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مديركل راهداري و حملونقل جادهاي گيالن :در  6ماه آينده دستگاههای ثبت تخلفات را به  37و كل سامانههاي تخلف هوشمند  را به  53سامانه میرسانیم

کارگاههای صنعتی
سد راه زيباسازي
خیابان سعدی

سياهكل؛ پربارش اما كمآب

آغاز به کار دوره پنجم شوراهای
شهر و روستا از اول شهریور
خداحافظ كاپيتان دوست داشتني
سيد احمد ساداتي

روزنامهنگار

بدون شــك بيســت و هفتم مردادماه  96و وقايع
فوتبالي ايــن روز ،هرگز ازذهن دوســتداران تيم
سپيدرود رشت پاك نخواهد شد چرا كه در اين روز
تيم سپيدرود رشت موفق شد اولين پيروزي خود را در تاريخ رقابتهاي ليگ
برتر باشگاههاي كشور كسب كند؛ برد شيريني كه شايد سرآغازي براي روزهاي
بهتر سرخپوشان گيالن باشد.
اما اتفاقي كه پيروزي تيم سپيدرود مقابل پيكان تهران را تا حد زيادي تحت تأثير
قرار داد ،خداحافظي «سهيل حقشناس» كاپيتان بااخالق و وفادار اين تيم از
دنياي فوتبال بود .حقشناس در اوج دوران جواني به تيم سپيدرود رشت پيوست
و سالهاي سال در اين تيم بازي كرد .كاپيتان سابق تيم سپيدرود رشت در اين
 18سال ،تنها يكي دو سال در تركيب ساير تيمها بازي كرد و بقيه عمر فوتبالي
خود را در تيم محبوب شهر خود يعني سپيدرود گذراند .حقشناس كه هميشه
بزرگترين آرزوي خود را حضور تيم سپيدرود در باالترين سطح فوتبال ايران
عنوان كرده بود ،در  2سال اخير نقش پررنگي در رساندن سپيدرود به ليگ برتر
فوتبال ايران ايفا كرد .او در رقابتهاي ليگ دسته دوم  2سال قبل گلهاي بسيار
حساسي براي سپيدرود به ثمر رساند و كمك كرد اين تيم پس از سالها جواز
حضور در رقابتهاي ليگ يك را كســب كند .اگرچه شايد بسياري از هواداران
تيم ســپيدرود تنها به ماندن اين تيم در رقابتهايليگ يك راضي بودند اما
حقشناس و يارانش در تيم سپيدرود دست به كار بزرگي زدند.
او در  34سالگي در  5بازي نخست سپيدرود  5گل براي اين تيم به ثمر رساند
تا خود را بهعنوان يكي از كانديداهاي آقــاي گلي ليگ يك مطرح كند .اگرچه
حقشناس در پايان رقابتهاي ليگ دسته يك سال گذشته به اين عنوان دست
ش پررنگي
پيدا نكرد ،اما با به ثمر رساندن  14گل براي تيم سرخپوش رشتي نق 
در صعود اين تيم به ليگ برتر بازي كرد و باالخره توانست تيم محبوب خود را به
باالترين سطح فوتبال ايران برساند.
این فوتبالیســت گیالنی كه پيش از اين اعالم كرده بــود در روز بازي با پيكان
از دنياي فوتبال كنارهگيري ميكند ،در آخرين حضور خود در تيم ســپيدرود
حتي فرصت چند لحظه حضــور در تيم محبوب خود را پيــدا نكردو با دنياي
فوتبال غريبانه خداحافظي کرد .او در دقيقه  82بازي با پيكان و بعد از تعويض
سوم سپيدرود ،بر چهارگوشه مستطيل سبز بوسه زد و در ميان تشويق شديد
هواداران سپيدرود كفشهاي خود را براي هميشه آويخت.
خداحافظ كاپيتان سهيل ...خداحافظ كاپيتان دوست داشتني...

یادداشت

شورا
آغاز به کار دوره پنجم شوراهای
شهر و روستا از اول شهریور
فرماندار شهرستان رشت از ابالغ زمان آغاز به کارشوراهای اسالمی شهر و روستا
خبر داد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت «سیروس شفقی»
بیان کرد :بر اساس ابالغ به وزارت کشور در  19مرداد ،برای تمهید مقدمات قانونی
برای آغاز به کار شوراهای اسالمی شهر و روستا ،نخستین روز شهریور به عنوان
روز نخست فعالیت شوراها تعیین شده است.
فرماندار شهرستان رشت اضافه کرد :بر اساس قانون وظایف و اختیارات شوراهای
شهر و روستا ،شوراهای اسالمی موظف هستند بعد از رسمیت یافتن نخستین
جلسه ،برای انتخاب شهردار اقدام کنند.
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خودرو به دره جان باختند
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سوختن در مسیر
قاچاق سوخت

كاپيتان تيم سپيدرود :حتي يك
خسته نباشيد هم به من نگفتند
كاپيتان وفادار تيم فوتبال سپيدرود رشت بعد از خداحافظ 
ي
از فوتبال گفت :آنقدر از فوتبال خســتهام كه شايد ديگر
هرگز به اين رشته برنگردم« .سهيل حقشناس» با سابقه  ۱۴فصل حضور در اين
تيم ،بيش از  ۲۰۰بازي با پيراهن سپيدرود و  ۸۷گل زده در بازيهاي رسمي با
پيراهن آن ،يكي از ماندگارترين چهرههاي تاريخ اين باشگاه است.
صفحه  7را
بخوانید

جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند»
الهيجان در ایستگاه پایانی
هشتمين جشنواره تئاتر خياباني«شهروند» الهيجان در حالي   صفحه 8
را بخوانید
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 |3زندگی

در روز  28مرداد به پایان رسید که  نقدهايي بر پايبندي آثار
شركت داده شده در آن به چارچوبهاي جشنواره و عناصر تئاتر خياباني وارد است  .
اين جشنواره ك ه نام تئاتر خياباني و همچنين مفهوم شهروندي را يدك ميكشد،
اگرچه ميتواند زمينهســاز بروز اتفاقات خوشــايندي در تئاتر خياباني كشور و
همچنين فرهنگ شهري باشد ...
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حملونقل
افزايش نظارت هوشمند
بر جادههای استان
مديركل راهداري و حملونقل جادهاي اســتان گيالن با اشاره به
افزايش دستگاه ثبت تخلفات هوشمند گفت :ديگر با عامل انساني
نميتوان ترافيك را كنترل كرد.
به گزارش فارس «محمدرضا نازككار» با اشــاره به اينكه ديگر
نميتوان با عامل انساني ترافيك را كنترل كرد اظهار كرد :با توسعه
و افزايش راهها ،حجم ترافيك و افزايش آمدوشد و باال رفتن سرعت
خودروها در گیالن ،الزم است كه سرعت و دقت خود را در كنترل
افزايش دهيم.
وي با بيان اينكه بايد كنترل راههابه ســمت كنترل هوشــمند
برود گفت :بيش از  22دســتگاه دوربين نظارتي و  11دســتگاه
ســامانه هوشــمند ثبت تخلفــات در ســال  95در كشــور به
بهرهبرداري رســيد كه 11مــورد آن متعلق به اســتان گيالن
بود.
مديركل راهــداري و حملونقل جادهاي گيــان افزود :در حال
هدفگذاري هســتيم كه در  6ماه آينده تعداد دستگاههای ثبت
تخلفات هوشــمند به  37و كل ســامانههاي تخلف هوشمند در
استان به  53سامانه برسد.
نازككار با اشــاره به پراكندگي نصب دوربينها افزود :جانمايي
دوربين و سامانه هوشمند ترافيك نیازمند زيرساخت مخابراتي
و برق است.
وي با بیان اينكه تجربه ثابت كرده كه در گيالن چراغهاي سوالر
جواب نميدهد بيان كرد :در اين موارد خازن برق تخليه ميشود
و از كار ميافتد و تنها اگر زيرســاختهای دیگر فراهم باشد اين
امكانات نصب خواهد شد.
مديركل راهداري و حملونقل جادهاي گيالن با اشــاره به طرح
ايمنسازي فيزيكي مدارس افزود :از زمان هدفگذاري اين طرح
در سال  95حدود  37مدرسه به سامانههاي جديد عالئم فسفري
و آشكاريسازي مناطق مجهز شده است.
وي تاکید كرد :از زمــان هدفگذاري تاكنــون هيچكدام از اين
مدارس سانحه نداشتهاند.
مديــركل راهــداري و حملونقــل جــاد هاي اســتان
گيــان دربــاره موتورســواران گفــت 3 :هــزار كاله ايمنــي
همــراه بــا آمــوزش بــه موتورســواران تحويــل دادهشــده
است.
وي با اشــاره به نصــب غيرمجــاز تابلوهــا در جادههــا افزود:
بر اســاس ماده  7قانون راههاي كشــورصاحبــان تابلوهايي كه
بهصورت غيرمجــاز در راهها تابلــو نصبكردهانــد ،با همكاري
پليــس اعمــال قانــون ميشــوند .فقــط در  5مــاه امســال
بیــش از 1450تابلوی غيرمجاز از حاشــيه راههــا جمعآوري
شد.

02123023914

مشکل تامین زمین برای ساخت پست برق

پيامك شما را درباره
روزنامه گیالن م 
يخوانيم

33230072

مديرعامل شركت سهامي برق منطقهاي گيالن گفت :از چالشهاي بزرگي كه در گيالن با آن روبهرو هستيم تهيه
زمينسنددار براي ساخت پستهاي برق است .به گزارش ايسنا «عظیم بلبلآبادي» افزود :مخصوص ًا در تهيه زمين
براي پستهاي بزرگ مانند پستهاي  230كيلوولت ،با چالش اساسي روبهرو هستيم.

کارگاههای صنعتی؛ سد راه زيباسازي خیابان سعدی

اخبار کوتاه
   2جنگلبان در سقوط خودرو به دره
جان باختند

عرض كم پيادهراه و پر تردد بودن مسير سواره وجود کارگاههای صنعتی در این مسیر موجب شده تا عم ً
ال این خیابان بدون نيمكت  ،جعبه گل و ...باشد
وحيده اسماعيلي

مبلمان شهري و نمادهای زيباسازي ندارد و حتي در
اين زمینه به برخي كسبه از طريقبند  20ماده 55
شهرداري تذكرهایی داده شد كه بايد رعايت کنند
ولي در كل معتقدم بايد مشاغل مزاحم از اين منطقه
شهري انتقال پيدا كنند تا وجود آنها مزاحمتي براي
مبلمان شهري و زيباسازي منظر نباشد.

رشت -خبرنگار

مبلمان و زيباســازي منظر شــهري
شهری بخــش مهمــي ازهويت شــهري و
نشــاندهنده فرهنگ يك شهر است  
چرا كه بنيان طراحي و ساختوساز مبلمان شهري
بر اساس هنر ،معماري و فرهنگ ساکنان هر منطقه
برنامهاي براي زيباسازي نیست
شكل ميگيرد.
معاون سيما و منظر شهرداري رشت نيز بيان ميكند:
یکی از مباحثي كه با هدف بازآفريني شهر رشت به عرض كم پيادهرو و پرتردد بودن مســير سواره در
آن پرداخته شده توجه به مبلمان و زيباسازي منظر خيابان ســعدي رشت موجب شــده پیادهروعم ً
ال
شهري بوده است .رشــت در چند سال اخير شاهد بدون نيمكت ،فالور باكس (جعبه گل) و ...باشد زیرا
ي تردد مردم مانع ايجاد ميكند .در واقع سازمان
تغييراتي در مبلمان شــهري خود بود که اين روند برا 
در خيابانهاي منتهي به بافت مركزي شهربيشتربه بهعنوان ناظر و سياســتگذار در اين زمینه تاكنون
چشم میخورد .اما خيابان ســعدي از اين مقوله تا نتوانســته در بخش مبلمان شهري خيابان سعدي
حد زيادي بينصيب ماند چرا كــه بافت قديمي و ورود كند.
وجود مشاغل و كارگاههاي صنعتي مختلف ،فرصت
«نرجــس محمــودي» میگوید :متولــي و طراح
هرگونه تغييري را بــرای ايجاد
مناسبســازي پيادهراه و ايجاد
مبلمان جديد و زيباسازي از این
رمپ براي معلوالن در اين بخش
خيابان منتهــي به بافت مركزي خيابان سعدي به بافت مركزي معاونت شهرســازي و معماري
شهر گرفته است.
رشت منتهي میشود و چون است و شايد ابتدا بايد از طريق اين
بافت فرســوده هم در اين معاونت مسائل مربوط به مباحث
انتقال كارگاهها
شهرســازي در خيابــان و بافت
منطقه واقع شده بايد هرچه
عضو شوراي اسالمي رشت درباره
قديمي ســعدي اجرا شود تا بعد
زودتر اقدامات اساسي را براي
مصوبه شوراي چهارم براي انتقال
بتوانيم در مقوله طراحي مبلمان
مشاغل اين خيابان به نقطه ديگر ايجاد فضاي زيباتر و مبلمان
شــهري ورود كنيم .به گفته وی
شــهر ميگويد :مقرر شــده بود شهري در نظر بگيريم
اجرای مبلمان شهري نيز برعهده
شهرداري مكاني را براي صاحبان
مناطق مختلف شهرداري است.
كارگاهها تهيه كند كه اين كار عملي نشــد .به اين وي ميافزايد :در حال حاضر برنامهاي برايزيباسازي
دليل كه خود صاحبان و كسب ه نپذيرفتند اين خيابان و مبلمان شــهري در خيابان سعدي نداريم چرا كه
را ترك كنند چون شهرداري نتوانست زمينی درخور اين كار نيازمند بررسي و مطالعات از سوی معاونت
آنها فراهم كند.
شهرسازي و معماري شــهرداري است وشايد نياز
«مظفر نيكومنــش نودهي» ادامــه ميدهد :اين باشد در اين خيابان ابتدا كفســازي و معبرسازي
خيابان تنها خيابان منتهي به بافت مركزي است كه صورت بگيرد.

بودجه انتقال كارگاههاي صنعتي

سرپرست شهرداري رشت نيز درباره تأكيد بر انتقال مشاغل و كارگاههاي صنعتي از خيابان سعدي به بيرون شهر بیان
میکند :در بودجه امسال شهرداري هيچ مصوبهاي در اين رابطه ديده نشده در حالی که اين كار نيازمند بودجه مناسب
است« .فرامرز جمشيدپور» به همشهری ميگويد :بهعنوان سرپرست شهرداري كه بهصورت كوتاهمدت در اين پست
م ولي براي انجام اين برنامه ابتدا بايد بستر الزم براي انتقال مشاغل به بيرون از
حضور دارم تابع بودجه مصوب هست 
اين خيابان فراهم ميشد كه تاكنون اجرايي نشده است.

گوناگون
نتیجه معکوس نوشیدنیهای رژیمی
یک مطالعه جدید نشــان میدهد که
نوشیدنیها یا غذاهای رژیمی در حقیقت
سبب افزایش وزن و ابتالی افراد به دیابت
میشــوند ،زیرا مغز در شمارش میزان
کالری موجود دچار اشــتباه میشود و
در نتیجه متابولیسم را کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا ،محققان دانشگاه ییل
در آمریکا کشــف کردند در صورتی که
«نبود انطباق» بین شــیرینی و کالری
مواد غذایی وجود داشته باشد ،بدن فرایند سوزاندن کالری را متوقف میکند .به طور
طبیعی شیرینی با میزان بیشتری از انرژی همراه است و هر چقدر که میزان شیرینی
بیشتر باشد ،کالری بیشتری نیز به همراه خواهد داشت .بنابراین مغز به در کنار هم
یشود و این طور
بودن این دو عادت دارد و اگر این اتفاق نیفتد ،مغز دچار اشــتباه م 
استنباط میکند که کالری کمتری برای سوزاندن وجود دارد.
این پژوهش جدید برای اثبات این موضوع کافی است که مواد مصنوعی ،چه در غذا و
چه در نوشیدنی ،میتوانند سیستم بدن را دچار اختالل کنند.
بدن ما بهگونهای تکامل یافته که از منابع انرژی موجود در طبیعت بهطور موثر بهره
ببرد .اما غذاهای مدرن دارای منابعی از انرژی هستند که بدن ما قبال هرگز آن را تجربه
نکرده است .وقتی طعم شیرین و انرژی دریافتی از غذای مصرفی با یکدیگر هماهنگ
نباشند ،انرژی کمتری متابولیزه و ســیگنالهای ضعیف یا نادرست به مغز ارسال
میشود که هر یک از این اثرات ممکن است بر سالمت متابولیسم تأثیر بگذارند .برای
انجام این مطالعه جدید ،دانشمندان مغز  15نفر را در هنگام مصرف نوشیدنیهای
رژیمی اسکن و آنها را با نوشیدنیهای معمولی مقایسه کردند .آنها همچنین میزان
انرژی مصرفی بدن را نیز مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند هنگامی که نبود انطباق
بین شیرینی و کالری وجود داشته باشد(همانطور که اغلب در مصرف نوشیدنیها و
غذاهای رژیمی این اتفاق میافتد ،زیرا آنها شیرین نیستند) ،کالریها باعث تحریک 
متابولیسم بدن نمیشوند و همچنین مدارهای پاداش در مغز نیز متوجه مصرف کالری
نمیشوند و همین موضوع میتواند موجب مصرف بیشتر مواد غذایی و افزایش وزن
شود .دانشمندان میگویند که این موضوع میتواند به توضیح مطالعات قبلی مبنی بر
اینکه شیرین کنندههای مصنوعی میتوانند سطح قند خون را افزایش دهند و باعث
دیابت شوند ،کمک کند.

منابع
سياهكل؛ پربارش اما كمآب
سياهكل اين شهرســتان ســربلند واقع در جنگلهاي انبوه گيالن با وجود
بارشهاي مناسب در اكثر فصول سال ،به دليل نداشتن مديريت صحیح آب و
ذخيره نشدن متناسب آب با مشكل كمآبي در فصول گرم سال روبهرو است.
به گزارش ايرنا ،آب بيشتر روســتاهاي بخش مركزي شهرستان سياهكل را
چشــمههاي آب منطقه ديلمان تأمين ميكنند و در واقع بيش از  80درصد
از چشمههاي تأمين آب آشامیدنی شهرستان در منطقه ديلمان قرار دارد.
منطقه ديلمان نيز به دليل نداشــتن منابع ذخيره مناسب آب در فصلهاي
پرباران سال ،با كمبود آب در بخش آشــامیدنی و خصوصاً كشاورزي روبهرو
است .اگر سد ديلمان كه در مرحله اخذ مجوز قرار دارد ساخته شود مشكل آب
خصوصاً در بخش كشاورزي حل خواهد شد  .عالوه بر روستاها شهر سياهكل
نيز با مشكل ذخيره و کم بودن فشار آب روبهرو است.
فرماندار سياهكل در اينباره گفت :شهر سياهكل با مشكل نبود مخزن برای
ذخيره آب روبهروست .در اواخر ســال  95با پيگيريهاي انجام شده پروژه
ساخت مخزن  3هزارمتر مكعبي آب شهري و مخزن  600مترمكعبي تنظيم
فشار آب از سوی استاندار گيالن كلنگزني شد.
اســامي اظهار كرد :قرارداد  24ماهه براي اين پروژه با پيمانكار بسته شده و
 130ميليارد ريال هم برآورد هزينه شده است .البته تمام تالشها بر اين است
كه در زمانی كمتر از موعد مقرر به بهرهبرداري برسد.
به گفته وي با بهرهبرداري از مخازن فوق مشكل فشار آب و بهطور كلي مشكل
آب شهر سياهكل حل خواهد شد.
مصرف آب آشامیدنی برای كشاورزي

مصرف آب آشامیدنی و تصفيهشــده برای كشاورزي از دیگر عوامل هدررفت
آب است.
رئيس اداره آبفاي شهرستان ســياهكل گفت :سال گذشته  116مشترك در
شهرستان از آب آشامیدنی برای مصارف كشــاورزي استفاده ميكردند كه
شناسايي شدند و با آنان برخورد شد.
«ياسر عليزاده» اظهار کرد 138 :روستا در شهرستان داراي آب لولهكشي سالم
هستند كه آب آشامیدنی آنان هم از  103چشمه و چاه موجود در شهرستان و
اغلب در منطقه ديلمان تأمين ميشود.
وي افزود :در فصول گرم سال يعني از ارديبهشت تا پايان تابستان ما با مشكل
كمبود آب خصوصــاً در مناطق ديلمان و آب چشــمههاي آن منطقه روبهرو
هستيم که  اين  موضوع ميشود در تأمين آب آشامیدنی روستاها نيز به مشكل
بربخوريم و ناچار باشیم که براي تأمين كمبود آب آن را جيرهبندي كنيم.
عليزاده ادامه داد :ما در  60درصد روستاها با مشكل كمبود آب در فصول گرم
روبهرو هستيم.
وي درباره مشــكل فشــار آب روســتا هم گفت :با توجه به كوهستاني بودن
شهرستان ،نقاط مرتفع در روستاها زياد است و خانوارهاي ساكن اين نقاطبا
مشكل فشار آب و بعضا قطعي آب روبهرو هستند.
عليزاده تاکید كرد :البته از صندوق توســعه ملي براي رفع فرسودگي برخي
لولههاي آب و همچنين استهالك لولههاي روستايي اعتباراتي گرفتهایم كه
اگر اين روند ادامه پيدا كند تا  5سال آينده كل مشكل روستاها در اين زمينه
حل خواهد شد.
وي با اشــاره به اينكه حدود  12هزار و  500مشــترك آب در شهرســتان
داريم ،افزود :از همه مشــتركان ميخواهيم كه از آب آشامیدنی در مصارف
غيرآشامیدنی استفاده نكنند.
رئيس آبفاي سياهكل ،ميانگين استاندارد آب براي هر فرد در شبانهروز را 120
ليتر عنوان كرد و از اهالی خواست که از آب آشــامیدنی براي آبیاری باغها و
كشاورزي استفاده نكنند.

خیابان سعدی -عکس :همشهری

تقويت بافت قديمي

عضو كارگروه ساماندهي مشاغل شهري شوراي شهر
ن بند  20ماده  55شهرداري
نيزكه عضو كميســيو 
رشت است ،بيان ميكند :در اين كميسيون هر هفته
پرونده مشاغل مزاحم و آالينده كه براي شهروندان
و ساكنان مزاحمت ايجاد ميكنند ،بررسي میشود.
«فاطمه شيرزاد» با بيان اينكه مطالعاتي براي انتقال
مشاغل مزاحم و كارگاههاي صنعتي در شهرداري
صورت گرفته اســت ،ميافزايد :اين مــورد نهتنها
مصوبه بلكه يك قانون در شــهرداري رشت است و
شــهرداري بايد طرح و برنامه خود را براي اجرايي
كردن اين انتقال انجام دهد.
وی بيان ميكند :يكي از وظايف ما در حوزه مديريت
شهري تقويت سيما و منظر رشــت است .خيابان
سعدي به بافت مركزي رشت منتهي میشود و چون
بافت فرسوده هم در اين منطقه واقع شده بايد هرچه
زودتر اقدامات اساسي را براي ايجاد فضاي زيباتر و
مبلمان شهري در نظر بگيريم.
شيرزاد میگوید :در اين منطقه بسياري از كوچهها
نيازمند تقويت هســتند كه متأسفانه وجود برخي
كارگاهها و مشــاغل مانع از اجراي كار ميشــود.
اميدوارم در شــوراي پنجم بتوانيم براي مســيرها
و خيابانهاي بدون مبلمان و زيباســازي شــهري

کاری كنيم.
عضو كارگروه مشاغل شهري در ادامه بيان ميكند:
براي انتقال مشاغل مزاحم شهري بايد شهركی برای
این گونه مشاغل تأسيس شــود تا در آن مجموعه
ساماندهي شوند .در شوراي چهارم زيرساختها و
دستورالعملهاي تأسيس اين شهرك انجام شد .به
همین دلیل ساماندهي اماكن مزاحم و غيربهداشتي
كه ضمن آلودهکردن محيطزيست آلودگي صوتي و
فشار روانيهم براي شهروندان در پي دارد مستلزم
برنامهريزي درست از سوي شهرداري است.
وي ميافزايــد :برخــي مشــاغل در محيطهاي
غيرتجاري و درمناطق مســكوني حضور دارند كه
مشكالتي را براي همسايگان و شــهروندان ايجاد
ميكنند .نبود بهداشــت محيط و بهداشت شهري
در مكانهاي تجمع اين مشاغل بسيار حايز اهميت
است .وی تصریح میکند :انتقال اصناف آالينده به
خارج از محدوده شهري يك موضوع ضروري است
كه بايد با برنامهريزي درســت اجرا شود تا بتوانيم
خســارات ناشــي از آاليندههايي را كه سالمت و
بهداشت مردم را تهديد ميكنند ،كاهش دهيم .اين
كار در تسريع روند ايجاد مبلمان شهري و زيباسازي
منظر در مناطق مختلف شهري مانند خيابان سعدي
رشت تأثيرگذار خواهدبود.

دو تن از مأموران يــگان حفاظت ادارهكل
منابع طبيعي و آبخيــزداري گيالن در اثر
واژگوني خــودرو در منطقه كوهســتاني
باباعلي از توابع شهرستان آستارا جان خود
را از دست دادند.
«محسن يوسفپور» در گفتوگو با ايسنا،
اظهار كــرد :تعــدادي از نيروهــاي يگان
حفاظت ادارهكل منابع طبيعي و آبخيزداري
گيالن پس از انجام مأموريت حفاظتي خود
در منطقه التون و باباعلي در حوزه لوندويل
شهرستان آستارا و در مسير بازگشت دچار
حادثه شدند و خودرو سازماني آنان پس از
واژگوني به دره سقوط كرد.
وي افزود :در اين حادثــه دلخراش دو تن
از مأموران منابــع طبيعي به نامهاي جليل
فرازيمقدم و شهروز شريفيان در دم جان
به جانآفرين تسليم كردند و  7تن ديگر نيز
مصدوم و مجروح شدهاند.

   ۱۵۰خانوار در املش مشکل افت فشار
و قطعشدن آب دارند

رئيس آب و فاضالب شــهري املش گفت:
برخی از ساكنان باالدست شــهر املش با
مشکل قطع شدن آب آشــامیدنی روبهرو
هستند.
«ارســان قرباني» در گفتوگو با تسنيم
در رشــت اظهار کرد :از مجمــوع  7هزار و
 200مشترك زیر پوشــش آب و فاضالب
شــهري املش  150تا  200خانوار ساكن
رچ َور واقع در باالدســت اين شهر مانند
َس َ
تابستانهاي گذشته در اوج مصرف روزانه
آب با افت فشار روبهرو ميشوند.
وي گفت :ميزان آب دريافتي از سرچشمه
ســفيدآب در ورودي شــهر املش از 80
ليتــر در ثانيه در زمان و شــرايط عادي به
 35ليتر در اين روزها كاهش يافته اســت
كه به همراه  40ليتر آب ناشــي از برداشت
از  8حلقه چــاه عميق در مجمــوع  75تا
 80ليتــر آب وارد مخزن و ســپس توزيع
ميشود

اسكان  128هزار مسافر تابستاني در مدارس گيالن

حوادث طبیعی و رطوبت هوا موجب استهالک تاسیسات انتقال برق الهیجان میشود
طبيعت ســخاوتمند ،آب فراوان و خــاك مرغوب و
حاصلخيز گيالن موجب شده است كه ساكنان آن از
گذشــتههاي دور بدون نگراني درباره کمبود خورد و
خوراك زندگي كنند و در اين سرزمين دريا و جنگل
و جلگه دغدغهتمام شدن منابع آبي و غذايي معناي
چنداني نداشته باشد.
به گزارش ايرنا ،آمارها نشــان ميدهند كه استاندارد
برداشت آب از ذخایر زیر زمینی در جهان  40درصد
اســت تاجامعه پايدار بماند در حالي كه اين رقم در
ايران خیلی بیش از این است.
بر اساس آمارها متوسط ســرانه مصرف آب در بخش
خانگي در ايران  ۱۹۰ليتــر در روز به ازاي هر نفر و در
دنيا  ۱۳۵تا  ۱۴۰ليتر است كه در برخي از كالنشهرها
اين ميزان در فصل گرم سال به  ۲۵۰ليتر هم ميرسد.
با اين اوصاف ايرانيان  2برابر متوسط جهاني در سال
آب مصرف ميكنند.
متوسط مصرف سرانه برق خانگي نیز در ايران ۲۹۰۰
كيلو وات ساعت اســت در حالي كه متوسط مصرف
جهاني زير هزاركيلو وات ســاعت است و بدينترتيب
متوسط مصرفبرق خانگي در كشور ما  3برابر متوسط
جهاني است.
افزایش دما

مدير اداره بــرق شهرســتان الهيجــان در اينباره
ميگويد :بايد بپذيريم که در چند ســال اخير اقليم
تغيير پيدا كرده اســت و افزایش دما در فصول سال و
رويكرد مردم براي استفاده از لوازم سرمازای پرمصرف
نظير كولرهاي گازي خاص منطقه شــمال ،در حال
افزايش است.
«حســين محمدي» افزود :از طرف ديگر اســتفاده
از كولرهاي غيراســتاندارد و فرســودگي شبكههاي
شهرســتان بهدلیل رطوبت بــاالي منطقه ،ضريب
استهالك تأسيسات برق را افزايش ميدهد.
وي اظهار کرد :بحرانهاي برف در سالهاي  83و 86
و دو سال گذشته و بالياي طبيعي باعث ايجاد نوسان
ولتاژ برق شــد .این اتفاق ضعف برق در نقاط مختلف
شــهري و روســتايي را به همراه داشــت و به همين
دليل همكاري شهروندان در مصرف بهينه برق بسيار
ضروري است.
این مســئول تاکید كرد :در سالهاي اخير خوش آب
و هوا بودن شــمال كشور موجب ســاخت خانههاي
مسكوني پراكنده در روستاها و افزايش ساختوسازها
به دليــل حمايتهاي دولــت و پرداخــت وامهاي
روســتايي و در نتيجــه ايجاد ضعف در شــبكه برق
روستاها شده است.
وي با اشاره به اينكه اعتبارات ابالغي فعلي در قياس با

حجم مشكالت پاسخگو نيست ،ادامه داد :در بسياري
از مناطق مصرف برق از ميزان توليد آن پيشي ميگيرد
كه این شــرایط موجــب قطعي برق در شهرســتان
الهيجان بهصورت محدود ميشود.
فرهنگ مصرف آب

مدير آب روستايي شهرستان الهيجان نيز گفت :منابع
تأمين آب روستايي شهرستان از چاه و چشمههاست
و استفادههاي غيرضروري در روستاها موجب ميشود
كه بيش از  40درصدآب در روستاها بيشتر استفاده
شود.
«داود زمانــي» با اشــاره به اينكه نيمــي از جمعيت
شهرستان الهيجان در روستاها ساكن هستند ،افزود:
يكــي از ضروريات فعلي در روســتاها اين اســت كه
رسانههاي گروهي بهمنظور استفاده بهينه از مصرف
آب در روستاها فرهنگسازي كنند.
وي يادآوری کرد :در روســتاها از آب آشامیدنی براي
آبياري باغ و محصوالت كشاورزي بهصورت غيرمجاز
استفاده ميشود كه روستاييان بايد بدانند كه رعايت
آن ضروري است.
منبع انرژي پاكيزه ،فراوان و ارزان

رئيــس اداره گاز شهرســتان الهيجان نيز بــا ارائه
توصيههايي به شــهروندان گفــت :گاز طبيعي منبع
انرژي تقريباً پاكيزه ،فراوان و ارزانقيمتي اســت كه
اكنونبه مقياس وسيع براي مصارف صنعتي و خانگي
به كار میرود و در دهههاي آينــده بهرهبرداري از آن
گسترش خواهد يافت.
«رضا حيدرنژاد» تاکید كرد :شهروندان بايد استفاده
از بخاريهايي با بازده باال ،استاندارد و داراي برچسب
انرژي با ردههاي باال را در دستور كار قرار دهند و تمام
نكات ايمني را درباره بخاري رعايت كنند.
وي افــزود :در توســعه اقتصادي جهــان ،مناطق و
كشورهاي مختلف،منابع و ذخاير عظيم در دسترس
و توســعه فناوریهای خالق ،باعث كاهش هزينهها
و زمــان اجراي پروژههــا و در نتيجه بهبــود اقتصاد
پروژههاي توسعه و انتقال گاز شــده است و از سويي
تالش جهاني براي كاهش گازهــاي گلخانهاي و گاز
 CO2مزيت استفاده از گاز طبيعي در مقايسه با ساير
سوختها را نشان ميدهد.
وي يادآوری کرد :دولتهــا و صاحبان صنايع امروزه
به دنبال آن دســته از حاملهاي انرژي هســتند كه
آاليندههاي كمتري توليد ميكنند و به همين دليل
جهان بــه گاز طبيعي روي آورده اســت .در واقع گاز
طبيعي در هر واحد انرژي حدود  ۲۴درصد نســبت
به نفت خام و  ۴۲درصد نسبت به زغالسنگ گازهاي

آالينده كمتري توليد ميكند و بيانگر آن اســت كه
ميتوان انرژي بيشتري مصرف و در مقايسه با نفت خام
و زغالسنگ ،آاليندههاي كمتري توليد كرد.
حيدرنژاد راهكارهاي اصالح الگوي مصرف گاز طبيعي
در بخش خانگي را با توجه به باال بودن متوسط مصرف
گاز نسبت به اســتانداردهاي موجود در  3گروه فني،
اقتصادي و فرهنگــي طبقهبندي و تصريــح كرد :از
ديدگاه فني يكي از مهمترين عوامــل مؤثر بر اتالف
انرژي از جمله گاز در بخش خانگي غير استاندارد بودن
وسايل گازســوز اســت و در حال حاضر ،هيچكدام از
وسايل گازسوز مانند بخاري و آبگرمكن داراي برچسب
انرژي در سطح  Aو  Bنيستند.
به گفته وي يارانهاي بودن قيمت گاز طبيعي و پايين
بودن ســهم هزينه گاز در ســبد مصرفي خانوارها از
مهمتريــن داليل اقتصادي هدر رفتــن گاز در بخش
خانگي و حتي ساير بخشهاي مصرفكننده است.
وي ادامه داد :از نظر فرهنگي نيز بررسي رفتار مصرفي
خانوارها در ســالهاي اخير حاكي از اين نكته مهم و
اساسي است كه متوســط مصرف هر خانوار ايراني در
مقايسه با كشورهاي مصرفكننده گاز كه حتي داراي
سرماي شديدتري نيز هســتند در سطح باالتري قرار
دارد و حتي ســرانه مصرف هر خانوار در استانهاي
معتدل از استانهاي سردسير باالتر است.
وي با اشاره به اينكه براساس اين بررسي متوسط سرانه
مصرف خانوار در دهه اخير ،بهطور ميانگين بيش از ۶۰
درصد افزايش داشته است ،افزود :همه موارد مذكور
حاكي از فرهنگ غلط مصرف گاز طبيعي است.
وي گفت :برنامهريزي جامع و هدفمند همگام با عزم
ملي و ايجاد تعــادل و هماهنگي بين دســتگاههاي
مختلف اجرايي از ضرورتهاي اجتنابناپذير در اصالح
الگوي مصرف گاز طبيعي محسوب ميشود.

پيامك شما را درباره
روزنامه گیالن م 
يخوانيم

مديركل آموزش و پرورش گيالن از اسكان  128هزار و  247مسافر تابستاني در مدارس استان خبر داد« .مهدي
حاجتي» در گفتوگو با ايرنا ،افزود :اين تعداد از ابتداي زمان طرح اسكان مسافران تابستاني در مدارس گيالن يعني
از  28خرداد تا  27مرداد در واحدهاي آموزشي استان اسكان يافتند.

گیالن
33230072

گردهمایی فعاالن حوزه پوشاک در الهیجان

نخستين رويداد ملي مد و لباس با نام «چالش ،پويش ،درآمد» در منطقه آزاد انزلی فرصتی برای آشنایی کارآفرینان و شاغالن در بخش پوشاک بود
زهرا حقيقي

رشت -خبرنگار

نخستين رويداد ملي مد و لباس با نام
تولید
«چالش ،پويــش ،درآمد» در منطقه
آزاد انزلي از سوی تيم نوين فناوران و
با حمايت پارك علم و فناوري گيالن برگزار شد .در
اين رويداد فعاالن حوزههاي مختلف ،متخصصان
مد و لباس ،دانشآموختگان اين رشته ،مراكز توليد
لباس ،برنامهنويســان ،طراحان گرافيك و مديران
تجاري گرد هم آمدند تا درمــدت  3روز برگزاري
اين رويداد با معرفي ايدهها و تشكيل گروه ،طرحها
و ايدههاي خــود را اجرا و يا راهحــل اجرايي براي
چالشهاي موجود معرفي كنند.
رئيس پارك علم و فناوري گيالن با اشاره به اينكه
موضوع مد و لباس از مباحث بســيار مهم فرهنگي
است ،افزود :امروزه در ادبيات كشور ما و بسياري از
كشورهاي ديگر واژهاي با عنوان «صنايع فرهنگي»
مطرح است.
«مجيد متقيطلب» در همين زمينه افزود :ارتباط
تنگاتنگي بين موضوعات فرهنگي و شاخصهاي
ديگري كه در يك جامعه هست ،وجود دارد.
وي گفت:طبق يك آمار تا سال  2009شركتهاي
ل حدود
صنايع خالق فرهنگي در جهان باعث اشتغا 
 6/4ميليون نفر در  30كشور اروپايي شدند.
رئيس پارك علم و فناوري گيالن در ادامه با اشاره
به رشد شركتها درحوزه صنايع خالق فرهنگي در
مجامع بينالمللي افزود :اين شركتها از لحاظ ايجاد
اشتغال و رشد اقتصادي از متوسط رشد اقتصادي
ساير صنايعها باالتر هستند.
وي ادامه داد :ضرورت نهادينه كردن و توجه به تداوم
چنين برنامههايي در كشــور بســيار حائز اهميت
است .موضوع مد و لباس دربرگيرنده مجموعههاي

بسياري چون طراحي و دوخت ،رنگ ،نخ و الياف و
بخشهاي ديگر اســت كه هركدام از اين بخشها
عالقهمندان خاص خو د را دارد.
متقي طلب با تشــريح اهميت موضوع مد و لباس
به پردازش الگو و ســنتهاي ايراني اســامي در
اين زمينه اشــاره كرد و گفت :با بهرهگيري از اين
الگو ميتــوان در موضوعات تجــاري و بازرگاني
سرمايهگذاري كرد .اين مسأله امروزه در همه دنيا
ثابت شده است كه منسوجات و لباس يكي از اقالم
بزرگ در سبد هزينههاي خانوادههاست .بنابراين
بايد بر اســاس مدلهاي صحيح اقتصادي به اين
موضوع در كشورمان پرداخته شود.
بهرهگيري از فناوريهاي نوين

رئيس پارك علم و فناوري گيالن در ادامه با اشاره به
بهرهگيري از فناوريهاي نوين در اين مسأله افزود:
امروزه در همه دنيا موضوع اســتفاده از منسوجات
م است ك ه اكنون
هوشمند يكي از مباحث بسيار مه 
حتي در پارك علم و فناوري گيالن درارتباط با اين
موضوع پروژههاي خوبي دنبال ميشود.
متقيطلب با اشاره به استفاده از فناوري نانو در تولید
پوشاك اضافه كرد :انتظار ما اين است كه با برگزاري
چنين برنامههايی بتوانيم از ايدههاي جوانان خالق
در اين زمينه بهرهمند شويم و از اين ظرفيت براي
توسعه اقتصادي در سال اقتصاد مقاومتي ،توليد و
اشتغال به نحو مطلوب استفاده كنيم.
كارآفريني در حوزه مد و لباس

مديركل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي گيالن نيز
با بيان اهميت موضوع مد و لباس در جامعه امروز
افزود :زمان آن گذشته اســت كه موضوع گسترده
لباس و پوشــاك را فقط بهالبسه پوششي محدود

شناسايي تيمهاي حرفهاي

دبير اجرايي « نخستین رویداد ملی مد و لباس ایران و گیالن در قالب «چالش ،پویش ،درآمد» برگزاري اين برنامه را
بهترين فرصت براي گرد هم آمدن تمام تيمهاي فعال ،دانشجويان ،طراحان پارچه و لباس و عالقهمندان به عرصه مد
و لباس بيان كرد و گفت :برگزاري اين رويداد فرصت مناسبي براي شناسايي تيمهاي حرفهاي طراحي و قابليتهاي
آنان است« .محمدرضا پژوهنده» افزود :پس از بررسي طرحه ا و ايدههاي ارائه شده در اين استارت آپ از سوی داوران
و كارشناسان مرتبط ،ايدههاي برگزيده مورد حمايت قرار ميگيرند.

زیرساخت

الهیجان نیازمند کاهش مصرف برق و آب است

02123023914

كنيم«  .فيروز فاضلي» در ادامه تصريح كرد :امروزه
نميتوانيم كاركرد لباس را فقط محدود به محافظت
در برابر سرما و گرما و خطرات محيطي بدانيم.
فاضلي برگزاري اســتارت آپ را منوط به  3مؤلفه
اساسي بيان كرد و گفت :در يك استارت آپ نخست
بايد ايده وجود داشته باشد و بعد از آن ايدهاي كه به
تداوم برسد و سوم اينكه آن ايده به بازار ختم شود.
وي افزود :در استارت آپ ايدههايي بايد مطرح شود
كه در آن خالقيت وجود داشــته باشد و به مرحله
اجرايي شدن برسد .همچنين اين ايدهها بايد حول
يك هدف و محور خاص باشــد تا به درآمدزايي در
بازار كار برسد.
بهرهگيري از الگوي ايراني اسالمي

در ادامه مديركل امور بانوان و خانواده اســتانداري
گيالن با اشاره به مزيتهاي برگزاري اين برنامه به
توانمندي و قابليتهاي نهفته نسل جوان اشاره كرد
و گفت :با توجه به تحوالت روز فناوري در دنيا بهويژه
در طراحي و توليد ملزومات البسه و پوشاك ،ايجاد و
برگزاري چنين برنامههايي فرصت مناسبي را براي
شكلگيري كســب و كارهاي قابل اجرا در جامعه
به وجود ميآورد« .فاطمه رفيعي» ضمن تأكيد بر
ضرورت بهرهگيري از الگوي ايراني اسالمي مطابق با
شئونات و قوانين كشور در زمينه مد و لباس ،ترويج
فرهنگ نوآوري با پوشش اسالمي را مهم برشمرد و
گفت :نسل جوان كشور ما بايد با تكيه بر استعدادها
و خالقيت خود ،با ارائه ايدههاي بكر زمينه رشــد و
توسعه صنعت مد و لباس را در كشور فراهم كند.
مديركل امــور بانوان و خانواده اســتانداري با ابراز
خرســندي از برگزاري اين برنامه به تأثي ر فرهنگي
و اجتماعي اشتغال جواناندر خانوادهها اشاره كرد
و گفت :گرد هم آمدن جوانان در حوزه كارآفريني
از جهات بسياري برای جامعه حائز اهميت است.
وي افزود :اين جوانان بايد مورد حمايتهاي معنوي
و اقتصادي قرار بگيرند ،تا ايدههاي نوين خود را در
جامعه به فعليت برسانند.
عالقهمند ی جوانان به حضور در اســتارت آپ
مد و لباس

يكي از شــركتكنندگان در اين اســتارت آپ هم

با اشــاره به گذراندن دورههــاي مختلف خياطي،
علت حضور خــود را در اين برنامهايــده گرفتن از
طرحهاي ارائه شده در اين استارت آپ بيان كرد و
به همشهري گفت :اين برنامه فرصت خوبي را براي
جوانان عالقهمند به حوزه طراحي و دوخت فراهم
ميكند تا بتوانند با افراد متخصص در اين زمينه از
نزديك آشنا شوند« .فاطمه آزموده» افزود :تاكنون
چنين برنامهاي با اين عنوان در گيالن برگزار نشده و
ي براي جوانان فعال در اين عرصه فراهم
حاال فرصت 
شده كه در شهر و استان خودشان از مزاياي برگزاري
اين برنامه بهرهمند شوند« .آيسا ايلدرم» يكي ديگر
از شركت كنندگاني كه از شهر رشت به منطقه آزاد

رئيس پارك علم و فناوري گيالن :موضوع مد
و لباس دربرگيرنده مجموعههاي بسياري
چون طراحي و دوخت ،رنــگ ،نخ و الياف
و بخشهاي ديگر است كه هر كدام از اين
بخشها عالقهمندان خاص خودش را دارد ،با
بهرهگيري از اين الگو ميتوان در موضوعات
تجاري و بازرگاني سرمايهگذاري كرد

ورزش

كاپيتان تيم سپيدرود :حتي يك خسته نباشيد هم به من نگفتند
یکنم اما برای فوتبال خسته هستم
حق شناس :همچنان به عنوان معلم تدریس م 

كاپيتان وفادار تيم فوتبال ســپيدرود رشــت بعد از
خداحافظي از فوتبال گفت :آنقدر از فوتبال خستهام
كه شايد ديگر هرگز به اين رشته برنگردم.
به گزارش مهر «ســهيل حقشــناس» با سابقه ۱۴
فصل حضور در اين تيم ،بيش از  ۲۰۰بازي با پيراهن
سپيدرود و  ۸۷گل زده در بازيهاي رسمي با پيراهن
آن ،يكي از ماندگارترين چهرههاي تاريخ اين باشــگاه
است.
كاپيتان محبوب تيم سپيدرود رشــت روز جمعه در
حالتي غريبانه كفشها را آويخت .در روزي كه رشت
اولين پيروزي ليگ برتري سپيدرود را جشن گرفته بود،
حواس كمتر كسي در اين هياهو به اشكهاي مردي بود
كه فصل گذشته با گلهاي متعددش براي اين تيم در
ليگ يك ،اصليترين نقش را در صعود سپيدرود به ليگ
برتر داشت و حاال چهار گوشه زمين را بوسيده است و
براي هميشه كفشها را آويزان ميكند.
آغاز شد؟

اولين صبح بدون فوتبال براي شما چگونه

اگر راستش را بخواهيد امروز حس خيلي خوبي دارم.
احساس ســبكي ميكنم .خوشــحالم كه از امروز با
فوتبالكاري ندارم .آنقدر در طول اين يكي دو هفته
روي من فشار بود كه امروز حس بسيار خوبي دارم.
چرا در اين مقطــع خداحافظي كرديد؟
خداحافظي در هفته چهارم قدري عجيب است.

وقتي فصل قبل را در ليگ يك با سپيدرود شروع كردم
قصدم اين بود كه آخر فصل خداحافظي كنم .اما وقتي
تيم به ليگ برتــر آمد تصميم گرفتــم در ليگ برتر با
فوتبال خداحافظي كنم .از همان روزي كه قرارداد بستم
اعالم كردم تا قبل از هفته پنجم خداحافظي ميكنم كه
تيم بتواند اسم مرا از ليست خارج و يك بازيكن جانشين
كند .بعد از قرعهكشــي وقتي مشخص شد ما در هفته
دوم و چهارم در رشت بازي داريم يكي از اين دو هفته را
براي خداحافظي مشخص كردم.
خوشــبختانه روز خداحافظي درست
مصادف شد با اولين پيروزي سپيدرود در تاريخ اين

اختصاص اعتبار  1/5ميلياردي
براي استخر شنا در رودبار
نماينده رودبار در مجلس شــوراي اسالمي برضرورت
تكميل اســتاديوم نيمهكاره رســتمآباد تأكيد كرد و
خبر داد :يــك ميليارد و پانصد ميليــون تومان اعتبار
براي ســاخت و تكميل اســتخر شناي شــهر رودبار
تخصيصيافته است.

بيشتر توجه ميكردند.

واضحتر صحبت كنيد.

من از دوســتانم در كادر فني انتظار داشــتم الاقل در
اين هياهو به ســمت من ميآمدند و دســتي به سرم
ميكشيدند .اما متأســفانه حتي خسته نباشيد هم به
من نگفتند.
صبحت از حضور شما در كادر فني تيم
سپيدرود است.

باشگاه در ليگ برتر.

اين تنها دلخوشي من از روز خداحافظيام است و البته
لطف مردم كه در اين روز مرا تنها نگذاشتند.
انتظار ميرفت كه الاقل چند دقيقهاي در
اين بازي به ميدان برويد.

خودم هم همين انتظار را داشتم .از قبل هم قرار همين
بود كه بهعنوان يكي از بازيكنان جانشين تعويض شوم
و به بازي بروم .اما خب قسمت نشد.
از اين موضوع دلخور هستيد؟

در اين خصــوص هيچ تصميمي نگرفتــهام و ترجيح
ميدهم هيچ صحبتي هم نكنم .واقعاً نميدانم در آينده
قرار است چه كار كنم .شايد اص ً
ال در فوتبال نباشم.
شغل اصلي شما معلمي است .از اين شغل
كه بازنشسته نشدهايد؟

 خير .با افتخار در خدمت بچههاي شــهرم هســتم و
دوست دارم هرآنچه در توان دارم به اين بچهها منتقل
كنم .همچنان بهعنوان يك معلم در مدارس رشــت
تدريس ميكنم.
بــا شــرايط بدنــيای كه داشــتيد
ميتوانســتيد يكي دو فصل ديگر هم به فوتبال
ادامه دهيد.

م اما دلخور نيســتم.
ناراحتيام را نميتوانم كتمان كن 
به علي نظرمحمدي حق ميدهــم كه به فكر  3امتياز
بازياش بود و تعويضهايش را طوري انجام داد كه 3
امتياز را حفظ كند .اما اگــر من خودم در اين موقعيت
قرار داشتم  3امتياز كه هيچ ،حتي براي نيم امتياز هم
ارزشها و رفاقتها را زير پا نميگذاشتم .خيلي وقتها
بعضي مسائل بيشتر از كل فوتبال ارزش دارد چه رسد
به امتيازات يك بازي.

از نظــر بدني ميتوانســتم اما از نظر روحي كشــش
نداشــتم .حتي بعد از آنكه قصدم بــراي خداحافظي
مشــخص شــد از ســوي يكي دو تيم ليــگ يكي با
من تماس گرفتنــد و گفتند با فوتبــال خداحافظي
نكــن و براي بــازي به تيــم ما بيــا .اما واقعــاً براي
فوتبال

فوتبال خســته هستم و شــايد ديگر هرگز به
برنگردم.

وقتي ما در فوتبالي هستيم كه امثال مهدي مهدوي كيا،
علي دايي و جواد نكونام غريبانه از فوتبال خداحافظي
ميكنند ،من چه دارم بگويــم .در انزلي به مازيار زارع
لقب «قايقران» داده بودند اما مازيار غريبانه از فوتبال و
ملوان خداحافظي كرد .من چه انتظاري میتوانم داشته
باشم ولي الاقل از بعضي از دوستانم انتظار داشتم كه

من واقعاً آرزو ميكنم كه ســپيدرود ســالهاي سال
در ليگ برتر بمانــد .اين تيم يكي از ريشــهدارترين
تيمهاي فوتبال كشور اســت و يكي از پرهوادارترين
آنها .سپيدورد در رشــت فراتر از يك باشگاه فوتبال
است .اين تيم يك مكتب اســت و انشاءاهلل كه فصل
موفقي را پشت سر بگذارد

«منوچهر جمالي» امشب در گفتوگو با فارس ،با اشاره
به زيرساختهاي ورزشــي در شهرستان رودبار اظهار
كرد :در سال  95شاهد حركت خوبي در ايجاد فضاي
ورزشي شهرستان بوديم اما تكميل استاديوم رستمآباد
از دغدغههاي ما در سال  96است كه بايد در اسرع وقت
تكميل شود.
نمايندهرودبار در مجلس شــوراي اسالمي با اشاره به
مستهلك شــدن استاديوم ورزشي رســتمآباد گفت:
ازســرگيري پروژه استاديوم رســتمآباد مدتهاست

رهاشــده و کار آن بــر زمينمانده و گذشــت زمان
تأسيسات آن را مستهلك ميكند.
جمالي در ادام ه تاکید كرد :وضعيت استاديوم رستمآباد
بسيار اسفناك و ناراحتكننده است و متأسفانه تاكنون
موفق نشدهايمآن را به مرحله بهرهبرداري برسانيم.
عضو مجمع نماينــدگان گيالن همچنين از تخصيص
اعتبار براي استخر شناي رودبار خبر داد و گفت :پروژه
استخر رودبار از پروژههايي است كه چند سالي از آغاز
آن گذشت ه و اكنون شهرستان به آن نيازمند است.

در كل خداحافظي غريبانهاي داشتيد و
كسي حواسش به شما نبود.

از سپيدرود و شــرايط اين تيم بگوييد.
اين تيم در ليگ برتر ميماند؟
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آمده و در اين استارت آپ به همراه مادرش شركت
كرده اســت درباره برگزاري اين استارت آپ گفت:
مادرم در شــهر انزلي مزون لباس دارد و به همين
دلیل من هم بــه اين موضوع عالقهمند هســتم و
مباحث مد و لباس را دنبال ميكنم.
وي افزود :من دانشــجوي طراحي در مجتمع فني
هســتم و دلیل من براي شــركت در اين استارت
آپ اين بود كه دانــش و تجربيات من در اين حوزه
افزايش پيدا كند و با افــراد متخصص اين حوزه از
نزديك آشنا شوم.
«زهره مستوري» كارشناس طراحي لباس و مدير
يكي از آموزشــگاههاي خياطي گيالن در رابطه با
برگزاري اين اســتارت آپ گفت :جوانان گيالني از
پتانســيل و خالقيت بااليي در اين زمينه بهرهمند
هستند و مسلماً برگزاري چنين برنامههايي زمينه
گســترش حوزههاي فرهنگي و اقتصادي را براي
استان ما بیشتر خواهد کرد.
وي با استقبال از برگزاري چنين رويدادي در گيالن،
خواستار تداوم و پايداريچنين برنامههايي شد و
گفت :اميدوارم مسئوالن با حمايت از جوانان كوشا
و خالق زمينه رشــد آنان را در كشــورمان فراهم
كنند.
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در استان
پيشبيني توليد  800هزار تن
برنج سفيد
معــاون بهبــود توليدات
گياهي جهادكشــاورزي
گيالن گفــت :پيشبيني
ميشود امسال  800هزار
تن برنج ســفيد در استان
توليد شــود كه  102هزار
تــن (معــادل 15درصد)
بيشتر از سال قبل خواهد
بود« .حبيب جهانساز» در گفتوگو با ايســنا اظهار کرد :گيالن
238هزار هكتار شالیزار دارد و تاكنون برداشت برنج از  67درصد
شاليزارهاي گيالن انجام شده است.
وي افزود 73 :هزار هكتار از اين شــاليزارها بهصورت ماشيني و
مابقي بهصورت دستي برداشت شده است.
جهانساز ادامه داد :از اين مقدار شاليزار  767هزار تن شلتوك رقم
بومي هاشمي و عليكاظمي به دست آمده است.
معاون بهبود توليدات گياهي جهادكشــاورزي گيالن اعالم كرد:
بهعلت مساعد بودن شــرايط آب و هوا ميزان برنج برداشتشده
امسال در دوره زماني كنوني در مقايسه با مدت مشابه پارسال 4
درصد بيشتر است.
آقاي جهانساز افزود :امســال بهدليل شرايط مناسب آب و هوايي
و كمبودن آفت بالست و كرم ساقهخوار برنج ،شكستگي برنج در
گيالن كمتر از سال قبل است.

واكسيناسيون رايگان
هپاتيت «ب» براي اهداكنندگان
مستمر خون
سخنگوي ادارهكل انتقال خون گيالن گفت :طرح واكسيناسيون
هپاتيت «ب» براي اهداكنندگان مســتمرخون استان بهصورت
رايگان انجام خواهد شد.
يپور» در گفتوگو با ايسنا ،اظهار كرد :سازمان انتقال
«گيتي ايزد 
خون ايران برای نيل به هدف جهاني «حذف هپاتيت ب تا ســال
 »1410و برای ارتقاي تضمين ســامت خون براي ايمنسازي
اهداكنندگان خون مستمر طرح ملي واكسيناسيون هپاتيت «ب»
را در كشور به اجرا درآورده است كه در اين طرح سهم استان گيالن
 30هزار واحد واكسن است.
وی گفت :برنامــه زمانبندي و مراكز بهداشــتي همكار طرح در
شهرســتانهاي 16گانه گيالن براي حضور اهداكنندگان خون
مستمر به اطالع آنان خواهد رسيد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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سینما
درخشش فیلم
«كالغپر» در جشنواره
بينالمللي فيلم شهر
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي آستارا
گفت :فيلم داســتاني «كالغ پر» ،ســاخته
بابك مجيدي از اين شهرستان ،بهترين فيلم
بخش ويژه ششمين جشــنواره بينالمللي
فيلم شهر شد.
به گزارش ايســنا «ابوطالب جوان» اظهار
كرد :آيين اختتاميه جشــنواره بينالمللي
فيلم شهر با شركت هزار و  690اثر در بخش
ملي و  750اثر در بخش بينالمللي در مركز
همايشهاي بينالمللــي برج ميالد تهران
برگزار شد .وي با اشــاره به اينكه فيلمهاي
كوتــاه ،ســينمايي ،پويانمايــي و ويژه از
بخشهاي اين دوره از جشنواره بود ،اضافه
كرد :آثار ارسالي به جشنواره از سوی پوران
درخشنده ،حميد نعمتاهلل و روحاهللحجازي
داوري شد .اين مسئول فرهنگي از درخشش
فيلم «كالغپر» از آستارا در جشنواره مذكور
خبر داد و تصريح كرد :فيلم كوتاه «كالغپر»
به زندگي شهيد جهانگير جعفرينيا ،يكي
از شــهداي گيالني مدافع حــرم پرداخته
اســت .این فیلم پيش از اين جايزه نخست
بخش فيلم جشــنواره ملي اسوههاي صبر
و مقاومت را كســب كرد .در جشنواره فيلم
عمار تقدير شــد ،جايزه بهترين ايده فيلم
داستاني جشــنواره ملي عشــق و ايثار را
دريافت كرد و منتخب يازدهمين جشنواره
بينالمللي فيل مهاي 100ثاني هاي شد .جوان
گفت :بابك مجيدي نويسنده و كارگردان،
الناز سيف الهياندستيار كارگردان ،معين
سنجريانتصويربردار ،سيامك حسنزاده
بازيگردان ،ياســر هژبريمســئول كرين
(باالبر دوربين) و فريده هل عطايي ،ابراهيم
جنگجو ،ســوزان وصالي ،هومن مجيدي،
دنيا مصطفوي ،الين ســنجريان ،آميتيس
حسنزاده ،حديثا عظيمي ،كتايون ذينعلي
مقدم ،تــارا معراجي و مهديه موســيزاده
بازيگران «كالغپر» هستند.

www.ostani.hamshahrilinks.org
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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

پیشرفت الکپشتی ساخت کتابخانه عمومی رشت

مدیرکل کتابخانههای عمومی گیالن :پروژه کتابخانه ملی رشت پس از  15سال تنها  40درصد پیشرفت فیزیکی دارد
مديركل كتابخانههــاي عمومي گيالن با بيان اينكه
مطالعه استان رتبه  ۲۸كشور را در سرانه فضاي مطالعه دارد
گفت :پروژه ســاختمان مركــزي كتابخانه عمومي
رشت از سال  ۸۰آغاز شده و اكنون پس از  ۱۵سال تنها  ۴۰درصد
پيشرفت فيزيكي دارد.
به گزارش تسنيم «هادي نوري» با اشــاره به اينكه از دنياي امروز
بهعنوان عصــر دانايي نام ميبرند ،اظهار کــرد :صرف هزينه برای
ارتقای سطح فرهنگ موجب انباشت سرمايه است.
مديركل كتابخانههاي عمومي گيالن گفــت :ارتقای فرهنگ در
زمینه اطالعات و ارتباطات بهويژه در دنياي امروز موجب توســعه
اقتصادي و اجتماعي ميشود.
نوري با تأكيد بر اينكه با استفاده از شكلگيري ايدهها ميتوان به
درآمدزايي رسيد ،تصريح كرد :كتاب يك سرمايه فرهنگي است كه
ســرمايههاي اقتصادي ،اجتماعي و مالي را براي جامعه به ارمغان
ميآورد.
وي با اشــاره به اينكه دانايي موجب ايجاد ثروت و قدرت ميشود،

بيان كرد :طبق آمارهاي ارائهشــده كشورهايي كه
سرانه مطالعه بااليي دارند بهطور چشمگير با كاهش
بزهكاري و آسيبهاي اجتماعي روبهرو هستند.
نوري ،مديركل كتابخانههاي عمومي گيالن ،با بيان
اينكه دنياي امروز بر اساس نگاه فرهنگيپيش ميرود
تاکید كرد :ترويج فرهنــگ كتاب و كتابخواني تأثير
مستقيم بر نشــاط اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي
جامعه دارد.

كتابخانه مركزي شــهر رشت با مســاحت  7هزار و
 650مترمربع بعد از  15سال قابل قبول نيست .وي
با تأكيد بر اينكه تاكنون  5ميليــارد و  500ميليون
تومان اعتبار براي ساخت اين بنا هزينه شده است،
تاکید كرد :گيالن با سابقه غني فرهنگي و تاريخي
بايد همت ويژهای در زمینه اقدامات فرهنگي داشته
باشد.
تجهیز به اینترنت

بزرگترين كتابخانه مركزي

مديركل كتابخانههاي عمومي گيالن با انتقاد از بهرهبرداري نکردن
از ســاختمان مركزي كتابخانه عمومي رشــت گفت :ساختمان
امروزي كتابخانــه عمومي گيالن بزرگتريــن كتابخانه مركزي
شمال كشور است.
نوري با بيان اينكه مساحت كل كتابخانههاي عمومي استان  23هزار
و  500مترمربع است ،تأكيد كرد :بهرهبرداري نکردن از ساختمان

مديركل كتابخانههاي عمومي استان سرانه فضاي مطالعه گيالن را
رتبه  28در كشــور عنوان كرد و گفت :تالش میکنیم در آيندهاي
نزديك حداقل  10درصد كتابخانههاي عمومي گيالن به اينترنت
مجهز شوند .مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن
با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاثیری مستقیم در
ارتقای سطح فرهنگی جامعه دارد گفت :داشتن امکانات و تجهیزات
کامل در حوزه کتاب و کتابخوانی حق مسلم استان گیالن است.

هشــتمين جشــنواره تئاتــر
نمایش خياباني«شــهروند» الهيجان در
حالــي  در روز  28مــرداد به پایان
رســید که  نقدهايي بر پايبندي آثار شركت داده
شده در آن به چارچوبهاي جشنواره و عناصر تئاتر
خياباني وارد است .به گزارش مهر ،اين جشنواره
ك ه نام تئاتر خياباني و همچنين مفهوم شهروندي
را يدك ميكشد ،اگرچه ميتواند زمينهساز بروز
اتفاقات خوشــايندي در تئاتر خياباني كشــور و
همچنين فرهنگ شهري باشــد اما پرداختن به
فرهنگ شهر و شهروندي از سوي آثار شركت داده
شده در آن ،سبب شدهانتقاداتي به اين جشنواره
كه هشتمين ســال از حيات خود را ميگذراند،
وارد شود.
خوب اجرا نشدن

يكــي از داوران اين جشــنواره با بيــان اينكه
موضوعات بسیاری دســتمايه آثاری است كه

بزرگترين آسيبي كه اين ژانر از تئاتر را تهديد
ميكند ،خوب اجرا نشدن آن است.
نبود عزم جدي در هنرمندان

يكــي ديگــر از داوران اين دوره از جشــنواره
شهروند نيز معتقد اســت كه تعداد آثار شركت
داده شده در اين جشنواره كه مرتبط با فرهنگ
شهر و شهرنشيني باشد و همچنين پارامترهاي
تئاتر خياباني را داشته باشد ،اندك است.
«كوروش زارعي» با بيان اينكــه وجود چنين
جشنوارههايي ميتواند به رشد تئاتر در جامعه
كمك كند ميگويد :تئاتر خياباني قوانين خاص
خودش را دارد اما بســياري از كارهايي كه در
اين جشنواره ارائه شــد ،عناصر تئاتر خياباني را
نداشتند و شــايد خيلي از اين نمايشها حتي
قابليت اجرا در صحنه را داشته باشند .وي تاکید
ميكند :اين موضوع نهتنها مشكل جشنواره تئاتر
خياباني شهروند است بلكه تمام جشنوارههايي

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.
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كنتورهاي جديد

مدتي اســت بنده كنتور آب جديد گرفتهام و گفته ميشــود این كنتورهاي
ديجيتالي از قبليها بهترند اما متأســفانه قيمت آب باال رفته است ،شايد هم
شمارهاي كه نشان میدهند بيشتر باشد .بههرحال وقتی كنتور قبلي را داشتيم
قبض آب نصف قيمت فعلي ميآمد .نميدانم علت چيست.
قانعـ رشت

بيتوجهي به خودروهاي برقي

شهرداري براي پاســخ به تقاضای مردمي فقط دو ماشين برقي بسيار كوچك
ي تردد در پيادهرا ه راهاندازي كــرده و مابقي خودروهاي برقي انگار از دور
را برا 
خارج شدهاند .واقعاً بايد تأسف خورد كه اين اتفاق افتاده و تردد در پیادهراه برای
سالمندان مشکل شده است.
كاردوستـ رشت

ماركهاي چيني لواز م تحرير

از االن در بازار لوازم تحرير انــواع ماركهاي چيني مغازهها و فروشــگاههاي
زنجيرهاي را پر كردهاند .اميدوارم اجناس ايراني باكيفيت بيشتر عرضه شود و
جای این کاالها را بگیرد تا حداقل كاالهايي بخريم كه اســتفاده بهتری داشته
باشد.
حامديـ رشت

جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» الهيجان در ایستگاه پایانی
جنبههــاي گوناگون فرهنگ شــهري را هدف
گرفتهاند ،توضيح «شــهروند» ميدهد :ارتباط
شاد و سرزنده تئاتر خياباني براي طرح موضوعات
فرهنگ شهري بســيار خوب اســت اما بايد از
اين وســيله هدفمند و درست اســتفاده كرد.
«قطبالدين صادقي» ادامه ميدهد :برخي آثار
شركتدادهشده در اين جشنواره به عناصر تئاتر
خياباني نزديكند و برخي ديگر فاصله زيادي با
اين معيارها دارند .وي با اشــاره به ماهيت تئاتر
خياباني ميگويد :تئاتــر خياباني براي افرادي
است كه ممكن اســت هيچگاه براي ديدن يك
اثر به سالن تئاتر نروند و محصول شكستهشدن
محدوديتها از سوی هنرمندان و كشيدهشدن
پاي تئاتر به ميان مردم است.
اين كارگردان تئاتر ميافزايد :اين کار هم جنبه
آموزشــي و هم تأثير زيباییشناسي دارد يعني
از طريق تئاترخياباني مخاطب هم لذت ارتباط
جمعي را تجربه ميكند و هم لذت ديدن را؛ ولي

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:

كه با ژانر تئاتر خياباني برگزار ميشــوند ،با اين
مشكل دست به گريبان هستند .هنرمندان براي
شركت در آنها ،دست به توليد اثر متناسب با ژانر
و موضوع جشنواره نميزنند و اين دور تسلسلي
اســت كه هنرمندان تئاتر خياباني به آن مبتال
شدهاند و نتيجهاي جز درجا زدن ندارد.
وی با بيان اينكه يكي از مهمترين عناصر تئاتر
خياباني ،به چالش كشيدهشــدن تماشــاگر از
سوی بازيگر اســت ،ميافزايد  :متأسفانه بخش
عمدهاي از نمايشهاي اجرا شــده در جشنواره
شــهروند اين خاصيت را ندارنــد و همچنين از
ويژگي انتقادگر و معتــرض بودن تئاتر خياباني
نيز بيبهرهاند 310 .اثر از  25اســتان کشور به
دبیرخانه هشتمین جشــنواره سراسری تئاتر
خیابانی شهروند الهیجان راه یافت که در بررسی
نهایی 20 ،اثر نمایشی با  240اجرا طی سه روز از
 12استان کشور در  8نقطه شهر الهیجان اجرا
شد.

خبر
كارت ملي نمونه قديم فقط
تا پايان سال اعتبار دارد
مديركل ثبت احوال گيالن گفت :شــهروندان هرچه سريعتر براي درخواست
دريافت كارت هوشمند ملي خود اقدام كنن د چرا ك ه كارت ملي نمونه قديم فقط
تا پايان سال اعتبار دارد.
«قاسم روحانيفر» در گفتوگو با ايرنا افزود :شهروندان ميتوانند با مراجعه به
سايت  ( NCR.irسامانه كارت هوشمند ملي) از شرايط الزم براي ثبتنام آگاهي
يابند و ثبتنام درخواست كارت ملي هوشمند را انجام دهند.
وي اضافه كرد :مردم ميتوانند براي ثبتنام درخواست كارت هوشمند با مراجعه
حضوري به ثبت احوال از طريق دفاتر پيشخوان و يا دفاتر پست اقدام كنند.
وي اظهار كرد :از ابتداي طرح تا پايان نيمه اول مرداد امسال  972هزار و 306
قطعه كارت هوشمند ملي در استان درخواست شده است كه اين تعداد حدود
 50درصد از جمعيت واجدين شرايط را تشكيل ميدهد.

فرهنگ

زبان تاتی در استانهای مختلف ایران گویشور دارد

پژوهشگر فرهنگ و ادبیات گیالن :گویشوران زبان تاتی را در برخی از کشورهای همسایه نیز میتوان پیدا کرد
تنوع زباني و گويش يكي از شاخصههاي مهم فرهنگ
گيالن است .يكي از اين زبانها كه گويشوران كمتري
دارد ،زبان تاتي اســت كه بهصورت پراكنده در برخي
روستاهاي غربي و جنوبي گيالن هنوز متكلماني دارد.
به گــزارش گیالن مصور ،زبان مادري «جهاندوســت
ســبزعلیپور» متولد روســتای درو از توابع شــاهرود
خلخال  ،تاتي است و در همين زمينه نيز پژوهشهايي
داشته اســت .زبان تاتي ،توصيف گويش تاتي رودبار،
بررســي تطبيقي ســاخت فعل در گويشهاي تاتي،
تالشــي و گيلكي ،گنجينه گويش تاتي خلخال برخي
از آثار اوست.
گفتوگوی گیالن مصور را با وی در زیر می خوانید.

زبانشان تغيير يافت .نشانههايش قبرها و اشيايي قديمي
است كه در منطقه «گيلوان خلخال» پيدا شدهاست .با
اين همه ،هنوز اين اســناد چندان قوي نيستند و فقط
بايد با ظن و گمان به آنها نگريست.
در حــال حاضر كــدام نقاط در
جهان ،ايــران و گيالن ،بــه تاتي صحبت
ميكنند؟

در يك طبقهبندي كلي گويشهــاي تاتي را
ميتوان امروزه به دو دسته تقسيم كرد:
تاتي شــمالي و تاتي جنوبي .تاتي شمالي در
خارج از ايران در داغستان (دربند) ،منتهياليه شمال
شــرقي جمهوري آذربايجان در قفقاز ،در شبهجزيره
آیا زبــان تاتی قدمت زیــادی در میان آپشرون ،باكو ،ســوراخاني ،باالخاني ،ماشتاغا ،بوزونا،
اميرخان ،داغســتان افروجه ،دربند آبشــوران دیده
زبانهای ایران دارد؟
زبان تاتي از زبانهاي ايراني شمال غربي کشور است كه در میشود .خود اين تاتزبانها را ميتوان به چند دسته
ن بسيار تقسيم كرد۱ :ـ تاتهاي مسلمان ۲ـ تاتهاي كليمي كه
مناطقي از ايران و خارج از ايران رايج است .اين زبا 
كهن اســت و عدهاي آن را بازمانده زبان مادي و عدهاي خود را «داغ جوودي» (يهودي كوهســتاني) مينامند
نيز آن را بازمانده زبان پارتي (زبان اشكانيان) ميدانند ،و اغلب در داغســتان زندگي ميكنند و سوم  تاتهاي
اما داليل قطعي براي اين نظريهها وجود ندارد .مث ً
ال ما از مسيحي ارمنستان و شمال شرقي آذربايجان .يك نكته
كه بايد به آن توجه كرد اين است كه
روي منابع پارتي ميدانيم كه در زبان
تاتي شمالي كه در خارج از ايران رايج
پارتي تمايز جنس دستوري مونث و
اســت ،فقط نامش تاتي است ،يعني
مذكر وجود نداشت ،ولي در تاتي چنين
تمايزي وجود دارد ،پس تاتي بازمانده در گیــان در بخش جيرنده جزئي از زبانهاي ايراني جنوبغربي
پارتي نيســت و ممكن است بازمانده رودبــار روســتاهاي ناش ،محسوب ميشود و شبيه فارسي است.
َ
اسطلخ كوه ،چيچال ،ليا َول
با توجه به اینکه گیالن
مادي باشــد .عدهاي از زبانشناسان
َ
النه،
قوش
ــر،
لوانس
چ
عليا،
َ
َ
معتقدند تاتي يا آذري منشعب از آذري
یک از مراکز اصلی زبان تاتی به شمار
باستان اســت ،يعني يك زبان به نام سِ ِپســتانكَ ،گر زَنه چاك ،میرود ،تاتی جنوبی در چه مناطق
آذري باستان در ايران رواج داشته كه كشــكش ،جال لده ،ليا َو ل دیگری رایج است؟
اين زبان تا قرنها بعد از اسالم در اطراف سفلي و مركز بخش ،بَره سر ،بله ،مث ً
ال در شهرستان قزوين منطقه
آذربايجان ،همــدان ،قزوين ،زنجان و هنوز به زبــان تاتي صحبت تاكســتان بيشــترين گويشــوران
را در خــود دارد .مناطقــي با گويش
اردبيل رايج بوده اما اكنون از بين رفته ميكنند
تاكســتاني ،شــالي ،خيارجــي،
و بقاياي آن امروزه به نام تاتي در برخي
جاهاي ايران رايج است.
ابراهيمآبادي ،سگزآبادي ،دانســفاني ،اسفروريني و
چه زماني زبان تاتي درايران رواج پيدا خوزنيني.
در اشتهارد كرج و طالقان اســتان البرز هم تاتزبان
كرد؟
ما دقيق نميدانيم زبان تاتي كي در ايران رواج پيدا كرده داريم .شهرستان طالقان (بخش مركزي ،پايينطالقان
است ،اما از روي نشانههاي زباني ميشود حدس زد كه و ميانطالقان جوستان و كنارود) و بخشهاي بيلقان،
گويندگان اين زبان بسيار قديمي هستند .عناصري كه آسارا ،و دهستانهاي آدران ،و ســيرا از استان البرز و
امروزه در تاتي رايج است ،در زبانهاي ايراني دوره ميانه دهستانهاي بَرغان و چندار (از شهرستان ساوجبالغ
نيز رايج نيست بنابراين تاتي مثل بسياري از زبانهاي اســتان تهران) هنــوز تاتزبان هســتند .تعدادي از
ديگر ايراني نو ،از زبانهــاي ايراني ميانه هم قديميتر روســتاهاي رودبار قصران اســتان تهرانآباديهاي
اســت (زبانهاي ايراني دوره ميانه زبانهايي هستند عاليين ،سبوكوچك ،بوجان ،تيمورآباد ،كشار سفلي،
كه پس از فروپاشي هخامنشــيان در سال  ۳۳۰قبل واصفجان ،كالن ،اوشان ،روته ،ناران ،شوركاب به تاتي
از ميالد تا قبل از ظهور اسالم در ايران رايج بودند) .به طالقاني صحبــت ميكنند .دهســتانهاي كوهپايه،
نظر ميرسد عدهاي حتي قبل از ورود آرياييها در اين زياران يا فشگل دره (در شهرستان آبيك استان قزوين)
منطقه اقامت داشتن د و بعدها با آرياييها ترکیب شدند و و دهســتانهاي معلمكاليه ،باالالموت و پايينالموتِ

استان قزوين نيز هنوز گويشوراني به اين زبان دارد.
در خلخال اســتان زنجان و همينطور در آذربايجان
شرقي و در خراسان شمالي جلگه شــوغان و منطقه
چهارده ســنخوات هنوز به تاتي صحبت ميكنند .در
رودبار ،الموت و كوهپايــه ،در بخش جيرنده
رودبار روستاهاي ناشَ ،
اسطلخ كوه ،چيچال،
لوانسر ،قوشَ ــانه ،سِ ِپستانك،
ليا َول علياَ ،چ َ
َگر َزنه چاك ،كشكش ،جاللده ،ليا َول سفلي
و مركز بخش و بَره ســر به زبــان تاتي تكلم
ميكنند ،و در بخش فاراب روستاهاي اَنبوه،
كِليشــم ،خرمكوه ،ويَه ،نا َوه،اليه ،نودِه فاراب ،ي ِكونوم
هنوز تاتزبانند.
تاتزبانهاي كنوني ،با توجه به پراكندگي
جغرافيايي تا چه اندازه واژههاي مشترك دارند؟

درســت اســت كهبين تمام زبانهاي ايراني يكسري
واژههاي مشــترك وجود دارد ،مث ً
ال همــه زبانهاي
ايراني كلمات مادر ،پدر ،دختر ،پسر و ...را به شكلهاي
تقريباً شــبيه هم با اندكي اختالف تلفظ ميكنند ،اما
در مجموعه گويشهاي تاتي سراســر كشور ،واژههاي
مشتركي وجود دارد ،كه مختص خود تاتي هستند .مث ً
ال
واژه آنوتن (نان به تنور چسباندن) يا وندردن(ايستادن،
ماندن) در گويشهاي ديگر يا نيست يا نادر است.
در بين تاتهاي سراسر كشور ويژگيهاي زباني فراواني
وجود دارد كه كمــي آنها را از بقيــه زبانهاي متمايز
ال وند «مي» اســتمراري (مث ً
ميكند .مث ً
ال «مي َهرم»
يعني ميخــورم) در تاتــي خلخال وجــود دارد و در
تاكستان هم وجود دارد .اين نشان ميدهد ك ه ارتباطی
بين اينها هست .يا جنس مونث و مذكر در تاتي خلخال
هست و همان تمايز در تاكســتان و اطراف قزوين هم
وجود دارد .گرچه اين نشــانه بهتنهايي دال بر ارتباط
نيست ،اما اين شــواهد خود تأكيدكننده ارتباط بين
اينگونههاي مختلف تاتي است  .
اكنون ميتوان گفت تاتي يك زبان است
يا در حد گويش به حيات خود ادامه ميدهد؟

تاتي زباني مستقل است و يكي از زبانهاي بزرگ كشور
از نظر پراكندگي و نيز كثرت گويشــوران اســت .اين
زبان يك زبان جزيرهاي نيســت كه در منطقه خاصي
از كشور رايج باشد .در اســتانهاي آذربايجانشرقي،
آذربايجانغربــي ،اردبيل ،گيالن ،همــدان ،قزوين،
ســمنان ،اراك ،كرج ،تهران (رودبار قصران) زنجان،
خراسان شمالي و ...گويشــور تاتزبان وجود دارد .در
خارج از كشور هم در چند كشور تاتي رايج است .گرچه
تاتي خود گويشهاي مختلف وگونههاي مختلف دارد
و گاهي ميتوان براي ناميدن به يكگونه خاص از لفظ
«گويش» اســتفاده كرد ،اما اين به اين معنا نيست كه
تاتي زبان نيست.

