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خبرها

امدادگران فرد گمشده
در منطقه جنگلی شفت را
پیدا کردند

گیالن امروز -مدیر عامل هالل احمر گیالن گفت :مرد
 60ساله از اهالی شفت که از روز یکشنبه در منطقه جنگلی
ویسرود این شهرستان گم شده بود ،عصر دیروز توسط
امدادگران این جمعیت و اهالی محل پیدا شد.
مهدی ولی پور افزود :با اطالع رسانی از سوی بخشداری
احمدسرگوراب در ساعت  20روز گذشته به جمعیت هالل
احمر ،یک تیم شش نفره از شهرستان شفت و یک تیم
آنست (سگ های تجسس) به محل اعزام شدند.
وی اظهار داشت :تیم های اعزامی بعد از جستجو در منطقه
محل گم شدن این مرد  60ساله دارای اختالل حواس ،
ناشنوا و الل ،توانستند عصر دیروز او را سالم پیدا کنند و به
خانواده اش تحویل دهند.
بر اساس آخرین آمار ،جمعیت هالل احمر استان دارای
بیش از هفت هزار داوطلب و عضو است که در چهار گروه
هدایت  ،حمایت  ،مشارکت و مهارت با هالل احمر فعالیت
دارند.

نیکوکاران گیالن
حدود یک میلیارد تومان
به ایتام کمک کردند

گیالن امروز -مدیرکل کمیته امداد گیالن از کمک حدود
یک میلیارد تومانی نیکوکاران به ایتام و فرزندان محسنین
استان طی ماه مبارک رمضان خبر داد.
علیرضا محمدی افزود  :این میزان کمک خیران نسبت به
ماه رمضان سال گذشته افزایش  45درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه مشکالتی همچون مسکن  ،تغذیه  ،مسائل
آموزشی و بهداشتی از جمله مسائلیست که ایتام و فرزندان
محسنین با آن مواجه هستند ،اظهار کرد :در حال حاضر
هفت هزار فرزند محسنین و پنج هزار یتیم تحت پوشش
کمیته امداد استان هستند.
وی تعداد حامیان ایتام و فرزندان محسنین استان را در
حال حاضر  28هزار نیکوکار عنوان و تصریح کرد :طی
ماه رمضان امسال سه هزار و  255نیکوکار حمایت یکهزار
و  800یتیم و یکهزار و  500فرزند محسنین را برعهده
گرفتند اما دو هزار نفر از فرزندان محسنین همچنان حامی
ندارند.
محمدی خاطرنشان کرد :کمک ها به صورت نقدی و غیر
نقدی واریز می شود و در صورتی که خیرانی تمایل به
حمایت از فرزندان محسنین و ایتام استان را دارند  ،می
توانند حداقل با پرداخت ماهیانه  30هزار تومان در این امر
خیر شرکت کنند.
وی در ادامه از پهن کردن یکصد سفره افطاری در استان از
سوی کمیته امداد با مشارکت خیران برای اطعام نیازمندان
در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت :همچنین یکهزار و
 350پرس غذای گرم و یکهزار و  500سبد غذایی بین
خانواده های نیازمندان توزیع شد.
وی اجرای  174طرح مصداق الجنه و برگزاری برنامه شوق
دیدار یکهزار نفر حامیان با ایتام را از دیگر برنامه های
کمیته امداد استان در ماه مبارک خبر داد.
مدیرکل کمیته امداد گیالن با اشاره به قرار گرفتن در
آستانه عید فطر تصریح کرد :مردم می توانند زکات فطریه
خود را از طریق پایگاه های کمیته امداد و مساجد در
سراسر استان در اختیار نیازمندان قرار دهند.

 ۱۴عملیات اطفای آتش
در  24ساعت گذشته

گیالن امروز -رییس سازمان آتش نشانی رشت،گفت:
آتش نشانان در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۴عملیات اطفای
آتش ،نجات و خدمات ایمنی به شهروندان ارایه دادند.
بابک رمضانی،گفت :آتش نشانان در  ۲۴ساعت گذشته
 ۱۴عملیات اطفای آتش ،نجات و خدمات ایمنی به
شهروندان ارایه دادند که ستاد فرماندهی و مرکز کنترل
 ۱۲۵آتش نشانی پاسخگوی بالغ بر  ۶۳۳مورد تماس
شهروندان با این سامانه بوده است .
وی افزود:مرکز کنترل  ۱۲۵آتشنشانی در ارایه
مشاورههای ایمنی به شهروندان؛نسبت به اعزام آتش
نشانان به  ۲مورد حریق منزل مسکونی ،یک مورد حریق
تجاری ۴ ،مورد آتشسوزی علفزارها ۴ ،مورد قفل درب و
محبوس شدن افراد در اماکن و  ۳مورد خدمات ایمنی و
نجات حیوانات اقدام کرد.
رمضانی ادامه داد:آتش نشانان در  ۴مورد عملیات قفل
درب ،نسبت به نجات دو تن از شهروندان  ۲ساله و
 ۵۰ساله اقدام کردند که از این رو به شهروندان توصیه
میشود در زمینه رفع نقص و خرابی قفل درب اتاق
خوابها ،سرویش بهداشتی و حمام جهت پیشگیری از
حوادث محبوس شدن افراد اقدام کنند .
وی گفت:روز گذشته علت آتش گرفتن یکی از منازل
مسکونی بی احتیاطی در هنگام برشکاری سربندی(زیر
حلب فلزی )توسط هوابرش و ریختن اخگر حاصل از آن
بر روی اجسام قابل اشتعال (پشم شیشه و )...بوده و دیگر
علت حادثه آتشسوزی منزل مسکونی اتصال در سیستم
سیم کشی از ناحیه هود آشپزخانه اعالم شد،همچنین
علت حادثه آتش سوزی مغازه نیز استفاده نا مناسب
از چند راهی برق و اتصال چندین وسیله برقی به آن
تشخیص داده شد.

{گیالن زمین}
به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان

مهاجربودن  90درصد از کودکان کار در رشت

محدثه فردی
نداشتن آگاهی به علم و فنون الزم موجب میشود کودکانی که به هر دلیل از سنین کودکی وارد
بازار کار میشوند ،کارهای سخت و طاقت فرسا در پیش بگیرند ،بهطوریکه اغلب این کودکان را
در خیابانها ،فروشندگی ،پادویی مغازه ،گاراژها و دیگر مکانهایی که به هیچ وجه مناسب حضور
کودکان نیست ،مشاهده کنیم ،بنابراین این پدیده که از هر سوی مخاف پیمان حقوق کودکان
است ،به ضرر کودکان بوده و خطری جدی برای آینده آنان است.
به کودکان که بهصورت مداوم به خدمت گرفته و به تأمین معاش میپردازند کودک کار گفته
میشود که این فعالیت زودرس گاها مانع رفتن به مدرسه و تجربهٔ دوران کودکی آنها شده و
سالمت روحی و جسمی این کودکان را مورد آسیب قرار میدهد.

جمعآوری ضربتی کودکان کار راه حلی نامناسب برای مواجهه با کار کودک
در پی گسترش پدیده کودکان کار در جهان و بهخصوص جوامع درحالتوسعه امروزه کار کودکان
بیشتر در کشورهای درحالتوسعه جهان رواج دارد و این کودکان در سنین پایین (از پنجتا 14
سالگی) باهدف امرارمعاش خود و خانواده خود به کار مشغول بوده و پیش از رسیدن به سن قانونی
وارد بازار کار و فعالیتهای درآمدزا میشوند.
کار کردن در سنین پایین مانع رشد طبیعی ،اجتماعی ،روانی و جسمانی کودکان شده و خطرات
جدی برای آینده آنان پدید میآورد ،توجه و ساماندهی این کودکان ازجمله آموزش و طرحهای
حمایتی ضمانت دار میتواند در کاهش فعالیت زودرس آنها مؤثر باشد و بنابراین تمامی
دستگاههای زیربط باید باهمتی مضاعف در برابر این پدیده بایستند.
برخی مواقع شاهد طرحهای ضربتی و جمعآوری یکباره این کودکان از سطح شهر هستیم که
منجر به آزار ،ترس و رعب و وحشت بیشتر این کودکان از مراجع قانونی میشود ازاینرو ،جمعآوری
ضربتی و رهاسازی آنها نهتنها چاره کار نبوده بلکه منجر به روی آوردن کار پنهان این کودکان در
محیطهای زیرزمینی و دور از چشم میشود.
کمکاری مسئوالن از دالیل ایجاد کار کودک
کارشناس و پژوهشگر کودکان کار در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به دلیل کار
کودکان در جامعه اظهار کرد :کار کودکان معلول ساختار اجتماعی و کمکاری مسئوالن است و
مسئوالن ذیربط باید در برابر چرایی این امر پاسخگو باشند.
حسین احمددوست با اشاره به اقدامات کشورهای دنیا برای جلوگیری از کار کودک تصریح کرد:
بهزیستی ،شهرداری ،آموزشوپرورش و سازمانهای حمایتی این کشورها برای خانوادههای کودکان
کار هزینههای کار کودک را پرداخت و به ازای آن از خانوادهها میخواهند که کودک به چرخه
آموزش وارد و از هرگونه فعالیت درآمدزا ممنوع شود ،ازاینرو هر زمان کودکان وارد چرخه آموزش
شوند یارانه آنها برقرار و اگر به محیط کار رفتند یارانه آنها قطع میشود.
وی با بیان اینکه ممنوعیت کار کودک در برزیل موجب کاهش  15درصدی کار کودکان شده گفت:
در ایران طرح و برنامه ویژهای برای ترغیب کودکان به آموزش و گذران عادی دوران کودکی دیده
نمیشود بنابراین کودکان کار اگر از خیابانها جمع شوند جای دیگری برای گذران زندگی نداشته
و امرارمعاش آنها با مشکل روبهرو میشود .رئیس هیئتمدیره مؤسسه خیریه حامی شایستگان با
اذعان به حضور  30درصد از کودکان کار در خیابانها بیان کرد :کودکان کار پنهان و متولیان امر
به دور بوده و ممکن است در شرایط نامطلوبی مشغول به فعالیت باشند.
احمددوست با تأکید بر لزوم اقدام ریشهای در برابر کار کودک گفت :برخی خانوادهها به دلیل
مشکالت اقتصادی مجبور میشوند فرزندان خود را نیز در تأمین معیشت زندگی دخالت دهند
و حتی برخی مواقع درآمد کودک بیش از والدین است اما این درآمدها بههیچعنوان برای این
خانوادهها ثروت ایجاد نمیکند.
وی فرجام کودکان کار را کارگری دانست و افزود :ممکن است در بین کودکان کار ،چهرههای نخبه
و استعدادهای علمی و ورزشی فراوانی وجود داشته باشد اما به دلیل شرایط سخت زندگی تنها
تعداد کمی از آنها میتوانند مسیر رشد را طی کنند.
کارشناس و پژوهشگر کودکان کار با اذعان به اینکه تمام دغدغ ه کودک کار در مدرسه رفتن
به محیط کار و کسب درآمد است تصریح کرد :دغدغه درآمدزایی میتواند نشان از تفاوت این
دانشآموزان با یک دانشآموز عادی که تنها دغدغه او تعطیلی مدرسه ،صرف نهار و استراحت است
بوده و مانع بزرگی برای رسیدن به پلههای ترقی برای کودکان در دوران تحصیل باشد.
احمددوست با بیان اینکه کودکان نباید دغدغه درآمدزایی در سن کودکی داشته باشند افزود:
دغدغه درآمدزایی مانع رشد ،ترقی ،پیشرفت ،شادی و بازی کودکان و منجر به داشتن دغدغههای
بزرگساالنه در کودکان میشود ،ازاینرو فلش کا ِر کودک به سمت بزرگساالنی است که مسبب
ایجاد کار کودک در جامعه میشوند.
وی با بیان اینکه برخی از مسئوالن کودکان کار را چهرهای زشت برای شهر قلمداد میکنند گفت:
مهمترین علت وجود کودکان کار در جوامع ،مشکالت اقتصادی ،نابرابری و دست مزد ناعادالنه
کارفرمایان بوده که منتج به تولید مسئلهای اجتماعی به نام «کودکان کار» میشود.
رئیس هیئتمدیره مؤسسه خیریه حامی شایستگان با اذعان به اینکه کار کودک نشاندهنده
وجود مشکالت ساختاری در کشور است بیان کرد :کودکان کار از روی اجبار بیرونی و درونی برای
امرارمعاش خود و خانواده خود در خیابانها حاضر میشوند و اگر دغدغه مالی سد راهشان نبود
همانند دیگر کودکان به زندگی عادی خود میپرداختند.

 ۹۰درصد کودکان کار در رشت مهاجر هستند
رئیس اداره بهزیستی رشت نیز با اشاره به مهاجر بودن  90درصد از کودکان کار در رشت اظهار کرد:
اکثر کودکان کار خانواد ه دارند و به دلیل نیاز مالی اقدام به کار در خیابانها میکنند اما دراینبین
کودکانی هستند که نخبگان علمی و ورزشی بوده و استعدادهای باالیی دارند.
امالبنین انساندوست با اشاره به ساماندهی تعدادی از کودکان کار در سال  96گفت :سیاست
بهزیستی ،توانمندسازی و فرایند مددکاری است تا بتوان خانوادههای این کودکان را مجاب کرد تا
بههیچوجه فرزندان خود را برای کار به سطح خیابان نفرستند.
وی شناسایی کودکان کار را از وظایف بهزیستی دانست و افزود :کودکان کاری که خانوادههایشان
تحت پوشش بهزیستی هستند ،موردحمایت قرار میگیرند و حتی در مواردی برای توانمندسازی
خانوادهها به NGOها و خیریهها معرفی میشوند.
رئیس اداره بهزیستی رشت با معرفی یکی از کودکان کار فوتبالیست در باشگاه ملوان بیان کرد:
تحصیل برای کودکان از خطوط قرمز بهزیستی محسوب میشود و معتقدیم که این کودکان در
هر شرایطی باید درس خود را ادامه دهند ،در بین کودکان کار در رشت ،نخبهای وجود دارد که در
موسسه آموزشی قلمچی درس میخواند.
انساندوست افزود :با هماهنگی صورت گرفته با کمیته امداد ،به کودکانی که توانایی کاردارند
سرمایه کار داده میشود تا از این طریق از سطح خیابان ساماندهی شوند.
حل مشکل کودکان کار از ظرفیت یک دستگاه خارج است
رئیس شورای اسالمی شهر رشت نیز با بیان اینکه هدایت ،حمایت و آموزشهای الزم برای کودکان
کار در سطح شهر رشت به مرحله اجرا درآمده اظهار کرد :در سطح شهر رشت سعی بر این شد تا
در حد امکان تعدادی از این کودکان از سطح خیابانها جمعآوریشده و خانوادههای آنها که نیاز
به کمکهای حمایتی دارند به دستگاههای حمایتی معرفی شوند.
امیرحسین علوی با تأکید بر اینکه در نظام اداری ،سازمان متولی ازجمله بهزیستی و کمیته امداد
عهدهدار رسیدگی به کودکان کار هستند گفت :در اختصاص فضای گرمخانه بهصورت موقت در
سطح شهر برای این کودکان تمهیداتی را به مرحله اجرا درآوردهایم اما این مشکل مسئلهای است
که فراتر از ظرفیت یک دستگاه بوده و باید بین دستگاهی دراینباره اقدام شود.
وی با بیان اینکه رشد اقتصاد خانوادههای کودکان کار بسیار مهم و حائز اهمیت است تصریح کرد:
کودکان کار به سبب عدمحمایت مناسب و تمکن مالی خانوادههایشان به سمت کار در سنین
کودکی هدایت میشوند ،بنابراین اقداماتی در بحث جمعآوری ،انعکاس و معرفی این کودکان به
دستگاههای ذیربط انجامشده است.
رئیس شورای اسالمی شهر رشت با تأکید بر اینکه جایگاه کودکان در دامان خانواده است افزود :اکثر
کودکان کار دارای خانواده هستند و به دلیل عدم توان اقتصادی در سنین کودکی روانه خیابانها
میشوند بنابراین باید این کودکان در چهارچوب قانون هدایت شوند.
علوی با اشاره به خطراتی که کودکان کار را در خیابانها و میادین شهر تهدید میکند گفت :چنین
خطراتی در آینده زندگی فردی و اجتماعی کودک و حتی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد بنابراین؛
گریزی در جمعآوری کودکان از سطح شهرها نیست اما دستگاههای دیگر باید برای ساماندهی
خانوادههای کودکان کار همت کنند.
وی با تأکید بر همراهی مردم برای حل معضالت اجتماعی بیان کرد :حل مسئله کودکان کار نیاز
به یک فرهنگسازی دارد تا با همکاری و فعالیت بین دستگاهی و نیز همراهی مردم این مسئله
نیز سامان یابد.
«پیمان جهانی حقوق کودک» برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان است که پس از  10سال
گفتوگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال  1989میالدی تدوین و در سال  1990به
مرحله اجرا درآمد و در حال حاضر از  193کشور جهان 191 ،کشور به این پیمان ملحق شده و
جمهوری اسالمی ایران نیز در سال  1373بهصورت مشروط به پیمان حقوق کودک ملحق شد،
این پیمان بهطورکلی چهار زمینه اصلی بقا ،رشد ،حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان
موردتوجه قرار میدهد.
گفتنی است در ماده  32پیمان جهانی حقوق کودک آمده است «کودک باید در برابر هر کاری
که رشد و سالمت او را تهدید میکند ،حمایت شود و دولتها باید حداقل سن کار و شرایط کار
کودکان را مشخص کنند» و همچنین در ماده  36این پیمان جهانی آمده است که « کودک باید
در مقابل هرگونه استثمار که سالمت و رشد او را به مخاطره میاندازد موردحمایت و محافظت
قرار گیرد».
نداشتن آگاهی به علم و فنون الزم موجب میشود کودکانی که به هر دلیل از سنین کودکی وارد
بازار کار میشوند ،کارهای سخت و طاقت فرسا در پیش بگیرند ،بهطوریکه اغلب این کودکان را
در خیابانها ،فروشندگی ،پادویی مغازه ،گاراژها و دیگر مکانهایی که به هیچ وجه مناسب حضور
کودکان نیست ،مشاهده کنیم ،بنابراین این پدیده که از هر سوی مخاف پیمان حقوق کودکان
است ،به ضرر کودکان بوده و خطری جدی برای آینده آنان است.
مسئوالن متولی امر در حوزه کودکان باید به این امر توجه ویژه داشته باشند وهمانگونه که در
روایات دین مبین اسالم آمده است که کودک تا هفت سالگی باید در منزل و نزد والدین خود
سروری کند؛ حداقل به این مسئله توجه داشته باشند که کودکان کار نیز مانند دیگر کودکان حق
شاد زیستن و کودکی کردن دارند و نباید به دالیل اقتصادی که هیچ نقشی در آن ندارند دوران
کودکی خود را از دست بدهد و به فکر کسب درآمد باشند.

به بهانه افتتاح بوستان کتاب رشت

راه دراز رشت برای رسیدن به پایتخت کتاب ایران
مهری شیرمحمدی
در سال  ۲۰۰۱وقتی یونسکو طرح پایتخت کتاب جهان را به منظور تقویت جایگاه کتاب و ترویج
فرهنگ مطالعه پیشنهاد داد ،شاید فکر نمی کرد که تا این حد مورد استقبال شهرداران قرار گیرد.
اگر چه بسیاری از شهرهای دنیا توانستند با ایجاد زیرساخت هایی این عنوان بین المللی را از
آن خود کنند ،ولی تهران با یک امتیاز اختالف از رسیدن به این عنوان جا ماند .از سال ،۱۳۹۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تالش کرد با الگوبرداری از این طرح جهانی ،یک طرح رقابتی برای
شهرهای ایران فراهم آورد .اما فقدان مدیریت واحد شهری در ایران از یک سو و تولیگری وزارت
فرهنگ و ارشاد بر حوزه نشر و کتاب از سوی دیگر قرار شد مدیریت شهری با نظارت وزارت ارشاد
مجری طرح پایتخت کتاب ایران شود.
با اینکه به ترتیب شهرهای اهواز ،نیشابور ،بوشهر و کاشان توانستند عنوان پایتخت کتاب ایران را
در سال های اخیر کسب کنند ،اما رشت با وجود آنکه دارنده نخستین کتابخانه ملی است ،برای
دریافت این عنوان تالشی نکرده است .گرچه برخی از سمن های مردم نهاد در حوزه فرهنگ و نشر
طرح های پیشنهادی خود را به مدیریت شهری ارائه داده اند اما هنوز در مدیریت شهری خروجی
قابل قبولی برای اجرایی کردن طرح پایتخت کتاب ارائه نشده تا الاقل برای سال آتی رشت نیز
بتواند در این رقابت کشوری شرکت کند.
عدم واکاوی درست آسیب های کاهش سرانه مطالعه
مدیر موسسه فرهنگی معیار سخن به عنوان یکی از فعاالن اجرایی شدن این طرح که پیشتر نیز
طرح مدون خود را به شهرداری رشت ارائه داده بود ،در این باره می گوید :تاکنون  ۴دوره این
طرح اجرایی شده و نخستین بار شهر اهواز توانست عنوان پایتخت کتاب ایران را از آن خود کند.
نیشابور نیز در سال  ۹۴توانست گوی سبقت را از بقیه ربوده و عالوه بر آن تالش دارد به پایتخت
کتاب جهان بپیوندد.
بهنام رمضانی نژاد ،توضیح می دهد :پایتخت کتاب ایران در واقع به مجموعه زیر ساخت ها و ارائه
برنامه های هر شهر پیرامون ترویج فرهنگ کتابخوانی برمی گردد و اگر این فعالیت ها طبق تعاریف
وزارت فرهنگ و ارشاد ثمربخش باشد مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرد .نظیر همین طرح برای
کتاب روستا نیز هست.
وی ادامه می دهد :اگر پس از اجرایی شدن زیر ساخت ها متولیان نتوانند به تعمیق طرح کمک
کنند ،این عنوان از شهر مورد پذیرش گرفته می شود.
مدیر انتشارات معیار سخن به معضالت حوزه نشر و علل کاهش سرانه مطالعه اشاره و یادآورمی
شود :بنظر من آسیب های علل کاهش سرانه مطالعه به درستی واکاوی نشده است زیرا سند
راهبردی و طرح جامعی در این عرصه وجود نداشته و عنوان پایتخت کتاب ایران تنها یک ابزار برای
ایجاد زیر ساخت های مطالعه در شهرها است.
رمضانی نژاد به نقش فضای مجازی در گسترش فرهنگ مطالعه اشاره و تصریح می کند :شبکه های
مجازی عرصه را برای مطالعه تنگ نکرده اند و اگر آمار مطالعه در فضای مجازی نیز بررسی شود،
سرانه مطالعه بیش از این است .ولی الزمه گسترش فرهنگ مطالعه و آسیب شناسی علل موانع،
نیازمند یک طرح جامع پژوهشی است نه تجربیات و مشاهدات شخصی.
نقش مهم مدیریت شهری در کاهش مشکالت نشر و توزیع کتاب و مطالعه
وی نقش مدیریت شهری را در کاهش مشکالت نشر و توزیع کتاب و افزایش سرانه مطالعه موثر

دانست و تاکید می کند :شهرداری ها می توانند حلقه رابط بین متولیان فرهنگی باشند.
رمضانی نژاد همچنین می گوید :ایجاد بوستان کتاب که فضایی برای مطالعه و ارائه کتاب برای
شهروندان فراهم می کنند تنها یک گام برای افزایش سرانه مطالعه است ،ضمن اینکه برای همین
بوستان نیز باید برنامه های بلند مدت تعریف شده داشت و سپس برای ایده های خالقانه به منظور
دریافت عنوان پایتخت کتاب ایران گام برداشت.
اگرچه ،کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت ،تالش دارد با ایجاد بوستان کتاب ،یک
گام برای دریافت عنوان پایتخت کتاب ایران بردارد ،ولی بنظر می رسد تا اجرایی کردن ایده های
خالقانه ارائه شده از سوی سازمان های مردم نهاد ،راهی طوالنی در پیش دارد.
نصب المان ها و مبلمان کتاب در بوستان کتاب رشت
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر ،درباره راه اندازی بوستان کتاب می گوید :راه
اندازی بوستان کتاب با ایجاد یک کارگروه در کمیسیون فرهنگی آغاز و تالش شد به کمک دیگر
نهادهای متولی از جمله مدیریت کتابخانه های رشت و اداره ارشاد ،زیر ساخت های آن را فراهم
کنیم.
محمدحسین عاقل منش می افزاید :اکنون بوستان تازه تاسیس در محور آیت اهلل رودباری به نام
بوستان کتاب نامگذاری و تالش داریم المان ها و مبلمان این بوستان را متناسب با حوزه کتاب
جانمایی کنیم.
وی خاطرنشان می کند :احداث سه آالچیق ،مخزن کتاب و دو فضای مطالعه ،ایجاد کافه کتاب و
اجرای برنامه هایی با یک تقویم فرهنگی مدون از دیگر برنامه های در دست اقدام است و امیدواریم
بتوانیم با ایجاد دیگر زیر ساخت ها ،رشت نیز در زمره نامزدهای عنوان پایتخت کتاب ایران قرار
گیرد.
برگزاری جشنواره کتاب رشت
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان رشت ،از دیگر اعضای این کارگروه نیز می گوید :ایجاد
بوستان کتاب ،بخش سخت افزاری است و باید برای تعمق بخش فکری ،برنامه داشت.
محمد حسن پور می افزاید :باتوجه به قرارگیری این بوستان در حاشیه رودخانه گوهررود ،این امکان
برای مدیریت شهری وجود دارد تا با آزادسازی حریم رودخانه از امالک مسکونی ،مساحت بوستان
را گسترش و دیگر ایده های حوزه نشر و کتاب را در آن اجرایی کند.
وی به فعالیت  ۴۰ناشر در گیالن اشاره و ادامه می دهد :با توجه به اینکه عمده ناشران در رشت
متمرکز هستند ،می توان «جشنواره کتاب رشت» را در این بوستان برگزار کرد .در کشور هیچ
شهری جشنواره کتاب برگزار نکرده است.
بوستان کتاب رشت  ۱۴تیرماه و همزمان با روز قلم با حضور احمد سید آبادی ،مسئول پایتخت
کتاب ایران رسما افتتاح شود.
گرچه طرح دستیابی رشت به عنوان پایتخت کتاب در زمان شهردار قبلی به مدیریت شهری
ارائه شده است ،اما باید دید تا اسفند ماه امسال که زمان داوری بر عملکرد شهرهاست ،مدیریت
شهری رشت به کمک اداره فرهنگ و ارشاد و نهاد کتابخانه های شهرستان رشت می توانند از
ظرفیت بخش خصوصی و بویژه سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه فرهنگی بهره گیرد و با
ارائه و اجرای طرح های نوین و خالقانه ،شهری را که نخستین کتابخانه ملی در آن تاسیس شد،
وارد این رقابت ها کند.
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به بهانه اجاره بدون تشریفات
مزایده پارک میرصفای الهیجان:

پارک جنگلی میرصفا
به سرنوشت استخر جزیره
مبتال شده است؟

یداهلل کشاورز
سال گذشته یکی از
همکاران خوش ذوق روزنامه
گیالن امروز و طرفدار پروپا
قرص طبیعت الهیجان
نگارش زیبایی را دربارهی
استخر جزیره الهیجان و
نحوه واگذاری این جزیره به
رشته تحریر درآورده بود که
در پی آن تماسهای زیادی
از سوی شهروندان الهیجی
جهت تقدیر از نگارنده این مطلب با دفتر روزنامه گرفته شد.
در آن مقاله که با عنوان حکایت تامل برانگیز جزیره استخر
الهیجان به رشته تحریر درآمده بود نویسنده با تاریخ نگاری
پیدایش این استخر و نحوه واگذاری آن در دورهی شهردار
وقت (پورباقری) سعی کرد به خوانندگان و شهروندان
الهیجانی اطالعرسانی کند که هرچند مراحل واگذاری این
استخر توسط شهردار یاد شده تمامی مسیر قانونی (بخوانید
صوری) خود را پشت سر گذاشته و آن را بهصورت اجاره
 99ساله در اختیار خریدار قرار داده ولی بهدلیل عدم رعایت
حقوق شهروندان الهیجی در این معامله که استفاده عموم را
در این جزیره برای شهروندان آزاد اعالم کرده بود ،عمال به
دلیل زدن قفل بزرگ در ورودی این مجموعه نه تنها میهمانان
بلکه طی این سالها حتی الهیجانیها نیز نتوانستند استفاده
عمومی از این جزیره ببرند .لذا پس از برکناری (مهندس
پورباقری) بهخصوص پس از روی کارآمدن شوراهای اول تا
چهارم توسط شهرداران منتخب شوراهای یادشده درخصوص
خلع ید از مالک این جزیره دعواهای حقوقی زیادی در محاکم
شهرستان و استان مطرح شد که از سال  1378تاکنون
هیچکدام از آنها نتوانستند حقوق تضییع شده شهروندان را
احقاق حق کنند.

بعد از این مقدمه کوتاه باید اشاره کنیم پس از این قرارداد
ترکمنچایی شهروندان الهیجی انتظار داشتند که با تجربه
تلخ استخر جزیره ،دیگر شاهد چنین قراردادی از سوی
شهردار یا حتی اعضای شورا نخواهند بود.
اما در ورودی شهر الهیجان پس از گذر از میدان ابریشم و
میدان انتظام تابلویی نظر اغلب میهمانان را به خود جلب
میکند و آن تابلویی است که پارک جنگلی میرصفا را به
گردشگران نشان میدهد.
دربارهی پارک جنگلی میرصفا باید گفت این پارک جنگلی
با مساحت  52هزار مترمربع با درختان بسیار زیبا و کهنسال
در خیابان خرمشهر واقع شده است که شهرداری الهیجان
پس از مذاکره و رایزنی با وارث مرحوم میرصفا حدود 17
هزار مترمربع را در تملک خود قرار داد تا شهروندان این شهر
بتوانند همانند تعاریف معمول از پارکهای جنگلی استفاده
الزم را ب ه ویژه در ایام فراغت ببرند .متاسفانه ظاهرا این پارک
نیز در سالهای اخیر به سرنوشت استخر جزیره الهیجان مبتال
شده و در سال  80-81در دورهی اول شورای اسالمی گفته
میشود بدون تشریفات مزایده و قرارداد و بهصورت اجارهای
در اختیار بخش خصوصی به منظور حفاظت از جنگل قرار
گرفته است اما طی بیش از  15سال کمتر شهروندی توانسته
است بدون هزینههای میلیونی از این جنگل بهمنظور گذران
اوقات فراغت بهرهمند شود و ظاهرا فقط افرادی مشخص با
تمکن مالی توانستهاند داخل این پارک شوند.
در دورهی سوم شورای اسالمی شهر الهیجان شهرداری و
بیشتر اعضای شورا جهت تعیین تکلیف این پارک با موجر و
با نظر کارشناسی شده وارد مذاکره شدند تا مبلغی را جهت
رفع تصرف و هزینهکرد به ایشان پرداخت کنند که متاسفانه
با مخالفت عضوی از اعضای شورای سوم این پارک نیز بدون
هیچگونه قرارداد و اجارهای تاکنون در اختیار قرار داشته
و باز هم شهروندان از یکی از مناطق زیبا و گردشگری
شهرستان محروم ماندهاند .از گوشه و کنار شهر الهیجان
شنیده میشود این شخص با درآمد روزانه میلیونها تومان
و با در اختیار قراردادن پارک بهخصوص در شبها برای
از ما بهتران شهر که دارای تمکن مالی باالیی نیز هستند
امکان استفاده عموم شهروندان را از این پارک جنگلی
گرفته با این تفاوت که اگر استخر جزیره الهیجان دارای
یک قرارداد سوال برانگیز بود اما این پارک حدود  2هکتاری
را بدون هیچگونه قرارداد و اجارهای به ژنهای بهتر شهر
تحویل دادهاند تا آنها جیبهای خود را پر پول کنند و
شهروندان را از استفاده عمومی از این پارک محروم سازند.
طی روزهای اخیر شهروندان الهیجی از اعضای دورهی
پنجم شورا که متشکل از افراد تحصیلکرده و باتجربه
شهر هستند انتظار دارند تا تکلیف استفاده یا عدم استفاده
شهروندان را از این پارک زیبا مشخص سازند تا این شائبه
بهوجود نیاید که در شهرداری خدای نکرده قاعده و قانونی
حاکم نیست.

