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خبر

پرداخت بیمه بیکاری به هفت هزار گیالنی
گیالن امروز- مدیرکل تامین اجتماعی گیالن ازپرداخت بیمه بیکاری 

به بیش از ۷ هزار شهروند گیالنی خبر داد.
»علی حسین نژاد« گفت: امسال بیش از ۷ هزار نفر از بیمه شدگان 
تومان  میلیارد   ۳۵ حدود  ماهانه  متوسط  طور  به  گیالن،  در  اجباری 

مقرری بیکاری از تامین اجتماعی استان دریافت کرده اند.
وی افزود: این تعداد مقرری بگیر بیمه بیکاری در گیالن، ۴ و ۳ دهم 
درصد از جمعیت ۱۶۵ هزار و ۸۴۴ نفری مقرری بگیران بیمه بیکاری 
تامین اجتماعی در کشور را شامل می شود. حسین نژاد گفت: تامین 
اجتماعی گیالن در سال ۱۴۰۰، در هر ماه به طور متوسط، بیش از ۲۵ 

میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به مشموالن پرداخت کرد.
از  گیالن  کارگر  خانه  تشکیالت  دبیر  این  از  پیش  است  ذکر  به  الزم 
مراجعه بالغ بر ۹ هزار کارگر گیالنی به سازمان تامین اجتماعی برای 

دریافت بیمه بیکاری خبر داده بود.
چندماهه،  موقت  قراردادهای  و  شغلی  امنیت  عدم  بود:  گفته  ایزدی   
به  منجر  دستمزد  افزایش  کرونا،  از  ناشی  رکود  و  اقتصادی  مشکالت 

تعدیل و اخراج کارگران از سوی کارفرمایان شده است.
بالغ بر ۴۰۰ هزار بیمه  الزم به ذکر است آمار جامعه کارگری استان 
هزار  تعداد ۱۵۱  ازاین  که  است  اجتماعی  تامین  سازمان  اصلی  شده 
بازنشسته و ۲۷۰ هزار نفر بیمه شده اجباری زیر نظر کارفرما در صنایع 
رانندگان،  ساختمانی،  بخش های  در  مابقی  و  تولیدی  کارگاه های  و 

بیمه های اختیاری و صنوف به فعالیت مشغول هستند.

فراگیری آموزش مهارتی توسط 
بیش از ۷۵۰۰ گیالنی

گیالن امروز- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیالن در سه ماه نخست 
امسال هفت هزار و ۷۳۷ نفر دوره آموزش های مهارتی را در مراکز دولتی 
و حرفه ای  فنی  قالب دوره های  آموزش ها در  این  فرا گرفته اند، گفت: 
با  در گفت وگو  پورنصیری  کاظم  ارایه شد.  در گیالن  متقاضیان  برای 
فارس با اشاره به فعالیت اداره کل فنی و حرفه ای گیالن اظهار کرد: در 
سه ماه نخست امسال هفت هزار و ۷۳۷ نفر دوره آموزش های مهارتی را 
در مراکز دولتی فرا گرفته اند و این آموزش ها در قالب دوره های فنی و 

حرفه ای برای متقاضیان در گیالن ارایه شد. 
و سیار  ثابت  مرکز،  دولتی  آموزش ها در سه بخش  اینکه  بیان  با  وی 
شهری و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی، آموزشگاه های آزاد فنی 
و حرفه ای و کارگاه های بخش خصوصی به جامعه هدف فنی و حرفه ای 
مراکز  توسط  آموزشی  دوره های  است، گفت:  ارایه شده  استان گیالن 
دولتی و بخش خصوصی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیالن برای 

افراد فاقد مهارت و جویای کار برگزار شد. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیالن با اشاره به اینکه در سه ماهه 
نخست امسال در بخش ثابت شهری ۵۱۸ هزار نفرساعت در قالب سه 
هزار و ۴۸۴ نفر دوره آموزش های مهارتی را دریافت کردند، افزود: در 
بخش کارگاه سیار شهری نیز ۱۲۷ هزار و ۵۳۷ نفرساعت در قالب ۷۶۳ 

نفر دوره آموزش های الزم مهارتی را فرا گرفتند. 
در  گیالن  و حرفه ای  فنی  آموزش  اداره کل  اینکه  بیان  با  پورنصیری 
راستای توانمندسازی افراد فاقد مهارت جویای کار توانست با همکاری 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  و  آموختگان  دانش  به  خصوصی  بخش 
آموزش های مهارتی به صورت ۸۳۰ نفر دوره در قالب ۱۳۶ هزار و ۲۱۲ 
ارایه دهد، تصریح کرد: برای زندانیان  نفر ساعت آموزش های مهارتی 
۵۳۵ نفردوره در قالب ۸۱ هزار ۶۱۷ نفرساعت، برای دانش آموزان ۷۰۸ 
نفردوره در قالب ۱۰۳ هزار و ۷۳۵ نفرساعت، ساکنان مناطق روستایی 
۴۴۷ دوره در قالب ۴۳ هزار و ۷۰ نفرساعت، دوره های مهارتی برگزار 
شد.   وی با بیان اینکه برای معتادان بهبود یافته نیز ۲۷۰ نفر دوره در 
قالب ۳۰ هزار و ۹۳۴ نفرساعت و سربازان وظیفه یک هزار و ۷۳۹ نفر 
دوره در قالب ۱۶۲ هزار و ۹۶۵ نفر ساعت آموزش های مهارتی ارایه شد، 
گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیالن دامنه وسیعی از مخاطبان 

را تحت آموزش های مهارتی قرار می دهد. 

تخریب یک واحد خدماتی در بستر 
تاالب بین المللی انزلی

گیالن امروز- دادستان بندر انزلی از اجرای حکم تخریب و قلع و قمع 
یک رستوران غیرمجاز در بستر تاالب بین المللی انزلی خبر داد.

با متخلفان و متصرفان عرصه  با تاکید بر برخورد  انزلی  دادستان بندر 
تاالب، با بیان اینکه این واحد خدماتی، بنایی با ۲۰۰ مترمربع در زمینی به 
مساحت هزار متر مربع غیرمجاز ساخته شده بود گفت: صاحب این واحد با 
استفاده از سازه های سخت و بدون مجوز این واحد خدماتی و رستوران را 
ساخته بود که با دستور دستگاه قضایی تخریب شد. اکبر سبحانی با اشاره 
به اینکه در ۶ ماه گذشته حکم تخریب ۳ واحد خدماتی و رستوران که به 
صورت غیرمجاز در تاالب ساخته شده بود صادر شد افزود: روند بررسی 

تخلفات واحد های خدماتی و اقامتی در حاشیه تاالب ادامه دارد.

سومین فصل از کاوش های 
باستان شناختی محوطه کهنه ماسوله

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  مدیر  امروز-  گیالن 
گیالن گفت: سومین فصل از کاوش های تخصصی باستان شناختی در 

محوطه باستانی کهنه ماسوله شهرستان فومن از امروز آغاز شده است.
ولی جهانی افزود: فصل سوم کاوش های این محوطه با حضور هیأتی 
متخصص از باستان شناسان با هدف دستیابی به اطالعاتی در خصوص 
آثار  تقریبی ماسوله قدیم، درک و شناسایی قدمت کهن ترین  وسعت 
موجود در این محوطه و علل احتمالی کوچ اهالی آن به شهر کنونی آغاز 
می شود. وی همچنین با اشاره به اینکه محوطه تاریخی کهنه ماسوله در 
سال ۱۳۷۰ توسط هیأتی به سرپرستی علی اصغر مقری و در سال ۱۳۹۱ 
باستان شناسان  از  همرنگ  بهروز  زنده یاد  سرپرستی  به  هیأتی  توسط 
این  نتیجه  افزود:  گرفت  قرار  کاوش  مورد  گیالنی  فقید  و  برجسته 
تا هشتم هجری قمری  به قرون پنجم  آثاری متعلق  کاوش ها، کشف 
و  استحصال  فلز،  کارگاه های ذوب  بنا های مسکونی،  از  بقایایی  شامل 
ساخت ادوات فلزی )چلنگری( و سفالینه های لعاب دار مربوط به دوران 

سلجوقی از این محوطه بوده است.

حکایتکارآفرینرحیمآبادیکهدستزنانسرپرستخانوادهرامیگیرد

دادستان الهیجان مطرح کرد: 

اقدامات خرابکارانه و عمدی دلیل کمبود آب کشاورزی در الهیجان
گیالن امروز- دادستان الهیجان با توجه به کمبود آب در روستاهای 
پایین و مشخص شدن اقدامات خرابکارانه و عمدی دستور فوری پیگیری 
به نهاد مربوطه را صادر کرد. به گزارش فارس ، ابراهیم انصاری دادستان 
الهیجان از اقدامات خرابکارانه در دریچه تنظیم خروجی آب در بعضی از 

مناطق روستایی همراه با شکستگی عمدی خبر داد.
انصاری  ابراهیم  کشاورزان،  شکایات  و  مردمی  گزارش های  به  توجه  با 
دادستانی الهیجان دستوراتی را برای برخورد با متخلفان، ضمن تشکیل 
پرونده برای افراد اخالل کننده در موضوع انتقال آب کشاورزی داده است.

مربوطه  به دستگاه های  دادستان الهیجان خطاب  از دستور  در بخشی 
مناطق  از  برخی  در  میدانی صورت  مشاهدات  که  این  به  نظر  با  آمده: 
روستایی، داللت بر این دارد که کانال های انتقال آب در بعضی از مناطق 
همراه با شکستگی به صورت عمدی بوده و یا این که در برخی از مناطق 

باالدست اقدامات خرابکارانه در دریچه تنظیم خروجی آب در جهت انتقال 
آب بر حسب برنامه زمان بندی شده انجام شده است.

همین امر موجب شده در برخی از مناطق اراضی پایین دست، کشاورزان 
با مشکل کمبود آب مواجه شوند، بر همین اساس ضمن تشکیل پرونده 

برای افراد اخالل کننده در موضوع انتقال آب کشاورزی؛ مقرر شد تا: 
۱-تعداد معدودی از دهیاری ها که تاکنون نسبت به معرفی میراب اقدام 

نکرده اند، در اسرع وقت اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورند. 
۲-اداره منابع آب با همکاری دهیاری ها وشوراها فورا نسبت به ترمیم و 
مرمت کانال های شکسته شده اقدام الزم را ظرف یک هفته آتی به عمل 

آورد. 
۳-اداره منابع آب و دهیاری ها نسبت به معرفی افرادی که مبادرت به 
تخریب کانال های عمومی آبرسانی کرده اند، در جهت تعقیب قضایی آنان 

اقدامات الزم را به عمل آورند. 
و  آبیاری  و  آب  منابع  اداره  و  انتظامی  مرجع  از  ترکیبی  ۴-گشت 

دهیاری های محل در جهت نظارت بر توزیع فعال می شوند. 
به موجب ماده ۶۸۷ از قانون مجازات اسالمی سال ۱۳۷۵، برای هر شخصی 
که در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و 
فاضالب و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی 
که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی 
یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب 
یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه 
منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد مجازات حبس از سه تا ۱۰ 
سال پیش بینی شده که در این خصوص ضمن تشدید نظارت ها، از ناحیه 

دستگاه قضایی نیز با جدیت نسبت به برخورد قضایی اقدام خواهد شد. 

گیالن امروز- کارآفرین رحیم آبادی با اشاره به مشکالت زندگی خود که 
گاهی پول خرید بیسکویت دخترش را نداشته است، گفت: برای نجات از 
هزار توی مشکالت زندگیم به فکر راه اندازی کارگاه تولید میوه های خشک 
در منزل افتادم اما سرمایه ای نداشتم، برای شروع کار چهار میلیون وام 

گرفتم و ۶ میلیون قرض کردم.
به گزارش فارس ، بانوان جامعه با تشکیل حدود نیمی 
با  از جمعیت کشور دارای توانایی های زیادی بوده که 
فعال  و  توجه  قطعاً  تحریم ها  و  کشور  کنونی  وضعیت 
کردن این ظرفیت بزرگ می تواند نقش تعیین کننده ای 

در اشتغال و رشد توسعه اقتصادی جامعه داشته باشد.
خانه  در  کار  بر  عالوه  ما  مادران  و  زنان  گذشته  در 
کشاورزی  یا  و  دامداری  فرش بافی،  مانند  فعالیت هایی 
داشتند و به نوعی به عنوان یک کارآفرین در کاهش 
جامعه  اقتصاد  و  خانواده  درآمد  افزایش  هزینه ها، 
زنان  کارآفرینی  زمان  مرور  به  که  باشند  نقش آفرین 
از  از فضای خانه به متن جامعه وارد شد به ویژه بعد 
پیروزی انقالب اسالمی نقش زنان در عرصه های مختلف 
از  پررنگ تر  تولیدی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 
گذشته شد و فضا برای رشد زنان فراهم تر شد، هر چند 
که تا رسیدن به حد مطلوب و جایگاه واقعی زنان الزم 

است این روند نمود بیشتری پیدا کند.
عبور از این جاده پرپیچ وخم شجاعت می خواهد

در شرایط کنونی جامعه ما که وضعیت اقتصادی چندان مطلوب نبوده و 
تورم و گرانی، معیشت خانواده ها را با چالش هایی روبرو کرده سرپرست 
خانوار بودن برای یک مرد در جامعه ما راه سختی است چه برسد که 
سرپرست خانوار یک زن باشد یقیناً این سختی ها برای او چند برابر می شود 
اما گاهی جبر روزگار سبب شده تا زنانی که در هزار توی مشکالت جامعه 
یک زندگی غیرتمندانه را انتخاب کردند با اعتماد به قابلیت های خود به 

این باور برسند که توانایی انجام کارهای بسیار بزرگ را دارند.
نوآور  و  پرتالش  توانمند،  قشری  عنوان  به  ایرانی  غیرت  با  شیرزنان 
توانسته اند با مسؤولیت پذیری و پشتکار خود در حوزه کارآفرینی نقش 
اما  کنند  ایفا  کشورمان  اقتصادی  توسعه  در  اشتغال  ایجاد  با  مؤثری 
کارآفرینی و شروع یک کسب و کار در جامعه برای زنان ما با مشکالت و 

چالش های زیادی روبرو است.
مرضیه حسین زاده یکی از هزاران بانوی سرزمین ما است که تحت تأثیر 
جبر روزگار و سختی های زیاد قرار گرفته اما هرگز تسلیم نشده اگر دیروز 
بر زمین افتاده بود امروز مشکالت از او انسانی قوی تر و با اعتماد به نفس 
باالتری ساخته تا از بلند شدن و حرکت کردن دوباره نترسد از دردها و 
رنج هایش کمک گرفته تا به خواسته هایش برسد این شد که امروز توانسته 

شجاعانه در جاده پرپیچ وخم کارآفرینی ورود کند و به موفقیت برسد.
 مقروض شدن کارآفرین دروغگو

این بانوی رحیم آبادی نداشتن شغل و استقالل مالی را یکی از بزرگ ترین 
به  افزود:  و  کرد  بیان  خانواده شدن  از سرپرست  پس  چالش های خود 
عنوان یک مادر دغدغه زیادی جهت فراهم ساختن یک زندگی خوب برای 
دخترم داشتم اما تالش های من با خیاطی کردن، بسته بندی ادویه جات، 
ساخت وسایل تزئینی و مانند اینها به نتیجه نرسید فشارهای زندگی به 
اندازه ای پیش رفت که گاهی قدرت خرید حتی یک بیسکوئیت را برای 
دخترم نداشتم مجبور بودم به بچه دروغ بگویم که چون موقع برگشت 

مغازه بسته بود نتوانستم برایش خوراکی بگیرم فشار مشکالت مالی تا 
بنابراین مجبور بودم به دنبال شغلی باشم که درآمد  این حد زیاد بود 
پایدارتری برایم فراهم کند و از طرفی هم مسئله نگهداری و رسیدگی از 
دخترم بود، بنابراین با تحقیقاتی که در اینترنت و فضاهای مجازی داشتم 

به فکر راه اندازی کارگاه تولید میوه های خشک در منزل افتادم.
این بانوی کارآفرین ادامه داد: برای شروع کار یک سرمایه ای نیاز بود اما 
من چیزی نداشتم در این ایام با مؤسسه حامیان مهر رحیم آباد که حدود 
۵۰۰ عضو زن سرپرست خانوار دارد آشنا شده بودم با حمایت های این 
مؤسسه توانستم از بهزیستی یک وام چهار میلیونی بگیرم ۶ میلیون از 
جای دیگر قرض کردم تا توانستم یک دستگاه میوه خشک کنی کوچک 

تهیه کنم.
این کارآفرین رحیم آبادی کارش را ابتدا از منزل شروع کرد با استفاده 
از کالس های مجازی و کمک از افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند 
مهارت های خودش را در تولید میوه خشک باال برد و تالش کرد با افزایش 
مهارت و باال بردن کیفیت محصوالت  خود بتواند با سایر تولید کنندگان 

رقابت کند.
با تولید میوه های خشک بحث بازاریابی و فروش محصوالت مطرح بود که 
حسین زاده در این خصوص می گوید: خودم مغازه به مغازه برای معرفی 
محصوالت تولیدی می رفتم چون تولید میوه خشک یک کار جدید و نویی 
است ابتدا فروش زیادی نداشتم اما به مرور که جلو رفتم مهارت و تخصص 
الزم برای باال رفتن کیفیت محصوالتم را بیشتر پیدا می کردم این بود که 
هر کسی برای بار اول از تولیدات ما می خرید مشتری می شد، خدا رو شکر 
پس از گذشت چهار سال امروز فروش محصوالتم خیلی خوب شده نه 
تنها در سطح شهرستان رودسر و استان گیالن بلکه به استان های دیگر و 

حتی خارج از کشور هم فرستاده شده است.
وی با اشاره به استقبال مصرف کنندگان از محصوالت تولیدی و انگیزه 
گرفتن برای گسترش و ارتقای کارش گفت: آرام آرام به فکر گسترش و 
ارتقای کار افتادم این بار توانستم از بهزیستی ۵۰ میلیون وام بگیرم با این 
پول انباری منزلم را تعمیر و آن را به یک کارگاه تبدیل کردم و به مرور 
توانستم تجهیزات کارگاهم را فراهم کنم که امروز در این کارگاه بیش 
از ۷۰ نوع محصول از انواع میوه های خشک، گیاهان دارویی، پودرهای 

ادویه، حبه های خرما و لواشک و ترشک که می توانند به عنوان یک میان 
وعده سالم برای بچه ها و خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد تولید و به 

فروش می رسد.
این بانوی رحیم آبادی به قامت یک مرد با به دوش کشیدن بار مسؤولیت 
و  برخاست  معاش  برای  نیاز  از  زندگی 
به خوبی صرف  را  فعل خواستن  توانست 
کند، با وجود فراز و نشیب های بسیار در 
مقابل مشکالت و فشارها عقب نشینی نکرد 
و با توکل به خدا، پشتکار و ریسک پذیری 
ایده های خود را اجرایی و امروز به عنوان 
منطقه  سطح  در  موفق  کارآفرین  یک 
یافته  گسترش  آنقدر  کارش  است  مطرح 
که به تنهایی قادر به پاسخگویی تقاضاهای 
مشتری نیست و تعدادی از زنان سرپرست 
مهر  حامیان  مؤسسه  عضو  که  خانواری 
تولیدی اش  کارگاه  در  هستند  آباد  رحیم 
خوشبختانه  و  می کنند  همکاری  او  با 
برای بیش از ۱۰ نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

مالی  مشکالت  با  قبل  چندی  که  بانویی 
فراوان دست و پا می زد و از فراهم کردن 
به  اعتماد  با  توانسته  امروز  بود  ناتوان  برای دختر خردسالش  حداقل ها 
نفس و باور به توانایی هایش برای کنترل زندگی خود تصمیم سازی کند 
و شجاعانه قدم بردارد و روی پاهای خود بایستد، از دردها و رنج هایش 
موفق،  اما  محدود  چند  هر  کسب وکارش  راه اندازی  با  و  بسازد  فرصتی 
سفره ای پهن کند تا خانواده هایی که وضعیت مشابه روزگار گذشته او را 
دارند هم از این سفره بهره مند شوند. حسین زاده با اشاره به اینکه تعدادی 
از زنان سرپرست خانواری که عضو مؤسسه حامیان مهر رحیم آباد هستند 
آرزوهایش گفت:  از  با مهربانی  فعالیت می کنند،  تولیدی اش  کارگاه  در 
دوست دارم آن قدر کارم گسترش پیدا کند تا با مشغول به کار شدن زنان 
سرپرست خانوار بیشتری در این کارگاه، خانواده های زیادتری به درآمد 
برسند و خوشحال باشند که می توانند نیازهای زندگی شان را تأمین کنند 
همان طور که خودم دوست دارم دخترم شاد و خوشبخت زندگی کند 
همیشه آرزو می کنم تمام کودکان سرزمینم با شادی زندگی کنند مبادا 
محرومیت که آفتی است برای خانواده ها سبب شود تا کودکی در وضعیت 

سخت و رنج آور بزرگ شود.
بانوی مهربانی که دوست دارد به بانوان دیگر کمک کند

کردن  توانمند  چگونگی  خصوص  در  رحیم آبادی  کارآفرین  بانوی 
خانواده های بیشتر و محقق کردن رویاهایش گفت: این کارگاه تولیدی 
مسیر  این  در  اما  است  دارا  را  بیشتر  افراد  برای  اشتغال  ایجاد  ظرفیت 
به حمایت های مسؤوالن امر نیز نیازمندم تا بتوانم با گسترش و ارتقای 

کارگاه تولیدی ام زنان سرپسرست خانوار بیشتری را صاحب شغل کنم.
حضور زنان در عرصه های اقتصادی و کارآفرینی همواره با مشکالتی همراه 
است اما برخالف سختی ها و مشکالت این عرصه، افزایش اعتماد به نفس 
تا  است  این مسیر ضروری  در  اثبات کردن خود  برای  ریسک پذیری  و 
بتوانیم شجاعانه برای دستیابی به خواسته هایمان گام برداریم یادمان باشد 
هر آدم موفقی حداقل یک بار شکست خورده و به موفقیت نخواهیم رسید 

مگر از حرکت کردن نترسیم و هرگز تسلیم نشویم.

ساماندهی حریم »دریاچه عروس« حلیمه جان
مهری شیرمحمدی

روستای »حلیمه جان« واقع در شهرستان رودبار، از وقتی بر سر زبان ها 
افتاد که آب رودخانه را به نحوی هدایت کردند که سل روستا به شکل 

زیبایی شکل گرفت. دریاچه و یا به زبان گیلکی »َسل« روستای 
حلیمه جان، در میان درختان جنگلی، منظره دلفریبی ایجاد کرده 
است و از زمانیکه این دریاچه زیستگاه پرندگان و آبزیان گردید، 
به  اکوتوریسم  فرهنگ  که  آنجا  از  اما  شد.  هم  گردشگران  مقصد 
شد  و  آمد  بار  هر  با  است،  نشده  تبیین  گردشگران  برای  خوبی 
مسافران به ویژه در زمان های پیک مسافر، شاهد تخریب طبیعت 
اطراف دریاچه از یک سو و انباشت زباله ها و پسماندهای خوراکی 

در حریم دریاچه هستیم.
دریاچه ای که بخاطر زیبایی محصورکننده اش، »دریاچه عروس« 
لقب گرفته و از همین رو برخی از اهالی رودبار، عکس های یادگاری 

جشن ازدواج خود را در حریم این دریاچه می گیرند.
روستای »حلیمه جان« در بخش رحمت آباد، شهرستان رودبار قرار 
دارد. تابلوی ورودی روستای حلیمه جان پیش از رسیدن به تونل 
رودبار در مسیر قزوین به رشت نصب شده است. بنابر آنچه بر تابلوی 
معرفی روستا نوشته شده، قدمت روستای حلیمه جان به هزاره دوم 

قبل از میالد می رسد. ورودی روستا شالیزارهایی است که در زیر آفتاب 
تند این روزها قد می کشند، اما دریاچه نه در جلگه که در ارتفاع کوهپایه 
قرار گرفته است. جاده پیچ درپیچ حلیمه جان را که به سمت کوه باال 
بروید، در نهایت به دشت همواری می رسید که پوشیده از درختان جنگلی 
است. دریاچه در میانه درختان قرار گرفته و تصویر این درختان تنومند 
بر آب افتاده است. اهالی روستا با راه اندازی قایق های پدالی و پارویی، 
فرصتی برای کسب درآمد از مسافران یافته اند. با پایین رفتن خورشید از 
مدار خود، آخرین شعله های خورشید بر امواج دریاچه می افتد و گویی بر 

سطح آب اکلیل پاشیده  اند.
یکی از اهالی روستا در وجه تسمیه این دریاچه می گوید: آب دریاچه در 

زمان های مختلف روز، تغییر رنگ می دهد و بسته به جهت نور خورشید، 
به یک رنگ در می آید و هر بار زیبایی خاصی دارد. به همین دلیل به آن 

دریاچه عروس می گویند.

معماری بافت خانه های روستا تقریبا دست نخورده باقی مانده است و 
برخی از خانه هایی که هنوز هویت معماری روستایی را حفظ کرده اند، 
تبدیل به »مسافرکاشانه« شده و پذیرای گردشگرانی است که روستای 
حلیمه جان را مقصد گردشگری خود انتخاب کرده اند. در حال حاضر ۲۵ 
خانه مسافر در روستا فعال است. در اطراف دریاچه نیز چندآالچیق و کافه 

راه اندازی شده تا به مسافران خدمات دهند.
اطراف  پور« صاحب »کافه دریاچه عروس«، می گوید:  » محمد حاجی 
این دریاچه همیشه مقصد مسافران بوده و هست. چه مسافرانی که از 
استان های دیگر می آیند و چه آنهایی که از رشت و سایر نقاط گیالن 
می آیند. حلیمه جان چون در کوهپایه قرار گرفته، هوای خنک و مطلوبی 

دارد.
گالیه حاجی پور اما، عدم رعایت نظافت از سوی مسافران و گردشگران 
است و می گوید: در حریم دریاچه چند سطل زباله تعبیه شده و از سوی 
دهیاری یک نفر مسئول نظافت و پاکسازی حریم دریاچه شده 
است، ولی پاسخگوی اینهمه بی مباالتی نیست. نه تنها حریم 
دریاچه بلکه داخل دریاچه هم زباله می ریزند. بیشتر اوقات داخل 
کیسه های  نوشیدنی،  و  آب  بطری های  انواع  دریاچه،  حاشیه  و 
به  هم  حیوانات  و  می ریزند  خوراکی  پسماندهای  و  پالستیکی 

سوی این پسماندها هجوم می آورند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن در 
پاسخ به این سئوال که معاونت گردشگری این اداره چه برنامه ای 
دارد،  جان  حلیمه  گردشگران  به  خدمات  کیفی  افزایش  برای 
و  رودبار  شهرستان  فرماندار  با  نشست هایی  تاکنون  می گوید: 
اعضای شورای تامین این شهرستان برگزار شده تا راهکارهایی 
برای افزایش کیفیت خدمت رسانی به گردشگران و جلوگیری از 
انباشت زباله پیرامون دریاچه و پیشگیری از خسارات احتمالی به 

این طبیعت زیبا داشته باشیم.
جنگل  مجموعه  ساماندهی  طرح  می افزاید:  جهانی«  ولی   «
کار  دستور  در  رودبار  شهرستان  حلیمه جان  روستای  عروس  دریاچه  و 
قرار  استان گیالن  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث   اداره کل 

دارد و به زودی فاز اول آن اجرایی می شود.
وی یادآور می شود: در فاز اول این طرح؛ احداث سرویس های بهداشتی، 
نماز خانه، فضای پارکینگی و اسکان موقت برای مسافران درساماندهی 

حریم دریاچه پیش بینی شده است.
جهانی ابراز می دارد: طرح ساماندهی دریاچه حلیمه جان به شکل پایلوت 
در شهرستان رودبار اجرا می شود و در گام های بعدی به منظور توسعه 
سایر  در  گیالن،  طبیعت  از  حفاظت  و  سو  یک  از  گردشگری  رونق  و 

شهرستان ها نیز عملیاتی می شود.


