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محمد بینا، سرپرست روابط عمومی 

و تشریفات استانداری گیالن شد
گیالن امروز- محمد بینا به عنوان سرپرست روابط عمومی و 

تشریفات استانداری گیالن منصوب شد.
را  بینا  محمد  حکمی،  صدور  با  گیالن  استاندار  عباسی  اسداله 
به عنوان سرپرست معاونت روابط عمومی و تشریفات دفتر استاندار 
منصوب کرد. در حکم استاندار گیالن آمده است: با توجه به سوابق 
و تجربیات شما، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت 
روابط عمومی و تشریفات دفتر استاندار گیالن منصوب می شوید.

توفیقات روز افزون تان را در راستای تحقق اهداف عالیه انقالب 
اسالمی و اجرایی شدن برنامه ها و سیاست های دولت مردمی در 
ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و تحت رهنمودهای حکیمانه 

مقام معظم رهبری از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

گیالنی ها امسال ۱۳ درصد بیشتر 
خون اهدا کردند

نگهداری  و  جذب  برنامه ریزی،  دفتر  رئیس  امروز-  گیالن 
اهداکنندگان انتقال خون گیالن گفت: مردم نوعدوست استان در 
نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۲.۶۴ درصد 

بیشتر خون اهدا کردند.
نیمه  کرد:  عنوان  ایرنا  با  گو  و  در گفت  پور  ایزدی  دکتر گیتی 
نخست امسال بیش از ۵۱ هزار نفر برای اهدای خون به پایگاه های 
انتقال خون گیالن مراجعه کردند که از این تعداد ۴۴ هزار و ۶۷ 
نفر موفق به اهدا شدند. وی با بیان اینکه از مجموع اهداکنندگان 
نیمه نخست امسال، ۶ هزار و ۸۵۰ نفر برای اولین بار خون اهدا 
کردند، افزود: ۲۴ هزار و ۱۹۱ نفر از اهداکنندگان مستمر و ۱۳ 

هزار و ۲۶ نفر باسابقه هستند.
انتقال  اهداکنندگان  نگهداری  و  برنامه ریزی، جذب  دفتر  رئیس 
خون گیالن بیان داشت: اهداکنندگان بار اول نیز در نیمه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل یک هزار و ۸۶۶ نفر افزایش 
یافته  است. وی درباره افزایش آمار بار اولی ها برای اهدای خون در 
سال جاری عنوان کرد: تیم های سیار انتقال خون استان با حضور 
بار اولی ها برای مشارکت  در مکان های جدیدتر موفق به جذب 
در امر انسان دوستانه شده اند که این برنامه در نیمه دوم با قوت 

استمرار می یابد.
انتقال  اهداکنندگان  نگهداری  و  برنامه ریزی، جذب  دفتر  رئیس 
خون گیالن گفت: از مجموع اهداکنندگان خون در ۶ ماه گذشته، 

هزار و ۶۱۳ نفر زن و ۴۲ هزار و ۴۵۴ نفر مرد هستند.
وی با بیان اینکه اهدای خون بانوان نیز در نیمه نخست امسال 
افزایش یافته است، اضافه کرد: در نیمه نخست پارسال از مجموع 
دهنده  نشان  که  بودند  زن  نفر   ۵۰۲ و  هزار  یک  خون  اهدای 

افزایش ۱۱۱ نفری است.

کشف ۱۵ تن مرغ زنده بدون مجوز 
حمل در جاده رشت- رودبار

گیالن امروز- فرمانده انتظامی گیالن از کشف بیش از ۱۵تن 
رشت-  جاده  در  کامیون  پنج  از  حمل  مجوز  بدون  زنده  مرغ 
رودبار خبر داد و گفت: پنج نفر در این رابطه به مرجع قضایی 
معرفی شدند.سردار عزیزاله ملکی در گفتگو با رسانه ها با اشاره به 
دریافت گزارشی مبنی بر انتقال مرغ زنده بدون مجوز از گیالن 
به سایر استان ها اظهار کرد: بررسی موضوع در دستور کار پلیس 
بررسی های صورت گرفته و صحت  به  اشاره  با  قرار گرفت. وی 
موضوع افزود: قرار بود این مرغ ها با ۵ دستگاه کامیون به خارج 
از استان گیالن منتقل شود. فرمانده انتظامی گیالن در ادامه با 
اشاره به بررسی خودروهای عبوری در مسیر رشت- رودبار گفت: 
در بازرسی های انجام شده ۱۰ هزار و ۶۷۰ قطعه مرغ زنده بدون 
مجوز حمل و بهداشت به وزن تقریبی ۱۵ تن و ۸۰۵ کیلوگرم 
کشف شد. وی با بیان اینکه این میزان مرغ در بازرسی از پنج 
کامیون کشف شد، ادامه داد: ارزش تقریبی مرغ های کشف شده 
۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. سردار ملکی با 
اشاره به دستگیری پنج نفر در این رابطه اضافه کرد: متهمان برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رشد۱۰ درصدی صادرات کاالهای 
غیرنفتی از گمرکات گیالن

کاالهای  صادرات  گفت:  گیالن  گمرکات  ناظر  امروز-  گیالن 
غیرنفتی از گمرکات گیالن از ابتدای امسال تا کنون نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
صادق برزگر در گفت و گو با مهر با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی 
گیالن  گمرکات  در  وزنی  نظر  از  نفتی  غیر  کاالهای  صادرات 
اظهار کرد: کاالهایی نظیر محصوالت نباتی، محصوالت معدنی و 
مصنوعات آن، محصوالت شیمیایی، پالستیکی، صنایع غذایی از 
مبدا گمرکات گیالن به کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، 
گرجستان، افغانستان، اوکراین، ترکمنستان و بالروس صادر شده 
کاالهای  دالری  ارزش  درصدی  رشد ۳۱  به  اشاره  با  وی  است. 
صادراتی از گمرکات گیالن در شش ماهه نخست امسال افزود: 
در این مدت ۶۷۱ هزار و ۶۲ تن کاال شامل غالت )گندم، جو، 
ذرت و نهاده های دامی(، گوشت و روغن، چوب و تخته، محصوالت 
از  آن  قطعات  و  آالت  ماشین  و  چوب  خمیر  کاغذ،  شیمیایی، 

گمرکات گیالن وارد کشور شده است.
 ۵۸۰ از  بیش  را  وارداتی  کاالهای  ارزش  گیالن  گمرکات  ناظر 
از  کاالها  این  داد:  ادامه  و  برشمرد  دالر  هزار  و۷۷۷  میلیون 
متحده  امارات  آذربایجان،  چین،  قزاقستان،  روسیه،  کشورهای 
عربی، اوکراین، ترکیه، اکوادور در گمرکات گیالن ترخیص شده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش دالری ۲۴ 

درصد و از نظر وزنی هفت درصد کاهش داشته است.
برزگر به افزایش ۲۷۵ درصدی ترانزیت خارجی مبدا از گمرکات 
گیالن در سال جاری گفت: در شش ماهه نخست امسال ۲۹۶ 
هزار و ۸۵۰ تن کاال خارجی از مبدا گمرکات استان ترانزیت شده 
و آمارها بیانگر ترانزیت خارجی مقصد به میزان ۲۳۷ هزار و ۹۸۲ 

تن کاال در این مدت است.
وی با اشاره به افزایش ۵۵ درصدی ترانزیت خارجی مقصد کاال در 
گمرکات گیالن افزود: در شش ماهه نخست امسال ۸۰ تن کاال به 
ارزش ۳۱۸ هزار و ۴۰۰ دالر به صورت چمدانی از گمرکات گیالن 
صادر شده که از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر دالری ۸ درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
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ایجاد موزه های تخصصی و سایت موزه در گیالن؛ وعده هایی که 
از جلسات فراتر نمی رود

مهری شیرمحمدی
اعالم  گیالن  استان  دستی  صنایع   و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کرده همزمان با »روز جهانی گردشگری« بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی 
تاریخی برای بازدید از عموم رایگان بود که البته این خدمات برای موزه هایی 

اعمال شد که  تحت پوشش اداره میراث فرهنگی گیالن بودند.
اگر اخبار مربوط به موزه های گیالن را دنبال کنید، می بینم در سال های اخیر 
تعداد موزه های وعده داده شده، بیش از موزه هایی است که راه اندازی شده.  

درچند سال اخیر برخی از موزه های تازه تاسیس، موزه هایی 
است که با سرمایه و همت بخش خصوصی و تنها با صدور 

مجوز از سوی اداره میراث فرهنگی ایجاد شده است.
موزه های تحت پوشش اداره میراث فرهنگی گیالن شامل:

موزه باستان شناسی مردم شناسی رشت که در واقع موزه 
خان  حسین  میرزا  تاریخی  خانه  در  و  بوده  گیالن  مادر 

کسمایی احداث شد.
جاده  در  واقع  رشت،  شهرستان  در  روستایی  میراث  موزه 

سراوان.
عمارت  در  بتازگی  که  رشت  شهر  در  دوزی  رشتی  موزه 

تاریخی کاله فرنگی به بهره برداری رسید.
موزه حصیر در روستای فشتکه شهرستان خمام که اخیرا با 

تجهیز حمام تاریخی روستا به بهره برداری رسید. 
موزه تاریخ چای در شهر الهیجان که سالها قبل با اعمال 
راه  ایران،  پدر چای  السلطنه،  کاشف  آرامگاه  در  تغییراتی 

اندازی شده است.
موزه مردم شناسی دیلمان در حمام تاریخی میربلوک در 
شهر دیلمان. این حمام در تملک شهرداری این شهر است.

موزه سنجش و وزن در بخشی از مدرسه تاریخی شاهپور 
رشت که با اهدای اشیای یک مجموعه دارخصوصی مهرماه 

۱۳۹۹ ایجاد شد.
موزه نهضت جنگل در خانه تاریخی میرزا کوچک جنگلی. این ساختمان 

تاریخی در تملک شهرداری رشت است.
موزه نیروی دریایی در شهر انزلی.

و موزه های خصوصی استان  هم شامل:
موزه مردم شناسی در روستای قاسم آباد که توسط »قاسم اصالنی قاسم 

آبادیان« در ملک شخصی ایجاد شده است.
موزه مردم شناسی عشایر در ملک شخصی بهمن جلیلی)معلم بازنشسته( 

واقع در ییالق سوباتان.
موزه ونگارد، موزه تخصصی جنگ جهانی دوم در شهر الهیجان که توسط 

یک مجموعه دار ۱۹ ساله و در ملک پدرش ایجاد شده است.
کافه موزه در شهر رشت که توسط یک مجموعه دار احداث شده است.

حاال نگاهی داریم به موزه های تخصصی که ایجاد آن بارها در رسانه ها عنوان 
می شود. این وعده الاقل طی پنج سال گذشته از سوی مدیران کل میراث 
فرهنگی گیالن بارها بارها مطرح شده و حاال مدیرجدید میراث فرهنگی 
گیالن- که پیش از این چندین سال معاون میراث فرهنگی بود- یک بار 
باستان  امیدواریم،  هم  ما  می شود.  تکرار  خبری اش  نشست های  در  دیگر 

شناس باتجربه ای که از بدنه میراث فرهنگی از بهمن سال گذشته قبای 
مدیرکلی میراث فرهنگی گیالن را پوشیده است، الاقل در ۲ سال باقی مانده 

خدمتش بتواند موزه های تخصصی وعده داده شده را ایجاد کند.
نیازمند  موزه هایی که اگر ساختمان آنها هم آماده باشد، برای تجهیز آن 
بودجه هنگفتی است. هرچند بررسی خبرهای پرتال میراث فرهنگی گیالن 
نشان می دهد، ولی جهانی مرتب در جلسات خود با مدیران میراث فرهنگی 
این  اندازی  راه  پیگیر  محلی،  مسئوالن  و همچنین  گیالن  شهرستان های 

موزه هاست. غالب این موزه ها قرار است در ساختمان های تاریخی احداث 
شود که عموما ملک دولتی هستند.

 برای یادآوری، برخی از این موزه ها و سایت موزه هایی که قرار است احداث 
شود، نام می برم:

موزه بلدیه و مردم شناسی در عمارت تاریخی بلدیه رشت. این بنا در تملک 
شهرداری رشت بوده و هنوز مراحل اولیه مرمت آن سپری می شود.

موزه هنرهای معاصر در ساختمان تاریخی مریضخانه بلدیه.  این بنا در تملک 
شهرداری رشت بوده و نیاز به مرمت اساسی دارد.

خانه موزه مشروطه در ساختمان تاریخی نخستین شهردار رشت. این بنا در 
تملک شهرداری رشت بوده و چندسالی است وعده مرمت و تغییرکاربری 

آن مطرح می شود.
موزه خوراک در کلبه روستایی شهر رشت.

موزه صنعت چاپ در چاپخانه قدیمی زربافی. این بنا مالکیت خصوصی دارد.
تملک  در  بنا  این  ابریشمی رشت.  تاریخی  عمارت  در  فنون  و  علوم  موزه 

دانشگاه گیالن است.
موزه تاریخ آموزش و پرورش در مدرسه تاریخی فروغ رشت؛ موزه نجوم در 

خانه تاریخی جعفر علوی واقع در شهر رشت؛ موزه ابریشم در کارخانه ابریشم 
کشی فالطوری در شهر الهیجان. این کارخانه متروکه یادگار روزگاری است 
که تولید و تجارت ابریشم الهیجان در دست شرکت های یونانی همچون 
فالطوری و برادران السقاریدیس بود؛ موزه شیالت در مجموعه تاریخی بندر 
کیاشهر. این مجموعه در تملک اداره شیالت است؛ موزه مردم شناسی شهر 
سیاهکل در ساختمان تاریخی سرهنگ عضدی. این بنا سال ها قبل از سوی 
وراث به اداره میراث فرهنگی فروخته شد ولی عدم مرمت و آتش سوزی 

عمدی، این بنا را بشدت دچار آسیب کرده است.
موزه مردم شناسی تالش در ساختمان تاریخی کاخ سردار 
امجد واقع در میدان امام شهر تالش که مصادره و در تملک 

سپاه منطقه است.
موزه زیتون در شهر رودبار در ساختمانی که شهرداری این 

شهر وعده داده است.
موزه سکه در عمارت تاریخی قندچیان شهر انزلی که در 

مالکیت بانک ملی است.
موزه تاریخ عدلیه در عمارت تاریخی رمضان اف انزلی که در 

تملک دادگستری این شهر است.
موزه مدرسه در مدرسه تاریخی مهدخت شهر انزلی.

و  آموزش  تاریخی  ساختمان  در  پرورش  و  آموزش  موزه 
پرورش شهر رودسر.

موزه مردم شناسی لنگرود در ساختمان تاریخی اداره نوغان 
لنگرود.

باشی  منجم  و  دریابیگی  تاریخی  خانه های  کاربری  تغییر 
شهر لنگرود که اولی در یک آتش سوزی عمدی ویران و 
بخش هایی از عمارت منجم باشی نیز توسط وراث نوسازی 

شده است.
موزه باستان شناسی تالش در حمام تاریخی مریان در ییالق 

مریان شهرستان تالش.
ایجاد سایت موزه گسگر در شهر تاریخی گسگر، واقع در شهرستان صومعه سرا.
ایجاد سایت موزه مارلیک در چراغعلی تپه شهرستان رودبار. این تپه تاریخی 
سال ۱۳۴۲ توسط دکتر نگهبان و تیمش حفاری و جام های طالی سالطین 

آماردها در آن کشف شد.
ایجاد سایت موزه سنگ قبور اسالمی در تپه تاریخی پنج پیران شهر الهیجان.
ایجاد سایت موزه سنگ قبور اسالمی در بقعه شیخ محمد خیوی شهرستان 

آستارا
ایجاد سایت موزه سنگ قبور اسالمی در حیاط اداره بلدیه و در مجاورت قبر 

استاد ابوجعفر الثومی
و سه مورد آخر، برای نگارنده الاقل این تداعی را می کند که سنگ قبورهای 
مکشوفه در حفاری های باستان شناسی گیالن، دنبال مکانی برای نمایش 

است و هربار گزینه ای مطرح می شود.
مشخص نیست چندسال دیگر باید منتظر ماند تا موزه های تخصصی- که 
مدیر میراث فرهنگی وعده داده است- احداث شود. موزه هایی که مهمترین 
ادارات دولتی  تاریخی در تملک  بناهای  مالکان  نگاه  نوع  تغییر  مولفه اش، 
است که هویت های معماری گیالن را از حصار ساختمان اداری خارج کنند.

گیالن امروز- سازمان جهانی جهانگردی شعار سال را به دوباره فکر کردن 
برای گردشگری اختصاص داده و با اعالم اقبال گردشگران از موزه ها و بناهای 
تاریخی گیالن به نظر می رسد این مکان ها می تواند به عنوان مقاصدی برای 
بازاندیشی و برنامه ریزی در توزیع و مدیریت سفر گیالن مورد اهتمام قرار گیرد.

سازمان جهانی جهانگردی با هدف احیاء گردشگری با رویکرد جامعه محلی، 
محیط زیست و اقلیت ها با اولویت انعطاف پذیری در فعالیت های گردشگری 
شعار سال را به دوباره فکر کردن برای گردشگری اختصاص داده و گیالن 
سراسر شگفتی است و شاید اکو موزه ای فراخ بر بلندای ایران که بیش از همه 
به اقلیم خوش شناخته می شد اینک میراث باستانی اش با حدود ۲ میلیون 
بازدید کننده تا پایان نیمه امسال جاذبه ای مورد اقبال، نیازمند برنامه ریزی 

است.
آماده سازی مقاصد جدید، راهکاری برای مدیریت سفر

بعد از پشت سر گذاردن نوروزی شلوغ با آغاز فصل تابستان ده ها میلیون 
گردشگر وارد گیالن شدند و چهره شهرها و جاده های استان به طور واضحی 
دگرگون شد و ایجاد برخی شرایط و تنگناهای ناشی از این حضور زمینه 
آزردگی جامعه بومی را فراهم کرد و در این خصوص محقق گردشگری مشاور 
پروژه های توسعه مدیریت مقاصد سفر و همکار پروژه های گردشگری بین 
المللی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: کرونا فروکش کرد انرژی مردم برای 
سفر به یکباره رها شد و حجم زیادی از مسافر کشور را فراگرفت و در این بین 
مقاصدی چون گیالن و مازندران در صدر مقاصد سفر گردشگران قرار گرفتند 

که چه بسا بسیار بیش از ظرفیت و امکانات این مناطق است.
فرزاد رشیدی اظهار داشت: در بحث مدیریت سفر، توزیع گردشگر بسیار مهم 
است بطوریکه در توزیع سفر و گردشگری باید مقاصد جدیدی معرفی شود؛ 
برای نمونه کشور آذربایجان برای کنترل ورود گردشگر از گردشگران ایرانی 
ویزا می خواهد چرا که محدودیت مقصد سفر دارد اما کشور ترکیه خالف آن 

است، نه تنها ویزا نمی خواهد بلکه با افزایش مقاصد گردشگری سعی در جذب 
گردشگر ایرانی دارد.

مشاور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، توزیع گردشگر 
را برای جلوگیری از هجوم مسافر به یک یا چند نقطه بسیار حائز اهمیت 

دانست و
گفت: در واقع کشور ما و به همان نسبت خطه گیالن باید مقاصد گردشگری 
را افزایش دهد تا توزیع مناسب تری صورت گیرد و هم فشار سفر بر مناطق 
شمالی کشور کمتر شود و هم در خود استان های شمالی می بایست مقاصد 
گردشگری جدید معرفی شود که بار سفر بر یک یا چند مکان استان متمرکز 

نشود.
رشیدی گفت: امسال اولین سالی بود که اعالم تکمیل ظرفیت برای برخی از 
شهرستان ها و استان ها صادر شد که این خود بخشی از مدیریت سفر است 
و تالش می شود جریان های گردشگری به دیگر مناطق سوق داده شده و یا 
از ورود گردشگران به برخی مقاصد جلوگیری کند؛ این توزیع، اتفاق خوبی در 

بخش مدیریت سفر و الزمه آن یعنی ایجاد مقاصد جدید می کند.
موزه ها و بناهای تاریخی گیالن مقاصدی قابل اعتنا در گردشگری

شعار روز جهانی گردشگری »بازاندیشی در گردشگری« تعریف شده است و 
هفته گردشگری در گیالن همزمان با سراسر کشور از پنجم مهرماه با  شعار 
ملی   »رویش اندیشه های نو در گردشگری ایران« آغاز شده و مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن عالوه بر اعالم ورود برآورد ۵۳ 
میلیون مسافر به گیالن و اقامت ۴۲ میلیون نفرشب طی شش ماهه نخست 
امسال گفت: طی این مدت یک میلیون و ۸۹۴ هزار و ۸۵۰ نفر از موزه ها 

بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان بازدید کردند.
ولی جهانی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: این تعداد بازدید کننده از اماکن 

تاریخی نسبت به دوره مشابه ۱۷۰ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: موزه میراث روستایی، قلعه رودخان و ماسوله بیشترین بازدید 
کننده را به خود اختصاص می دهد در حالی که در این خطه ۵ هزار اثر تاریخی 
و فرهنگی شناسایی شده و یک هزار و ۲۲۰ اثر تاریخی شامل بناهای تاریخی و 
محوطه ها در فهرست ملی به ثبت رسیده و غار دربند، قدیمی ترین سکونتگاه 
بشر اولیه با بیش از ۲۳۰ هزار سال در رودبار مورد شناسایی قرار گرفته است.  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن ضمن خبر دادن 
از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی مسافران ورودی به استان می گوید: با این حجم 
مسافر غافلگیر شده ایم  و همه بخش های استان از ییالقات تا مناطق روستایی 

و شهرها مملو از مسافر است.
ولی جهانی می افزاید: مدیریت سفر جزو سیاست های کالن و نیازمند برنامه 
ریزی است؛ جلسات هم اندیشی در این خصوص ادامه دارد و بعد از پشت سر 
گذاردن این پیک سفر تصمیمات جدی تری در خصوص مدیریت سفر اتخاذ 
می شود؛ اما موزه ها و بناهای تاریخی گیالن مقاصدی قابل اعتنا هستند و در 
همین راستا از سال گذشته تاکنون ۱۲ موزه اختصاصی ایجاد شده و با این 

تعداد مجموع موزه های گیالن به ۲۵ موزه افزایش یافته است.
۲۵ موزه در گیالن فعال است و ۱۲ مورد آن تخصصی است که آخرین مورد 
در زمان حاضر موزه حصیر بافی روستای فشتکه است و  بازدید از موزه ها و 
اماکن فرهنگی زیر پوشش این اداره کل روز جمعه هشتم مهرماه به مناسبت 

هفته گردشگری رایگان اعالم شده است.
موزه حصیر فشتکه، چادر شب بافی قاسم آباد رودسر، رشتی دوزی، آسیاب 
ماسوله، جنگ جهانی دوم الهیجان و پست رشت  برخی از موزه های یادشده 
است و راه اندازی موزه های تخصصی در سطح شهرستان های مختلف گیالن 
یکی از اولویت های اصلی  اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گیالن به منظور انتقال فرهنگ و تمدن غنی مردمان گیالن به نسل های آینده 

و معرفی این ظرفیت ها به گردشگران داخلی و خارجی است.

بناهای تاریخی؛ مقاصدی برای بازاندیشی در گردشگری گیالن 

گیالن امروز- فرماندار شهرستان بندرانزلی گفت: اگر به موقع فکری برای 
با معضل سیل  نزدیک  آینده  نکنیم، در  بندرانزلی  تاالب  حوضچه پر شده 
مواجه می شویم. محمد پور خوش سعادت در دومین جلسه پدافند غیر عامل 
شهرستان بندرانزلی که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار 
شد، اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل سرد سال همچنین آغاز مدارس و 
حضور دانش آموزان در محیط آموزشی شهروندان جدیت بیشتری برای تزریق 

دز سوم واکسن کرونا داشته باشند.
وی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بندرانزلی همه رسانه های شهرستان 
را ملزم به تبلیغ تزریق دز سوم واکسن کرونا کند؛ همچنین اداره تبلیغات 

اسالمی نیز این موضوع را در مساجد تبلیغ کند.
فرماندار شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه همه مدارس و ادارات باید از سوی 
از جمله کلینیک ها و  افزود: همه مراکز پرتردد  بازبینی شود،  آتش نشانی 
آموزشگاه ها نیز باید گواهی آتش نشانی کسب کنند بسیاری از آموزشگاه ها 
شرایط مناسبی ندارند و ساختمان ها قدیمی و تو در تو بوده و بر روی دیوار 

هیچ کدام از آنها کپسول آتش نشانی وجود ندارد.
پور خوش سعادت با تاکید بر آمادگی همه ادارات دولتی برای در اختیار قرار 

دادن ماشین هایی که قابلیت نصب برف روب برای زمان بارش شدید برف 
داشته باشند، گفت: باید به فکر تاالب انزلی باشیم زیرا حوضچه تاالب پر شده 
و در آینده عالوه بر آمادگی در هنگام بارش برف و پیش بینی آمادگی های 
الزم برای اطفای حریق باید نسبت به وقوع سیل در سطح شهرستان نیز توجه 
داشته باشیم؛ مگر اینکه به فکر تاالب باشیم و از وقوع چنین اتفاق ناخوشایندی 

جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در سطح شهرستان مجموعه ایمن برای مسافران می خواهم 
نه تعدد مراکز گردشگری، تصریح کرد: حفظ جان مسافران بسیار مهم است و 

از دستگاه های مربوطه نیز این مسئله را مطالبه داریم.
رسول سهمانی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرانزلی نیز، 
اظهار کرد: امسال در اراضی تاالبی بندر انزلی شاهد چندین فقره آتش سوزی 
بودیم که به دلیل پس روی آب همچنین سودجویی عده ای فرصت طلب با 

هدف تصرف زمین های تاالبی رخ داد.
وی با اشاره به اینکه با پیگیری های قضایی صورت گرفته، چهار نفر به عنوان 
سردسته اصلی این آتش افروزی ها دستگیر شدند، افزود: عمده آتش افروزی ها 

در سه منطقه سنگاچین، ماراگوده و تربه گوده رخ داده بود.

سهمانی با بیان اینکه نیاز به ماشین آالت و ماشین های تانکردار برای مقابله 
سریع با آتش سوزی ها هستیم، تصریح کرد: علی رغم تعداد کم نیروها ولی در 
زمان بروز حادثه، سرعت عمل همکاران بسیار خوب است و با تجمیع نیرو و قوا 
در اسرع وقت و با قوت سر صحنه حاضر شده و اقدامات الزم را انجام می دهند.
مهرداد رضاپور، رئیس آتش نشانی شهرستان بندرانزلی نیز در ادامه، اظهار کرد: 
طی شش ماهه امسال ۱۱۱۷ عملیات توسط آتش نشانی در سطح شهرستان 
انجام شده که از این میزان ۶۴ مورد حریق منازل مسکونی و در حدود ۶۰۰ 

مورد حریق مربوط به جنگل، تاالب و مراتع بود.
با توجه به تقسیم بندی پنج کارگروه در حوزه پدافند غیرعامل  افزود:  وی 
شهرستان و وظایفی که برای آتش نشانی محول شد، شناسایی ساختمان های 
پرخطر انجام شد که در بندر انزلی ساختمان های باالی شش طبقه که پله فرار 

ندارند در این دسته قرار می گیرد.
رئیس آتش نشانی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه ارائه آموزش علمی در 
سطح مدارس طی دو سال اخیر به علت کرونا انجام نشده بود، تصریح کرد: از 
امروز آموزش های مربوطه در سطح مدارس و ادارات شهرستان با جدیت آغاز 

شده است.

خطر سیل برای انزلی با پُرشدن حوضچه تاالب 


