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سرمقاله

نظام آموزشی ،
تشکر تشکر
صاحب مقصودی

درحالیکه لزوم آموزش سایر زبان ها به
غیر از انگلیسی در جامعه بیش از پیش
احساس می شود ،نظام آموزشی کشور ما
در یک حرکت عجیب ،آموزش حتی همان
زبان انگلیسی را هم در مقاطع ابتدایی
ممنوع کرده است.
ادامه صفحه 2
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رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

با احداث بیمارستان جامع در گیالن ،خدمت رسانی در حوزه سالمت ،ساماندهی می شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،در
نشست خبری با اصحاب رسانه ،عملکرد
حوزه سالمت در استان گیالن را تشریح
کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه
علوم پزشکی گیالن (وب دا)؛ دکتر
شاهرخ یوسف زاده چابک -رییس
دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،با اشاره به
تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
گفت :دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،در
سال  1364همزمان با ادغام بهداری با
دانشگاه های پزشکی ،تاسیس شد .وی
افزود :دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،در
حال حاضر 15هزار پرسنل دارد که در 8
معاونت 26 ،بیمارستان 96 ،مرکز جامع
روستایی و  94مرکز جامع شهری960 ،
خانه بهداشت ،در حال ارایه خدمات
هستند .در این راستا ،آموزش  5هزار
دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف
تحصیلی ،راه اندازی  17رشته تخصصی
و  3رشته فوق تخصصی از دیگر اقدامات
دانشگاه است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،با
اشاره به چالش های پیش رو در دانشگاه
علوم پزشکی ،خاطرنشان کرد :چالش
هایی که این دانشگاه با آن روبروست،
ریشه در سال های گذشته دارد .وجود
بیمارستان های فرسوده در استان با
قدمت بیش از  60سال ،نبود بیمارستان
جامع ،پراکندگی ارایه خدمات در مراکز و
وجود  5هزار نفر نیروی قراردادی ،از عمده
چالش های پیش رو دانشگاه است .در
حال حاضر بیمارستاهای رشت هر کدام
در تخصص خاصی فعالیت دارند ،در
صورتی که با متمرکز شدن تخصص ها
در یک بیمارستان ،در زمینه ساماندهی
خدمات رسانی و مدیریت منابع می
توان گام های موثری برداشت .از سوی
دیگر ،ماهانه فقط ده میلیارد تومان از
درآمد دانشگاه صرف پرداخت حقوق
نیروهای قراردادی می شود.
دکتر یوسف زاده چابک ،انباشت بدهی
ها و مطالبات از سال های گذشته را
نیز یکی دیگر از چالش ها ،ذکر کرد و
افزود :خوشبختانه از سال  ،95با برنامه

ریزی های به عمل آمده ،این روند سیر
نزولی پیدا کرده و به رشد مثبت دست
یافته ایم .بر اساس گزارش هیات امنای
دانشگاه ،برای اولین بار دانشگاه در سال
 95به تراز مالی مثبت  40میلیارد دست
یافته است که امیدواریم با این روند
بتوانیم با افزایش درآمد ،چالش های
پیش رو را پشت سر بگذاریم.
وی با اشاره به تجربه مدیریتی خود در
بیمارستان پورسینا ،گفت :بر اساس طرح
های اجرا شده در بیمارستان پورسینا ،این
الگو ،در ابعاد وسیع تر و سطوح باالتر
در سطح دانشگاه به کار گرفته شد و با
استفاده از ظرفیت های موجود ،در 6
ماهه نخست سال  95و پس از مطالعات
گسترده و صرف  4هزار نفر ساعت جلسه،
نقشه استراتژیک و برنامه راهبردی
دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای ده سال
آینده تدوین شد.
هدف اصلی از نقشه استراتژیک
دانشگاه ،ایجاد رضایتمندی ذینفعان و در
نهایت ارتقای سالمت جامعه است
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،در
ادامه به تشریح نقشه استراتژی دانشگاه
پرداخت .وی هدف اصلی از تدوین
این نقشه را ایجاد رضایتمندی ذینفعان
عنوان کرد و افزود :رضایتمندی ذینفعان (
بیماران و همراهان آنها ،کارکنان ،سازمان
های ناظر و همکار) ،در نهایت منجر به
ارتقای سالمت جامعه ،خواهد شد.
وی یاد آور شد :برنامه راهبردی دانشگاه
پس از تدوین ،بصورت آبشاری در همه
واحدها و الیه ها ی دانشگاه استقرار
یافت .به همین منظور در حال حاضر،
نقشه استراتژیک در سایر واحدها به ویژه
معاونت ها تدوین و ترسیم شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
چشم انداز  1404دانشگاه را پیشرو بودن
در دانشگاه های نسل سوم عنوان کرد
و خاطرنشان شد :دانشگاه نسل سوم
برخالف نسل اول و دوم که فقط در
زمینه آموزش و پژوهش فعالیت دارند،
به بحث کارآفرینی نیز توجه دارد و در

این زمینه شرکت های دانش بنیان که
براساس اصول علمی پایه ریزی شده اند،
نقش مهمی ایفا می کنند.
وی با اشاره به نقشه استراتژیک در حوزه
درمان ،مدیریت پسماند بیمارستانی را
مهم ارزیابی کرد و افزود :دانشگاه علوم
پزشکی گیالن در سال گذشته توانست با
امحای بیش از  1000تن زباله بیمارستانی
و نصب دستگاه های زباله سوز در تمامی
بیمارستان های استان این معضل بزرگ
زیست محیطی را که چندین سال گریبان
گیر استان گیالن بود ،از میان بردارد.
در این راستا محل دفن زباله عفونی
بیمارستان در منطقه سراوان ،به فضای
سبز و احداث مجتمع کارگاهی تبدیل
شد .همچنین بحث توسعه گردشگری
سالمت و طب سالمندی نیز با توجه به
افزایش شاخص امید به زندگی و تعداد
سالمندان استان و گسترش بیماری های
غیرواگیر از دیگر برنامه های استراتژیک
دانشگاه است.
دکتر یوسف زاده چابک ،بحث تغذیه
سالم و بهبود سبک زندگی و کاهش
قند ،نمک و چربی در رژیم غدایی افراد
را از اهدف برنامه استراتژیک حوزه غذا
و دارو عنوان کرد و افزود :در این زمینه
درج نشانگرهای رنگی تغذیه در روی
بسته بندی های غذایی از اقدامات
مهم معانت غذا و دارو است که از سال
گذشته تاکنون به اجرا در آمده است.
وی یادآور شد :نشانگرهای تغذیه ای،
مقدار انرژی ،قند ،چرب ،نمک و میزان
اسیدچرب موجود در محصوالت غذایی
را نشان می دهند.
وی احداث  10شرکت دانش بنیان ،دو
مرکز رشد فناوری را نیز از برنامه های
استراتژیک حوزه معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه برشمرد و تصریح کرد:
بحث گیاهان دارویی و نانوتکنولوژی
نیز درحال پیگیری است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
در نقشه استراتژیک حوزه آموزش نیز،
آموزش پاسخگو ،جامع نگر و کارآفرین
توجه شده است .بهبود سبک زندگی
سالم ،رژیم غذایی مناسب ،کاهش

آسیب های اجتماعی و روانی نیز از
اهداف مورد توجه در نقشه استراتژیک
معاونت بهداشتی دانشگاه است .وی
بحث ارتقای فرهنگ سازمانی ،بهینه سازی
و پایداری منابع را نیز از مباحث مورد توجه
در معاونت های فرهنگی دانشجویی و
توسعه مدیریت و منابع نام برد.
یکی از رسالت اصلی اصحاب رسانه،
ایجاد و تقویت امید در جامعه است
وی در ادامه ،به نقش و رسالت اصلی
اصحاب رسانه اشاره کرد و افزود :رسالت
اصحاب رسانه و خبرنگاران در مسیر اعتالی
اطالع رسانی سنگین و خطیر است .اطالع
رسانی دقیق و واقعی یک رسالت مهم
است که بر عهده اصحاب رسانه است.
رییس دانشگاه با بیان این که با شعار و
نصیحت نمی توان به توسعه یافتگی
دست پیدا کرد ،تصریح کرد :یکی دیگر از
رسالت های اصلی اصحاب رسانه ،عالوه بر
اطالع رسانی و پیگیری معضالت جامعه،
ایجاد و تقویت روح امید در جامعه است.

زیرا ناامیدی ،منجر به هرج و مرج و از هم
گسیختگی جامعه خواهد شد.
دکتر یوسف زاده در خصوص مسایل و
مشکالت حوزه سالمت استان گفت:
وجود یک سری مسایل و چالش ها
در حوزه بهداشت درمان استان اجتناب
ناپذیر بوده و هر کس که مسوولیت
دانشگاه را عهده دار باشد ،به ناچار باید
با این مسایل دست و پنجه نرم کند .وی
ادامه داد :من با علم و آگاهی کامل به
مسایل و مشکالت دانشگاه علوم پزشکی
گیالن بار این مسوولیت را قبول کرده و
وارد این عرصه شدم.
رییس دانشگاه میزان بدهی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن را از زمان قبول مسوولیت
خود بر این دستگاه  330میلیارد تومان
عنوان کرد و افزود :بدهی در دستگاه
خدمات رسان مثل علوم پزشکی یک چیز
جدید نیست ،اما مهم عملکرد و تراز مالی
این گونه دستگاه ها است که باید پس از
دریافت مطالبات خود از بیمه ها مثبت
باشد و بتواند بدهی خود را پرداخت کند.
دکتر یوسف زاده تصریح کرد :در شرایط

کنونی اقتصادی ،اکثر دانشگاه های علوم
پزشکی کشور دچار مشکالت مالی هستند،
اما فرق دانشگاه های دیگر با ما این است
که اگر آن ها مطالبات خود را از بیمه ها
دریافت کنند می توانند تمام بدهی خود
را پرداخت کنند در حالی که دانشگاه علوم
پزشکی گیالن یک بدهی سنواتی دارد
که حتی با دریافت تمامی مطالبات خود
از بیمه ها قادر به تصفیه این بدهکاری
سنواتی نیست .وی ادامه داد :با تدابیر
اندیشیده شده ،برنامه ریزی ،افزایش در
آمدها و کمک های وزارتی ،توانستیم در
طی یک سال گذشته این تراز منفی 120
میلیاردی را به  65میلیارد تومان کاهش
دهیم .و در حال حاضر دانشگاه با یک
بدهی  65میلیاردی مواجه هست که ما به
ازای آن چیزی وجود ندارد.
رییس دانشگاه در خصوص احداث تصفیه
خانه فاضالب بیمارستانی نیز گفت :برای
 19بیمارستان استان در سال گذشته اعتبار
گذاشتیم تا تصفیه خانه فاضالب داشته
باشند که تا پایان سال تعدادی از آن ها
به بهره برداری می رسند.
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نظام آموزشی ،
تشکر تشکر

امروزه و با پیشرفت فنآوریهای روز ،نیاز
به دانستن زبانهای خارجی بیش از هر
چیز دیگری نمود پیدا کرده است ،یادگیری
یک زبان خارجی میتواند زندگی شما را به
شیوههای زیادی بهبود بخشد و بر مواردی
مانند سالمتی ،فرصتهای شغلی ،رشد و
توسع ه روابط فردی اثر بگذارد .وقتی زبان
دیگری را بدانید درهای زیادی به رویتان
گشوده میشود تا مسیر صعود را بپیمایید.
در این بین باید به زبان انگلیسی به عنوان
یک زبان بین المللی و یکی از پرکاربردترین
زبان های دنیا بهای بیشتری داده شود،
چراکه از هر  5نفر در جهان ،یک نفر می
تواند به زبان انگلیسی صحبت کند.
زبان انگلیسی شانس شما را برای گرفتن یک
شغل مناسب افزایش می دهد زیرا یکی از
مهارت های مهم برای کارفرمایان ،دانستن
این زبان است .کار با ابزاری نظیر کامپیوتر
و انواع نرم افزارها مستلزم دانستن زبان
انگلیسی است .زبان اصلی اینترنت هم،
انگلیسی است و بسیاری از وب سایت ها
به این زبان هستند .یادگیری بسیاری از
علوم و فنون و تجربیات ،مستلزم دانستن
زبان انگلیسی است .تحصیل در بسیاری از
کشورها نیاز به دانستن زبان انگلیسی دارد.
الزمه شرکت در سمینارها و همایش های
بین المللی که فضای مناسبی برای تبادل
نظرات تخصصی و آشنایی با متخصصان
مختلف دارند زبان انگلیسی است .پس از
یادگیری موفقیت آمیز زبان و گذراندن دوره
های تربیت مدرس ،می توان تدریس زبان
انگلیسی را شروع کرد که این خود ،داشتن
یک شغل است .دانستن زبان انگلیسی
سبب افزایش اعتماد به نفس می شود
زیرا خود ،یک مهارت مهم است .محققان
دریافتند که یادگیری زبان ،کمک بسیاری به
تقویت نیمکره راست مغز می کند و قدرت
خالقیت و نوآوری را افزایش می دهد و
همچنین سبب افزایش انعطاف پذیری
ذهن و قدرت حافظه می شود .یکی دیگر از
دالیل مهم یادگیری زبان انگلیسی ،استفاده
از آن در مسافرت هاست و دانستن زبان
انگلیسی کمک به مدیریت زمان در سفر و
کیفیت آن دارد .بسیاری از منابع دانشگاهی
بویژه در مقاطع باال به زبان انگلیسی است
و در پژوهش ها و تحقیقات ،زبان انگلیسی
کاربرد بسیاری دارد .بنابراین یادگیری زبان
انگلیسی خیلی جذاب است!
و اکنون در عصری زندگی می کنیم که باید
تالش کنیم عالوه بر انگلیسی ،آموزش سایر
زبان ها را نیز آرام آرام در نظام آموزشی جا
بیاندازیم .اما این سیستم آموزشی کهنه و
مستهلک با افکار پوسیده ،نه تنها اشتیاقی
به آموزش سایر زبان ها نشان نداده
است بلکه طی بخشنامه ای آموزش زبان
انگلیسی در مقاطع ابتدایی را هم ممنوع
اعالم کرده است.
انگار نظام آموزشی نمی خواهد پیشرفت
کند ،نمی خواهد رنگ تغییر ببیند ،از زمان
اولین مکتب خانه تا به امروز ،از حربه نمره
جهت تشویق که نه جهت ترساندن دانش
آموز برای درس خواندن بکار می گیرد،
سالیان سال است تخته سیاه و نیمکت
در مدارس وجود دارد ،اگرچه در شهرهای
بزرگ تخته سیاه به وایت برد و گچ به
ماژیک تبدیل شده است اما در بسیاری از
نقاط کشورمان همان تخته سیاه و وایت
برد هم وجود ندارد ،حتی کالس درس
هم ندارند و در کانکس و یا فضای باز
به امر مهم تعلیم و تربیت می پردازند .از
غولی به نام کنکور که دیگر حرف نمی زنم.
حال از این نظام آموزشی نه تنها انتظار
تغییر و تحول ظاهرا نابجاست ،بلکه باید
تقدیر و تشکر هم کرد که اجازه دادند زبان
انگلیسی در مدارس متوسطه و راهنمایی
تدریس شود.
بنابراین اکنون که همه باهم هستیم ،نترسید
و فریاد بزنید :نظام آموزشی تشکر تشکر

خبر
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گزارش

در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه آزاد اسالمی گیالن عنوان شد :

نهال نحیف دانشگاه آزاد اکنون درخت پرباری شده است
در مراسم تودیع و معارفه رییس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت که روز
چهارشنبه  ۱۲دیماه در سالن اجتماعات
دانشگاه آزاد رشت برگزار شد عالوه بر
دکتر فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد
کشور ،دکتر علیاکبر والیتی ،مشاور عالی
رهبر انقالب در امور بینالملل و رییس
هیات امنا و هیات موسس دانشگاه
آزاد اسالمی نیز حضور داشتند و جملگی
قویا تاکید داشتند؛ نهال نحیف دانشگاه
آزاد اکنون درخت پرباری شده است.
به گزارش خط اول دانشگاه آزاد اسالمی
که از مرداد  ۱۳۶۱با پیشنهاد آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی و کمک یک میلیون
تومانی حضرت امام پا به عرصه وجود
گذاشت در حالی  ۳۵سال از عمرش را
سپری می کند که تاکنون ۰۰۰/۷۰۰/۵
فارغ التحصیل به جامعه ارائه کرده
است .دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس
اعالم پایگاه  ESIبا داشتن قریب به
 ۳۵هزار مقاله در رتبه  ۱۶۱دانشگاه های
جهان و رتبه نخست ایران قرار گرفته
است .دانشگاه آزاد توانسته است
در  ۳سال متوالی این رتبه را در ایران
برای خود محفوظ دارد .دانشگاه آزاد با
داشتن  ۷۹۵استاد با درجه استادی و
 ۱۳۴۱استاد با رتبه دانشیاری و حدود
۱۲هزار استاد با رتبه استادیاری و ۴۵۰۰
بورسیه و ۱۴هزار مربی ،توانسته است
حرکت علمی رو به جلوی خود را تسریع
ببخشد .دانشگاه آزاد با داشتن ۴۷۰۰۰
مستند علمی در پایگاه علمی  WOSو
 ۶۷۸۰۰مستند علمی در پایگاه Scopus
کارنامه ای درخشان از نظر پژوهشی از
خود به جا گذاشته است .دانشگاه آزاد با
داشتن  ۱۰۰مرکز رشد و  ۹۵۱شرکت دانش
بنیان و ۲۱۲۳اختراع روند پیشرفت علمی
خود را سرعت بخشیده و عالوه بر آن با
این کار زمینه اشتغال بسیاری از نخبگان
را فراهم نموده و در تولید علم و رشد
و بالندگی گامهای بلندی برداشته است.
بنابر آخرین آمار و اطالعات مربوط به
سال جاری در  ۴۷۲واحد دانشگاهی زیر
مجموعه ی دانشگاه آزاد اسالمی ،بیش
از یک و نیم میلیون دانشجو در مقاطع
کاردانی تا دکتری مشغول به تحصیل
می باشند که در مقام مقایسه ،دانشگاه
علمی کاربردی با  ۸۱۶۰۰۰دانشجو و پیام
نور با داشتن  ۷۸۳۰۰۰دانشجو و بخش
دولتی وزارت علوم با  ۶۵۲۰۰۰دانشجو

برای حل مشکالت در جامعه موظف به
کمک هستند و ما به عنوان دانشگاهیان
برنامه های بلند مدتی داریم که این
کمک را در اختیار دولت و مردم بگذاریم.
چیرانی :دانشگاه آزاد گیالن جزء
اولینهای دانشگاه آزاد در کشور است

و موسسات غیرانتفاعی با ۴۱۳۰۰۰
دانشجو و موسسات فنی و حرفه ای
با  ۱۸۴۰۰۰دانشجو و وزارت بهداشت با
۱۷۸۰۰۰دانشجو و دانشگاه فرهنگیان با
 ۶۳۰۰۰دانشجو و سایر نهادها با ۲۵۰۰۰
دانشجو در رتبه های بعدی قرار دارند.
اما در دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
نیز که شاهد تغییر در راس خود می باشد
بر اساسا آخرین آمار دریافتی  ،بیش از 41
هزار دانشجو در مراکز و واحدهای مختلف
آن تحصیل می کنند و  130هزار نفر نیز از
این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

کشور ارائه داده است.
وی با اشاره به شرایط موجود در کشور ابراز
داشت :توقعات مردم از دولت به جا و برحق
است و در سراسر جهان نیز مرسوم است
که دولتها خواستههای مردم را بشنوند و
مشکالت آنها را حل کنند .رییس هیات
امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی
با تاکید بر اینکه دولت و مسئوالن با تمام
توان به دنبال رفع مشکالت مردم هستند
افزود :در چند سال اخیر محور مقاومت با
پرچمداری ایران دماغ آمریکا و متحدانش
را به خاک مالیده است.

والیتی :دانشگاه آزاد اسالمی از
افتخارات کشور است و خدمات عظیمی
به کشور ارائه کرده است

رهبر :دانشگاه آزاد اسالمی در تولید علم
رتبه اول در کشور را دارد

دکتر علیاکبر والیتی ،رییس هیات امنا و
هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی در
مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه آزاد
اسالمی گیالن ضمن تایید این مباحث،
گفت :بیشک دانشگاه آزاد یکی از افتخارات
این کشور است و از ابتدای پیدایشش
تاکنون خدمات عظیمی را به آموزش عالی

پشت پرده
سخنگوی ارتش:

آسیب وارده به ناوشکن
دماوند جدی است
امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی
گفت :پس از حضور تیم های تخصصی
و ارزیابی های دقیقتر ،مشخص شد
میزان خسارت و آسیب وارد شده جدی
بوده و ناوشکن موصوف نیاز به تعمیر و
بازسازی اساسی دارد.به گزارش خط اول
سخنگوی ارتش در ارتباط با آسیب وارده
به ناوشکن دماوند توضیحاتی ارائه کرد.
امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی در
این باره اظهار کرد :به دنبال ایجاد حادثه
برای ناوشکن دماوند در دریای خزر به
دلیل افزایش ناگهانی طوفان و وضعیت
بد جوی که در بررسی های اولیه آسیب
وارده به این ناوشکن جزیی اعالم شد؛
پس از حضور تیم های تخصصی و
ارزیابی های دقیقتر ،مشخص شد میزان
خسارت و آسیب وارد شده جدی بوده و
ناوشکن موصوف نیاز به تعمیر و بازسازی
اساسی دارد.وی افزود :متاسفانه در این
حادثه دو نفر از همرزمانمان نیز مفقود
شده اند که جستجو برای یافتن آنها ادامه
دارد.صبح روز چهارشنبه هفته گذشته
ناوشکن دماوند هنگام ورود به بندر به
علت افزایش سرعت باد و طوفان شدید
ن برخورد و
در دریای خزر ،با موج شک 
دچار حادثه شد.

سپس فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد
اسالمی کشور بیان داشت :دانشگاه آزاد
اسالمی توانسته در تولید علم همواره نقش
اول را در جمهوری اسالمی بین دانشگاه
های کشور داشته باشد.
رهبر با اشاره به بیش از پنج میلیون فارغ
التحصیل از دانشگاه آزاد اسالمی در کشور
خاطر نشان کرد :این دانشگاه توانسته در

تربیت کادر نقش آفرینی کند به طوری که
امروز در هر دستگاه اجرایی و خصوصی
از فارغ التحصیالن این دانشگاه حضور
دارند و این از افتخارات دانشگاه است.
وی با بیان این که دانشگاه آزاد اسالمی
 ،دانشگاه های نسل اول و دوم را پشت
سرگذاشته ،تصریح کرد :ما وارد دانشگاه
های نسل سوم می شویم دانشگاه نسل
سوم  ،دانشگاه حل مساله ،کارآفرین ،رصد
و شناسایی مشکالت جامعه و رفع آنها
است.رهبر اضافه کرد :گسترش رشته
های آموزشی متناسب با شرایط منطقه،
گسترش پارک های علم و فناوری و
هسته های فناور از دیگر ماموریت های
دانشگاه نسل سوم است که بایستی برای
تحقق این مهم اهتمام داشته باشیم.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی کشور ارتباط
دانشگاه با صنعت را مهم دانست و اظهار
کرد :بایستی ارتباط دقیقی بین دانشگاه،
مردم ،اساتید و دانشگاهیان با صنعت
برقرار شود و با شناسایی نقاظ ضعف و
مشکالت راه حلی به دست آید .وی یکی از
مشکالت جدی امروز در جامعه را بیکاری
و گرانی عنوان و تصریح کرد :دانشگاه ها

در ادامه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسالمی
گیالن واحد رشت با تاکید برخوشنامی
این دانشگاه ،خاطرنشان کرد :آمارهای
ارائه شده نشان دهنده عملکرد مثبت این
دانشگاه است.دکتر ابراهیم چیرانی با اشاره
به اینکه استفاده و بهره گیری از این فرصت
ها و توانمندی ها به ما اجازه می دهد
که در کنار مدیریت هزینه ،مدیریت درآمد
هم داشته باشیم ،ادامه داد :دانشگاه آزاد
اسالمی گیالن با توجه به پتانسیل های
موجود در استان ،مطالعات بسیار کاربردی
و مهمی را در برخی از صنایع مثل صنایع
کشاورزی انجام داده ،که امیدواریم در سال
 ۹۷شاهد افزایش رشد آمار عملکردی این
دانشگاه باشیم .وی اظهار داشت :ما در
استان با ویژگیهای خاص زندگی میکنیم
دانشگاه آزاد گیالن جزء اولینهای دانشگاه
آزاد در کشور است و خوشبختانه خوش
نامی خاصی در استان دارد و باید از عملکرد
گذشته و منابع موجود استفاده کنیم و به
خوبی پیش برویم.
وی با تاکید بر اینکه باید مدیریت درآمد
داشته باشیم سعی میکنیم درآمدهای
غیر شهریهای را افزایش دهیم و بر اساس
نیازهای بخش خصوصی به جلو حرکت
کنیم .چیرانی خاطر نشان کرد :بر اساس
مطالعات اولیهای که طی دو ماه گذشته
انجام شده است میتوانیم از صنایع استان
شروع کنیم که بسیار میتواند امیدوار کننده
باشد من تمام تالشم این است تا مدیریت
ریسک را انجام دهم و این کار را هم خواهم
کرد .در دو ماه گذشته بحثهایی درباره
سرمایهگذاری بر داراییهای موجود انجام
شده که امیدواریم این اتفاق بیفتد و در
سال  97دانشگاه رو به رشدی داشته باشیم.
گفتنی است در این مراسم ضمن قدردانی از
علیرضاامیرتیموریرییسقبلیدانشگاهآزاد
اسالمیاستانگیالن،ابراهیمچیرانیبهعنوان
سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد .وی
دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی بوده
و استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه آزاد واحد رشت میباشد.

پشت پرده یک شیطنت رسانه ای؛

وقتی تاریخ و شماره نامه پاک می شود!

رضا کحالی در واکنش به انتشار
خبری مبنی بر غیرقانونی بودن
انتصابش به عنوان شهردار
منطقه سه رشت ،آن را غیرواقعی
خواند و از حکم برائت خود
رونمایی کرد.
به گزارش خزر در چند روز گذشته
اخباری در برخی از پایگاه های
خبری مبنی بر غیرقانونی بودن
انتصاب رضا کحالی به عنوان
شهردار منطقه سه رشت منتشر
شد .بنا به ادعای منتشرکنندگان
این خبر ،وزارت کشور در روزهای
گذشته طی نامه ای خطاب به
استانداری گیالن بر اساس تبصره
یک آیین نامه ی اجرایی قانون
رسیدگی به تخلفات اداری،
انتصاب رضا کحالی شهردار
منطقه  ۳رشت را غیر قانونی
دانسته و خواستار برکناری وی از
سوی شهردار رشت شده است.
در همین راستا کحالی در
گفتگویی با خبرنگار خزرآنالین و
در واکنش به این موضوع ،آن را
یک شیطنت رسانه ای خوانده
و می گوید :در زمانی که شهردار

لنگرود بودم از بنده
خواسته شد تعداد
 17نفر از نیروهای
شرکتی که پیش از
من در زمان شهردار
قبلی بدون طی
کردن مسیر قانونی
و اخذ هرگونه
گزینش جذب شده
بودند را اخراج کنم،
اما بخاطر شرایط
نامناسب اقتصادی
آن افراد ،کمی
صبوری به خرج
دادم تا شاید نظر
دوستان برگردد.
وی افزود :وقتی با
اخطاریه مسئوالن
مربوطه مبنی بر
برکناری اینجانب
در صورت عدم
قانون،
رعایت
یعنی اخراج آن  17نفر روبه رو
شدم به ناچار مجبور گشتم عذر
آن افراد را بخواهم.
کحالی ادامه داد :بعد از اخراج

آن  17نفر و ارائه مستندات آن

اتفاقات مربوط به سال گذشته

بنده نیز صادر شد اما نکته

لنگرود بودم و انتشار آن در این

به مراجع ذیصالح حکم برائت
جالب اینجاست که همه این

و زمانی است که بنده شهردار

برهه زمانی چیزی جز شیطنت

رسانه ای نمی
تواند باشد .این
در حالی است که
منتشرکنندگان خبر
غیرقانونی بودن
انتصاب بنده به
شهردار
عنوان
منطقه  3رشت،
در سندی که برای
ادعاهای
اثبات
خود منتشر کرده
اند ،شماره و تاریخ
نامه را بریده اند
تا چنین وانمود
کنند که این نامه
در طی همین
چند روز گذشته به
استانداری گیالن
ابالغ شده است!
وی اضافه کرد:
همین که منبع
منتشر کننده خبر
شماره و تاریخ نامه وزارت کشور
را بریده است خود نشان از عدم
صداقت برخی دوستان رسانه
ای دارد.

کحالی گفت :در همین راستا
و به منظور تنویر افکار عمومی
حکم برائت خود را که در تاریخ
دوازدهم اردیبهشت نود و شش
صادر گردیده است را منتشر می
کنم تا شائبه ای در این خصوص
باقی نماند.
گفتنی است رضا کحالی از
 94/7/14لغایت  96/6/1قریب
به دو سال شهردار لنگرود بود و
در بخشی از حکم برائت ایشان
به تاریخ  96/2/12آمده است« :
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات
اداری با توجه به مجموع
محتویات پرونده و سوابق
کاری و لحاظ اوضاع احوال
حاکم قضیه و با رعایت ماده
 21آیین اجرایی قانون رسیدگی
به تخلفات اداری در جهت
حاکمیت قانون و تاکید بر اجرای
صحیح قوانین در شهرداری
لنگرود اتهامات منتسبه به وی را
رد و برای هیات محرز نگردیده ،
لذا هیات به اکثریت آراء رای بر
برائت ایشان (رضا کحالی) صادر
می نماید.

اجتماعی

| نیمه دوم دی ماه  | 1396سال دوم | شماره 15

خبر

گفت و گو ویژه

گفت و گو با عبدالغفار شجاع به مناسبت سالگرد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی؛

آیت اهلل هاشمی به خوبى با گیالن آشنا بود

گیل خبر :نوزدهم دی ماه اولین سالگرد درگذشت
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانى که یکى از تأثیر
گذار ترین چهره هاى سیاسى-اجتماعى انقالب
اسالمى ایران است.در سالهاى پیش و پس از
انقالب نقش پررنگ و پرتکاپوى هاشمى ،وى را به
یکى از ارکان بى بدیل جمهورى اسالمى ایران مبدل
کرد به طوریکه در تمام لحظات حساس و سرنوشت
ساز کشور رد پایى از تدبیر و کیاست او به چشم
میخورد.
آیت اهلل هاشمی در طول عمر خود بارها مورد
ارزیابی نظریه پردازان و چهره های شاخص قرار
گرفته و البته در سالهاى آخر عمر نیز مورد هجمه
جناح هاى مختلف تندرو در داخل کشور قرار
گرفته بود .در گیالن نیز چهره های زیادی بودند که
نزدیکی به گرایش وی داشتند و به واسطه ارتباط
با آیت اهلل فقید در خط وی قرار داشتند .در این
میان عبدالغفار شجاع نماینده سابق مجلس و
رئیس ستاد انخاباتی هاشمی رفسنجانی در سال
 ۸۴و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال  ۹۲از
گیالنیان نزدیک به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و
خط وی بود که ارزیابی های مثبتی از دوران آیت
اهلل هاشمی و نقش وی در توسعه گیالن دارد.
به مناسبت سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی ،گفت و گویى با عبدالغفار شجاع
ترتیب داده ایم که از خاطرات خود با آیت اهلل و
نقش وى در سالهاى دور و نزدیک کشور اشاره دارد.

ایشان نهاد.در دوره اول حضور من در مجلس،مجمع
نمایندگان استان گیالن در جهت رسیدگى به مسائل
روز و مشکالت جارى استان،جلسات متعددى با
هاشمى داشت.از وى در گیالن اثرات مهمى در
سازندگى مى توان مشاهده کرد که مهمترین آنها
بزرگراه رشت-قزوین،خط آهن رشت-قزوین،سد هاى
شفارود و پل رود،مناطق آزاد انزلى و بسیارى خدمات
شایان دیگر که امروزه شاید به طور مناسبى مورد
بهره بردارى قرار نمی گیرد.

هاشمى با گیالن به خوبى آشنا بود
خاطره اى از هاشمى نقل میکنم مربوط به حدود ١٢
سال پیش هنگامیکه ایشان به گیالن سفر کرده بود
و در منزل آیت اهلل قربانى پس از اقامه نماز مشغول
به ارائه گزارشات به ایشان بودیم.وى که زمانى به
گیالن تبعید شده بود و اتفاقا با این استان غریبه هم
نبود اشاره به این مهم داشت که نگرانى شما براى
عمران و آبادانى گیالن بى دلیل است چرا که در کشور
ما تنها چند استان وجود دارد که از اکثر مواهب الهى
اعم از دریا،رودخانه ها و تاالب ها،جنگل،نعمت
آب و جلگه حاصل خیز برخودار است.همینطور
موقعیت جغرافیایى نزدیک به آسیاى میانیه استان
هاى گیالن،مازندران و گلستان را به یک دروازه براى
صادرات محصوالت کشاورزى و ورود به بازار آسیاى
مرکزى تبدیل کرده است و شما میتوانید از تمام این
ظرفیت ها با برنامه ریزى صحیح بهره ببرید.

آشنایی
آشنایى ما به سال  ٧١و ورود بنده به مجلس شوراى
اسالمى برمیگردد که دیدارهایى با آقاى هاشمى
داشتیم.در سال  ٧٢نیز در ستاد انتخاباتى ایشان
مشغول به فعالیت شدم.در اواخر دوره دوم ریاست
جمهوریش حزب کارگزاران سازندگى را تشکیل داد
که در بدنه دولت اصالحات حضور فعال داشتند.
همچنین در سال  ٨۴ریاست ستاد انتخاباتى ایشان
بر عهده من بود.

هاشمى پیش از اینکه یک روحانى
باشد،یک کشاورز بود
هرگز از خاطرم نمى رود زمانیکه هفته نامه دنیاى
سبز را داشتم،در یک مصاحبه اى که با ایشان انجام
دادم،هاشمى با اشاره به اینکه آنچه از خانواده و
پدرم برایم مانده زمین هاى کشاورزى و باغ هاى
پسته است ،به صراحت به کشاورز بودن خود اذعان
داشت.این موضوع باعث دیدوسیع ایشان درمسائل
کشاورزى و ارتباط ودرک متقابل وى با عیسى
کالنترى وزیرکشاورزى دولت سازندگى بود.

انقالب بود
آیت اهلل هاشمى از ابتداى انقالب و در جنگ تحمیلى
و سپس در سال هاى بعد از جنگ که دوران سازندگى
نام گرفت زحمات فراوانى براى کشور کشید و فعالیت
هاى بسیارى داشته اند.ماموریت هایى که از طرف
امام و همچنین رهبرى معظم انقالب به ایشان
محول میشد را تمام و کمال و با مدیریت صحیح
اجرا مى کرد.آیت اهلل هاشمى محور تعادل و سنگ
زرین انقالب بود.وى در سالهاى پیش از پیروزى
انقالب زمانیکه محمد هاشمى در آمریکا مشغول
به تحصیل دوره دانشگاهى بود،از  ٢۴ایالت کشور
آمریکا بازدید کرد.
سردار سازندگى براستى لقب مناسبى براى هاشمى
است
مدیریت و دید وسیع و علم ایشان در عمران و
سازندگى،توسعه و ساخت سدها،پل ها،کارخانه
ها،فرودگاه ها،اسکله ها و به خصوص پرداختن به
زیر ساخت هاى اقتصادى کشور در دوران ریاست
جمهورى  ٨ساله اش لقب سردار سازندگى را ناگذیر بر

حضور در انتخابات سال  ۸۴نگرانی به
خاطر آینده کشور بود
همانطور که مى دانید هاشمى پیش از این نیز رئیس
جمهور بود.پس از پایان کار دولت اصالحات و شرایط
آنروز کشور،هاشمى با نگاه نگرانى که به آینده کشور
داشت،شرکت در انتخابات و شاید ادامه و تکمیل راه
سازندگى و اصالحات را مناسب براى آینده اى بهتر
مى دانست.وى با آینده نگرى در صورت به قدرت
رسیدن برخى افراد مى دید که چه روزهایى در انتظار
کشور است واتفاقا در این مقطع زمانى بسیار به جا
وارد صحنه شد.همگى بر این نظر بودند که هاشمى
با توجه به تواناییها و تجارب وارتباط خوبى که در
گذشته با امام و همچنین با مقام معظم رهبرى
داشت،بهترین گزینه براى تعالى کشور و پیش برد
اهداف سازندگى و اصالحات است.

هاشمى محور تعادل و سنگ زرین

هدف اصلى هاشمى خدمت به کشور

بود
در دوران انتخابات  ٨۴و سال هایى که مشغول به

کار در کشور بودیم،اعتقاد بر این بود که هاشمى
مى توانست آینده اى متفاوت در آن  ٨سال طالیى
درآمدهاى بالقوه کشور،با آن چیز که هم اکنون در
کشور ما بنا شده،رقم بزند.وى تمام مناسب دولتى
و حکومتى را پشت سر گذاشته و تنها براى خدمت
به مردم و انقالب اسالمى آمده بود نه براى مقام.
امرى که میسر نشد و آسیب هاى جبران ناپذیرى به
انقالب و مردم تحمیل کرد.
رابطه هاشمى با مقام معظم رهبرى مثال زدنی است
ارتباط آیت اهلل هاشمى با مقام معظم رهبرى همیشه
مثال زدنى است.شاید در دورانى افرادى سودجو و
قدرت طلب،با جهت دهى هاى نادرست و بدعت
گذارى هاى عمدى خواستند این رابطه درخشان را
خراب کرده و این دو یار دیرین را از هم دور نمایند،اما
هیچ گاه به اهداف شوم خود دست نیافتند.البته تا
حدودى تفاوت نظرهایى بود و سالهاى آخر حیات
هاشمى نیز تیرگی هاى بارزى وجود داشت .اما این
امر چه در زمانى که هاشمى براى ریاست جمهورى
رد صالحیت شد و زمانى که هجمه ها به وى بسیار
سنگین بود و حتى مقطعى که رهبرى نظر دیگران را
به خود نزدیکتر از هاشمى میدید،به خلوص نیت و
عالقه ایشان نسبت به رهبرى و کشور خدشه اى وارد
نکرد و همیشه آرزوى سالمتى مقام معظم رهبرى
و اعتالى کشور و انقالب اسالمى را در خاطر ایشان
زنده نگاه داشت.
با توجه به جایگاهى که هاشمى داشت هرگز سوء

مدیربت و تصفیه حساب شخصى اتفاق نیفتاد
آیت اهلل هاشمى هیچگاه در رسیدگى به مسائل
کشورى کوتاهى نمى کرد و هروقت نقصان یا
مطلب مهمى را احساس مى کرد،سریعا خدمت
رهبرى مى رسید و در میان مى گذاشت.با توجه
به نقش کلیدى وى و حضور همیشگى اش در کنار
رهبرى مى توانست شدت و کمیت مشکالت اخیر
را کاهش دهد.بسیارند افرادى که از حسن نیت
رهبرى و ایجاد فضاى آشوب بهره جسته و کشور را
به سمت و سویى که نباید کشانده بودند.اما در تمام
این شرایط و با توجه به جایگاهى که هاشمى داشت
هرگز سوء مدیربت و تصفیه حساب شخصى اتفاق
نیفتاد و ماحصل این رفتارهاى صبورانه و آگاهانه
وى هیچگاه قابل قیاس با رگه هاى لمپنیسم به
وجود آمده در سیاست ایران نبوده و نیست.
خاطراتى از آیت اهلل هاشمى
در آخرین سفر استانى ایشان به گیالن که به آن
اشاره کردم،به همراه ایشان براى افتتاح چند پروژه
عمرانى عازم گرگان شدم.نگرانى ایشان از عدم حضور
فیزیکى و ایدئولوژیک پس از خود در کشور بسیار
مشهود و در چهره ى ایشان نمایان بود .هاشمى نه
تنها یک رکن اثر گذار ملى و انقالبى بود،بلکه چهره
اى جهانى و فرا ملى بود.این دید و دانش وسیع وى
در مسائل مختلف روز کشور و جهان،وى را به یکى از
چهره هاى تکرار نشدنى تاریخ کشور بدل نمود.

شهروندان ایرانی به کدام کشورها می توانند بدون ویزا سفر کنند؟
معاف از ویزا ()1

طبق گزارش موسسه هنلی دارندگان گذرنامه ایرانی
میتوانند بدون ویزا یا با ویزای فرودگاهی به  ۳۹کشور
جهان سفر کنند.
به گزارش خط اول ،شاید بسیاری از مردم رویای سفر به
کشورهای مختلف را در سر داشته باشند ،ولی دشواری
و زمانبر بودن دریافت ویزا از سفارتخانهها این رویا را
نقش بر آب میکند .کامال بدیهی است که سفارتخانهها
بنا به دالیل مختلف مانند نداشتن توانایی مالی کافی
یا حتی بدون هیچ دلیل قانعکنندهای میتوانند با
درخواست متقاضیان موافقت نکنند.
ولی جالب است بدانید که طبق فهرست سایت
پاسپورت ایندکس ( ،)Passport Indexگذرنامه ایران
در رده ( ۸۷به همراه بنگالدش ،نپال ،یمن و سودان) قرار
دارد و دارندگان این گذرنامه میتوانند بدون روادید یا
با دریافت روادید در بدو ورود (ویزای فرودگاهی) به ۳۹
کشور جهان سفر کنند.
معاف از ویزا ()1
کشورهایی که شهروندان ایرانی برای سفر به آنها با
هدف گردشگری و توریستی نیاز به ویزا ندارند.

ویزای الکترونیک ()2
تعدادی از کشورها وجود دارند که به منظور تسهیل سفر
گردشگران ایرانی مراحل درخواست و صدور ویزا را به
صورت آنالین انجام میدهند.
ویزا فرودگاهی()3
این نوع روادید به ویزا در لحظه ورود (visa on
 )arrivalمعروف است؛ به این ترتیب که نیاز به صرف
وقت و نوبت سفارت و… ندارد و فقط در زمان ورود به
کشور مقصد مبلغی پرداخت میشود (بعضی از کشورها
نیاز به یک سری مدارک هم دارند) و برچسب ویزا در
پاسپورت زده میشود.
حال اگر نام بسیاری از این کشورها را برای نخستین
بار می شنوید ،مقصو خودتان هستید که سعی
نکردید در جغرافیا نمره ای خوبی کسب کنید ،مگر
می شود از نام کشورهای بکری چون پاالئو یا تووالو
به سادگی گذشت و به کشورهای شلوغی چون آمریکا
و کانادا و غیره فکر کرد.

ویزای الکترونیک ()2

ویزا فرودگاهی()3

3
اهدای خون در گیالن
کاهش یافت

سخنگوی انتقال خون گیالن با بیان
این که مراجعه مردمی برای اهدا خون
به پایگاه های انتقال خون استان به
دلیل سرمای هوا کاهش یافته ،گفت :به
مراجعه مردم در همه گروه های خونی
نیازمند هستیم.
گیتی ایزدی پور در گفتگو با ایرنا افزود:
انتقال خون گیالن در همه حال و همیشه
به مراجعه های مردمی برای تامین خون
های مورد نیاز بیماران نیازمند است اما
در هفته اخیر به دلیل سرمای هوا مراجعه
مردمی به پایگاه های انتقال خون استان
کاهش یافته است.
وی خاطر نشان کرد :روزانه و در حالت
عادی 253 ،نفر بایستی به پایگاه های
انتقال خون استان گیالن مراجعه کنند
اما در هفته اخیر تعداد مراجعه کنندگان
کاهش یافته است.
سخنگوی انتقال خون گیالن ضمن
قدردانی از اهداکنندگان خون خواستار
همکاری بیش از پیش مردم برای تامین
خون های مورد نیاز بیماران استان شد.
ساالنه به طور میانگین بیش از  200هزار
واحد خون و فرآورده های خونی در
استان گیالن تولید می شود که این خون
ها برای مصدومان حوادث ،جراحی ها،
بیماران هموفیلی ،فاویسم و افراد مورد
نیاز مورد مصرف قرار می گیرد.
حداقل سن  18سال تمام و حداکثر 60
سال (اهداکنندگان مستمر تا  65سال
) ،حداقل وزن  50کیلوگرم ،فاصله اهداء
خون هر هشت هفته یک بار مشروط
به آنکه تعداد دفعات آن در طول یک
سال ،از چهار بار بیشتر نشود ،همراه
داشتن اصل کارت شناسایی (شناسنامه،
گواهینامه ،گذرنامه و برای اهداکنندگان
بار اول کارت ملی الزامی است) شرایط
اهدای خون است.
پایگاه انتقال خون در رشت میدان
فرهنگ ،خیابان آزادگان جنب پارک
اندیشه و اداره کل انتقال خون استان
گیالن ،شهرستان الهیجان در خیابان
امام خمینی جنب بیمارستان  22آبان،
لنگرود در خیابان دکتر شریعتی جنب
شبکه بهداشت و درمان و پایگاه انتقال
خون رودسر در خیابان انقالب بیمارستان
شهدا فعال است.
پایگاه انتقال خون بندرانزلی در میدان
امام خمینی ،سیمتری جنب اداره
هواشناسی ،فومن در خیابان شهید
بهشتی جنب آتش نشانی ،تالش خیابان
شهید بهشتی جنب اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی و آستارا خیابان امام خمینی جنب
بیمارستان دکتر شریعتی فعال است.

خبر

سرمایهگذاری  50میلیارد تومانی
بخش خصوصی برای راهاندازی
خطوط گردشگری دریایی گیالن
استاندار گیالن گردشگری را یکی از
جدیترین اقدامات در توسع ه استان
دانست و سرمایهگذاری  50میلیارد
تومانی بخش خصوصی به منظور
راهاندازی خطوط مسافری و گردشگری
دریایی گیالن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری گیالن،
مصطفی ساالری در نشست بررسی
راهکارهای توسع ه گردشگری دریایی بیان
کرد :سرمایهگذاری در حوزه گردشگری،
بهترین بازگشت سرمایه را برای بخش
خصوصی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه گیالن با دارا بودن
ظرفیت باالی بنادر و نیز طبیعت بکر،
شرایط توسع ه بخش گردشگری را دارد،
اظهار داشت :استفاده از ظرفیت موجود
در بنادر انزلی ،کاسپین و آستارا در
گسترش گردشگری دریایی بسیار موثر
است.
ساالری با اشاره به اینکه زیرساختهای
گیالن در این زمینه هیچ محدودیتی
ندارد ،گفت :باتوجه به اینکه در
دستگاههای اجرایی گیالن رویکرد حمایت
محور از بخش گردشگری وجود دارد ،باید
با جدیت از این طرح حمایت شود.
وی بر ضرورت استفاده از شرکتهای
گردشگری و خدمات مسافرتی در
گسترش این بخش تأکید و خاطرنشان
کرد :اگر استفاده از امکانات موجود و
جدیت دستگاههای اجرایی با یکدیگر
ترکیب شود؛ قطعاً نتیجه مطلوبی در
حوز ه گردشگری حاصل می شود.
استاندار گیالن با اشاره به اعالم آمادگی
سرمایهگذار داخلی برای سرمایهگذاری
در حوزه گردشگری دریایی گفت :با
سرمایهگذاری  50میلیارد تومانی بخش
خصوصی ،خطوط مسافری و گردشگری
دریایی گیالن راهاندازی میشود.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای این طرح
برای بیش از یکصد نفر بصورت مستقیم
اشتغالزایی میشود ،اظهار داشت :با توجه
به هوای مطلوب و طبیعت زیبای گیالن
قطعاً استقبال مردمی بسیاری از این طرح
نسبت به بنادر دیگر کشور خواهد شد.
ساالری با بیان اینکه مردم گیالن تاکنون
از دریا استفاده مطلوبی نکردهاند ،گفت:
اگر بتوانیم گردشگری دریایی را گسترش
دهیم تردیدی در جذب هموطنان و
گردشگران خارجی وجود ندارد.
گیالن از چابکسر در شرق تا آستارا در غرب
استان ،حدود  280کیلومتر نوار ساحلی دارد.
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مجید صیادنورد

منطقه آزاد انزلی در حاشیه دریای سرشار
از فرصت خزر را می توان از بهترین نقاط
برای خلق ارزش افزوده در سرمایه گذاری
و اشتغالزایی با رویکرد صادرات و توسعه
همکاریهای منطقه ای ایران ارزیابی کرد
.به نحویکه این منطقه حتی می تواند
گوی سبقت را از چابهار با موقعیت باالتر
ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نسبت
به این منطقه برباید و به محور تالقی و
ارتباط میان کشورهای حاشیه دریای خزر
و قفقاز با خلیج فارس تبدیل شود.
چه شد گیالن دارای منطقه
آزاد شد؟ چرا انزلی؟
سابقه منطقه آزاد انزلی به تالش های
گیالنیان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی و تغییر نوع و ماهیت روابط ایران
در دریای خزر باز می گردد .در دهه 70
شمسی استان گیالن یکی از کانون های
قطعه سازی و صنایع الکترونیک کشور به
شمار می رفت و در عین حال از مزیت هایی
همچون امکان فرآوری محصوالت شیالتی
و کشاورزی برخوردار بود .از سوی دیگر به
دلیل فعالیت  300ساله بندر و گمرک انزلی،
مردمان استان از سابقه طوالنی در ارتباط
با کشورهای حاشیه دریای خزر بهره می
بردند و این سابقه به یک فهم مشترک
حاصل از اشتراکات تاریخی و جغرافیایی
منتج می شد.
در نتیجه اگر توانمندیهای به قوه استان
گیالن برای بازیابی نقش محوری خود
در عرصه تجاری کشور در دوران سلسله
قاجار(که از اواسط صفویه و با قطع جاده
ابریشم؛ گیالن و انزلی تنها مسیر ارتباطی
ایرانیان با اروپا بود) را به قطعات پازلی
تشبیه کنیم در سالهای  75تا ،82یعنی
محدوده زمانی تأسیس منطقه ویژه
اقتصادی تا منطقه آزاد انزلی ،این استان
یکی از دو قطعه ،منطقه آزاد و عدم اتصال
به شبکه ریلی کشور را در تکمیل پازل خود
به سرانجام رساند(.البته هنوز آخرین قطعه
و زیرساخت ضروری یعنی راه آهن به
استان وصل نشده است) به این موارد می
توان نزدیکی گیالن به پایتخت کشور و
کانونهای صنعتی چون قزوین ،کرج و حتی
اصفهان در قیاس با سایر مناطق آزاد ایران،
را افزود که به منطقه آزاد انزلی ظرفیت
های بازار مصرفی و تولیدی قابل توجهی
عطا کرده بود ،و قرار داشتن آن در جوار
سواحل دریای خزر که پس از فروپاشی
شوروی تعداد کشورهای همسایه ما از یک
کشور به چهار کشور افزایش یافته و فرصت
های جدید همکاری تجاری و فرهنگی را
به دلیل سوابق مشترک تاریخی باز تولید
کرده بود ،این استان را دارای ویژگی های
متمایز و جذابی برای سرمایه گذاران داخلی
و خارجی نموده بود.
به این همه می توان قرابت های آب و
هوایی آن با اروپا و وجود زمین های حاصل
خیز در مقایسه با بخش عمده فالت ایران،
به همراه واقع شدن آن در مبادی ورودی و
خروجی کریدور شمال جنوب را اضافه کرد،
کریدوری که هزینه و زمان حمل و نقل کاال
میان شرق و جنوب شرق آسیا با اروپا را
حدود  30درصد کاهش می دهد.
سابقه تعیین محدوده
منطقه آزاد انزلی
در دوره سالهای  82تا  84اختالف نظری در
خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی
بین مسئوالن وقت روی داد ،گروهی براین
باور بودند که عالوه بر محدوده بندری ،بندر
انزلی ،شهرک صنعتی حسن رود و محدوده
گمرکی و بخش ساحلی روستای گلشن؛
محدوده ای از فرودگاه رشت و یا مسیری
تا این فرودگاه به عنوان محدوده تعیین و
ابالغ شود .از مهمترین دالیل طرفداران این
طرح امکان ورود و خروج مسافر و سرمایه
گذار خارجی بدون روادید بعد از الحاق
فرودگاه به محدوده منطقه بود؛ موضوعی
که می تواند در رونق گردشگری استان و
توسعه گردشگری هوایی نقش موثری ایفا
نماید .از سوی دیگر طرفداران نقشه دوم
محدوده منطقه آزاد انزلی ،بدنبال توسعه
محدوده منطقه به کل شهر انزلی(نه
شهرستان) بودند .بدلیل دو پاره بودن شهر
انزلی به دو بخش انزلی و غازیان و این
مهم که در محدوده غازیان شهرک صنعتی،
بندر و گمرک وجود دارد و در محدوده
انزلی عالوه بر تاالب بین المللی انزلی و
سواحل دریای خزر ،بیشترین میزان هتل
ها و اماکن اقامتی استان متمرکز است.
بخش اول شهر در زمینه تجاری صنعتی

اجتماعی

| نیمه دوم دی ماه  | 1396سال دوم | شماره 15

منطقه آزاد انزلی رویای ناتمام گیالنیان

فعالیت می کند و بخش
دوم در حوزه گردشگری .اما
نزاع دو ساله برای اثبات نظر
خود به توافق طرفین منتهی
نشد! چراکه اجرای کامل این
دو طرح به دالیل انتظامی و
امنیتی امکان پذیر نبود .در
نتیجه محدوده به سمت
شرق یعنی شهرهای رشت،
آستانه ،خشکبیجار و بخش
کیاشهر سوق پیدا کرد ،چرا که
از زمین و انسجام مدیریتی
بیشتری بهره مند بود.

منطقه آزاد
انزلی مدیون چه مدیرانی
است؟
از سال  1375که رویای مردم
گیالن زمین برای بازسازی
دوران طالیی ارتباطی خود
و ایفای نقش محوری
برای ارتباط ایرانیان با اروپا،
با منطقه ویژه اقتصادی
انزلی در مسیر تحقق گام
برداشت تا سال  ،96افراد
بسیاری برای آن زحمت
کشیدند که نام نیک بردن از تالش های
آنها وظیفه ای اخالقی و آموزشی است .از
احمد دنیامالی به عنوان اولین مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی تا مرحوم قهرمانی
چابک ،از مهندس رحمانی که آخرین
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بود
تا دکتر فیروزآبادی که طرح واره هایی
چون مجتمع بندری کاسپین و حمایت از
ملوان انزلی را ترسیم و اجرایی کرد ،و حاج
اصغر امانی که اگر تالش های رسانه ای
و استمرار حضورش طی این دوران نبود
خیلی از سرمایه گذاران به این رییس
برای تداوم حضور و فعالیت در منطقه
آزاد انزلی اعتماد نمی کردند .و در نهایت
رضا مسرور که به عنوان اولین مدیرعامل
گیالنی منطقه ،با تکیه بر تجربه مدیریتی
خود در سایر مناطق آزاد و توانایی بهره
گیری از فرصت هایی که برای نخستین
بار -رقیب مدیریتی منطقه آزاد در استان-
استانداری برای برنامه های او فرآهم نموده
بود ،رویاهای جدیدی برای دست یابی در
ذهن گیالنیان حک نمود .بی شک نقطه
اوجی که با پروژه ها و برنامه های پنج
ساله اخیر در منطقه اجرایی شد ،انتظارات
ما در قبال توانمندیهای گیالن و حتی باز
تعریف فرصت ها و مزیت های جدیدی
برای ایفای نقش پدید آورده است.
منطقه آزاد انزلی چه فرصت
هایی برای استان گیالن فرآهم آورد
در تحلیل ها و پایش های صورت گرفته از
سوی کشورهای منطقه یا از منظر سفیران
و رایزنان بازرگانی سفارتخانه های خارجی
حاضر در ایران و یا نمایندگی های شرکت
های بین المللی ،استانی دارای منطقه
آزاد از ارزش افزوده بیشتری برای سرمایه
گذاری برخوردار است ،چراکه در وهله
نخست بهره مند از مزایا و معافیت های
قانونی مترتب بر مناطق آزاد است ،دیگر
این که نگاه و توجه مسئوالن کشوری را
نیز بهمراه خواهد داشت .بنابراین سرمایه
گذار خارجی در منطقه ای حضور پیدا می
کند که منافع بیشتر و طوالنی تری را متنفع
شود و در عین حال همراهی دولت متبوع
را در کنار خود داشته باشد.
از سوی دیگر طبق مفاد قانون نحوه اداره
مناطق آزاد کشور ،منابع مالی این منطقه
از محل درآمدهای خویش است و نه
بودجه دولتی و درآمدهای حاصله باید در
محدوده منطقه مزبور هزینه شود و این
خود چند مابه ازاء مهم مدیریتی را بهمراه
دارد.
کاهش بوروکراسی اداری و تجمیع ادارات
خدمات رسان دولتی در یک مجموعه
خاص از فواید مدیریت اجرایی در مناطق
آزاد کشور است که می توان فارغ از
ساختارهای حکمرانی حاکم در سرزمین
اصلی  ،آن را تجربه کرد و آموخت .از
سوی دیگر ارزش زمین و سرمایه گذاری
در چنین استانهایی بیشتر از قبل می
شود و سرمایه گذارانی با استانداردهای
باالتر نسبت به سایر نقاط کشور تمایل
به حضور در منطقه آزاد دارند و در
نهایت وجود منطقه آزاد و رونق فضای
کسب و کار و افق های روشن ارتباطی
که می تواند فرآهم نماید ،زمینه ایجاد
انگیزه برای نسل نوجوان و جوان جهت
ارتقاء کیفیت تحصیلی و شاخص های
تخصصی خود را پدید می آورد ،گرچه
گالیه هایی از عدم جذب همه یا جذب
افرادی با ارتباط و عقبه خاص ،همیشه
و در همه جای کشور مطرح بوده ،اما
این باال رفتن افق دید برای هدف سازی

در مخیله و رویای نوجوان و جوان قابل
توجه است.
چه فرصت هایی را در
سالهای فعالیت منطقه آزاد انزلی از دست
دادیم
بی شک تنها منطقه آزاد شمال کشور که
در مسیر کریدور شمال جنوب قرار گرفته و
دارای نزدیک ترین فاصله زمانی در میان
مناطق آزاد به تهران بود؛ و از بازار مصرف
داخلی و خارجی خوبی بهره مند است،
برای هر منطقه آزاد دیگری می تواند
فرصت های بسیاری برای تعالی فرآهم
نماید.
اما گیالنیان طی سالهای گذشته و تا پیش
از حضور دکتر نجفی در قامت استاندار
گیالن با توجه ویژه و ثمربخش وی به
موقعیت ها و وضعیت های مرتبط با
منطقه آزاد  ،این منطقه در معادالت
سرمایه گذاری استان جایگاهی نداشت
و متأسفانه سیاستمداران استان از فرصت
های مالی و اشتغال آن برای تأمین منافع
گروهی و محلی خود بهره می بردند و
ادارات و نهادهای همکار منطقه در راستای
منافع اداری و یا تأمین خواست های
فعاالن سپهر سیاسی استان ،اخالل در
مزایا و معافیت های قانونی منطقه برای
سرمایه گذاران را وجه همت خود قرار
دادند که در نتیجه این امر ،میزان سرمایه
گذاری و رونق فضای کسب و کار در این
منطقه از سال  75تا پایان سال  ،92با
بعد از آن قابل قیاس نیست .و این مهم
را می توان در شاخص های اقتصادی،
تعریف پروژه های جدید و تکمیل پروژه
های راکد و جذب سرمایه گذار داخلی و
خارجی جدید در این منطقه مشاهده کرد.
بی شک  17سال طالیی را از دست دادیم
و امیدوارم طی سالهای آتی بر مدار سابق
حرکت نکرده و مسیر طی شده در سالهای
اخیر را تداوم بخشیم.
ابرچالش منطقه آزاد انزلی
و سه چالش دیگر
کمبود زمین در استان گیالن نیاز به تجزیه
و تحلیل ندارد و این مهم در منطقه آزاد
انزلی از ظهور و بروز بیشتری برخوردار
است ،موضوعی که با وجود افزایش سه
برابری محدوده آن پا برجاست .در واقع
مناطق مسکونی ،زمین های کشاورزی و
اراضی تحت مالکیت بخش دولتی و شبه
دولتی حدود  80درصد اراضی محدوده
منطقه آزاد انزلی را تشکیل می دهد .به
تعبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
بر زمینهایی حاکمیت قانونی دارد که
مالکیت ندارد و این دور باطل زمانی نمود
بیشتری پیدا می کند که با پیشنهاد طرح
های بزرگ سرمایه گذاری از سوی شرکت
های داخلی و بین المللی مواجه شوید؛
یک پیشنهاد تعامل با ساکنان عنوان
شده که سخت و دور از دسترس است؛
پیشنهاد دیگر اضافه کردن شهرک های
صنعتی استان به محدوده منطقه است
و طرح پیشنهادی سوم الحاق محدوده
هایی از اراضی ملی استان به محدوده
منطقه آزاد است که برای اجرای طرح های
سرمایه گذاری منع قانونی ندارد! البته این
طرح ها در مسیر اجرا با مشکالت عدیده
ای مواجه می شوند و در نهایت آخرین
طرح جایگزین ،الحاق اراضی محدوده
فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت
است که متأسفانه مخالفت مجلس را در
سال  93به همراه داشت.
بعد از این ابرچالش ،سه چالش دیگر

وجود دارد که می توان از آن به عنوان
فرصت یاد کرد .چالش اول ورود خودرو
با پالک منطقه است که مدعیان چالش
بودن بر تأثیر مخرب آن در میزان اشتغال
در شرکت های خودرو ساز داخلی تکیه می
کنند اما امکان جذب سرمایه گذار جهت
مونتاژ و یا انتقال خط تولید به این منطقه
(مذاکرات برای راه اندازی خط تولید  206در
سال  ،)84به فنا رفت ،شگفت اینکه مشابه
این موضوع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ
بم از سالها پیش در حال اجرا می باشد.
از سوی دیگر افزایش سطح استاندارد
و ایمنی سفرهای درون و برون شهری
گیالنیان با حضور خودروهایی با استاندارد
و قیمت مناسب و باالبردن دانش فنی
شبکه تعمیرگاهی استان و ایجاد جاذبه
برای جذب گردشگر در استان گردشگری
گیالن از دیگر مزایای طرحی است که می
تواند در استان به اجرا درآید.
چالش دوم عرضه کاالی همراه مسافر در
منطقه آزاد انزلی است ،گرچه بخش قابل
توجهی از خرده فروشی های شهرهای
اطراف خود را تحت تأثیر قرار داده ،اما
رونقی که در اشتغال منطقه و ماندگاری
گردشگران ورودی به استان و در عین حال
پایین آمدن هزینه های زندگی برای طبقه
متوسط و ضعیف جامعه که خریدهای
خود را با قیمت پایین تر و کیفیت مناسب
از منطقه انجام می دهند ،از جمله مزایای
این طرح است.
سومین چالش پیش روی افکار عمومی و
کارشناسان استان ،وجود مجتمع بندری
کاسپین است .اینکه طرح اولیه احداث
بندری در منطقه ویژه اقتصادی انزلی در
محدوده روستای گلشن و با تأیید وزارت
راه بدلیل نبود پسکرانه مناسب در بندر
انزلی و عدم امکان توسعه آن بدالیلی
همچون تراکم جمعیت شهری و وجود
پایگاهی نظامی دریایی ،جزو استراتژی
های کشور بود.
از سوی دیگر این انتقاد که هم اکنون بندر
انزلی با کمتر از توان تخلیه و بارگیری کاال
در حال فعالیت است ،و چنین باری در
این مسیر وجود ندارد ،بنابراین احداث
بندری دیگر دور ریخت منابع و سرمایه
های ملی است! تحلیلی بدور از واقع
است چراکه دقیقاً یک سال بعد از تصویب
اجرای مجتمع بندری کاسپین ،طرح
توسعه بندرگاه انزلی از سوی مدیرعامل
وقت سازمان بنادر(دکتر طاهری مطلق)
آغاز شد ،پروژه ای که از پیشرفت فیزیکی
قابل توجهی نسبت به مجتمع بندری
کاسپین برخوردار است .در عین حال طی
این مدت ،بندر آستارا از بندری صیادی به
بندری تجاری تغییر کاربری داد و در طول
دهه هشتاد شمسی ایران بر تعداد و
ظرفیت کشتی های تجاری خود در دریای
خزر افزود.
در واقع سازمان بنادر به عنوان یک
سازمان تخصصی در تحلیل بازار پیش
روی موقعیت ترانزیتی فوق العاده ایران
در کریدور شمال جنوب ،به این نتیجه
رسیده است که باید تمامی زیرساخت
های الزم برای بهره گیری از فرصت های
درآمدی و اشتغال ناشی از کریدور مزبور
را تکمیل نمود؛ چراکه هم اکنون بدلیل
تکمیل نبودن این زیرساخت ها در خاک
ایران است که این کریدور فعال نشده و
بازرگانان و شرکت های بین المللی عالقه
ای به بهره گیری از مزایای این کریدور
ندارند و کاالهای خود را از مسیر اقیانوس
هند ،دریای سرخ به کانال سوئز رسانده
و از آن طریق به بازار اروپا و یا به عکس

ترانزیت می کنند.
به زیرساخت های
پیش گفته باید
بهره برداری از آزاد
راه قزوین -رشت را
اضافه کرد و از طرح
اتصال گیالن(انزلی
و آستارا) به شبکه
ریلی کشور سخن
گفت؛ در نتیجه
این اتصال ،شبکه
بندری و ریلی کشور
در بنادر شمالی و
جنوبی به یکدیگر
متصل می شوند
و یکی از مهمترین
های
زیرساخت
جهت
ضروری
شروع به کار کریدور
جنوب،
شمال
ایجاد می شود و
نکته حائز اهمیت
اینکه با تکمیل این
زیرساخت و با تکیه
بر ظرفیت های
مناطق آزاد موجود
در این مسیر جایگاه ایران در ترانزیت بین
المللی در خاورمیانه آشوب زده پدید می
آورد که بهمراه خود درآمد ارزی و اشتغال
قابل توجهی را به مناطق مالی و شغلی
کشور اضافه می کند.
همه کارشناسان به این نکته مهم واقف
هستند که تنها دلیل عملیاتی نشدن
کریدور شمال -جنوب تکمیل نشدن
زیرساخت های ریلی و بندری ایران طی
سالهای اخیر است موضوعی که در دستور
کار دولت و حتی سایر کشورهای منطقه
خزر قرار دارد.
به این مزایا باید این نکته بسیار مهم را
اضافه کرد که بندر انزلی و به ویژه مجتمع
بندری کاسپین ،به دلیل دارا بودن پسکرانه
صنعتی ،تنها محدوده بندری نسل سوم
بنادر کشور است که در آن برخالف سایر
نقاط کشور ،فاصله مبادی ورود(بنادر
جنوبی) مواد اولیه به مراکز تولید و سپس
صادرات از طریق مبادی خروجی(بنادر
جنوبی) به جای چند صد کیلومتر ،مابین
 5تا  15کیلومتر است و این یعنی کاهش
هزینه حمل و نقل و قیمت تمام شده کاال.
قیاس منطقه آزاد با سایر
مناطق آزاد کشور
درخصوص میزان نزدیکی منطقه آزاد انزلی
به تهران که به همراه خود امکان بهره مندی
از تراکم جمعیتی باال و استفاده از ظرفیت
های تولیدی کارخانجات و صنایع فعال را
بهمراه خواهد داشت ،پیش از این توضیح
داده شد .اما در زمینه بررسی ارتباط مناطق
آزاد ایران با کشورهای اطراف می توان
چنین توضیح داد که منطقه آزاد چابهار از
این منظر با فاصله بسیار زیاد در نقطه اوج
قرار گرفته ،بندری که تنها بندر اقیانوسی
خاورمیانه بوده و با دارا بودن زمین های
فراوان و قرار گرفتن در یکی از  9نقطه فوق
استراتژیک جهان ،و با تکیه بر قرار گرفتن
در مبادی ورودی و خروجی کریدور شمال
جنوب ،با همپوشانی که با منطقه آزاد انزلی
در شمال کشور دارد ،می تواند زمینه حذف
دوبی و امارات متحده عربی از معادالت
تجاری-ترانزیتی خاورمیانه را پدید آورد؛
اما همین چابهار به دلیل مشکالت در
طراحی و نگاهداشت بندر و عدم اتصال به
شبکه ریلی کشور و ضعف شدید امکانات
فرودگاهی ،در اوج توانمندی! در موضع
ضعف قرار گرفته است.
منطقه آزاد قشم را می توان نقطه اوج
بانکرنیگ (سوخت زدن) کشتی های
ورودی و خروجی به خلیج فارس عنوان
نمود؛ اما به دلیل موقعیت آن در تنگه
هرمز که هنوز نگاه امنیتی در آن بر
جذابیت ها و راهبردهای اقتصادی غلبه
دارد و در صورت تغییر این نگاه(این نگاه
الزاماً در ایران وجود ندارد؛ خطر جنگ در
این آبراه مهم بین المللی از دهه شصت
شمسی احساس می شود) ،می توان
برای آن فرصت هایی برای تولید و فرآوری
جهت صادرات به کشورهای حاشیه خلیج
فارس و خاورمیانه و یا ترانزیت کاال به
کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز را
ترسیم نمود .البته باید مد نظر داشته
باشیم که در حال حاضر محصوالت
تولیدی ایرانی در حاشیه جنوبی خلیج
فارس متقاضی ندارد.
کیش به عنوان نقطه تعالی و الگوی عمل
مناطق آزاد در نقطه ای قرار گرفته که هزینه
تنعم ازتفرجگاه دوبی از حضور در مروارید
خلیج فارس ارزان تر بوده و عالوه بر این
کمبود زمین از مهمترین چالش های آن می
باشد؛ و اینکه در عدم پذیریش محصوالت

تولیدی با قشم در یک وضعیت قرار دارد.
اروند ،ماکو و ارس به دلیل قرار داشتن
در همسایگی با یک کشور از قدرت مانور
کمتری در قیاس با سایر مناطق آزاد کشور
برخوردارند .اروند با عراق و کویت هم مرز
است ،ماکو با ترکیه و ارس نیز با جمهوری
نخجوان که به عنوان بخش جدا افتاده
از کشور آذربایجان داخل کشور ارمنستان
واقع شده و تنها مسیر ارتباط زمینی آنها با
سرزمین اصلی از طریق ایران است.
محدودیت در بازار مصرف و روابط
نامتعادلی که کشورهای مزبور با ایران
داشته و یا از منظر اقتصادی در موضع
ضعف قرار دارند ،نقاط ضعف استراتژیک
مناطق مزبور را تشکیل می دهد.
در این میان منطقه آزاد انزلی به دلیل
قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال جنوب،
و ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر
و قفقاز ،می تواند عالوه بر تنوع زمینه
ارتباطی ،مسیر ارتباطی قرنهای گذشته
ایران با اروپا را بازسازی نماید.
طرح های سرمایه گذاری از
جنس دیگر در منطقه آزاد انزلی
منطقه آزاد انزلی سرشار از فرصت های بکر
برای سرمایه گذاری ،درآمد زایی و اشتغال
است .هم اکنون طرح های سرمایه گذاری
متعددی از سوی بخش سازمان عامل
در منطقه آزاد و خصوصی در این منطقه
در حال ساخت می باشد اما طرح های
پیشنهادی که تقدیم حضور می گردد از
نوع دیگری است؛ چراکه نیازمند بررسی
کارشناسانه و قالب بندی در چارچوب طرح
امکان سنجی شده سرمایه گذاری می
باشد .طرح اول در حوزه هنری و ایجاد
شهرک سینمایی است ،گیالن یکی از نقاط
و لوکیشن های سینمایی ایران است که
همه ساله چندین فیلم و سریال در آن تولید
می شود .آیا نمی توان الگوی هالیوود در
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را
در این منطقه اجرایی نمود؟! الگویی که
براساس آن با در اختیار قرار دادن زمین به
شرکت های سینمایی کشور جهت احداث
شهرک سینمایی ،با تکیه بر مزایا و معافیت
های قانونی منطقه آزاد انزلی ،زمینه تجهیز
امکانات جدید و مدرن سینمایی و بهره
گیری از مدرن ترین تکنولوژی های صنعت
سینما را فرآهم آورد.
طرح دوم؛ بعد از گذشت چندین سال
از اجرای طرح تردد خودرو با پالک
منطقه آزاد ،آیا نمی توان از بازار مصرف
خودروهای کره ای ،ژاپنی و ماشین های
سواری شرکت های اروپایی تولیدی
در چین و هند جهت فروش به مصرف
کنندگان حاشیه نشین دریای خزر استفاده
کرد .مگر نه اینکه از زمانی که ما دوبی را
دوبی ساختیم!!؟ روس ها خودروهای خود
را از دوبی خریداری کرده و از طریق همین
بندر انزلی به آستراخان ترانزیت می کنند!
با ایجاد یک شهرک نمایشگاهی دائمی
از برندهای مطرح خودرو ساز می توان
زمینه توسعه گردشگری تجاری گیالن و
تبدیل شدن انزلی به کانون خرید و فروش
برندهای معروف خودرو ساز جهان را پدید
آورد.
طرح سوم ،بهره گیری از ظرفیت های
توریسم درمانی است که با عنایت به
استانداردهای باالی پزشکی ایران و هزینه
پایین آن در قیاس با سایر کشورها می
توان از طریق همکاری با وزارت بهداشت
و شبکه علوم پزشکی کشور ،شهرک بین
المللی درمانی را در منطقه ایجاد کرد،
موضوعی که در آن با استفاده از مزایا و
معافیت های قانونی منطقه آزاد ،هزینه
ساخت و تجهیز مجموعه پیشنهادی
پایین تر از داخل کشور تمام خواهد شد
و با استفاده از مزیت قانونی مغفول مانده
تردد بدون روادید مسافر در منطقه ،رونق
گردشگری درمانی پدید می آید.
طرح چهارم و پنجم تبدیل کردن منطقه
آزاد انزلی به مرکز همایش های علمی و
مرکز نمایشگاه های بین المللی کشور
است .موضوعی که در سایه مزایا و
معافیت های قانونی آن و زیرساخت
موجود در منطقه و استان و نزدیکی آن
به تهران و حتی امکان برقراری پروازهای
بین المللی از فرودگاه رشت وجود دارد.
در نهایت باید تصریح کرد ،منطقه آزاد
انزلی هنوز رویای ناتمام گیالنی ها برای
درخشش در سپهر اقتصادی ایران ،منطقه
اوراسیا و خاورمیانه می باشد که با تکیه بر
توانمندیهای ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک
خود و مزیت های ناشی از فرهنگ غنی و
کیفیت باالی نیروی انسانی می تواند آن
را تحقق بخشد .در این مسیر همه مردم،
مسئوالن ،کارشناسان و نمایندگان مردم
در مجلس شورای اسالمی و.....موظف و
مسئول هستند و این مسئولیت در قبال
و در پاسخ به تاریخ و آیندگان نمود پیدا
می کند.

اجتماعی
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خبر

گفت و گوی ویژه

خانم کوچیک «پس از باران» پس از  11سال سکوتش را شکست؛

خیلی سعی کردم گویش گیلکی ،تصنعی از کار در نیاید
نگاه معصومانهاش در نقش دختر ساده روستایی
به دل مخاطبان تلویزیونی نشست ،آنقدر که بارها
با سرنوشت تلخش همراه شدند و با اشکهایش
گریستند .با باز یهای تاثیرگذارش در چند مجموعه،
محبوب مخاطبان سینما و تلویزیون شد اما
بعد از مدتی تصمیم به سکوتی طوالنی گرفت و
خلوتگزینی را انتخاب کرد .اکنون بعد از سالها،
مرجان محتشم روزه سکوت چند سالهاش را
شکسته و از ناگفتهها می گوید .از شایعات بی
اساس و حاشیههای دوری از عرصه تصویر… این
گفتوگو اولین مصاحبه مرجان محتشم بعد از ۱۱
سال سکوت است.
با گذشت بیش از  ۱۷سال ،هنوز سریال «پس از
باران» و شخصیتهایش در دل مردم جای دارند.
کمتر هموطنی را می توان سراغ گرفت که با
شخصیت خانوم کوچیک همدردی نکرده باشد ،با
گذشت این همه سال و تکرار چندباره این سریال
هنوز هم تماشای این سریال برای مردم جذابیت
دارد .راز این ماندگاری را کجا باید جستجو کرد؟
شما چطور با این مجموعه همراه شدید؟
متن «پس از باران» مثل همه فیلمنامههایی که در
اختیار من قرار می گرفت کامل نبود و پایان کار از قبل
تها مشخص بودند.
مشخص نبود ،البته شخصی 
من از همان ابتدای کار بازیگری تصمیم گرفتم که
گزیدهکار و کمکار باشم؛ می خواستم برای دل خودم
کار کنم .ابتدا مثل یک رمان ،فیلمنامه را مطالعه کردم
و توانستم با شخصیت خانم کوچیک ارتباط برقرار
کنم .و بعد هم با تردیدهای بسیار زیاد حضور در
مجموعه را پذیرفتم .کار در شهرستان و طوالنی بودن
پروژه بر تردیدهایم اضافه می کرد ،اما پذیرفتم.
از همان آغاز می دانستم چه من بازی کنم و چه
بازی نکنم این شخصیت ماندگار می شود و با مردم
ارتباطی خاص برقرار می کند .احساسم می گفت که
کار به دل مردم می نشیند؛ اما در مورد خودم واینکه
تا چه اندازه موفق بودم مردم باید قضاوت کنند.
برای بسیاری از مخاطبان سریال این سوال مطرح
بود که واقعا شما اهل گیالن هستید که تا این حد
خوب و باورپذیر در نقش یک دختر گیلکی صحبت
کردید ،چهره شما هم البته به مردم آن دیار شباهت
داشت و نوع پوشش و گریم مناسب هم مزید علت
بود…
ً
اصالتا تهرانی هستم و پیش از حضور در این
بنده
مجموعه شناخت چندانی راجع به زبان گیلکی
نداشتم؛ البته در حین تولید سریال هم معلمی برای
زبان گیلکی نداشتم! از ابتدای کار به من گفته بودند
نیازی به داشتن لهجه نیست ،مثل بقیه بازیگران…
اما وقتی ضبط شروع شد گفتند حتما باید با لهجه
گیلکی صحبت کنی (می خندد)؛ با این حال دست
مرا باز گذاشتند و آقای سلطانی کارگردان محترم
گفت توقع لهجه غلیظ گیلکی از من ندارند و فقط
می خواهند گویش رقیقی باشد تا شخصیت خانم
کوچیک بتواند با همه ارتباط برقرار کند .خودم خیلی
سعی کردم این گویش تصنعی از کار در نیاید و به
قول معروف توی ذوق کسی نزند و همه مخاطبان
در هر شهر و دیاری بتوانند با این لهجه ارتباط برقرار
کنند .اعتراف می کنم برایم مهم بود ،وقتی بعد از
سالها این مجموعه پخش می شود مردم احساس

خوبی داشته باشند .البته یکی دو بار در مورد یک
واژه از زندهیاد ملک مطیعی سوال کردم ،مابقی
حاصل تالش خودم بود و بس…
سریال «پس از باران» در ترسیم چهرهای واقعی
از زن ایرانی موفق و حتی پیشرو بود ،زنانی که در
دورترین نقاط ایران در شهرها و روستاها زندگی
می کنند ،با مشکالت می جنگند ،بار زندگی را بر
دوش می کشند و حضور مهم و تاثیرگذاری در روابط
اجتماعی و خانواده دارند…
به قول معروف جانا سخن از زبان ما می گویی…
دقیقا همین طور است .اگر این شخصیت تا االن
و حتی شاید سالها بعد برای مردم باورپذیر است
به همین دلیل بود .خانم کوچیک ،زن تو سری
خوری نیست؛ اگر چه حجب و حیا و بی غل و غشی
روستایی جزیی از وجودش است اما با همان سادگی
و پاکی پای آبرو و کیان خانوادهاش ایستاد و با همه
توان در صحنه حضور پیدا کرد .زنانی از این دست در
اطراف ما فراوانند ،شاید خیلی چیزها به اجبار زمان
به آنها تحمیل شده باشد اما این زنان توانستند
مصائب و مشکالت را مدیریت کنند .شخصیت
خانوم کوچیک در پس از باران نادان نیست ،دختری
است که در عین معصومیت با طبیعت انس و الفتی
خاص دارد ،اهل شعراست ،گذشت دارد اما جایی
که باید قاطع باشد ،هست و با ناراستی و نادرستی
برخورد سختی دارد .الیه الیه شخصیت این آدم برای
مردم جذاب است .اگر این شخصیت نادان و بی
عرضه بود برای مردم جذابیتی نداشت.
به نظر می رسد این نشانهها برای شما در انتخاب
نقش مهم است .در سریال «ریحانه» که بعدها
ساخته و پخش شد و اتفاقا از سریالهای پرمخاطب
و خوشساخت سیما به شمار می رفت در نقش
دختری بازی کردید که در عین پاکی و معصومیت
جریان مهمی را مدیریت می کند .تصور می کنم ارائه
تصویری درست از زنان و دختران ایرانی برای شما
بسیار مهم است…

این نکته سنجی برای من جالب
است .درکارهایی که نقشی ایفا کردم حتما با
مطالعه و بررسی همراه بوده .در سریال «ریحانه»
به درخواست خودم در نقش آسیه بازی کردم چون
در عین سکوت و آرامش ذاتی ،اتفاقهای درستی
را رقم می زند .خوشبختانه اهل خواندن ،نوشتن
و سکوت هستم و اینها به من در انتخاب و ایفای
نقش یاری می رساند .زنانی اینگونه را می شناختم
و برای بازی در این نقشها انگیزه داشته و دارم.
خیلی فیلمنامهها بوده که دوست داشتم اما به دلیل
روحیه خودم کار نکردم .معموال فیلمنامهها را ابتدا
به صورت رمان می خوانم و اگر من را درگیر کند آن
را می پذیرم .هرچند در بازیگری ادعایی ندارم اما
شخصیتهایی را بازی کردم که در عین سکوت قوی
و تاثیرگذارند.
با تمام این صحبتها مردم دلتنگ شما هستند
و دوست دارند مرجان محتشم را بار دیگر در
جعبهتلویزیون و همینطور پرده سینما ببینند ،غیبت
طوالنی و سکوت شما بازار شایعات را داغ کرده است،
فکر نمی کنید که زمانش رسیده تا دالیل کمکاری و
سکوت چندین ساله را برای عالقهمندانتان شفاف
بگویید؟
خدا را شکر لطف مردم شامل حال من بوده و همیشه
جویای احوال من هستند .روحیه خلوتگزینی من
در کمکاری و غیبت طوالنی مدتم بی تاثیر نبود .از
سویی شایعات بی پایه و افرادی که متاسفانه از آب
گلآلود ماهی می گیرند ،دست به دست هم داد و
باعث شد برای پرهیز از حاشیهها سکوت کنم .از سال
 ۸۵هیچ مصاحبهای نداشتم تا به امروز که با شبکه
آیفیلم گفتوگو کردم .در این مدت تاکید داشتم
اگر حرفی ندارم باید سکوت کنم ،اما این بازار مکاره
دنیای مجازیباعث شد عدهای از زبان من حرفهایی
بزنند که عاری از حقیقت بود و من از همین تریبون
از مردم عذرخواهی و اعالم می کنم از سال  ۹۱درگیر
مشکالت شخصی زیادی بودم ،ابتدا پدرم را از دست

دو روی سکه تلگرام

چهار سال قبل بود که
همزمان با رشد تکنولوژی
و رسانه های اجتماعی در
جامعه ایرانی ،پیام رسان
ایمان رنجکش
وایبر بعنوان اپلیکیشنی
واحد برای ارسال پیام ،عکس و فیلم بر موج توجهات سوار شد و
فراگیری بسیاری میان مردم پیدا کرد .اینگونه بود که جامعه ای که
تاکنون بدلیل محدودیت های حاکم نتوانسته بود الفبای کار با شبکه
های اجتماعی را فراگیرد ،به یکباره وارد دریای عظیمی از تالطم های
مجازی شد.
پیام رسان ها در کنار تولید ده ها ظرفیت ،از کارآفرینی گرفته تا رفع
بسیاری از نیازهای روزمره ،به طور کلی اهداف امنیتی و اجتماعی
خاصی را نیز با خود دنبال می کنند و بانیان این فضاها در پس پرده
به مدیریت و تجزیه و تحلیل جوامع می پردازند تا با جمع آوری
اطالعات مختلف از کاربران بتوانند نقاط ضعف و قدرت یک جامعه را
شناسایی و در مواقع الزم اهداف خاص خود را پیاده سازی کنند .وایبر
در کنار دارا بودن ویژگی های بسیار خود در آن مقطع ،اما برای نظام
جمهوری اسالمی و در ادامه برای مردم ایران به جهت اسرائیلی بودن
بانیان و مدیران آن نوعی تهدید محسوب می شد و همواره استفاده
و عدم استفاده از آن با چالش هایی مواجه بود.
سرانجام پس از مدت کوتاهی با قطع و وصل شدن های مداوم وایبر
و افت کیفیت خدمات رسانی آن ،به یکباره نامی جدید در عرصه
شبکه های اجتماعی به مخاطبان ایرانی عرضه شد و تلگرام توانست
در غروب وایبر ،طلوعی پرنور داشته باشد و ظرف مدت کوتاهی به
محور تحوالت رسانه ای در کشور مبدل شود.
تلگرام به خوبی با کالبد جامعه ایرانی درآمیخته شد و از آن جایی که
مالکیت آن با روسیه بود و در تقابل با غرب قرار داشت ،به نوعی برای
طبقه حاکمیتی نیز چندان تهدید محسوب نمی شد .بدین صورت
با تمایل ایرانی ها به این شبکه و نگاه مثبت دولت روحانی به بهره
برداری از کارکرد آن روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا کرد و همگان به

تلگرام پیوستند و نیازهای اطالعاتی و رسانه ای خود را با آن برطرف
می کردند.
وجود تعامل دوسویه بسیار خوب تلگرام با دولت ایران در طول این
سال های اخیر همواره قابل توجه بود و حتی زمزمه هایی از انتقال
سرورهای این شبکه اجتماعی به داخل کشور به گوش می رسید
اما اکنون در اواسط دی ماه  1396سرانجام این شبکه زیر گیوتین
فیلترینگ قرار گرفت و از دسترس ایرانیان خارج گردید .اغتشاش و
تظاهرات سراسری با عنوانی که به اعتراض به وضع معیشتی مشهود
است ،از هفته گذشته کلید آن در کشور زده شد و باعث از دسترس
خارج شدن تلگرام گردید.
عامل آن هم چیزی نبود جز کانال تلگرام معاند و پر مخاطبی به نام
آمدنیوز که نامی شناخته شده در پرداختن به مسائل سیاسی کشور در
طول این چند وقت اخیر به حساب می آمد که با وجود نقد مطلق
حاکمیت و تخریب دولتمردان اما همچنان به فعالیت خود ادامه می داد
و دولت نشان داد که تمایلی به مسدودسازی منتقدان حتی آن هایی که
به بی رحمانه ترین شکل ممکن به فضاسازی می پردازند ،ندارد.
اما این کانال تلگرامی در روزهای آغاز تظاهرات تعداد مخاطبان آن به یک
و نیم میلیون نفر رسید و توانست با کوک کردن افکارعمومی به حضور در
خیابان ها و فعالیت و تخریب اموال عمومی مثل آموزش های ساخت
بمب دستی ،دامن بزند که متاسفانه به نتیجه دلخواه خود نیز رسید.
همین باعث شد تا با هوشمندی وزیر ارتباطات فعلی دولت دوازدهم
بتواند بهانه ترویج خشونت توسط آمدنیوز را به مدیرعامل تلگرام گوشزد
نماید و بالفاصله نیز واکنش پاول دوروف موسس این شبکه را بدنبال
داشت و در سریع ترین زمان ممکن آمدنیوز به طور کلی از دسترس خارج
شد.ولی این پایان کار نبود چرا که خاصیت شبکه های اجتماعی پذیرای
محدودیت های حاکم نیست و پاک کردن یک کانال همانا و ساختن
و شروع بکار کانالی دیگر همانا و با وجود حذف شدن چندین شاخه از
کانال های آمدنیوز و اصرار ایران به از دست دسترس خارج کردن تمام
کانال های زیر شاخه آن ،با مقاومت اپراتورهای تلگرام مواجه شد که
سرانجام دریافتند که بیش از این زورشان به مدیریت این شبکه اجتماعی
نمی رسد و در نهایت با تصمیم سطوح عالی امنیتی کشور تلگرام به
صورت موقت فیلتر شد.

دادم ،مدت کوتاهی بعد دست اجل برادرم را از من
گرفت و هشت ماه پیش هم مادرم به رحمت خدا
رفت .این سالها و روزهای سخت مرا تنها کرد
وخودم را بی پشتوانه دیدم ،از طرفی فرصت برای
عدهای مهیا شد تا با شایعات بی اساس اسباب آزار
و اذیت مرا مهیا کنند ،با این حال مردم انقدر آگاه
بودند که شایعات را باور نکنند و همیشه من را مورد
لطف خود قرار دادند.
بازخوردهایی که از مردم می گیریم گویای این
واقعیت است که مردم بی صبرانه بازگشت شما را
به عرصه هنر را انتظار می کشند و دوست دارند شما
را بار دیگر در عالم بازیگری موفق و پرکار ببینند .از
سریال خاطر ه انگیز «پس از باران» که این روزها از
شبکه آیفیلم بازپخش می شود خاطره خاصی که
برای مخاطبان ما جالب باشد ،تعریف می کنید؟
همه کم و بیش از سختیهای کار آگاهند و می دانند
چه مراحل دشواری دارد .این سریال برای من پر از
خاطرات تلخ و شیرین است .دختری که در کوه و
جنگل زندگی بی پیرایهای را تجربه می کند و بعد
مجبور به ازدواج با خان آن دیار می شودُ .
خب این
روایتها به دنبال هم فیلمبرداری نشده ،مثال صبح
قسمتی که از ارباب به شدت کتک خورده و آسیب
دیده را باید بازی می کردم و عصر در حالی که هنوز
در دل طبیعت شعر می خوانم و رویاهایم را با کوه
و دشت و جنگل قسمت می کنم… حفظ حس این
لحظات برای بازیگر بسیار دشوار است ،به ویژه نقشی
که تا این حد چالش حسی دارد .همه اینها وقتی
پشت سر هم نیست هم سختی دارد و هم شیرینی.
آب و هوای سردزمستان و محلی که ما فیلمبرداری
می کردیم و لوکیشن سریال که چقدر زیبا و دست
نیافتنی بود ،اینها دنیایی از خاطره است.
بازگشت به دنیای تصویر برایتان چه قدر مهم است؟
در حال حاضر تالش می کنم آرامشم را به دست
بیاورم و بعد از زخمی که با از دست دادن عزیزانم بر
پیکرم نشسته بتوانم مثل سابق مقاوم باشم .اما دلم
می خواهد نوشتههایم چاپ شود .زندهیاد علی معلم
نازنین بارها از من خواست این نوشتهها را منتشر
کنم که هربار این کار را به تاخیر انداختم اما فکر می
کنم زمان آن رسیده تا با نوشتههایم با مردم سخن
بگویم .شاید برای بازیگری نیاز به مجال دیگری دارم
و حرف آخر…
وجودم سرشار از حس قدرشناسی نسبت به شبکه
محترم آیفیلم است .از شما می خواهم که صدای مرا
به گوش مردم برسانید ،به خصوص آدمهایی مثل
من که سایت و صفحه مجازی ندارند و متاسفانه
عدهای در شبکههای اجتماعی از اسم امثال من سوء
استفاده می کنند .شایعات بی پایه و اساس در مورد
من کم نبوده ،از ماجرای مهاجرت و حرفهایی از زبان
من در مورد فساد در سینما و عرصه هنر و… همه
را تکذیب می کنم .این حرفها دروغی بیش نبوده
و نیست .حق مردم دانستن حقیقت است .در این
مجال اعالم می کنم فعالیتی در دنیای مجازی ندارم.
همه تالشم را می کنم که به زودی با مردم صحبت
کنم و آنچه دوست دارند بدانند با آنها در میان
بگذارم .می خواهم از طریق شبکه آیفیلم به مردم
بگویم که به دلیل شرایط سختی که داشتم نتوانستم
در خدمتشان باشم ،امیدوارم به زودی فرصت دست
بدهد تا بتوانم با مردم دیداری تازه کنم.
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حبیب ،یک سال و نیم پس
از مرگ مجوز گرفت

حبیب محبیان خواننده موسیقی پاپ
مدتها به عنوان خواننده اصطالحا
لسآنجلسی در خارج از ایران فعالیت
میکرد و چند سال قبل با وعده برخی
مسئوالن کشور به ایران بازگشت اما
مجوز فعالیت نگرفت .حال یکسال و
نیم پس از درگذشت حبیب مجوز انتشار
اثری با تصویر و صدای او منتشر شده
است.
موزیک ویدئوی «دیره» با صدای
احمدرضا محبیان و سمیر زند و
همچنین با تصویر و صدای نه چندان
شفاف زندهیاد «حبیب محبیان» از دفتر
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مجوز انتشار گرفت.
این در حالی است که فروردین ماه امسال
قطعه صوتی «دیره» از دفتر موسیقی
مجوز انتشار گرفته بود؛ و ویدئوی
مربوط به این اثر که در بخشهایی از آن
بریدههایی از فیلمهای مربوط به حبیب
محبیان و صدای نه چندان شفاف او
استفاده شده مجوز انتشار دریافت کرد.
موزیک ویدئوی قطعه «دیره» که پیش
از این به صورت تک آهنگ رسمی و
مجوزدار منتشر شده بود ،پس از بازبینی
در شورای صدور مجوز دفتر موسیقی
وزارت ارشاد ،با مجوز رسمی اجازه نشر
پیدا کرد.
این اتفاق در حالی رخ داده که «حبیب
محبیان» در تمام سالهایی که به ایران
بازگشته بود و در شمال کشور ساکن
بود ،هرگز اجازه فعالیت رسمی در بازار
موسیقی داخلی را پیدا نکرد تا سرانجام
در تاریخ  ۲۱خرداد سال  ۹۵به دلیل
ایست قلبی درگذشت.
حبیب در  ۴مهر  ۱۳۳۱در شمران تهران
بهدنیا آمد .در خانواد ٔه او ،برادرانش نیز
به موسیقی عالقه داشتند اما تنها خود
حبیب به موسیقی حرفهای روی آورد.
با وجود تمایل سایر برادرانش به ویولن،
عالقهٔ او از ابتدا به گیتار بود .دوران
نوجوانی حبیب مصادف با پیدایش
گروه بیتلز در دهه  ۶۰میالدی اروپا شد
و همین موضوع عالقهٔ بیشتر او به
موسیقی را پدید آورد .با پذیرفته شدن در
آزمون صداوسیما ،زیر نظر مرتضی حنانه
به فراگیری اصول و تدابیر آهنگسازی
روی آورد.
حبیب بعدها توانست بهعنوان خواننده
در تلویزیون استخدام شود .او بعد از
 ۲سال از استخدام در رادیو و تلویزیون
به خدمت سربازی رفت و در آنجا نیز
خواننده باشگاه افسران بود .حبیب پیش
از انقالب با انتشار آثاری چون «من مرد
تنهای شبم» به شهرت رسید و سه سال
پس از پیروزی انقالب به آمریکا مهاجرت
کرد تا فعالیتهای موسیقیاییاش را
خارج از ایران ادامه دهد.
بعدها در سال  ۱۳۸۸حبیب به ایران
بازگشت اما تا زمان درگذشتاش در ۲۱
خرداد  ۱۳۹۵اجازه انتشار آلبوم و برگزاری
کنسرت پیدا نکرد.

اتفاق جالب در مورد فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام این بود که عمر استفاده

نکردن کاربران از این شبکه به کمتر از چند ساعت رسید و بالفاصله با تهیه خبر

فیلترشکن و سایر راه های عبور از دست فیلترینگ ،مجددا به این شبکه
متصل شده و اخبار و اطالعات را به راحتی پیگیری کردند.
البته الزم به یادآوری است که فیلترکردن اینترنت و شبکه های
اجتماعی در مواقع بحران و امنیتی شدن فضا در خیلی از کشورها
اتفاق می افتد اما تجربه نشان داده که جوینده یابنده است! و این
عملیات شاید تنها برای چند ساعت کابران را با مشکل مواجه کند و
حداکثر بعد از گذشت یک روز ،مجددا همگان با دور زدن فیلترینگ به
شبکه دلخواه خود متصل می شوند و عمال کارکرد دائمی ندارد.
اما قطع و وصل و از دسترس خارج شدن مداوم این شبکه ها در طول این
چند روز اخیر بیش از آنکه به کاهش آشوب ها کمک کند در حال ضربه
به کارکردهای مثبت آن است .تلگرام با  40میلیون کاربر و اینستاگرام با 35
میلیون کاربر ایرانی و از همه مهم تر چیزی بالغ بر  15هزار کسب و کار ایرانی در
این فضا وجود دارد که به صورت کام ً
ال مجازی اداره می شود و محدودیت
های فعلی گمان از ایجاد نگرانی هایی بر سر آینده کسب و کارهای
وابسته به این شبکه های اجتماعی می دهد.هر چند مسئوالن متولی این
مسدودسازی ها را کامال موقتی عنوان کرده اند و وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات هم گفت :قطع دائمی شبکه های اجتماعی صحت ندارد و انتشار
اینگونه شایعات بی اساس و به منظور بدبینی عمومی مطرح می گردند.
محمد جواد آذری جهرمی همچنین توضیح داد که یکی از جهتگیریهای
دولت برای حل معضل بیکاری ،توسعه کسبوکارهای نوپا و تقویت
فضای مجازی بوده و خواهد بود .وظیفه دارم از صدها هزار هموطن
عزیزی که به دلیل شرایط اخیر متضرر شدهاند عذرخواهی کنم .با بازگشت
آرامش در حال مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیتها
هستیم.اغتشاش و تخریب خیابانی و اموالی که متعلق به همه ماست
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و امیدواریم هرچه سریع تر دسته
خشمگین مردم از چنین برخوردهایی دست بردارند و شیوه نرم مطالبه
گری را بیاموزند .امید است در پایان این مسائل ،آن قدر دیر نشده باشد
که بفهمیم نه تنها با آشوبگری در درخواست هایمان فرجی حاصل نشد
بلکه همان ذره اعتماد و گام های سختی که برای رفع نیازهای مردم و
جوانان در حال انجام بود ،از دست رفته باشد.

چاپ کتاب در گیالن
رونق گرفت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن
از رشد  ٢٠درصدی چاپ کتاب در  ٩ماهه
سال  ٩٦نسبت به سال قبل خبر داد .
فیروز فاضلی اظهار داشت:ناشران گیالن
با چاپ  ٦٤٧عنوان کتاب در مدت یادشده
با رشد  ٢٠درصدی روبه رو بوده اند.
وی با تاکید بر رونق دوباره چاپ کتاب
در استان افزود :ناشران گیالن طی ٩
ماه اول امسال بیش از  ٩٣٢هزار نسخه
کتاب به چاپ رساندند که در مقیاس با
 ٧٨٣هزار نسخه کتاب چاپ شده در سال
قبل در این بخش نیز رشد  ٢٠درصدی را
تجربه کردند.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گیالن ،در این بازه زمانی  ١٥٥عنوان کتاب
به شمارگان  ٣٨٦هزار جلد با موضوع
کودک و نوجوان و  ٣٥عنوان با شمارگان
 ١٣٤هزار جلد با موضوع معارف دینی در
این استان منتشر شده است.
فاضلی افزود :در میان کتابهای چاپ
شده  ٥٩٩عنوان تألیفی و  ٣٤عنوان
ترجمه و از  ٤٤٦عنوان کتاب چاپ اول
و  ٢٠١عنوان نیز چاپ مجدد بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با
اشاره به حمایت همه جانبه این ادارهکل
از ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
گفت :در حال حاضر  ٣٥انتشاراتی فعال
در استان گیالن به امر انتشار کتاب
مشغول می باشند.
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طنز

شرح احواالت پروفسور
سمیعی

در منزلت مقام او همین بس که با
کراوات به صدا و سیما میشد و کسی را
به پنسش هم حساب نکرد .او را گفتند:
«چگونه به این مقام رسیدی؟» گفت« :در
زندگی هیچکس را نشناختم» و حقا که
راست میگفت و نمیشناخت.
حسام حیدری در ستون طنز روزنامه قانون
نوشت :آن جراح متشخص ،آن پزشک
متخصص ،آن در کار مغز و اعصاب ،آن
مبادی آداب ،آن چهره ماندگار ،آن دارای
جمالت قصار ،آن پروفسور ماهر ،آن همه
جا حاضر ،آن میهمان دورهمی و ،۹۰آنکه
مرتب به تلویزیون میرود ،آن شاگرد
کورت شورمن ،آن برگشته به میهن ،آن
با وجود مشکل قافیه از استادان قدیمی،
شیخنا و موالنا پروفسور مجید سمیعی
(کثر ا… فالوئره) مجاهدتی عظیم و شأنی
رفیع داشت و در جمله علوم ،عالم بود و
مولود او از رشت بود و به آلمان اوفتاد و
طبابت آموخت مگر پروفسور شد .پس
جراحی مغز و اعصاب میکرد و تومور
خوشخیم و بدخیم بیرون میکشید و
دستگاه عصبی محیطی ترمیم میکرد.
نقل است کلینیک تخصصی و بیمارستان
گردالی داشت و بیماران بر خالف میلشان
بدانجا میرفتند و درمان میشدند .او را
گفتند« :این حالت با مریضان چرا کنی؟ و
چرا به زور درمانشان کنی؟» گفت« :اون
نمیدونه مریضه .من که میدونم اون
مریضه» رحمه ا… علیه.
ابتدای حال او آن بود که بزرگی از ادمینان
تلگرام به خواب دید؛ سر در گوشی فرو
برده و پیام ارسال میکرد و پست
میگذاشت .گفت« :چه میکنی؟»
ادمین گفت« :پول در میآورم» .پس
مجید را از این سخن آتشی بر دل افتاد
که هیچ گاه فرو ننشست و بیدار شد و راه
تلگرام در پیش گرفت .پس کانال «جوک
نامحدود» و «تو رو خدا با احتیاط»
افتتاح کرد و آموزش درمان بیرونروی با
چای و لیمو میگذاشت و دمنوش الغری
میفروخت و قول داده بود اگر به ۱۰k
برسد ،برنامه رژیم الکسیس سانچز در
کانالش بگذارد.
پس لختی نگذشته کارش سکه شد و
مامانها و شوهر عمهها پیامهایش
میخواندند و اجرا میکردند و در
گروههای فامیلی فوروارد میکردند.
فوروارد کردنی .او را گفتند« :تا مقام شاخ
تلگرام شدن چند منزل است؟» گفت:
«اول حکایتهای آموزنده کوروش کبیر
و برادرش ،دیوم صبح آدینهتون به خیر،
سیوم استیکر دسته گل و قلب و کبد،
چهارم زود بزن روش تا پاک نکردم ،پنجم
این پیام رو چهارصد بار فوروارد کن یک
نفر نکرد شرحه شرحه شد» و همین طور
میگفت.
در منزلت مقام او همین بس که با
کراوات به صدا و سیما میشد و کسی را
به پنسش هم حساب نکرد .او را گفتند:
«چگونه به این مقام رسیدی؟» گفت« :در
زندگی هیچکس را نشناختم» و حقا که
راست میگفت و نمیشناخت.
همچنین آوردهاند روزی با شیخ ساالر
عقیلی در جایی نشسته بودند و من باب
ناشناختههایشان سخن میراندند و
کلکلی بود .ساالر گفت« :من شبکه من و
تو و بیبیسی و آی.فیلم هیچ نشناسم»
پروفسور گفت« :من رییسجمهور و وزرا و
نمایندگان مجلس نیز نشناسم» شیختنا
و موالتنا سحر قریشی (منقلبها شدید،
اعصابها ضعیف) از آنجا میگذشت .آن دو
بدید .گفت« :وااااای برادران تاچیبانا…
چقدر پیر شدید شماااا».
نقل است او را گفتند« :توانی جراحی مغز
را در کانال آموزش دهی؟» گفت«:آره،
اول جمجه رو باز میکنم… حاال آروم
آروم دستم رو میکنم تو مغزت» و
همین طور میگفت .و او همان است
که شیخنا و موالنا جواد خیابانی در باب
او گوید« :پروفسور سمیعی هیچ نسبتی
با پروفسور حسابی نداره به خصوص با
ایرجشون».
نقل است که جمالت قصار فراوان داشت
و در این طریقش با حسین پناهی و اُ ُرد
بزرگ و مارک تواین رقابتی بود .شیخنا
و موالنا فامیل دور را گفتند« :تو جمله
قصار بیشتر داری یا پروفسور؟» گفت:
«چه گویی که نهایت میدان قصارگویان
و سخن بزرگان نویسان ،بدایت پروفسور
است و جمالت قصار ما جمالت قصار
سمیعی را باد در پیت زدن ماند».
در آخر کار او آوردهاند که قابضالروح بر او
وارد شد و او را برد .لختی گذشت و در کانال
پست جدید آمد« :سالم ،قابضالروحم .با
همکاری پروفسور سیمعی از اون دنیا یه
کانال زدم برا آموزش مرگ و میر .چند تا
فیلم خوب گذاشتم .زود فالو کنید تا فیلتر
نشده» تمه.

اجتماعی
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گزارش

پاسخ به ابهامات سانچی؛

چرا پرچم پاناما بهروی نفتکش ایرانی نصب بود؟
اصالتاً این نفتکش بهصورت
شرکت  Bright Shippingدر
خارج از کشور ثبت شده؛ مالکیت
این کشتیها از نظر مستعمراتی
متعلق به شرکت ملی نفتکش
نیست اما ما بهعنوان اداره کننده
این کشتیها یا مدیریت کننده
این کشتیها هستیم.
به گزارش تسنیم ،ابهامات
متعددی در خصوص نفتکش
ایرانی سانچی که دو روز پیش،
پس از  8روز سوختن بهروی آب،
بههمراه پیکر سرنشینانش غرق
شد ،در فضای مجازی ،رسانههای
داخلی و خارجی و حتی بین مردم
مطرح میشود که با جمعآوری
این ابهامات و گفتوگو با
کاپیتان محسن بهرامی ،دریانورد
باسابقه کشورمان که مسئولیت
سخنگویی کمیته اضطرار سانحه
نفتکش سانچی را بهعهده داشته،
پاسخ هر ابهام را یافته است.
چرا نفتکش ایرانی با پرچم کشور
پاناما تردد میکرد؟
کاپیتان محسن بهرامی :اصالتاً
این نفتکش بهصورت شرکت
 Bright Shippingدر خارج از
کشور ثبت شده؛ مالکیت این
کشتیها از نظر مستعمراتی
متعلق به شرکت ملی نفتکش
نیست اما ما بهعنوان اداره کننده
این کشتیها یا مدیریت کننده
این کشتیها هستیم.
از آنجایی که این نفتکش
در کشور پاناما ثبت شده،
میبایست با پرچم پاناما تردد
کند .کشورهایی در دنیا هستند
که با وجود آنکه کشورهای بزرگی
نیستند اما در بحث مارکتینگ
حملونقل دریایی در دنیا مطرح
هستند ،از جمله این کشورها
میتوان به لیبریا ،قبرس ،مالت و
پاناما اشاره کرد که اگر پرچم این
کشورها بهروی کشتی یا نفتکش
نصب باشد ،بهمعنای این است
که آن کشتی یا نفتکش در این
کشورها ثبت شده و قوانین و
استانداردهای راحتتری برای
مدیریت کنندگان این کشتیها و
نفتکشها دارند .عالوه بر راحتی
کار برای اداره کنندگان نفتکشها
و کشتیهایی که تحت پرچم
این کشورها هستند ،بهدلیل
فعال بودن این کشورها در بحث
مارکتینگ حملونقل دریایی،
ثبت نفتکشها و کشتیها در
این کشورها ،هزینههای کمتر و
توجیه اقتصادی بیشتری برای
مالکان و اداره کنندگان کشتیها
و نفتکشها بهدنبال دارد.
در مجموع  70تا  80درصد تناژ
کشتیهای بزرگ و اقیانوسپیما
در این کشورها ثبت شده است.

این موضوع در تمامی جهان
مطرح است و تنها مربوط به
ایران نیست .این نیست که
فقط نفتکشهای ایرانی با پرچم
کشورهای اینچنینی تردد کنند،
بلکه کشورهای مختلف آسیایی و
اروپایی اقدام به این کار میکنند،
مث ً
ال کشوری چون انگلستان
بخش اعظمی از کشتیهای
خود را در مناطق آزاد خود یا
دیگر کشورها به ثبت رسانده
است ،مث ً
ال در برخی کشورها
چون انگلستان قوانینی وجود
داشت که اگر کشتی در این
کشور به ثبت برسد ،باید فرمانده
و سرمهندس آن ّ
ملیت انگلیسی
داشته باشند و با توجه به اینکه
دریانوردان انگلیسی نسبت به
ناوگان این کشور کم بودند ،این
گونه قوانین مشکالتی را برای
کشتیهایی که در انگلستان ثبت
شده بود بهوجود آورد ،اما برای
کشتیهایی که در کشورهایی
چون پاناما ثبت میشوند ،این
قبیل قوانین دستوپاگیر وجود
ندارد.
در حال حاضر نفتکشها و
کشتیهایی که در کشور پاناما
ثبت شدهاند و با پرچم این کشور
تردد میکنند از نظر تناژ ،با چند
کشور اروپایی برابری میکند و
مربوط به کشورهای مختلف
آسیایی و اروپایی هستند.

آیا مقصد نفتکش ایرانی کره
شمالی بود؟
کاپیتان محسن بهرامی :اینکه
عنوان شده نفتکش ایرانی به کره
شمالی می رفته و برای رسیدن
به سواحل این کشور تغییر مسیر
داده ،باید پرسید برای چه به کره
شمالی می رفته؟ قاعدتا با توجه
به محموله بزرگ میعانات گازی
که در این نفتکش وجود داشت،
مقصد این نفتکش جایی بوده
که این محموله را تحویل دهد.
اینکه عنوان شود ،این محموله
را به مقصد کره شمالی حمل
می کرده ،حرفی بسیار بی پایه
و اساس است .چرا که مقصد
این محموله کامال از نظر تمامی
مستندات مشخص است .اجاره
کننده کشتی مشخص است.
بارنامه دارد و مبدأ و مقصد در
بارنامه معتبر ذکر شده است.
این محموله از طرف شرکت های
مطرح بیمه دنیا بیمه شده است.
در بیمه نامه مسیر حرکت ،اجاره
کننده که شرکتی از کره جنوبی
بوده و تمامی مدارک و مستندات
موجود است .بدون مشخص
بودن تمامی مسائل ،شرکت های
بیمه ای اقدام به بیمه محموله
نمی کردند .یعنی پیش از آنکه
نفتکش از سواحل ایران حرکت
کند ،از نظر شرکت های بیمه،

بازرگانی دو کشور و  ...مشخص
بود که مقصد این کشتی کره
جنوبی است .تمامی مدارک و
مستندات موجود است و این
چیزی نیست که بتوان خالف
مدارک و مستندات حرفی زد یا
اقدام کرد .این حرف که مقصد
این کشتی کره جنوبی نبوده،
بلکه کره شمالی بوده ،به اندازه
ای بی اساس و بی پایه است که
اصال ضرورتی برای پاسخگویی به
آن وجود ندارد.
هر کس که اندکی به مباحث
دریایی آشنایی داشته باشد می
داند که محموله ای  111هزار تنی
از میعانات گازی که به این شکل،
چارترکننده و خریدار آن مشخص
است ،نمی تواند مسیری غیر از
مسیر مشخص شده را طی کند
و اساسا اگر تمامی مدارک شفاف
و واضح نباشد ،هیچ شرکت بیمه
ای محموله را بیمه نمی کند و
چنین حجم محموله ای نیز بدون
بیمه حمل نمی شود.
آیا رادارهای نفتکش ایرانی در
زمان بروز حادثه خاموش بوده
است؟
کاپیتان محسن بهرامی :در
کشتی های بزرگ سیستمی
به عنوان سیستم شناسایی
اتوماتیک وجود دارد که یکسری
اطالعات را از کشتی به اطراف

ارسال می کند و از کشتی های
اطراف نیز یکسری از اطالعات را
دریافت می کند و روی صفحه
ای ،کشتی های دیگر را با شکل
نمادین نشان می دهد .در این
صفحه اطالعاتی شامل نام
کشتی ،نوع کشتی ،مسیر حرکت
کشتی ،سرعت کشتی و چند
اطالعات اولیه دیگر را نشان می
دهد .این سیستم  AISهم از
طریق ایستگاههای خشکی و هم
از طریق ماهواره قابل رهگیری
است .نفتکش ما از آنجایی که
در مسافت بیش از  160مایلی
خشکی قرار داشت ،ایستگاههای
خشکی چیزی را ثبت نکردند؛ اما
قاعدتاً ایستگاههای ماهواره می
بایست این اطالعات  AISرا ثبت
می کردند ،اما اینگونه نشد.
شنیده ها حاکی از این است که
از چند ساعت قبل از بروز حادثه،
اطالعات هم نفتکش ایرانی و هم
کشتی چینی ثبت نشده است.
اساسا این سیستم به معنای رادار
نیست .اما در خصوص اینکه
چرا اطالعاتی ثبت نشده ،ما با
مسئوالن چینی صبحت کردیم و
چیزی که شنیدیم این بود که در
آن منطقه به دلیل شلوغی هایی
که وجود دارد احتمال اینکه این
سیستم  AISاز کار بیفتد هست.
اما اینکه خاموش شدن AIS
چیزی باشد که بخواهد قطعا

باعث بروز اختالل خیلی بزرگی در
ناوبری شود و منجر به تصادف
شود ،اینگونه نیست .این وسیله
ای است که نصب آن بر روی
کشتی های بزرگ حدود  15سال
است که اجباری شده و پیش از
آن ،برای سالها کشتی های بزرگ
بدون چنین وسیله ای تردد
می کردند و مشکلی هم برای
آنها رخ نمی داد .وجود چنین
سیستمی در واقع کمک می
کند تا یک کشتی در زمان تردد،
شناسایی بهتری نسبت به اطراف
خود داشته باشد ،اما لزوما این
نیست که اگر این سیستم نباشد،
تصادف ایجاد می شود .کشتی
های زیر  300تن نیز الزامی برای
داشتن چنین وسیله ای ندارند
و مشکلی هم در ترددهای خود
پیدا نمی کنند.
در مجموع هیچ مستنداتی
مبنی بر اینکه به جز این سیستم
شناسایی هوشمند و سیگنالهایی
که از کشتی ایرانی و چینی
دریافت نشده ،رادارها و یا دیگر
سیستم های ناوبری خاموش
بوده یا اختاللی داشته اند وجود
ندارد و باید منتظر بازشدن جعبه
سیاه نفتکش بمانیم.

ترانه های فولکلوریک گیالن منتشر شد؛

استاد فریدون پوررضا از دغدغه انتشار کتابش با ایرنا سخن گفته بود
هنوز صدایش را در مصاحبه مردادماه سال 87
با ایرنا به خاطر دارم؛ استاد فریدون پوررضا
فولکلوریست و پژوهشگر شهیر گیالنی در این
مصاحبه ،کتاب ' موسیقی فولکلوریک گیالن ' را
در صورت انتشار ،اتفاق بزرگی در عرصه پژوهش
های موسیقی فولکلوریک ایران توصیف کرده بود
.
اسطوره آواز گیالن تنها به خواندن بسنده نکرد؛
رگه های موسیقی فولکلور را در ارتفاعاتی مه
آلود و جنگل گون ،اعماق شالیزارهایی به وسعت
گیالن و یک به یک کلبه های چوبی جسته بود
و ثمر تحقیقش کتابی شد با عنوان ' ترانه های
فولکلوریک گیالن ' که انتشارش دغدغه استاد در
زمان حیات بود.
صدای استاد با تناژی به غم نشسته در سریال
پس از باران به خانه های تمام ایرانیان راه
یافت و جامعه ای را با خویش همراه ساخت و
در مردادماه سال  87در مصاحبه ای اختصاصی
با ایرنا با عنوان ' موسیقی گیالن ؛ تالری خوش
هوا بی آب و دانه ' از دغدغه انتشار این کتاب
گفت و امروز خرسندیم که خبر رونمایی از آن
منتشر می شود.
حامد پورشعبان ویراستار کتاب یادشده در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت :استاد فریدون
پوررضا در ارتباط با این کتاب ،در مجله های
گیالن نیز به صحبت پرداخته و بخش هایی از آن

را معرفی کرده بود.وی اظهار کرد :کتاب ترانه های
فولکلوریک گیالن حاوی مجموعه ای از ترانه های
گیلکی و تالشی اجرا شده توسط ایشان است.
وی ادامه داد :گفتاری در باب موسیقی ،موسیقی
گیالن در اعصار گذشته  ،موسیقی و ترانه های
اصیل روستایی بخش هایی از کتاب است که با
رویکرد جامعه شناسانه به آن پرداخته شده است.
پورشعبان بیان کرد :کتاب یادشده حاصل سال
ها زحمات پژوهشی استاد پوررضاست که در آن
هم به مقام های آوازی و هم مقام های سازی،
پرداخته شده است.
استاد فریدون پوررضا خواننده خوش آوا ،
استاد و کارشناس موسیقی فولکلور ،مدرس و
پژوهشگر موسیقی بومی گیالن سوم مهرماه
1311خورشیدی در لشت نشاء از توابع شهرستان
رشت دیده به هستی گشود و غروب بیست و
سوم فروردین ماه سال  1391خلیج ژرف نگاهش
را فروبست.
همیشه خندان بود و لحن گفتارش حال و هوایی
مملو از همان موسیقی برآمده از دل شالیکاران،
صیادان خشنود از تور پر ماهی ،هیاهوی
چایکاران هنگام چینش برگ سبز بوته های چای
و صدای شکستن کنده زیر ضربه های تبر جنگل
نشینان را داشت.
خاطرم هیاهویی است از حرفهایش؛ پیر آواز
گیالن هراسناک بود مبادا موسیقی بیگانه که

حتی در خانه خودشان هم به اختناق مبتال شده،
به خورد مردم داده شود و بی هیچ سالم و علیکی
با گذشته سر آخر هیچ شویم.
پیکرش بی جان شده اما صدایش در گوشم
جاودان؛ فضای رسانه ها را بایستی با موسیقی
مردمی و ملی دمساز نمود و به پرواز درآورد'.
به گزارش خبرنگار ایرنا استاد پوررضا در طول
بیش از نیم قرن فعالیت هنری خود در عرصه
موسیقی فولکلور گیالن حدود  469ترانه فولکلور
و شبه فولکلور گیلکی را با لهجه های شرق و
غرب گیالن اجرا ،بازسازی و بازخوانی کرد.
از میان این ترانه ها  280ترانه فولکلور را
بازسازی و دوباره خوانی و ملودی یکصد
ترانه را خود تنظیم کرد؛ این ترانه ها مایه
های مختلف زندگی گیل مردان و گیل زنان از
شادی و اندوه ،کار و تالش ،تاریخ و حماسه،
عشق و وفا و  ...را منعکس کرد .می گیالن،
رعنا ،سیا ابران ،تی تی ،بارش ،بوشو بوشو،
جان گیالن ،ای وارون ای وارون ،شالیزار ،بزن
چوپان ،عروس گوله و چه بسیار دیگر برای
همیشه نسل ها ماندگار شد.
**توضیح :مصاحبه با زنده یاد استاد فریدون
پوررضا با حضور گروه ایرنا در منزل ایشان
انجام و گزارش آن با عنوان ' موسیقی گیالن،
تالر خوش هوا بی آب و دانه' در تاریخ هفتم
مردادماه سال  1387منتشر شد.

ورزشی
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آخرین مالک

چند سالی است که در رشت ،هر کسی صبح
زودتر از خواب بلند می شود ،می تواند ادعا کند
مالک باشگاه سپیدرود است.
در دهه های  50و  60و حتی  70باشگاه سپیدرود
علیرغم همه نداری هایش ،یک پوئن مثبت
داشت ،و آن هواداران خونگرم و دو آتیشه که
هنوز هم تحت عنوان تیفوسی ها ،گوشه ای
از ورزشگاه عضدی رشت را اشغال کرده اند و
باعث شدند در نظرسنجی برنامه نود از بین این
همه باشگاه لیگ برتری و بزرگ ،تیم سپیدرود
لیگ یکی (در زمان انجام نظرسنجی) به عنوان
چهارمین تیم پرطرفدار کشور شناخته شود.
در دهه  80نیز اگرچه به لحاظ نتیجه گرایی تیم
سپیدرود توفیق چندانی – حاال عمدا یا سهوا –
نداشت ،اما ذکر این نکته که زوج سعید نجفی و
فرهاد حسین پور تقریبا یک دهه کامل مدیریت
مالی و فنی تیم را برعهده داشته اند را باید از نقاط
قوت آن دانست.
با واگذاری باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود ،در
اوایل دهه  90به اداره کل ورزش و جوانان استان
گیالن ،این باشگاه روزگاری کامال برعکس دهه
 80را طی کرد؛ یعنی هر چقدر در کسب نتیجه
ضعیف عمل شده بود این بار سپیدرود در سریع
ترین زمان ممکن پله های ترقی را طی کرد و
ظرف مدت چهار سال اکنون در لیگ برتر فوتبال
کشورمان حضور دارد و در بحث مدیریت نیز
هرچقدر در دهه هشتاد ثبات وجود داشت این
بار اما هر شش ماه با تغییر مدیریت در سطح
کالن باشگاه روبه رو بودیم به گونه ای که هر
کس و ناکسی ،حتی فردی که  20هزار تومان

در حسابش یافت نمی شد به خود جرات داد،
وارد کارزار شود و ادعا کند می خواهد مالک این
باشگاه شود و مدیران ما را به سخره بگیرد.
در دهه  ،90ابتدا رامین طاعتی کتابدار و انوش
جهانی شمشیرباز ،سپس نقی صیاد ماهیگیر و
جمشید غالمی مرغدار و محمد پورمحسن پاسدار
و در ادامه میرشهاب مومنی موقت ،کیومرث بیات
شطرنج باز ،همه این اسامی که مشاهده می
کنید هر کدام کمتر از چند ماه مدیریت و مالکیت
باشگاه بزرگ سپیدرود را بر عهده داشتند و البته
بودند افراد دیگری چون علیرضا سحرخیز وکیل
و رسانه چی و حسین صالح الستیک فروش و
دیگرانی که مدعی بودند سهام دار باشگاه هستند
و شاید افراد دیگری هم باشند و ما نامی از آنها
نشیده باشیم.
از مشتاقانی چون سیروس محجوب و حسین
هدایتی و امیر عابدینی و گروهی به نام
پیشکسوتان پرسپولیس و خلیل زاده هتل
کادوس و چندین و چند سرمایه گذار نام آشنا
و غریبه نیز بگذریم که بسیار عالقمند در اختیار
گرفتن باشگاه سپیدرود بودند .حتی مربیان
سپیدرود نیز خود را مالک باشگاه می دانستند.
تعدادی هم نماینده مجلس و عضو شورای قدیم
و جدید ،شهردار و فرماندار نیز عضو هیات مدیره
شدند و خودشان هم نفهمیدند چرا امدند و چرا
رفتند؟
خالصه همانطور که در ابتدای یادداشت عرض
کردم هر کسی صبح زودتر بیدار می شد می
خواست مالک باشگاه سپیدرود شود حتی
خیل عظیم بیکارانی که دنبال شغل می گشتند

این وسط فقط خواجه
حافظ شیراز اقدامی
برای خرید باشگاه نکرده
بود.
واقعا چرا اینگونه با
باشگاه بزرگ سپیدرود
رشت برخورد شد؟
باشگاهی که مرحوم
صومی و دیگرانی
چون مرحوم شعار بر
روی تخم چشمانشان
بزرگش کرده اند ،حال
به روزی افتاده است که
دست طمع بیگانگان از
روی آن کوتاه نمی شود.
متولیان ورزش و فوتبال
این سامان در واگذاری
این باشگاه بسیار بد
عمل کرده اند ،و همین
باعث این ولنگاری ها شد ،انگار سپیدرود گوشت
قربانی ای بود که باید تقسیم می شد چوب حراج
بر سر آن زده بودند به هیچکس نه نمی گفتند و
البته بودند شایستگانی که با بی تدبیری متولیان
امر از ادامه مذاکره سر باز زده شدند! هنوز هم
کاسه گدایی برخی ها برای کندن تکه ای از گوشت
تن سپیدرود پیش روی هیات فوتبال و اداره کل
ورزش پهن است.
اما باالخره این تیم صاحب یک مالک قانونی شد
ظاهرا این بازی تمام شده است ،و می توان روی
جواد تن زاده به عنوان آخرین مالک حساب ویژه

تری باز کرد ،البته ناگفته نماند با آمدن هر یک از
اسالف تن زاده نیز این گمان می رفت که آخرین
مالک بوده باشند اما زمان مشخص کرد که این
کاره نبودند.
اگرچه هنوز زمان زیادی نگذشته است اما نظم
احاطه شده در باشگاه ،عدم رویاپردازی و غیره
نشان می دهد سپیدرود فعلی در مداری منطقی
در حال حرکت است.
تن زاده که بواسطه نبوغ ذاتی اش در فعالیت
های عمرانی؛ ثروت و پست و مقامی برای خود
دست و پا کرده است ،اکنون بدنیال کسب

شهرت نیز هست .و چه بهتر که این مهم از قبل
تیم پرطرفدار و بالتکلیف سپیدرود رشت رقم
بخورد ،هم دینش را به زادگاهش ادا کرده و هم
خیل عظیمی از طرفداران دو آتشه این باشگاه را
خوشحال کرده است.
فقط امیدواریم تن زاده به خوبی نقش یک
مالک را بازی کند و امورات دیگر بخصوص فنی
را به اهلش بسپارد تا همگان متفق القول صحه
بگذارند که وی آخرین مالک خواهد بود.

سکوت هیات فوتبال گیالن در خصوص پرونده عجیب دیدار استقالل رشت و شاهین بندرانزلی

سفیدروح  :مگر می شود داور وسط بازی برود !؟
با وجود گذشت چند هفته هیات فوتبال استان گیالن
هنوز نتوانسته در خصوص پرونده عجیب دیدار تیم های
استقالل رشت و شاهین بندرانزلی از هفته هفدهم لیگ
برتر باشگاه های گیالن جام گیل رای صادر کند  .دیداری
که حامد سیری داور آن به علت درگیری با بازیکنان و
کادر تیم میزبان ( استقالل رشت ) بازی را تعطیل می
کند و زمین را ترک می کند اما پس از 10دقیقه به شکلی
عجیب مجددا به زمین بر می گردد و بازی را ادامه می
دهد  ،اتفاقی که موجب اعتراض شدید انزلی چی ها
شده که ادامه این بازی مقایر با قانون است !
حسین سفیدروح سرمربی جوان تیم شاهین در خصوص
این دیدارمی گوید  :من این همه سال در فوتبال هستم
تا به حال چنین اتفاقی ندیده ام مگر می شود داور بازی
را تعطیل کند و برود و بعد  10دقیقه بگویند اشتباه کرده
و می خواهد ادامه دهد اصال به ما چه مربوط که داور
اشتباه کرده ! مگر گل اول ما که به اشتباه کمک داور به
ثمر رسید را مردود اعالم کردند .
سرمربی تیم شاهین در ادامه گفت  :باشگاه ما اتفاقات
رخداده این دیدار را تا حصول نتیجه پیگیری میکند
البته ما در مقام قضاوت و رأی دادن نیستیم اما شما
ببینید چقدر ماجرا حاد و تأسفبرانگیز بود که تیم داوری
در دقیقه  60زمین مسابقه را به نشانه پایان بازی ترک

کرد.حسین سفیدروح گفت :بابک پورغالمی کاپیتان
بااخالق مابعد از بازی میگفت سال  1390در فینال جام
حذفی در ورزشگاه آزادی که  100هزار نفر حضور داشتند
چنین الفاظ و توهینهایی نشنیده بود که در این دیدار
شنیده است و این مسئله واقعاً جای تأمل و تأسف دارد.
سرمربی شاهین اظهار کرد :با درایتی که ریاست محترم
کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان گیالن از خود
نشان دادند چند نماینده محسوس و نامحسوس
از این کمیته در ورزشگاه عضدی حضور داشتند و
تمامی اتفاقات را رصد کردند خواهش من این است
که در تصمیمگیر یهای خود سوابق انضباطی افراد
را هم در نظر بگیرند .نباید اجازه داده شود برخی
ناهنجار یها بهصورت سریالی ادامه دارد باشد.
سهیل میرزاجانی مدیرعامل باشگاه شاهین که از
چهرههای آگاه به مسائل حقوقی در فوتبال گیالن
نیز به شمار میرود در خصوص این مسئله به خبرنگار
فارس در انزلی اظهار کرد :یک مسابقه فوتبال باید بر
اساس آنچه قانو نگذار وضع کرده برگزار شود مث ً
ال داور
مسابقه نمیتواند بگوید من تشخیص میدهم پرتاب
اوت بهجای دست با پا انجام شود.
میرزاجانی گفت :در دیدار ما برابر استقالل رشت در
ورزشگاه عضدی داور مسابقه با یک تصمیم کام ً
ال قاطع

فدراسيون ،فوتباليست بودن
بازيكن ملوان را پس از مرگ
او تكذيب كرد
رییس سازمان لیگ بانوان میگوید با استعالم
از ایفمارك ،متوجه شدیم «آتنا محمدی» هرگز
بازیكن ملوان نبوده است .رییس مقر پزشكی فیفا:
فدراسیون فوتبال هیچ استعالمی درباره این بازیكن
نگرفته است .سارا قمی ،هم تیمی آتنا محمدی
گفت او حدود دو سال با ملوان تمرین كرده است.
مرگ ورزشكاران در سالهای اخیر همواره یكی از
موضوعاتی بوده كه بارها به دالیل چرایی آن
پرداخته شده است .استرسها ،آلودگی هوا ،تغذیه
نامناسب و تغییر رژیم غذایی از جمله دالیلی است
كه پزشكان بارها درباره آن صحبت كردهاند و مرگ
ورزشكاران را به این موضوعات ارتباط دادهاند.
این بار نیز یكی از ورزشكاران فوتبال بانوان به
صورت ناگهانی درگذشت؛ آتنا محمدی .هرچند
كه درباره دالیل مرگ او اظهارنظر قطعی صورت
نگرفته اما سارا قمی ،همتیمی پیشینش در اینباره
گفت« :آتنا متولد سال  ۱۳۷۲و در یک سال
گذشته دچار مشکل افت فشار بود .او حدود یك
سال و نیم با ملوان تمرین كرد اما به دلیل اینكه از
نظر فنی افت كرده بود ،قراردادی با او بسته نشد.
سال آخر مسئوالن تیم تصمیم گرفتند با محمدی
قرارداد ببندند اما در نهایت تیم منحل شد و او
برای آنكه افت نكند ،در مدرسه فوتبال من بازی
كرد» .قمی درباره دلیل مرگ این بازیكن بیان كرد:
«گفته شده پزشک معالج قرصی را برای او تجویز
کرده بود و شب آخر به دلیل باال بودن دوز قرص

حال وی وخیم و قبل از رسیدن به بیمارستان دچار
ایست قلبی شد .او همیشه از من میخواست یک
تیم را پیدا کنم تا بتواند به فوتبال ادامه دهد و
آرزویش این بود که یک روز گلر تیم ملی شود».
اما نكته جالب اظهارنظر رییس سازمان لیگ
بانوان درباره این ورزشكار بود .گالره ناظمی در
این باره بیان كرد« :برخی از پایگاههای اطالع
رسانی اعالم کردهاند که وی در تیم ملوان انزلی
حضور داشته است در صورتی که چنین موضوعی
درست نیست».
ناظمی گفت« :همه بازیکنانی که حتی سالهای
گذشته در لیگ فوتبال حضور داشتند در سازمان
لیگ دارای پرونده مالی و پزشکی هستند ،طبق
اسناد و مدارک موجود این بازیکن به هیچ عنوان
قراردادی با ملوانی ها نبسته که مدارکش در
فدراسیون به ثبت رسیده باشد ،شاید وی به طور
غیر رسمی و به عنوان بازیکن آزاد در کنار ملوانی
ها تمرین کرده است .پیش از آغاز رقابت های
لیگ برتر همه بازیکنانی که قراردادشان به طور
رسمی ثبت شده باشد ،باید به ایفمارک بروند تا
وضعیت جسمانی آن ها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
اگر بازیکنی به نام آتنا محمدی با تیم ملوان
قرارداد داشت به طور حتم پرونده پزشکیاش در
سازمان لیگ موجود بود و می توانستیم به طور
دقیق بگوییم چه مشکلی از قبل داشته است اما
چون قرارداد رسمی نداشته او بازیکن تیم ملوان

و صحیح پسازآنکه دید دیگر شرایط برای ادامه بازی
مهیا نیست به همراه کمکهای خود زمین مسابقه
را ترک کرد و پیش از ترک زمین نیز اعالم کرد دیگر
بازی را ادامه نخواهد داد؛ اما متأسفانه بهجای اینکه
از این تصمیم شجاعانه داور حمایت شود آ نقدر وی
را تحتفشار گذاشتند که مجبور شد مجدداً به زمین
برگردد.مدیرعامل باشگاه شاهین درباره مورد قانونی
این اتفاق افزود :داور میتواند به خاطر اتفاقات مختلف
ازجمله قطع برق ورزشگاه ،حاد شدن شرایط جوی،
شرایط جوی ،بحث امنیتی و  ...بازی را حتی بهدفعات
تعلیق کند تا شرایط مجدد مهیا شود؛ اما وقتی داور
به همراه کمکهای خود زمین مسابقه را ترک میکند
و میرود دیگر مسئله از حالت تعلیق خارج میشود و
به معنای پایان بازی اطالق میشود و ادامه بازی اتمام
شده بدون شک نقص صریح قانون است و جمعبندی
ما این است که باید بازی تکرار شود جز اینکه با مورد
قانونی ما رو توجیه کنند که بعید میدانم.
سهیل میرزاجانی درباره اینکه آیا تکرار بازی در دنیای
فوتبال سابقه داشته بیان کرد :اینیک اتفاق عادی است
همین چند وقت پیش فیفا حکم داد بازی آفریقای
جنوبی و سنگال در مقدماتی جام جهانی  2018به خاطر
نقص قانون از سوی داور تکرار شود.

ُ
آتنـا کشــی!

محسوب نمیشود».
یكی از هم تیمیهای آتنا محمدی در اینباره به
«قانون» گفت« :در فصلی كه تیم منحل شد ،قرار
بود با او قرارداد ببندیم اما در نهایت این اتفاق به
دلیل از بین رفتن تیم رخ نداد .او یك سال و نیم
با ملوان تمرین كرد و همراه تیم بود» .سارا قمی
نیز در واكنش به اظهارات ناظمی بیان كرد« :من
نمیدانم مسئوالن سازمان لیگ دنبال چه چیزی
هستند اما ما تسلیت نخواستیم فقط او را زیر
سوال نبرند».
استعالمی گرفته نشده است
اظهارات ضد و نقیض درباره آتنا محمدی درحالی
مطرح شده كه براساس اظهارات رییس ایفمارك
هیچ استعالمی از این مركز پزشكی برای این بازیكن
انجام نشده است .زهره هراتیان ،رییس ایفمارك
در این باره گفت« :حقیقتش را بخواهید من كمی
دیر متوجه این خبر شدم اما درباره اظهارات گالره
ناظمی باید بگویم سازمان لیگ به بازیكنان گفته اگر
در ایفمارك تست پزشكی ندهند به آنها آیدی كارت
داده نمیشود .همین موضوع سبب میشود تا آنها
به داشتن یا نداشتن پرونده در مقر پزشكی فیفا
استناد كنند .آنچه میتوانم در حال حاضر به طور
قطعی بگویم اینكه من نامه استعالم حضور یا عدم
حضور آتنا محمدی در ملوان را ندیدهام».
بیانیه جنجالی و اتهامات بیاساس
تیم فوتبال بانوان ملوان ،حدود دو سال پیش

به دالیلی كه هرگز بیان نشد به یك باره منحل
شد .بیانیهای كه آن روزها باشگاه ملوان در
این باره منتشر كرد ،حاشیههای فراوانی داشت.
در بخشی از این بیانیه آمده بود« :هجمههای
رسانهای ،مصاحبههای غیرواقعی و عدم صداقت
در مورد دالیل عدم تیمداری در سطح بانوان،
باشگاه ملوان را وادار کرد در اطالعیهای رسمی در
مورد تیم بانوان شفافسازی الزم را برای هواداران،
افکار عمومی و رسانهها داشته باشد .برای اینکه
درباره تیم بانوان صحبت کنیم ،باید به چندین
ماه قبل بازگردیم (اواخر پاییز سال  )۹۴که باشگاه
ملوان بعد از جلسات متمادی و انجام کارهای
کارشناسی تصمیم به «واگذاری یا همان فروش
امتیاز» تیم بانوان گرفت».
در بخش دیگری از این بیانیه نوشته شده بود:
«باشگاه ملوان از اواسط فصل  ۹۳-۹۴تصمیم به
عدم تیمداری در حوزه بانوان گرفت ،این تصمیم
دالیل خاص خود را داشت و نمیتوان آن طور
که در برخی رسانهها و مصاحبه برخیها مطرح
شده است ،تنها دلیل این تصمیم را به موضوعات
مالی ربط داد چرا که شاید دالیل مالی کوچکترین
بخش از دالیل این تصمیم بود و بزرگترین دلیل
آن را باید در مواردی جست و جو کرد که نمیتوان
در یک جامعه اسالمی آنها را مطرح کرد .شاید
همان دالیلی که تمام تیمهای لیگ برتری را بر آن
داشت که یا تیم فوتبال بانوان خود را منحل کنند

یا تصمیم به واگذاری آن بگیرند».
بیانیه عجیب باشگاه ملوان واكنش بازیكنان و
فدراسیون را نیز در پی داشت .الهه عربآمری در
این باره بیان كرده بود« :من بیانیه باشگاه ملوان
را خواندم اما منظورشان را متوجه نشدم .تا به
امروز هیچ بحث غیراخالقی درباره تیم ملوان
حتی به گوشمان نرسیده و اگر چیزی بود ،بدون
شك اولین نفر ما مطلع میشدیم .شاید بهتر
باشد که با مسئوالن این باشگاه و رییس هیات
فوتبال گیالن حرف بزنم و دلیل صدور این بیانیه
را متوجه شوم .فضایی که به وجود آمده مناسب
نیست».
بدهی وجود ندارد
فدراسیون فوتبال و باشگاههای لیگبرتری در قبال
بازیكنان خود مسئول هستند و باید قرارداد آنها
را به طور كامل پرداخت كنند حتی اگر آن بازیكن
در قید حیات نباشد .با توجه به اینكه محمدی
قرارداد رسمی با ملوان نداشته بدون شك
ماجرای فرار از پرداخت بدهی این باشگاه به او
نمیتواند تحلیل درستی باشد اما آنچه قطعی به
نظر میرسد ،اینكه فدراسیون فوتبال در واكنشی
شتابزده و بدون آنكه استعالمی از باشگاه ملوان
و ایفمارك كند ،در این باره اظهارنظر كرده است.
انتشار چنین صحبتهایی عالوه بر اینكه نمك بر
زخم خانواده آتنا محمدی میپاشد ،باعث تاسف
هواداران نیز شده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :صاحب مقصودی
مدیر اجرائی :بعثت همتایی
مجری چاپ :شرکت چاپ و نشر عطر کاغذ تاالب
نشانی :رشت خیابان سعدی کوچه پورنقاشیان بن بست
سوم پالک  ۸۸طبقه چهارم
همراه 09111349302
تلفن01342126896 :
صندوق پستی 41635_3457
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دیگر مد شده بود که هر وقت هر
شهروند رشتی در مراسمی ملی قصد
افاضات داشت شروع به نام بردن از
اولین هایی می کرد که در رشت رخ
داده است از اولین اتوبوس و بانک و
خط آهن گرفته تا اولین روزنامه و تئاتر
و مدرسه دخترانه؛ اما شهردار غیر رشتی
رشت در روز رشت حرف جالبی زد که می
توان گفت تلنگری به اهالی رشت بود ،او
گفت :به جای اینکه بیاییم مدام بگوییم
اولین هستیم بهتر است با کار مداوم
بگوییم می خواهیم بهترین باشیم.
به گزارش خط اول میانه سال  94بود که
شهرداری رشت در راستای افزایش بهره
وری و توانمند سازی ظرفیت نهادی
خود و بررسی کارشناسی تخصصی
موضوعات شهری اقدام به تعیین 13
کارگروه تخصصی نمود که یکی از آنان،
کارگروه تخصصی انتخاب روز رشت
بود؛ این کارگروه به منظور بهره مندی
از پتانسیل نیروهای انسانی و با هدف
هویت بخشی ،احیای سنت های بومی
و شناسایی ظرفیت های گردشگری،
تاریخی ،فرهنگی و  ..با اتکا به توانمندی
مفاخر ،صاحب نظران ،متخصصین،
اساتید و دانشگاهیان ایجاد گردید.
اعضای کارگروه تخصصی روز رشت با
برگزاری نشست های مختلف با نخبگان
شهر و انتشار فراخوان عمومی ،دریافت
نظرات شهروندان و تهیه تقویم مشخص
از تمامی مناسبت ها نسبت به انتخاب
روزی مناسب برای شهر رشت اقدام
نمودند و سرانجام با بررسی های الزم،
 12دی ماه روزی که رشت در  459سال
پیش به عنوان مرکز سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی استان گیالن
انتخاب گردید را به عنوان روز رشت در
نظر گرفتند.
در همان سال  94هم مراسم بسیار
باشکوهی در روز رشت به مدت یک
هفته برگزار گردید که متاسفانه در برخی
آیتم ها ،مجوزهای الزم را کسب نکرده
بودند و باعث شد چالشی عجیب در
شهر بوجود آید و دقیقا همین تنش
باعث شد سال بعد این مراسم در محاق
فرو رود ،اما امسال در سال  1396با
حضور شهردار جدید بار دیگر به این مهم
بها داده شد و مراسمی با حضور استاندار
گیالن ،فرماندار رشت ،رییس مجمع
نمایندگان استان و جمعی از نمایندگان
استان در مجلس شورای اسالمی،
شهردار و رئیس و اعضای شورای شهر
رشت ،جمعی از فرهیختگان و چهرههای
ی در
سرشناس رشت و میهمانان خارج 
سالن شهدای نیروی انتظامی برگزار شود
که با اجرای موسیقی محلی گروه گیله
اوخان و پرواز همای خواننده مطرح
گیالنی و همچنین برنامه های فرهنگی
و هنری و تقدیر از چهره های ماندگار
شهر همراه بود.
استاندار گیالن :همه با هم برای بهبود
شرایط رشت گامی مؤثر برداریم
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به جای اولین  ،بهترین باشیم
شهردار رشت:

استاندار گیالن در همایش روز رشت
گفت :همه با هم برای بهبود شرایط
رشت گامی مؤثر برداریم.
دکتر مصطفی ساالری با اشاره به
فرهنگ متعالی و تمدن دیرین شهر
رشت و بیان اینکه رشت و بطور کلی
استان گیالن بانی بسیاری از اولینها
نظیر تاسیس اولین داروخانه در کشور
بوده است ،تصریح کرد :همانگونه
که همواره تاریخ را ورق میزنیم و به
گذشته میبالیم ،باید توجه بیشتری به
آینده داشته باشیم و به گونهای عمل
کنیم که آیندهای پر از افتخار که یقیناً
حق این دیار است رقم بخورد.
نماینده عالی دولت در استان با بیان
اینکه مسئوالن باید سرما و گرمای مردم
را احساس کنند و از نزدیک در جریان
نیازهای آنها باشند ،گفت :اینکه مدیری
دچار هیمنه کاذب شده و مغرور شود
پسندیده نیست .دکتر ساالری جوانی را
یکی محورهای اصلی انقالب دانست و
اظهار داشت :باید مسیر دسترسی مردم به
مدیران روشن باشد و بتوانند حرف دلشان
را به گوش ما برسانند؛ همواره گفتم و باز هم
تأکید میکنم که جوانان بالاستثناء انقالب
را دوست دارند و هرگز راضی نخواهند بود
لطمهای به آن وارد شود.وی با اشاره به
اینکه همین جوانان  25الی  35ساله بودند
که در سالهای دفاع مقدس فرماندهی
جنگ را برعهده داشتند و رشادتها و
پیروزیهای غرور آفرینی کسب کردند،
تصریح کرد :از اظهار نظرات و اعمال سالیق
شخصی بپرهیزیم؛ اینکه سلیقه شخصی
خود را مبنای تشخیص انقالبی بودن یا
نبودن یک فرد قرار دهیم ،صحیح نیست؛
باید به جوانان فرصت دهیم ،تا در مناصب
و عرصههای مختلف تجربه کسب کنند.
استاندار گیالن امر به معروفی که از سوی
مردم انجام گیرد را به مراتب اولی تر
دانست و گفت :از رسانهها نیز میخواهم
حرف دل جوانان را به ما برسانند؛ از نظر
سنی نسبت به سایر استانداران کشور
احساس قرابت بیشتری با جوانان داشته
و لذا انتظار دارم همراه و همگام با هم برای
نیل به اهداف متعالی تالش کنیم.
تو
دکتر ساالری با اشاره به برخی نامالیما 
بداخالقیها ،اظهار داشت :همه ما مسئوالن
از مردم حقوق میگیریم و شایسته است
تمام توان خود را برای خدمت خالصانه به
آنها به کار ببریم؛ حتی اگر یک نفر کارشکنی
کند کارنامه همه خراب خواهد شد چرا که ما
به هم پیوسته هستیم و در کنار هم میتوانیم
موفق ظاهر شویم.
وی با بیان اینکه وظیفه سنگینی در
برابر جوانان داریم ،خاطرنشان کرد:
نباید به گونهای پیش برویم که رؤسای
جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی که
همواره به انحاء مختلف بداخالقیها
و کارشکنیهایشان برایمان برمال شده
است ،ژست دلسوزی برای مردم بزرگ
ایران بگیرند .استاندار گیالن اضافه کرد:
کاری نکنیم کشورهای بیگانه برایمان
عربده بکشند؛ این کشور ،نظام و انقالب
متعلق به همه مردم است؛ کاری نکنیم

بستر برای سوء استفاده مخالفان و
دشمنان نظام اسالمی فراهم گردد.
دکتر ساالری ادامه داد :معضل اشتغال
اساسیترین موضوع مد نظر ما است و
این معضل با کمک آحاد مردم و همراهی
و همدلی برطرف شدنی است .وی تأکید
کرد :برای حل مشکالت مردم الزم است
منیتها ،دیوار کشیها و منافع و سالیق
گروهی و حزبی را کنار بگذاریم.
نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر
لزوم توجه به نصایح رهبری معظم انقالب
که همواره چراغ راه بوده است ،عنوان کرد:
به هیچ کسی در خارج از مرزهای کشور
اجازه ندهیم حتی تصور کند میتواند
تیشه به ریشه ی منافع ملی ما بزند.
دکتر ساالری در پایان سخنانش با
تشکر از کسانی که با رعایت اصول و
بصورت کامال متمدنانه گالیهمندی
خود را طی روزهای اخیر ابراز کردند و
تقدیر از عوامل نیروی انتظامی استان
که صبورانه مردم را همراهی کردند و
قدردانی از خانوادههایی که دلسوزانه
جوانان را همراهی کرده و برای روشن
کردن ذهن آنها تالش کردند ،گفت:
انشاءا ...همه با هم ،دست در دست
هم ،برای ساختن ایرانی آباد و پرمهر،
تالشی مجدانه خواهیم داشت.
شهردار رشت :تنها شهر خالق خوراک
حالل دنیا هستیم
سپس شهردار رشت با ایرادِ سخنانی با
اشاره به حاج میرزا رفیع اولین شهردار
رشت و قدردانی از زحمات وی ابراز
داشت :رشت بنابر شواهد تاریخی

همیشه شهر اولین ها بود و این
اولینها برای ما بسیار ارزشمند است .
این که صاحب اصالت و هویت باشیم
و به یک جایگاه پر افتخار از گذشتگان
ببالیم بسیار دارای اهمیت می باشد و
بار مسئولیت ما را چندین برابر میکند.
دکتر مسعود نصرتی در ادامه
خاطرنشان کرد :در این روز که به ندرت
تکرار خواهد شد گرد هم آمده ایم که
برای حل آینده چه می توان میتوان
کرد .ما در گذشته سال  ۵۵به عنوان
 ۵شهر دارای زیر ساخت محسوب می
شدیم ،و در سال  ۱۳۱۰به عنوانه ۱۰
استان برتر کشور معرفی شده بودیم،
شهری که  ۴۵۷سال پیش در دوران
صفوی مرکزیت گیالن را با توجه به
موقعیتش دارا بود امروز در آمار رسمی
در زیرساخت در جایگاه  ۲۶است  .وی
ادامه داد :ما باید ضمن افتخار به
گذشته درباره شرایط امروزمان و آینده
سخن بگوئیم تا با این تسهیالت و
موقعیت به آسیبشناسی و موقعیت
سنجی بپردازیم.
شهردار رشت افزود :شکوفایی رشت با
ّ
اتحاد و همدلی میسر خواهد شد تا
به سوی اهداف و اعتالی واالی شهر
رشت پیش برویم .وی خاطرنشان کرد:
برای ورود سرمایه گذار در رشت هم
بهانههای زیادی و هم محبتهای الهی
متعددی وجود دارد،باید برای جذب
این سرمایه گذاران همه توان خود را به
کار ببندیم .در این زمینه اتحاد بسیار
خوبی در رشت بین نمایندگان استاندار،
اعضای شورا و شهرداری وجود دارد ک
باید به نحوه احسنت از آن بهره جست.

نصرتی افزود :ساله  ۲۰۱۵شهر رشت به
عنوان شهر خالق در شبکه شهرهای
یونسکو جز  ۲۵شهر در زمینهٔ خوراک
شناسی معرفی شده است و این یکی از
بهترین فرصت های شهر رشت است که
می توانیم فرصتی برای تمام گردشگران
شمال کشور حداقل برای صرف غذا
ایجاد کنیم .وی در ادامه گفت :اکنون با
تالشهای متعدد توانستیم امتیاز دیگری
نیز کسب کنیم و آن کسب مجوز برند
شهر حالل است که با توجه به این که
در بین تمام  ۲۵شهر خالق غذای دنیا
از این موهبت برخوردار هستیم می
توانیم از آن بهره برداری و ثبت کنیم.
شهردار رشت در ادامه گفت :با یک سال
کار مداوم و جدی میتوان جای صحبت
از اولینها بودن از بهترین بودن سخن
گفت در این زمینه همه باید مسئول
باشیم و شهر را در کنار هم اداره کنیم.
وی با اشاره به اغاز به کار اتاق شکوفایی
در هفتهٔ گذشته ادامه داد :شهردار بدون
حمایت شورا و استاندار و شهروندان
قدرت کافی برای گردانندگی شهر و به
ثمر رساندن واالی اعتالی شهر رشت
نخواهد داشت.
علوی رییس شورای اسالمی شهر رشت،
قربانی رییس مجمع نمایندگان استان
گیالن ،پرواز همای خواننده مطرح
گیالنی از دیگر سخنرانان مراسم بودند.
در ادامه هم لوح تقدیر به مفاخر
رشت در زمینه های گوناگون اهدا
شد .بر این اساس در حوزه ورزشی
به مجید جهانپور مربی فوتبال ،و
زهرا شجاعی تکواندوکار ،آیتاهلل
سید مصصطفی رودباری در حوزه

روحانیت ،در حوزه قرآنی حافظ
کل قرآن حاج محمد فالح پور
و حافظ کل قرآن حاجیه خانم
شهربانو قاسمی ،حسین وفایی از
خ ّیرین گیالن و هیئت امنای امام
زاده قاسم  ،میرجعفر ابریشمچی از
خیرین گیالنی ،ناصر مسعودی در
بخش هنر ،فرهاد مهرانفر فیلمساز
بنام گیالنی  ،انوش نصر و نسرین
بابائی از بازیگران پیشکسوت ،سردار
حق بین در حوزه نظامی ،دکتر علی
رضا نیکویه در حوزه علوم انسانی،
دکتر مجید اروند در علوم پایه، ،دکتر
حسین همتی و دکتر فرنوش فرضی
در حوزه علوم پزشکی ،رضا پور
رحیمی از مبتکران نوجوان مخترع و
خانواده شهید بابک نوری هریس و
برخی دیگر از نخبگان و فرهیختگان
گیالنی مورد تقدیر قرار گرفتند.
در انتها نیز نشان گواهینامهٔ شهر حالل
به شهردار رشت تقدیم شد.
گفتنی است سید کاظم دلخوش
نماینده مردم صومعه سرا ،محمد
صبور حسین رایزن فرهنگی ایران
و بنگالدش ،موسی پژوهان مشاور
سازمان شهرداری های کشور ،محمد
خدادادی رییس مجمع شهرداران
شهرهای آسیایی ،دکتر رحیمی ،دکتر
فخاری مدیرعامل موسسه غذای
حالل ،استاد ابریشمچیان یکی از
خیرین استان گیالن و جمعی از
مدیران دستگاه های اجرایی استان و
جمع کثیری از فرهیختگان ،نام آوران
و شهروندان رشت از دیگر میهمانان
مراسم بودند.

