتیاز بگیریم تیم 
دوم گروه حاال چه کرواسی باشد چه انگلیس هم می تواند امتیاز بگیرد 
و چه بسا بتواند روسیه را شکست دهد آن وقت ایران برای صعود به 

مرحله حذفی جام جهانی نیاز دارد که تیم دوم گروه را ببرد.
اما اگر تیم سید یک قدرتمند باشد و از ایران و تیم دوم سه امتیار را 
بگیرد ما این شانس را داریم که با شکست با تفاضل گل کمترنسبت 
به تیم دوم ، حتی با 4 امتیاز هم صعود کنیم. یعنی مثال ازآلمان0-1 
شکست بخوریم مقابل سوییس 0-0 کنیم و پاناما را شکست دهیم و 
سوییس به خاطر شکست با گل بیشتر مقابل آلمان جایش را به ایران 
بدهد. در چنین صورتی گروه زیر علی رغم همراه شدن با قهرمان 

دوره گذشته گروه خوبی به حساب می آید.
آلمان)فرانسه( - سوییس)پرو( - پاناما - ایران

نکته مهم : قرعه کشی مسابقات از سید اول شروع می شود و زمانی 
که نوبت گلدان ایران می شود همه گروه ها تیم های اول و دوم شان 
را شناخته اند. با توجه به این نکته اگر ایران در گروهی قرار گیرد که 
دو تیم اروپایی در آن هستند طیق قوانین دیگر صربستان هم گروهش 
نخواهد شد. وشانس هم گروهی اش با پاناما افزایش پیدا می کند اما 
اگر در گروهی باشد که یک تیم اروپایی دارد 50 درصد شانس هم 
گروهی با صربستان وجود دارد و از آنجایی که صربستان سخت ترین 
هم گروهی سید چهار به حساب می آید شانس سخت شدن قرعه 
افزایش پیدا می کند. البته با توجه به 14 تیم اروپایی که در مسابقات 
هستند دوگروه با حضور فقط یک تیم اروپایی قرعه کشی می شوند و 

سایرگروه ها حتما دو تیم اروپایی خواهند داشت.

همه آن چه باید در مورد احتماالت قرعه کشی جام جهانی 2018 برای تیم ملی ایران بدانید
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 آغاز ثـبت  نـام
 تـرم  زمستان

مجید زادحسینی که با کسب اکثریت آرای شورای اسالمی شهر 
سنگر به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود از روز پنجشنبه 
چهارم آبان ماه طی مراسمی با حضور مونا ابروفراخ معاون برنامه 
ریزی فرمانداری رشت، رسما سکان هدایت این شهر را در دست 

گرفت.
به گزارش خط اول در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید سنگر 
که صبح پنجشنبه چهارم آبان ماه در سالن قدس خواه این شهر 
برگزار شد عالوه بر خانم ابرو فراخ معاون فرماندار رشت؛ جالل 
و عضو  گیالن  استان  اصناف  اتاق  رییس  محمد شکریه  الدین 
شورای اسالمی کالنشهر رشت، حجه االسالم تجدد امام جمعه 
و رحیم رحیمی بخشدار و اعضای شورای اسالمی شهر سنگر نیز 

حضور داشتند.
در این مراسم ابتدا مریم معصومی یکی از اعضای شورای اسالمی 
شهر سنگر به نمایندگی از این شورا ضمن تشکر از زحمات فرزانه 
شهردار سابق سنگر، شروع به کار شهردار جدید را تبریک گفته 
و آرزوی موفقیت برای ایشان نمودند! وی اظهار امیدواری کرد: 
تعامل همکاری شهر  با  شورا و شهرداری سنگر در دوره جدید 

سنگر را متحول کنند.
سپس رحیم رحیمی بخشدار سنگر در سخنانی این شهر را یکی از 
بخش های بزرگ شهرستان رشت دانست و گفت: سنگر  شهدای 
بزرگی نیز در هشت سال دفاع مقدس تقدیم انقالب نموده است. 
وی با تاکید بر اینکه »مردم سنگر مدیر نمیخواهند بلکه خادم می 
خواهند« افزود: در طول 44ماه خدمتم که در کنار آقای فرزانه 
بودم چیزی جز تالش برای عمران و آبادانی سنگر از ایشان ندیدم 
و نمره ی قبولی را به مسئولیت ایشان می دهم! رحیمی با اشاره 
به شهردار جدید گفت: آقای زادحسینی نیز اصالتی سنگری دارد 

و مصمم است مسیر توسعه شهر سنگر را هموار سازد. بخشدار 
سنگر اضافه کرد: شهردار جدید در دیدار با من عنوان داشت که 

بنده آمده ام تا چهار سال زکات خود را بدهم! 
در ادامه این مراسم، حجت االسالم و المسلمین تجدد امام جمعه 
سنگر نیز با تشکر از زحمات جناب آقای فرزانه و حضور گرم مردم 
در این مراسم اظهار داشت: باید خداوند را شاکر بود که این شهر 

مدیرانی را می پروراند که پس از 4 سال در شهرهای دیگر هم 
از قابلیت های آنها استفاده می کنند! تجدد با بیان اینکه آقای زاد 
حسینی متولد یکی از روستاهای سنگر یعنی پیشکنار است ادامه 
داد: یکی از ویژگی های شهردار جدید این است که در این استان 
خدمت کرده است و ان شااهلل این شهر با همت شهردار جدید به 

شهرستان تبدیل شود! 

اما جالل الدین محمد شکریه رئیس اتاق اصناف استان گیالن 
و عضو شورای اسالمی کالنشهر رشت نیز که مهمان ویژه این 
مراسم بود، گفت: من با هر دو شهردار جدید و قدیم از نزدیک 
در ارتباطم، هم با آقای فرزانه همکالسی بوده ام و هم با آقای 
زادحسینی همکاریم. وی افزود: من به مردم سنگر بابت انتخاب 
مدیر  شدت  به  ایشان  چون  گویم  می  تبریک  زادحسینی  آقای 

هستند و مسئولیتی همچون مدیرعاملی تعاونی های مسکن مهر 
استان را در پرونده دارند. 

مهندس فرزانه شهردار سابق سنگر هم در آخرین سخنرانی خود 
برای مردم سنگر ضمن ارائه گزارشی از عملکرد خود تصریح کرد: 
خدای بزرگ را سپاس گزارم که به عنوان فردی با ریشه اجدادی 
در سنگر به ویژه در چهار سال گذشته توانستم با همکاری مردم 
و شورای سنگر خدمت گذاری کنم. وی افزود: آنچه که انجام شد 
وظیفه من و همکارانم است و آنچه که انجام نشده به دلیل کمبود 
امکانات و سایر مسائل بوده است که از همین تریبون از مردم و 
از درگاه خداوند متعال طلب بخشش دارم و از همه مسئولین که 
نهایت محبت را به اینجانب داشتند به دلیل تمامی کمی ها و 

کاستی ها پوزش میطلبم. 
و زادحسینی شهردار جدید نیز به عنوان آخرین سخنران نیز با بیان 
اینکه من یک سنگری هستم و عرق خاصی به سنگر دارم، گفت: 
من در برابر همه شهروندان سنگر مسئولم و ان شااهلل که بتوانم به 
درد مردم رسیدگی کنم. وی تاکید کرد: مردم سنگر منتظر تحول 

در این شهر باشند.
در پایان این مراسم شهردار جدید حکم مسئولیت خود را از دست 

معاونت برنامه ریزی فرمانداری رشت دریافت کرد.
دومین  و  بیست  عنوان  به  که  زادحسینی  مجید  است  گفتنی 
شهردار سنگر معرفی شد، متولد پنجم خرداد ماه سال 1357 در 
همین شهر سنگر می باشد، اصالت وی به روستای پیشکنار این 
بخش برمی گردد. زاد حسینی در مقطع کارشناسی رشته عمران 
و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی تحصیل نموده است! مجید زاد 
حسینی دکترای افتخاری مدیریت شهری از دفتر اروپایی سازمان 

ملل متحد )wssps( دارد! 

تودیع و معارفه شهردار جدید سنگر انجام شد

سنگر منتظر تحول باشد


