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 324پزشک خانواده و  243ماما در این طرح همکاری میکنند
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تاخیردرتهیهسند
«آمایشسرزمین»
گیالن
رودخانه زرجوب -عکس :همشهری -سید ه راحله باقری

آغاز ساخت پارک در حاشیه رودخانه زرجوب
شورای چهارم و آنچه گذشت
مزدك پنجهاي

روزنامهنگار

          
تا چند روز ديگر عمر چهارمين دورۀ شوراي اسالمي
شهر رشت به پايان ميرسد .اکنون ميتوان به قضاوت
و نقد عملكرد شورانشــينان چهارم نشست .سوای
قانون ،از نظر جامعه كار مهم اعضاي شورا انتخاب شهرداری است كه بتواندبه
طرحهای شورا جامه عمل بپوشاند .در دورۀ چهارم شوراي اسالمي شهر رشت كه
به رياست رضا جمشيدي آغاز شد ،در يك رفتار دموكراتيك فراخوانی برای ارائۀ
برنامه كانديداهايي كه فكر ميكردند داراي تخصص و توانايي مديريت شهرداري
رشت هستند ،منتشــر كرد .در اين فراخوان چهرههايي خود را واجد شرايط
دانستند و در نهايت پس از تبليغات نام محمد خليلي بهعنوان گزينه شهرداري
رشت از گوي در آمد .خليلي تحصيالت كارشناسي ارشد در رشتۀ الهيات داشت
و پیشتر مدير مناطق  19 ،18 ،16شهرداري تهران و چند شهر ديگر بود .گویا از
داليل اصلي انتخاب وی ،داشتن عنوان شهردار نمونۀ كشوري بود .اعضاي شورا
در جلسه اســتيضاح ،داليل عزل وی را ناتواني در كار ،نبود تعامل و هماهنگ
نبودن با اعضاي شورا بيان كردند .با اين استدالل اعضاي شورا به سراغ محمدعلي
ثابت قدم رفتند كه در يك دوره ،توانســته بود از نظر عمراني و بازآفريني بافت
شهر گفتمان جديدي ايجاد كند .طولي نكشيد كه دامنه اختالفات گسترده شد
تاجایی که در این اواخر در حالی که عمر شورای چهارم به پایان میرسید او را
نیز عزل کردند .واقع اینکه برخي اعضاي شــورا براي خود حق دخالت در امور
شــهرداري ،تصميمها ،عزل و نصبها و ...را قائل بودند كه ناقض قانون اســت.
باوجود اينكه به موجب قانون اعضاي شــورا حق دخالت در امور شــهرداري و
تصميمگيريهاي مديريتي شــهردار را ندارند و فقط از نظر نظارتي مكلفند،
به دلیل نبود ضمانت اجرا ،از اهرمهاي ديگر چون گزينۀ استيضاح برای تعيين
تكليف و اثرگذاری بر تصمي مهاي شهردار استفاده ميكردند.
       در شوراي چهارم بيش از آرامش و همياري ،جلسات استيضاح و صدور
بيانيه برگزار شد و يكي از اعضاي شــورا ،بيش از  50بيانيه و نطق پيش از
دستور عليه شهردار و شهرداري صادر و ايراد كرد .يك دل و متحد نبودن
اعضاي شــورا و نداشــتن اطمينان به گفتهها و قولهاي يكديگر و بعضا
درگیریهای سياسي و تعدد جلسات خصوصي تمام توش و توان آنان را می
گرفت .نتیجه اين قضايا گسستن و برهم خوردن روند توسعه و از بين رفتن
آرامش شهر شد .در دورۀ چهارم شورا ،بيش از آنكه عده قلیلی از اعضاي شورا
دغدغه ايفاي وظايف ذاتي يك عضو را داشته باشند ،شوق كسب امتياز براي
مديران متأثر از خود را در مجموعۀ شهرداري داشتند كه اين موضوع سبب
ايجاد عادت به البيگري در شهرداري شد .درگيري ،وقتنشناسي ،نامنظم
بودن جلسات شورا ،آبستراكسيونهاي متوالي ،كشمکش و سهمخواهي
بر سر كسب رياست شورا و دعوا بر سر به دست آوردن كميسيونهاي مهم
از آسيبها و انتقاداتي بوده كه ميتوان به دورۀ چهارم شورا و برخي از اعضاي
آن وارد کرد.
          مردم رشت امیدوارند شورای بعدی از این دیگریهای بیحاصل دور باشد و
اعضای آن تمرکز بیشتری بر تفاهم و حل مشکالت شهر داشته باشند.

یادداشت

زیرساخت
ظرفیت فرودگاه گیالن برای افزایش پروازها
مدیرکل فرودگاه گیالن با بیان اینکه توسعه پارکینگ هواپیماها در این فرودگاه به
تملک پروازی گرهخورده است ،گفت :در حال حاضر فرودگاه از زیرساختهای خوبی
برخوردار است و ما اآلن از نیمی از ظرفیت عملیاتی خوداستفاده میکنیم.
به گزارش فارس «غالمرضا کریم آقایی» با اشاره به اینکه یکی از مشکالت فرودگاه
سردار جنگل شهر رشت توسعه زمین آن است ،اظهار کرد :اگر استان حمایت کند و
 220هکتار تصویبشده را خریداری کرده و در اختیار فرودگاههای گیالن قرار دهد
هزینههای جانبی را شرکت فرودگاههای کشور تأمینمیکند.
وی با اشاره به وضعیت فرودگاه سردار جنگل رشت افزود :فاز دوم محوطهسازی در
یک سال گذشته پیگیری شد و پیمانکار در فرودگاه رشت در حال تجهیز کارگاه است.
مدیرکل فرودگاه گیالن با اشاره به دالیل افزایش نیافتن تعداد پروازها گفت :گنجایش
این را داریم که تعداد پروازهای فرودگاه رشــت دو برابر شود اما افزایش پرواز و رونق
پرواز به رونق آن شهر بستگی دارد.
وی افزود :رشــت و گیالن قابلیت افزایش پرواز را دارد که حداقل روزی  30پرواز در
دستور کار داشته باشد و این بستگی به شــهر دارد ،اما متأسفانه آژانس گردشگری
قوی در سطح استان نداریم.کریم آقایی با اشاره به فعالیت  80آژانس گردشگری در
استان بیان کرد :کمتر آژانسی است که در چارتر فعالیت کند و  50درصد پروازهای
اآلن بهصورت چارتر دارد انجام میگیــرد و از این میزان  40درصدچارترکنندههای
استانهای دیگر هستند که صندلیها را پر میکنند.
چهار بخش صنعت هوانوردی

مدیرکل فرودگاه گیالن با بیان  اینکــه در مجموعه صنعت هوانوردی ،فرودگاه فقط
بخشی از موضوع است ،گفت :چهار بخش سازمان هواپیمایی کشوری ،فرودگاههای
کشور و شرکتهای هواپیمایی و مجموعه مهم دیگر مجموعه آژانسهای گردشگری
و چارترکننده در صنعت هوانوردی فعالیت میکنندکه صندلیهای هواپیماها را پر
میکنند و فرودگاهها را رونق میدهند.کریم آقایی با اشاره به اینکه برای افزایش تعداد
پرواز برنامه داریم ،افزود :وقتی در جلسات شورای حملونقل و جلسات گردشگری
شرکت میکنیم این مسائل را مطرح کردیم و با بعضی از چارترکنندههای قوی استان
جلساتی داشتیم .در یک سال گذشته  30درصد افزایش پرواز و  27درصد هم افزایش
مسافر داشتیم.وی افزود :پرواز مسیر جدید رشت به تبریز برقرار شد و رشت به اصفهان
هم روزهای آینده برقرار میشود و مسیرهای پروازی خارج کشور شامل گرجستان و
ترکیه در حال انجام است .کریم آقایی با تأکید بر اینکه برای افزایش تعداد پرواز باید
برای افزایش جذابیت اســتان کار کرد ،گفت :برای جذابیت گیالن باید روی صنعت
گردشگری و تولید کار کنیم و زیرساختهای استان را تقویت کنیم زیرا اآلن در جزیره
کیش روزی  40پرواز انجام میگیرد و این نشان میدهد که آنها برنامه منظمی دارند.
مدیرکل فرودگاه گیالن افزود :ساخت مخزن آب آشــامیدنی فرودگاه و زیرسازی و
بسترسازی سامانههای روشنایی پروازی در حال انجام است.
مدیرکل فرودگاه گیالن افزود :کوچکترین فرودگاه مرکز استان را با مساحت 220
هکتار داریم که برای  15سال دیگر نیاز به توسعه دارد .صددرصد در آینده به مشکل
برخواهیم خورد البته همین االن هم نیاز است که توســعه انجام بگیرد تا به مشکل
نخوریم.وی با اشاره به دلیل نبود ســامانه جتوی که رفتوآمد مسافران را با توجه
به شرایط جوی استان از هواپیما به ســالن پایانه با مشکل روبهرو کرده است ،افزود:
سامانه اف بریج یا همان جتوی در اعتبارات سال  96مطرحشده است و در اعتبارات
مشخصشده که این امکانات خریداری شود و این قول را میدهیم که تا پایان سال 97
این اتفاق بیفتد.کریم آقایی با بیان  اینکه  40درصد از پروازهای ما نمیتواند از طریق
جتوی انجام بگیرد گفت :هواپیماهای ما هواپیماهای کوچکی هستند که جتوی
با این ارتفاع کم نمیتواند به آنها وصل شــود و در حال حاضر هندلینگ ما از طریق
اتوبوس مسافران را انتقال میدهند.وی افزود :ما در حال برنامهریزی هستیم که پرواز
به سمت دبی بگذاریم و پروازهای خارجی را بیشتر برقرار کنیم.
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خروج بلوچستان
ازخطقرمز
گردشگری

 |4اجتماعی
2

بازار سیاه فروش
کودک و نوزاد

ظرفیت فرودگاه گیالن
برای افزایش پروازها
مدیرکل فرودگاه گیالن :اآلن از نیمی از ظرفیت
عملیاتی خود استفاده میکنیم
1

درهای قدیمی شهر رشت
بسته است
نمایشگاه نقاشی «دربهای بسته» در نگارخانه مارلیک
مجتمع فرهنگی و هنری خاتم االنبیا(ص) رشــت برگزار
شد.
در این نمایشگاه  13اثر با تکنیک رنگ روغن و سبک کوبیسم در معرض دید
عمومقرار گرفت«.صالحه انصاری» دارای مدرک کارشناسی نقاشی عمومی
از دانشگاه تبریز است.
صفحه 8
رابخوانید

 |6فرهنگ

...و اینگونه شهر
آشوب شد
یکی از مهمتریــن موضوعاتی که
کمتر جایی در شــعر و ادب پارسی
داشته ،جنبههای اجتماعی زندگی
مردم در تاریخ بوده اســت .اشــعار
شاعران پارسیگو دستکم تا پیش
از وقوع مشــروطه ،بیشــتر دارای
موضوعات انتزاعی بوده و ســمند
ســرکش خیال را در سپهر عاشقی
میتازاندهاند.
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خطبه
   دولتمردان براي رفع مشكالت مردم تالش ميكنند

امامجمعــه موقت رشــت با
اشــاره به فرارســيدن هفته
دولت و گراميداشــت ياد و
خاطره شــهيدان رجايي و
باهنر گفت :دولتمردان براي
رفع مشــكالت مردم تالش
ميكنند و بايد بــر همت و
تالش خود بيفزايند.
به گزارش ايرنا ،حجتاالســام «يوســف صديــق عرباني» در
خطبههاي اين هفته نماز جمعه رشــت افزود :افتتاح پروژههاي
مختلف در مناسبتها و در هفته دولت نشاندهنده كار و تالش
براي رفع مشــكالت در جامعه اســت كه براي همه اين پروژهها
هزينه شده است.
خطيب موقت رشت با اشاره به حضور دولتمردان در ميان مردم و
رسيدگي به مسائل و مشكالت مردم از نزديك تاکید كرد :ديدار
چهره به چهره با مردم كار ارزشمندي است.

  ازدواج آسان بر مبناي تعاليم اسالم

امامجمعه شهرســتان انزلي بر لزوم بهرهگيري از تعاليم اسالمي
براي تسهيل در فراهم شدن شرايط امر خطير ازدواج جوانان در
جامعه تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا حجتاالسالم «سيد عبدالجواد شمسالدين» در
نماز سياسي عبادي جمعه اين هفته شهرستان انزلي با اشاره به
فرارسيدن سالروز ازدواج اميرالمؤمنين حضرت علي(ع) و حضرت
فاطمه زهرا(س) اظهار كرد :اينگونه ازدواجها بايد الگويي براي
جامعه اسالمي و خانوادهها خصوصاً جوانان اين مرز و بوم باشد و
همواره مورد توجه قرار گيرد.

  لزوم ساخت مسجد در جاده آستارا  -اردبیل

امامجمعه شهرستان مرزي بندر آستارا گفت :الزم است در امتداد
محور ارتباطي به اردبيل ،مسجد ساخته شود.
به گزارش ايرنا ،حجتاالســام «كاظم حافظنيا» در نماز جمعه
آستارا اظهار كرد :مســجد از دوران پيامبر(ص) پايگاه فرهنگي،
سياسي و اجتماعي بوده و بايد با تالش مسئوالن  ،در جاده آستارا
به اردبيل براي اقامه نماز مسافران مسجدي بنا شود.

  استکبارستیزی خط بین ایران و آمریکاست

امامجمعــه لنگرود بــا بیان اینکه مســامحه کردن بــا آمریکا،
کوتاهآمدن از مکتب مقاومت و انقالب است گفت :استکبارستیزی
خطبین ایران و آمریکاســت .به گزارش فارس ،حجتاالســام
«سید جواد سلیمانی» اظهار کرد :گسست وحدت ملی ،اغتشاش،
جنگ روانی و به چالش کشیدن امنیت کشور نمونهای از اقدامات
استکبار علیه ایران در کودتای  28مرداد بود.
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دستگيري شكارچيان گرازهاي وحشي رشت

پيامك شما را درباره
روزنامه گیالن م 
يخوانيم

شكارچيان گرازهاي وحشي در روستای گاليشخيل دستگير شدند .به گزارش ايسنا «اصغر خودكار» رئیس اداره
محيطزيست شهرستان رشت گفت 4 :نفر متخلف كه به شكار گراز اقدام ميكردند ،داراي زمين كشاورزي در
حاشيه تاالب انزلي روستاي گالشخيل رشت هستند.

 تاخیر در تهیه سند «آمایش سرزمین» گیالن

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان  :این طرح «آمایش سرزمین» تا پایان سال به شورای عالی آمایش کشور ارائه میشود تا مورد تصویب قرار بگیرد
وحیده اسماعیلی

رشت -خبرنگار

کشاورزی ،گردشــگری و صنعت 3
توسعه محور توسعه در گیالن هستند و همه
برنامهریزیهای مسئوالن استان در
رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت بر اساس سند
چشم انداز کشور براین سه محور استوار است.
اما چگونگی دســتیابی به این توســعه و جبران
عقبماندگیهای گیالن نیازمند داشتن برنامهای
مدون در موضوعات مختلف اقتصادی و کشاورزی و
اجتماعی است .این برنامهها با وجود طرح «آمایش
سرزمینی» محقق میشود؛ طرحی که از سال 90
در استان کلید خورد اما تهیه و تدوین آن تاکنون
ت در حالیکه بسیاری از استانهای
نهایی نشده اس 
دیگر طرح آمایش سرزمین خود را تدوین و نهایی
کردهاند.
طوالنیشدن تهیه طرح آمایش سرزمین در گیالن
سبب شداستاندار نیز در جلسه شورای برنامهریزی
و توسع ه که با موضوع تهیه و بازنگری برنام ه آمایش
استان برگزارشد ،خواستار آماده شدن آن تا پایان
سال 96شود .وی با بیان اینکه این طرح از سال 90
آغاز شده است خواستار بازنگری و بهروز رسانی آن
شد و افزود :اقتصاد دریامحور ،سواحل ،کشاورزی،
صنعت ،بنادر ،مناطق آزاد و ویژه و نیز اســتفاده از
فرصتهای گردشگری که محور برنامههای سال
است ،باید در آمایش سرزمین استان دیده شود.
وی تاکید کرد :بر اساس ماده  26قانون برنامه ششم
توسعه باید تا پایان سال  96ســند ملی و استانی
طرح آمایش سرزمین آماده شود.

رابطه انسان و محیط

سرمایهگذاری هدفمند همراه با برنامهریزی

نمایندهرشت دراینباره به همشهری گفت :یکی
از علتهای هدر رفتن منابع یا اســتفاده ناصحیح
از منابع و کاهش بهرهوری ،نداشــتن برنامههای
درازمدت و بررســی همهجانبه است ،یعنی اینکه
بدون داشتن برنامه سرمایهگذاری کنیم.
«غالمعلی جعفرزاده» بیان کرد :آمایش سرزمینی
به ما کمک میکند که چشمانداز صد تا  200سال
آینده را ببینیم و ســرمایهگذاریها در بخشهای
مختلف را درســت و منطقی انجام دهیم نه اینکه
جایی در استان سد یا پلی بســازیم و بعد مجبور
شویم آن را خراب کنیم .در دنیا اینگونه نیست که
در یک شــهر همهچیز از کارخانه ،صنعت و ..با هم
یکجا باشند .گیالن باید ســرمایهگذاری هدفمند
همراه با برنامهریزی داشته باشد.
نمایندهرشــت در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینکه اگر آمایش ســرزمینی نداشته باشیم هر
هزینهای در اســتان هدر رفتن منابع است ،افزود:
چگونــه میتوان بــدون این طرح بــرای مباحث
اجتماعی و سیاسی و ...برنامهریزی کرد؟ به همین
دلیل انتظار میرود ســرعت کار در تدوین آمایش
سرزمینی بیشتر شود تا بتوانیم برای توسعه پایدار
استان به صورت هدفمند برنامهریزی کنیم.
تولید ثروت برای استان

نمایندهرودبار و منجیــل نیز در اینباره بیان کرد:
در طرح آمایش ســرزمینی ،خود سرزمین ،اقلیم،
آب و هوا به ما میگوید کجــا و چه کاری برای آن
منطقه مناسب است و چه برنامهریزیهایی نباید
انجام داد .باید از آمایش سرزمین برداشت درست
داشته باشیم تا به آنچهتوسعه و پیشرفت متوزان

آمايش سرزمين «تنظيم رابطه بين انسان ،فضا و فعاليتهاي انسان در فضا» تعريف ميشود .در واقع آمايش سرزمين
به جمعيت و فضا ،مديريت فضا شامل نظام شهري ،آباديها و روستاها ،نظام شبكههاي ترابري ميان شهر و روستا
و نظام نواحي كه مبين كاربرد زمين در كشاورزي ،جنگلداري ،مرتعداري ،صنعت و معدن است اشاره دارد ،بنابراين
آمايش سرزمين وظيفه تنظيم و هماهنگسازي راهبردها و جهتگيريهاي كلي بخشها و مناطق كشور را بهعهده
دارد و تدوين سياستهاي اجرايي و برنامههاي عملياتي توسعه بر مبناي اين راهبردها به عهده بخشهاي مختلف
اقتصادي و اجتماعي است.

مینامند ،برسیم.
«منوچهر جمالی» با تاکید بر اینکه حاصل آمایش
سرزمین باید تولید ثروت برای شهرستانها و استان
باشد ،گفت :باید در کنار نگاه استانی ،نگاه ملی نیز
داشته باشیم .باید هر چقدر میتوانیم فشار بیاوریم
تا این طرح هرچه زودتر تدوین شــود زیرا سود و
فایده آن با گذشته قابل مقایسه نیست .مسئوالن
اســتان باید در تدوین آن هرچه زودتر عمل کنند
تا به نتیجه مطلوبتر دست پیدا کنیم .گرچه این
طرح در سالهای گذشته آماده شده بود اما تالش
ما این است که با حســاب و کتاب و مطالعات الزم
طرح نهایی تدوین شود.
نماینــده رودبار با اشــاره به کشــت محصوالت
کشاورزی در مناطق مختلف استان بیان کرد :یک
منطقه مناسب کشت زیتون و منطقه دیگر مناسب
برنج اســت و باید بر اســاس برنامهریزی مناسب
کشت و کار در مناطق استان صورت بگیرد تا هدر
رفت منابع نداشته باشیم.
وی ادامه داد :طوالنیشــدن تدوین طرح آمایش
سرزمین در اختصاص اعتبارات و بودجه تاثیرگذار
اســت و این نکتــه باید مورد
تاکیــد قــرار گیرد .مــا هم
معتقدیم تدویــن نهایی این
طرح هزینه ســنگینی ندارد در طرح آمایش ســرزمینی ،خود
اما بایــد مطالعــات کافی در سرزمین  ،اقلیم  ،آب و هوا به ما می
گویدکجاوچهکاری برایآنمنطقه
خصوص آن صورت بگیرد.

آمارهای سال 95

حرکت کند و نبود و تاخیر در
تهیه آن به استان خسارت وارد
میکند.
وی با اشاره به اینکه کمکاری
و تاخیــر در تهیــه این طرح
متوجه سازمان برنامه و بودجه
مناسباستوچهبرنامهریزیهایی استان اســت ،گفت :به عنوان
هدایتمنابعدرجهتتوسعه نباید انجام داد .یک منطقه گیالن نماینده استان باید در این باره
دیگــر نماینــدهرشــت در مناسب کشت زیتون و منطقه دیگر تذکر بدهیم و حتی اســتاندار
مجلس شــورای اسالمی نیز مناسب برنج است
نیز باید در این باره پاســخگو
به همشهری بیان کرد :شاید
باشد که چرا تاکنون این طرح
درست
مسیرهای
از
یکی
بخش اســتانی این طرح
برای گیالن آماده نشده است.
الغر
موجب
آن
طرح
نبود
توسعه استان باشــد که
کوچکینژاد تاکید کــرد :با وجود طــرح آمایش
شود.
شدن توسعه گیالن می
سرزمینی تکلیف دســتگاهها و نمایندگان روشن
ســرزمین
آمایش
کرد:
اضافه
«جبارکوچکینژاد»
میشــود که در چه جهتی و در چه مسائلی برای
خیلی
باید
و
است
توســعه
جهت
هدایت منابع در
توسعه بیشــتر اســتان ورود کنند .قول میدهم
وارد
که
مدیری
هر
شود.
انجام
آن
سریعتر تدوین
نمایندگان اســتان تالش خود را در این  زمینه به
مدون
برنامه
یک
چارچوب
در
باید
استان میشود
کار خواهند گرفت.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با بیان
اینکه طرح آمایش سرزمینی یک طرح باالدستی
است ،گفت :این طرح در سال  93خاتمه پیدا کرد
ولی سازمان برنامه و بودجه کشور ایراداتی به شرح
خدمات وارد کرد.
«شراره کاووسی» اظهار کرد :این ایرادات به دلیل
استفاده از اطالعات و آمارهای سال  85بود و باید
در آن بازنگری صورت میگرفــت .در حال حاضر
طرح آمایش ســرزمین با آمارهای ســال  95در
حال بهروز رسانی اســت .وی افزود :طرح تا پایان
سال به شورای عالی آمایش کشــور ارائه میشود
تا مورد تصویب قرار بگیرد .این سند بعد از تصویب
بهعنوان سند باالدســتی و الزامآور به سازمانها و
دستگاههای استان ابالغ میشود .تدوین وضعیت
موجود ،آیندهنگری و سناریوســازی برای مناطق
مختلف اســتان از موضوعات مطرحشده در طرح
آمایش سرزمین استان است.

پيامك شما را درباره
روزنامه گیالن م 
يخوانيم

مدیرکل راه و شهرسازی گیالن گفت :باال رفتن تصادفات و تلفات جادهای نگرانکننده است .به گزارش ایسنا « علی خاوری» از باال
ف و تلفات جادهای در  4ماه اخیر ابراز نگرانی و تاسف کرد و گفت :آمار نشان میدهد که محورهای رشت ،لنگرود،
رفتن آمار تصاد 
رضوانشهر ،انزلی ،تالش ،سیاهکل و آستارا جزو جادههایی هستند که بیشترین آمار تصادفات جادهای را در  4ماه اخیر داشتهاند.

توسعه
بارانداز راهآهن آستارا
در انتظار سرمایهگذار

آغاز ساخت پارک در حاشیه رودخانه زرجوب

این طرح یکی از زیرمجموعههای طرح تحول نظام سالمت است

نماينده آستارا در مجلس شوراي اسالمي
گفت :طرح بارانداز راهآهن اين شهرستان
براي واگذاري به ســرمايهگذاران داخلي و
خارجي آماده است و بستر سرمايهگذاري
آنها با تعامل شــركت ملي راهآهن فراهم
شده است.
«ولي داداشــي» در گفتوگو با ايرنا افزود:
براي اينكه بــا افتتاح خط ريلي آســتارا،
رشــت و قزوين ،بارانداز راهآهن آستارا نيز
فعال شود ،بايد از اكنون كارهاي عمراني و
ساختوساز آن شتاب بگيرد.
وي اظهار كرد :بارانداز آستارا با بيش از 60
هكتار وســعت داراي  2محدوده داخلي و
خارجي است و سرمايهگذاران ميتوانند در
بخشهاي انبار ،صنايع تبديلي و سيلوهاي
گندم سرمايهگذاري كنند و با آنها بهصورت
جدي همكاري ميشود.
وي ادامه داد :بارانداز آستارا بهعنوان قلب
صادرات و واردات اين شهرســتان فعاليت
خواهد كرد و ســرمايهگذاري در اين طرح
براي توســعه همهجانبه ضروري است و به
نفع بخش خصوصي نيز خواهد بود.
داداشــي ادامــه داد :براي فراهــم کردن
زمينه فعاليت اقتصادي سرمايهگذاران در
بارانداز آستارا با شركت راهآهن جمهوري
اســامي ايران رايزني و تفاهم شده است
و ســرمايهگذاران ميتوانند بــا اطمينان
فعاليت

خاطر در اين طــرح مشــاركت و
 كنند.
جمهــوري اســامي ايــران و جمهوري
آذربايجان در ابتداي ســال  95بهمنظور
توســعه همكاريهاي اقتصادي ،به ايجاد
ارتباط ريلي بین  2كشــور متعهد شدند.
جمهوري آذربايجان با ساخت  8/5كيلومتر
خط ريلي ،قطــار خود را به مــرز ايران در
آستارا رساند و ادامه اين طرح با امتداد 2/5
كيلومتر و بارانداز راهآهن در آستاراي ايران
اجرا ميشود.

زهرا حقیقی

رشت -خبرنگار

در سالهای اخیر با اجرای طرح تحول
درمان نظام سالمت در دولت یازدهم ،تغییرات
چشمگیری در نظام سالمت کشور رخ
داده و سطح انتظار مردم برای دسترسی به خدمات
سالمت در این مدت افزایش یافته است.
حال در شــروع دولت دوازدهم مردم خواستار تعهد
دولت بــه تداوم این طــرح در کشــور و ارتقا و رفع
مشکالت آن هستند.
مدیرکل بیمه ســامت گیــان در گفــت و گو با
همشهری با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر و امید
در  4سال گذشته ،طرح تحول نظام سالمت را یک
طرح بزرگ ملی در عرصه داخلی بعد از برجام برشمرد
و گفت :در ســالهای اخیر نظام سالمت توانسته با
استفاده از راهبردهای مراقبت بهداشت و بستههای
چندگانه طرح تحول نظام سالمت به پیشرفتهای
چشمگیری در سطح کلی سالمت مردم و باال رفتن
شاخصهای مربوط به آن برسد.
دکتر «علی اکبری» در ادامه افزود :طرح تحول نظام
ســامت با  3رویکرد حفاظت مالی از مردم ،ایجاد
عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و نیز ارتقای
کیفیت خدمات اجرا میشود تا بهتدریج با تداوم این
طرح در دولت دوازدهم شــاهد تحقق سیاستهای
کلی رهبر معظــم انقالب و ارتقای نظام ســامت
کشور باشیم.
مدیرکل بیمه سالمت با اعالم افراد زیر پوشش بیمه
سالمت همگانی در گیالن افزود 253 :هزار نفر از افراد
آسیبپذیر که هیچ بیمهای ندارند زیر پوشش بیمه
سالمت همگانی قرار گرفتند که در  4سال گذشته
 436میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.
دکتر اکبری در ادامه تصریح کرد :دولت در مســیر
ی مردم،
هدفمندی یارانهها به جای افزایش یارانه نقد 

پرداخت یارانه غیرمستقیم و غی ر نقدی را برای بهبود
کیفیت خدمات سالمت در سبدآنها قرار داده است.
دسترسی عادالنه به خدمات درمانی

مدیرکل بیمه ســامت گیالن طرح پوشش بیمه
ســامت همگانی را از طرحهای مهم دولت تدبیر و
امید عنوان و اظهار کرد :این طــرح با هدف ارتقای
کیفی و کمی خدمات درمانی از نیمه اردیبهشــت
سال  93با هدف بهبود وضعیت بهداشت و درمان در
کشور به اجرا درآمد و شامل برنامههای مختلفی مثل
دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی
بهویژه در مناطق محروم کمتر توسعهیافته ،کاهش
پرداخت هزینههای درمانی از جیب مردم و توسعه،
جذب و ماندگاری پزشک متخصص بود که در سراسر
کشور اجرا شد.
وی افــزود :برنامــه کاهــش پرداخــت از جیــب
بیماران بســتری ،حمایت از ماندگاری پزشکان در
مناطق محــروم ،حضور پزشــکان متخصص مقیم
در بیمارســتانها ،ارتقای کیفیت خدمات ویزیت
در بیمارســتانها ،ارتقــای کیفیــت هتلینگ در
بیمارستانهای تابعه ،ترویج زایمان طبیعی و حمایت
تدرمان و خاص جزو برنامههای
مالی از بیماران سخ 
اصلی طرح تحول نظام سالمت در کشور است.
اکبری ارتقای نظام ارجاع و پزشــک خانــواده را از
دیگر دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید عنوان و
تصریح کرد :نظام ارجاع برای بیمهشدگان روستایی و
شهرهای با جمعیت کمتر از  20هزار نفر که جمعیت
حدود یک میلیون نفر دارند در کشور و گیالن در حال
اجرا شدن است.
پایداری منابع سالمت

مدیرکل بیمه سالمت گیالن با اشاره به اجرای طرح
نظام ارجاع پزشــک خانواده در روستاها و شهرهای
زیر  20هزار نفر جمعیت در گیــان افزود :در حال

هزار پزشک عمومی و  1700تخت بیمارستانی

سید حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :با اجرای طرح تحول نظام سالمت در کشور ،هزار
پزشک عمومی و متخصص برای مراکز درمانی گیالن تامین شد همچنین دستاوردهای طرح تحول نظام سالمت برای
مردم ،ملموس است و تحویل 1700تخت بیمارستانی در 4سال به گیالن ،نمونهای از خدمات بخش سالمت است .از سوی
دیگرظرفیتهایگردشگریآستاراایجابمیکندکهزیرساختهایتوریستدرمانیآنبهترشود.دربیمارستانقدیم
آستارا بیمارانی بستری هستند واستفاده از آن مرکز درمانی برعهده دانشگاه علوم پزشکی گیالن است .البته میتوان
بخشی از ملک آن را برای تبدیل به ارزش افزوده و ساخت بیمارستان جدید از درآمد آن در نظر گرفت.

حاضر یک میلیون و  20هزار نفر در گیالن زیر پوشش
این طرح هستند ،این افراد در نظام ارجاع با همکاری
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن میتوانند از خدمات
تشخیصی و درمانی بهرهمند شوند و از طریق نظام
ارجاع و پزشــک خانواده تمام نیازهای بهداشتی و
درمانی خود را مرتفع کنند.
اکبری در ادامــه با بیان این ک ه ایــن طرح در 174
مرکز بهداشــتی و درمانی گیالن در حال اجراست
افزود 324 :پزشک خانواده و  243ماما در این طرح
همکاری دارند.
وی با اعالم اســتقرار  84دندانپزشک در روستاهای
گیالن گفت :دولت تدبیر و امید در  4سال اخیرحدود
 5میلیارد تومان در این بخش هزینه کرده است.
وی بــا بیان قــرارداد بیمه ســامت با پزشــکان،
داروخانههــا و مراکز دولتــی و خصوصی در گیالن
تصریح کرد 643 :پزشک عمومی 462 ،متخصص،
ق تخصص 54 ،رادیولوژیست 85 ،آزمایشگاه،
 29فو 
 27بیمارســتان دولتی و  7بیمارستان خصوصی و
 44درمانــگاه در گیالن طرف قــرارداد با بیمههای
سالمت هستند.
مدیرکل بیمه ســامت با تاکید بر این که انتظار ما
از دولت دوازدهم پایداری منابع ســامت است3 ،
مبحث ســامت ،آموزش و امنیت را مهم برشمرد و
گفت :انتظار بعدی مااز دولت دوازدهم بهرهمندی از
راهنمای بالینی است که ابالغ این دستورالعمل باعث
ارتقای کیفیت خدمات ســامت ،کاهش خطاهای
پزشــکی ،افزایش ایمنی بیمــاران ،افزایش کارایی

سرپرست شهرداری رشت :باید برای ساماندهی رودخانههای زرجوب و گوهررود صدها میلیارد تومان هزینه کنیم

ساخت پارک حاشیه رودخانه زرجوب و بهسازی جاده
پیربازارآغاز شد.
به گزارش تسنیم ،سرپرست شهرداری رشت در این
مراســم اظهار کرد :رودخانههای زرجوب و گوهررود
امروز از آلودهترین رودخانههای جهان هستند.
«فرامرز جمشیدپور» با بیان اینکه دو رودخانه زرجوب
و گوهررود روزی جزو زینتهای شــهر رشت بودند،
تصریح کرد :در گذشتهای نهچندان دور مردم رشت
در رودخانههای زرجوب و گوهررود شنا میکردند و
به ماهیگیری میپرداختند.
وی با تاکید بر اینکه شهر رشت یک شهر گردشگری
اســت و باید از این فرصتها برای جذب گردشــگر
استفاده شــود ،گفت :مســافران زیادی برای دیدن
زیباییهای شهر رشت و اســتفاده از این نعمت ها به
شهر رشت مسافرت میکنند.
سرپرست شهرداری رشــت با بیان اینکه استفاده از
رودخانههای زرجوب و گوهررود میتوانســت رونق
عكس :همشهری
اقتصادیشهر رشت را باال ببرد ،تاکید کرد :متاسفانه
اکنون مسافران از این رودخانهها فاصله میگیرند.
جمشیدپور با تاکید بر اینکه هرقدر خانه مردم رشت گفت :این پروژه شامل ســاماندهی پیادهرو و حاشیه
به این رودخانهها نزدیکتر باشــد ،ارزش ملک آنها رودخانه ،ایجاد فضای دوچرخهســواری ،فضای سبز
پایینتر میآید ،اعالم کرد :مردم شــهر رشت بسیار و ایجاد خیابان اســت و در یک مسیر نیز از پل بوسار
کمتوقع هستند و باید برای ساماندهی رودخانههای تا میدان قلیپور ،ستهای ورزشی گذاشته میشود.
زرجوب و گوهررود صدها میلیارد تومان هزینه کنیم.
ارائه عادالنه خدمات به مردم
وی با بیان اینکه بازســازی طرح جامع به بیش از 4
هزار و  500میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد گفت :این سخنگوی شورای اســامی شهر رشــت نیز در این
هزینهها شامل هزینه پاکسازی شیرابههای سراوان ،مراســم با بیان اینکه پیام این پروژه ،تقسیم عادالنه
ارائه خدمت برای مردم شهر رشت
تثبیت رودخانهها ،فضاســازی
اســت ،افزود :مــردم این منطقه
حاشیه رودخانهها ،رفع آلودگی،
منتظرنــد تا خدمات بیشــتری
ایجاد فرصتهای گردشــگری و «فرامــرز جمشــیدپور» :اگر
در حــوزه مدیریت شــهری به
ایجاد ســد برای امکانات تامین
شهرداری رشت تنها ساماندهی
آنها ارائه شــود«.فاطمه شیرزاد»
آب رودخانههاست.
رودخانهها را انجام دهد و فاضالب با تاکید بر اینکــه مردم در فخب
هزار میلیارد تومــان هزینه را از رودخانهها دور کند حدود پیگیر آسفالت پارک و بازارچه از
ساماندهی
هزار میلیارد تومان هزینه صرف مدیریت شهری هســتند ،تاکید
سرپرست شهرداری رشت با اشاره میشود
کــرد :امیدواریــم در بودجه 97
به اینکه اگر شهرداری رشت تنها
بتوانیــم اعتبار خوبــی برای این
ســاماندهی رودخانهها را انجام دهد و فاضالب را از پروژهها بگیریم.
رودخانهها دور کند حدود هزار میلیارد تومان هزینه وی با اشــاره به اینکه جوانان این مناطق زمین برای
صرف میشود ،افزود :شــهرداریهای مناطق رشت ورزش ندارند ،گفت :اکنون اکثر روســتاهای ما آباد
اکنون قطعه به قطعه بسترســازی و پارکســازی و شدهاند اما این مناطق منتظر خدماترسانی هستند.
فضاهای خوب و مفرحی را برای مردم شهر رشت ایجاد شــیرزاد افزود :حوزه مدیریت شهری سیاسی نیست
میکنند.وی با بیان اینکه در آخرین روزهای شورای و امیدواریم با قولهایی که منتخبان شــورای پنجم
شهر چهارم ،شاهد کلنگزنی یک بخش خواهیم بود شهر رشــت به مردم دادهاند کارهای شــهر را جدا از

با گذشــت حدود دو ماه از فصل تابســتان و در پیش
بودن ماه شهریور و آمادگی خانوادهها برای شروع سال
گ لباس
تحصیلی جدید ،زمزمههایی مبنی بر تغییر رن 
مدارس در گیالن به گوش میرسد.
به گزارش ایرنا ،اگرچه مســئوالن آموزش و پرورش
استان میگویند که درباره تغییر فرم لباس مدارس در
سال تحصیلی جدید بخشنامهای ابالغ نشده اما مدیران
مدارس میتوانند در هماهنگی با انجمن اولیا و مربیان
در این زمینه تصمیمگیری کنند ،هرچند این موضوع،
موجب نارضایتی تعدادی از اولیا شده است.
جمعی از اولیای دانشآموزان عقیده دارند که دلیلی
برای تغییر رنگ یا مــدل لباس مدارس وجود ندارد و
این تغییرها مشکالتی را برای اولیا ایجاد میکند و تهیه
لباس جدید برای برخی خانوادهها از نظر مالی مشکل
است .البته تعدا د دیگری از خانوادهها تغییر رنگ لباس
در مدارس را اقدامی مثبت میدانند.

سیاســیکاری پیش ببریم و شــاهد بالندگی شهر
خود باشیم.
خیابان سنگفرش

شهردار منطقه یک رشــت نیز در این مراسم گفت:
پارک ساخته شده در حاشــیه رودخانه زرجوب در
پاییندست است و در حاشیه ســمت راست پارک،
خیابــان  8متــری از جنس کیوبیک (ســنگفرش)
پیشبینی شده اســت که بهصورت یکطرفه بهطول
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متصل میکند.
«محمد پور ناصرانی» با بیان اینکه کل محوطه پارک
 8هزار و  437متر مربع است که حدود  3هزار و 500
متر مربع آن به فضای سبز اختصاص داده شده است،
افزود :طراحی مبلمان شهری ،آالچیق و ست ورزشی
از دیگر امکانات این پارک است.
وی با اشــاره به اینکه مســیر پیادهراه این پارک به
مســاحت  3هزار و  500متر مربع بــا کفپوش طرح
ساسو طراحی شده است ،تصریح کرد :مسیر دوچرخه
بهطول  280متر از حاشیه پل توحید آغاز میشود و
پل توحید را تا خیابان  190به مسیر آسفالت متصل
میکند.پور ناصرانی بیان کرد :محوطه کنونی بهصورت
مخروبه و با اختالف ارتفاع شدید غیر قابل تردد است
که با انجام این عملیات ،پارک سبب آرامش و رفاه و
آسایش همشهریان عزیز میشود.

چالشهای طرح تحول نظام سالمت

توگو با
عضو کمیســیون بهداشــت مجلس در گف 
همشــهری با بیان این که ادامه اجرای طرح تحول
نظام سالمت از مهمترین اولویتهای دولت دوازدهم
اســت ،افزود :طرح تحول نظام ســامت در دولت
یازدهم بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای ملی در
حوزه سالمت کلید خورد تا با چشماندازی گسترده
مطابق با سیاست کلی ســامت ابالغی مقام معظم
رهبری شاهد تحقق ارتقای وضعیت سالمت مردم
و جامعه و کاهش ســهم مردم از هزینههای درمان
باشیم.
دکتر «منوچهر جمالی» در ادامه افزود :این طرح در
کنار مزایای عمدهاش دارای چالشهایی است که در
برنامه ششم توسعه ،وزیر بهداشت و وزیر کار و تعاون
در صدد برطرف کردن آن هستند.
جمالی با انتقاد از این که طرح نظام ارجاع و پزشک
خانواده فقط در روســتاهای گیــان در حال اجرا
شدن اســت ،افزود :در حال حاضر این طرحها فقط
در روســتاها و شــهرهای زیر  20هزار نفر در حال
اجراست که امیدواریم با رای اعتماد وزیر بهداشت
در کابینه دولت دوازدهم طرحهای حوزه ســامت
بهویژه دو طرح مذکور مورد نظارت و بررسی بیشتری
قرار بگیرد.

عکس :همشهری -حسین شمس نصرتی

برای تغییر لباس فرم دانش آموزان در یک مدرسه ،باید شورای آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان تصمیم بگیرند

یک روانشناس و مدرس دانشگاه در این باره میگوید:
گاهی طوالنیشدن مدت اســتفاده از یک رنگ لباس
فرم برای دانشآموزان در مدرســه موجب خستگی
میشود .بهعنوان مثال در مدرســهای سالها لباس
فرم دانشآموزان آن یک رنگ و آن هم  نامناسب بود
و امسال برای تغییر آنبه رنگی خاص با تاثیرگذاری
بیشتر تصمیم گرفته میشــود که کار مناسب و قابل
قبولی است.
«ســید کاظم حســینی» افزود :اگر تغییر لباس فرم
مدارس بر اساس کار کارشناسی صورت گیرد و رنگ
خاصی دارای تاثیرگذاری بیشتر بر دانش آموزان باشد،
این اقدام منطقی است.
وی با بیان اینکه باید به انتخاب رنگ لباس فرم دانش
آموزان توجه ویژهای شود ،اظهار کرد :رنگهای تیره
بر یادگیری و شخصیت دانشآموزان تاثیر منفی دارد
اما رنگهای روشن مثل سبز ،الجوردی ،آبی ،سفید،
زرد و صورتی مناسب است و بر یادگیری تاثیری مثبت
دارد ،بنابراین تغییر رنگ لباس مدارس بر این اساس
در سال تحصیلی جدید اتفاق خوبی است.
این روانشناس بیان کرد :مدیران مدارس برای تغییر
لباس فرم باید ظرفیت مالی اولیــا  را مورد توجه قرار
دهند و بعد اقدام کنند.
وی در ادامــه به تصمیمگیری برای یکشــکل بودن
لباس فــرم دانشآمــوزان در مــدارس و مزایای آن
اشــاره کرد و گفت :این اقدام عالوه بر تقویت انضباط
و قانونمندیدانش آموزان ،زمینه فخرفروشی برخی

سامانه و کاهش هزینه و اثر بخشی خدمات سالمت
در کشور میشود.

گزارش تصویری

تغییر رنگلباس مدارس؛ خوب یا بد

رنگ خسته کننده

33230072

اجرای نظام ارجاع پزشک خانواده در  174مرکز درمانی استان

آموزش

شهری

گیالن

02123023914

تعداد تصادفهای گیالن نگرانکننده است

جشنواره تئاتر خیابانی
شهروند الهیجان
هشتمین دوره از جشنواره
تئاتر خیابانی شهروند الهیجان
با اجرای  20نمایش از  25تا 28
مرداد در هشت نقطه از این شهر
برگزار شد.

از آنان را از بین میبرد.
دستور تغییر رنگ لباس مدارس

معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و پرورش گیالن
نیز در اینباره بیان کرد :این ادارهکل درباره تغییر فرم
لباس مدارس در ســال تحصیلی  96 - 97دستوری
ابالغ نکرده است.
«جابر اخالقی» افزود :اگر مدرسه برای تغییر فرم لباس
مدارس به لحاظ مدل و رنگ اقــدام کرده ،باید حتما
مصوبه انجمن اولیا و مربیان و اداره آموزش و پرورش
منطقه مربوطه را داشته باشد.
وی با بیان اینکه بــر تغییر رنگ لباس فرم مدرســه
تاکید نشده اســت ،اظهار کرد :برای تغییر لباس فرم
دانشآموزان در یک مدرســه ،باید شورای آموزش و
پرورش و انجمن اولیا و مربیان با همدیگر درباره این
تغییر تصمیم بگیرند.
معاون آموزش و پرورش گیــان تاکید کرد :عالوه بر
تصمیمگیری در انجمن اولیــا و مربیان در مدارس و
دریافت مجوز ،مدیر مدرســه باید از منطقه آموزش
و پرورش مجوزی مبنی بر تغییر فرم لباس مدرســه
داشته باشــد.وی بیان کرد :برای تهیه و دوخت لباس
فرم دانشآمــوزان ،به مناطق آمــوزش و پرورش در
شهرســتانهای مختلف تفویض اختیارشــده تا آنها
مکانهایی را معرفی کنند که البته تهیه لباس فرم از
آن مکانها نیز برای اولیا اجباری نیست.
اخالقی با بیــان اینکه دوخت لباس فــرم مدارس بر

اساس آییننامه اجرایی مدارس انجام میگیرد ،اظهار
کرد :در فصل پنج این آییننامه در مادههای ،65 ،64
 67 ،66و تبصرههای آن آمده که لباس دانشآموزان
از نظر دوخت و رنگ باید شاد ،دارای ظاهری آراسته
و متناسب با محیط آموزشی و تربیتی مدرسه باشد.
با توجه به نظر روانشناســان مبنی بــر تاثیرگذاری
رنگهای شاد بر ســامت روحی دانشآموزان ،تاثیر
مثبت بر یادگیری آنان و توجه به استفاده از این رنگها
در واحدهای آموزشی ،ضروری است مدیران مدارس
در صورت نیاز ،برای تغییر رنگ فــرم لباس مدارس
اقدام کنند.
در سال تحصیلی گذشته بیش از  375هزار دانشآموز
در مدارس گیالن تحصیل کردند.

گاهــی طوالنی شــدن رنگ لبــاس فرم
دانشآموزان در مدرسه موجب خستگی می
شود؛ رنگ های تیره بر یادگیری و شخصیت
دانشآموزان تاثیــر منفی دارد اما رنگ های
روشن از جمله سبز ،الجوردی ،آبی ،سفید،
زرد و صورتی مناسب است و بر یادگیری آنان
تاثیر مثبتی دارد .اگر تغییر لباس فرم مدارس
بر اساس کار کارشناسی صورت گیرد و رنگ
خاصی دارای تاثیرگذاری بیشــتر بر دانش
آموزان انتخاب شود ،اقدامی منطقی است

7

یکشـــنبه 29  .مرداد    96شـمــــاره  7177

@gilan
hamshahri.org

ورزش
اولويت سپيدرود گرفتن  3امتياز
بازي با پيكان بود
سرمربي تيم سپيدرود رشت اين تيم را در  2سال گذشته پرچمدار
فوتبال گيالن برشمرد و گفت :در بازي مقابل پيكان حفظ  3امتياز
اولويت اصلي تيم بود.
به گزارش مهر «علي نظرمحمدي» پس از پیروزی مقابل پیکان،
با اشاره به شرايط روحي و فشار رواني روي بازيكنان تيمش از 3
بازي گذشته ،افزود :توانستيم بعد از  3بازي جلوي گلخوردنمان
را بگيريم و از همه مهمتر توانستيم در ميان هواداران پيروز شويم.
ســرمربي تيم فوتبال ســپيدرود رشــت یادآوری كرد :از تالش
ما
بازيكنانم راضي هســتم امــا اين كيفيــت نهايي و مــد نظر 
نيست.
وي درباره جو رسانهاي اطراف تيم نيز گفت :بنده به تمام نقدهاي
فني با تمام وجود گوش ميدهم و چنانچه صادقانه و درست باشند،
ميپذيرم ،اما امروزه نقدها منصفانه نيست.
نظرمحمدي با بيان اينكه ســپيدرود در 2سال گذشته پرچمدار
فوتبال گيالن بوده است ،تصريح كرد :اين تيم با صعودهاي خود
سقوطهاي داماش از ليگ يك به دو و ملوان از ليگ برتر به ليگ
يك را پوشش داد.
وي درباره خداحافظي «سهيل حقشــناس» تأكيد كرد :امروز
شرايط برگزاري بهگونه بود كه  2تعويض اجباري داشتيم و براي
حفظ  3امتياز كه در اولويت بود ،نتوانستيم از حقشناس استفاده
كنيم اما بچههاي تيم با بردشان بهترين هديه را به او دادند.
سرمربي تيم سپيدرود رشت در پاسخ به سؤالي درباره آمادگي پيام
صادقيان اظهار كرد :صادقيان ميتواند با رسيدن به آمادگي كامل
حلقه گمشده تهاجمي تيم ما باشد.
هواداران سپيدرود برنده بازي بودند

سرمربي تيم پيكان تهران با بیان مشكالت خط حمله تيمش گفت:
پيكان نياز به تمرين بهتر و ترميم بازيكنان دارد.
« مجيد جاللــي» اظهار كرد :موجودي نفرات مــا همين بود كه
امروز آمده بودند و از مجموع  39گلي كه سال گذشته در ليگ به
ثمر رســانديم 30 ،گل را  2بازيكني زدند كه امسال روي نيمكت
پرسپوليس نشستهاند.
وي تصريح كرد :هواداران سپيدرود امروز بازي را بردند و داشتن
ي بزرگترين امتياز برای هر تيم است.
چنين هواداران 
از نكات جالب حاشــيهاي دقايق پاياني بازي ،خداحافظي سهيل
حقشناس از دنياي فوتبال بود .وي كه به دليل انجام هر  3تعويض
سپيدرود اجازه ورود به زمين را نداشت ،با دويدن دور زمين و در
ميان تشويق هواداران ،براي هميشه از دنياي فوتبال خداحافظي
كرد .فروش بليتهاي فصل گذشــته ليگ بــا مهر هيأت فوتبال
خوزستان نیز از دیگر حاشیههای این بازی بود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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جشنواره
برگزاري جشنواره
ملي مطبوعات
به ميزباني گيالن
در آذر 96
مديرعامل خانه مطبوعات گيالن از برگزاري
جشــنواره ملي مطبوعات در گيالن در آذر
ل در منطقه آزاد انزلي خبر داد.
امسا 
به گزارش ايســنا «كريم خورسندي» در
بيست و هشتمين جلســه خانه مطبوعات
استان گيالن كه بهمنظور بررسي چگونگي
برپايي جشنواره مطبوعات در منطقه آزاد
انزلي برگزار شد ،گفت :با موافقت مديرعامل
محترم سازمان منطقه آزاد انزلي مقرر شد
كه جشنواره ملي مطبوعات در گيالن برگزار
شــود و بنا بر اين تصميم ،جزئيات برپايي
جشــنواره با تشكيل ســتادي در جلسات
متعدد با حضور اعضاي ستاد مورد بررسي
قرار ميگيــرد و نهايتاً خروجي جلســات
به اجرا درخواهــد آمــد .مديرعامل خانه
مطبوعات گيــان با بيان اينكــه گيالن با
داشتن رسانههاي مكتوب و مجازي فراوان
ميتواند خاســتگاه برپايي جشنوارههاي
فرهنگي و رســانهاي باشــد ،اظهــار كرد:
جشــنواره ملي مطبوعــات در منطقه آزاد
انزلي عالوه بر معرفي ظرفيتهاي استاني در
زمينه گردشگري و رونق اقتصادي ميتواند
نقطه آغازي براي ماندگاري يك جشنواره
در سطح ملي و براي سالهاي آتي شود.
وي ادامه داد :ســتاد برگزاري جشــنواره
متشكل از سازمان منطقه آزاد انزلي ،خانه
مطبوعات گيالن ،ادارهكل فرهنگ و ارشاد
اسالمي گيالن ،اســتانداري و چندين نهاد
مرتبط ديگر خواهد بود.
«حسين داداشــي» اضافه كرد :اميدواريم
نخستين جشنواره ملي مطبوعات در منطقه
آزاد انزلــي آنگونه كه شايســته و درخور
جامعه رسانهاي اســت برگزار شود و نقطه
عطفــي در كارنامه فعاليتهــاي فرهنگي
گيالن باشد.

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29   :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500   :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819   :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره 14
گروه ضمائم همشهری
تلفن  23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكyazd@hamshahri.org :

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

درهای قدیمی شهر رشت بسته است

صدای همشهری
ازآنجاكهيكيازسياستهايروزنامههمشهري،انعكاسمشكالتشهرونداندرحوزههاي
مختلف است ،شــهروندان عزيز گيالني مي توانند از اين پس در تمامی ساعات مسائل،
ديدگاهها و مشكالت خود را با شــماره تلفن  021-88932308یا از ساعت  11تا 13از
طريقشماره  33230073بامادرميانبگذارندوياآنرا ازطريقايميلبرایما ارسالکنند.

هنرمند گیالنی :درهای چوبی در زمان های قدیم اولین نقطه تالقی نگاه انسان را با یک بنا رقم می زد
زهرا حقیقی

رشت-خبرنگار

نمایشــگاه نقاشــی «در بهای
تجسمی بســته» در نگارخانــه مارلیــک
مجتمع فرهنگــی و هنری خاتم
االنبیا(ص) رشت برگزار شد .در این نمایشگاه
ن و سبک کوبیسم در
 13اثر با تکنیک رنگ روغ 
معرض دید عمومقرار گرفت.
«صالحه انصاری» دارای مدرک کارشناســی
نقاشی عمومی از دانشــگاه تبریز است .وی در
ســال  1394به دلیل عالقهمند بــودن به آثار
هنری و معماری قدیمــی پایاننامه تحصیلی
خود را به موضوع درهای قدیمی شــهر رشت
اختصاص داده و در بخــش کار عملی پژوهش
طرحهایی برگرفته از درهای قدیمی شهر رشت
را اجرا کرد .با ایــن هنرمند جوان و خوشذوق
گیالنی گفتوگو کردیم.
ایده «در بهای بســته» که به
درهای قدیمی شهر رشت میپردازد چطور
به ذهن شما رسید؟

g i l a n @ h a m s h a h r i . o r g

محالت قدیمی شهر رشت مثل ساغریسازان با
درهای قدیمی بسیار زیبایی روبه رو میشوید.
درهای چوبی که در زمانهای قدیم اولین نقطه
تالقی نگاه انسان را با یک بنا رقم میزد .درهایی
که هر کدام برای خود رســم و رســوم خاصی
داشتند و معموالً دو لته یا دو لنگه بودند .روی هر
لنگه آن کلونی نصب میشد .کلون دایرهایشکل
که مورد استفاده خانمها بود و کلونی دیگر برای
استفاده مردان .البته این رسمهای زیبا هرکدام
دالیل خــود را در آن زمان داشــتند .بهعنوان
نمونه اســتفاده از کلون و کوبههای مختلف به
دلیل این بــود که اهل خانه بدانند چه کســی
پشت د ایستاده است.
چرا عنوان «در بهای بسته» را
برای این نمایشگاه انتخاب کردید؟

ایده من درهای بسته نبود و همانطور که گفتم
تزیینات درهای بســته بود ،اما به سبب این که
اکثر درهای قدیمی که من از آنها برای کشیدن
نقاشی عکس میگرفتم بســته بودند ،تصمیم
گرفتم عنوان کارم را تغییر بدهم.

علــت این که از ســبک
کوبیسم برای ارائه آثارتان
یکی از دالیل انتخاب این
سوژه به موضوع پایاننامه صالحه انصاری :هر چقدر از وصف بهره گرفتید ،چه بود؟

به این دلیل که فضای درهای
کارشناسی من برمیگردد در های قدیمی که هر کدام از آنها
قدیمــی ما اکثــرا دو بُعدی
که «تزیینــات دربهای
با تزیینات خاصشان دارای رمز
است .تک تک اجزای درهای
قدیمی» بود .البته تصمیم
و رازی هســتند ،صحبت کنیم،
قدیمی گیالن پر از فلســفه
دارم کــه در آینــد های
نزدیک محتــوای تئوری بازهم کم است  .چون جزء به جزء و معناست .ســبک کوبیسم
آن را به صورت کتاب چاپ آنها از اعداد گرفته تا برجستگی یا حجمگری هم یک سبک
کنم امــا در بخش عملی های خورشــید و ماه و گل های دو بُعدی و یکی از نافذترین
این پروژه بــه دنبال این لوتوس در باور مردم قدیم نشان جریانها در دنیای هنر مدرن
بودم که ذهنیت خیلی از از حکمتی خاص دارد
است .نقاشــیهای کوبیسم
نیز بــا به کارگیری اشــکال
مردم را دربــاره گیالن با
هندســی ،حس مفهومی و
نقاشی از درهای قدیمی
رشت تغییر دهم .در حال حاضر اکثر مردم شهر مبهمی را از فضا برای مخاطب میآفرینند .من
رشت و یا گیالن را فقط به خاطر جنگل ،کوه و میخواستم با ارائه این اثر این پیام را به مخاطبم
دریای آن میشناسن د در صورتی که شهر رشت منتقل کنم که ما نیز میتوانیم با حفظ سنتها
از معماریهای زیبایی برخوردار است .شما در و آیینهای گذشته ،درهای مدرن و امروزی را

دفتـر سـرپرستـی روزنـــامه همشهـری در گیــالن:
مهدیشریعتناصری -نشانی :رشت،خيابانامامخميني،كوچه
دكتر مجلسي (طلوع) ،ساختمان ابن سينا ،طبقه دوم ،واحد 16
تلفن - 33230073-33225936 :تلفکس33231373:

فروش شتابزده برنج

اکنون که نمایندگان مجلس هم اعتراض می کنند ،امیدوارم شاهد ورود برنج
خارجی نباشــیم .خصوصا که می گویند اغلب این برنجها آلوده است .من یک
کشاورز هستم و خیلی درباره این موضوع نگرانم و گاهی مجبور می شوم برنجم را
به دلیل نگرانی از واردات خیلی سریع به داللها بفروشم .امیدوارم که مسئوالن
به ما کشاورزان کمک کنند.
اباتری-صومعه سرا

کاهشنیافتن قیمت

بعد از گذشــت حدود  2ماه هنوز هم قیمت تخم مرغ کاهش نیافته است .جز
ن هم تاثیر
مصرف خانگی  ،قیمت آن بر قیمت شیرینی و سایر مواد غذایی بیرو 
گذاشته است .کاشقیمت تخم مرغ و پیاز و ...بیرویه باال نرود و قشر آسیبپذیر
دچار مشکل نشوند.
اکبری -رشت

نمایشگاه «دربهای بسته» عكس :همشهری

هم طراحی کنیم .به نظر من هر چقدر از وصف
درهای قدیمــی صحبت کنیــم  -درهایی که
هرکدام از آنها با تزیینات خاصشان دارای رمز و
رازی هستند  -بازهم کم است .چون جزء به جزء
آنها از اعداد گرفته تا برجستگیهای خورشیده
و ماه و گلهای لوتوس در باور مردم قدیم نشان
از حکمتی خاص دارد.

چرا از ســبک رئال برای این کار
اســتفاده نکردید؟ فکر نمیکنید ارتباط
گرفتن مخاطب عام با این سبک از نقاشی
سخت باشد؟

من فکر میکنم ارائه یک تصویر به شکل رئال،
کار یک عکاس است نه یک نقاش .چه بسا که در
حال حاضر ذائقه و سلیقه مردم بیشتر به سمت
چیزهای مدرن گرایش دارد تا قدیم .به همین
دلیل تصمیــم گرفتم بافت قدیــم و معماری
زیبای شهر رشت را با سبک کوبیسم در معرض
دید عموم مردم قرار بدهم.
البته من جز درهــای قدیمی از نمادهای بومی
دیگری مثل لباسها و آیینهای محلی گیالن
نیز در آثارم بهره بردم.

تفریح برای جوانان فومنی

چقدر برای کشیدن این آثار وقت
گذاشتید و الگوی شما در کشیدن این سبک
از نقاشی چه کسی است؟

حدود یکسال زمان برد تا من این  13نقاشی را
بکشم .در کشیدن این ســبک از نقاشی الگوی
من بیشتر پیکاســو بود .چون زبان پیکاسو در
نقاشــی تقلید بیواســطه از طبیعت و آنچه را
که در واقعیت می بینید ،نیست .شما به عنوان
نمونه ممکن است در نقاشی های پیکاسو  3تا
مثلث ببینید که هیچ چیز از آن متوجه نشوید
در صورتی که همان نقاشــی مــی تواند تعابیر
گسترده ای از ذهنیت نقاش را برا ی مخاطبانش
تداعی کند.
بعد از اتمام این نمایشــگاه قصد
دارید ،چه کار کنید؟

خیلی تمایل دارم که کتابی هــم درباره درب
های قدیم رشت چاپ کنم .چون زمانی که من
برای موضوع پایان نامه ام به کتابخانه های رشت
مراجعه کردم ،هیچ منبــع تئوریای در زمینه
درب های قدیم رشــت در کتابخانه های رشت
پیدا نکردم.

شنیدیم که در رودخانههای صومعه سرا اقدام به ریختن بچه ماهی کردهاند .می
خواستم بدانم چرا در رودخانههای فومن چنین طرحی اجرا نمیشود؟ جوانان
این شهر تفریحی ندارند و با آنکه خودمان رودخانه داریم ماهیگیران این شهر
برای ماهیگیری به شهرهای همجوار میروند.
یک شهروند -فومن

ادبیات
محفل «شاهنامه خوانی» در شهرستان
فومن برگزار می شود
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فومن از برگزاری محفل «شاهنامه خوانی»
روزهای یکشنبه در این شهرستان خبرداد.
«یوســف نیک انجام» در گفت و گو با مهر ،با بیان اینکه ایــن برنامه به منظور
آشنایی نوجوانان وجوانان با متون فاخر ادبی ایران اجرا می شود ،افزود :ساعت ۱۷
روزهای یکشنبه هر هفته این محفل در قالب یک نشست ادبی در اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهرستان فومن برگزار می شــود.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی فومن ترویج و اعتالی فرهنگ اصیل ایرانی را یکی از وظایف این اداره
عنوان کرد وگفت :آشنایی کودکان با شاهنامه و اندیشه های این شاعر حکیم از
دیگر اهداف برگزار ی این برنامه است.

خانه شبان درگیر بوروکراسیهای اداری

ت بنا موجب ایجاد مشکالتی برای حراست از آن شده است
طوالنی شدن روند ثب 
«خانه شــبان» که خاطــرات زیادی از
میراث میرزاکوچــک و یارانش تــا آدینه های
فرهنگی را در خشــت خشت خود جای
داده ،در تهدید تخریب به ســر می برد و ثبت آن در
فهرست آثار میراثی مشمول مرور زمان شده است.
به گزارش مهر ،اردیبهشت امســال ،انتشار گزارشی
در روزنامه ایــران شــماره ( ،)۶۴۸۷اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیالن را متوجه
یک بنای ارزشمند تاریخی کرد که در آستانه تخریب
قرار گرفته بود.
این بنای تاریخی که «خانه شــبان» نام دارد ،متعلق
به «یوسف خان شفتی» در محله چهلتن (چله خانه)
رشــت اســت که در زمان نهضت جنــگل ،حکومت
فومنات و شــفت را از ســوی دولت مرکزی بر عهده
داشــت .اگرچه همان زمان مدیرکل میراث فرهنگی
گیالن ،خبر ثبت اضطراری خانه شــبان را رسانه ای
و تاکید کرد که از عمارت یوســف خان شــفتی رفع
خطر شــده اما پس از چند ماه ،نه تنها هنوز این بنای
ارزشمند-که پیوند رازآلودی با جنبش جنگل و شخص
میرزا کوچک خان دارد -ثبت نشده بلکه بررسی های
میدانی نشــان می دهد اخیرا بنــا از داخل در حال
تخریب است و حتی نمایندگان مالک که سازنده ای
در منطقه دو شهر رشت است ،اجازه تصویر برداری از
فضای بیرونی بنا را هم بــه خبرنگاران نمی دهند.چه
برســد به اینکه بتوان از تخریب آن از داخل گزارش و
تصویری تهیه کرد!
خانه تاریخی شــبان ،بیش از آنکه بــه لحاظ قدمت
منحصر به فرد باشد  ،از لحاظ پیوند با جنبش جنگل
حائز اهمیت اســت؛ پیوندی که از همکالســی بودن
«میرزاکوچک» و «یوســف خان» در دوران نوجوانی
آغاز شده و تا تالش برای زنده نگه داشتن همدیگر در

طول نهضت جنگل ادامه داشته است.
اما این ارتباط رازآلود هنوز از سوی مورخان کنکاش
نشده است .هنوز پاسخ این سوال را که چگونه حاکم
فومنات با سیاســت های دوگانه اش بارهــا میرزا و
جنگلیان را از مرگ نجات داده و حتی تدبیرش موجب
استحکام یک جنبش مسلحانه در حوزه استحفاظی
یوسف خان شده است نمی دانیم .با این همه ،عمارت
تاریخی شــبان حتی پس از پایان جنبش جنگل نیز
پناهگاهی برای یاران میرزا بود.
فرزند حاجت بیگ

بنابــر مقاله منتشــر شــده از ذبیح اهلل شــبان (نوه
میرزایوسف خان) در ماهنامه گیله وا (شماره  ۱۲آبان
 )۸۲میرزا یوسف خان شفتی ،فرزند حاجت بیگ یکی
از مالکین گیالن بود که در سال  ۱۲۹۰هجری قمری
در رشت متولد شد و در مدرســه حاج حسن با میرزا
کوچک خان هم دوره بود.
هوش و سیاست یوسف خان وی را تا مرحله حکومت
شفت و فومنات رســاند .آن زمان همین خانه مأمن
کسانی بود که مشکالتی با مأمورین دولتی و دعواهای
ملکی داشتند .همین پناه بودن یوسف خان باعث شد
مردم به وی لقب «شبان» بدهند.
زمان شکل گیری جنبش جنگل در قعر جنگل های
فومنات ،یوســف خان حاکم فومنات بود .دو شکست
اولیه نیروهای دولتی از سوی جنگلیانی که هنوز عِده
و ُعده شان اندک بود ،جنگلیان را بلند آوازه کرد .وقتی
حشمت الدوله ،حاکم گیالن ،از یوسف خان خواست
کار جنگلیان را یکسره کند ،پاســخش این است که
«زیاد جنگلی ها را بزرگ نکنیــد» .این را می توان از
خاطرات «صادق مهرنوش» نیز متوجه شد که یوسف
خان همواره از برخورد با میرزا طفره می رفت.

تملک بنا
مدیرکل میراث فرهنگی گیالن حالت دوم (یعنی تملک بنا از سوی اداره کل میراث فرهنگی گیالن) را با توجه به بودجه و
اعتبارات اندک غیرممکن می داند ،می گوید :در صورت ثبت بنا که خواسته اصلی اداره کل میراث گیالن و همینطور افکار
عمومی از شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی است ،باید به این موضوع توجه کرد که حفاظت از میراث فرهنگی و بناهای
تاریخی یک وظیفه عمومی است.
علیزاده تصریح می کند :متاسفانه برخی فعاالن حوزه ساخت و ساز با جستوجو در مناطق مختلف و اعمال نفوذ ،دقیقا بر
روی امالکی دست می گذارند و به خرید این امالک هدایت می شوند که میراث و حافظه تاریخی شهر محسوب می شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی گیالن بر این عقیده است که بیش از  2هزار اثر که دارای ارزش میراثی هستند در استان شناسایی
شده اند ولی روند ثبت آن ها مشمول زمان و کارشناسی می شود.
با وجود روند طوالنی ثبت بنای شبان که حافظه ای تاریخی در میان خشت خشت خود نهان دارد ،به نظر می رسد که میراث
گرانبهای متعددی همچون بنای شبان در انتظار توجه هستند و سالهاست مورد غفلت واقع شده اند.
هرچند ثبت بنای شبان می تواند مانع از تخریب آن و حذف هویت آن شود با اینهمه بیم آن می رود که چندی دیگر بناهایی
یافت شوند که در معرض خطر تخریب قرار دارند و کسی از وجود آن ها خبر ندارد و عمال سرنوشتی جز تخریب نصیب شان
نمیشود.

اما این سیاست دوگانه -که چه بسا خود عاملی برای
استحکام جنگلیان بود -از چشم حاکم گیالن دور نماند
و باعث شد حکومت فومنات را از وی گرفته و به کسی
بدهند که کار جنگلیان را یکسره کند.
البته برخورد دوگانه با مخالفــان میرزا کوچک نیز به
مذاق جنگلیــان خوش نمی آمد و یکبــار جنگلیان
شبانه یوسف خان را دزدیده به صومعه سرا می برند و
این بار میرزاست که مانع کشته شدن یوسف شده و 6
ماه وی را در خانه ای زندانی میکند و در نهایت او را به
رشت باز می گرداند.
یوســف خان در روزهای پایانی جنگل نیز تالش کرد
تراژدی میرزا رقم نخورد .ایــن را می توان از خاطرات
«یان کوالرژ» تکنیسین چک تباری که در سال آخر
نهضت به میرزا پیوست ،فهمید .یان کوالرژ در کیش
دره (مقر حکومت جنگلیان در فومنات) شاهد بود که
یوسف خان حامل شمشیر مرصعی است که رضا قزاق
به عنوان امان نامه برای میرزا فرســتاده است .پاسخ
میرزا ،شمشیر شکسته ای در دستان یوسف خان بود.
«یان کوالرژ» در همان یک ســال حضورش مرتب به
رشت می آمده و به خانه یوسف خان رفت و آمد داشت.
این را می توان از البه الی خاطراتش استنتاج کرد.
حتی شرح دقیق شهادت میرزا را هم یوسف خان به یان
کوالرژ می دهد .به گفته شاهدان عینی وقتی یوسف
خان شبان خبر شــهادت میرزا را می شنود ،از شدت
ناراحتی عینک خود را در دستانش میشکند به شکلی
که شیشه ها دستش را می برد.

یان کوالرژ بعد از وقایع جنگل ،مدتی اسیر است و بعد
از آزادی در حالی که اموالش مصادره شده و پولی برای
گذران در هتل اروپا (هتل ایران رشت) ندارد ،به خانه
یوسف خان می رود و همان احترام دوران زنده بودن
میرزا را دارد .حتی یوســف خان تالش دارد که اموال
مصادره شده یان کوالرژ را به او پس دهند.
پیوند میان یوســف خــان و میرزا بــه همینجا ختم
نمی شود .وقتی «رضا اسکستانی» سر یخ زده میرزا را
در گدوک بریده و در سبزه میدان به نمایش می گذارد،
خالو قربان سر را به طمع از وی می رباید و اسکستانی
برای عرض شکایت به در خانه یوسف خان می رود .اما
این بار یوسف خان نه تنها پناه نیست بلکه با ناسزا وی
را رانده و دستور می دهد گوش های اسکستانی را به
دیوار میخ کنند.
انتظار طوالنی بنای شبان برای ثبت میراثی

حاال این خانه ،که خشت خشــتش رازهای زیادی را
در خود نهفتــه دارد ،آرام آرام از صفحه تاریخ در حال
محو شدن اســت .خانه ای که نه تنها پیوند عمیقی با
نهضت جنگل دارد ،بلکه پس از وقایع جنبش جنگل،
نیز محفل ادبا و مفاخر گیالنی بوده که به دالیل مختلف
به تهران مهاجرت کرده اند .آدینه های خانه شــبان  ،
ابراهیم پورداوود ،دکتر محمد معین ،دکتر حکیم زاده،
جهانگیر سرتیپ پور و آرســن میناسیان و ...را بارها و
بارها به خود دیده است.
با اینکه پرونده ثبت بنای شبان از اردیبهشت تنظیم

شده اســت اما به نظر می رســد باید پیش از این ،به
دنبال پاســخی برای این بود که چرا پروانه تخریب و
ساخت بنایی نو و مدرن به جای بنای شبان در منطقه
دو شهرداری رشــت ،به خریدار و سازنده جدید داده
شده است.مدیر منطقه دو شهرداری رشت در این باره
توضیح می دهد :بنای شــبان در حریم میراثی شهر
رشت قرار ندارد و عمال نمی توان برای خرید و فروش
بناهایی که در حریم قرار ندارند ،ممانعتی ایجاد کرد.
«مرتضی عاطفی» با ابراز تاسف از اینکه بانک اطالعاتی
از بناهای با قابلیت ثبت در شــهر رشــت در اختیار
شهرداری این منطقه قرار داده نشده است ،می افزاید:
با اینکه پس از رسانه ای شــدن و معلوم شدن ارزش
تاریخی بنا در رسانه ها ،به نوعی از مالک خواسته شده
که در تخریب بنا تعلل و صبر کنــد اما در  2ماه اخیر،
هنوز پاسخی از سوی اداره کل میراث فرهنگی به نامه
های شــهرداری مبنی بر اهمیت و ثبتی بودن بنا به
شهرداری داده نشده است.
وی تاکید می کند :شهرداری در دو ماه گذشته تالش
کرده که مالک را که از مشــتری هــای خوب منطقه
است ،قانع کند که صبوری پیشه کند اما باید پذیرفت
که مالک با ســرمایه گذاری و خرید بنــا قصد بهره
برداری از سرمایه گذاری خود را دارد و قانونا تا زمانی
که اداره کل میراث فرهنگی پاسخ متقاعدکننده ای به
شهرداری ندهد ،بنا در اختیار مالک است.
بوروکراسی اداری

با این همه ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری گیالن بر این عقیده است که از اردیبهشت
تا  به امروز روند ثبت بنا مشــمول بوروکراسی اداری

شده است.
«رضا علیزاده» می گوید :با اینکه طوالنی شدن روند
باعث شده که مساله را از شورای ثبت سازمان میراث
فرهنگی به صــورت ضرب االجــل بخواهیم در عین
حال  20مرداد با اعزام یگان حفاظت اداره کل میراث
فرهنگی به محل بنا ،مانع از دخل و تصرف و تخریب بنا
از سوی مالک شدیم.
وی می افزاید :با تکمیل روند ثبت که مستندات آن از
سوی کارشناس شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی
صورت گرفته اســت  ،پرونده ثبت بنا به نتیجه نهایی
می رسد.
علیزاده اعالم می کند :با ثبت بنای شــبان ،دو حالت
رخ می دهد اول این اســت  که مالک برای حفظ بنا و
احیای آن به وضع مطلوب متقاعد میشود و با مشارکت
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گیالن برای مرمت آن اقــدام می کند و دومین حالت
این است که بنا از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان
خریداری شود.

خانه شــبان پس از وقایع جنبش جنگل نیز
محفل ادبا و مفاخر گیالنی بوده که به دالیل
مختلف به تهران مهاجرت کرده اند .آدینههای
خانه شــبان ،ابراهیم پورداوود ،دکتر محمد
معین ،دکتر حکیم زاده ،جهانگیر سرتیپ پور
و آرسن میناسیان و ...را بارها و بارها به خود
دیده است

