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یادداشت های اختصاصی

آیا شاهد طلوعی جدید در 
1باران خواهیم بود؟

گیالن:  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 

نجات اقتصاد بدون توسعه  
ممکن نیست

2

بر نوجوانانی تحلیلــی 
 که خواننده
 می شوند 

 سرمایه گزاری در 
حوزه های دانش 
بنیان از پایه های 

اقتصاد مقاومتی است

: ه  د ا ز ق  د صا کتر  د

چطور  رو  امسال  الکامپ  نمایشگاه 
ارزیابی کردید؟

صورت  به  نمایشگاه  دو  معموال 
های  نام  با  کشور  در  سراسری 
الکامپ و تلکام برگزار میشود. 
نماینده  که  زمانی  چه 
زمانی  چه  و  بودم  مجلس 
که مسئولیت های دیگری 
فردی  بعنوان  داشتم، 
ارتباطات  مرتبط در حوزه 
نمایشگاه  این  در  همواره 

ها شرکت می کردم.
عطف  نقاط  از  یکی 
الکامپ این  نمایشگاه های 
این حوزه همواره در  بود که 
بود  خصوصی  بخش  اختیار 
ماشین  که  ابتدا  همان  از  یعنی 
وارد  فتوکپی  و  دستی  تایپ  های 
برخی  و  تجهیزات  واردات  تا  شد  کشور 
زمینه های کارتولید سخت افزاری و نرم افزاری 
هیچ موقع در اختیار دولت نبود و این یکی از ریشه 
بر  است  کشور  در  الکامپ  حوزه  موفقیت  های 
خالف تلکام که از زمان قاجار که تلفن وارد کشور 
وزارت  و  بود  ها  چاپارخانه  قالب  در  پست  و  شد 
پست و تلگراف برپا بود، کامال حوزه ارتباطی در 

اختیار دولت قرار داشت.
مخابرات،  آزادسازی  مبحث  به  ورود  با 

الکامپ در چه وضعیتی قرار گرفت؟
بحث  به  توسعه  چهارم  و  سوم  های  برنامه  در 
سیاست  وارد عرصه  الکامپ  مخابرات،  آزادسازی 
گذاری قانونی شد اما اجرایی نشد تا اواخر برنامه 
چهارم بحث مربوط به آزادسازی و بعد ازآن هم 
در  زمان  آن  از  که  شد  مطرح  سازی  خصوصی 

مجلس در حال پیگیری است.
چه  سازی  خصوصی  و  آزادسازی  این 

تفاوتی باهم دارند؟
البته آزادسازی و خصوصی سازی دو قضیه کامال 
متفاوت هستند. آزاد سازی یعنی بخش خصوصی 

میکند،  فعالیت  دولت  موازات  به 
امکانات  یعنی  سازی  خصوصی 
در  مستقل  بصورت  و  کامال  دولت 
می  قرار  خصوصی  بخش  اختیار 

گیرد.
در  را    ict صنعت  وضعیت 

کشور چطور میبینید؟
برگیرنده  در  تی  سی  آی  صنعت 
است  جامعه  از  وسیعی  بخش 

گفتگوی اختصاصی سالم گیالن 
زاده،  صادق  رمضانعلی  دکتر  با 
چهره علمی و نام آشنای صنعت 
توسعه  معاون  کشور،  در   ict
صنایع پیشرفته سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران و نماینده 
مجلس  در  رشت  مردم  اسبق 
شورای اسالمی در حاشیه بازدید از 

نمایشگاه الکامپ گیالن

 سرمایه گزاری 
در حوزه های 
دانش بنیان از 

پایه های اقتصاد 
مقاومتی است

گفتگوی اختصاصی
با دکتر صادق زاده :  سالم گیالن 

اختتامیه چهارمین نمایشگاه کیفیت و
 استاندارد استان گیالن

شــد ر  برگزا رشــت  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون  با حضــور 
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فرهنگی   ، اجتماعی  مور  ا کل  ره  دا ا سرپرست 
: گیالن  ری  استاندا

با جدیت به دنبال رفع مشکالت 
حاشیه نشینان هستیم

3

2

در جستجوی  شهرتدر جستجوی  شهرت
  : کرد اعالم  رگیالن  استاندا

ورود ساالنه 30 میلیون گردشگر 
به گیالن

الکترونیک  های  حوزه  هم  و  مخابرات  هم  چون 
و کامپیوتر را در برمیگرد و به طور کلی فناوری 

ارتباطات و اطالعات نامیده می شود.
در کشور یک واقعیت مرتبط با این حوزه همواره 
وجود داشته و آن این بود که ما همیشه بهره بردار 
و واردکننده تکنولوژی بودیم. اما در برخی زمینه ها 
شاهد حرکاتی بودیم که چرخ تولید را در این زمینه 
فعال میکرد مثال در حوزه کابل مسی و فیبرنوری 
اقدامات خوبی در کشور صورت گرفت اما جاهایی 
هم هست که تولید، توجیه اقتصادی نداشت مثال 
آسانی صورت  به  در کشور  تلفن همراه  تولید  آیا 
میگرد؟ مانند برخی شرکت ها در داخل کشور مثل 
هیوندا و جی ال ایکس اما آیا این شرکت ها توان 
مانند  المللی  بین  تولیدکننده  با غول های  رقابت 
سامسونگ و اپل که بازار را قبضه کرده اند، دارد؟. 
پس در نظر گرفتن توجیه اقتصادی آن بسیار مهم 

است.
حوزه  در  ما  های  پیشرفت  مجموع  در 
مواردی  چه  شامل  ارتباطات  فناوری 

است؟
حوزه  در  توانمندی  انسانی  نیروی  من  نظر  ااز 
جنگ  از  پس  سال  بیست  طی  بویژه  ارتباطات 
تحصیلی  مقطع   ، رشته  تعداد،  نظر  از  ایران  در 
بویژه در حوزه it و ict تربیت شد چون نخبگان 
حوزه  این  در  معموال  کنکور  ناب  اشخاص  از  و 
که  است  هایی  حوزه  از  و  کنند  می  تحصیل  ها 
ها  گزاری  در سرمایه  باالیی  بسیار  افزوده  ارزش 
دارد یعنی با کمترین هزینه بیشترین سوددهی را 

میتواند داشته باشد.
چه مواردی میتواند مسیر پیشرفت در این 

حوزه را هموارتر سازد؟
الزم  های  زیرساخت  دارابودن  مانند  مواردی  اگر 
از نظر مبادالت ارزی و تعامالت بین المللی، نبود 
در  المللی  بین  بازارهای  به  دسترسی  و  تحریم 
کشورمهیا باشد خواهیم توانست گام های موثرتری 
سالیانه  درآمد  مثال  بعنوان  برداریم  حوزه  این  در 
کشور هند از صادرات نرم افزار از درآمد نفتی ایران 
باالتر است و این نشان می دهد که ارزش افزوده 

با  دارد.  وجود   ict و   it حوزه  در  باالیی  بسیار 
دارا بودن زیرساخت های فوق و دسترسی هایی 
و  دانش  انتقال،  فرآیند  اگر  بیان شد،  پیشتر  که 
گزاری  سرمایه  و  کشوربشوند  وارد  تکنولوژی 
انسانی  منابع  به  توجه  با  که  است  کنند طبیعی 
خوبی که در اختیار داریم موجب افزایش فرصت 
های شغلی و اشتغالزایی می شود و درآمد کشور 
تنها منحصر به نفت نخواهد بود و به طور کلی 
سرمایه گزاری در حوزه های دانش بنیان که از 
پایه های اقتصاد مقاومتی است ، خواهد توانست 
تاثیر گسترده ای در رونق اقتصادی داشته باشد.

بارویکار آمدن دولت یازدهم چرا بحث 
و  علمی  معاونت  سمت  در  شما  حضور 
فناوری ریاست جمهور و یا مدیرعاملی 

شرکت مخابرات ایران نهایی نشد؟
در این موضوع همواره نصف ماجرا از جانب بنده 
مواجه  با مشکل  امور  مابقی  ولی  بود  حل شده 
شد، در دولت هشتم هم بحث بنده بعنوان وزیر 
ارتباطات مطرح شد و به مرحله نهایی هم رسید 
حضور  هم  اخیر  دولت  در  و  نشد  عملیاتی  اما 
موسسه  جمله  از  بود  مطرح  زمینه  چند  در  من 
استاندارد، معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست 
جمهوری و شرکت مخابرات که در همه این ها 
بقیه  50درصد  ولی  نبود  بنده  بابت  از  مشکلی 
آن  شاید  نوعی  به  و  برخورد  مشکل  به  کارها 

کسی که باید بله را میداد، نداد!
مجلس  با  هفتم  مجلس  های  تفاوت 

کنونی را در چه می بینید؟
مجلس هفتم نیز همانند کنونی، مجلس اصول 
هفتم  مجلس  در  من  نظر  به  اما  بود  گرایان 
اهرم  چون  بودند  بیشتر  گرایی  اصول  عقالی 

نظارتی با کیفیت تر انجام میشد.
مجالس نه گانه پس از انقالب ، در قانون گزاری  
کم و بیش موفق بودند و قاعدتا نیازی به نوشتن 
قانون مجدد نیست اما آنچه که تفاوت می گذارد 
میان مجالس نقش نظارت است. برخی مجالس 
برخی  و  کنند  می  برخورد  سیاسی  شدت  به 
کارشناسی تر از آنجایی که بیشتر سرمایه گذاری 
ها در مجالس هشتم و نهم انجام شد، آیا 
نظارت های توانمندی بود که این سرمایه 
و  گیرد  انجام  مطلوب  نحو  به  ها  گذاری 
نشود  رانت خواری  واگذار شود،  اهلش  به 
و مهم  به صورت صحیح  قانون  اجرای  و 
عملکرد  بر  دخالت  نه  نظارت  همه  از  تر 
این  با مقایسه  و  انجام گیرد.  کیفی دولت 
تحقق  در  هفتم  مجلس  که  درمیابیم  ها 
این ابعاد یک سرو گردن باالتر از مجالس 

هشتم و نهم قرار دارد.

گیالن بیشترین مصرف کننده
 لوازم آرایشی در کشور 

بحث داغ

نـذری یـاب!
اوایل ماه محرم بود که اپلیکشنی تحت 
خروجی  روی  بر  یاب«  »نذری  عنوان 
برنامه بازار مخصوص تلفن های هوشمند 
قرار گرفت. در توضیحات این برنامه که 
شده،  ساخته  تیم  دیجیتال  گروه  توسط 
همراه  تلفن  اپلیکیشن  )با  است؛  آمده 
نذری یاب میتوانید نذری های شهرخود 
را ببینید و با استفاده از جستجوی پیشرفته 

به نزدیک ترین محلی که به آن نذری می دهند مراجعه کنید(.
اما جالب تر، کامنتی بود که یکی از هموطنان در قسمت نظرهای این اپلیکیشن ارسال کرده 
بود و ضمن سپاسگزاری بی حد و مرز خود از سازنده این برنامه آن را از بزرگترین اختراع 

قرن قلمداد کرد!
سنت حسنه نذری که بیشتر جهت کمک رسانی به مستمندان و نیازمندان ایجاد شده، هرساله 
همزمان با شروع محرم، ماه عذاداری حضرت ابا عبداهلل الحسین در کشور رنگ و بویی دیگر 

می گیرد تا این نیازمندان الاقل در این شب ها با شکمی گرسنه سربر بالین نگذارند.
متاسفانه در کشور ما تعریف صحیحی از اهداف این سنت حسنه بیان نشده است دلیلش را هم 

تنها با یکبار سرزدن به مراکز توزیع نذری درخواهید یافت.
تنها چیزی که در این صف های طویل و نامنظم مشاهده می نمیشود انسان نیازمند است! چرا 

که از دانش آموز گرفته تا دکتر و مهندس در این صف حضور دارند. 
این درک ناصحیح ما باعث شده بحث های نامتعارفی در این خصوص مطرح شود و موجب 
مضحکه و به پایه های اصلی جک های این ایام در شبکه های اجتماعی  بدل گردیده است!

در مجموع باید از این سنت حسنه موجود در جامعه که با عقاید دینی و مذهبی مانیز آمیخته 
شده است در راستای اهداف کمک رسانی به نیازمندان واقعی بیشتر استفاده کنیم و دست به 

تغییر رفتارهای فعلی بزنیم تا فرهنگ درست کمک به نیازمندان فراگیرتر شود.

ماهنامه سالم گیالن
وب سایت 
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تحلیل

استاندارگیالن اعالم کرد:  ورود ساالنه 30 میلیون گردشگر به گیالن 
     استاندار گیالن از ورود ساالنه 30 میلیون نفر گردشگر از نقاط مختلف کشور به این استان خبر داد.

دکتر نجفی در همایش نکوداشت فعاالن عرصه امر به معروف و نهی از منکر گیالن با مهم خواندن اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر متذکر 
شد: مکلف هستیم زمینه رفاه و آسایش مردم و استفاده مناسب از سواحل دریا را فراهم کنیم.

   وی با بیان اینکه نظام اسالمی وظیفه تمام مدیران در استان را مشخص کرده است، تصریح کرد: دریا دشت و جنگل سه زیبایی در گیالن است و 
اگر از این موهبت به درستی بهره نگیریم می تواند وسوسه انگیز باشد.

   استاندار گیالن از ورود ساالنه 30 میلیون نفر گردشگر از نقاط مختلف کشور به این استان خبر داد و متذکر شد: طبق آمارها 24 میلیون نفر از سه 
روز بیشتر در استان اقامت می کنند.

   وی بر ضرورت تبیین چارچوبی برای ایجاد آرامش در خانواده ها تاکید کرد و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید زمینه ای را فراهم کند تا 
تمام مردم آمر به معروف و ناهی از منکر باشند.

به گزارش فارس، در مراسم مذکور از 40 مدیر دستگاه های اجرایی گیالن در عرصه امر به معروف و نهی از منکر تجلیل شد.

سرمقالة  

اجتماعی    

با جدیت به دنبال رفع 
مشکالت حاشیه نشینان هستیم

   سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی 
ساماندهی  کمیته  کارگروه  دبیر  و  استانداری 
گیالن  ویژه  مناطق  اجتماعی  و  فرهنگی 
مشکالت  رفع  دنبال  به  جدیت،  با  گفت: 
نسبت  توانیم  نمی  و  هستیم  نشینان  حاشیه 
به شهروندانی که در مناطق ویژه زندگی می 

کنند، بی تفاوت باشیم.
   به گزارش سالم گیالن، یونس رنجکش در 
کمیته ساماندهی فرهنگی و اجتماعی مناطق 
ویژه استان گیالن، به مشکالت و چالش های 
اجتماعی حاشیه نشینی در شهرها اشاره و بیان 
اقتصادی،  مشکالت  دلیل  به  متاسفانه  کرد: 
در  کشور  جمعیت  از  توجهی  قابل  بخش 
بزرگ  شهرهای  ای  حاشیه  و  ویژه  مناطق 
زندگی می کنند که از حداقل امکانات رفاهی 

و خدمات رسانی به آنان محروم هستند.
در  ها  سیاست  که  هرچند  داد:  ادامه  وی     
راستای پیشگیری از حاشیه نشینی است، اما 
اکنون نمی توانیم از واقعیت های موجود غافل 
باشیم و باید بکوشیم تا با همگرایی دستگاه 
های اجرایی، زمینه های توسعه حاشیه نشینی 

را کاهش دهیم.
فرهنگی  ساماندهی  کمیته  کارگروه  دبیر     
و اجتماعی مناطق ویژه گیالن افزود: اگرچه 
استان درخصوص حاشیه نشینی در  وضعیت 
شهرهای رشت و لنگرود نسبت به برخی نقاط 
کشور بهتر است، اما این معضل وجود دارد و 
بر این اساس، وزارت کشور با جدیت به دنبال 

رفع نگرانی های این بخش است.
   وی خاطرنشان کرد: متاسفانه شهروندانی 
که در این گونه مناطق زندگی می کنند، چون 
از راه های قانونی برای سکونت و اسکان خود 
قانونی  خدمات  فرایند  از  اند،  نکرده  استفاده 

برای زندگی قانونمند محروم هستند.
که  اجرایی  های  دستگاه  گفت:  رنجکش     
به این شهروندانی باید خدمات بدهند، از نظر 
توانند  نمی  و  هستند  مشکل  دارای  قانونی 
خدمات الزم را به آنها ارائه دهند در نتیجه، با 
مشکالتی روبرو هستیم که بخش عمده آنها 
تولید ناهنجاری های اجتماعی و تهدید امنیت 

سالمت اجتماعی است.
   سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری گیالن ادامه داد: با توجه به اینکه 
حال  در  توسعه  ششم  برنامه  اکنون  هم 
جامع  های  برنامه  ارائه  با  باید  است،  تدوین 
در راستای سیاست های پیشگیرانه در کنترل 
جمعیت ساکنان سکونت گاه های غیررسمی 
و  فرهنگی  خدمات  بینی  پیش  همچنین  و 
این  تهدیدات  کاهش  های  زمینه  اجتماعی، 

بخش را فراهم آوریم.
  وی مسئولیت شهرداری ها در این زمینه را 
بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: شهرداری ها 
در کنترل گسترش کالبدی این سکونت گاه 
ها نقش مهمی دارند و در نقطه اولیه مقابله 

با آن هستند.
   وی تاکید کرد: سایر دستگاه های اجرائی 
می بایست بر حسب نوع وظایفی که دارند، به 
پشتیبانی از شهرداری آمده و خدمات الزم را 
در راستای اهداف کمیته ساماندهی فرهنگی 

و اجتماعی مناطق ویژه انجام دهند.
یک  انجام  از  گزارشی  جلسه،  این  در     
سرپرست  زنان  در خصوص  میدانی  پژوهش 
شهرهای  ویژه  مناطق  در  ساکن  خانوار 
امام  امداد  کمیته  سوی  از  لنگرود  و  رشت 
خمینی)ره( گیالن ارائه و برنامه های تدوین 
شده شهرداری رشت توسط نماینده این نهاد 

مطرح شد.
   ارائه برنامه جامع و تعیین سند چشم انداز 
برای اقدامات پیشگیرانه در مناطق ویژه استان 
این  در  توانمندسازی  ستاد  تشکیل  و  گیالن 

زمینه از جمله مصوبات این جلسه بود.

و  اجتماعی  مور  ا کل  ره  دا ا سرپرست 
: گیالن  ری   استاندا فرهنگی 

خواننده یا به اصطالح موزیسین شدن به سبب 
دارابودن جایگاهی خاص و شهرتی کم نظیر در 
آرزوها و  از  به یکی  آحاد مختلف جامعه  میان 
رویاهای هریک از نوجوانان و جوانان امروزی 

بدل شده است.
   موسیقی غربی و عموما سبک های رپ و 
استفاده  و  بودن  و جذاب  مهیج  به سبب  راک 
از ابیات و الفاظ متفاوت با سایر موسیقی ها به 
مهم ترین سرگرمی  برای قشر آینده ساز فردای 

جامعه تبدیل شده است.
که  رفت  پیش  جا  بدان  تا  رویاپردازی  این    

نوجوانان حتی تازه به مرز بلوغ رسیده نیز خیلی 
زود میکروفون بدست گرفته و با ضبط و توزیع 
آلبوم سعی در یک شبه پیمودن ره صدساله را 

دارند!
  قطعا از پایه شروع و تمرین کردن موسیقی 
توانست  خواهد  سایرچیزها،  و  ورزش  همانند 
نقش بسزایی در شکوفایی استعداد و توانمندی 
های افراد داشته باشد اما ایراد کار در نوع طیف 
نوش آبادی  است.   ها  آن  کاری  سبک  بندی 

خصوص  در  پیشتر  ارشاد  وزارت  سخنگوی 
راک  و  رپ  خوانندگان  موسیقی  فعالیت های 
باشد،  رپ  به سبک  خوانندگان  شیوه  اگر  گفت: 
و  این سبک  به  مجوزی  هیچ گونه  ارشاد  وزارت 
خوانندگان آن نداده و نخواهد داد، چون با فرهنگ 
ملی و اسالمی کشور مناسبت و سنخیتی ندارد. 
اگر خواننده ها فعالیت موسیقی خود را با توجه به 
محتوا  در  و  دهند  تغییر  اسالمی  ایرانی  فرهنگ 
ارشاد  با موازین کشور و وزارت  و سبک مطابق 
را  آنان  مجوز  صدور  می توان  کنند،  خوانندگی 
بررسی کرد اما با این ساختار و محتوا وزارت ارشاد 

هیچ موافقتی برای صدور مجوز نخواهد داشت.

   از دیدگاه عموم؛ مزیت های موسیقی مجوزدار 
نسبت به موسیقی زیر زمینی شناسنامه دار شدن 
آن است به طوری که یک سند ملی به حساب 
این  این خوانندگان نوجوانان در  آید. تمامی  می 
های  سبک  موسیقاییشان  فعالیت  راه  آغازین 
غربی را سرلوحه کار خود قرار دادند و بدون در 
نظر گرفتن آینده شغلی خود سودای شهرت را در 

سر می پرورانند! 
طبق گفته وزارت ارشاد این نوع سبک ها هرگز 

تحلیلی بر نوجوانانی که خواننده می شوند
در جستجوی شهرت

نخواهند توانست مجوز فعالیت بگیرند و فعالیت 
های خاص  نامالیمتی  و  ها  چالش  مجوز  بدون 

خودش را بدنبال خواهد داشت.
ارگان  ارشاد و سایر مسئولین و  اینک وزارت     
های فرهنگی بجای در دوراهی قرار گرفتن بابت 
صدور یا عدم صدور مجوز برای خواننده ای مثل 
تتلو و سایر تتلوها، باید فکری بابت این معضل 
که گریبان گیر نوجوانان و جوانان بسیاری حتی 
در همین شهر خودمان رشت شده است بکنند و 

آنان را به سوی گرایشی صحیح تر در فعالیت 
واقعیتی  این  زیرا  کنند  راهنمایی  هنریشان 
است که زیر پوست این شهر و در ساختمان 
هایی است که از آن بوی موسیقی زیر زمینی 
به مشام می آید و نمی توان از آن گریخت و 
با پاک کردن صورت مسئله چالش ها برطرف 
نخواهد شد پس تا دیر نشده متولیان فرهنگی 
که  بیایند  جوانی  نسل  راهنمایی  میدان  به 

مشتاقند اما راه را نمی شناسند!

نند  هما موسیقی  کردن  تمرین  و  شروع  یه  پا ز  ا قطعا 
ر  د یی  ا بسز نقش  نست  ا تو هد  خوا  ، یرچیزها سا و  رزش  و
ما  ا باشد  شته  ا د د  ا فر ا های  نمندی  ا تو و  د  ستعدا ا یی  شکوفا
.. است. ها  ن  آ ری  کا سبک  بندی  طیف  نوع  ر  د ر  کا د  ا یر ا

   زنان ایران به طور ناباورانه 
ای به قهرمانی آسیا دست 
است  این  پرسش  یافتند. 
که چرا این موفقیت سبب 
بهت جامعه شد؟ آیا زنان 
و  حادثه  روی  از  ایرانی 
موفقیت  این  به  شانسی 
رسیدند یا اینکه پشت این 

موفقیت جمعی سیمای پنهان یک قدرت نامرئی 
نهفته بود. به همان اندازه که شانسی بودن چنین 
پیروزی ای دور از تصور و غیرممکن است، تصور 
قدرت فوتسال زنان ایران در این سطح نیز مبهم 
می نماید. راستی چگونه می توان پذیرفت  در ایران 
چنین اتفاقی رخ داده باشد، ایرانی که سالنه سالنه 
زمینه  در  را  اولیه  های  گام  گذشته  دهه  یک  در 
ورزش زنان برداشته است و به شهادت مسوالن 
بودجه کافی و برابر ندارد. چه چیزی پیروزی زنان 
ورزشکار را برای ما بهت انگیز می سازد، در حالی 
»احتمال  این  برعکس  درست  مردان  درباره  که 
نماید.   می  قبول  غیرقابل  که  است  شکستشان« 
آیا عوامل موثری در میان است که بر تلقی ما از 
پیروزی زنان ورزشکار و شکست مردان ورزشکار 
تاثیر می گذارد. دقیقا  چه عواملی انتظارات ما را 
عوامل  این  و  دهد  می  سامان  مردان  و  زنان  از 
ساختاری  و پنهانی تا چه اندازه در شکل دهی به 
واقعیت اجتماعی و ساماندهی روابط بین جنسیت 
ها موثرند. در این نوشته می خواهم به نقش رسانه 
ها در شکل دهی به هویت و انتظارات جنسیتی 
اشاره کنم و اینکه چگونه بازنمایی رسانه ای نابرابر  
به مناسبات واقعی جامعه شکل می دهد و واقعیت 

نابرابری را می سازد.  
ملی  هویت  از  بخشی  ورزش  امروزه  شک  بی 
محسوب می شود و پیوندی ناگسستنی و کارکردی 
با تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه 
ورزشی  وقایع  پوشش  طریق  از  ها   رسانه  دارد. 
ورزش  اهمیت  به  نسبت  را  مخاطب  ذهنیت 
خاص می سازند. در واقع این رسانه ها هستند که 
به گونه ای  به »ورزش مردان«،  اولویت دادن  با 
غیر مستقیم«زنان ورزشکار و ورزش بانوان » را از 
اولویت پوشش خبری خارج کرده اند. نگاهی کلی 
به رسانه ها نشان می دهد با وجود اینکه حضور 
رو  آنان  های  موفقیت  و  ورزشی  عرصه  در  زنان 
به افزایش است، اما رسانه ها همچنان با برجسته 
سازی فعالیت ورزشی مردان به خصوص فوتبال 

واقعیت  به  نسبت  مخاطب  نگرش  تغییر  از  مانع 
ورزشی جامعه می گردند.  پژوهش های اخیر نشان 
می دهد که 95 درصد از موضوع و تیتر های اول و 
دوم روزنامه ها درمورد  اخبار ورزشی مردان و رشته 
فوتبال است. با مرور اجمالی روزنامه ها و مجالت 
می توان دریافت که عمده اخبار ورزشی به مردان و 
از بین ورزش ها به ورزش فوتبال و برجسته کردن 
دو تیم به صورت دائمی، اختصاص دارد. در پژوهش 
دیگری که کشکر  و همکاران) 1391(  روی پنج 
روزنامه پرتیراژ ورزشی کشور  انجام دادند به این 
نتیجه رسیدند که 5.2 درصد اخبار متعلق به زنان ، 
93.4 درصد به مردان و 1.4 درصد به هر دو جنس 
تعلق دارد. همچنین 10.7 درصد از اخبار صفحه اول 
روزنامه ها که از ارزش خبری بسیاری برخوردارد 
است به پوشش اخبار ورزشی مردان  پرداخته و تنها 
0.6 درصد از اخبار زنان در صفحه اول و در اندازه 

مناسب  درمورد زنان بوده است.
جنسییتی  بازنمایی  نحوه  و  میزان  مسئله  اگرچه 
اخبار ورزشی تنها مختص جامعه ما نیست. پژوهش 
مارتین و مک دوناد  بر روی روزنامه های سیندی 
هرلند بین سال های 1998 و 2009  انجام شده، 
نشان می دهد که سهم زنان در پوشش خبری اخبار 
و تصاویر ورزشی 4.88 درصد است. بعالوه تصاویر 
زنان ورزشکار بر این هنجار اجتماعی داللت دارد که 
عملکرد و ورزش بانوان بی اهمیت است.کارگزاران 
رسانه ها توانایی بسیاری در  شکل دادن به اعتقادات 
مخاطبان خود دارند. آنها با تعیین مسائل، داستان ها 
و ارزش های خبری خاص برای بینندگان، بر نوع 
تفکر آنها تاثیر می گذارند. چارچوب سازی ذهنی، 
روشی حرفه ای برای منحرف کردن دیدگاه های 
مخاطبان است. بر این اساس بازنمایی های رسانه 
ای در افکار عمومی یک تفکر را  مهم تر و یا  قابل 
قبول تراز دیگری جلوه می دهد. این واقعیت در 
وجود  با  که   شود  می  آشکار  زمانی  فوق  مسئله 
افزایش تعداد بانوان ورزشکار در جامعه ورزشی و 
دستیابی آنها به بهترین رتبه ورزشی، اما این گروه 

همچنان در مطبوعات و اخبار، نامرئی هستند.
نپرداختن به ورزش بانوان می تواند دالیل بسیاری 
داشته باشد. اما از مهمترین دالیل این نقصان در 
ایران، باورها و کلیشه سازی های جنسیتی حاکم در 
مورد زنان دانست.   وجود فرهنگ مردانه در جامعة 
ورزشی یکی از آنهاست. باور به تاثیرات منفي ورزش 
بر اندام و جاذبه زنانه از مؤلفه هاي فرهنگي مؤثر 
در این زمینه است. این تفکر که ورزش بر ظاهر 

زنانه تاثیر می گذارد نیز از طریق بازنمایی رسانه ای 
در تفکر افراد جایی گرفته است. رسانه ها از طریق 
بازنمایی کلیشه های جنسیتی در مورد ظاهر فیزیکی 
زنان که باید ظریف و زیبا باشد و همچنین از طریق 
تصویر سازی ورزش به عنوان امری سخت و خشن 
آن را غیرزنانه معرفی می کند. کلیشه سازی های  
جنسیتی  که زنان را مهربان، حساس،لطیف و دلسوز 
و مردان را خشن،استوار و سرسخت تعریف می کند 
بر صفت مردانه ورزش می افزاید. همچنین تفکرات 
قالبی درمورد اینکه زنان نباید وزرش کنند هنوز در 
برخی از خانواده ها وجود دارد و از طریق بازنمایی 
های رسانه ای تقویت و تشدید می شود و باعث  
نگاه جنسیتی به ورزش می شود. پیش از این  عضو 
کارگروه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان گفته 
بود که  نگاه جنسیتی در ورزش  وجود دارد و وزارت 
ورزش نباید نگاه جنسیتی در تخصیص بودجه یا 
برنامه ها داشته باشد. میترا روحی تاکید کرده بود 
ما حتی در برخی از اوقات شاهد این هستیم که 
در تورنمنت های ورزشی زنان نایب رییس بانوان 
با تیم ها اعزام نمی شوند. زمانی که قرار است زنان 
درمسابقاتی شرکت کنند دائم درباره علت شرکت در 
آن و احتمال مدال آوری صحبت می شود، اما مردان 
به راحتی به رقابت ها اعزام می شوند، بدون این که 
بازخواست شوند. در هر جای دنیا که ما رفتیم اعالم 
کردیم که ایران فضاهای زیادی را برای ورزش زنان 

اختصاص می دهد اما واقعا این فضاها کجاست؟
بررسی صفحه اول روزنامه های سراسری کشور 
پس از قهرمانی فوتسال بانوان ایران در آسیا نکات 
جالبی قابل فهم است. همه می دانیم صفحه اول 
روزنامه ها از ارزش خبری باالیی برخوردار هستند 
و بر مبنای سیاست گزاری رسانه ها اخبار و وقایع 
مهم ملی و بین المللی در صفحه اول جای داده می 
شود.   از مجموع تعداد 42 روزنامه سراسری کشور 
از روزنامه  در تاریخ 5 مهر 1394 تنها 28 درصد 
ها خبر پیروزی فوتسال بانوان را به صورت عکس 
تیمی از دور و یا دو عکس کوچک از فرشته کریمی 
پوشش داده اند. از این تعداد، روزنامه هدف با عکس 
بزرگ، 5 روزنامه با تصویر و تیتر متوسط و 6 نشریه 
از عکس و تیتر کوچک برای پوشش خبری این 

اتفاق ملی استفاده کرده اند. 
همچنین روزنامه تعادل اخبار فوتسال بانوان را با 
تیتری متوسط و عکسی از فرشته کریمی در حال 
بانوی  از  تصویر  این  است.  داده  پوشش  تعظیم  
فوتسال ایران که با تک گل او ایران  به قهرمانی 

رسید معنای همترازی را منتقل نمی کند. این عکس 
با حالت تعظیم، فرودستی و ضعف زنان را بازنمایی 
می کند. نشان دادن تصاویر تیمی باز و از دور از 
ورزشکاران زن این کلیشه را در ذهن افکار عمومی 
القا می کند که ورزش زنان و ورزشکاران زن کم 
اهمیت هستند.  درحالی که در برابر این روند عکس 
قهرمانان مرد بزرگتر،  همراه با هیچان و غرور و در 
جایگاه مسلط پوشش داده می شود.  متاسفانه اخبار 
قهرمانی بانوان ایران در آسیا نسبت به اخبار ورزش 
مردان با تبعیض و بصورت نابرابر گزارش شده است 
یک مقایسه بین پوشش این واقعه و  پوشش اخبار 
قهرمانی والیبال مردان ایران نشان می دهد اخبار 
مردان والیبالست  بسیار پرنگ تر پوشش داده شده 
سال  مهر   12 در  سراسری  روزنامه   42 از  است. 
گذشته ، نزدیک به 50 درصد اخبار مرتبط با پیروزی 
مردان والیبالیست ایران در آسیا را پوشش دادند. از 
این تعداد6 روزنامه برای ارائه خبر از عکس بزرگ، 5 
روزنامه عکس متوسط و 6 روزنامه از عکس کوچک 
استفاده کرد. عکس های بازیکن ها بصورت بزرگ، 
تیمی  و  نفره  چند  کوچک  های  گروه  در  شفاف 
نمایش داده شده است. مضمون تیترها نیز تمایزی 
جنسیتی در استفاده از واژگان را نشان می دهد. به 
عنوان نمونه در حالی که روزنامه ایران ورزشی  از 
تیتر »بر بال فرشتگان« برای انعکاس خبر قهرمانی 
فوتسال بانوان استفاده کرده روزنامه ابرار ورزشی از 
تیتر » بر بلندای آسمان« که قدرت عقاب را در ذهن 
می آورد استفاده کرده است. همچنین  تشبیه فرشته 
کریمی به »  لینول مسی« فوتبالیست آرژانتینی 

نکردند؟ نه منعکس  برا برا ا  ر زن   ها   فوتسالیســت های  ــانه  رس چرا 
زارع بیش از اینکه تشویق و افتخاری باشد، نوعی بی زهرا 

هویت کردن بازیکن زن محسوب می شود. زیرا 
در اینجا نیز عملکرد فوتسالیست زن بی اهمیت 
جلوه داده شده و تنها تشبیه او به فوتبالیست مرد 
است که به او هویت جنسیتی می دهد. بررسی 
موارد دیگر نیز بر این مدعا مهر تایید می زند که 
نشریات سراسری ایران دارای سوگیری جنسیتی 

هستند. 
فوتسالیست  بانوان  قهرمانی  اخبار  کم  پوشش 
ایرانی را می توان در دالیل زیر جست و جو کرد. 
قدرت  بودن  مردانه  ورزش،  دادن  جلوه  مردانه 
و  ها  تبعیض  آن  درنتیجه  و  ورزش  مدیریت  و 
سوگیری های جنسیتی علیه زنان. این نابرابری 
جدی  تاثیر  مخاطب  بر  ها  رسانه  طریق  از  ها 
می گذارد . همچنین باورهای فرهنگی متاثر از 
بازنمایی رسانه ها به صورت بازخورد به رسانه ها و 
اصحاب رسانه ها منتقل می شود و نتیجه آن عدم 
پوشش مناسب اخبار ورزشی ویژه بانوان می گردد. 
در مجموع می توان گفت که تصویر سازی های 
رسانه ای در مورد زنان و مردان درک مارا نسبت 
به واقعیت جامعه محدود می کند و مانع از دیدن 
واقعیت جاری در جامعه درمورد تالش بانوان در 
امر ورزش و طی کردن پله های ترقی و فتح قله 
های موفقیت می شود. واقعیتی که در مسیرهایی 
در  پررنگ  حضور  است؛  ردیابی  قابل  نیز  دیگر 
آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی، حضور در بازار 
کار و سعی برای کسب حقوق مستقل در کنار 

مردان در نظام خانواده ایرانی.

ســالم گیالن

   صدا و سیمای جمهوری 
بعنوان  ایران  اسالمی 
تنها متولی قانونی پخش 
و  رادیویی  برنامه های 
تلویزیونی در کشور، سهم 
بسیار گسترده ای در زمینه 
اطالع رسانی برای اعضای 
به خود  را  مختلف جامعه 

اختصاص داده است.
  سرانجام محسن نصرپور پس از 7سال مدیریت 
در راس صدا و سیمای مرکز گیالن جای خود را 

به »علی طلوعی« مدیرجوان شبکه جام جم داد.
   شبکه باران نیز یک شبکه تلویزیونی استانی و 
از زیرمجموعه های سازمان صدا و سیماست که از 
مرکز استان یعنی رشت برای سراسر گیالن و کشور 
پخش می گردد. تلویزیون گیالن در اردیبهشت ماه 
سال 1349 تاسیس شد که پس از سالها پخش 
به  تیرماه سال 1377  در  توانست  برنامه ساعتی، 
شبکه استانی سیمای مرکز گیالن و شبکه باران 
ارتقا یابد.در شروع بکار مجدد این شبکه ابتدا کلید 
باران به دستان سحری مدیر اصفهانی این شبکه 
افتاد و پس از آن نجفی سکان هدایت آن را برعهده 
گرفت که او نیز مدیری غیر بومی بود که پس از 
دوره ای حدودا سه ساله مدیریت بر دوش حسینی 
افتاد و در آخر هم طوالنی ترین دوره مدیریت باران 
را نصرپور مدیر مازنی عهده دار بود که حتی در 
مراسم تودیع خود و معرفی طلوعی بعنوان مدیر کل 
جدید، استاندارگیالن به کنایه گفت که تاکنون پنج 
استاندار را بدرقه کرده و حال می گوید که دوره 

مدیریتش کوتاه بوده است!
   حضور مدیران غیر بومی و ناآشنا به فرهنگ و 
آداب و رسوم استان در راس مدیریت صدا و سیمای 
های  چالش  مهمترین  از  همواره  گیالن،  مرکز 
پیشروی اهالی فرهنگ و رسانه استان بوده است. 
چالشی که شاید با ترفندهای مدیریتی به راحتی 

قابل حل شدن باشد!
بعنوان رییس  انتصاب یک گیالنی االصل  با     
گمانه  اسالمی  سیمای جمهوری  و  سازمان صدا 
ها بر این بود که شاید این بار  انتصاب اشخاص 
برخالف  باران،  شبکه  مسند  راس  در  بومی  غیر 
گذشته یک نوع تابو شکنی در این خصوص صورت 
گیرد، اما انتصاب »طلوعی« بعنوان مدیرکل صدا و 
سیمای گیالن نشان دهنده این بود که این سازمان 
در هر شرایطی بر سیاست های قبلی خود در زمینه 

انتصاب مدیران شبکه های استانی استوار است.
   و اما طلوعی که شاید اینبار مسئولیتی بسی سخت 
تر نسبت به مدیریت شبکه جام جم را عهده دار شده 
است، آیاخواهد توانست بر توسعه و ترویج مهم ترین 
دستگاه رسانه ای استان که مخاطبانش مردمانی 
آداب و رسوم غنی  اصیل و دوستدار  فرهنگ و 
گیالن هستند گام بردارد و آیا شاهد طلوعی جدید 

در باران این شبکه گیالن خواهیم بود ؟

آیا شاهد طلوعی جدید در 
باران خواهیم بود؟

ایمان رنجکش
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن:  نجات اقتصاد بدون توسعه ممکن نیست 
   رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن با بیان اینکه نجات اقتصاد بدون توسعه ممکن نیست خاطرنشان کرد: برای وجب به وجب خاک 

ایران اسالمی باید برنامه داشته باشیم، بدون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و کار و تالش همه جانبه حل معضالت میسر نیست.
   دکتر کیوان محمدی در اولین کمیته برنامه ریزی شهرستان های استان در فومن محّمدی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی 
گفت: اقتصاد بدون نفت یکی از مسائلی است که متاسفانه به دلیل برخوردهای ظالمانه جهان عملی نشده است ولی رفع تحریم ها می تواند مقدمه کار 
باشد. پس برعهده ماست که در نجات اقتصاد یاور دولت باشیم.وی افزود: در توسعه گیالن و فومن باید جهانی فکر کنیم. هر پروژه ای که راه اندازی 

می شود فکر نکنید متخصص شهرستان یا استان است بلکه باید این نگاه باشد که از سراسر جهان آن را خواهند دید.
محّمدی ادامه داد: در مسیر توسعه مهمتر از اشتغال و صنعت، مسئله محیط زیست است چراکه اگر محیط زیست آسیب ببیند بازسازی ان امکان پذیر 
نیست که نمونه آن دریاچه ارومیه است. اگر به تاالب انزلی، رودخانه سپید رود و دریای خرز و امثالهم توجه نشود به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار 

خواهد شد.
  محّمدی خاطرنشان کرد: تغییر رویه و ترمیم اختصاص بودجه ها با رویکرد نظارت و برنامه ریزی یکی از اهداف مهم پس از احیای سازمان است.

یادداشت  

آن 238 هزار هکتار و حرف 
مرد یکی است!

نادر اسدی
شالیکاری  های  زمین 
گیالن زمین با خوشه 
های طالیی برنج با ده 
ها و صدها سوژه بکر 
و دست نخورده حرف 
برای  زیادی  های 

گفتن دارد.
سطح  گذشته  های  سال  همانند  نیز  امسال 
زیرکشت برنج استان گیالن 238 هزار هکتار 
اعالم شد. ساالنه چندین بار به مناسبت های 
مختلف از شروع شخم زمستانی تا آب تخت 
توزیع  زدن،  شخم  چندگانه  مراحل  و  کردن 
ایام  در  زراعی  آب  بندی  نوبت  و سموم،  کود 
و  داشت  کاشت،  چندگانه  مراحل  خشکسالی، 
برداشت برنج و... احتماال خارج از حوصله است 
همیشه و همواره عدد 238هزار هکتار سطح زیر 
کشت برنج استان ثابت و  پابرجا مانده است 

چون حرف مرد یکی است!
بخیر، در سال های دهه شصت عزیز  یادش 
مسئول وقت استان می گفت زیاد سخت نگیرید 
چون اگر قرار باشد چیزی بگیریم، عدد 238هزار 

هکتار ثابت قرص و محکم و استوار است!!
های  کاربری  تغییر  اقسام  و  انواع  به  اصال  و 
قانونی و غیر قانونی رانتی و غیر رانتی، زمین 
پرورش  استخرهای  ساز،  و  ساخت  خواری، 
ماهی، پمپ بنزین، باغات چوب، ویالهای آن 
چنانی و زمین های بایر و در دوسوی جاده های 
مواصالتی حوزه استان گیالن کاری نداریم. اما 
اگر قرار باشد چیزی بدهکار شویم آمار سطح 
زیرکشت را با دلیل و منطق محاکمه پسند خیلی 

کمتر از این میزان قلمداد می کنیم.
حکایت ما ادامه دارد و یکپارچه سازی اراضی 
دوم  سناریو  نیز  گیالن  استان  برنج  زیرکشت 
این قصه است و همانند کسادی بازار سینما، 
یک بلیط دو فیلم را تداعی میکند. در آمارها 
شروع تجهیز و یکپارچه سازی سال های 
1371 و 1374 قید شده است و با در نظر 
گرفتن این مطلب که از 238هزار هکتار 
هکتار  180هزار  کاری،  برنج  اراضی 

قابلیت تجهیز و یکپارچه سازی دارند.
و در خوش بینانه ترین نگاه از 1374 تا 
پایان سال 1393 را مرور کنیم با یک حساب 
سرانگشتی نزدیک به 20سال 68هزار هکتار از 
اراضی شالیزاری گیالن حسب آمار اعالم شده 

تجهیز و نوسازی شده است.
هکتار،  180هزار  مرز  تا  اراضی  مابقی  برای 
احتماال فاینانس یارکمکی خواهد بود و گفته می 
شود در یک بازه زمانی 3 تا 4ساله وارد عمل 
می شود و 55هزارهکتار با فاینانس تجهیز و 
نوسازی خواهد شد و شروع بکار فاینانس کی 
خواهد بود؟ و باقی مانده چه می شود؟ و چند 
سال به طول می انجامد؟ و...  ظاهر امر سردبیر 
جوان ما کش دادن مطلب را خوش ندارد و به 
این نکته بسنده می کنیم ان شاءهلل به طور جد 
برنج و برنجکاران سخت کوش گیالنی مورد 
توجه و حمایت قرار گیرند تا قصه خوب کاشت و 
داشت و برداشت را با قدرت و قوت تداوم دهند. 

* اشاره :
  مردم  گیالن  مردمی  خدا  باور  با فرهنگ ، خدا  

دوست و پیشگام  در امر  خیریه  بوده  و هستند . 
 شادروان  کاظم  مژدهی  ،  شادروان بانو  افسر 
مژدهی ،  شادروان  دکتر  حکیم  زاده ،  شادروان   
آرسن  میناسیان  و...   از بنیانگذاران   واحدهای  
خیریه  برای  ایتام ،  سالمندان  و معلولین در سطح 
کشور بودند  و نیم قرن   پیش  اولین  واحدهای  
خیریه  توسط  این بزرگ مردان  نیکو  خصال  در 

رشت  ساخته و راه اندازی  شد . 
*انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 
  هوشنگ  رضوان  پناه  )  رضوان ( مدیر  جدید  
انجمن  خیریه حمایت   از بیماران کلیوی  استان 
گیالن  در گفتگو ی مطبوعاتی  با تنی  چند  از 
مدیران  روزنامه  های گیالنی  با اشاره  به سابقه  و 
قدمت  امور خیریه  در استان   گفت :  امور خیریه  
در استان  گیالن سابقه وریشه50  ساله دارد و مردم  
سلحشور و با فرهنگ  این  استان همواره در همه  
امور خیریه  حرف  اول را زده اند و امروزه     نیز  راه 

آن  بزرگواران  تداوم  دارد . 

*تاسیس انجمن 
 وی در مورد  انجمن خیریه حمایت  از بیماران  
کلیوی  گفت :  این  انجمن از سال  1362   در 
کشور  تاسیس شد و از  سال  1372  نیز  برای  
اولین  بار فعالیت  های  خود را در استان  گیالن  

آغاز  کرد . 
  *افراد تحت پوشش 

 وی افزود :  اعضای  انجمن   در سطح  استان  
به صورت  پراکنده  هستند  و تعداد  آنها  بالغ  بر 

2400  نفر است . 
 در حال حاضر  در 11  شهرستان  استان،  انجمن 
کلیوی  فعالیت  دارد و تا پایان  سال جاری  نیز در 
شهرستانهای  صومعه سرا  - املش  آستانه اشرفیه  
و  سیاهکل  انجمن  کلیوی  راه اندازی  خواهد شد . 

 *1350 مورد پیوند 
  وی اضافه  کرد :  ازآغاز  فعالیت  در سطح   استان  
یعنی   طی  )22 (  سال  گذشته  تاکنون تعداد 
1350  مورد پیوند  کلیه  در استان  گیالن  صورت  

گرفته  است . 
 هر پیوند  25  میلیون   تومان  هزینه  دارد و هزینه  
دارو و درمان و سایر  موارد  نیز  به این رقم  افزوده  

می شود . 
 * هزینه ها نامحدود 

  رضوان  مدیر  انجمن  خیریه  حمایت از  بیماران 
کلیوی استان گیالن  گفت :  در 6 ماهه  نخست  
سال جاری   35  مورد پیوند کلیه  در  رشت  صورت 
گرفت  که بالغ  بر 800  میلیون  تومان  هزینه  در 

برداشته  است . 

  وی افزود :  تا پایان  سال جاری  با توجه  به   
فراهم  شدن شرایط  ممکن  است  همین تعداد یا 
بیشتر پیوند  های  دیگری  صورت  بگیرد  لذا هزینه  

نامحدود است . 
 * 980نفرمستمری  بگیر 

  وی آنگاه  با اشاره  به افراد مستمری بگیر  از 
انجمن  گفت :  تعداد 980  نفر مستمری  بگیر   
تحت پوشش  انجمن  خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی  استان هستند که هزینه های دارو - دیالیز 
-  همودیالیز - ایاب و ذهاب و سایر  موارد آنها  چند 

ده  میلیارد  تومان است . 
* اهداف انجمن 

 وی در مورد اهداف انجمن گفت : اهداف انجمن 
پیوند کلیه ارائه خدمات رفاهی به بیماران  دیالیزی 
و همو دیالیزی است امیدواریم که هیچ یک از این 

عزیزان نیازمند پیوند نباشند .
 وی افزود : در تداوم ارائه خدمات در نظر داریم به 
حول و قوه ی الهی  با حمایت های مردمی کمک 
هزینه تحصیلی اعم از دانش آموزی و دانشجویی 
توان  صورت  ودر  جهیزیه   ، پوشش  تحت  افراد 
سرمایه کار برای ایجاد اشتغال و حتی سبد کاال در 
حد رفع نیازهای ضروری را تامین و پرداخت کنیم . 

* ترویج فرهنگ پیشگیری 
 رضوان آنگاه با اشاره به بحث مهم پیشگیری گفت: 
بحث پیشگیری از بروز این بیماری را با همکاری 
پزشکان متعهد و فرهیخته با استفاده از جراید و صدا 
وسیما ی مراکز استان به صورت جد دنبال خواهیم 

کرد و اطالع  رسانی الزم انجام خواهد شد .

گیالن: ن  ســتا ا ی  کلیو ن  ا ر بیمــا ز  ا یــت  حما یــه  خیر نجمــن  ا یر مد ن  ا ضــو ر

شناساندن  انجمن مهم ترین اولویت  است
 *شناساندن انجمن 

 رضوان شناساندن انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی را مهم ترین خواسته خود خواند و گفت : 
ازاستاندار گیالن نماینده  معزز ولی فقیه در گیالن 
در  فرماندار  عزیزان  و  جماعات   و  جمعه  ،ائمه 
شهرستانها و همه مدیران و مسئوالن و روسای 
ادارات - نهادها - سازمان ها بخصوص نمایندگان 
مردم گیالن در مجلس شورای اسالمی میخواهم 
که در شناساندن این انجمن مساعدت و حمایت 
های الزم را داشته باشند  تا ندای  این نیازمندان 
خاموش جامعه به گوش همه برسد و مردم وارد 

عمل شوند . 
 *خدا محوری با مدیریت مردم 

 وی در بخش پایانی این گفتگو افزود : مردم گیالن 
زمین در واحدهای خیریه با خدا معامله می کنند  
چون صاحب کار و کارفرما ی این انجمن خداوند 
تبارک و تعالی است و مدیریت با مردم و ماهم به 
عنوان خادم مردم خدمتگذار هستیم و چشم انتظار 
حمایت های نقدی و غیر نقدی شما عزیزان خواهیم 

بود .
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی  

استان گیالن چشم انتظار دریافت  هدایای 
نقدی و غیر نقدی شما نیکوکاران ارجمند 

و عاقبت اندیش است . 
 شماره حساب سیبا بانک ملی : 

0105392855005
 نشانی : رشت - روبروی پارک 

شهر  - کوچه مویدی پالک 23 تلفن : 
33363890   تلفکس : 33363539

افتتاح 40 پروژه 
عمرانی روستایی

: کرد  اعالم  رشت  ر  فرماندا

     به گرارش سالم گیالن، فرماندار رشت در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی به صورت همزمان 
در روستای ویشکانک بخش سنگر این شهرستان با تبریک روز روستا اظهار کرد: توسعه ارائه 

خدمات در روستاها از برنامه های دولت است.
    سید عیسی مهدوی با بیان اینکه امروز 40 پروژه عمرانی همزمان با روز روستا در روستای 
از 11 میلیارد و 256 میلیون  افزود: برای بهره برداری این پروژه ها بیش  افتتاح می شود،  مذکور 

تومان هزینه شده است.
بازسازی  و  اصالح  و  فاضالب  و  آب  بخش  در  را  رشت  روستاهای  در  افتتاحی  پروژه  وی     
شبکه های آب شرب روستایی و آسفالت راه های روستایی و طرح هادی و مسکن محرومان کمیته 

امداد عنوان کرد.
   به گفته فرماندار رشت، هشت پروژه اصالح و بازسازی شبکه های آب شرب همزمان امروز در 

روستاهای ویشکانک، امشه، رودبرده، نشرودکل، پاچکنار، پیله داربنو دافچاه افتتاح می شود.
وی گفت: به مناسبت روز روستا 20 کیلومتر آسفالت راه روستایی در روستاهای منگوده، بهدان، 
یوسف آباد، تمل، قاضیان، نویده، کنارسر، جوربیجارکل، بیچ، ویشکا و سوقه شهرستان رشت افتتاح 

می شود.
   مهدوی افتتاح 12 طرح هادی در روستاهای سراوان، فشتام، قاضیان، گیالوندان، جورکویه، 
پسیخان، کیژده، پیرکالچای، آتشگاه، کماکل و برمچه را از دیگر برنامه ها به مناسبت روز روستا 

عنوان کرد.
   وی خاطرنشان کرد: به مناسبت روز روستا 11 واحد مسکونی مددجویی در روستاهای سنگر 
ویشکانک، اسالم آباد، طالم، قاضیان، سوکاچا، دلچه، اسکده، بیجارپس و بیجاربنه افتتاح می شود.

گرفته است،  گذشته صورت  سال  یک  مدت  در  شده  ارائه  خدمات  اینکه  بیان  با  رشت  فرماندار 
خاطرنشان کرد: خدمات مذکور توسط دستگاه های اجرایی گیالن ارائه می شود.

  

 برگزاری سلسله گفتارهای
 اندیشه دینی 

    به گرارش سالم گیالن، علیرضا قانع مدیر 
شهرداري  ورزشي  فرهنگي   سازمان  عامل 
سلسله  برگزاري  باره ي  در  رشت  کالنشهر 
نشستهای گفتارهای اندیشه دینی در خانه ي 
اهداف  از  یکي  گفت:  رشت  هنر  و  فرهنگ 
تاکید  این سازمان عمق بخشي و  و وظایف 
بر آموزه ها و اندیشه هاي دیني و اعتقادي در 

جامعه است.
    وي خاطر نشان کرد: این سلسله نشستها 
هم با دعوت از استادان و روحانیون برجسته 
در  دیني  آموزه هاي  بیشتر  چه  هر  غناي  به 
هستند  جامعه  پویاي  نسل  که  جوان  نزد 
همکاري  مجموعه ي   از  قانع  مي پردازد. 
هنري  فرهنگي  معاونت  و  معراج  موسسه ي 
سازمان متبوع براي برپایي این نشستها خود 

قدرداني و تشکر کرد.
از  اندیشه ي دیني    سلسله گفتارها پیرامون 
25 مهر ماه آغاز و تا روز چهارم آبانماه  ادامه 

دارد.

ورزشي   - فرهنگي  سازمان  عامل  مدیر 
کرد؛ اعالم  رشت   کالنشهر  ري  شهردا

 همایش معاونین عمران و محیط زیست
 شرکت شهرکهای صنعتی کشور در گیالن برگزار شد 
    به گرارش سالم گیالن، همایش عمران و محیط زیست در استان گیالن با حضور مدیران 

شهرکهای صنعتی کل کشور برگزار شد.
حاشیه  در  کشور  صنعتی  شهرک های  زیست  محیط  و  عمران  معاون  محمدزاده  فتحعلی    
گردهمایی معاونان فنی شهرک های صنعتی کشور در انزلی در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری 

این گردهمایی را تبادل اطالعات بین مدیران شرکت های استانی عنوان کرد.
   معاون عمران و محیط زیست شهرک های صنعتی کشور با اشاره به اینکه در شرکت شهرک های 
بیان کرد: شرکت شهرک های صنعتی گیالن  صنعتی گیالن محدودیت منابع مالی وجود دارد 
باید تجهیز شود و در مناطقی که سرمایه گذاران برای اشتغال با آن روبه رو می شوند، آن نواحی 

را تقویت کنیم.
   محمدزاده با اشاره به اینکه 60 درصد شهرک های صنعتی را به شرکت های خدماتی واگذار 
کرده ایم و 40 درصد باقی مانده تا به شرکت های صنعتی واگذار شود، تصریح کرد: در نقشه جامعی 
که در GIS بارکذاری کردیم، 148 شرکت واحد صنعتی در آن سامانه بارگذاری شده است و تا 

پایان سال بقیه آن نیز اجرایی خواهد شد.
خصوص  در  همایش  این  در  نیز  مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  مختارانی  دکتر    

تهدیدات محیط زیست در سطح جهانی و کشور گفتگو کرد.
   وی کمبود آب، آلودگی ها و تخریب طبیعت را علل اصلی این تهدیدات دانست و در خصوص 
ظرفیت زمین مسرانه و ردپای زیستی محیطی اظهار داشت: خشکی در نظر گرفته شده در ازای 

هر نفر 2/1هکتار است که فقط1/7 هکتار آنقابل استفاده می باشد.
  وی ادامه داد: ساالنه 10 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی برداشت می شود که باید با 

مدیریت مصرف از این بحران جلوگیری کرد.

با رویکرد تخصصی ــگاه کتاب گیالن   برگزار  ی یازدهمین نمایش
: د    کر عالم  ا د  شــا ر ا و  فرهنگ  مدیــرکل 

   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن بیان کرد: یازدهمین نمایشگاه کتاب استان نسبت به سالهای گذشته با رویکردی تخصصی تر برگزار 
می شود.

به گزارش ایرنا- فیروز فاضلی ادامه داد: طرح ریزی و نشست های هماهنگی برای برپایی این اتفاق بزرگ در استان آغاز شده و در تالش 
هستیم با هماهنگی با دستگاههای فرهنگی مرتبط به نتیجه بهتری برای برپایی نمایشگاهی با رویکرد تخصصی دست یابیم.

فاضلی بیان کرد: نمایشگاه امسال نیز چون سالهای گذشته با حضور حدود 400 ناشر و در قالب 200 غرفه برگزار خواهد شد ، اما 
درصددیم امسال زمینه حضور ناشران مطرح تری در حوزه آموزش فراهم شود.

وی برپایی ایستگاه نقاشی، مسابقات روزانه، خالقیت و کارآفرینی، آموزش موسیقی، معرفی بازی های کودکانه ایرانی اسالمی، 
فراهم آوردن فضایی شاد ویژه کودکان و… را از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه بزرگ کتاب عنوان کرد.

یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گیالن از 25 آبان الی 1 آذر 1394 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان واقع 
در کیلومتر 5 جاده رشت به تهران برگزار می شود.

خبر  
سوگواری دانش آموزی

 احلی من العسل در رشت برگزار شد

العسل«  آموزی »احلی من     سوگواره دانش 
به همت هیأت دانش آموزی انصارالمهدی)عج( 

همزمان با سراسر در رشت برگزار شد.
  به گزارش سالم گیالن به نقل از روابط عمومی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان 
گیالن، همزمان با سراسر کشور، دانش آموزان 
اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  عضو  گیالنی 
من  »احلی  سوگواره  محرم  ماه  ایام  بمناسبت 
العسل« ویژه جوانان عاشورایی را در مسجد امام 

رضا)ع( گلسار برگزار کردند. 
  گفتنی است، در این همایش باشکوه دانش 
حضرت  یاد  زنی  سینه  و  مداحی  با  آموزان 

قاسم)علیه السالم( را زنده نگه داشتند.

یادداشت  

صنعت صید و صیادی در گیالن 
نیازمند نهادینه شدن 

 20مهرماه فصل جدید 
صید ماهیان استخوانی 
در 300 کیلومتر ازکرانه 
استان  ساحلی   های 
آغاز  درحالی  گیالن 
که  صنعت صید  شد 
حاشیه  در  صیادی  و 
دریای خزر برای برون 

رفت از مشکالت فراوان  نیازمند نهادینه شدن 
است .هم اکنون پایه های لرزان صنعت صیادی 
در گیالن  برمبنای انبوهی از مشکالت فراروی 
صیادان ازجمله نگاه کار فصلی به این شغل ، 
شیوه های سنتی ، قاچاق و صید غیر مجاز ، 
آلودگی دریا ، پیچید گی قوانین صید وصیادی، 
عدم استفاده از ابزارهای نوین این صنعت ، تعدد 
تعاونی های پره و دهها مورد دیگر از کاستی ها 
بنا شده است.امسال چهار هزار صیاد در قالب 
52 شرکت تعاونی صیادی پره  از روز 20 مهرماه 
در 300  را  استخوانی  ماهیان  صید  سال 94، 
کیلومتر نوار ساحلی گیالن آغاز کردند صنعتی 
که به رغم مشکالت زیاد پیش رو پارسال با 
گونه های  انواع  از  ُتن  و 800  صید  سه هزار 
ماهیان استخوانی ارزش اقتصادی  750 میلیارد 

ریال در استان گیالن را به همراه داشت. 
به هرحال استفاده برنامه ریزی شده  از منابع دریا 
در استانهای ساحلی خزر درزمینه های مختلف 
از جمله صنعت  صید و صیادی می تواند  محور 
اصلی بنیادین اقتصادی در این استانها قرار گیرد.

 تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر بهره مندی 
مردم از ظرفیت دریا  حاکی از اهمیت منابع و 
ذخایر موهبت اللهی دریا است که باید در ابعاد 
مختلف  مورد توجه همه دستگاهها  و درالویت 
برنامه ریزی ها باشد. صنعت صید و صیادی 
از   مهمی  بخش  عنوان  به  گیالن  استان  در 
ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی گیالن  
با محوریت دریا است که باید مورد توجه جدی  
واقع شود.استاندار گیالن نیز بر توسعه اشتغال در 
این استان با محوریت دریا تاکید داشته بطوری 
بنابر اعالم نماینده عالی دولت در گیالن  که 
امسال بخش زیادی از اشتغالزایی در این استان 

با محوریت دریا صورت خواهد گرفت.
آنچه مشهود است اینکه مسووالن  اجرایی در 
دولت تدبیرو امید  دراستان  با آگاهی از نقشی 
منابع دریایی   از  استفاده صحیح  تواند  که می 
داشته  گیالن  دراستان  پایدار  اشتغال  درایجاد 
باشد در حال برنامه ریزی و پیش بینی های 
نیز  بوده و قطعا صنعت صید و صیادی  الزم 
دراین بین از جایگاه ویژه ای در این برنامه ها 

برخوردار خواهد بود.

کوروش باقی

کسب رتبه کشوری کمیته امداد گیالن 
در جذب بیمه حوادث مددجویان 

   در راستای کمک به ارتقاء سطح زندگی و 
همچنین جبران خسارت مددجویان در حوادث 
 2 دریافت  با  توانست  گیالن  امداد  کمیته   ،
میلیارد و 111 میلیون و 141 هزار ریال هزینه 
بیمه حوادث مددجویان تحت پوشش استان ، 
پرداخت  برنامه  از  بهره مندی  باالترین میزان 
خسارات توسط شرکت بیمه مربوطه  را احراز 

نماید.
   به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گیالن ؛  هم 
اکنون 130هزار و 237 خانوار در گیالن تحت 
پوشش بیمه حوادث کمیته امداد در استان قرار 
دارند که در شش ماهه اول سالجاری با همت 
و تالش مددکاران ، نمایندگان بحران و مناطق 
محروم شهرستانها  بالغ بر 954 میلیون و 212 
هزار و 500 ریال از بابت 20 پرونده مددجویی 
دریافت خسارت ) منازل و اثاثیه منزل ( از بیمه 

مربوطه دریافت شده است.
امداد گیالن     الزم به ذکر است که کمیته 
توانسته به تنهایی یک پنجم از خسارات پرداختی 
بیمه مربوطه را به مددجویان خود اختصاص دهد 

و جزو سه استان برترکشورمحسوب شود.



مالس
گــیالن

ماهناهم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کوروش باقی
مدیراجرایی و سردبیر : ایمان رنجکش

نشانی : رشت، خیابان سعدی، کوچه پورنقاشیان، 
بن بست عدالت، ساختمان معین، طبقه چهارم

همراه: 09117989597   
013 -33422137 : دورنگار 
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اختتامیه چهارمین نمایشگاه 
کیفیت و استاندارد استان گیالن

شــد ر  برگزا رشــت  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون  با حضــور 

اختتامیه دومین نمایشگاه توانمندی شهرک های صنعتی و نمایشگاه کیفیت و 
استاندارد استان گیالن، با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،مدیر کل نظارت بر 
صنایع غیرفلزی سازمان استاندارد ایران، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیالن و 

جمعی از مسئوالن در رشت برگزار شد.
ایران نیز در ادامه مراسم »استاندارد« را زبان مشترک جهانی عنوان 

کرد و آن را یکی از مولفه های اصلی تولید در کشور نام برد.
   وی در ادامه به وضعیت گیالن در حوزه نظارت گیالن را جزو 
10 استان برتر کشور برشمرد و 11 هزار بازدید و انجام 800 مورد 
نمونه داری در بازار را از اقدام های موثر موسسه استاندارد گیالن عنوان 

کرد.
   مدیر کل نظارت بر صنایع غیرفلزی و بهداشتی سازمان استاندارد 
ایران مشارکت انجمن ها برای به کارگیری سازمان های مردم نهاد را 
در این حوزه مهم دانست و یادآور شد: باید بتوانیم بازارهای هدف را 
همراه داشته باشیم.وی افزایش 30 درصدی نظارت ها بر واحدهای 
تولیدی را از برنامه های اداره کل نظارت مذکور عنوان کرد و متذکر 
شد: مردم به کیفیت کاال اهمیت می دهند و تقاضای ما این است به 

نشان استاندارد در هنگام خرید کاال توجه کنند.
   محمدعلی یوسفی مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیالن نیز  
»استاندارد« را یکی از محورهای اصلی پیشرفت صنعت و اشتغال در 

کشور نام برد و نقش آن را حیاطی دانست.
   وی ادامه داد: تحقیقات استاندارد در مباحث مربوط به این حوزه، 
کمک شایانی به باال بردن کیفیت کاالهای تولید داخلی و بهبود 

روشهای تولید و کارایی صنایع در کشور میکند.
در پایان این مراسم از واحدهای تولیدی برتر گیالن تجلیل شد.

   به گزارش سالم گیالن- سیدمحمدعلی سیدابریشمی معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک 
های صنعتی ایران با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال در کشور گفت: 
برای رشد اقتصادی و شتاب در رفع مشکل اشتغال، نیازمند توسعه 

صنعت هستیم.
   وی افزود: اکنون مهمترین مشکل اصلی ما در گیالن به واسطه 
پوشش های گیاهی، جنگل ها و زمین های زراعتی؛ تامین زمین است 
که بر همین اساس به دنبال تهیه زمین هستیم چرا که اشتغال ارتباط 

نزدیکی به ایجاد شهرک های صنعتی دارد.
   سیدابریشمی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری همزمان 
نمایشگاه های توانمندی شهرک های صنعتی و نمایشگاه استاندارد و 
کیفیت در استان گیالن گفت: برگزاری نمایشگاه ها می تواند هم در 
عرصه و معرفی واحدهای تولیدی به جامعه مصرف کننده و هم مقایسه 
توانمندی هایشان با صنایع باالدستی و پایین دستی واحدهای تولیدی 

دیگر در جهت توسعه نقش داشته باشند.
   وی برگزاری نمایشگاه ها را در معرفی و بازاریابی محصوالت بسیار 
موثر عنوان و تصریح کرد: وقتی برپایی نمایشگاه توانمندی شهرک 
های صنعتی با استاندارد همراه شود، یعنی این بخش کامل شده است 

چرا که استاندارد کامل کننده محصوالت است.
   غالمرضا امینی مدیر کل نظارت بر صنایع غیرفلزی سازمان استاندارد 
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 رئیس جمهوری یک قدم از وعده هایی که 
داده، عقب ننشسته است

: وزیر کشور  معاون سیاسی 

رئیس  گفت:  کشور  وزیر  سیاسی  معاون    
که  هایی  وعده  از  قدم  یک  حتی  جمهوری 

داده، عقب ننشسته است.
   به گزارش به ایرنا، محمدحسین مقیمی در 
نشستی با اعضای ستاد انتخابات، فرمانداران، 
بخشداران و معاونان سیاسی فرمانداری های 
بخش  کرد:  اظهار  رشت  در  گیالن  استان 
های  برنامه  و  اهداف  امور  پیشبرد  از  زیادی 
دولت در شهرستان ها به میزان واقف بودن 
فرمانداران و بخشداران نسبت به جایگاهشان 

وابسته است.
   وی ادامه داد: فرمانداران و بخشداران در 
بحث  در  اما  باشند  تعامل  اهل  امور،  اداره 
مدیریت اجرای مسئولیت ها نباید اختیار خود 

را به دیگران واگذار کنند.
های  سیاست  افزود:  کشور  وزیر  معاون     
سند  توسعه،  پنجم  برنامه  از  منبعث  دولت 
سوی  از  ابالغی  های  سیاست  انداز  چشم 

و  است  مجلس  قوانین  و  انقالب  معظم  رهبر 
باید  ها  شهرستان  در  دولت  عالی  نمایندگان 

نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.
جمهوری  رئیس  اینکه  بیان  با  مقیمی     
عقب  داده،  که  هایی  وعده  از  قدم  یک  حتی 
درآمدهای  کاهش  برغم  گفت:  است؛  ننشسته 
جمهوری  رئیس   ، مختلف  فشارهای  و  نفتی 
اجرای  برای  پوپولیستی  کارهای  انجام  بدون 
دارد  راسخ  داده، عزم  به مردم  وعده هایی که 
در  در شهرستان ها  و بخشداران  فرمانداران  و 
های  وعده  تحقق  برای  پشتیبانی  اول  خط 

دولت قرار دارند.
به رشد  اشاره  با     معاون سیاسی وزیر کشور 
داد:  ادامه  تورم  کاهش  و  اقتصادی  مناسب 
بسته  نیز  رکود  از  عبور  و  مقابله  برای  دولت 
ترین  از مهم  نظر گرفته که یکی  ویژه ای در 
این  دقیق  اجرای  فرمانداران  های  مأموریت 

بسته مهم است.

شرکـت چـاپ و نشـر

کاغذعطر  اتالب
انواع سفارشات چاپی پذیرفته می شود

09111823435

salamguilan@yahoo.com


