
منع قرائت و تفسیرهای نادرست

امـام هشـتم)ع( در فرصت های مناسـب از تفسـیرهای نادرسـت 
قـرآن کریـم جلوگیـری کـرده و معنـای صحیـح آیـه را بیـان 
می کردنـد. آن حضـرت در ضمـن گفتـاری مفصـل بـه علـی بن 
جهـم فرمود: »اتّق اهلل والتنسـب الی اولیـاء اهلل الفواحش و تتاول 
کتـاب اهلل برأیـک؛ از خـدا بتـرس و نسـبت های نـاروا بـه اولیای 
الهـی نـده و بپرهیـز از اینکـه کتـاب خـدا را طبـق رأی خـودت 

معنـی و تفسـیر کنی«.

رازداري و افشای ِسّر

رازداری و افشـای ِسـّر را مي تـوان به عنوان یـک فضیلت و رذیله 
اخالقـی بـه طور مسـتقل و در مقابل، مـورد توجه قـرار داد و نیز 
می توان آن را از مصادیق هتک حرمت و تجّسـس اسـرار دیگران 
به شـمار آورد. از یک سـو، حفـظ آبرو و حیثیت افراد الزم اسـت 
و نبایـد راز آن هـا را کشـف کرد و آبرویشـان را ریخت و از سـوی 
دیگـر بایـد آن هـا را معالجـه کـرد. بایـد کاری کرد کـه خطاکار، 

متنبه بشـود و دسـت از کار زشـتش 
بـردارد، بـدون اینکـه آبرویش، حتی 
نزد شـخص ارشـاد کننده بریـزد؛ در 
ایـن صورت، اشـکالی پیـش نمی آید. 
چنـان کـه اگـر بتـوان او را راهنمایی 
از موعظـه ای  بخوانـد،  کـرد کتابـی 
اسـتفاده کند، یـا خـودش کلیاتی را 
برایـش مطـرح نمایـد و بـدون اینکه 
بـه او بگوید مـن می دانم تـو مرتکب 
کار زشـتی هسـتی، زیان ها و عواقب 
آن کار را برایـش بیـان کنـد تـا هـم 
آبرویـش نریـزد و هـم متنبـه بشـود 

امري بسـیار پسـندیده است. 
دربـاره ایـن مسـئله بسـیار مهـم و 
مي فرماینـد:  رضـا)ع(  امـام  حیاتـي 
»بر شـما باد راز پوشـي در کارهایتان 
در امـور دین و دنیـا«. در روایت دیگر 
آمده اسـت: »افشـاگري کفر اسـت« 
فرمودنـد:  کـه  روایـت  ایـن  نیـز  و 
»کسـي کـه افشـاي اسـرار مي کنـد 
با قاتل شـریک اسـت«. همچنین آن 
حضـرت فرمودند: »هرچه از دشـمن 
پنهـان مـي داري، دوسـت تـو هم بر 

آن آگاهـي نیابـد«.
این هـا همـه از مصادیقـي اسـت کـه 
ـر«  بـه منکر بـودن عمل »افشـاء الَسّ
تأکیـد دارد و چـه بسـا همین افشـاء 
ـر و فـاش کـردن ّسـر و اسـرار  الَسّ
زندگـي مایـه یـک عمـر بدبختـي و 
همیـن  بـه  شـود.  افـراد  بیچار گـي 

دلیـل امـام رضـا)ع( بسـیار تأکیـد داشـتند از این عمل زشـت و 
خانمان سـوز دوري و پرهیـز نماییـد.

نهى از اسراف 

اسـراف یکـي دیگـر از مصادیق منکر و از اعمال ناشایسـت اسـت 
کـه ائمه)علیهم السـالم( براي پرهیز از این رذیلـه اخالقي روایات 
زیـادي ذکـر کرده انـد. در حقیقـت اگـر شـخص بداند کـه در به 
وجـود آمـدن حتـي لقمـه اي نـان »ابـر و بـاد و مـه و خورشـید 
و فلـک« و ده هـا عامـل پیـدا و پنهـان دیگـر مؤثـر اسـت، هرگز 
اسـراف نمي کنـد. با توجه بـه آنچه گفته شـد، امام رضـا)ع( تباه 
سـازي امـوال را پدیـده اي ناپسـند مي داننـد، دوسـتان و پیروان 
خویـش را از ایـن پدیده نامبـارك بازمي دارنـد و مي فرمایند: »ان 
اهلل یبغـض... اضاعـه المـال؛ خداوند، تباه سـازي اموال را دشـمن 

مي دارد«.
گفتنـي اسـت تبـاه کـردن امـوال و تضییـع آن هـا کـه در ایـن 
روایـت آمـده، مفهوم گسـترده اي دارد و هر نوع تباهـي و نابودي 
و فسـاد در امـوال را شـامل مي شـود. بـا توجـه بـه کلیت سـخن 
امـام رضـا)ع(، اگر در امور اقتصادي و مسـائل مالـي، برنامه ریزي 
انجـام  و حسـاب شـده اي  درسـت 
نگیـرد، تضییـع مـال خواهـد بـود 
و اگـر در داد و سـتدها نیـز دقـت 
الزم بـه کار نـرود و غبـن صـورت 
گیـرد، امـوال، تبـاه خواهـد شـد. از 
امـام رضـا)ع( هـدر دادن  ایـن رو، 
و تبـاه سـاختن امـوال را، مصداقـي 
از فسـاد دانسـته و فرمـوده اسـت: 
»من الفسـاد قطع الدرهـم و الدینار 
و طـرح النـوي؛ تکـه تکـه کـردن 
درهـم و دینـار )یـا هر پولـي دیگر( 
-کـه  دورافکنـدن هسـته خرمـا  و 
ممکـن اسـت بـذر نخلـي در آینده 
شـود-، از جملـه کارهـاي فاسـد و 

ناشایسـت اسـت«.
همچنیـن آن حضـرت انداختن نیم 
مي دانـد.  اسـراف  را  میـوه  خـورده 
روزی غالمـان امـام رضـا)ع( میـوه 
می خوردنـد امـا هنـوز تمـام یـک 
میـوه را نخـورده آن را می انداختند، 
حضـرت بـه آن ها فرمـود: »ان کنتم 
اسـتغنیتم فـان اناسـا لـم یسـتغنوا 
اطعمـوه مـن یحتـاج الیه؛ سـبحان 
نداریـد،  نیـازی  شـما  اگـر  اهلل! 
انسـان هایی هسـتند که نیـاز دارند، 
بدهیـد«.  نیازمنـدان  بـه  را  آن هـا 
در ایـن روایـات حضـرت آن هـا را از 
اسـراف کردن و این عمل ناشایسـت 
بازداشـت و آن هـا را سـوق داد بـه 

سـوی اینکـه انجـام برخـی از اعمال 
ناشایسـت و منکر، باعث نشود عملی 
ضایـع شـود و حق نیازمنـدی پایمال 

. د شو

منع از شريك قرار دادن
 در عبادات 

 یکي دیگر از مصادیق منکر در سیره 
رضـوي، شـریک قرار دادن کسـی در 
عبـادت اسـت. در ایـن رابطـه، یکـی 
از شـاگردان امـام رضـا)ع( می گویـد: 
بـه حضـور حضـرت)ع( رفتـم، دیدم 
ظرفـی را کنار خود نهـاده می خواهد 
بـا آب آن وضـو بگیـرد. نزدیک رفتم، 
تـا ظـرف را بـردارم و آب بریـزم و در 
وضـو گرفتـن، ایشـان را کمـک کنم. 
امـام رضـا)ع( از ایـن کار جلوگیـری 
کـرد و فرمـود: »ای حسـن! چنیـن 
نکـن عرض کردم، چرا مـرا از ریختن 
آب بـر دسـتت، نهـی می کنـی؟ آیـا 
ببـرم؟  پاداشـی  مـن  نمی خواهـی 
حضـرت فرمـود: تـو پـاداش ببـری 
ولـی مـن گنـاه کنـم؟ عرض کـردم: 
توضیح بدهید، چگونه شـما گناهکار 
می شـوید؟ فرمود: آیا سـخن خداوند 
»وال  می فرمایـد:  کـه  نشـنیده ای  را 
شـرك بعبـاده ربـه احدا«، کسـی که 
امیـد لقای پـروردگارش را دارد، نباید 
کسـی را در عبادت پروردگار شـریک 
سـازد، مـن اکنـون بـرای نمـاز، وضو 
می گیـرم کـه عبـادت اسـت و )طبق 
دسـتور خدا( نمی خواهم کسـی را در 
عبادت خدا، شـریک خود قـرار دهم.

منع از ترك كردن عطر و بوي 
خوش

یکـی از افتخـارات دین مبین اسـالم، 
توجه فـراوان اولیای دین به اسـتفاده 
از عطـر و رایحه هـای خوشـبو اسـت. 
نتایـج  قرن هـا  گذشـت  بـا  اکنـون 
دانشـمندان  تحقیقـات  از  حاصـل 
علـوم مختلف، نقـش مؤثر و سـازنده 

رایحه های خوشـبو را در پیشـگیری از بروز بسـیاری از تنش های 
روحـی و جسـمی بـر تمام جهانیـان به اثبـات رسـانیده و امروزه 
خوشـبو بـودن امـري پسـندیده اسـت. دربـاره این موضـوع امام 

رضـا)ع( بـه اسـتعمال عطـر و بوي 
و  داشـتند  زیـادي  تأکیـد  خـوش 
مي فرماینـد: »التَْتُرُکـوا الّطیـَب فی 
ُکلِّ یَـْوٍم، َفـإ ْن لَـْم تَْقـِدُروا َفَیـْوٌم 
َو یَـْوٌم، َفـإ ْن لَـْم تَْقـِدُروا َففـی ُکلِّ 
ُجْمَعه؛ برای انسـان سـزاوار نیسـت 
کـه عطـر و بـوی خـوش را در هـر 
روز تـرك کنـد، اگـر هـر روز بر آن 
دسـت نیافـت، یـک روز در میـان و 
اگـر یـک روز در میـان نتوانسـتید، 
پـس هـر جمعـه خـود را معطـر و 
خوشـبو گردانیـد« در واقـع تـرك 
کـردن عطر و اسـتعمال بوی خوش 
امـری ناپسـند بـه شـمار می آید، به 
ایـن علت که انسـان چـون در طول 
شـبانه روز در حـال سـعی و تـالش 
بـرای امـرار معـاش زندگـی اسـت، 
بـه  نیـاز  و  می کنـد  عـرق  بدنـش 
تمیـزی و اسـتحمام و بـوی خـوش 
دارد، تـا بـوی بـد عرق از بیـن برود، 
پـس بایـد طبـق فرمـوده حضـرت 
خـوش  بـوی  و  عطـر  از  رضـا)ع( 
اسـتفاده کنـد تا اطرافیانش نسـبت 
بـه او تنفر و انزجار نداشـته باشـند.

پرهیز از داشتن اخالق بد

»إیّاُکـم َو سـوَء الُخلـِق َفـإِنَّ َسـیَِّئ 
الُخلـِق فِـي الّنـارِ ال َمحالَـَه؛ از بـد 
اخالقـي بپرهــیزید؛ زیـرا بداخالق 
بـدون تردیـــد در آتـــش اسـت« 
آن حضـــرت عــــالوه بـر اینکـه 
نهــي  را  انســـان ها  بداخالقـي  از 
مي کردنـد، خـوش خلق تریـن افراد 
را معرفـي مي کننـد، به همین علت 
»أحَسـُن  مي فرماینـد:  روایتـي  در 
و  ُخلقـاً  أحَسـُنهم  إیمانـاً  النـاِس 
ألَطُفهـم باَهلِه، َو اَنـا اَلَطُفکم بِاَهلی؛ 
ایمـان،  نظـر  از  مـردم  نیکوتریـن 
خـوش خلق تریـن و بـا لطف تریـن 
خویـش  اهـل  بـه  نسـبت  آن هـا 
اسـت«. بـد اخالقـی کـه یکـی از 
مصادیـق منکـر بـه شـمار می آیـد، 
همـان طـور که حضـرت در حدیث 
بـه آن اشـاره می نماینـد، انسـان را 
بـه آتـش می افکنـد، همچنیـن سـبب می شـود فـرد بـد اخالق 
از همـه اطرافیـان خـود دور و تبدیـل به یک فرد گوشـه نشـین 

و منـزوی شـود.

در گفت و گو با قدس بازشماری شد

مصاديق منکر در سيره رضوي

اســراف يكــي ديگــر از مصاديــق منكــر و از اعمال ناشايســت 
اســت كــه ائمه)عليهــم الســام( بــراي پرهيــز از ايــن رذيلــه 
ــت اگــر  ــد. در حقيق ــادي ذكــر كرده ان ــات زي ــي رواي اخاق
شــخص بدانــد كــه در بــه وجــود آمــدن حتــي لقمــه اي نــان 
»ابــر و بــاد و مــه خورشــيد و فلــك« و ده هــا عامــل پيــدا و 

پنهــان ديگــر مؤثــر اســت، هرگــز اســراف نمي كنــد.

ــا  ــن و ب ــوش خلق تري ــان، خ ــر ايم ــردم از نظ ــن م نيكوتري
ــد  ــت. ب ــش اس ــل خوي ــه اه ــبت ب ــا نس ــن آن ه لطف تري
ــد،  ــمار می آي ــه ش ــر ب ــق منك ــی از مصادي ــه يك ــی ك اخاق
ــود  ــبب می ش ــن س ــد، همچني ــش می افكن ــه آت ــان را ب انس
ــه  ــل ب ــان خــود دور و تبدي ــد اخــاق از همــه اطرافي ــرد ب ف

ــزوی شــود ــرد گوشــه نشــين و من ــك ف ي
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نماینده مردم رشت در مجلس 
شورای اسالمی:

نيازی به واردات برنج
در فصل برداشت 

نيست
 هیئت شنا غرق

در مشکالت

پايتخت گردشگری
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نيازمند برند سازی
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  قدس-  احمدرضا قوامي دربندي:     در خصوص مصاديق معروف و 
مصاديق منكر، ائمه هدي و پيشوايان راستين دين مبين اسام در جاي جاي 

زندگِي پُر بركتشان مواردی را بيان كرده اند و به انجام دادن و يا ندادن آن ها 
تأكيد ورزيده اند. امام رضا)ع( كه بخشی از دوره امامت ايشان در مصادر 

حكومتی بوده، در عمل و گفتار خويش مصاديقی را برای منكرات و معروف ها 
برشمرده اند. در اين نوشتار برخي از مصاديق منكر كه در سيره عملي و كامي 

امام رضا)ع( بر آن تأكيد فراوان شده، اشاره می شود.
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سـطح زيـر كشـت چـای در سـال ۷۸ 
حـدود 3۴ هـزار هكتـار بـود كـه امروز 
بـه ۱۸ هزار هكتـار و ميـزان توليد چای 
خشـك نيـز از ۷۶ هزار تن بـه ۱۴ هزار 

و ۶00 تـن  كاهش يافتـه اسـت.

14  هزار تن
صفحه

2 

متأسـفانه از سـال 92 به بهانه بازسـازی 
كوثـر  مجموعـه  در  اسـتخر،  سـقف 
بسـتند  مراجعه كننـدگان  روی  بـه  را 
درصـد   30 سـال  چهـار  باگذشـت  و 

دارد. فيزيكـی  پيشـرفت 

92
صفحه

3 

متأسـفانه ميزان توليد چای خشـك كشـور 
كـه ۷۶ هـزار تـن بود به حـدود ۱۴ هـزار و 

۶00 تن رسـيده اسـت.

14/600تن
صفحه

2 

در صنعـت غذايـی گيـان بيـش از ۱۷0 
نـوع غـذای محلـی تنهـا در شـهر رشـت 
اكثـر  در  متأسـفانه  ولـی  می شـود  تهيـه 
رسـتوران های اسـتان گيان و شـهر رشت 
كمتـر از سـه نـوع غـذای محلـی سـرو 

می شـود.

170
صفحه

۴ 

 ... در صفحه ۴ بخوانيد

گیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالن
باغ های سبز اما غمگين
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چـای گیاهـی اسـت کـه در طول یـک تاریخ چنـد هزارسـاله توجه بسـیاری از ملت هـا و دولت ها 
را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. ایـن گیاه سـبز با تـالش محمد میـرزا کاشـف السـلطنه از هند به 
ایـران آمـد و بـا وجـود اینکه کشـاورزان بـه دلیل ثمر دهـی دیرهنگام آن،  که اصوالً هشـت سـال 
طـول می کشـد، چنـدان انگیزه محکمی به کاشـت این محصول نداشـتند؛ سـرانجام با اسـتقامت 
و شـکیبایی تعـدادی از کشـاورزان گیالنـی؛ چـای در اسـتان گیالن کـه آب وهوایش مسـاعد این 
محصـول بود کاشـته شـد و از نخسـتین مهروموم های 1310 در شـمار محصـوالت و فراورده های 
کشـاورزی قـرار گرفـت. قهوه خانه هـا، چایخانه شـد، مردم به نوشـیدن چـای رغبت نشـان دادند و 
آن را بـه خانـه و مغـازه و کارگاه و همه جـا بردنـد و به این ترتیب وجود نوشـیدنی چـای در زندگی 
مانند مصرف نان و برنج اهمیت یافت.  و اما سـؤال اینجاسـت چرا کاشـت و توسـعه این محصول 
اسـتراتژیک در گیالن؛ ماجرای خوشـایند و امیدوارکننده ای ندارد؟! به عقیده کارشناسـان صنعت 
چـای؛ حمایت هـای کم فـروغ از چایـکاران، اختصـاص نیافتـن منابـع مالـی الزم به منظـور خریـد 
بـرگ سـبز و یـا تأخیـر در مطالبـات چایـکاران و همچنیـن تعیین قیمت هـای پایین بـرای خرید 

موجب شـد در مهروموم های گذشـته کیفیت برگ سـبزی 
کـه چیـده می شـود، دچـار تنـزل شـده و ایـن در حالـی 
اسـت که اشـکاالت بسـیاری نیز فراینـد تولید چـای را آزار 
می دهـد و روش هـای قدیمـی و فرسـودگی ماشـین آالت و 
کوتـاه کـردن زمان بـرای تولید چای خشـک مزید بر علت 
شـده اسـت تا هرسـال مقادیـر زیـادی از محصـول باغ های 

چـای در انبارها رها شـوند.

حال چايکاران را دريابیم

ناصر حسـین نیایکـی از چایکاران پرتـالش گیالنی، یکی از 
مهم تریـن مشـکالت چایـکاران را پرداخت نکـردن به موقع 
قیمـت چـای دانسـت و گفت: درد چای بسـیار زیاد اسـت، 
مـن یـک کارگـرم و چـاره ای نـدارم وقتـی پـول چـای را 

به موقـع نگیریـم فایـده ای ندارد.
این گونـه  مطالباتـش  به موقـع  دریافـت  در خصـوص  وی 
ادامـه داد: قیمـت هـر چیـزی را کم کنی و به چای برسـی 
بازمی بینـی قیمـت چـای بسـیار پاییـن اسـت. کشـاورزی 
دارد  دانشـجو  دارد،  بچـه  و  کار می کنـد زن  مـاه  کـه 9 
کارگـر حقوقـش را می خواهـد بـه راننـده بدهکار اسـت، به 
سـوپرمارکت بدهـکار اسـت، بایـد به موقع حقـش پرداخت 
شـود تا چـرخ زندگـی اش بچرخـد. مجیـد. ص کشـاورزی 
دیگـر این گونـه می گفـت: فرزنـدان مـا حاضـر نیسـتند راه 
مـا را برونـد و در کنـار مـا بـه باغ هـای چـای برسـند چون 
همه سـال  بعدازایـن  زحمتکششـان  پـدر  کـه  می بیننـد 
عاقبتـش ایـن شـد و این هاسـت کـه انگیزه ها را می کشـد.

برنامه های دولت تاكنون چايکاران را راضى نکرده است

مدیـره  هیئـت  رئیـس  سـمیعی  رحمـت  سـعید  دکتـر 
کارخانه هـای چـای شـمال گفـت: برنامه هـای دولـت از گذشـته تـا حـال در ارتباط بـا حمایت از 
صنعـت چای نتوانسـته اسـت چایـکاران را راضی نگـه دارد. وی گفت:درگذشـته ای نه چنـدان دور 
پـدران و مـادران مـا چـای را بـا دسـت می چیدند و باغـداران بـا بوته هـا و باغ ها ارتباطـی عاطفی 
و محبت آمیـز داشـتند و امـروز آن رابطـه محبت آمیز بسـیار کمرنگ شـده زیـرا قیچی مخصوص 
چیـدن چـای، دقت در برداشـت را به شـدت کاهـش داده اسـت و باغدار آن قدر مشـکل و نگرانی و 

اضطـراب دارد کـه کمتـر فرصـت می کنـد تـا از بوته هـا و مزرعـه خـود حالی بپرسـد.
پرداخـت دیرهنـگام مطالبـات چایـکاران، مقدمه زوال انگیزه هـا و تنزل کیفیت اسـت.  نعمت یاور 
زاده، عضـو سـندیکای کارخانـه داران چـای بـا اشـاره به توجـه دولت بـه پرداخـت وام بهزراعی به 
کشـاورزان چـای اظهـار کـرد: قیمـت چای و زمـان پرداخـت هیچ صرفـه اقتصادی برای کشـاورز 
نـدارد و دولـت به جـای تمرکـز در پرداخت وام بهزراعی بهتر اسـت که هم وغم خـود را به پرداخت 

پـول محصـول چایـکار و هزینه هایـی کـه برای بـاغ و باغدار تحمیل می شـود، صـرف کند.
وی ادامـه داد: بـا پرداخـت نشـدن به موقع، کشـاورز زندگی اش با چالش روبه روسـت و الزم اسـت 
کـه بـا پرداخـت به موقع بخشـی از اضطراب و مشکالتشـان را کم کنیم. خانم بانو مرشـد شـریفی 

چایکارخسـته و مسـتأصل با اشـاره به پرداخت وام بهزراعـی در اوایل فروردین گفـت: پرداخت وام 
در ابتـدای فروردیـن نفعـی بـه حالشـان نـدارد و باغـی را نمی تـوان آباد کـرد به طور مثـال کودی 

کـه بـرای باغات اسـتفاده می کنند در اواخر اسـفند تأثیرگـذاری دارد.
وی در ادامـه گفـت: وام بهزراعـی بـه محصولـی می دهنـد کـه خـود محصـول توجیـه اقتصـادی 
نداشـته و بـه طـور قطـع کشـاورز بابـت هزینه هـای جـاری زندگـی خـود آن را خـرج می کنـد.

پرداخـت دیرهنـگام مطالبـات چایکاران که همواره معضل اصلی در شـروع یک سـال کاری اسـت 
خـود مقدمـه پدیـدار شـدن زوال انگیزه هـا و تنزل کیفیت به شـمار مـی رود و این در حالی اسـت 
کـه بسـیاری از باغـداران حتـی اطـالع ندارنـد کـه بر اسـاس مصوبـه هیئت وزیـران بـه تاریخ 21 
شـهریور 1368 چنانچـه مطالبـات چایـکاران در هنگام تحویل برگ سـبز به آنان پرداخت نشـود، 

دولـت موظـف اسـت زیان های حاصـل از دیرکـرد را به آنـان بازگرداند.

كاهش 3 درصدی تولید چای در سال 96

محمدولـی روزبهـان رئیس سـازمان چـای کشـور در مورد 
کاهـش سـه درصـدی تولیـد چای در سـال 96 گفـت: این 
کاهـش نسـبت بـه تولیـد سـال 95 صـورت گرفته اسـت، 
سـال 95 مـا بـا افزایـش 60 درصـدی تولید چای کـه البته 
نـزوالت آسـمانی در آن نقـش مهمی داشـت مواجـه بودیم 
در حالـی  کـه در سـال جـاری باوجـود کاهـش نسـبتاً زیاد 
بارش هـا تـا ایـن زمـان در حدود سـه درصد کاهـش تولید 
داشـتیم اما روند افزایشـی تولید که از سـال 94 آغاز شـده 
همچنـان حفـظ  شـده اسـت و امسـال هـم به میزان سـال 

گذشـته تولید خواهیم داشـت.
روزبهـان بـا اشـاره بـه تولیـد 200 تـا 300 هـزار تـن برگ 
سـبز چـای در مهروموم هـای منتهـی بـه دهـه 70 اظهـار 
کـرد: بـه دالیـل متعـدد از جملـه نبـود حمایت مسـتمر و 
درسـت دولت هـا، تغییـر ذائقـه مصرف کننـده و اسـتقبال 
نشـدن از چـای ایرانـی به عـدد باورنکردنی 14 هـزار تن در 
مهروموم هـای 91 و92و93 که بدتریـن مهروموم های تولید 

چـای در کشـور بوده، رسـیدیم.
وی ادامـه داد: ایـن مورد اصاًل وضعیت مناسـبی برای دولت 
و البتـه مجموعـه نظـام نبـود، همه این هـا در حالـی اتفاق 
افتـاد که رهبـر معظم انقـالب در مهروموم هـای اخیر بارها 
بـر مسـئله اقتصاد و تولید ملی تأکید ویـژه کردند، بحمداهلل 
بـا حمایت هایـی کـه در دولـت یازدهـم صـورت گرفت این 
سـیر نزولی در سـال 94 با افزایش 31 درصدی و در سـال 
95 بـا افزایـش 60 درصـدی کـه البتـه بارش های مناسـب 
هـم بسـیار کمک کردنـد به روند صعـودی امروز رسـیدیم.

رئیـس سـازمان چـای خطـاب به مـردم گفت: چـای خوب 
چایـی نیسـت کـه در 2 دقیقه رنگ بدهد، چـای نباید عطر 
ادکلـن بدهـد، چـای خـوب بایـد در زمان مناسـب خودش 

رنـگ چای بگیـرد و عطر چـای بدهد. 

نیاز به برنامه منطقه ای برای احیای صنعت چای داريم 

نعمـت یـاور زاده عضـو سـندیکای کارخانـه داران چـای اظهـار کـرد: بـرای احیـای صنعـت چای 
نیازمنـد یـک برنامـه منطقـه ای بـرای تولید چای بـا برنامه ریـزی الزم و زمان بندی شـده هسـتیم 
برنامـه ای کـه اگـر درسـت پیش رود مورد تشـویق قـرار گیرد و اگر با شکسـت مواجه شـد، تنبیه 
شـود. وی گفـت: در حـال حاضـر باوجود تالش های صـورت گرفته برای حل مشـکالت چای هنوز 
در این صنعت توفیق چندانی حاصل نشـده و سـطح زیر کشـت چای که در سـال 78 حدود 34 

هـزار هکتـار بـود امروز حـدود 18 هـزار هکتار تنزل یافته اسـت.
متأسـفانه میـزان تولید چای خشـک کشـور کـه در آن زمان 76 هـزار تن بود به دلیل یادشـده به 
حـدود 14 هـزار و 600 تـن رسـیده کـه اگر بخواهیـم آن را با نیاز کشـور و میزان تولیـد و تأمین 
نیـاز مصرف کننـدگان در نظـر بگیریـم از 65 درصـد تولیـد چـای کشـور بـه 13 درصـد از تأمین 

نیازهـای داخلـی رسـیده ایم و ایـن یعنی از بیـن رفتن رونـق اقتصـادی در صنعت چای.
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مدیریتشهیر در ماندگایر راز
حسن شکری کهن

بـا روی كار آمـدن شـوراها در طـی ۱5 سـال، بـه انضمـام سرپرسـت های شـهرداری، رشـت ۱9 شـهردار را در 
كسـوت مديريـت شـهری رشـت تجربـه كرد. مسـئله ای كه اصل توسـعه شـهر رشـت را بـا چالش مواجـه كرده 
اسـت. از زمانـی كـه »رحمـان انصـاری« در سـال ۱3۸2 سـكان دار شـهر رشـت شـد، هم زمـان »سـيد مرتضـی 
سـقاييان نـژاد« شـهردار اصفهـان شـد امـا شـهردار مـا تنهـا يـك سـال دوام آورد و شـهردار اصفهـان ۱2 سـال 
بـر همـان كرسـی نشسـت و در ايـن مـدت رشـت ۱5 شـهردار عوض كـرد و ايـن تفاوت بسـيار بـزرگ در عدم 

توسـعه رشـت بسـيار مشـهود اسـت. حال پرسـش اينجاسـت كه چرا رشت 
نمی توانـد يـك شـهردار را به مدت چند سـال در خـود جای دهـد؟ ايراد 
از تـوان مديريتـی شـهرداران اسـت؟ ايـراد از عدم همبسـتگی شـوراييان 
اسـت؟آنچه حائـز اهميـت اسـت و همـه بـر آن صحـه می گذارنـد وقتـی 
سرنوشـت شـهرداران به دسـت شـوراييان بيفتد عمًا آنچه اتفـاق می افتد 
در صورتـی به توسـعه شـهر كمـك می كند كـه مجموعه مديريت شـهری 
اعـم از شـورا و شـهرداری بـا يـك مهـارت تخصصـی و اتحـاد در جهـت 
كامـل كـردن يكديگـر بكوشـند؛ ولـی متأسـفانه در مديريـت كان شـهر 
رشـت در سـال های اخيـر ديده شـده اسـت كـه ميانگين تخصـص و تعهد 
مجموعـه شـورا در حـد قابل قبولی نبوده اسـت يـا به عبارتـی آن قدر وزنه 
سـنگينی در بحث نظارت بر عملكرد شـهردار نبوده اند و اصوالً دودسـتگی 
و خواسـته های شـخصی و دخالت هـای بيش ازاندازه افراد در كار شـهردار؛ 
مديريت شـهری را با مشـكل مواجه كرده اسـت.  متأسـفانه شـاهديم كه 
در طـی چند سـال اخير، توقعات از شـهردار بر اسـاس عملكـرد مديريتش 

نبـوده و نيسـت بلكه صرفـاً جنبه صنفی، گروهی و جناحی دارد و در بسـياری 
از مـوارد شـهردارانی بـر رشـت ديكته می شـوند كه مطابق بـا معيارهای وزارت كشـور تعيين نمی شـوند در چنين 
حالتـی وقتـی سرنوشـت شـهرداری دسـت شـورا بيفتـد، آن ها به راحتـی شـهردار را اسـتيضاح و عـزل می كنند.اما 
امـروز بـا روی كار آمـدن شـورای پنجـم كه هركـدام از جريانـات و ائتاف های اقليت هـای تأثيرگذار وارد شـورا 
شـدند شـهرداری را برگزيدند كه با ۱۱ رأی قاطع قرار اسـت سـكان دار شـهرداری رشـت شـود و خوشبختانه بنا 
بـه گفته های خود شـورايی ها عملكرد بسـيار درخشـانی در حـوزه مديريت شـهری دارد و تا زمانی كه شـهرداری 
قزويـن را حمايـت می كـرد عليرغـم محدوديت هـای مالـی جهـش بسـيار خوبـی داشـته اسـت و شـهر قزوين در 
زمـان مديريتـش از بيـن شصت وشـش شـهر به عنـوان پايلوت جهانی شـكوفايی شـهری انتخاب شـد. حال سـؤال 
اينجاسـت آيـا آقـای شـهردار جديد به تنهايـی می توانـد مانند مـردم قزوين به توقعـات به حق مردم رشـت توجه 

كنـد و ماندگار شـود.

یادداشت

باغ های سبز اما غمگین

صنعت چای؛ جان تازه می خواهد

حقوق اقشار ضعيف را دريابيد!

 نمی دانـم چـرا هميشـه حقـوق اقشـار كارگـر و ضعيـف جامعـه و كسـانی كـه دستشـان به جايـی 
نمی رسـد بـه تعويـق می افتـد گاهـی در كارخانه چوكا و زمانی در شـركت شـفارود و اينك در سـد 
شـفارود كـه مـردم با مشـكات عديده مواجه هسـتند. پيشـنهاد می كنم يك روز خودمـان را به جـای اين افراد 
زحمتكـش بگذاريـم كـه در وضعيـت اقتصـادی امروز جامعـه كه حتی تهيـه مايحتاج ضـروری بـرای خانواده 
بسـيار سـخت و طاقت فرسـا شـده اگر كسـی فقط يك ماه حقوق نداشـته باشـد چه جوابی بايد به خانواده اش 

بدهد. از مسئوالن محترم انتظار رسيدگی عاجل به مشكات مجموعه زحمتكش سد شفارود را داريم.
جمعی از كاركنان سد شفارود

بانك واسه رقم های بزرگ ضامن نمی گيرد!
 كارگـران سـاده بـرای گرفتن يـك وام 5 ميليون تومانی بايد يـك ضامن كارمند ببرند تـازه با كلی 
مكافـات و گذشـتن از هفت خـوان رسـتم شـايد بتواننـد موفق شـوند ولی يك آقـازاده كـه ۶0 هزار 
ميليارد وام ميگيره هيچ ضامنی پشـتش نيسـت چون يك محاسـبه سرانگشـتی اگر بشـه بايد ۱3 ميليون ضامن 
ببـرد كـه مسـلماً اين تعداد كارمند در كشـور مـا وجود ندارد تـازه متوجه می شـويم چرا بانك ها واسـه رقمای 

بزرگ ضامن نمی گيرند!
جمعی از معطلين بی ضامن بانك ها

با توليدكنندگان و جوانان كشورمان همراهی كنيم
 سـال تحصيلـی جديـد نزديـك اسـت. می گوينـد طبـق آمـار رسـمی، امسـال حـدود 20 ميليـون 
دانش آمـوز و دانشـجو بـه  كسـب دانش مشـغول خواهند شـد. اگر ايـن 20  ميليون، اول مهر امسـال 
هركـدام 20 هـزار تومان نوشـت افزار خارجی خريداری كنند، مبلغـی  معادل ۴00 ميليارد تومان ارز از كشـور 
خـارج ميشـه! اما اگر بجـای آن نوشـت افزار ايرانی خريداری كنيم عـاوه بر اينكه هزاران جـوان تحصيل كرده 
ايرانـی مشـغول بـه كار خواهند شـد،  از تعطيلی واحدهای توليدی كشـور كـه در معرض هجـوم اجناس قاچاق 
و بی كيفيـت هسـتند جلوگيـری ميشـه.  نيـازی نيسـت هـر جنـس بی كيفيتـی را خريـداری كنيم امـا  كاالهای 
باكيفيـت ايرانـی كـم نيسـتند. پـس بياييم باهـم به وظيفه ملـی خود عمـل كنيم و به عنـوان يك ايرانی، دسـت 
در دسـت هـم دهيـم و بـا آغـاز فصـل مـدارس فقـط نوشـت افزار سـاخت وطـن بـا نمادهـای ايرانـی بخريم. 

موافقيد؟
جمعی از كسبه نوشت افزار فروش

از صنعت حمايت كنيد
 باخبـر شـديم كه كارخانه صنايع پوشـش كه چندين سـال اسـت به رغـم بی مهری های مسـئولين از 
3500 كارگـر بـه تعداد انگشـتان دسـت رسـيده اسـت توسـط يك شـركت خصوصی دوبـاره احيا 
می شـود و هـدف آن حيـات دوبـاره ايـن كارخانه بزرگ نـه حتماً در قالب صنعت نسـاجی بلكـه در حيطه های 
ديگر توليدی اسـت از مسـئوالن محتـرم تقاضا داريم با اين سـرمايه گذار خصوصی همكاری كننـد تا كارگران 

بيكار شده اين صنعت دوباره اميد به زندگی پيدا كنند.
جمعی از كارگران از كار جامانده صنايع پوشش

مراكز  مشاوره ازدواج گيان را افزايش دهيد
اوليـن مركـز مشـاوره ازدواج اسـتان گيـان بـا نـام »مركز رويـش مهر« افتتاح شـد. اسـتان گيان دارای سـه 
مجـوز مركـز مشـاوره ازدواج اسـت كـه »مركـز رويـش مهـر« اوليـن اسـت. از مسـئولين بابت افتتـاح چنين 

مراكـزی تشـكر می كنيـم كـه باعـث كاهش نـرخ طـاق در سـنين پاييـن در اسـتان گيان می شـوند.
م. ع از رشت

به خواست جانبازان توجه كنيد
اينجانـب »حسـن كهـن« جانبـاز 50درصد جنگ تحميلی كـه 3۶ ماه به عنـوان داوطلب بسـيجی در جبهه های 
حـق عليـه باطـل حضور داشـتم، جهت رفع مشـكل خود با اسـتاندار ماقات كردم و ايشـان دسـتور رسـيدگی 
بـه مشـكل را به اداره كل امور اقتصادی اسـتانداری صادر كرد تا طبق دسـتور ايشـان مديـركل محترم موضوع 
را پيگيـری و حـل كنـد به رغـم اينكـه تاكنون 2 ماه از اين موضوع گذشـته اسـت ايـن اداره كل نسـب به حل 

مشـكل اينجانب عمل نكرده اسـت. از اسـتاندار محترم تقاضای رسـيدگی دارم.
جانباز گيانی

حرفمردم

گزارش

 قدس-گيان :   مريم غام پور:استان گيان با رشته كوه های 
البرز، جنگل هايی كه بوی باران می دهند و با رطوبتی مناسب، 
بستری ممتاز است برای بارآوری بوته های سبز چای و طايی 

كه به مدد آب وهوا سبز شده است.

دوره جدید  سال اول  ویژه نامه استانی
شماره نهم    شهریور ماه 1396

یژه و

قيمــت چــای و زمــان پرداخــت هيــچ صرفــه اقتصــادی بــرای كشــاورز 
ــر  ــی بهت ــت وام بهزراع ــز در پرداخ ــای تمرك ــت به ج ــدارد و دول ن
ــكار و  ــول محصــول چاي ــه پرداخــت پ اســت كــه هم وغــم خــود را ب
هزينه هايــی كــه بــرای بــاغ و باغــدار تحميــل می شــود، صــرف كنــد.

گیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالن
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در گفت و گو با قدس مطرح شد
هیئتشنا

غرقدرمشکالت
قـدس- نرجـس غامپور: شـنا از ديرباز در اسـتان گيان فعاليت چشـمگيری بوده اسـت و در سـطح اول 
كشـور عزيـز ايـران بوده اسـت، امـا اين روزهـااز رنگ و لعـاب كمرنگ تری برخـوردار اسـت. در دنيای 
امـروز كـه همـه چيز با سيسـتم های سـخت افـزاری و نرم افزاری سـنجيده می شـود، به ما گفته می شـود 
كـه گيـان از نعمـت دريا برخـوردار اسـت و با همين افكار اسـتان مـا را از حداقل امكانـات محروم نگه 
می دارنـد و تنهـا مكان هـای محـدودی را كه داريـم با همين افكار پـوچ تعطيل می كنند تا بازگشـايی اين 
مكان هـا كـه معلوم نيسـت چـه زمانی خواهد بود! نبود زيرسـاخت های مناسـب و اسـتخرهای اسـتاندارد 
يكـی از بزرگ تريـن مشـكات جامعـه بـزرگ شـنای گيان اسـت. كمبود اسـتخر، حمايت نشـدن، نبوِد 
برنامه جامع اصولی و كمبود امكانات از جمله مشـكاتی اسـت كه ورزشـكاران اين رشـته در اسـتان های 
سـاحلی كشـور با آن روبه رو هسـتند. دبير هيئت شـنا با اشـاره به اهميت ورزش شـنا گفت: شـنا از جمله 
رشـته های پايـه اسـت و ديـن مبين اسـام به ايـن ورزش نگاه خاص دارد ورزشـی اسـت كـه نبی مكرم 

اسـام)ص( درباره يادگيری آن سـفارش فرموده اسـت.
      

استخر كوثر؛ پايگاه قهرمانى

عبـاس سـليمی دبيـر هيئـت شـنای اسـتان گيـان بـه خبرنگار 
قـدس گفـت: اسـتان گيـان به عنـوان پايـگاه قهرمانـی شـنا 
در كشـور روزهـای بسـياری را سـپری كـرده، بـه عنـوان مثـال 
می تـوان بـه اسـتخر شـنا كوثـر اشـاره كـرد كـه قهرمان هـای 
زيـادی را چـه در عرصـه شـنا و چـه در حـوزه واترپلو بـه ايران 

اسـت. تقديـم كرده 

عزمى برای ساخت وجود ندارد

سـليمی افزود: متأسـفانه از سـال 92 به بهانه بازسـازی سـقف اسـتخر در آن را به روی مراجعه كنندگان 
بسـتند و باگذشـت چهار سـال 30 درصد پيشـرفت فيزيكی داشته و هيچ عزمی برای سـاخت و بازسازی 
آن وجود ندارد و تمام شـيرازه و عنان كار هيئت ازدسـت رفته و شـناگران و بازيكنان واترپلوی اين شـهر 
و اسـتان پراكنده  شـده اند و روزگار خوبی ندارند. سـليمی افزود: اسـتخرهای ديگر شـنا در شـهر رشـت 
اصـًا در فكـر قهرمانـی و پرورش شـناگر و ورزشـكاران واترپلو 

نيسـت و فقط جنبـه تفريحی دارد.

بخش خصوصى سرآغاز مشکالت

مجموعـه داری  زيـاد  هزينه هـای  بـا  كـرد:  خاطرنشـان  وی 
اسـتخرهای شهرسـتان ها توسـط اداره كل ورزش بـه مزايـده 
گذاشـته می شـود و توسـط بخـش خصوصـی اداره می شـود كه 
مشـكات زيـادی را بـرای اين رشـته المپيكـی به وجـود آورده 
اسـت. سـليمی بـه فقـدان منابـع مالـی بـرای اين رشـته اشـاره 
كـرد و افـزود: نبـوِد منابـع مالی و نبـوِد حمايت كننده هـای مالی 
موجـب شـده تا اين رشـته ورزشـی در گيـان حـال وروز خوبی 
نداشـته باشـد، هرچنـد كـه از سـال 90 بـا آمـدن پرويـز گل ريز به عنـوان رئيـس هيئت تا حـدی منابع 
مالـی تأمين شـده اسـت، امـا كفـاف هزينه هـای سـنگين شـنای اسـتان را نمی دهـد. دبيـر هيئـت شـنای 
گيـان افـزود: تقاضـای جامعـه شـنای گيـان داشـتن حداقـل امكانـات سـخت افزاری و بازسـازی و در 
اختيـار گذاشـتن اسـتخر كوثـر رشـت بـه هيئت شـنا گيان اسـت تا شـاهد رشـد و شـكوفايی فرزندان 
پـاک اسـتان گيـان در عرصه هـای كشـوری و بين المللـی باشـيم. دبيـر هيئـت شـنا بيـان می كنـد: نبود 
زيرسـاخت های مناسـب و اسـتخر اسـتاندارد يكـی از بزرگ تريـن معضـات پيـش روی جامعـه بزرگ 
و محتـرم شـنای گيـان اسـت.  عباس سـليمی اظهار می كنـد: شـناگران گيانی همـواره در اسـتخرهای 
غيراسـتاندارد  تمريـن می كننـد امـا مجبورند مسـابقات خـود را در اسـتخرهايی به طول 50 متـر برگزار 
كننـد كـه اين مشـكل همـواره موجـب دور شـدن گيـان از مدال های اين رشـته ورزشـی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهميـت ورزش شـنا گفت: شـنا جـزو رشـته های پايه اسـت و ديـن مبين اسـام به اين 
ورزش نگاهـی خـاص دارد و از سـوی ديگـر هر شـناگر به تنهايـی می توانـد چندين مدال بـرای تيم خود 
كسـب كنـد و ايـن موضـوع دليلی بـرای تغيير نـگاه مديران ورزشـی بـه اين رشـته اسـت. وی دليل كم 
مـدال آور بـودن هيئـت شـنا در طـی سـال های گذشـته را نبـودن منابـع مالی مضاف برنداشـتن اسـتخر 
شـنای اختصاصـی دانسـته و ادامـه می دهـد:   طبـق مصوبـات وزارت ورزش و جوانـان بايد در هر اسـتان 
يـك اسـتخر به عنـوان پايگاه قهرمانی شـنا شـناخته شـود و در اختيار هيئت همان اسـتان قـرار گيرد ولی 
تاكنـون هيـچ اسـتخری در اختيـار هيئـت قـرار نگرفته اسـت. سـليمی می افزايـد:  اهميت وجود اسـتخر 
اسـتاندارد در رشـت بركسـی پوشـيده نيسـت و اين موضوع با توجه بـه اختصاصی بودن آمـوزش دو تيم 
واترپلو دختران و سـينكرونايز در رشـت تشـديد می شـود.  دبير هيئت شـنا يادآور می شـود: استخر كوثر 
رشـت در سـال 92 به دليل بازسـازی بسـته شـد و به مدت يك سـال و نيم هيچ اقدامی جهت پيشـبرد 
ايـن هـدف انجـام نشـد تا زمانـی كه با همـكاری مديـركل فعلـی ورزش و جوانان گيـان و رئيس هيئت 
شـنای وقت، پيگيری  كارها با سـرعت بااليی انجام و عمليات بازسـازی شـروع شـد. وی  از تمامی افرادی 
كه در سـال های گذشـته به دليل حواشـی از هيئت دور شـدند دعوت كرد و افزود: به حاشـيه كشـاندن 
هيئت تنها به ضرر قهرمانان و ورزشـكاران اين رشـته اسـت و سـرعت پيشـرفت هيئت در جهت رسـيدن 

بـه اهـداف آن را خواهد گرفت.

گزارشخربی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی:

نيازی به واردات برنج
در فصل برداشت نيست

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در گفت وگو با قدس عنوان کرد

کرمانشاه در انتظار
تحقق برنامه ششم توسعه

بـه گفتـه مدیـرکل دفتـر غـالت وزارت جهـاد کشـاورزی، وضعیـت تولیـد و برداشـت برنـج در 
شـالیزارهای کشـور مناسـب بـوده که پیش بینی می شـود بـا توجه به سـطح زیر کشـت 610 هزار 
هکتـاری شـالیزارهای کشـور، امسـال دو میلیـون و 100 هـزار تـن تـا دو میلیـون و 200 هزار تن 
برنـج تولیـد شـود کـه ایـن موضوع بـا توجه به میـزان تولیـد برنج و نیاز سـه میلیون تنـی برنج در 

هرسـال، سـاالنه بـه واردات 800 هـزار تـن برنج نیـاز داریم 
کـه طـی سـه ماهه نخسـت امسـال بیـش از 500 هـزار تـن 
برنج واردشـده اسـت و مجـدداً در فصل برداشـت واردات آن 

ممنـوع خواهد شـد.
بـه همیـن دلیـل نماینـدگان اسـتان های شـمالی کشـور 
خواسـتار ممنوعیـت واردات برنـج در فصـل برداشـت ایـن 
محصـول حداقل به مـدت چهار ماه شـدند. و تذکرات کتبی 
نماینـدگان  مجلـس به رئیس جمهور و مسـئوالن اجرایی در 
بـاب ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشـت مطرح اسـت. 

نامه رئیس كمیسیون كشاورزی به رئیس جمهور

رئیس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس می گوید: اخیراً سـتاد 
تنظیـم بـازار ممنوعیـت واردات برنـج را لغـو کـرده کـه بـه 
همیـن دلیـل، در نامه ای بـه رئیس جمهور تذکـر داده ایم که 
بـا توجـه بـه قـرار داشـتن در فصل برداشـت محصـول برنج 
داخلـی و اینکـه میـزان تولیـد داخـل هنـوز به طـور کامـل 
بـرآورد نشـده و نمی تـوان فعـاًل کمبـود بـازار را پیش بینـی 

کـرد، لـذا اآلن زمان مناسـبی بـرای واردات نیسـت.

واردات برنج در فصل برداشت به نفع دالالن

واردات برنـج در فصل برداشـت این محصـول هیچ توجیهی 
جـز در نظر گرفتـن منفعت واردکننـدگان و دالالن ندارد.

لغـو ممنوعیـت واردات برنج در فصل برداشـت این محصول 
برخـالف حمایـت از تولیـد داخل و ایجاد اشـتغال اسـت که 
ضربـه جـدی بـه کشـاورزان برنـج کار وارد می کنـد و از بین 
رفتن انگیزه کشـاورزان برای دسـتیابی به اهداف خوداتکایی 

تولیـدات داخـل از نتایج این اقدام غیر کارشناسـی اسـت.
بـه عقیـده کارشناسـان، بـا پیش بینـی تولیـد دو میلیـون و 
300 هـزار تنـی برنـج داخلـی، ایـن مقـدار تولیـد تـا 9 ماه 
بـازار را اشـباع می کنـد و نیـازی بـه واردات در ایـن برهـه 
زمانـی کـه کشـاورزان در حـال برداشـت محصـول خـود 
هسـتند، نیسـت، درحالی کـه برنـج باکیفیـت داخلـی دارای 
اسـتانداردهای سـالمت محصول اسـت چه دلیلی برای ورود 

برنـج از سـایر کشـورها وجـود دارد؟
»محمدصـادق حسـنی جوریابـی« نماینـده مردم رشـت در 
مجلـس شـورای اسـالمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار قـدس 
دربـاره  واردات برنـج در  فصل برداشـت، گفـت: »آمار دقیق 
از میـزان برنـج را برخـی آقایـان در اختیـار ندارنـد، بنابراین 
تصـور می کننـد کـه بایـد بـا واردات مانـع ایجاد مشـکل در 
بـازار  برنـج شـد، که البتـه این تصور ذهنی اشـتباه اسـت.«

هم اقتصاد داخلى ضرر مى كند، هم كشاورز

نماینـده مـردم رشـت در مجلـس شـورای  اسـالمی، تصریح کـرد: »میزان برنـج وارداتی به کشـور 
مشـخص اسـت، همچنیـن میزان تقاضای بازار نیز برحسـب نیاز مصرفی روشـن اسـت، امـا در این 
میـان مشـخص اسـت کـه سـود واردات از زحمات کشـاورزان بـرای این افـراد با اهمیت تر اسـت.«

حسـنی جوریابـی افـزود: »مـا بـه رئیس جمهـور از طـرف کمیسـیون کشـاورزی مجلـس، نامـه ای  
مبنـی بر لغو واردات برنج در فصل برداشـت ارسـال کردیم و 
امیدواریـم هرچـه سـریع تر  مصوبه مذکور  لغو  شـود.«  وی  
تصریـح کـرد: »افـرادی کـه طرفـدار واردات برنـج در فصـل 
برداشـت هسـتند، معتقدند اگـر واردات عملیاتی نشـود بازار 
برنـج دچـار مشـکل می شـود، بنابرایـن  بنده حاضـرم با این 
افـراد مذاکـره و  سـندی ارائـه دهم کـه هیچ  نوع نیـازی به 

واردات برنـج در فصـل برداشـت نداریم.«
 نماینـده مـردم رشـت در مجلـس، افـزود: »در کشـت دوم 
برنـج منابـع آبـی 50 درصـد موضـوع اسـت، امـا موقعیـت 
جغرافیایـی نیـز در راسـتای تولیـد بهینـه در کشـت دوم 
برنـج اهمیـت دارد و ایـن در حالـی اسـت کـه برنامه ریـزی 
در کشـت پـر محصـول  به سـادگی  مـا را در عـرض یـک 
سـال بـه خودکفایـی می رسـاند و ایـن در حالـی اسـت کـه 
80الـی 90درصـد برنـج در اسـتان گیـالن هاشـمی اسـت و 
اگـر به جـای برنـج هاشـمی، برنج های پـر محصـول را نیز به 
زیـر کشـت  ببریـم، ایـن میـزان  بـه 2 برابر حداقـل افزایش 

پیـدا می کنـد.«

تا خودكفايى برنج تنها 500 تن فاصله داريم

 حسـنی جوریابـی افـزود:» 700 تـن تولیـد برنـج اسـتان 
گیـالن بـا  توسـعه کشـت های پـر محصـول بـه 1400 تـن 
می رسـد درحالی کـه مـا تـا خودکفایـی برنـج تنهـا 500 تن 
فاصله داریـم و مشـخص اسـت بـا ایـن اوصـاف مـا تنهـا بـا 
سـرمایه گذاری در کشـت های پر محصول در اسـتان  گیالن 

در تولیـد برنـج بـه خودکفایـی می رسـیم.«
 وی ادامـه داد: »ایـن درسـت اسـت کـه برنج پـر محصول از 
منظـر کیفیت از  برنج هاشـمی پایین تر اسـت، امـا برنج های 
پـر محصول از منظر کیفی بسـیار باالتـر از برنج های خارجی 
هسـتند و از  همیـن رو بـا سـرمایه گذاری در کشـت های پر 
محصـول می تـوان عـالوه بـر ایجـاد فرصت هـای اشـتغال 
بـرای کشـاورزان از  مهاجـرت  روسـتاییان   نیـز  به شـهرها  
جلوگیـری کـرد و ایـن در حالی اسـت کـه می تـوان به جای 

واردات کننـده برنـج  تبدیـل بـه صادرکننده برنج شـویم.«
عضـو  کمیسـیون  کشـاورزی ،آب و منابـع طبیعی  مجلس، 
یادآور شـد: »نگاه به مقوله تولید برنج باید کارشناسـی شـده 
باشـد تـا گـزارش میـزان تولید برنج نیـز با مسـتندات تولید 
همسـو باشـد تـا اطالعـات جامـع دربـاره وضعیـت انبارهای 

برنج به دسـت مسـئوالن برسـد.«
وی بابیـان اینکـه حمایـت از تولیـدات داخلـی می تواند گام 
جـدی بـرای ایجـاد انگیـزه کشـاورزان بـرای تولیـد باشـد 
گفـت: »افـرادی که این تصمیـم را گرفتند تا زمینـه واردات 
برنـج فراهـم شـود برای تولیـد خارجـی گام برداشـتند و در 
اصـل مخالـف سیاسـت های ابالغی مقـام معظم رهبـری در 

راسـتای اقتصـاد مقاومتی هسـتند.«

3گفتوگو

كمبود امكانات از جمله 
مشكاتی است كه 

ورزشكاران اين رشته در 
استان های ساحلی كشور با 

آن روبه رو هستند

نبود زيرساخت های مناسب 
و استخر استاندارد يكی از 
بزرگ ترين معضات پيش 

روی جامعه بزرگ و محترم 
شنای گيان است

متاسفانه از سال 92 به بهانه بازسازی سقف استخر در آن را به روی 
مراجعه كنندگان بستند و باگذشت چهار سال 30 درصد پيشرفت 

فيزيكی داشته و هيچ عزمی برای ساخت و بازسازی آن وجود ندارد 
و تمام شيرازه و عنان كار هيئت ازدست رفته و شناگران و بازيكنان 
واترپلوی اين شهر و استان پراكنده  شده اند و روزگار خوبی ندارند.

30 
درصد

 قدس- رشت:     ممنوعيت واردات برنج در فصل 
برداشت تا سال گذشته چهارماهه بود اما در راستای 
تنظيم و كنترل بازار به سه ماه تقليل پيدا كرد كه از 

شهريورماه اعمال شده است.

ــتند،  ــت هس ــل برداش ــج در فص ــدار واردات برن ــه طرف ــرادی ك اف
معتقدنــد اگــر واردات عملياتــی نشــود بــازار برنــج دچــار مشــكل 
می شــود، بنابرايــن بنــده  حاضــرم بــا  ايــن  افــراد مذاكــره و ســندی 
ارائــه دهــم كــه هيــچ  نيــازی بــه واردات  برنــج در فصــل برداشــت 

نداريــم

رنا
 / اي

دی
حم

ی م
جتب

ا: م
س ه

عك

هوشمند اتوبوسهای
مديـركل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای گيـان از نصـب سـامانه هوشـمند تـردد 
نـاوگان حمل ونقـل جاده ای )سـامانه سـپهتن( بـر روی اتوبوس های نـاوگان حمل ونقل 
برون شـهری اسـتان خبـر داد. »محمدرضـا نازک كار« افزود: »سـامانه پايـش و نظارت 
هوشـمند تـردد نـاوگان حمل ونقل جاده ای اسـتان دسـتگاهی اسـت كـه درون خودرو 
نصـب می شـود و از طريـق امـواج راديويـی به طـور مـداوم اطاعاتـی نظيـر سـرعت، 
مشـخصات گواهينامـه راننده، سـاعت كاركرد و غيـره را عاوه بر پليس بـرای مديران 
شـركت های حمل ونقـل مسـافر بـرای نظـارت بهينه ارسـال می كنـد.« وی در خصوص 
مزايـای بهره گيـری از سـامانه ياد شـده در حمل ونقل عمومی گفت: »سـامانه سـپهتن 
ايـن قابليـت را بـرای شـركت های حمل ونقـل مسـافر فراهـم می سـازد تـا نظـارت و 
مديريـت بهتـری بـر روی نـاوگان تحت پوشـش خود داشـته باشـند و با سـهولت و از 
طريـق نصـب نرم افـزار سـپهتن روی گوشـی موبايـل به صورت لحظـه ای و بـر خط در 
جريـان تمامـی اطاعـات سـفر قـرار گيرنـد.« نـازک كار تصويربـرداری از راننده طی 
سـاعت های مختلـف را از ديگر مزيت های اين سـامانه عنـوان و بيان كـرد: »اين اقدام 
مانـع از وقـوع تخلفاتـی نظير نبسـتن كمربند، خوردن و آشـاميدن، سـيگار كشـيدن و 
صحبـت با تلفـن همراه می شـود.« وی اضافه كـرد: »همچنين از ابتدای مهرماه سـامانه 

سـپهتن بـر روی سـواری كرايه هـا و تانكرهای سـوخت نيـز نصب خواهد شـد.«

آموزشرایگانچموشدویز
معاون صنايع دسـتی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دسـتی و گردشگری استان گيان 
گفـت: در راسـتای معرفـی هنر چموش دوزی و جلوگيری از منسـوخ شـدن آن كارگاه  
آمـوزش چمـوش بـرای عاقه منـدان به اين رشـته بـه زودی در اسـتان گيـان برگزار 
می شـود. »سـلمان شـاه محمدی« بابيـان اينكه چموش يا كفـش و پای افـزار تمام چرم، 
مخصـوص گيلـه مـردان و روسـتاييان اسـت و در انواع و اقسـام مختلف مورد اسـتفاده 
اغلـب سـاكنان گيـان بوده اسـت افـزود: »از گذشـته تاكنـون معروف تريـن چموش 
دوزان گيـان در شـهرک تاريخی ماسـوله به سـر می برند و بيشـتر چموش هـای مورد 
اسـتفاده مردمـان اين اسـتان به خصوص اهالی منطقـه فومنات )غرب گيان( به دسـت 
آنـان تهيـه می شـود.« معـاون صنايع دسـتی اداره كل ميـراث فرهنگـی، صنايع دسـتی 
و گردشـگری گيـان بـا اشـاره بـه اينكـه ايـن دوره بـرای عاقه منـدان رايگان اسـت 
تصريح كرد: »صنعت چموش دوزی شـهر تاريخی ماسـوله اسـتان گيان سـال گذشته 

موفـق بـه دريافت مهر اصالت از سـوی سـازمان فرهنگی يونسـكو شـده اسـت.«
چمـوش كفشـی مخصـوص گيلكان اسـت كه از چرم پوسـت دباغی شـده گاو سـاخته 
می شـود و پاشـنه نـدارد. از ويژگـی چمـوش خنـك كـردن پـا هنـگام گرمـا و گـرم 
نگه داشـتن پـا موقـع سرماسـت. يك نوع چمـوش كه بند و تسـمه دارد و به دور سـاق 

پـا بسـته می شـود را شـكار چمـوش می نامند.
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چهارم قافیه آورد  

گشتوگذار4

زندگی زنان گيان 
زنـان گياني به سـبب شـيوه  زندگی مردمـان اين ديـار از اهميت و جايگاه ويژه ای در سـاختار 
خانـواده برخـوردار بودنـد.  در كتـاب ۱۸0 صفحـه ای زندگـی زنـان گيـان بـه بخش هـای 
برجسـته  زندگـی زنان گيـان زمين در تمدن های پيشـين، اجتماع، خانواده، جنگ ها، مناسـبات 
سياسـی، جنبش هـای اجتماعـی، كار، فرهنـگ و هنـر، آموزش وپـرورش و معرفـی برخـی زناِن 
نامـی و جايـگاه و خدمات آنان پرداخته شـده اسـت. پديدآورنـدگان اين اثر شـادی پيروزی و 

هـادی ميـرزا نـژاد موحد تشـكيل می دهند.

معریفکتاب

تاالب استيلبومگردی
تاالب استيل تاالبی است كه در ۷ كيلومتری شهر آستارا و در حاشيه جاده رشت به آستارا قرار 

دارد. اين تاالب يكی از مناطق نمونه گردشگری و توريستی شهر آستارا به شمار می رود. اهميت اكو 
توريستی اين تاالب از جهت نزديكی به جاده، تنوع چشم اندازهای طبيعی همچون كوهستان، جنگل و 
مزارع و كشتزارهای اطراف دوچندان می شود. ضلع غربی تاالب، پوشيده از جنگل و پوشش های سبز 
گياهی است و در ضلع شرقی آن درختان توسكای شناور منظره بسيار جالب توجهی را بوجود آورده 

است كه در بهار و تابستان استراحتگاه مسافران بوده و از نظر گردشگری يكی از جاذبه های مهم تلقی 
می شود. تاالب استيل ۱3۸ هكتار وسعت دارد و از مكان های گردشگرپذير استان گيان است. اين 

تاالب يكی از مهمترين قطب های گردشگری در شهر آستارا است .
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یژه و
گیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالنگیـــــالن

بومی، رنگارنگ و لذيذ

در حـال حاضر بسـياری از غذاهای بومی و سـنتی 
كشـور به فراموشـی سـپرده شـده اند به طوری كه 
هسـتند.  بی خبـر  آن هـا  از  نوجوانـان  و  جوانـان 
بنابرايـن به نظر می رسـد ارائـه خوراک های بومی 
و محلـی نه تنهـا می توانـد انگيـزه ای بـرای سـفر 
مجـدد گردشـگران باشـد بلكـه انگيـزه ای برای 
آشـتی جوانـان بـا فرهنـگ خـوراک كشورشـان 
می شـود از ايـن رو نه تنهـا در گيـان، بلكـه بايـد 
در تمـام اسـتان های كشـور ايـن جاذبـه و ميراث 
فرهنگـی را حفـظ كـرده و بـه دنيا عرضـه كرد.

یکـی از بهتریـن راه هـای نشـان دادن رابطـه انسـان بـا محیـط در هـر منطقه 
آشـپزخانه آن منطقـه اسـت. سـنت غـذا خـوردن از ماندگارتریـن میراث هـای 
فرهنـگ و تمـدن ایرانیان اسـت کـه همچون یک آیین و رسـم تخطـی ناپذیر 
بجـا آورده می شـود. روش تهیـه و پخـت غذاهـای محلـی و سـنتی بـا فرهنگ 
و معیشـت هـر جامعـه رابطـه بسـیار نزدیکـی دارد به طوری که می تـوان گفت 
کـه طریقـه پخـت و عمـل آوردن غذاها راهی بـرای تبدیل طبیعـت منطقه به 

فرهنـگ همان منطقه اسـت.

تنوع غذايى در ايران زبانزد جهانى است

کشـور مـا بـا داشـتن مناطـق و فرهنگ هـای گوناگون و غنـی که هرکـدام در 
جـای خـود انـواع پیش غـذا، آش، مکمل غـذا، غذای اصلی و سـرو شـیرینی را 
دارنـد یکـی از غنی ترین سـفره های غذای جهـان را دارا می باشـند به طوری که 

حـدود 2200 نـوع غـذا و 109 نوع نوشـیدنی و انواع شـیرینی و نان در کشـور 
است. شناسایی شـده 

گیالن، پايتخت گردشگری غذايى ايران

قـرار گرفتـن اسـتان گیـالن در شـرایط جغرافیایـی خـاص بـه یـاری فرهنگ 
غذایـی ایـن دیـار آمـده و خـوراك آن را ویـژه کـرده اسـت. گیـالن با داشـتن 
سـاحل،  کوهپایـه و  جلگه هـا بـا منابع عظیمـی از ماکیان و گیاهـان و ماهی ها، 
حرف هـای زیـادی در زمینـه گردشـگری خـوراك دارد. غذاهـا در گیـالن زنده 
هسـتند و رنـگ زندگـی دارنـد چـون عالوه بـر این کـه در محیـط آب و هوایی 
خوب و مسـاعد تولیدشـده اند و  زمین های کشـاورزی پربار و شـاداب هسـتند، 
زن و مـرد در کنـار هـم روی زمین هـا کار می کننـد و در کنـار هـم بودنشـان 
محصـول را زنده تـر و پربارتـر می کنـد. امـروز مـردم اکثـر نقاط دنیا بیشـتر به 
خـوردن غذاهـای گیاهـی تمایـل دارند و ترجیـح می دهند کمتر از گوشـت در 
رژیـم غذایـی خود اسـتفاده کنند. اسـتان گیالن هـم بیش از 100 نـوع غذای 
گیاهـی خـاص دارد و بـه همین دلیل بـا مزاج و ذائقه گردشـگران خارجی جور 
درمی آیـد و از آن اسـتقبال می شـود و ایـن یـک فرصـت عظیم و جالب اسـت.

سفره گیالن به يونسکو پیوست

اگرچـه امـروز رشـت را در کنـار آدالیـد اسـترالیا، بارسـلونا از اسـپانیا، برگن از 
نـروژ، بوداپسـت از مجارسـتان، دیترویـت از آمریـکا، لیورپـول از انگلیـس، رم 
از ایتالیـا، مونتـه ویدئـو از اروگوئـه، سـالوادور برزیـل و سـنگاپور بـه عضویـت 
شـبکه شـهرهای خـالق جهـان پیوسـت امـا پیش تـر سـفره گیـالن شـهرت 
جهانـی یافتـه بـود به طوری کـه نجـف دریابنـدری در کتـاب معـروف آشـپزی 
خود می نویسـد: بورانی از گیالن بر سـر سـفره مردمان اسـپانیا نشسـته اسـت.

گوناگونـی خورشـت ها در گیـالن حاصـل قرن هـا تجربـه مـردم بـاذوق از همه 
مواهبـی اسـت کـه خداونـد بـه خطـه سرسـبز و معتدل گیـالن اعطـا فرموده 

است.
غذاهـای سـاده اصلی مردم گیـالن نظیر ترش تـره، باقال قاتوق، میرزاقاسـمی، 
گزنـه تـره، شـیرین تـره، کـدو تـره، خلفـه تـره، اشـکنه تـره، پیـالس تـره، 
تورنـگ زبانـی تـره، سـیرابیج، پنیـر بیـج، خشـکابیج و ... با همه سـادگی خود 
از خوشـمزه ترین و خوش طعم تریـن غذاهـای گیالنـی اسـت. دریـای خـزر که 
ماهی هایـی چـون ماهـی سـفید و ماهـی کفـال را در آب هـای خـود پـرورش 
می دهـد، سـبد غذاهای دریایـی اکثر گیالنیان را تشـکیل می دهـد و گیالنیان 
از انـواع ماهی هـا به صـورت مختلـف تغذیـه می کننـد. انتخـاب شـهر رشـت 

به عنـوان شـهر خـالق خوراك شناسـی از سـوی یونسـکو، نشـان از پتانسـیل 
باالی توریسـم غذایی و گردشـگری شـهر رشـت و اسـتان گیالن اسـت و این  
یـک گامـی اساسـی به سـوی یکـی از مهم تریـن اهـداف، یعنـی برنـد سـازی 

است. رشـت 

تنوع غذايى كم نظیر در گیالن

گیالنیـان از همـه رسـتنی های گذشـته از سـبزی های متعـارف کـه در سـطح 
چمن هـا می رویـد، سـبزی های ویـژه منطقه چـون چوواش، 
خالـواش، بابونـه، انجیـر، چوچـاق، و سـایر سـبزی ها را در 
برنامـه غذایی شـان دارنـد. از سـیر، ایـن گیـاه پرخاصیـت 
کـه امـروز از آن در دنیـای متمدن و پیشـرفته بـرای درمان 
بیماری هـا اسـتفاده می کننـد، خوردنی های خوشـمزه چون 

سـیرابیج ، سـیر قلیـه و شـیرینی تره سـاخته اند.
رشـت مرکـز اسـتان گیـالن، بـه خاطـر داشـتن تنـوع زیاد 
از محصـوالت دریایـی و نیـز سـابقه  گیاهـی، بهره منـدی 
تاریخـی کهـن، از تنـوع غذایی کم نظیـری برخوردار اسـت. 
بـر اسـاس برخـی آمارهـای اعالم شـده، 170 نـوع غـذای 
محلـی در رشـت تهیـه می شـود افـزون بـر ایـن، برخـالف 
بسـیاری از شـهرهای ایران که منابع گوشـتی در آن تنها به 
گوشـت گاو، گوسـفند و یکـی دو حیوان اهلـی دیگر محدود 

اسـت، رشـت از تنـوع زیـادی در ایـن زمینـه نیـز برخـوردار بـوده و غذاهـای 
گوناگونـی بـا اسـتفاده از گوشـت انواع حیوانـات محلی، پرندگان وحشـی و نیز 

ماهـی در ایـن شـهر تهیه می شـود.

نقش شهر خالق خوراك شناسى در جذب گردشگر

بـا توجـه بـه اینکـه بـر اسـاس آمارهـای منتشرشـده از صنعت غذایـی گیالن 
بیـش از 170 نـوع غـذای محلـی تنهـا در شـهر رشـت تهیـه می شـود ولـی 
متأسـفانه در اکثـر رسـتوران های اسـتان گیـالن و شـهر رشـت کمتـر از سـه 
نـوع غـذای محلـی سـرو می شـود  و گردشـگران از چشـیدن طعم هـای بسـیار 

خوشـمزه غذاهـای محلـی دیگـر اسـتان محـروم مانده انـد .
 و اما سـؤال اینجاسـت چرا در اسـتان و شـهری که هر گردشـگری به واسـطه 
جاذبه هـای طبیعـی و خوراك هـای متنـوع و خوشـمزه اش 
ترجیـح می دهد لـذت سـفرش را در رسـتوران هایش تجربه 

کنـد، کمتـر خبـری از سـرو غذاهای محلی اسـت؟

حال  و هوای رستوران های گیالن 
در جذب گردشگر

بـه عقیـده برخی کارشناسـان گردشـگری گیـالن، وضعیت 
کنونـی رسـتوران های گیالن و شـهر رشـت، فراموش شـدن 
غذاهـای محلـی بـه دلیل عـدم تقاضاسـت و می گوینـد اگر 
رسـتوران داران و مدیـران واحدهای پذیرایی احسـاس کنند 
تقاضـا بـرای غذاهـای اصیـل گیالنـی وجـود دارد آن را در 
منـوی غذاهـای خـود خواهـد گنجاند چراکه سـرو این نـوع غذاهـا از نابودی و 
فراموش شـدن فرهنـگ غنـی غـذای گیالنی جلوگیـری و گردشـگران را جذب 

خواهـد کرد.

چرا سهم رشت در جذب گردشگری خوراک ناچیز است؟

پایتخت گردشگری غذایی ایران

نیازمند برند سازی
  قـدس- مريـم رفيعيـان:  انتخـاب شـهر رشـت 
سـوی  از  خوراک شناسـی  خـاق  شـهر  به عنـوان 
يونسـكو، نشـان از پتانسـيل بـاالی توريسـم غذايـی 
و گردشـگری شـهر رشـت و اسـتان گيان اسـت و 
اين يـك گامـی اساسـی به سـوی يكـی از مهم تريـن 

اهـداف، يعنـی برنـد سـازی رشـت اسـت.

دريای خزر كه ماهی هايی 
چون ماهی سفيد و ماهی 

كفال را در آب های 
خود پرورش می دهد، 
سبد غذاهای دريايی 

اكثر گيانيان را تشكيل 
می دهد


