
مختار جباری مشاور عالی شهردار اسبق رشت در یادداشتی 
نوشت:

تیم مارشال در کتاب »زندانیان جغرافیا« می گوید؛ دو نوع 
مشکل در قطب شمال وجود دارد، خیالی و واقعی. از این دو، 

مشکل خیالی واقعی تر است.
با اجازه می خواهم به نیابت از تیم مارشال بگویم دو نوع 
مشکل در شمال ایران )رشت( وجود دارد، خیالی و واقعی. از 
این دو، مشکل خیالی ما واقعی تر است! حاال توضیح میدهم 
داستان این شهر چیه. وقتی عده ای دورهم جمع میشوند که 
یک موضوعی را مدیریت کنند، یا برای موضوعی سیاست 
گذاری کنند و یا مسئله ای را حل کنند باید سه ویژگی 
داشته باشند: ۱- دغدغه مشترک ۲- تصویر مشترک ۳- 

زبان مشترک
از این سه گانه، دغدغه مشترک سهل الوصل تر است و بعد 
از آن تصویر مشترک قرار دارد و اما گیر اصلی ما در زبان 
مشترک است. طبیعتا اعضای شورای شهر رشت همه شان 
دغدغه های مشترک از شهر رشت دارند. همه این آقایان 
نگران موضوع سراوان هستند، نگران وضعیت رودخانه های 
رشت هستند، نگران کم برخوردار بودن شهر رشت از فضای 
فاقد  عمال  این شهر  که  این هستند  نگران  سبز هستند، 
کمربندی است، نگران موضوعات. زیرساختی و کالبدی شهر 

هستند و.
بواسطه  رشت  شهر  شورای  اعضای  طبیعتا  هم  باز  و 
دسترسی هایی که به آمار و ارقام بودجه ای شهرداری دارند 
در  تخصصی  گزارشات  به  که  دسترسی هایی  همچنین  و 
گزارشات  دیگر  و  در رشت  مورد وضعیت سرمایه گذاری 
موضوعی مربوط به رشت دارتد تقریباً تصویر مشترکی از 
وضعیت رشت در ذهن دارند. و اما بزنگاه اصلی شورا نشینان 
رشت در دورهای مختلف که موجب شده شهر رشت از شهر 
ایران در پدیده های شهری و انسانی در یکصد  اولین های 
سال گذشته تبدیل به شهر اولین در تغییرات هفت یا هشت 
ماهه شهردارانش بشود ناشی از فقدان زبان مشترک است. 
ممکن است سوال شود، چرا وقتی عده ای دغدغه مشترک 

دارند، تصویر مشترک دارند به زبان مشترک نمی رسند!؟
پاسخ به این سوال همان جمله ابتدای این نوشتار از جناب 
»تیم مارشال« است. واقعیت این است که بررسی عمکردی 
ادوار مختلف نشان  و رفتاری شورانشینان شهر رشت در 
از  واقعی تر  خیالی  مشکل  شورا  اعضای  میان  در  میدهد 

مشکل واقعی است. حتما می پرسید این یعنی چه
آنچه موجب میشود اعضای شورا چند ماه پس از انتخاب 
شهردار و هنوز به یک سال نکشیده چراغ استیضاح را روشن 
کنند تعارضات منافع هر کدام از اعضای شورا در سازمان 
شهرداری است. شاید لزوماً این منافع، منافع شخصی هم 

نباشد. و حال چرا این تعارضات منافع ایجاد میشود؟
برای همکاری  میز جمع می شوند  دور یک  وقتی عده ای 
اینجا  )در  مشخص  موضوع  یک  راهبری  جهت  مشترک 
مدیریت شهری( تعارض منافع بین شان ایجاد میشود که 

هر کدام از آن ها چشم به سقف مناقع خود داشته باشند.
آقای کارگرنیا که خود سال ها رئیس پلیس این شهر بودند به 
خوبی میدانند که وقتی بین شهروندان اختالفی مالی پیش 
می آمد ناشی از این بود که هر کدام شان بدنبال حداکثر 
در  که  میدانند  خوبی  به  نژاد  عباس  آقای  بودند.  منافع 
فعالیت اقتصادی چنانچه دو شریک نخواهند به کف منافع 
خود بسنده کنند و هر کدام بدنبال سقف منافع باشند این 
شراکت زود به بن بست خواهد رسید. آقای رضویان خوب 
میدانند که توسعه یافتگی و عقالنیت معطوف به توسعه از 
شیوه های حل منازعه برمی خیزد و این یعنی تعریف کف 

منافع برای طرفین منازعه.
آقای عاشری که خود روزی شهردار بوده اند به خوبی میدانند 
که برای شهردار چقدر دشوار و عمال غیر ممکن است تامین 
منافع حداکثری تک تک اعضای شورا. آقای نوری هریس 
به خوبی میدانند که گروه های مختلف آذری زبان در رشت 
بواسطه همین دنبال روی سقف منافع سال ها دچار اختالف 
و منازعه بودند. آقای رمضانی میدانند که اساساً علم حقوق 
بدنبال توازن منافع بین شهروندان است نه حداکثر منافع 
برای کسی یا گروهی. آقای نادر حسینی حتماً درک میکنند 
که اگر برخورداران جامعه به حداکثر منافع نمی اندیشیدند 
را  برخورداری  از  حداقلی  امداد  کمیته  مددجویان  اکنون 

داشتند.
بقیه اعضای شورا که نام شان را نبرده ام نیز به خوبی آگاه 
هستند که اگر در اصفهان در تبریز در قزوین و  شهرداران به 
سال پنجم و ششم و حتی دوازدهم خدمت رسیدند بواسطه 
این بود که اعضای شورای این شهرها به منطق حداقل منافع 
خودشان رسیدند وگرنه امکان ندارد اعضای شورای یک شهر 
به فکر حداکثر منافع باشند و شهردار آن شهر بتواند به یک 
سال برسد. شورانشینان شهر رشت اراده کنند و به زبان 
برای  مشترک شان  دغدغه های  بتوانند  تا  برسند  مشترک 
رشت رفع و رجوع کنند وگرنه تصویری که از آنان خواهد 
ماند تصویری کدر و مات است که بعدها حتی نمی توانند این 

تصویرشان را به فرزندان خودشان هم نشان بدهند.

اهدای ۸۰۰ فقره اسناد امالک علـوی، بــه 
استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی و متصرفین واجد شرایط اراضی بنیاد در گیالن

 سفارتخانه جهت گسترش مناسبات با اوراسیا
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:
الهیجان قطب درمانی شرق گیالن است
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دســـتـــیـــــــابـــــی محـــــقـــقــان گیـــــالنی بـــه 
فوق پیشرفته ترین درمان سوختگی در کشور

 پژوهشگران و متخصصان مرکز تحقیقات 
دانشگاه  بازساختی  پزشکی  و  سوختگی 
بار  نخستین  برای  گیالن،  پزشکی  علوم 
در کشور موفق به ابداع و به کارگیری دو 
 SVF و  میتوتراپی  پیشرفته  فوق  روش 

تراپی در جراحی سوختگی شدند.
دکتر محمدرضا مبین، رئیس قطب جامع 
ابراز  ضمن  باره  این  در  کشور  سوختگی 
خرسندی از تحقق این دستاورد ارزشمند 
این  متخصصین  و  پژوهشگران  نظر  زیر 
با  میتوتراپی  روش  کرد:  اظهار  مرکز، 
نام  به  سلولی  داخل  اندامک  از  استفاده 
و  تنفسی  دستگاه  نقش  که  میتوکندری 
عهده  بر  را  سلولی  انرژی  محرک  موتور 
زخم  درمان  کیفیت  بهبود  جهت  دارد، 
مرکز  در  دچار سوختگی  بیماران  روی  بر 
آموزشی و درمانی والیت رشت مورد بهره 

برداری قرار گرفته است.

درمانی  و  آموزشی  مرکز  رییس  گفته  به 
روش  رشت،  والیت  سوختگی  سوانح 
بیماران  نیاز  کاهش  به  منجر  میتوکندری 
آن  از  ناشی  عوارض  و  پوست  پیوند  به 

می  شود.
به  نیازمند  میتوکندری،  از  استفاده 
پیچیده  فرآیندهای  و  ابزار  کارگیری 
فوق  و  تخصصی  کارگروهی  و  درمانی 
امر  این  تخصصی است که در حال حاضر 
با بهره گیری از متخصصین، مراجع علمی 
کد  کسب  همچنین  و  داخلی  پژوهشی  و 
اخالق در مرکز آموزشی و درمانی والیت 

انجام می شود. رشت 
متخصص  رودکنار،  حبیبی  مهریار  دکتر 
هیات  عضو  و  پزشکی  بیوتکنولوژی 
نیز  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 
تنها  تاکنون  است:  گفته  رابطه  این  در 
به  موفق  هاروارد  دانشگاه  متخصصین 

بهبود  در  میتوکندری  از  برداری  بهره 
و  شده  اند  قلبی  ایسکمی  دچار  بیماران 
پزشکی  علوم  دانشگاه  متخصصین  اکنون 
در  علمی  مرجع  دومین  عنوان  به  گیالن 
این روش جهت درمان زخم های  از  دنیا 

کرده  اند. استفاده  سوختگی 
ارزیابی  و  توسعه  مدیر  بهادری،  دکتر 
فناوری  و  تحقیقات  معاونت  تحقیقات 
ضمن  نیز  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
امکانات  و  کار  انجام  فرآیند  از  بازدید 
و  سوختگی  تحقیقات  مرکز  در  موجود 
امیدواری  ابراز  والیت  بازساختی  پزشکی 
کرده تا با بهره گیری از این روش، گیالن 
سطح  پیشرفت  در  مؤثری  نقش  بتواند 
فناوری و همچنین درمان بیماران نیازمند 
در سطح کشور و خارج از آن داشته باشد.

و  مخاطرات  جمعیت،  افزایش  با  امروزه 

به ویژه انواع سوختگی ها با سطوح متفاوت به 
کارگیری روش های فناورانه و نوین می تواند در 

درمان فوق پیشرفته بسیار حایز اهمیت باشد.
بخش  در  ویژه  به  فنون  و  علوم  به  دستیابی 
درمان بیماری های پیشرفته ابزاری برای سلطه 
و  قدرت  ابزارهای  از  شک  بدون  و  بوده  گری 

مانور آن در مجامع بین المللی است.
توسعه علم و فناوری به ویژه در بخش درمان 
جهانی  های  رنکینگ  در  اساسی  نقش  امروزه 
تحقق  در  می تواند  آن  بر  عالوه  و  دارد  ایران 

توریسم سالمت نیز حایز اهمیت باشد.

٤٤

مساله رشت به روایت مختار جباری؛
دو نوع مشکل در رشت وجود 

دارد، خیالی و واقعی 
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گیالن

نماینده رشت در مجلس؛
همه رودخانه های گیالن 

مرده اند 

برنامه ریزی  شورای  در  آقازاده«  »سیدعلی 
گیالن که در سالن الغدیر استانداری برگزار شد 
اظهار کرد: لزوم توقف برداشت بی رویه شن و 
ماسه از رودخانه های گیالن بایستی مورد توجه 

قرار گیرد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای 
این مقوله  به  اینکه بی توجهی  بیان  با  اسالمی 
مشکالت زیست محیطی در استان ایجاد کرده 
زیست  محیط  کنونی  مشکالت  گفت:  است 

نتیجه سو مدیریت مسئوالن گذشته است.
وی اذعان کرد: گیالن بیش از ۵۰ رودخانه دارد 
گیالن  در  رودخانه ای  هیچ  کنید  توجه  اگر  و 

قابلیت برداشت مصالح را ندارند.
گیالن  رودخانه های  اینکه  بر  تاکید  با  آقازاده 
شن و ماسه ندارند تصریح کرد: وجود شن در 
رودخانه سبب پاالیش آب شده و از آلودگی ها 
برداشت  که  امیدواریم  می کند  جلوگیری 
بی رویه و وجود مشکالت زیست محیطی از این 
حیث درس عبرتی برای همه باشد و این روند 

ادامه نداشته باشد.
مجلس  در  رشت  شهرستان  مردم  نماینده 
گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای 
می  پرورش  آبزیان  گیالن  رودخانه های  در 
یافتند ولی اکنون اینگونه نیست و آلودگی های 

بسیاری در آن وجود دارد. 
چون  گیالن  مهم  رودخانه های  داد:  ادامه  وی 
به  سفیدرود  و  پسیخان  گوهررود،  زرجوب، 
مصالحی  هیچ گونه  رویه  بی  برداشت  دلیل 

ندارند.
در  حیاتی  رودخانه  اینکه  بر  تاکید  با  آقازاده 
گیالن نداریم در واقع همه رودخانه های گیالن 
از  که  ماسه ای  و  شن  اکنون  گفت:  مرده اند 
استان های دیگر وارد استان می شود از مصالح 

گیالن ارزان تر است. 
مجلس  در  رشت  شهرستان  مردم  نماینده 
رودخانه های  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
برای  داشت:  اظهار  نکنیم  بی هویت  را  گیالن 
در  گیالن  رودخانه های  از  مصالح  برداشت 
مرحله نخست قبل از برداشت آن، رودخانه از 

همه جوانب مورد مطالعه قرار گیرد. 

بیان  با  اداره کل ورزش و جوانان گیالن  سرپرست 
واقف  استان  فوتبال  باشگاه های  معضالت  به  اینکه 
است، گفت: باشگاه سپیدرود رشت یک تیم نامدار 
و دارای شناسنامه در سطح کشور می باشد و به این 
باشگاه در فوتبال ایران با دیده احترام به جهت قدمت 

آن نگریسته می شود.
وی افزود: اینکه تیم سپیدرود رشت برای تمرینات 
خود از نظر نداشتن زمین در مضیقه و مشکل باشد 
در شأنیت این باشگاه نیست و ما به عنوان متولیان 
تمامی  برای  را  الزم  ساخت های  زیر  باید  ورزشی 
تیم های مطرح فوتبال استان نظیر ملوان بندرانزلی، 
داماش گیالنیان  و  آستارا  تالش، شهرداری  چوکای 
که هر کدام از این تیم ها دارای هواداران و طرفداران 

پرشوری هستند، فراهم کنیم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیالن اضافه کرد: 
نسبت به سرنوشت تیم های فوتبال استان بی تفاوت 
نخواهیم بود چون برد هر کدام از این تیم ها، دل 
مردم و جوانان و هواداران را شاد خواهد کرد و موجب 
نشاط اجتماعی می شود و امیدواریم که این تیم ها به 

لیگ های باالتر صعود کنند.
وی ضمن قدردانی از مالک تیم سپیدرود رشت عنوان 
کرد: برخی از وظایف در حیطه اختیارات قانونی اداره 
کل ورزش استان است و برخی موارد نیز جز تعهدات 
بخش  انصافا  که  می شود  محسوب  باشگاه  مالک 
خصوصی در زمینه تیم سپیدرود رشت ورود کرده 
و مالک محترم آقای نوید هزینه می کنند و ما نیز به 

عنوان متولیان ورزش در کنار ایشان هستیم.
منابع  نظر  از  بیشماری  ظرفیت های  گفت:  آرمان 
انسانی، مربیان و بازیکنان در استان وجود دارد که 
باید از این ظرفیت ها بهره بگیریم و با وفاق و همدلی و 

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیالن:
نسبت بـه سرنـوشت تیم های فوتبال بی تفاوت نخواهیم بود
 جهانبخش آرمان با حضور در تمرین تیم فوتبال سپیدرود رشت از نزدیک از مشکالت این تیم مطلع شد

مهندس حسن خسروی، مدیرکل اموال و امالک 
گیالن اظهار کرد: امروز ۸۰۰ فقره اسناد امالک 
علوی با دستور مهندس فتاح رئیس محترم بنیاد 
اجرای منویات  و در راستای  مستضعفان کشور 
به متصرفین  مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
اراضی بنیاد که وفق مقررات، واجد شرایط بودند 

اهدا شد.
وی ارزش سندهای اهدا شده را ۶ هزار میلیارد 
ریال اعالم کرد و افزود: تاکنون ۷۸۰۰ فقره سند 
به  مترمربع،  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۲ مساحت  به 
میلیارد  هزار   ۱۵ از  بیش  باارزش  گیالن  مردم 
امالک  و  اموال  مدیرکل  است.  اهداشده  ریال 
گیالن از انعقاد قرارداد برون سپاری برای تشکیل 
پرونده های متصرفین اراضی علوی و شبه علوی 
در حوزه شرق گیالن و همچنین شهرستان های 
و  اموال  سازمان  توسط  تالش  و  آستانه اشرفیه 
امالک بنیاد مستضعفان خبر داد و افزود: طی این 
پرداخت  هزینه ای  هیچ  متصرفین  برون سپاری، 
نخواهند کرد و کلیه هزینه های تشکیل پرونده 
و نقشه برداری اراضی بر عهده بنیاد مستضعفان 
خواهد بود. حسن خسروی تأکید کرد: واگذاری 
مقام  منویات  اساس  بر  علوی  امالک  و  زمین ها 
معظم رهبری و طرح محرومیت زدایی از مناطق 
پایین،  مالی  توان  وی  می شود.  انجام  محروم 
تأمین معیشت خانوار  ناتوانی در  کهولت سن و 
را از مالک های انتخاب مشمولین این طرح برای 
و  بنیاد علوی دانست  امالک  و  دریافت زمین ها 
تصریح کرد: بیشتر این افراد مددجویان کمیته 
که  هستند  فصلی  کارگران  و  بهزیستی  امداد، 
امرارمعاش  دام پروری  و  کشاورزی  طریق  از 

می کنند.
فرماندار  مراسم،  این  در  است  ذکر  شایان 
شهرستان رودسر، امام جمعه رحیم آباد و جمعی 

از مسئوالن استانی نیز حضور داشتند.

امالک  اسناد  فقره   ۸۰۰ اهدای 
شرایط  واجد  متصرفین  به  علوی، 

اراضی بنیاد در گیالن

اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  
مرکز  رییس  نوعی  قلعه  مهدی  سازمان، 
فناوری  و  علمی  معاونت  الملل  بین  تعامالت 
،مدیر  سازمان  معاونین  جمهوری،   ریاست 
دبیرخانه  فناوری  انتقال  و  سرمایه گذاری 
و  پژوهش  صندوق  رئیس  عالی،  شورای 
فناوری مناطق آزاد شمال و مدیران واحدهای 
صنعتی، شورای حمایت از شرکت های دانش 

بنیان و نوآور منطقه برگزار شد.
بررسی  ضمن  تخصصی  نشست  این  در 
و  ها  شرکت  توسعه  و  حمایت  راهکارهای 
در  فناور  و  نوآور  بنیان  دانش  های  فعالیت 
منطقه آزاد انزلی در خصوص چگونگی فناور و 
دانش بنیان نمودن واحد های تولیدی منطقه 

بحث و تبادل نظر شد.
اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
با  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
تشریح عملکرد سازمان متبوع خود در حوزه 
و  فناور  بنیان  دانش  های  واحد  از  حمایت 
نوآور بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ 
شرکت دانش بنیان، فن آور و نوآور در منطقه 
انزلی فعالیت می کنند که شش شرکت  آزاد 
نیز موفق به اخذ گواهی دانش بنیان از معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری شدند و در 
شهرک  در  مستقر  صنعتی  واحدهای  تالشیم 
نیز  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  صنعتی  های 
با گرایش به سمت فعالیت دانش بنیان مسیر 
را  منطقه  این  در  صنعتی  توسعه  از  جدیدی 

رقم بزنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین 
حوزه های فعالیت منطقه آزاد انزلی در بخش 
دعوت  بنیان  دانش  فعالین  از  و  بوده  بندری 
خدمات  و  لجستیک  زمینه  در  تا  می شود 

بندری نیز طرح های خود را ارائه دهند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین 
با اشاره به ایجاد شهرک صنعتی شماره ۳ در 
این منطقه افزود: در حال حاضر بخش زیادی 
محدوده  در  موجود  صنعتی  شهرک  دو  از 
واحدهای  از  تعدادی  و  شده  اشباع  منطقه 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی؛

بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان، فن آور و نوآور در 
منطقه آزاد انزلی فعالیت می کنند

و   ۱ شماره  صنعتی  شهرک  در  نیز  دانش بنیان 
۲ فعالیت می کنند و در نظر داریم بخش قابل 
 ۳ شماره  صنعتی  شهرک  محدوده  از  توجهی 
نوآور  و  فناور  و  بنیان  دانش  شرکت های  به  را 

یابد. اختصاص 
رئیس  نویی  قلعه  مهدی  جلسه  این  ادامه  در 
مرکز تعامالت بین الملل معاونت علمی ریاست 
و  حمایتی  برنامه های  به  اشاره  با  جمهوری 
مرکز  این  گفت:  بخش  این  در  گری  تسهیل 
مواد  تامین  تسهیالت،  ارائه  بخش  سه  در 
به  صادرات  توسعه  مدیریت  همچنین  و  اولیه 
و  ارائه می کند  دانش بنیان خدمات  شرکت های 
در حال حاضر نیز ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش 

ثبت شده است. بنیان در سطح کشور 
از  دیگر  یکی  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
ایجاد  علمی  معاونت  تامالت  مرکز  برنامه های 
در  خصوصی  بخش  مشارکت  با  نوآوری  خانه 

نیز  حاضر  حال  در  و  بوده  مختلف  کشورهای 
بازاریابی  انجام  منظور  به  ایران  فناوری  خانه 
در کشور روسیه ایجاد شده که فرصت مناسبی 

است. انزلی  آزاد  منطقه  برای سرمایه گذاران 
سرمایه  توسعه  مدیر  منش  خضرایی  ادامه  در 
شورایعالی  دبیرخانه  فناوری  انتقال  و  گذاری 
از  بیش   : گفت  نشست  این  در  نیز  آزاد  مناطق 
در  بنیان  دانش  واحدهای  از  حمایت  مورد   ۱۱۰
با  حاضر  حال  در  و  شده  طراحی  آزاد  مناطق 
توجه به شرایط قوانین و افزایش ابعاد حمایتی در 
اخذ  به سمت  را  فعال  واحدهای صنعتی  تالشیم 

گواهی دانش بنیان هدایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی به عمل آمده با 
صندوق توسعه ملی و صندوق پژوهش و فناوری 
و  بنیان  دانش  های  واحد  و جنوب کشور  شمال 
و  تسهیالت  از  خود  های  طرح  ارائه  با  صنعتی 

مشوق های قانونی برخوردار خواهند شد.

سایر  محترم،  استاندار  حمایت  با  و  افزایی  هم 
و  مجلس  محترم  نمایندگان  استانی،  مسوولین 
فوتبال  تیم های  مشکالت  گیالن  فوتبال  هیات 

سازیم. مرتفع  را 
تیم  با رفع مشکالت  امیدواریم  وی تصریح کرد: 
لیگ  به  آتی  فصل  در  تیم  این  رشت  سپیدرود 

یابد. راه  فوتبال کشور  دسته یک 
برنامه  با  ان شاءاهلل  کرد:  نشان  خاطر  آرمان 
صورت  گیالن  ورزش  حوزه  در  که  ریزی هایی 
رشته های  تمامی  ارتقای  برای  گرفت  خواهد 

ورزشی استان، تالش های مضاعفی انجام خواهد شد 
تا شاهد رشد و گسترش ورزش قهرمانی و همگانی 

در استان باشیم.

جوانان  و  ورزش  سرپرست  دیدار  در  است  گفتنی 
و  مربی  سر  و  فنی  کادر  بازیکنان،  مالک،  گیالن، 
و  ورزش  اداره  رئیس  رشت،  سپیدرود  تیم  مربیان 
جوانان شهرستان رشت نیز حضور داشتند و به بیان 

مسائل و مواردی پرداختند.

فیلم  جشنواره  اختتامیه  مراسم  در  ثقتی   رضا 
فیلم های  اکران  عدم  به  اشاره  با  گیالن  در  فجر 
سطح  در  گذشته  سال های  طی  فجر  جشنواره 
از سال ۹۱، مجوز برگزاری همزمان  استان گفت: 
اولین  جز  و  شد  آغاز  گیالن  در  فجر  جشنواره 
رویداد  این  برگزاری  در  که  بودیم  استان هایی 

فرهنگی موفق بودیم.
بیان  با  گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اینکه اکثر فیلم های جشنواره فجر امسال به طور 
نرخ  افزود:  است  شده  اکران  استان  در  همزمان 
محسوسی  تغییر  گذشته  سال  به  نسبت  بلیط ها 

نداشت.
پذیرش  درصدی   ۲۰۰ رشد  به  اشاره  با  وی 
تصریح  فجر  فیلم  جشنواره  طول  در  فیلم ها 
کرد: پروتکل های بهداشتی در این ایام به خوبی 
را  فیلم ها  خوبی  فضای  در  مردم  و  شد  رعایت 
اکران  طول  در  داد:  ادامه  ثقتی  کردند.  تماشا 
فیلم  سانس   ۴۸ فجر،  فیلم  جشنواره  فیلم های 
اکران شد و هفت هزار و ۶۰۰ نفر از مردم گیالن به 

تماشای فیلم ها نشستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن بیان کرد: 
در  تئاتر  و  سینما  سالن های  فعال ترین  روزگاری 
رشت وجود داشت اما حال و روز فعلی سینماهای 

استان گیالن خوب نیست.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه جهت بازگشایی 
در  تعطیل سینما  سالن های  پیگیری مشکالت  و 
گیالن گفت: از مسئوالن استان درخواست داریم 
برای بهبود وضعیت سالن های سینما با این اداره 

کل نهایت همکاری را داشته باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن مطرح کرد؛

تشکیــل کارگــروهی بــرای 
بازگشایی سینماهای تعطیل گیالن

و  با حضور سفیر ژاپن  باغ ژاپنی در رشت  پروژه 
اعضای شورای اسالمی شهر رشت افتتاح شد.

رئیس شورای اسالمی شهر رشت در مراسم افتتاح 
باغ ژاپنی در رشت خطاب به سفیر ژاپن اظهار کرد: 
مردمان رشت و گیالن افرادی میهمان نواز هستند 
و افتتاح باغ ژاپنی در رشت نشانه احترام مردمان 

این دیار نسبت به فرهنگ های مشترک است.
شهر  اینکه  بیان  با  کارگرنیا  واثق  حسین  محمد 
بسیار  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  دارای  رشت 
از  یکی  افزود:  است  گردشگری  حوزه  در  خوبی 
ظرفیت های رشت تنوع غذایی کم نظیر آن است 
به جمع شهرهای  در سال ۹۴  رو رشت  این  از  و 
خالق خوراک یونسکو پیوست. وی به اقلیم بسیار 
مناسب رشت اشاره کرد و گفت: رشت یک شهر 
توریستی است و فرصت های سرمایه گذاری بسیار 
از  نمایندگی  به  و  است  مهیا  شهر  این  در  خوبی 
خودمان  آمادگی  رشت  محلی  پارلمان  مجموعه 
گذاران  سرمایه  مشارکت  پذیرش  منظور  به  را 
به عنوان  ژاپن  از سفیر  و  خارجی اعالم می کنیم 
گروه  که  ایران می خواهیم  در  این کشور  نماینده 
ظرفیت های  مطالعه  منظور  به  را  ژاپن  اقتصادی 
این  در  مشارکت  هدف  با  رشت  سرمایه گذاری 
حوزه به این شهر اعزام کنند.سفیر ژاپن در ایران 
نیز در حاشیه افتتاح این باغ در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: این پروژه نخستین باغ ژاپنی در منطقه 
بود و یقینا چون پیش از این تجربه ای در این زمینه 
وجود نداشت با مشکالتی مواجه بودید. هیرویاسو 
و  شورا  اعضای  همراهی  از  قدردانی  با  کوبایاشی 
شهرداری رشت در روند احداث این باغ افزود: باغ 
ژاپنی بسیار زیباست و این پروژه ترکیبی از باغ 
ژاپنی و ایرانی است و روح ایرانی در این باغ دیده 
می شود. وی با تاکید به حفظ و نگهداری باغ ژاپنی 
ژاپنی  باغ  درباره  موضوع  مهم ترین  کرد:  تصریح 
بابت  این  از  و  از آن است  حفظ و نحوه نگهداری 

آمادگی خودمان را اعالم می کنیم.

سفیر ژاپن در ایران؛
روح ایرانی در باغ ژاپنی 

دیده می شود
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علوم  دانشگاه  رئیس  ساالری،  ارسالن 
پزشکی گیالن ظهر امروز در شورای اداری 
نیروهای  زحمات  از  تقدیر  با  الهیجان 
در  مسلح  نیروهای  کرد:  اظهار  مسلح، 
مردم  کنار  در  و  زلزله  سیل،  بحران های 
این  وجود  از  مردم  همیشه  و  هستند 

نیروهای خدوم، بهره مند شده اند.
وی با اشاره به عقب ماندگی های گیالن در 
گیالن  افزود:  توسعه،  مختلف  بخش های 
به  نسبت  مختلف  بخش های  در  نه تنها 
از  بلکه  بوده  هاعقب  استان  از  بسیاری 
نبرده  کافی   بهره ی  نیز  طبیعی  مواهب 

است.
با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حوزه  در  زیرساختی  ضعف های  به  اشاره 
بهداشت  حوزه  گفت:  استان،  سالمت 
بخش های  مهم ترین  از  گیالن  درمان  و 
همکاری  با  که  بوده  استان  در  عقب مانده 
ارتش، شاهد  رشد فزاینده ای در این حوزه  

هستیم.
از  برخی  به  اشاره  با  ساالری  دکتر 
همکاری  با  گیالن  در  توسعه  پروژه های 
بیمارستان  یک  کرد:  خاطرنشان  ارتش، 
در  اورژانس  توسعه  بخش های  تنفسی، 
فومن، بهسازی مرکز جامع سالمت در شهر 
ماکلوان و چندین طرح توسعه در الهیجان 
بهره برداری  به  و  افتتاح  ارتش  همت  به 

رسیده اند.
گیالن  درمانی شرق  قطب  به  اشاره  با  وی 
نه تنها  این شهرستان  افزود:  در الهیجان، 
مردم  به  بلکه  گیالنی  شرق  بیماران  برای 
ارائه  خدمات  نیز  مازندران  استان  غرب 

می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

الهیجان قطب درمانی شرق گیالن است

خلیلی  حمزه  والمسلمین  حجت االسالم 
ناظر  گیالن،  استان  دادگستری  رئیس کل 
و  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  گمرکات، 
از  پیش  دقایقی  مجلس  در  مردم  نماینده 
این  اقتصادی  ویژه  منطقه  و  گمرک  محوطه 

شهرستان بازدید به عمل آورد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان آستارا در 
حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری گیالن از 
منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان در جمع 
به موقع  عدم الیروبی  کرد:   اظهار  خبرنگاران 
بیکاری  کاال،  صاحبان  سرگردانی  باعث  بندر 
کشتی رانی  خطوط  تعطیلی  و  انسانی  نیروی 

در این بندر می شود.
رئیس کل  اینکه  به  اشاره  با  همدمی  یاسر 
تا  دادند  دستور  گیالن  استان  دادگستری 
و  بنادر  اداره کل  همکاری  با  پیمانکار  شرکت 
دریانوردی استان در کوتاه ترین زمان ممکن 
نسبت به الیروبی حوضچه ورودی اسکله اقدام 
کند، افزود: امیدواریم الی روبی اسکله استمرار 
از بالتکلیفی  داشته و صاحبان کشتی و کاال 

درآیند.
آستارا  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
قضایی  ضابطین  و  دادگستری  اینکه  بیان  با 
خواهند  نظارت  اسکله  الی روبی  روند  بر 
رئیس کل  دستور  طبق  کرد:  تصریح  داشت، 
دادگستری استان گیالن در صورت ترک فعل 
با افراد خاطی در چهارچوب قانون و مقررات 

اداری برخورد می شود.
شهرستان  چندمنظوره  بندر  فعالیت  همدمی 
آستارا را باعث اشتغال زایی و پویایی اقتصادی 
تالش  تمام  کرد:  بیان  و  دانست  منطقه 
که  است  این  قضایی  ضابطین  و  دادگستری 
در  کشتی ها  و  کاال  صاحبان  و  عامه  حقوق 
حفظ  شهرستان  این  اقتصادی  ویژه  منطقه 

شود.

درمانی  است که امیدواریم باهمت جهادی 
ارتش به ثمر برسد.

راه اندازی  لزوم  بر  همچنین  ساالری  دکتر 
در  مرجع  و  شبانه روزی  داروخانه  یک 

الهیجان در آینده نزدیک  تاکید کرد.

مهمی  بسیار  مساله  به  حاال  مهاجرت  مساله 
برای ایران تبدیل شده است . افزایش تقاضا 
نیز  رسمی  آمارهای  در  حتی  مهاجرت  برای 

به تایید رسیده است.
از  نشان  بررسی ها  گوید  می  حسینی  حمید 
ان دارد که افرادی فاقد استانداردهای پیشین 
مهاجرت، حاال در صددند از ایران بروند. این 
با  خبرآنالین  با  گفتگو  در  اقتصادی  فعال 
هشدار نسبت به این اتفاق افزود: تا سال های 
خاص  خصوصیات  واجد  که  افرادی  گذشته 
داشتند،  حضور  مشخصی  طبقه  در  و  بودند 
سال  دو  در  اما  بودند،  مهاجرت  متقاضی 
اخیر موج مهاجرت به آدم های عادی رسیده 
فاقد  در سال های گذشته  که  است، کسانی 

استاندارد مهاجرت شناخته می شدند.
هایی  شرکت  برخی  مدیران  گفت:  حسینی 
به  شخصا  می دهند،  انجام  مهاجرت  کار  که 
تا  سی  ای  هفته  قبال  که  کردند  اعالم  من 
که  داشتند  مهاجرت  برای  درخواست  چهل 
باال و درس  با تخصص های  افرادی  از سوی 
خوانده ارائه می شد اما در شرایط فعلی تعداد 
این درخواست برای این شرکت های معمولی 
از  به ۱۸۰ درخواست رسیده است که نشان 

افزایش میل به مهاجرت در ایران دارد.
متقاضیان  میان  در  است  جالب  افزود:  وی 
آشپز  و  کابینت ساز  تا  کش  لوله  از  مهاجرت 
دیده می شوند،  نیز  و  آرایشگر  و  کار  برق  و 
فقط درس خوانده ها  دیروز  تا  اگر  یعنی  این 
صاحبان  امروز  بروند،  ایران  از  خواستند  می 
نیز  بلدند  را  حرفه ای  که  افرادی  و  حرف 
نشانه های  این  و  هستند  مهاجرت  متقاضی 
باید سیاستگذار را نگران کند. اغلب این افراد 
در پاسخ به این سئوال که چرا می خواهید از 
حقوق  آنجا  گویند  می  کنید  مهاجرت  ایران 
زندگی  تر  راحت  می توانم  و  دارم  بیشتری 
و  مساله  خیلی  راحت تر  عبارت  این  کنم، 
عبارت مهمی است، این نشان می دهد چشم 
اینده کشور دیگر چندان  انها نسبت به  انداز 
در  نگرانی  و  خستگی  نوعی  و  نیست  روشن 

آن ها وجود دارد.
حسینی اظهار کرد: بهترین نیروها را در این 
آنها  متاسفانه  اما  دهیم  می  پرورش  مملکت 
و  کانادا  و  اروپا  به  دارند  بیشتری  امکان  که 
کمتری  امکان  که  کسانی  و  روند  می  امریکا 
دارند راهی ترکیه می شوند و امارات. جالب 
این است که همین کشورها برای گرفتن نیرو 
بسیار  این  و  کنند  می  ریزی  برنامه  ایران  از 

نگران کننده است.
همین  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو 
صنعتی  شهرکی  عربی  متحده  امارات  حاال 
در  که  کسی  هر  است  کرده  اعالم  و  احداث 
این  در  می تواند  است  داشته  کارخانه  ایران 
شهرک زمین مجانی بگیرد، جالب اینجاست 
درصد   ۹۰ بانک  قرارداد  امضای  محض  به 
هزینه ها را تسهیالت می دهد تا فرد آنجا کار 
کار  تجربه  که  شما  گویند  می  کند.  تولیدی 
و  کنید  کار  اینجا  بیایید  دارید  را  ایران  در 

همه چیز برایتان مهیاست.
امارات  که  اینجاست  جالب  افزود:  حسینی 
جایی  کشور  این  نبود،  تولید  صدد  در  اصال 
حاال  اما  بود  مجدد  صادرات  و  ترانزیت  برای 
برنامه ریزی  ایرانی  کارآفرینان  بردن  برای 

کرده و قول اقامت می دهد.

وی با اشاره به اینکه قبال کسی به کارآفرین 
نشان  نکته  همین  گفت:  نداشت،  کاری 
بی  و  است  جدی  حد  چه  تا  خطر  می دهد 
را  کشور  می تواند  چطور  آن  به  توجهی 
مساله ای  تنها  مهاجرت  مساله  کند.  تهی 
دارد  امید  به  نیاز  جامعه  نیست،  اقتصادی 
سیاسی،  مسائل  بهتر.  آینده ای  به  امید   ،
هم  با  همه  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
وقتی مشکالت  و  امر دخیل هستند  این  در 
داشت  انتظار  نمی توان  یافته  افزایش  مداوم 
باقی  امیدوار  افراد  و  یابد  بهبود  وضعیت 

بمانند.
حسینی در جواب این سئوال که اگر تحریم 
این  شود،  حاصل  توافقی  و  شود  برطرف 
خیر؟  یا  شود  می  روبرو  بهبود  با  وضعیت 
اینکه  خواهد،  می  آرامش  جامعه  گفت: 
 … و  فیلترینگ  دنبال  به  مدام  سیاستگذار 
باشد و هر روز با یک بخشنامه امنیت روانی 
بحران  یک  خود  بریزد،  هم  به  را  جامعه 
است. باالخره مشکل وقتی حل می شود که 
امیدواریم  و  بگیریم  قرار  تعادل  ما در مسیر 
که این اتفاق رخ دهد چرا که همین تعادل 
خواهد  بهبود  را  آینده  به  امید  تدریج  به 

بخشید.

موج مهاجرت به لوله کش، آشپز و کابینت ساز رسید

با  همزمان  )سه شنبه(  امروز  عباسی ظهر  اسداهلل 
سالروز میالد امام علی )ع( و روز پدر، از آسایشگاه 
اهدای  با  و  بازدید  رشت،  معلوالن  و  سالمندان 
این  مددجویان  به  را  روز  این  گل،  شاخه های 

آسایشگاه تبریک گفت.
وی پس از این بازدید در جمع خبرنگاران، هدف 
از حضور خود را عالوه بر تبریک این روز فرخنده، 
آسایشگاه  این  معلوالن  و  سالمندان  از  سرکشی 
عنوان و با اشاره به اهتمام برای ارتقاء خدمات این 
مرکز بیان کرد: از اعتبارات سفر رئیس جمهوری به 
گیالن، ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به این مرکز 
در نظر گرفته شده که مجددا، حمایت های الزم 

صورت می گیرد.
وی با قدردانی از مشارکت خیران و مردم نیکوکار، 
به  اندیشان  نیک  کمک های  استمرار  خواستار 
آسایشگاه سالمندان و معلوالن رشت و نیز دیگر 

مراکز این چنینی شد.
توانمندی های  و  ظرفیت ها  به  گیالن  استاندار 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  مرکز  این  مددجویان 
معلولیت، محرومیت نیست و باید با انجام برنامه 

ریزی های الزم، به استعدادها توجه الزم شود.
عباسی این اطمینان را داد که برای حمایت از این 

مرکز، از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.
وی در خاتمه این بازدید، در دفتر یابود آسایشگاه 
سالمندان و معلوالن رشت، متنی به یادگار حاوی 
قدردانی از مسئوالن و دست اندکاران خدمت به 

مددجویان این مرکز به رشته تحریر درآورد.

دستور رئیس کل دادگستری گیالن 
برای الیروبی بندر آستارا در 

کوتاه ترین زمان ممکن

۱۰ میلیاردی به آسایشگاه  کمک 
سالمندان و معلوالن رشت

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
احیاء  طرح  از  گیالن  استان  صنایع دستی  و 
به  لنگرود  بلوردکان  خشتی  پل  و  کاروانسرا 

منظور ایجاد فضای گردشگری خبر داد.
قدمت  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  جهانی  ولی 
خشتی  پل  و  کاروانسرا  تاریخی  مجموعه 
بلوردکان از توابع شهرستان لنگرود مربوط به 
دوره صفویه بوده و در مسیر راه قدیم املش 
به قزوین در مسیر یکی از شریان های مهم آن 

دوره قرار گرفته است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان گیالن، اضافه کرد: این 
فهرست  در  گیالن  استان  تاریخی  مجموعه 
در  و  است  رسیده  ثبت  به  کشور  ملی  آثار 
صورت احیاء می تواند نقش پررنگی در توسعه 

گردشگری منطقه ایفا کند.
جهانی با اشاره به بازدید میدانی از این بنای 
این مجموعه  قرارگیری  تاریخی تصریح کرد: 
در کنار رودخانه پرآب بلوردکان در مسیر راه 
و همچنین  ییالقات  به  گیالن  جلگه  قدیمی 
از  این مجموعه  وجود پارک جنگلی در کنار 
که  بوده  بلوردکان  کاروانسرای  مزایای  جمله 

متأسفانه به صورت متروکه رها شده است.
همراهی  و  همکاری  با  امیدواریم  گفت:  وی 
سایر دستگاه های اجرایی استانی و شهرستان 
لنگرود بتوانیم شاهد ساماندهی و بهره برداری 
از این پل تاریخی تا قبل از ایام نوروز ۱۴۰۰ 

باشیم.
جهانی با اشاره به ذکر اشاراتی به این بنا در 
نوشتارهای تاریخی گفت: دکتر ستوده در دهه 
چهل در بازدید از این بنا با اشاره به ویژگی های 
را چهل  آن  بنا در دو طبقه، درازای  ظاهری 
بلندی دیوارها  متر، عرض آن را چهار متر و 
را ۱۸۰ سانتی متر ذکر کرده و این مجموعه 
را دارای دوازده آخور در هر ردیف و دهانه هر 

آخور را ۱۲۰ سانتی متر توصیف کرده است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
بین  در  بنا  این  افزود:  گیالن  صنایع دستی  و 
آتش سوزی  دچار   ۱۳۱۳ تا   ۱۳۰۸ سالهای 
بنا  تجدید  طبقه  یک  در  آن  سازه ی  و  شده 

شده است.

احیاء کاروانسرا و پل خشتی 
صفوی بلوردکان لنگرود

گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  الهیجان  نیازمندی های  به  اشاره  با 
این  گفت:  توسعه خدمات حوزه سالمت، 
مرکز  دیالیز،  بخش  نیازمند  شهرستان، 
جامع درمان سوختگی و دیگر بخش های 

همزمان با افتتاح ده ها طرح محرومیت زدایی 
ارتش در مناطق محروم استان گیالن، کلنگ 
درمانی  شیمی  و  دیالیز  مراکز  ساخت  آغاز 
نیروی  جهادی  و  زدایی  محرومیت  قرارگاه 
زمینی ارتش در الهیجان توسط امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
فرمانده  رحمانی  ولی  خلبان،  سرهنگ  و 
نیروی  جهادی  و  زدایی  محرومیت  قرارگاه 

زمینی ارتش بر زمین زده شد.
پرستاران  و  پزشکان  پانسیون  بخش های 
کانکس  دستگاه   ۲ پیروز،  دکتر  بیمارستان 
سیار ویژه حمل دارو، ۱۰ دستگاه تخت سه 
دستگاه  و  جایگاه  بیمارستانی،  برقی  شکن 
مخزن  جایگاه  بیمارستانی،  زباله  امحاء 
کتابخانه  و  انتظار  اتاق  بیمارستان،  اکسیژن 

این بیمارستان امروز به بهره برداری رسید.
شیمی  و  دیالیز  مراکز  ساختمان  ساخت 
در  گیالن  شرق  تختخواب   ۲۸ درمانی 
الشهدا  سید  حضرت  بیمارستان  محوطه 
توسط فرمانده نیروی زمینی ارتش بر زمین 
زده شد تا عملیات اجرایی آن توسط قرارگاه 
زمینی  نیروی  جهادی  و  محرومیت زدایی 

ارتش آغاز شود.

و  ساخـت مرکز دیـالیـز 
شیمی درمانی شرق گیالن 
در الهیجان توسط ارتـش
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سخن نور

امام علی )ع(
از فراست مؤمن بترسید که چیز ها 

را با نور خدا می نگرد.

خبر

نوشت: فتاحی  کمیل 
نمایش »حساب پرداخت نمیشه« نوشته ی »داریو 
تاریخ  از  پورجعفری«  »محمد  کارگردانی  به  فو« 
سالن  در  عصر   ۱۸:۳۰ ساعت  بهمن   ۳۰ الی   ۲۳
رفته  صحنه  روی  به  رشت  خاتم  مجتمع  رحمدل 

است.
نمایش به حال و روز کارگران مقطع جنگ جهانی 
در ایتالیا و آشوب اقتصادی و اجتماعی آن دوران 

اشاره دارد.
قشر  یک  بیانگر  نوعی  به  کاراکترها  از  یک  هر 
با وضع  مواجه  در  که  اجتماعی هستند  طبقه ی  یا 

موجود از خود رفتاری دیگرگون نشان می دهند.
اگرچه متن ظرفیت های بالقوه خوبی برای شوخی 
اما  دارد،  موجود  شرایط  از  آشنا  مثال های  بیان  و 
به  بیننده  و  است  تند  و  فشرده  کمی  اجرا  ریتم 
مصداق  با  را  نمایش  محتوای  می تواند  دشواری 
اینحال حضور  با  دهد،  تطبیق  خود  حافظه  درونی 
اولین  برای  آن ها  اکثر  تقریبا  که  جوانی  بازیگران 
بار در یک اجرای رسمی به صحنه می روند، نقطه 
امیدوار  می توان  و  است  پورجعفری  نمایش  قوت 
شدن  حرفه ای  مسیر  آینده  در  هنرجوها  این  بود 

را طی کنند.
جذابیت  فاقد  صحنه  طراحی  بنظرم  اینکه  دیگر 
رویداد  دقایق  بیشتر  آنکه  علیرغم  و  بود  بصری 
پرداخت  از  که  می گذرد  کارگری  زوج  خانه ی  در 
به  دست  فقر  با  و  عاجزند  خود  زندگی  مخارج 
تقویت  به  مناسب  چیدمان  چند  با  میشد  گریبانند، 
داده  ترجیح  کارگردان  اما  کرد،  کمک  کار  فضای 
استفاده  پارچه  چند  و  صندلی  و  میز  یک  از  فقط 
روایتی  رئال و  نمایش  با یک  ما  کند، درحالی که 
طراحی  و  صحنه  اجزاء  که  مواجه ایم  سرراست 
سهم  البته  و  دارند  فضاسازی  در  مهمی  نقش  آن 

مهمی در ایجاد جذابیت برای مخاطب عام.
پر  صحنه ی  طراحی  از  خودداری  صرفا  پس 
در  باید  و  نیست  ابزورد  تحقق  معنای  به  جزئیات، 
نظر داشت که اینک تئاتر رشت دو دسته مخاطب 
ثابت شامل هنرجویان و  دارد، یک گروه تماشاگر 
گروه  یک  فرهنگ،  اهالی  دیگر  و  خانواده هایشان 
و  گذرا  بطور  است  ممکن  که  عادی  مردم  دیگر 
فقط یکبار در عمرشان به دیدن نمایش بیایند که 
دست  که  آثاری  در  باشد  بهتر  شاید  اینصورت  در 
کارگردان برای ایجاد جذابیت بصری باز است، از 
نظر  برای جلب  متن،  در چارچوب  همه ظرفیت ها 
دقیقه ای   ۹۰ طی  بیننده  تا  شود  استفاده  مخاطب 
که در سالن تاریک اجرا نشسته، به تئاتر و فضای 

شود. عالقه مند  نمایش 
و خالصه اینکه نمایش »حساب پرداخت نمیشه« 
متفاوت  اثر  یک  پورجعفری  محمد  کارنامه  در 
در  گیالنی  جوان  کارگردان  این  که  چرا  است، 
با  که  کرده  انتخاب  را  متنی  سالگی  چهل  مرز 
به مسئوالن  تیز تری  و  تند  تئاتر شوخی های  زبان 
رئیس  کلید  نماد  با  از شوخی  و  دارد  وضع موجود 
فساد  و  میلیاردی  دزدی های  تا  پیشین،  جمهور 
اقصادی، و به طنز گرفتن فقر روزافزون کارگران 
و موضوع ناتوانی طیف وسیعی از مردم در مخارج 
یا  برق،  و  آب  قبض  پرداخت  جمله  از  زندگی 
از  می دهد  نشان  لباسش  که  مادرشوهر  شخصیت 
دیوانه وار  خنده های  با  و  آمده  دار  سرمایه  طبقه 
در  عروسش  و  فرزند  که  گردابی  به  نسبت  خود 
همه ی  است   بی تفاوت  می زنند  پا  و  دست  آن 
کمدی/ نمایش  یک  قوت  نقطه  می تواند  اینها 

و  کارگردان  جهانبینی  که  بشرطی  باشد،  سیاسی 
و  نکند  وخیز  جست  دیالوگ ها  سطح  در  وی  نقد 
از تحلیل  از ورود به صحنه  را پیش  بازیگر  بتواند 
نقشی که ایفاگر آن است آگاه کند، وگرنه در بازی 
ها،  لباس  و  اندام  خمیدگی  جز  نمایش  کارگران 

رنج زیست تحت ستم لمس نمی شود.
اجراهای  دیگر  و  نمایش  این  امیدوارم  پایان  در 
باشد،  همراه  مخاطبین  حمایت  با  صحنه  روی 
اجرای  مانع  کرونا  موج جدید  متاسفانه  که  هرچند 
عمومی برخی نمایش ها شده و این خسارت زیادی 
اداره  بنابراین  تئاتری می کند،  را متوجه گروه های 
این  از  جانبه  همه  حمایت  به  موظف  ارشاد  کل 
همچنان  گیالن  تئاتر  چراغ  تا  است  هنرمندان 

فعال و روشن باقی بماند.

یادداشتی از کمیل فتاحی؛

“حساب پرداخت نمیشه” نمایش 
تازه “محمد پورجعفری”؛ شوخی 

تئاتر با بانیان وضع موجود

نقی هدایتی در یادداشتی نوشت: چند ماهی نیست 
ششم  شهر  شورای  عضو  علوی  امیرحسین  که 
شهردار  احمدی  مهندس  استعفای  از  پس  رشت 
قبلی رشت با حمایت اکثریت اعضای شورا، سکان 
هدایت شهرداری را بدست گرفته است؛ اما در این 
مدت کوتاه، مخالفت علنی و پر سر و صدای برخی 
شورا  با  تعامالتش  نحوه  و  وی  با  شورا  اعضای  از 
و بروز نارضایتی های اجتماعی، حامل این واقعیت 
است که روابط شورا و شهردار، مه آلود است. وقتی 
در  از شهردار  اعضای شورا  قبل  سوال چند هفته 
که  گرفت  قوت  احتمال  این  شد،  مطرح  صحن 

مرحله بعدی، استیضاح علوی خواهد بود.
من  و  شوراست  قانونی  حق  استیضاح  و  سوال 
متعرض چنین حقی نیستم اما پرسش رشتوندان 
عمر  که  می شود  باعث  عواملی  چه  است  این 
مدیریتی شهرداران رشت به یکسال نکشد و سریعا 
برکنار می شوند؟ مشکل چیست؟ آیا قانون ناقص 
این که تکروی  یا  و  زیاده طلب است  است، شورا 
باالدست  نظارتی  نهاد  به  بی توجهی  و  شهردار 
خود، عامل بروز مشکالت است؟ در این یادداشت 
به چرایی  اطالعاتم  سعی می کنم که در محدوده 

استیضاح شهرداران رشت پاسخ بگویم.
۱- دو نهاد اصلی برای شهر وجود دارد: یکی نهاد 
که  است،  شهر  اسالمی  شورای  یا  شهر  تقنینی 
برای انجام امور شهر و در راستای خدمات عمومی 
اقدام به تصویب مصوبه می کند و برای اجرای این 
مصوبات الزم است که از قدرت و ضمانت اجرای 
قوه  یا  اجرایی  نهاد  باشد و دیگری  برخوردار  الزم 
مجریه شهر یعنی همان شهرداری است. این نهاد 
انجام دهد.  موظف است وظایف خود را به خوبی 
ضمانت اجرای مصوبات شورا در مقابل شهرداری 
منعکس می شود  و شورا  روابط شهردار  در  عمدتا 
و در صورت عدم انجام وظایف با سه ضمانت اجرا 
شورای  طرف  از  استیضاح  و  سوال  تذکر،  شامل 

اسالمی شهر روبه رو خواهد شد.
ضمانت های  حقوقی،  ضمانت های  از  غیر  به   -۲
اجتماعی به نوبه خود یکی از ابزارهای مهم نظارتی 
شورای شهر است. در این نوع ضمانت اجرا، مردم 
عملکرد  از  نارضایتی  اعالم  با  مختلف  طرق  به 
شهردار در اعضای شورای شهر تاثیر می گذارند و 
باعث می شوند که در نهایت شهردار از کار برکنار 
شود. تاثیر روانی نظارت مردم بر عملکرد نهادهای 
ضمانت  از  موثرتر  مواقع  از  بسیاری  در  اجرایی 

اجراهای دیگر است.
۳- رشت بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر شمال 
کشور است. بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن 
دارد و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سیال آن است. همه 
شهرهای استان به رشت نزدیکند. اهمیت و جایگاه 
بلندی دارد. مرکز تجارت و اداری و اقتصادی است؛ 
عزل  هم  و  شهردار  انتخاب  در  هم  باید  بنابراین، 
اجتماعی،  مالحظات  از  بسیاری  به  رشت  شهردار 
و مدیریتی  اقتصادی  و سیاسی،  امنیتی  فرهنگی، 

توجه کرد.

نقی هدایتی در یادداشتی مطرح کرد:
ریشه بی ثباتی در مدیریت شهری؛ بی تجربگی، زیاده خواهی و 

دخالت اعضای شورا در عزل و نصب ها

چوک

دوست پیغام  بده  مشتاقان  پیک  ای  مرحبا 
نام دوست فدای  از سر رغبت  کنم جان  تا 
قفس در  بلبل  همچو  دایم  شیداست  و  واله 
دوست بادام  و  شکر  عشق  ز  طبعم  طوطی 
زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
دوست دام  در  افتاده ام  دانه ای  امید  بر 

بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  شرکت سپرده 
اطالعیه  انتشار  با  )سمات(  وجوه  تسویه  و 
به  از مشموالن سهام عدالتی که موفق  ای 
دریافت سود سهام سال ۱۳۹۸ خود نشده 
اند، در خواست کرد هر چه سریعتر شماره 

شبای بانکی خود را اصالح کنند.
در این راستا، بر اساس آخرین آمارها، بیش 
از دو میلیون و ۳۰۰ هزار سهامدار مشمول 
سهام عدالت نتوانسته اند سود سهام سال 
افراد می  این  کنند.  دریافت  را  ۱۳۹۸ خود 
توانند از دو طریق شماره شبای معتبر خود 
گذاری  سپرده  شرکت  های  سامانه  در  را 
دریافت  را  خود  سهام  سود  و  ثبت  مرکزی 

کنند.
درسامانه  هویت  احراز  و  نام  ثبت 
 )sejam.ir(مشتریان اطالعات  جامع 
سایت  در  معتبر  شبای  شماره  درج  و 
که  است  روشی  دو   ،sahamedalat.ir
شماره  توانند  می  عدالت  سهام  مشموالن 

شبای بانکی خود را اصالح کنند.

مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت  اطالعیه  در 
نامعتبر، مسدود،  است: شماره شبای  آمده 
راکد، مشترک )دو امضاء(، ارزی و بلندمدت 
از  برخی  که  اند  بوده  دالیلی  ترین  مهم 
سهامداران نتوانستند سود سال ۱۳۹۸ خود 
را دریافت کنند. همچنین تمام سهامداران 
سهام عدالت می توانند با مراجعه به سامانه 
وجود  از  عدالت  سهام  سایت  یا  و  سجام 
سپرده  شرکت  نزد  خود  معتبر  شبا  شماره 

گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.

عدالت  سهام  سود  گزارش،  این  اساس  بر 
در  که  قبل  سال های  برخالف   ۱۳۹۸ سال 
تقریبا در سه  پرداخت می شد،  یک مرحله 
مرحله صورت گرفت که دو مرحله آن تحقق 
یافته است. مرحله نخست این سود در ۲۸ 
اسفندماه سال گذشته و مرحله دوم آن نیز 

در ۱۴ تیرماه سال جاری واریز شد.

با این دو روش، سود سهام عدالت 
خود را دریافت کنید

حافــــظ 

۴- شورای ششم در همین مدت کوتاه دو شهردار 
را  شهرداری  عطای  اولی  که  است  کرده  انتخاب 
کار  تجربه  خود  که  دومی  و  بخشید  لقایش  به 
در  است  رشت  شهردار  اینک  و  دارد  شورایی 
قرار  شوراییش  همکاران  شدید  انتقاد  معرض 
دارد و معلوم نیست چه فرجامی را تجربه خواهد 
و  نادرست  انتخاب های  و  گیری ها  تصمیم  کرد. 
نامتناسب با نیازهای اساسی شهر از سوی شورای 
به  را  شهر  از  ناپایدار  و  بی ثبات  تصویری  شهر، 
سرمایه  وضعیت  این  در  آیا  می گذارد.  نمایش 
شهر  به  گذار  سرمایه  می گیرد؟  شکل  اجتماعی 
رفاه  می شود؟  حل  مردم  مشکالت  می آید، 

شهروندان بیشتر می شود؟ و...
به  هم  رشت  شهرداری  مدیریت  ثبات  ۵-عدم 
بی تجربگی و رفتار آزمون و خطا و زیاده خواهی 
اعضای شورا و دخالت در عزل و نصب ها مرتبط 
است و هم عدم توانایی فکری و ذهنی و تخصصی 

اعضای شورا در انتخاب عامل اجرایی شهر. شورای 
اداره شهر  برای  برنامه ای  تنها  نه  داده  نشان  رشت 
مرکز  شهردار  انتخاب  در  درستی  درک  بلکه  ندارد 
چه  به  رشت  شهرداری  نمی داند  و  نداشته  استان 
تخصصی  چه  با  و  ویژگی هایی  چه  با  و  شخصیتی 
نقطه  این  و  است  نیازمند  برنامه ای  و  تجربه  و 
است  رشت  مدیریت شهرداری  در  بی ثباتی  کانونی 
و مادامی که این روند اصالح نشود و نقش البی ها و 
فشارهای سیاسی و گرایشات فردی و منفعت گرایی 
در انتخاب شهردار پررنگ باشد و نهادهای نظارتی 
هم به وظایف خود عمل نکنند، طبیعی است شهر 
و شهرداری، رنگ ثبات و آرامش را به خود نخواهد 
و  نمی شود  متوقف  شهردار  تعویض  چرخه  و  دید 

ادامه دار خواهد بود.

در  ایران  سفیر  ظهوری،  بدخشان  عباس 
اوسط  علی  با  ارمنستان،  پایتخت  ایروان 
اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان در خصوص راهکارهای بهره گیری از 
بیشتر  افزایی  و هم  توانمندی های دو طرف 
با  کشورمان  مناسبات  گسترش  منظور  به 
ترانزیت  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اعضای 

بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه 
تحلیل و گزارشی از مزایا و معافیت های قانونی 
ها،فرصت  بیان ظرفیت  به  ایران  آزاد  مناطق 
ویژه  به  متبوع خود  منطقه  های  مزیت  و  ها 
در زمینه کریدورهای شمال-جنوب، و چین-

لجستیکی  توانمندیهای  و  قزاقستان-ایران 

بنادر انزلی و کاسپین که محدوده این منطقه 
اهمیت  به  اشاره  با  و  پرداخت  اند  واقع شده 
با وزارت امور خارجه به  افزایش همکاری ها 
در  واحد  اقتصادی  دیپلماسی  ترسیم  منظور 
المللی کشورمان،  بین  و  ای  منطقه  مراودات 
های  زیرساخت  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
خط  به  الوقوع  قریب  اتصال  موجود،  مناسب 
آهن سراسری، این منطقه می تواند به هاب 
اوراسیا،حاشیه  کشورهای  تجاری  مبادالت 
دریای خزر،قفقاز و آسیای میانه تبدیل شده؛ 
در نتیجه عالوه بر ترانزیت، منطقه آزاد انزلی 
به عنوان یک منطقه آزاد پیشرو در ارتباطات 
منطقه ای ایران می تواند عرصه خوبی جهت 
حضور تولید کنندگان ارمنی باشد و آغاز این 

مسیر همکاری را می توان در قالب برگزاری 
این  تولیدی  واحدهای  تخصصی  نمایشگاه 
ای  برنامه  کرد،  تعیین  ارمنستان  و  منطقه 
که جهت برگزاری آن آمادگی خود را اعالم 

کنیم. می 
ارمنستان  در  ایران  اسالمی  سفیر جمهوری 
موفقیت  های  مولفه  تحلیل  و  تجزیه  به 
عضو  یک  عنوان  به  ارمنستان  بازار  در 
در  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  مهم  و  فعال 
ارائه  خواستار  و  پرداخته  جنوبی  قفقاز 
ها  ظرفیت  معرفی  تبلیغاتی  های  بسته 
فعالیت  و  گذاری  سرمایه  های  فرصت  و 
ارائه  جهت  ایران  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
افزود:  و  شده  مختلف  های  سفارتخانه  در 
مقبولیت  و  خوب  ذهنیت  به  عنایت  با 
و  ارمنستان  در  ایرانی  تولیدی  محصوالت 
از مهمترین مسیرهای  این واقعیت که یکی 
طریق  از  اروپا  با  کشورمان  زمینی  ارتباط 
تصریح  باید  گیرد،  می  صورت  مزبور  کشور 
محصوالت  تولید  مجدد،  صادرات  کرد 
دامپروری  فراسرزمینی،  مشترک،کشت 
با  و  مالی  های  همکاری  بهمراه  شیالت  و 
به عنوان مهمترین  توان  آزاد را می  مناطق 
اولویت های همکاری دو جانبه عنوان کرد.

در دیدار سفیر ایران در ارمنستان با اکبری مقدم مطرح شد:

استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی و سفارتخانه 
جهت گسترش مناسبات با اوراسیا


