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خطرناک  و  دشوار  بس  کاری  کشورمان  در  نگاری  روزنامه 
است، قانون گذار نیز این شغل را به دلیل آسیب های روحی 
و جسمی که به خبرنگار وارد می کند در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور شناخته تا تسهیالتی در امر پرداخت بیمه و حقوق 
بازنشستگی و ... به آنان تعلق گیرد اما امروز بعد از  سالها هنوز 
مسئله بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران پس از 20 سال 
اشتغال، با وجود برخورداری از جایگاه تعریف شده قانونی عمال 
شکل اجرایی به خود نگرفته و بسیاری از خبرنگاران و فعاالن 
مطبوعاتی و رسانه ای همچنان محکوم به ادامه کار تا 30 سال 

کامل و شاید بیشتر هستند.
از همین رو فعاالن رسانه ای به جهت ارتزاق، گاها مجبورند قلم خود را به گونه ای 
بگردانند تا به مذاق برخی ها خوش اید و در این مسیر گاها از غلو رسانه ای و شانتاژ 

نیز دریغ نمی کنند که صد البته با دروغ و تشویش فاصله ها دارد.
این روزها وقتی برخی همکاران با ادای بی پولی برخی ارگانهای دولتی و غیر دولتی 
مواجه می شوند، مبادله کاال به کاال را نیز غنیمت شمرده و حتی از گرفتن قبر در 
امامزاده هاشم نیز دریغ نکردند؛ البته این مهم صرفا گریبانگیر روزنامه نگاران ایران 
نیست که در قبال صله، قلمفرسایی کنند، بلکه شاعران و هنرمندان دربار شاهان ایران 
و حتی نویسندگان و روزنامه نگاران بزرگ دنیای کنونی  از جمله ارنست همینگوی نیز 

دغدغه امرار معاش از این مسیر داشتند.
همینگوی در سالهای آغازین کار نویسندگی اش و کمی پیش از سال 1931 در نامه 
ای خطاب به لوییس هنری کوهن، منتقد و کتاب شناس خود، نوشت: » مطالبی که 
برای روزنامه ها نوشتم ربطی به نوشته های دیگرم ندارد چون داستان این نوشته ها 
چیز دیگری است، این اولین حق هر نویسنده دست به قلمی هست که خودش انتخاب 
کند چه مطالبی را چاپ کند و چه مطالبی را چاپ نکند اگر شما از ان دسته نویسندگانی 
هستید که از راه کسب مهارت نویسندگی، نوشتن برای روزنامه ها، نوشتن مطلب برای 
رساندن آن به ضرب العجل و نه مطلبی برای همه ادوار، امرار معاش می کنید دیگر 
کسی حق ندارد در البالی نوشته های ژورنالیستی شما کندوکاو کند و مطالبی را بیرون 

بکشد که از انها بر ضد بهترین آثار غیرژورنالیستی تان استفاده کند.«
با این تفاسیر می بینیم که حتی بزرگان دنیای رسانه نیز علیرغم بجا گذاشتن اثار فاخر 
از خود، گاها برای امرار معاش نیزدست به قلم می شدند تا قبری در امامزاده هاشم 

نصیبشان گردد.

قبری در امامزاده هاشم برای
 ارنست همینگوی !

صاحب مقصودی 
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اجتماعی  حیات  قدمت  به  ای  پیشینه  الحسنه  قرض 
انسان دارد، که از آن به عنوان یک رفتار اقتصادی یاد 
می شود که از انگیزه های معنوی چون ایمان، ایثار، 
گذشت و نوع دوستی سرچشمه می گیرد. معنای لغوی 
به دیگری می  با رضایت  یعنی چیزی که  قرض هم 
دهی تا آن را به تو برگرداند در واقع در قرض الحسنه 
مجموع چیزی که به تو بر می گردد یا همان بهره نباید 
از اصل مال بیشتر باشد؛ واژه قرض و ریشه های آن 
هفت بار در قران بکار رفته است و منظور آن در همه 
ایات همان انفاق در راه خداست؛ حال در همه این تعابیر 
که نگاه می کنی هرگز نمی توانی نام قرض الحسنه را 
با ربا گره بزنی، از همین رو اگر تسهیالت قرض الحسنه 

را وامی بدون ربا بنامیم پربیراه نگفته ایم.
به گزارش خط اول، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 
سال 1362 مورد تصویب قرار گرفت تا قرض الحسنه 
به عنوان یکی از روش های جذب و تخصیص منابع 
مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گیرد اما امروزه بعد 
از گذشت سه دهه عملکرد عقود قرض الحسنه در نظام 

بانکی کشور دارای نقاط ضعف فراوانی است.
در نظام سرمایه داری قرض با بهره فرایندی است که 
موجب انتقال وجوه مازاد بر مصرف از صاحبان پس انداز 
به سرمایه گذاران می گردد و نقش مهمی در کارکرد 
این نظام اقتصادی دارد . در دین مبین اسالم این نوع 
قرض به شدت تحریم و محاربه با خدا و رسول خدا 
ایات و روایات مشخص  با بررسی  شمرده شده است. 
می گردد که ربا با روح اسالم و حیات عادالنه اجتماعی 
و اقتصادی در تعارض شدید قرار دارد که نه تنها کیان 
اقتصادی بلکه ارکان اجتماعی را نیز می تواند نابود کند. 
چنانچه در روایتی حضرت امام جعفر صادق از حضرت 

می  نقل  اکرم  رسول 

که  فرمایند 
اراده  خداوند  وقتی  فرمود: 

کند قومی را هالک کند ربا را در آن جامعه رواج می 
دهد.

عنوان  به  الحسنه  قرض  بر  اسالم  اقتصادی  نظام  در 
یک رفتار خیرخواهانه و حتی یک عبادت تاکید شده 
است اما در تبیین جایگاه آن اختالف وجود دارد برخی 
بر این باورند که قرض الحسنه جایگزین قرض ربوی 
در نظام سرمایه داری است. یافتن راهکاری عملیاتی 
در خصوص رواج این فرهنگ دینی در جامعه اسالمی 
و همگانی نمودن آن از دغدغه های صاحبان اندیشه 
و تصمیم گیران اقتصادی بوده است. تالش هایی در 
قانون بانکداری بدون ربا انجام شده اما به نتیجه مطلوب 
جامع  الگوی  فقدان  آن  دالیل  از  یکی  است.  نرسیده 

قرض الحسنه است تا بتوان ضمن تاکید بر کارکردهای 
بانکی  پولی  نظام  در  زمینه تحول  آن  اجتماعی  دینی 

کشور را فراهم نماید.

پیشینه قرض الحسنه در ایران: 
در  الحسنه  اولین مرکز متکفل قرض  در سال 1348 
از  یکی  در  الحسنه  قرض  صندوق  صورت  به  ایران 
صندوق  نام  با  تهران  شهر  جنوب  خیابانهای  مساجد 

جاوید  اصلی ذخیره  اهداف  از  گرفت  شکل 
این  با تاسیس  مبارزه  صندوق 

رباخواری و کمک 
به نیازمندان بود.

 1357 سال  اواسط  در 
شدن  نزدیک  با 
ی  ز و پیر
ب  نقال ا
و  ایران  اسالمی 
به دلیل اعتصاباتی که 

جب  مو
در  رکود  بروز 
فعالیت بانک ها شد 
عنوان  به  الحسنه  قرض 
نهادی اسالمی مورد استقبال 
مردم و پس از پیروزی انقالب مورد توجه 
ویژه مسئوالن قرار گرفت. ارائه برخی نظرات در زمینه 
ایجاد بانکداری اسالمی موجب افزایش تمایل مردم به 
گسترش فعالیت صندوق های قرض الحسنه در کنار 
سیستم بانکی یا جایگزرینی سیستم بانکی با صندوق 

ها شد.
تبدیل  فکر   1358 سال  در  ها  بانک  شدن  ملی  اما 
صندوق های قرض الحسنه به بانک را به حاشیه برد و 
از آنجاکه در حیطه فعالیت بانکها اعطای قرض الحسنه 
مانعی  هیچ  بدون  الحسنه  قرض  مراکز  نداشت  وجود 
به فعالیت خود ادامه دادند و روزه به روز بر تعدادشان 

افزوده شد.
به  را موظف  وزارت کشور صندوق ها  از سال 1362 
اجرای  آنکه  علیرغم  نمود  تاسیس  پروانه  دریافت 

به  از سال 1363  )که  ربا  بدون  بانکی  قانون عملیات 
اجرا گذاشته شد( می توانست ضرورت حضور صندوق 
های قرض الحسنه را از میان بردارد اما چنین نشد بلکه 
فعالیت برخی از صندوق ها حتی تا سطح یک بانک نیز 

گسترش یافت.
البته از اواخر سال 1364 به تدریج اقداماتی در جهت 
جلوگیری از رشد بی رویه صندوق های قرض الحسنه 
صورت گرفت و برحذر کردن انها از مبادرت به فعالیت 
های تجاری با استفاده از سپرده های جمع آوری شده 

صورت پذیرفت.
در سال 1367 سیاست دولت وقت بر رفع موانع گسترش 
صندوق های قرض الحسنه تعلق گرفت که نتیجه آن 
گسترش هرچه بیشتر این مراکز در شهرها و روستاها و 

اقصا نقاط کشور بوده است.
مراکزی  و گسترش  تاسیس  نیز شاهد  از سال 1375 
تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری از سوی نهادهای 
سایر  به  ورود  که ضمن  هستیم  دولتی  شبه  و  دولتی 
فعالیتهای معامالتی بخشی از فعالیتهایشان را به اعطای 
تسهیالت وامی اختصاص داده اند که این نوع عملیات 
به فعالیتهای قرض الحسنه شباهت بیشتری دارد، گرچه 
اما طبق  نیست  دسترس  در  دقیقی  آمار  مورد  این  در 
قرض  های  صندوق  تعداد  انتظامی  نیروی  گزارش 
از شش هزار صندوق گذشت  الحسنه در سال 1379 
صندوق  هزار  هفت  حدود  اطالعات  آخرین  مطابق  و 
در کشور فعال هستند همراه با گسترش مراکز رسمی 
قرض الحسنه تعداد قابل توجهی مراکز ثبت نشده و غیر 
رسمی قرض الحسنه به فعالیت مشغول شده اند. احتماال 
تعداد آنها در سالهای ممنوعیت تاسیس قرض الحسنه 

بیشتر بوده است.
همچنین فعالیت قرض الحسنه های خانوادگی صنفی و 
غیره گسترش یافته است این صندوق ها که اگرچه از 
نظر تعداد اعضا و میزان پس انداز نسبت به مراکز رسمی 
قرض الحسنه محدود تر هستند اما به علت گسترش 
روز افزون تعداد انها افراد و منابع قابل مالحظه ای را 
به خود اختصاص داده اند که غفلت از ان ممکن است 
بسیاری از سیاست های مورد نظر را تحت الشعاع قرار 

دهد.
صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه موسسه ای اعتباری غیربانکی و 
غیر تجاری است که بر اساس مقررات و ضوابط تعیین 
شده از سوی بانک مرکزی تشکیل می شود و موظف 

به رعایت قوانین پولی و باکی کشور است.
الحسنه  به قبول سپرده قرض  صندوق ها فقط مجاز 
و اعطای تسهیالت اعتباری به صورت قرض الحسنه 
هستند. صندوق ها مجاز به دریافت اعتبار از نظام بانکی 

اعطایی  الحسنه  قرض  کارمزد  نرخ  حداکثر  و  نیستند 
نمی  ها  صندوق  است  درصد   2 سال  در  ها  صندوق 
توانند از محل سپرده های مردم به خرید دارایی های 
غیرمنقول مبادرت کنند و اعطای قرض الحسنه نباید به 

سپرده گذاری یا شرایط دیگر مشروط گردد.
در تاریخ 70/8/14 به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی هیات وزیران تصویب 
نامه 63/12/18 را لغو کرد و نظارت بانک مرکزی بر 
صندوق های قرض الحسنه برداشته شد. استدالل این 
بود که این صندوق های قرض الحسنه در امور خیریه 
فعالیت می کنند و لزومی ندارد بر فعالیت انها نظارتی 

صورت گیرد.
از سال 70 تا 81 با توجه به خال قانونی صندوق های 
قرض الحسنه رشد بی اندازه ای یافت و تعدادی از انها 
با سوئ استفاده از اوضاع از اهداف عالی قرض الحسنه 

باز ماندند و به سوئ استفاده مالی پرداختند.
سال  در  مجددا  گذار  قانون  که  بود  جریانها  این  پیرو 
سازمانها  مالی  و  پولی  فعالیتهای  کلیه  بر  نظارت   81
موسسات و صندوق ها را به بانک مرکزی محول کرد 
. و سرانجام در سال 83 با تصویب الیحه تنظیم بازار 
غیرمشترک پولی در مجلس شورای اسالمی مقررات 
جدیدی در فعالیت صندوق های قرض الحسنه تعیین 

گردید.
تخلفات شرعی و قانونی که برخی این صندوق ها انجام 
می دادند: شرط مسدود کردن سپرده – گرفتن هزینه 
بیش از کارمزد واقعی )فقط دو درصد کارمزد( – افتتاح 
برخی حسابهای غیر پس انداز – اعطای تسهیالت غیر 
قرض الحسنه – عدم رعایت سقف تسهیالت – سوئ 

استفاده از منابع سپرده گذاران و غیره
صندوق های قرض الحسنه مجاز به پرداخت هیچگونه 
وجه اضافی به سپرده گذاران نیستند و پرداخت قرض 
الحسنه به اعضای هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل، 
بازرسان و نزدیکان درجه اول دست اندرکاران صندوق 
و  شعبه  ایجاد  اجازه  ها  صندوق  باشد.  می  ممنوع 
نمایندگی در مناطق دیگر را ندارند مگر انکه مجوز ان از 

سوی بانک مرکزی صادر شود.
اما جای تاسف انکه یک ماه پس از انتشار مصوبه دولت 
برای نظارت بانک مرکزی بر روی صندوق های قرض 
الحسنه شماری از مدیران این صندوق ها اجرای این 
مصوبه را با کندی روبه رو کرده اند، به عقیده مخالفان 
الهی است و دولت  الحسنه یک سنت  نظارت، قرض 
می خواهد این سنت الهی را از بین ببرد غافل از اینکه 
برقراری نظم و قانون منافاتی با اجرای سنت های الهی 

ندارد.
به هر حال به نظر می رسد که بعد از 35 سال از تاسیس 
نخستین صندوق قرض الحسنه در مسجد لرزاده تهران 
به شیوه امروزی دولت نتوانسته است فعالیت انها را در 

قالب قانونی تحت کنترل در اورد.
فقدان الگوی جامع قرض الحسنه در نظام پولی بانکی 
کشور دشواری هایی را در راستای فراگیر شدن فرهنگ 
در  این  است  شده  سبب  کشورمان  در  الحسنه  قرض 
حالی است که نهاد قرض الحسنه با توجه به کارویژه 
های آن نقش کلیدی در حیات اجتماعی اقتصادی جوامع 
مسلمان ایفا می نماید که عمدتا در منظر مسئوالن و 

سیاستگذاران اقتصادی مورد غفلت قرار می گیرد.

برگرفته از کتاب طرحی نو در قرض الحسنه 
نوشته محمدجواد محقق نیا

برتر  رتبه  کســب پنجمین 
کشوری توسط مدیریت 

امور بین  و  ارتباطات 
الملل شهرداری رشت

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در سومین جشنواره ستارگان روابط 
عمومی حائز دریافت عنوان مدیر ستاره شد.

به گزارش ایسنا، فاطمه قدیمی حرفه  مدیر  ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت در سومین جشنواره ستارگان روابط عمومی که با حضور مهدی مظاهری 
شورای  عضو  جامعی  مسجد  احمد  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  ارشد  مشاور 
شهر تهران، هوشمند سفیدی دبیر کل سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و دبیر 
جشنواره  ستارگان  روابط عمومی و سایر مسئوالن فرهنگی برگزار شد، به عنوان 

یکی از مدیران ستاره سال 1394 انتخاب و از وی تجلیل شد.
رضا سلیمانی، مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراهیم کاظم 
پور، مدیرکل  روابط عمومی بانک تجارت، داریوش سهرابی، مدیرکل روابط عمومی 

بانک صنعت و معدن، محمود ترابیان از بانک آینده، امیر خنده جام از شرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایران، صابر پیربرناش مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران، جواد اسدی برجسته از شرکت آب منطقه ای استان تهران، 
محمد علی اکبری از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهاناز دیگر منتخبین 

بخش مدیران ستاره روابط عمومی سال 1394 بودند.
به گزارش ایسنا،این جشنواره همزمان با 27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط 
عمومی در مرکز همایش های  کتابخانه ملی سالن  قلم برگزار شد . در این جشنواره  
و  شد  رونمایی  ایران  عمومی  روابط  المعارف  دایرة  همچنین  و  خانه  سایت  آرم، 
جشنواره ستارگان روابط عمومی با تقدیر از ستارگان روابط عمومی های ایران در 

سال 1394 و اهدای گواهینامه های آموزشی به پایان رسید.

بدون ربا  با  قرض الحسنه
تعارض شدید است در  اســالم  روح  با  ربا 

در ســال 1370 هیــات وزیــران بــه دلیــل اینکــه صنــدوق هــای قــرض 
الحســنه در امــور خیریــه فعالیــت مــی کننــد نظــارت بانــک مرکــزی بــر 
ایــن صنــدوق هــا را لغــو کــرد. از همیــن رو در دهــه 70 بــا توجــه بــه 
خــال قانونــی، صنــدوق هــای قــرض الحســنه رشــد بــی انــدازه ای یافت 
و تعــدادی از انهــا بــا ســوئ اســتفاده از اوضــاع از اهــداف عالــی قــرض 
الحســنه بــاز ماندنــد و بــه ســوئ اســتفاده مالــی پرداختنــد پیــرو ایــن 
جریانهــا بــود کــه قانــون گــذار مجــددا در ســال 81 نظــارت بــر کلیــه 
ــه  ــا را ب ــدوق ه ــات و صن ــازمانها موسس ــی س ــی و مال ــای پول فعالیته

بانــک مرکــزی محــول کــرد.

دنیای کنونی هنگامه ای است پر نشیب و فراز 
که سرعت افزایش علم بشری در آن نسبت 

به گذشته افزون داشته است. 
قرار گرفتن در مسیر پیشرفت منوط به استفاده 
است.  ای  زمینه  در هر  نوین  فناوریهای  از 

کشور ایران با داشتن تنوع شگرف در محصوالت کشاورزی، پتانسیل 
باالیی در تولید این محصوالت دارد؛ لیکن برای تولید اقتصادی و رقابت در 
دنیای کنونی نیاز به تغییر روشهای سنتی و بهره گیری از روشهای نوین 
به منظور کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد است. استان گیالن 
به لحاظ داشتن اقلیم مناسب و بارندگی کافی یکی از قطبهای کشاورزی 
در ایران است. تولید محصوالت انحصاری و استراتژیک در این استان، 
فرصت بی نظیری برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی استان پدید آورده 
است؛ محصوالتی نظیر چای، برنج، بادام زمینی، زیتون، فندق، مرکبات، 
توت فرنگی، گل گاو زبان و گیاهان دارویی. برای رشد و توسعه بخش 
کشاورزی، برنامه و سیاستهای دولت و میزان و نوع حمایتهایی که از این 

بخش می شود، بسیار تاثیر گذار است.
 در صورتی که حمایت صرفا مالی و یارانه ای، بدون برنامه از کشاورزان 
منجر به رفع نیاز مالی کوتاه مدت و از بین رفتن این بخش می شود. 
زمان چندی از روزگارانی که بخشی از درآمد کشاورزان منطقه از طریق 

نوغانداری و کشت توتون بود، نمی گذرد.
 هر چند حمایت دولتی در خرید تضمینی این محصوالت بود ولی چیزی 
از این دو صنعت باقی نمانده است. هزینه باالی تولید و عدم وجود سامانه 
های بازاریابی و بازاررسانی منطقه ای و بین المللی، هزینه باالی تسهیالت 
و عدم وجود برنامه برای محصوالت خرید شده از دالیل شکست پروژه 
های خرید تضمینی است. این مشکل نه تنها در گیالن که در کشور وجود 
دارد و مناقشات سال گذشته در مورد دفن سیب زمینی و پیازهای خریداری 
شده نیز تایید همین مطلب است. به منظور حل این مشکالت، نیاز به برنامه 

ریزی جامع برای تغییر فرهنگ تولید است.
 وجود برنامه های آموزشی و ترویجی، ایجاد مزرعه های آزمایشی منطقه 
ای که با روشهای جدید و طبق اصول علمی مدیریت می شود، می تواند به 
جلب اعتماد کشاورز به برنامه تولید کمک نماید. به نظر می رسد بهتر است 
دولت برای حمایت از کشاورز، به جای یارانه کود و سم، بهای تسهیالت 
و ماشین آالت و ادوات کشاورزی را کاهش داده و برای تولید به گونه ای 
برنامه ریزی کند که همزمانی واردات، انباشت محصول و مشکالتی از این 
دست به تولید کشاورزی خدشه وارد نکند. از طرفی علی رغم قرار گرفتن 
مکانیزاسیون کشاورزی در برنامه های تدوین شده، همچنان استفاده از 
ماشین آالت وارداتی که مجهز به فناوری روز هستند، به دلیل هزینه های 

باالی گمرک و عوارض غیر اقتصادی است. 
شاید بخش کشاورزی در کشور ما تنها بخشی باشد که در صورت مدیریت 
و برنامه ریزی اصولی بتواند در زمان کوتاهی حجم مطلوبی از صادرات را به 
خود اختصاص دهد و می تواند یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی باشد. این 
امر محقق نمی شود مگر با برنامه ریزی بلند مدت، تغییر مدیریت سنتی و 

ایجاد نگرش نوین، حمایت مناسب و رفع مشکالت موجود.

لیتر  معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تالش گفت: حمل 20 یا 40 
سوخت به مزرعه برای کار کشاورزی قاچاق سوخت محسوب نمی شود. 
سید جالل سیدمحمدی در اولین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شهرستان تالش در سال جاری افزود: ترویج فرهنگ استفاده از کاالی 
داخلی یک نیاز اساسی در جامعه برای حمایت از تولید و عمل به اقتصاد 
مقاومتی است. وی با تاکید بر اینکه پدیده قاچاق ، اقتصاد کشور را دچار 
چالش های اساسی می کند ، تصریح کرد : قاچاق کاال مشکالت زیادی 
در ساختار اقتصاد کشور به وجود می آورد و در این راستا باید عرصه را 
بر عوامل قاچاق کاال تنگ و زمینه خوبی برای فعالیت های اقتصادی و 

سرمایه گذاری فراهم کرد. 
فصل  آغاز  و  سوخت  حمل  قوانین  به  اشاره  با  تالش  فرماندار  معاون 
نیازهای روزانه در  کشاورزی در شهرستان که شالیکاران برای تامین 
کار کشاورزی به سوخت نیاز مبرم دارند، گفت: با اتخاذ تدابیر الزم و 
هماهنگی های بین اداری، بایستی زمینه های روان سازی حمل سوخت 
به مزارع را فراهم کرد و در این راه الزم است شرکت نفت و نیروی 
انتظامی بصورت هماهنگ عمل کنند. وی اظهار داشت: نباید برای حمل 
20 یا 40 لیتر سوخت مورد نیاز کار کشاورزی با کشاورزان برخورد شده و 
یک یا چند روز یک کشاورز را در ادارات مختلف سرگردان کرد بلکه باید 
به کشاورزان کمک کرد چراکه حمل این مقدار سوخت مورد نیاز برای 
تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی در مزارع، قاچاق سوخت محسوب 

نمی شود.

له مقا

کشاورزی

کشاورزی نوین به حمایت مناسب 
دولت و تغییر فرهنگ تولید 

کشاورزان نیاز دارد

حمل 20 یا 40 لیتر سوخت به مزرعه 
برای کار کشاورزی، قاچاق نیست

دکتر محسن نساج 
 عضو هیئت علمی جهاد دانشــگاهی

کسب و کار آینده نیازمند تمهیدات الزم برای کهنساالن است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

دکتر یوسف زاده چابک در همایش روز ملی جمعیت، گفت: تا سال 2050 حدود 20% جمعیت جهان کهنسال خواهند بود، 
بدیهی است کسب و کار آینده نیازمند تمهیدات الزم در این زمینه است.

 به گزارش خط اول و به نقل از پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی در این همایش دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک –رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مقوله جمعیت گفت: استان گیالن با 2564011  
نفر جمعیت،  کهنسال ترین استان کشور است. در حال حاضر میانگین طول عمر در استان گیالن 72 سال می باشد که 

این میزان باالترین رنج سنی کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود: افزایش سن در گیالن منجر به شیوع بیماری 
های غیر واگیر خواهد شد، در این راستا مهار کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در لیست برنامه های دانشگاه 

علوم پزشکی گیالن قرار دارد.
دکتر یوسف زاده با اشاره به چالش های پیش روی جمعیت در گذشته، حال، آینده خواستار حمایت و هم افزایی سازمان 

های ذیربط در خصوص استقرار برنامه های راهبردی سالمت دانشگاه علوم پزشکی گیالن شد.
وی ضمن اشاره به شیوع برخی بیماری ها در استان مانند سرطان، خاطرنشان کرد: نسل های آینده گیالن در معرض خطر 
بروز بیماری های ناشی از آالینده های سرطان زا هستند و الزم است مسوولین استانی  توجه بیشتری به این مقوله مبذول 
نمایند. وی ادامه داد: با شناسایی به موقع بیماری ها می توان باعث افزایش نشاط اجتماعی و بهبود تولید در جامعه شد. 
امروز دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نظر دارد با همکاری سازمان های ذی ربط نشاط و سالمتی را برای مردم گیالن 
به ارمغان بیاورد. دکتر یوسف زاده با بیان این مطلب که چهار مقوله اتم، ژن، نورون و مقوله مدیریت اطالعات مسیر آینده 
علم در جهان را مشخص می کند، تصریح کرد: تا سال 2050 حدود 20% جمعیت جهان را کهنساالن تشکیل خواهند داد، 

بدیهی است کسب و کار آینده نیازمند انجام تمهیدات الزم در این زمینه می باشد.
وی در پایان یادآور شد: با افزایش علم شاهد افزایش طول عمر انسان خواهیم بود که امیدوارم در کنار طوالنی تر شدن عمر، 
شاهد طوالنی تر شدن دوره ی جوانی نیز باشیم، البته این موضوع در حال حاضر فقط یک آرزو است و فعال دور نمایی از 
آن در ذهن موجود نمی باشد. گفتنی است: همایش روز ملی جمعیت با همت استانداری و اداره ثبت احوال گیالن، با حضور 
استاندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن احتماعات استانداری گیالن برگزار شد و در آن استاندار 
گیالن نیز با اشاره به پیر بودن جمعیت گیالن ، خواستار تالش همه جانبه مسوولین استانی برای جوان سازی جمعیت استان 

شد و توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری را تکلیفی برای همه مدیران اجرایی استان، عنوان کرد.   
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یکی از مهمترین مسائل و موضوعاتی که در طول حداقل 
دو دهه اخیر در کشورمان به وجود آمده، بحران بیکاری 
جوانان، به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی است. متاسفانه بر اساس آمارهای 
رسمی میزان بیکاری در ایران به حدی رسیده است که از میانگین جهانی بسیار 
باالتر بوده و دیگر قابل کنترل نیست. علی ربیعی وزیر کار در خصوص افزایش 
نرخ بیکاری در کشور می گوید: »هر 5 دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور 
افزوده می شود و باید هر سال برای 800 هزار نفر شغل ایجاد کرد.« در حالی که 
هنوز متولدین دهه 60 کامال امکان ورود به بازار کار را نیافته اند متاسفانه با ورود 
صدها هزار متولد دهه 70 مواجه هستیم و همه این موارد نشان دهنده آن است 
که اشتغال ایجاد شده در کشور حتی به اندازه یک ششم تقاضاهای جدید برای 
کار هم نبوده است بنابراین ورود جوانان به بازار کار برای بیشتر خانواده ها به یک 
دغدغه و نگرانی تبدیل شده و این یعنی جوان نمی تواند پس از یک دوره نسبتا 

طوالنی انتظار برای خود شغلی دلخواه پیدا کند. 
اما چاره بیکار نماندن چیست؟

برای پاسخ به این سئوال باید دید چرا جوان بیکار مانده است؟ ایا خودش تالشی 
نداشته یا فضای کسب و کاری برای وی مهیا نبوده است؟ اگر فرض را بر وجود 
بی انگیزگی در جوان برای کار کردن بدانیم آیا همه 800 هزار جوان که به قول 
جناب وزیر در جستجوی یک شغل پایدار هستند، بی انگیزه اند؟ اگر اینچنین 
است پس چرا خداوند دست به خلقت بشر می زند؟ که فقط به تعداد بی عرضه 
ها اضافه کند؟ اگرچه بی انگیزگی و بی عرضگی برخی ها را مردود نمی دانیم 
اما باور کنید بسیاری از جوانان، عالقمند و صاحب دانش و انگیزه اند ولی باز 
بیکار؛ چه چیزی فضای کسب و کار ما را از تکاپو انداخته است؟ چه چیزی در 
فضای کسب و کار ما وجود ندارد که هر انسان کارامد و غیر کارامدی در آن از 
بین می رود ؟ اگر شما ترکیبی مناسب از مهارت، اخالق و دانش بازاریابی و حتی 
منابع مالی را فراهم داشته باشید باز فضای کسب و کار مهیا نیست، براستی چرا؟

کارآفرینی؛
آری کارافرینی واژه ای که شاید برای همه ی ما مفهوم واحدی نداشته باشد. 
اگر به آن چه در رسانه ها و توسط دولت به عنوان کارآفرین اشاره می شود نگاه 
کنیم، آنها افرادی بسیار ثروتمند هستند! زیرا هرساله در مراسمی هایی همچون 
جشنواره های کارآفرینی مدیران بزرگترین شرکتهای ایرانی به عنوان کارآفرین 

برتر معرفی می شوند. اما واقعیت این نیست.
کارآفریني فرآیند یا مفهومي است که طي آن فرد کارآفرین با ایده هاي نو و 
خالق و شناسایي فرصتهاي جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و کار مبادرت  
معرفي  به  منجر  اغلب  ولي  است  پذیرش خطرات  با  توام  امر  این  مي ورزد. 

محصول یا ارائه خدمت مي شود. 
انگیزه هاي مختلفي در کارآفرین شدن مؤثر مي باشد که از جمله آنها می توان 
به نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر 
از همه نیازمندي به احساس مفید بودن و استقالل طلبي اشاره کرد. افراد از 
ویژگیهاي شخصیتي خاص و گوناگوني برخوردار مي باشند طبیعي است که 
برخي از ویژگیهاي کارآفرینان متمایز و برجسته تر از سایر افراد است به طور 
مثال داشتن خالقیت و نوآوري، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد 

بنفس و عزت نفس، آینده نگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن.
اکنون شما جوان بیکار اگر درصدی از این ویژگی ها را در خود دیدید بی شک 
پتانسیل کارآفرین بودند را دارید اما کار هنوز تمام نشده است، چراکه رییس 
کانون کارآفرینان استان گیالن معتقد است: کارآفرین به دانه خوش عطر برنجی 
می ماند که برای عمل آوری آن نیاز به یک مزرعه با کیفیت داریم، یعنی در 
حقیقت برای شکوفایی خالقیت کارآفرین نیاز به زیرساختهایی تحت عنوان 

فضای کسب و کار هست.
حال سئوالی پیش می آید که آیا فضای کسب و کار در کشور ما برای کارآفرین 

فراهم است؟
دکتر افشین رحیمی که خود از کارآفرینان برتر کشور است در پاسخ به این 
پرسش به خبرنگار معین می گوید: کارآفرینی و فضای کسب و کار دو مقوله به 
هم متصل جداناپذیرند، اگر یکی باشد و دیگری نباشد ما خروجی به نام اشتغال، 
اقتصاد، تولید ملی، استقالل و حتی ازادی نداریم. ما از کارآفرینی؛ اقتصاد پویا، 

اشتغال مولد، درامدزایی ملی و امثالهم می خواهیم.
وی با تاکید بر اینکه خالقیت و نواوری در جوانان ما موج می زند، گفت: هر 

شخصی خصوصیات کارآفرینی را کم و بیش دارد بعضی ها ضعیف تر و بعضی 
ها قوی تر؛ اما کارافرین یک طرف قضیه هست و فضای کسب و کار درست 
طرف دیگر، به هر حال دانه برنج در مزرعه برنج به عمل می اید. منظور از 
محیط کسب و کار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است که مدیران 
یا مالکان بنگاهها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. بنابریان خود 

کارافرین کمترین نقش را در ایجاد و تنظیم فضای کسب و کار دارد.
دکتر رحیمی در پاسخ به این سئوال که چه کسی باید فضای کسب و کار را 
فراهم کند؟ گفت: این صاحب مزرعه برنج است که باید پتانسیل اب و خاک 
مزرعه خود را اماده کند یعنی در حقیقت فضای کسب و کار در اختیار حاکمیت 

است.
وی شرایط حاکم بر فضای کسب و کار را قوانینی چون قانون کار، قوانین 
گمرکی، قوانین ارزی، قانون مالیات، تامین اجتماعی، بیمه و مجموعه ای از اینها  
دانست که یکی حکم اب را برای مزرعه پیدا می کند، یکی حکم خاک را یکی 

هم حکم نور خورشید را و ....
وی ادامه داد: پس محیط کسب و کار مجموعه ای از سیاستها، شرایط حقوقی، 
نهادی و مقرراتی است که بر فعالیتهای کسب و کار حاکم اند. ثبات اقتصاد 
کالن، کیفیت زیرساختهای کشور، کیفیت دستگاههای اجرایی، نظام وضع 
قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطالعات و آمار، فرهنگ و کار و 
عوامل دیگری از این دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی 
را تحت تأثیر قرار می دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمیتوانند 

تأثیر چندانی بر آنها بگذارند.
رییس کانون کارآفرینان استان گیالن شعار انتخاباتی روحانی مبنی بر حل کردن 
مشکالت اقتصادی در 100 روز را پر بیراه ندانست و گفت: علیرغم اینکه االن 
بیش از 1000 روز از این وعده می گذرد به ضرس قاطع می گویم اگر در بدنه 
حاکمیت اراده وجود می داشت این امر می توانست محقق شود، ولی متاسفانه ما 
با یک هجمه ای به نام رانت مواجه ایم که در این سیستم وجود دارد ولی ما نمی 

بینیمش و چون نمی بینیم قرار نیست صورت مسئله را پاک کنیم. 
وی که مدیرعامل شرکت صام تک با برند معروف نیوساد هست، ادامه داد: اگر 
من که یکی از پنج برند برتر کشور را دارم امروز چالش های فضای کسب و کار 
استان را مطرح نکنم چه کسی بگوید، عدم مدیریت صحیح مدیران در استان 
چالش جدی برای کارآفرینان هست، چگونه است که در اصفهان، اذربایجان، 

خراسان برایش راه حل پیدا شده ولی در گیالن نه
افشین رحیمی زمان را در گیالن یک پارامتر گم شده دانست و تصریح کرد: 
در گیالن درصد بسیاری از مدیران خودشان را در مقام پاسخگویی در زمان 
مشخص نمی بینند، این بزرگترین جنایت است، فالن رییس بانک کی پاسخگو 
بود، فالن متولی اقتصادی کی در مقابل بی پاسخی روسای بانکها از غصه مرد؟ 

تمام تخصص مدیر ما انداختن توپ در زمین ارباب رجوع بود و همیشه می 
گویند برو فالن چیز را بیاور، متاسفانه مدیران ما در مقصر جلوه دادن دیگران 

نیز استادند.
وی با تاکید بر اینکه در سند چشم انداز قوانین خوبی برای رشد اقتصادی و 
اشتغالزایی وجود دارد، گفت: قانون در کشورمان هست اما ما هنوز به سمت 
اجرایش نرفتیم تا ببینیم کجای قانون نیازمند اصالح و تغییر هست، گرجستان 
بعد از استقالل به خدای مافیا و رشوه تبدیل شده بود اما به یکباره بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر)بعد از سرنگونی شواتر نادزه(، فعل خواستن و مبارزه با 
فساد در آن صرف شد و و در کمتر از سه سال االن به بهشت سرمایه گذاری 
تبدیل شده است، پس شدنی است فقط مدیران ما باید خود را پاسخگو بدانند. 
البته رسانه قوی وجود ندارد که از مدیران مطالبه گری کند، مقام مافوق هم که 
فقط تعداد جلسات برایش مهم است نه کیفیت جلسات، الاقل بیایند و به عنوان 

یک مسلمان به خدا پاسخگو باشند.
رییس کانون کارآفرینان استان گیالن با اشاره به قانون بانکها گفت: در گیالن 
1100 میلیارد تومان فقط یک موسسه مالی سپرده از مردم جمع می کند که 
زیر 5 درصد آن را تسهیالت می دهد؛ مابقی کجاست؟، میانگین سپرده مردم 
در بانکهای گیالن هشت هزار میلیارد تومان است باتوجه به حدود 120 واحد 
فعالی که در گیالن بیش از یکصد نفر نیرو دارند واقعا نمی توانیم اینان را حمایت 
کنیم تا سایر بنگاه های کوچک هم از قبل انان توسعه یابند قطعا می توانیم 
به شرطی که اوال مدیران در مقابل خدا احساس تکلیف و پاسخگویی کنند و 

درثانی نظارت قوی داشته باشیم.
وی در پایان سیستم بازرسی قوی را یکی دیگر از نیازهای اساسی فضای کسب 
و کار معرفی کرد و گفت: البته بازرسی هم نیاز به نیروهای پخته از لحاظ عقل 
و تحلیل و وجدان و ... دارد تا انسان موجه ای باشد نه اینکه نیروی تازه نفس 

تزریق کنیم که تا بیاید نظارت را بفهمد بازنشست شود.
اگرچه رییس کانون کارآفرینان استان گیالن دل پری از فضای کسب و کار 
دارد که به حق نیز هست اما جهت امیدواری به کارآفرینان یادآوری می کنم 
نیاز نیست حتما کارآفرین شرکت های بزرگ چند میلیاردی باشید همین که 
زمان فراوان و احتمااًل مهارت و دانش را دارید کافی است، کارهای کوچک 
اما پول ساز فراوانی است که شما می توانید انجام دهید. ولی با این حال تاکید 
می کنم بر تک تک فعالین اقتصادی، کارفرمایان و کارگران واجب است پیگیر 
اصالح و بهبود فضای کسب و کار باشند و هرکار که از دستشان بر می اید 
انجام دهند چراکه تغییری کوچک بر فضای کسب و کار صدها شاید هزاران 
بیکار را شاغل کند اما تغییری حتی بزرگ در یک کارافرین فقط تغییری برای 

آن کارآفرین است.

مرکزتفریحات دریایی 
ابتدای  ز  ا آزادانزلی  منطقه 
پذیرای گردشگران خرداد 

مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی از اول خرداد آماده ارائه خدمات به 
است. گردشگران 

انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  اول  خط  گزارش  به 
اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
قبیل  از  امکاناتی  بودن  دارا  با  آقایان  و  بانوان  بخش  دو  در  مرکز  کرد:این 
کافی شاپ، سالن ماساژ، سایه بان ، صندلی های آفتاب گیر، رختکن ، اتاق 
میز  والیبال،  زمین  زیبا،  سبز  فضای  صحرایی،  دوش  لباس،  تعویض  های 
از مسافران و گردشگران منطقه  پذیرایی  آماده  و  فوتبال دستی  پینگ پنگ، 

است. 
احمر، همیار  تیم های نجات غریق، هالل  استقرار  از  مجید فاتحی همچنین 

حال  رفاه  و  امنیت  حفظ  منظور  به  تفریحی  مرکز  این  در  اورژانس  و  پلیس 
گردشگران خبر داد.

و  مجهزترین  عنوان  به   انزلی  آزاد  منطقه  دریایی  تفریحات  افزود:مرکز  وی 
مناسبترین مرکز تفریحات دریایی شمال کشور در مرحله نخست در قالب دو 
طرح آقایان و بانوان در مکانی به مساحت 5/5 هکتار پهنه خشکی و دریایی 
در  گردشگران  ایمنی  ضریب  باالبردن  که  شده  ساخته  انزلی  آزاد  منطقه  در 
ساحلی   - آبی  ورزشهای  توسعه  خزر،  دریای  طبیعی  مواهب  از  بهره گیری 
به  ارائه  قابل  تسهیالت  و  امکانات  سطح  بردن  باال  منطقه،  محدوده  در 
گردشگران و ارائه الگویی مناسب از طرحهای ساحلی -گردشگری در مناطق 

ساحلی شمال کشور از جمله دالیل ایجاد آن است.

چندی پیش بود که آوازه سگ کشی در رشت حتی مرزها 
را درنوردید و پایش به رسانه های بیگانه باز شد. مدت 
ها دوستداران محیط زیست و فعاالن حقوق حیوانات به 
اعتراضات فراوان پرداختند و سرانجام موفق شدند سگ 
ها را از تیررس شلیک های شبانه شکارچیانی نجات دهند 
که صدای گلوله تفنگ شان، آخرین ناله های یک سگ 
زخمی و قهقهه مستانه شکارچی سمفونی وحشتناکی را 

هر شب می نواخت!
سرانجام با فراخوان سازمان پسماند شهرداری رشت مقرر 
می شود که برخالف روال سابق از کشتار سگ های ولگرد جلوگیری شده و این 
حیوانات به محلی برای نگهداری، درمان و عقیم سازی منتقل شوند. با این فراخوان 
پس از بررسی چند پیشنهاد مالی، فردی موفق شد پیمانکاری پروژه را در اختیار بگیرد و 
پس از زنده گیری آنها اقدام به انتقال شان به یک سوله جهت نگهداری کند اما با توجه 

به عدم توانایی در نگهداری سگ های ولگرد اقدام به واگذاری نگهداری آنها به یک NGO خصوصی کرد. پیمانکار 
اما پس از پایان قرارداد سه ماهه، سگ ها و سوله را به امان خود رها کرده بود تا اینکه بعد از مدت ها موسسه ای خارج 
از استان دلش به حال سگ های گیالن می سوزد و اقدام به جمع آوری آنها و انتقالش به کرج می کند تا از سرنوشت 

شومی که در انتظارشان بود رهایی یابند.
اکنون یک ماه پس از انتقال سگ های جمع آوری شده توسط سازمان پسماند شهرداری رشت به موسسه وفا در هشتگرد 

کرج خط اول اقدام به تهیه ی گزارشی از روند درمانی و وضعیت سگ های 
انتقال یافته کرده است.

مدیرروابط عمومی پناهگاه وفا در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: سگ های 
سوله ی رشت پس از انتقال به هشتگرد عقیم سازی شده و تحت درمان قرار 

گرفتند.
سروین درافشان، با بیان اینکه 74 قالده سگ در پناهگاه حضور دارند اضافه 
کرد: با وجود آنکه سگ های سوله ی رشت شامل سگ های جمع آوری 
شده از انزلی نیز می شدند هیچ پیگیری ای از سوی مسئوالن شهرداری های 
این دو شهر در خصوص سرنوشت آنها نشد و تنها نشریه شما پیگیر وضعیت 
درمان و سالمت این سگ هاست! وی تصریح کرد: سگ ها همگی دارای 
جرح بوده و در بدن آنها ساچمه وجود داشت که پس از رادیولوژی برای بهبود 
شکستگی ها و سایر مشکالت این سگ ها اقدام شد.وی با بیان اینکه پیش 
از این عقیم سازی در سوله ی رشت صورت نگرفته بود تاکید کرد: در میان 
سگ های منتقل شده، سگ های باردار نیز وجود داشتند که مربوط به جفت گیری سگ ها در زمان حضور آنها در سوله 

ی رشت بوده است.
مدیرروابط عمومی پناهگاه وفا در پایان با بیان اینکه هیچ کاری برای سگ ها در زمان حضورشان در سوله ی رشت اعم 
از واکسیناسیون و دادن قرص انگل انجام نشده بود خاطر نشان کرد: پس از انتقال سگ ها واکسیناسیون آنها انجام شده 

و اقدام به دادن قرص انگل کرده ایم.

هیچ کاری در رشت صورت نگرفته بود!
کرج؛ به  مرگ  ســوله ی  نتقال ســگ های  ا ز  ا پس  ماه  یک  اول،  ویژه ی خط  گزارش 

به مناسبت هفته ارتباطات و همزمان با میالد منجی عالم بشریت حضرت 
ولیعصر )عج( 447 پروژه مخابراتی گیالن با سرمایه گذاری 116 میلیارد 

تومان با حضور استاندار به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی در این مراسم با قدردانی از تالش دست 
وجود  افزود:  افتتاحی  های  پروژه  تحقق  در  مخابرات  شرکت  اندرکاران 
نیروهای آشنا به استان ، متخصص و متعهد در کارها موجب خواهد شد تا در 

کوتاه ترین زمان شاهد توفیقات خوب در آن بخش باشیم .
وی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در بخش های مختلف تلفن ثابت ، 
سیار و دیتا در استان اظهار کرد : در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی ، اقدام 
و عمل مزین شده باید با تمام توان و جدیت بیشتر در جهت رشد و بالندگی 

استان تالش کنیم .
وی خاطر نشان ساخت : مزیت نسبی ، ارزش افزوده ، دید ملی و فراملی و 
بهره گیری از فرصت ها از جمله مباحث مهم علم اقتصاد به شمار می رود 
که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم و دراستان هایی همچون گیالن 
که از ظرفیت باالیی در این بخش برخوردار است به منصه ظهور برسانیم . 
نجفی اقتصاد برون نگر و درون زا را مورد تاکید رهبر معظم انقالب دانست 
و افزود : دولت تدبیر و امید به جد دنبال تحقق این مهم است و تاکنون در 

این راستا موفق عمل کرده است .
نجفی با بیان اینکه گیالن به میزان دو برابر جمعیت خود پذیرای مسافران از 
نقاط مختلف است ، تصریح کرد : این میزان جمعیت نیازمند امکاناتی است 

که از طریق بخش خصوصی ایجاد خواهد شد .
وی با اشاره به حرکت های موفقیت آمیزی که در بخش فیبر نوری ، پهنای 
باند در استان صورت گرفته است گفت: با توجه به این که تمام روستاهای 
استان قطب گردشگری هستند و به اندازه دو برابر جمعیت استان میهمان 
داریم ،تقاضا داریم مدیران عالی شرکت مخابرات ایران امکاناتی را به گیالن 

منتقل کنند تا بهره کشوری ببرند. 
وصلی عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در این مراسم افزود : 
برنامه های مخابرات ایران با اولویت یکساله و دوساله و پنجساله با 26 آیتم 

در دست تدوین و ابالغ به سایر استان ها است .
وی جایگاه همراه اول را در بین 57 اپراتور کشورهای آسیایی جنوبی اول 
از نرم  ثابت شرکت مخابرات گیالن  تلفن  نفوذ  دانست و گفت: ضریب 

کشوری باالتر است . 
در ادامه، 447 پروژه مخابراتی توسط استاندار و وصلی به صورت ویدیو 
کنفرانس و ارتباط تصویری با مرکز مخابرات شهرستان رودسر مورد بهره 

برداری قرار گرفت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گیالن گفت: گفتمان 
رسانه ای انقالب اسالمی در ساعت های پایانی مذاکرات هسته ای، دست 

برتر بوده است.
به گزارش ایرنا، یوسف گلشن در همایش فرصت ها و چالش های روابط 
عمومی در عصر شبکه های اجتماعی، با اشاره به نقش شبکه های اجتماعی 
و تاثیرگذاری آنها در جامعه اظهار کرد: اگر به شبکه های اجتماعی به عنوان 
یک فرصت بنگریم، در فعالیت هایی که داریم می تواند پل پیروزی باشد و 
اگر نگاه سلبی داشته باشیم و بخواهیم با آنها آنی و بدون برنامه برخورد کنیم، 

می تواند اسب تروای دشمن باشد.
وی به مواردی از فعالیت های تاثیرگذار در فضای مجازی اشاره و بیان کرد: 
می توانیم به عنوان مثال به فعالیت هواداران سردار سلیمانی این سردار 
شجاع اسالم که در سوریه، لبنان و دفاع از حریم اهل بیت فعالیت می کند، 

در فضای مجازی نگاه کنیم.
وی ادامه داد: یکی از نمادهای پیروزی گفتمان انقالب اسالمی در مواجهه 
با تروریست ها و حامیان آنها در بحث مدافعان حرم، همین فضای مجازی 

بوده است.
گلشن به استفاده محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان از شبکه های 
اجتماعی در ساعت های پایانی مذاکرات هسته ای اشاره و اضافه کرد: دکتر 
ظریف در ساعت های پایانی مذاکرات هسته ای به جای مصاحبه، از توییتر 
استفاده می کرد که گاهی دو سه جمله ای که در آن ساعت های پایانی می 

نوشت، سرخط همه رسانه های جهانی قرار می گرفت.

447 پروژه مخابراتی در گیالن به 
بهره برداری رسید

گفتمان رسانه ای انقالب در ساعت های 
پایانی مذاکرات هسته ای، گفتمان برتر بود

شد: مطرح  گیالن  فرینان  آ ر کا نون  کا ییس  ر با  گفتگو  ر  د

فضای کسب و کار برای کارآفرین در گیالن فراهم نیست

معین حسن زاده

مخابرات

روابط عمومی
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در کنگره 8000 شهید واالمقام استان گیالن همه آمده بودند 
عده ای آمده بودند باشهدا تجدید میثاقی دوباره ببندند عده 
ای آمده بودند که راه و رسم شهدا در دفاع از آب و خاک 
کشورشان را یاد بگیرند عده ای آمده بودند که بگویند هنوز 
اشتیاق به شهادت دارند. کنگره ای که در جای خود خاطرات 
دوران دفاع مقدس را در بین رزمندگان دوباره زنده کرد . این 
کنگره مهمانان ویژه ای هم داشت خانواده های معظم شهدا 
،جانبازان،آزادگان وسرداران بویژه مرجع عالیقدر حضرت آیت 
اهلل نوری همدانی و سردار عزیز و گرامی حاج قاسم سلیمانی.

قاسم  حاج  معزز  سردار  و  همدانی  نوری  اهلل  آیت  حضور 
سلیمانی در کنگره 8000شهید استان گیالن نشان از اهمیت 

این کنگره بزرگ داشت.
نخست اینکه حضور سردار سلیمانی در استان گیالن باعث 
تسالی دل بازماندگان شهدا ؛ خصوصا شهدای مدافع حرم 
گردید از طرفی خیلی از مردم خوب و فهیم استان گیالن 
دوست داشتند سردار سلیمانی را از نزدیک ببیند و یه خسته 

نباشید به این رزمنده نامی و دلیر اسالم بگویند .
پس از حضور امریکا در عراق و استقرار نیروهای نظامی 
امریکا در نزدیکی مرزهای ما این تحلیل نظامی داشت قوت 
میگرفت که امریکا برای حمله به ایران خود را تا نزدیکی 
مرزهای ما رسانده است و استراتژی نظامی ایجاب میکرد 
که ما نیز خود را به نیروهای نظامی امریکا نزدیک کنیم برای 
انجام این ماموریت مهم سپاه قدس از سوی  فرماندهی کل 
سپاه ماموریت پیدا کرد که کلیه تحرکات نیروهای آمریکایی 
را در داخل خاک عراق زیر نظر بگیرد و براساس همین 
توانمندی سپاه قدس در عراق بود که آمریکا برای خروج از 

عراق دست به دامن ایران گردید.
ارتش  سنگین  وشکست  لبنان  روزه  جنگ 33  طرفی  از 
صهیونیستی ،توانمندی سپاه قدس را در بیرون از مرزها روز 
بروز  نمایانگرتر میکرد البته در سال 88 شعارهای ناثوابی از 
سوی دشمن در داخل برای تضعیف این استراتژی نظامی 
داده شد والبته بعدها در مدت نچندان دور با ظهور گروه داعش 
که خیلی بیرحم تر از القاعده و گروه های تروریستی گذشته 
بودندو کشتارهای بیرحمانه ای که این گروه در عراق و بعدا 
در سوریه انجام دادند و نزدیک شدن این گروه تروریستی به 
مرزهای ایران ضرورت برخورد جدی و نظامی با این گروه در 

بیرون از مرزها احساس میگردید.
وقتی که سپاه قدس به کمک مردم عراق شتافت و توانست 
با پشتوانه مراجع و مردم این گروه تروریستی ساخته و پرداخته 
آمریکا واسرائیل وسرسپردگی عربستان وقطر ،از پیشروی آنها 
جلوگیری کرده ومردم عراق به این باور رسیدند که باید با این 
گروه بشدت برخورد کرد که ما هرروز شاهد پیروزی مردم 

وارتش در عراق هستیم .
دشمنان که در جنگ 33 روزه شکست خورده بودند خواستند 
که جبهه مقاومت را بشکنند در این راستا آموزش وتجهیز و 
اعزام این گروه ها به سوریه بودنند و در این راستا پولهای 
عربستان نیز برای به بازی وارد کردن ترکیه ایفای نقش کرده 
وجبهه مقاومت خود را برای مبارزه با گروه ها با همه توان 
وارد کرد وماموریت جدید سپاه قدس این بار در سوریه در کنار 
مردم مظلوم سوریه وجبهه مقاومت بود اما اینبار سپاه قدس در 
انجام این ماموریت تنها نبود بلکه همه آمدند که بگویند سردار 
قاسم سلیمانی دیگر متعلق به یک سپاه و یک فرمانده نظامی 
یست واین سردار سلیمانی نیست که دارد حرکت مبارزه را 
پیش میبرد بلکه این حرکت تبدیل به یک تفکر شده است 
و آن اینکه اگر قرار باشد با عزت زندگی کنی و دشمنان 
هیچگونه تعرضی نتوانند به آب وخاک وکشور ما بکند باید 

تفکر ی همچون قاسم سلیمانی داشته باشیم.
در کالم ساده باید بگویم که سردار قاسم سلیمانی یک سردار 
ملی است که نامش همیشه با احترام برده خواهد شد زیرا 
سردار قاسم سلیمانی دیگر متعلق به یک تشکیالت نظامی 
نیست او متعلق به یک تفکر است که دربین مردم ایران 
اسالمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا با صدای بلند 
فریاد میزنم که سردار ما به تو افتخار میکنیم ودشمنان بدانند 
که در ایران کم نیستند مردان و زنانی که همچون سردار 
قاسم سلیمانی فکر میکنند .در پایان از خداوند طول عمر با 
عزت را برای ایشان وهمه یاران را دارم موفق وسربلند باشید.

خرمشهر را خدا آزاد کرد
ساعت 2 بعدازظهر سوم خرداد 1361، پس از 24 روز رزم بی 
امان، خرمشهر به طور کامل از اشغال نظامیان عراق آزاد شد و 
عملیات پیروزمند بیت المقدس که از دهم اردیبهشت این سال 
آغاز شده بود، با این آزادسازی به پایان رسید. خرمشهر در چهارم 
آبان 1359 در پی 35 روز پایداری و جان فشانی به اشغال نظامیان 
عراقی درآمد و به مدت 578 روز )19 ماه( در تصرف بعثی ها 
بود. پس از آزادسازی شهر، پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی بر 
فراز مسجد نیمه ویران »جامع خرمشهر« و پل تخریب شده این 
شهر به اهتزاز درآمد و رزمندگان اسالم نماز شکر را در مسجد 
جامع خرمشهر اقامه کردند. از این مقطع به بعد، جنگ در جبهه 
ایران از حالت دفاعی خارج شد و به صورت تهاجمی درآمد و 
آغاز پیروزی های پیاپی بعدی گردید. به همین دلیل، از فردای 
آزادسازی خرمشهر، تالش هیئت های صلح بین المللی و صدور 
قطعنامه های سازمان ملل برای متوقف کردن جنگ آغاز شد. 
آزادسازی خرمشهر با تکیه بر علم و ایمان نیروهای داخلی، از 
نقاط عطف تاریخ معاصر ایران به شمار می رود. امام خمینی)ره( 
در این باره با صراحت فرمود: »خرمشهر را خدا آزاد کرد.« می 
دانیم که افتخار این روز، آسان به دست نیامده است. خرمشهر با 
خون شهدا آزاد ش ، آری شهدایی که همین چند هفته قبل برای 
هشت هزار تن از آنان کنگره ایی عظیم در گیالن برگزار شد، 
کنگره ای بس پرعظمت که حتی مقام معظم رهبری نیز برای 

آن پیامی صادر فرمودند.
چی می شد این کنگره با کمی تاخیر همزمان به سوم خرداد 
ماه روز آزادسازی خرمشهر برگزار می شد، اگرچه حتما مصلحت 
هایی بوده ولی تقارن این دو می توانست کارستانی دیگر باشد، 
کنگره عظیم هشت هزار شهید استان گیالن امسال مهمانان 
گرانقدری داشت که جهان اسالم از وجود آنان به خود می بالد. 
حضور حضرت آیت اهلل نوری همدانی و سرلشگر پاسدار حاج 
قاسم سلیمانی و همچنین دو شهید گمنام در این اجالس ملی، 

جلوه ای معنوی و خاص به گیالن بخشید.
بی مناسبت ندیدیم به فرازهایی از این کنگره نیز اشاره ای داشته 
باشیم؛ یکی از نکات جالب مراسم  کنگره 8000 شهید استان 
گیالن آن بود که سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه هنگامی که بر روی صحنه و در پشت تریبون روبروی 
حضار قرار گرفت، از مسئوالن و دست اندرکاران برگزاری مراسم 
خواست تا تصویر بزرگ وی که بر روی پرده نمایشی روی صحنه 

نقش بسته بود را حذف کنند.
سردار سلیمانی در این کنگره اظهار داشت: من کنگره های زیادی 
دیده ام اما در این جا بوی دیگری استشمام می شود. انگار شهدا 
حضور دارند، اداره جلسه توسط یادگاران شهید فضای جلسه را 

عطر آگین کرد.
وی افزود: امام ملت ایران را شایسته دفاع از اسالم ناب دید؛ امام با 
این کار ایران را هم را نجات داد. مگر امکان داشت بدون اسالم، 
8 هزار جوان از گیالن برود در فاصله هزار کیلومتری در مرزهای 

شلمچه از ایران دفاع کند.
سردار سلیمانی ادامه داد: آنچه که ما دیدیم  از شهدا نه به عنوان 
فهم از اسالم بلکه به عنوان تجربه، این است که تا کسی شهید 
نباشد شهید نمی شود، اگر امروز کسی رادیدید که بوی شهید از 
کالم و رفتارش استشمام شد بدانید که شهید خواهد شد، تمام 
شهدای ما این شاخصه را داشتند، شرط شهید شدن، شهید بودن 

است
وی شهدای حرم را هوشمند ترین های معاصر دانست و گفت: 
اینان مترصد فرصتی بودند که خودشان را به محبوب اتصال دهند 

و به فوز اعظم دست یابند.
فرمانده نیروی قدس سپاه در کنگره ملي شهداي گیالن تاکید 
کرد: پایه اصلی که همه شهیدان طی کردند، این است که به 
دنبال شهادت رفتند و اولین پایه رسیدن به مقام شهید و شهادت 
هجرت است، هجرت از مال، مکان، مقامات و دلبستگی ها که در 
این هجرت نیاز است. مرتبه دوم، مرتبه جهاد است و مرتبه سوم، 
ایستادگی و پایداری در این راه است، ما در مسئله درک مقام شهدا 
نباید تردید کنیم که آن ها هم مانند اولیای ما دارای اعجاز هستند. 
وی ادامه داد: در تاریخ سئوال می کنند چرا 8 هزار نفر شهید 
شدند؟ برای چه چیز رفتند؟ ما که جمع شده ایم و یا می شنویم و 
بعداً خواهیم شنید باید به این سئوال پاسخ دهیم، باید از وجدان 
خود و فطرت خود سئوال کنیم که این ها چرا رفتند؟ یک بمباران 
اتمی مانند هیروشیما به وجود نیامد که 8 هزار نفر یک جا شهید 
شوند بلکه این ها در اثر حادثه ای طوالنی قریب به بیش از 2000 
روزه  رفتند و دیدند و شهید شدند؛ رفتند دیدند کسی شهید شد، 
مادر و پدر پیر او تنها ماند باز هم متوقف نشدند و رفتند. این 8 
هزار نفر در طول 8 هزار اتفاق افتاده است، هر سال 1000 نفر 

بهترین های مردم در این جا شهید شدند. چرا؟

وی در پایان به راز چفیه آقا نیز اشاره کرد و گفت: این عظمت، 
احترام و قداست فرهنگ ایثار و شهادت است که موجب شده 
است ولی فقیه ما که برجسته ترین شخصیت این نظام و فقیه 
جامع الشرایط است، در جلسات رسمی و غیررسمی و در دیدار 
روسای جمهور کشورها چفیه را به عنوان نماد جنگ، دور گردن 

خودشان بیندازند و همیشه حائل جسم خودشان کنند.
آیت اهلل نوری همدانی از مراجع عظام نیز در کنگره ملی 8 هزار 
شهید گیالن اظهار داشت: گیالنی ها سابقه درخشانی در سال 
های دفاع مقدس دارند و عالوه بر اینها این استان خاستگاه شیعه 
است. این کنگره نیز ریشه در محبت شما به والیت دارد و و باید 
این ریشه عمیق را حفظ کرد. وی  حضور در این کنگره بسیار 
باشکوه 8 هزار شهید گیالن باعث مباهات دانست و گفت: کلمه 
شهید کلمه ای است پربار، شهید کسی است که از لحاظ مبانی 
خداشناسی برجستگی دارد و از لحاظ تقوا، شجاعت، ایثار، خدمت 
پیشگام است و هرچه شهدا، جهادگران و ایثارگران آموخته اند از 

مکتب اهل بیت بوده است.
آیت اهلل قربانی نماینده ولی فقیه در گیالن نیز در کنگره ملی 
8000 شهید گیالن در سخنانی گفت: گیالن از استان هایی است 
که همواره انسان های مجاهد و فرهیخته داشته و از دیرباز باز 
مهد پرورش تشیع بوده است. وی با بیان اینکه نعمت شهادت و 
نعمت معرفت به کسانی عرضه می شود که اطاعت خدا و پیغمبر 
کنند،خاطرنشان کرد: شهیدان همنشینان، راهنمایان و استادان 
خوبی هستند که جانشان را در طبق اخالص گذاشتند تا من 
و شما در امنیت کامل و عزت زندگی کنیم.کنگره ملی شهدای 
گیالن یادآور فداکاری های و صداقت ها و از جان گذشتگی های 
شهیدان است. این کنگره در راستای حمایت از دین و اسالم 
برگزار می شود. آیت اهلل قربانی ادامه داد: شهدا به ما پیام می دهند 
دین پیغمبر را حمایت کنید اسالم را حمایت کنید در روزگاری که 
دشمنان به ما هجوم آورده اند باید متحد باشیم تا بتوانیم در این 
برهه از تاریخ با راهنمایی های داهیانه امام خامنه ای دشمنان را 
سر جایشان بنشانیم و این پرچم توسط رهبری به دست حضرت 

بقیةاهلل برسد
گفتنی است دکتر نجفی استاندار گیالن نیز در ابتدای مراسم در 
سخنانی اظهار داشت: کار ما مسئولین در مقابل ایثارگری شهدا و 
جانبازان بی ارزش است. وی با بیان اینکه ادامه راه شهدا عنایت 
خداوند متعال را می طلبد افزود : شهدا و جانبازان با ایثارگری و 
رشادت اقتدار و امنیت را برای کشور به ارمغان آوردند و امیدواریم 
خداوند توفیق دهد که ادامه دهنده راه آن عزیزان باشیم . وی با 
بیان اینکه برگزاری این کنگره با عشق و عالقه و با دست خالی 
اما خالصانه آغاز شد افزود : خداوند نیت خالص را دوست دارد و 
در هر کاری که خالصانه انجام شود مطمئناً خداوند متعال کمک 
خواهد کرد . نجفی ایثارگران  را سرمایه های انقالب دانست و 
افزود : در بخش مدیریتی هر زمان که از وجود ایثارگران بهره 
گرفتیم نبوغی را در آن بخش شاهد بودیم . استاندار گیالن بر 
لزوم فراهم کردن فرصت الزم برای رشد این عزیزان تاکید کرد 
و افزود : خانواده های شهدا , ایثارگران و جانبازان امین نظام 

هستند .
قیام 15 خرداد بذر نهال 22 بهمن

 )42 خرداد   15( محرم  ماه  دوازدهم  روز  صبح   4 ساعت 
نیروهای امنیتی و انتظامی، پس از محاصره منزل امام در قم 

راه  از  منزل  به  حمله  ، و  ر ا یو د
و  دستگیر  را  به ایشان 

تهران منتقل کردند 
از  یکی  در  و 

بازداشتگاه ها 
داشتند.  نگه 

پس  مأموران 
را  او  مدتی،  از 

به پادگان عشرت 
خبر  بردند.  آباد 

ی  ستگیر د
ایشان، 

قبل از طلوع آفتاب، تلفنی به بزرگان روحانی، ملی و سیاسی 
پایتخت رسید. سپس این خبر به سرعت در قم و سایر شهرها 
منتشر شد و عصبانیت و خشم شدید مردم را در پی داشت؛ از این 
رو درگیری های گسترده ای در قم، تهران و سایر شهرها نیز از 
ساعت 10 صبح آغاز شد. رژیم خیال می کرد با دستگیری و تبعید 
امام و یارانش و سرکوب خونین قیام 15 خرداد به این وقایع خاتمه 
داده است؛ ولی به تدریج متوجه شد که هیچ تغییری در مواضع و 
محبوبیت ایشان صورت نگرفته است و مردم هم صحنه را خالی 

نکرده اند و آنقدر ادامه دادند تا شد 22 بهمن 1357.
آری نهضتی که به رهبری امام خمینی در مقام مرجعیت در 
سال 1341 از درون حوزه علمیه قم آغاز شد در پانزدهم خرداد 
42 بی رحمانه سرکوب شد؛ اما نابود نشد؛ بلکه بذری شد که 
سرانجام، زمینه های شکوفایی انقالب اسالمی را فراهم کرد. 
مبارزه را اسالمی کرد، مردمی کرد، شرق و غرب در بین مردم 
بی اعتبار کرد و بیگانه ستیزی شروع شد، دانش سیاسی روحانیت 
و حوزه علمیه افزایش یافت و آنان را به صحنه مبارزات آورد، 
علیرغم اینکه مردم به ضرورت وجوِد تشکل برای ادامه مبارزه 
پی بردند اما جاذبه های گروه های سیاسی محو شد و مبارزات 
توده مردم تکامل یافت، مذهب اسالم نیز به عنوان یک سیستم 
حکومتی معرفی شد و شاه چهره منافقانه اش برمال شد اینها 
و خیلی چیزهای دیگر از دستاوردهای قیام خونین 15 خرداد 

1342 هست.
14 خرداد 1368
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 . د ایستـاد بـو کار  از  قــلبـی 
که میلیـونها قلــب را 
بـه نور خدا و معنـویت 
بــه  بـود.  کرده  احـیا 
وسیله دوربین مخفـی ای 
امــام  تـوسط دوستان  که 
شده  نصب  بیمارستان  در 
و  بیماری  روزهای  بـود 
جریان عمل و لحظه لقای 
است.  شده  ضبط  حق 
وقتی که گوشه هایـی 
و  معنوی  حاالت  از 
آرامـش امام در ایـن 
تلویزیون  از  ایـام 
شـد  پخـش 
غوغایی در دلها بر 
وصف  که  افکند 

آن جــز با بودن در آن فضا ممکـن نیست. لبها دائمـا به ذکـر 
خـدا در حـرکت بود.

در آخرین شب زندگی و در حالی که چند عمل جراحی سخت 
حالیکه  در  و  بود  کرده  تحمل  سالگی  درسن 87  طوالنی  و 
چندیـن سرم به دستهای مبارکـش وصل بـود نافله شب می 
خـواند و قـرآن تالوت مـی کرد. در ساعات آخر ، طمانینه و 
آرامشی ملکـوتـی داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا 
و رسالت پیـامبـر اکرم )ص( را زمـزمه مـی کـرد و بـا چنیـن 
حــالتی بـود که روحـش به ملکـوت اعلی پرواز کرد. وقتی که 
خبر رحلت امــام منتشر شـد ، گـویـی زلزله ای عظیـم رخ داده 
است ، بغضها تـرکیـد و سرتاسر ایران و همـه کانـونهایـی کـه 
در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـی آشـنا بـودنـد یــکپارچه 
گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد. هیچ قلـم و بیـانـی قـادر نیست 
ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غیر قابل کنترل مردم را در آن 

روزها تـوصیف کند.
مـردم ایـران و مسلمانان انقالبی ، حق داشتـند این چنیـن ضجه 
کـنند و صحنه هایی پدید آورند که در تاریخ نمونه ای بـدیـن 
حجم و عظـمت برای آن سراغ نداریـم. آنان کسـی را از دست 
داده بـودند کـه عـزت پـایمال شـده شان را بـاز گـردانده بود ، 
دست شاهان ستمگر ودستهای غارتگران آمریکایی و غربـی را 
از سرزمینشان کـوتاه کرده بود ، اسالم را احــیا کـرده بــود ، 
مسلمـیـن را عــزت بـخـشـیـده بـــود ، جمهـوری اسالمـی 
را بـر پـا کـرده بـود ، رو در روی همـه قـدرتهای جهـنمـی و 
شیـطانـی دنـیا ایستاده بـود و ده سال در بـرابـر صـدها تـوطئه 
برانـدازی و طـرح کـودتا و آشـوب و فتنه داخلـی و خارجـی 
مقاومت کرده بود و 8 سـال دفـاعی را فـرمانـدهـی کرده بـود 
که در جبهه مقابلـش دشمنـی قـرار داشت که آشکارا از سـوی 
هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب حمایت همه جانبه مـی 
شـد. مردم ،رهبر محبـوب و مرجع دینـی خـود و منادی اسالم 

راستیـن را از دست داده بـودند.
شایـد کسانـی که قـادر به درک و هضـم ایـن مفاهیـم نیستنـد 
، اگـر حاالت مردم را در فیـلمهای مـراسـم تودیع و تشییع و 
خاکسپاری پیکر مطهر امام خمینـی مشاهده کنـنـد و خـبر مرگ 
دهها تـن که در مقابل سنگینـی ایـن حادثه تاب تحمـل نیـاورده 
و قـلبـشان از کار ایستـاده بـود را بشنـوند و پیکرهایی که یکـی 
پـس از دیـگری از شـدت تـاثـر بیهوش شـده ، بر روی دسـتها 
در امـواج جمعـیت به سـوی درمانگاهها روانه می شـدند را در 

فیلمها و عکسها ببیننـد، در تفسیر ایـن واقعیتها درمانده شوند.
امـا آنـانکه عشـق را مـی شنـاسنـد و تجـربـه کـرده انـد، 
مشکلـی نـخواهند داشت. حقیقـتا مردم ایران عاشق امام خمینی 
بـودند و چـه شعار زیبا و گـویایی در سالگرد رحلتـش انتخاب 

کرده بـودند که: عشق به خمینـی عشق به همه خوبیهاست.

به گزارش هشت هزار قهرمان،  اولین گروه اعزامی از رزمندگان گیالن، اوایل مهر ماه 
1359 در قالب یک گروهان متشکل از پاسداران و بسیجیان  به منطقه سر پل ذهاب 
اعزام گردید که با شهادت 13 تن از این گروه و تشییع پیکر پاکشان در رشت، میدان 

شهرداری به نام میدان شهداء ذهاب مزین شد.
در واقع یکی از به یاد ماندنی ترین صحنه های دفاع مقدس اعزام رزمندگان به جبهه 

های حق علیه باطل بود که حال و هوای خاصی داشت.
اعزام رزمندگان درشهرستان رشت معمواًل از میدان شهدا) شهرداری- مرکز شهر( به 
سوی جبهه های جنگ صورت می گرفت و همواره با حضور پر شور مردم، مسئولین 
انقالبی و روحانیون همراه بوده و باعث دلگرمی و افزایش روحیه برای رزمندگان در آن 

سالها میشد.

برهمین اساس و پاس بزرگداشت نخستین گروه اعزامی رزمندگان گیالنی به جبهه ها، 
مکان نخستین کنگره ملی شهدای گیالن از نمایشگاه بین المللی واقع در جاده تهران به 
میدان شهدای ذهاب تغییر کرد و با فضاسازی بسیار مناسب بیش از 5000نفر در مکان 

اجالسیه های کنگره ملی مستقر شدند.
گفتنی است گیالن در طول جنگ تحمیلی حدود 50000رزمنده به جبهه ها اعزام نمود 
که از این میان هشت هزار قهرمان به درجه واالی شهادت نائل گشتند و بسیاری نیز 

اسیر و جانباز شدند.
در اثر همین رشادت های گیالنیان در دفاع مقدس است که حاج قاسم سلیمانی در کنگره 
شهدای گیالن گفت: گیالن به اندازه چند استان در دفاع مقدس ادای دین کرده، باید 

دست تک تک این مردم را بوسید، هشت هزار شهید انسان را متحیر می کند.

یادداشت

سردار سلیمانی یک تفکر است
اسداهلل  طهماسبـی

این خرداد ماه عزیز

چرا نخستین کنگره ملی شهدای گیالن در میدان شهدای ذهاب برگزار شد؟

گیالن به اندازه چند استان ادای دین کرده، 
باید دست تک تک این مردم را بوسید 

سردار سلیمانی :

به پژوهش های  توجه 
از  و فرهنگی  اجتماعی 

امروز است نیازهای جامعه 

یونس رنجکش :

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن گفت: توجه به پژوهش 
های اجتماعی و فرهنگی با محوریت آموزه های دینی، از نیازهای جدی جامعه امروز 

است.
به گزارش خط اول، یونس رنجکش در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی و 
فرهنگی و پژوهشی - دینی غدیر در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم االنبیاء رشت افزود: 
باید با انجام مطالعات و پژوهش های این حوزه، نیازهای واقعی جامعه شناسایی و بر 
اساس آن برنامه ریزی ها انجام شود. وی اضافه کرد: پژوهشگران با درک واقعیت های 
جامعه و ارائه راهکارهای عملی و منطقی، می توانند در بهسازی جامعه و جلوگیری از بروز 

ناهنجاری ها نقش مهمی داشته باشند.

به گفته رنجکش، مبنای برنامه ریزی در مسیر توسعه پایدار شناخت جامع از وضعیت 
موجود است تا بر اساس آن بتوان به چشم انداز آینده دست یافت. وی با اشاره به کاربردی 
کردن نتایج پژوهش ها و تحقیقات انجام شده گفت: نیاز امروز جامعه برای برنامه ریزی، 
پژوهش های کاربردی است. وی ادامه داد: زمانی قادر به دستیابی به توسعه پایدار در 
حوزه های مختلف خواهیم بود که این توسعه با زیرساخت های مناسب فراهم شود و ما 
از طریق پژوهش و مطالعه میدانی، می توانیم در مسیر توسعه پایدار گام برداریم. سرپرست 
اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیالن ضمن تشکر از برگزاری اینگونه 
سمینارهای علمی، آن را گامی موثر در روند توسعه و دستیابی به جامعه ای پویا و دانش 

محور عنوان کرد و خواستار تداوم اینگونه حرکت ها در استان گیالن شد. 
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سرزمین گیالن از دو بابت به هنرمند 
اینکه  یک  است؛  مدیون  خود  فقید 
گویش گیلکی را در بهترین و ظریفترین 
صورت هنری، در قالب زیباترین و دل 
انگیزترین اشعار و منظومه های ادبی و 
با دستمایه قرار دادن خاطرات و بیمها 
و امیدها و زخمها و مرهمها و رویاها و 
کابوسهای مردمان گیالن زمین به گونه 

ای زوال ناپذیر ثبت کرده است. نه. زوال پذیری عبارت بجایی 
نیست. شیون فومنی نه تنها زوال پذیر نیست بلکه هر روز بر 
شهرت و اعتبار و محبوبیت وعمق  نفوذش بر اذهان و فرهنگ 
مردمش افزوده میشود. هر چه از مرگ شیون می گذرد مردم 
بیشتری نامش را بر زبان می آورند و آثار ظریفتری از او را نجوا 
می کنند. » شیون به دعوتهای رسمی و شب شعرهای مناسبتی 
بسنده نمی کرد و هر جا اهل دل سراغ داشت و مردم دلپاک 
و ساده و همزبانی می یافت شب شعرش آغاز می شد. » این 
گفته ی اکبر اکسیر بخش عمده ای از آن چیزی بود که شیون 
به واسطه ی آن در زمان حیات و پس از آن، در خون و پوست 
و گوشت زمانه و فرهنگش ریشه دوانید؛ مردمی بودن محض و 

بی واسطه. آنگونه که می نویسد:
“تا قبله میشین مردمه من قبله نمایم

سودای چپ و راسته نارم فکر شمایم... »
او به صراحت به جناحین اشاره و خود را از هر دو جدا می کند. 
با چنین رویکردی شیون فومنی چه در شخصیت فردی، و چه 
در هنرش، که آن هم از شخصیتش جدا نیست، قابل مصادره 
نخواهد بود. با اینحال نظیر هر فرد و مقوله و چیز ارزنده ای، در 
تیررس آن قرار دارد. در واقع زمان نشان خواهد داد که بسیاری 
از آنچه که شیون از آنها نالید و نوشت و بار منحوسشان  روی 
دوش و سینه ی او سنگینی می کرد، و قلبش را مجروح کرده، 
می آزرد، کم کم خود را به نام و شعر شیون نزدیک کرده و خود 
را شیون دوست نامیده و شیون را منادی آرمانهای خود » معرفی 
» خواهند کرد. معرفی عبارت به جایی است. در واقع به نظر 
می رسد شیون یا از سر اتفاقی تراوش گونه، یا تعمد زیرکانه، 
یا هوش ناخودآگاهش، در شعر طنز انتقادی بلندی، خود، زمانه، 
مردم، و دردها و تهدیدهایشان را بیان می کند، و دفاعیه ای بر 
اصالت مردمیگری را از خود به یادگار می گذارد. هر چند که رگه 
های چنین بیان و بیانیه ای در اکثر قریب به اتفاق آثارش به 
وفور یافت می شود. به هر روی با وجود » معرفی » و چنین 
سروده هایی، بسادگی می توان شیونی ها را از غیر تمییز داد و 
چهره ی جاودان هنرمند اصیل مردمی را مانند الماسی تراش 
از هر چه رنگ و بوی  خورده در تاللوی » استقالل » اش 

وابستگی و تظاهر و ناصادقی دارد تماشا کرد.
اولین کنایه ی شیون در شعر » معرفی » یکی از جالبترین 

پرداختهای اوست؛
خدا که انصاف نده دکترانه...

او ماجرای یک پسربچه ی مسلول روستایی را روایت می کند 
که والدینش دار و ندارشان را برای معالجه ی تنها پسرشان به 

پای پزشکان می ریزند و او هرگز درمان نمیشود.
شیون کلمات را اتفاقی به کار نمی گیرد. او یک جامعه شناس 
به صراحت در »  او  زبان شناس دقیق است.  ریزبین و یک 
معرفی »، بسیاری پزشکان را بی انصاف می نامد. کسانیکه از 

سوی خداوند از نعمت انصاف محروم مانده اند.
بیراه نیست اگر به این بیافزاییم ماجرای واقعی شاعر روستایی 
اهل لشت نشا را که بخاطر یک شعر گیلکی که در آن با یک 
از سوی  بود  به درمانگاهها شوخیهای شده  مقوله ی مربوط 
جامعه ی پزشکان به محکمه فراخوانده شد؛ تصویری توامان 
خنده دار و غم انگیز: نشستن یک شاعر سالخورده ی روستایی 
در مقابل میز قاضی بخاطر نوشتن یک شعر طنز محلی. و شیون 

سالها پیش از این واقعه در معرفی به این اشاره می کند که:
خدا که انصاف نده دکترانه...

از این گفته عبور می کند. روایت را ادامه می دهد و در بندهای 
پایانی شعر چیزی به آن می افزاید؛

دزد اونه که خو مطب گوشه جا
پول کره پارو دره بی سر صدا...

پسربچه ی مسلول شعر شیون که حال در بزرگسالی بعنوان 
» فعله ی بی مزد »، مستاجر اطاقکی معطر به بوی فاضالب 
محله ی رودبارتان است، در نیمه شبی، در حالیکه پولی برای 
دوا و درمان طفل بیمارش ندارد، در حین پرسه زدن در خیابان، 
از سوی پلیس، به ظن دزدی دستگیر شده و در مقابل قاضی 
می نشیند. شیون از زبان » ممجعفر » بخشی از تاریخ محلی 
مردمش را روایت می کند، آنها را تقدیس می کند، بر تیره بختی 
و تنهایی و فقرشان دل می سوزاند، از نجابت و تالشگریهاشان 
ستایش می کند، و به دشمنانشان می تازد. بخش پایانی شعر 
» معرفی » صحنه ی این تاخت و تاز است. جایی که شاعر با 
اشاراتی کنایی دزدها و کالشان و شیادان واقعی اجتماعش را 
رسوا و » معرفی » می کند. پس » معرفی » فقط معرفی مردم 
نیست، معرفی زالوهای اجتماع نیز هست. آنها که خون مردم را 

می مکند و انگل وار از مصائب مردم ارتزاق می کنند.
نظیر محتکران؛

جیگا دنه خانه جا  خوردنی بار...
گرانفروشان؛

دزد اونه که گران فروختندره
کارگر ُمرده یه سوختندره

و کم فروشان؛
دزد اونه که مثل می آبجی ابرو

لنگه به لنگه یه اونه ترازو
و به روشنی به دهن کجی در مقابل ثروتمندان و سرمایه داران 

می پردازد؛
دزد اونه که وکیل پولدارانه

آشغال روف سفره ی کفتارانه

دزد اونه که سربار زحمتکشه
نقشه ی پولدار شدنو می کشه

در کنار اینها شیون همواره به تلخی و تندی از » نوکر مآبی » 
یاد کرده است. هر چند که این مرام و مسلک، در همه جای 
فرهنگ ما مورد بدگویی واقع شده اما در عمل » نوکر مآبی 
» بخش جدایی ناپذیر این اجتماع بوده است. به گونه ای که 
آنقدر گسترش یافته که قبح آن ریخته و دیگر به آن زشتی که 
در اشعار و روایات و رساالت اخالقی به تصویر کشیده شده به 
نظرمان نمی رسد، و فراتر از اینها نردبان ترقی و رسیدن و پست 
و مقام نیز محسوب می شود. اما نظرگاه شیون دستخوش چنین 
کمسویی و تاربینی و پیرچشمی و فسادی نشده و تا آخرین نفس 

از آن به بدی یاد می کند؛
دزد اونه که عاشق هه ایمرویه

مقام واستی بله قربان گویه
اما شاید آنچه در » معرفی » شیون آنقدر ریزبینانه و طالیی بوده 
که نگارنده را وادار به نوشتن یادداشتی بر شعری کرده که خود 
آنقدر صریح هست که نیازی به معرفی و واخوانی و بازگویی 

ندارد، در این بیت نهفته باشد؛
دزد اونه که کارخانه دارا بوسته

قانونی خو اسبه سوارا بوسته
این کانون انتقادات و گالیه های اجتماعی شیون در شعر بوده 
است. شیون کمتر از تبهکاران و قانون گریزان و اجتماع ستیزان 
بد گفته، و بیش از هر چیز دغدغه ی آن طیف رو به توسعه ای 
را داشته که از طریق شناخت قانون، و با همگامی قانون، و به 
کمک تکماده ها و تبصره های قانونی، تیشه به ریشه ی مردم 
می زنند. آنها که با لباس اتوکشیده و عطر و ادکلن و لبخند و 
جواز رسمی خون مردم را می مکند. آنها که امروز بعد از قریب 
به دو دهه بعد از مرگ شیون از جایگاههایشان پایین کشیده  و 
بعنوان خائن و مختلس و مفسد روانه ی زندان یا متواری می 
شوند. این کمترین نشانه بر آینده بینی شیون و سحر بینش 

اخالقی و اجتماعی اوست.
شیون در انتهای شعر »معرفی » تیر خالص را می زند و به شیوه 
ای کلی گویانه، بدون متهم کردن فرد یا قشر خاصی، محکومان 
کوچک را ساده دل و بداقبال، و کالشان و سردستگانشان را 

مجرمان واقعی می داند؛
دزد و دغل فت و فراوانیدی

ممجعفران گوشه ی زندانیدی
ظرافت شیون اینجاست؛ وجه تمایز او با سایر منتقدان. 

شاید بسیار باشند هنرمندانی که می کوشند زبان 
گویای مردم پایین دست باشند اما این زبان تنها 
تا حدود شناخته شده ای گویاست. اما شیون با 
آسیب شناسی دقیق و کالن نگری به مشکالت 
و معضالت و مصائب مردمش، زخم چرکین را 
می یابد و آن را در مجاورت هوای تازه قرار 

می دهد.

به آن سادگی که مثال فالن شاعر مورد پسند و حمایت  او 
نهادهای فرهنگی قرار گرفته است در آغوش گرفته نمی شود. 
این خیلی هم خوب است. چون شیوه ی شیون در  اتفاقا  و 
مقابل بسیاری از جنبه های هنر بخشنامه ای و  سفارشی و 
مناسبتی ست. کسی صالحیت و نجابت آن را ندارد که شیون 
فومنی را در آغوش بگیرد. کسی و حزبی و سازمانی و طیفی 
حق ندارد او را بنام خود مصادره کند. نباید برای او بزرگداشت 
بگیرند. فقط فرزندش باید اینکار را بکند. خیابانی هم به نامش 
در آمده. ایکاش در نمی آمد. او فراتر از این ادا و اطوارها و افاده 
هاست. او خود، خودانگیخته بود و مردمان خودانگیخته را می 
پرستید. او کالمش را به مدح این و آن صادر نمی کرد و در بیان 
حقیقت مصلحت را در نظر نمی گرفت. اما نکته اینجاست که 
همین زبان تند و صریح شیون او را از سوی برخیها در موقعیت 
تردید قرار می دهد. آیا آثار شیون به تمامی قابل طرح و انتشار 
و ستایش اند؟ آیا شیون را می توان به عنوان الگویی برای دیگر 

هنرمندان » معرفی » کرد؟
نه. شیون بودن و شیون شدن دردسر دارد. دردسری که شیون 
به قیمت جاودانه شدن به جان خرید، و آنرا مانند آبی گوارا 
در خشکنای صداقت و صفا و پاکباختگی نوشید. و میزپرستان 
و میزنشینان و میزخواهان و میزاندیشان، هرگز آن زاللیت و 

شفافیت و صمیمت محض را درک نخواهند کرد.

آستانة

 خرداد 1395
 سال اول
 شماره 2

صداقت و صمیمیت محض یک هنرمند فرودستشیون، مردم   شاعر 

وحید شعبانی

روز جانباز را امسال کمی متفاوت شروع کردم، از همین رو 
برای ارج نهادن به ایثار این عزیزان به دیدار یکی از آنها 
رفتم؛ البته نه از نوع جانباز جنگ تحمیلی؛ بلکه یکی شبیه ریزعلی خواجوی، دهقان 
فداکار، یا همین حسن امید زاده معلم شفتی که برای نجات دانش آموزان از آتش، 
دل به شعله های مهیب زد، به نظر من حتی ورزشکاری که علیرغم آسیب دیدگی، 
پای در میدان رقابت می گذارد تا نام ایران را سربلند کند نیز ایثارگر است، چه برسد 
به ... بله چه برسد به حسین تقی زاده آتش نشان فداکار رشتی که برای مهار حریق 

دل به جریان برق فشار قوی زد.
به گزارش خط اول؛ تیر ماه سال 1393 بود که روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
شهرستان رشت در گزارشی به رسانه ها اعالم کرد: » آتش نشان جوان شهر باران 
در حین انجام ماموریت اطفاي حریق بر اثر برخورد با کابل برق به شدت دچار 
آسیب دیدگي شد و در بخش ICU بیمارستان سوانح سوختگي والیت رشت 
بستري گردید. حسین تقي زاده جوان ورزشکار 34 ساله شب چهارشنبه 25 تیر93 
براي انجام ماموریت جهت اطفاي حریق در طبقه پنجم یک واحد آپارتماني در 
خیابان 104 گلسار، در حال باال رفتن از نردبان هیدرولیکي بر اثر برخورد کابل برق 

فشار قوي با وي به شدت دچار سانحه شد و در بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستان 
سوانح و سوختگي والیت بستري شد. »

به محض انتشار این خبر، اغلب مدیران شهری بسیج شده بودند تا در پیگیری 
احوال این آتش نشان فداکار از یکدیگر سبقت بگیرند، آنها حتی لطف کرده و هزینه 
بیمارستان را هم تقبل کردند اما به محض اینکه صحبت از کمکی بالعوض شد 
ناگهان همه غیبشان زد، اتش نشان قصه ما این کمک را نه بخاطر سرمایه گذاری 
در فالن پروژه، بهمان کار اقتصادی بلکه برای پذیرایی از سیل عظیم مهمانان 
عزیزی که برای گرفتن عکس یادگاری با وی در دوران نقاحتش تعجیل داشته 

اند می خواست.
اگرچه این کمک در نهایت پرداخت نشد ولی حسین تقی زاده بعد ماه ها استراحت 
که بر سرکار برگشت به عنوان مسئول تربیت بدنی آتش نشانی انتخاب شد، دیری 
نپایید که توانایی سابق را در خود متبلور دید و درخواست حضور در عملیات امداد و 
نجات کرد از همین رو ابتدا به عنوان سرپرست ایستگاه شماره 7 و سپس به عنوان 

مدیر ایستگاه تازه تاسیس شماره 12 آتش نشانی رشت برگزیده شد.
وقتی از وی می پرسی آیا ترسی از رخ دادن اتفاقی مشابه نداری؟ می گوید: ترس 

مال آدمهای ضعیف است، نه تنها چنین حسی ندارم بلکه لذتی که در کمک کردن 
به دیگران وجود دارد را با هیچ چیز عوض نمی کنم.

البته این حس را فقط حسین تقی زاده ندارد، بلکه قطعا تک تک همکارانش نیز 
با چنین عشقی دل به آتش می زنند، وگرنه وقتی حقوقت را با دو سه ماه تاخیر 
دریافت کنی و از مزایای همیشگی و مداوم خبری نباشد و قراردادهای متفاوتی با 
برخی از آنها بسته می شود، دیگر انگیزه ای برای داشتن سرعت عمل و بکار بستن 

مهارت کافی برای اطفا حریق باقی نمی ماند.
سابق بر این اگر نیرویی در بخشی از شهرداری پرت بود و کاری از دستش بر نمی 
آمد را روانه اتش نشانی می کردند اما اکنون وضع فرق کرده است، تقی زاده که 
خود دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت مالی است در این خصوص می 
گوید: مدتی است رویه جذب نیرو در آتش نشانی متفاوت شده و نیروهایی جذب 
این سازمان می شوند که اوال ورزشکار باشند و بدنی ورزیده برای عملیات پرتحرک 
امداد و نجات در اختیار داشته باشند و در ثانی حداقل تحصیالتشان نیز باید کاردانی 
باشد. یعنی در حقیقت یک آتش نشان علم و عمل را توامان در اختیار داشته باشد. 

تجربه در حین کار بدست می آید.
وی ادامه می دهد: در کار ما امداد و نجات مقدم بر اطفا حریق است، خاطرم 
هست در یک صحنه تصادف، خانوم حادثه دیده مرتب فریاد می زد بچه ام بچه 
ام؛ درحالیکه همکارانم پس از جستجوی زیاد اثری از بچه پیدا نکردند تازه متوجه 

شدیم خانوم باردار بودند.
وقتی به حسین در مقام اعتراض بر می اییم و می گوییم در بعضی مواقع خسارتی 
که عملیات اطفا حریق برجای می گذارد بیشتر از خود حریق است با قیافه ای جدی 
می گوید: گاهی برای اطفا حریق نیاز به اب نیست و با خاموش کننده می توان 
حریق را مهار کرد اما این متضمن این است که ما به موقع به محل حادثه برسیم 
و ارزیابی درستی از حریق داشته باشیم، تیم عملیات که بعد از سی ثانیه از ایستگاه 
خارج می شود و ظرف مدت سه دقیقه می تواند به محل حادثه برسد اما متاسفانه 
گاهی مردم آدرس دقیقی از محل حادثه نمی دهند، گاهی هم ترافیک و برخی 
رانندگان بی مالحظه مانع کار هستند و حتی از کوچه پس کوچه های قدیمی و 
تنگ شهرمان نیز نباید بگذریم که دیگر به یک مانع اساسی تبدیل شده است.، 
حق با شماست همین یکی دو هفته پیش مطب یک پزشک طعمه حریق شد که 
خوشبختانه به موقع رسیدیم و اگر خود پزشک اطالعات کاملی از لوازم برقی گران 
قیمتی که در مطب بود اطالع رسانی نمی کرد ممکن بود با اب خسارات جبران 
ناپذیری به اموالش زده شود ولی به محض اطالع فقط با خاموش کننده توانستیم 

اتش را مهار کنیم و خسارتی هم بر جای نماند.
وی تاکید می کند: شهروندان باید آموزش الزم را برای شرایط بحرانی ببینند، ما 
این کار را اخیرا در اتش نشانی رشت آغاز کرده ایم و به مهدکودک ها می رویم و 
تا آنها را با فرهنگ ایمنی آشنا کنیم و به آنها یاد بدهیم که اطالعات غلط به 125 

ندهند، به پدرانشان بگویند که سد ماشین های آتش نشانی نشوند و ...  البته منهای 
این، مدیران ما نیز نیاز به آموزش دارند، این آموزش نباید فقط در مهدکودک ها 
خالصه شود، معتقدم کسانی باید در مسند مدیریت شهری باشند که همه جانبه بر 
امور اشراف داشته باشند، یعنی هم تحصیالت کافی با مدیریت شهری داشته باشند 

و هم تجربه وافی در این زمینه.
یادمان می آید حسین تقی زاده در پایان سال 1393 توانست با عنوان آتش نشان 
فداکار با آماری بالغ بر 12 هزار رای نظر مردم را جلب کند و به عنوان چهره برتر 
سال استان گیالن حتی باالتر از شهید خوشه بر و پرفسور برزیگر قرار بگیرد اکنون 
به ترکیب شورای شهر که نگاه بیاندازید کسانی را می بینید که با کف آرای هفت 
یا هشت هزار هستند از همین رو به تقی زاده پیشنهاد دادیم آستین های همت 
را باال بزند و برای دور بعدی شورا کاندیدا شود چراکه هم مقبولیت عمومی دارد 
هم تحصیالت مرتبط و هم تجربه مدیریت شهری، اما وی می گوید: مردم لطف 
داشتند و تحت عنوان قهرمان از من یاد کردند اما من فقط یک مامور اتش نشانم.

وی راست می گوید، لحظه ای را بیاد می آوریم که وی بعد از 72 ساعت پس از 
آن حادثه به هوش آمد و اولین جمله ای که به همکارش گفت این بود: »حریق 
چی شد » واقعا این وظیفه شناسي توام با اخالص و احساس مسئولیت در کمتر 

انسان باوجدانی وجود دارد.
شهر ما رشت به امثال حسین تقی زاده نیاز دارد، چه در مقام مامور اتش نشان، چه 

در مسند مدیریت شهری. آتش نشان فداکار شهرمان را از یاد نبریم
و مهندس دکتر  نه  رد   دا نیاز  به مدیران شــهری  شهر 

رونق در  تشکیل کارگروه 
استان گیالن

علی منتظری :

دبیر کارگروه رفع موانع تولید رقابت پذیر گیالن از تشکیل کارگروه رونق در این استان 
خبر داد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن در جلسه رفع موانع تولید با اشاره به 
برگزاری 28 جلسه اصلی و 200 جلسه فرعی کارگروه رفع موانع تولید گفت: از زمان آغاز 
اجرای این قانون در گیالن 471 مصوبه در راستای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی 

مختلف داشته ایم که 40 درصد از این میزان اجرایی شده است.
علی منتظری با اشاره به ابالغ بخشنامه بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با اجرای دستور 
العمل بانک مرکزی برای تخصیص و پرداخت تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط، 
شاهد تحول موفقی خواهیم بود. دبیر کارگروه رفع موانع تولید رقابت پذیر گیالن در ادامه 
با اشاره به تشکیل کارگروه رونق در گیالن گفت: فعالیت های این کارگروه در راستای 

حمایت از صنایع کوچک و متوسط و همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی تهیه و به روزرسانی اطالعات واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی توسط این کارگروه 
را از اهم وظایف آن عنوان کرد و افزود: با توجه به ارائه خدمات حمایتی و تسهیالتی از 
سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور به صنایع کوچک و متوسط 
بررسی صالحیت برخورداری از این تسهیالت براساس آمار و اطالعات واحدهای صنعتی 

انجام می گیرد. 
منتظری تصریح کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که دارای حداکثر 100 نفر 
نیروی اشتغال هستند، برای بهره مندی از تسهیالت مختص به فعالیت مجدد، افزایش 
تولید و اشتغال می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه بهین یاب و درج 

درخواست تسهیالت در قسمت » تسهیالت رونق تولید« اقدام کنند.

جوان  نسل  گفت:  اشرفیه  آستانه  شهرستان  فرماندار 
بایستی با اندیشه ها و سیره امام راحل هرچه بیشتر آشنا 

شود.
به گزارش ایرنا، رحیم حیدری در جلسه ستاد بزرگداشت 
آزادسازی  سالروز  و  )ره(  خمینی  امام  ارتحال  سالگرد 
برگزار شد،  اشرفیه  آستانه  فرمانداری  در  که  خرمشهر 
اظهار داشت: امام خمینی )ره( شخصیتی بزرگ بود که 
اسالم ناب محمدی )ص( را احیاء کرد.وی با اشاره به 
برخی از ویژگی های واالی شخصیتی امام )ره( افزود: 
امام با یک پشتوانه مردمی انقالب اسالمی را به پیروزی 

رساند.
امید  امروز  ایران  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
مستضعفان جهان است، اظهار داشت: پیروزی انقالب 
بیداری  موجب  )ره(  امام  رهبری  به  ایران  اسالمی 
مستضعفان شد.حیدری با اشاره به در پیش بودن سالگرد 
ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( بیان داشت: باید تالش 
شود تا آئین ها و مراسم های سالروز رحلت امام هرچه 

باشکوه تر در این شهرستان برگزار شود.
فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه همچنین با اشاره به 
داشت:  اظهار  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  خرداد  سوم 
امنیت امروز کشور ما مدیون خون پاک شهداست.وی 
با بیان اینکه در جنگ تحمیلی بیشتر کشورهای دنیا از 
صدام در مقابل ما حمایت کردند، افزود: ملت ایران و 
رزمندگان اسالم در جنگ تحمیلی با کمترین امکانات و 
تجهیزات در مقابل عراق که از توان نظامی و مالی بسیار 

زیادی برخوردار بود، ایستادند و به پیروزی رسیدند.
حیدری با اشاره به عظمت و بزرگی آزادسازی خرمشهر 
گفت: رزمندگان اسالم با آزادسازی خرمشهر برگ زرینی 
را در تاریخ دفاع مقدس به ثبت رساندند.وی از تمامی 
جهت  در  تا  خواست  شهرستان  نهادهای  و  ها  اداره 
برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه ها و آئین های سالگرد 
ارتحال امام خمینی )ره( و همچنین سالروز آزادسازی 

خرمشهر تالش الزم را داشته باشند.

نسل جوان با اندیشه های امام 
راحل آشنا شود

اشرفیه:  آستانه  ر  فرماندا
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وودبال

رونمایی از کشتی زنــان در گیالن
برگزاری مسابقات کشتی زنان فارغ از همه موانع و مشکالت، خالف موازین و 
اعتقادات اسالمی ایران است تا جایی که تاسیس باشگاه کشتی زنان نیز فارغ از 
طرفدارانی که داشت با مخالفت جدی افکار عمومی و مراجع تقلید مواجه شد . اما با 
این حال میزبانی مسابقات قهرمانی جهان که ایران بیش از یک دهه است به دلیل 
همزمانی رقابتهای مردان و زنان از آن باز مانده، وسوسه ای است که ذهن مدیران 
کشتی و ورزش را به خود مشغول کرده است. میزبانی با رعایت همه جوانب، پایبندی 
به اصول و ارزش های اسالمی و در نهایت جلب نظر اتحادیه جهانی کشتی. در 
شرایط فعلی بحث حضور زنان در رقابت های جهانی منتفی است اما با توجه به اینکه 
در ایران زنان با پوشش اسالمی در رشته های متعددی مسابقه می دهند و عوامل 
اجرایی برگزاری این رقابت ها نیز خانم هستند، به نظر می رسد پتانسیل برگزاری 

مسابقات کشتی زنان در ایران وجود دارد.
به گزارش خط اول؛ این مهم باز هم بر عهده بخش بومی و سنتی ایران افتاد، 
همانطور که موسیقی فولکلور ما هرچقدر شادی آفرین باشد و با حرکات موزون 
درآمیزد به صرف سنتی بودن، کمتر با اشکال مواجه می شود این بار نیز زنان 

عالقمند ما تصمیم گرفتند کشتی را از رشته های بومی محلی آغاز کنند.
کشتی با چوخه در خراسان، آلیش در گلستان، لوچو در مازندران و گیله مردی در 
گیالن از جمله کشتی های سنتی کشورمان هستند اما قرعه فال به نام آلیش افتاد و 

فعالیت زنان در این رشته عمال از سال 80 آغاز شده است.
اما آلیش چیست ؟ 

آلیش یا کشتی با شال به معنای گرفتن می باشد، همراه با ترکمنان ایران، در 
ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، لیتوانی، قزاقستان و در کل آسیای میانه دارای 
ریشه بوده و فعالیتهای بین المللی آن از سال 1990 آغاز گردیده است. در سال 1995 
هم اولین دوره مسابقات بین المللی آلیش با قوانین متحد الشکل در کشور قرقیزستان 
در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد. هم اکنون 39 کشور جهان دارای فدراسیون 
و انجمن رسمی و 58 کشور جهان بصورت غیر رسمی در این زمینه فعالیت دارند. 
چاپان نام لباس یا پوشش آلیش است که معموال سبز و آبي رنگ بوده و از کمربند 
قرمز رنگ استفاده مي شود و استفاده از تي شرت سفید در زیر چاپان الزامي است و 
خانم ها حتما باید روسري سفید رنگ یا هد بند سفید رنگ استفاده نمایند این پوشش 

خاص باعث شد زنان کشورمان بتوانند در آن جوالن دهند.
 آلیش رشته اي است که در آن قدرت، سرعت و چابکي حائز اهمیت بوده و از کمربند 
به عنوان تکیه گاه با مرکز ثقل استفاده مي شود که ورزشکار از آن به عنوان بهترین 
عامل جهت اجراي فن استفاده مي نماید. کشتي آلیش در واقع همان کشتي کمر 
به صورت سر پا و با استفاده از کمربند است. این رشته ورزشی در زمین هاي خاکي 
و ماسه اي و چمن برگزار شده و تماس هر یک از نقاط بدن کشتي گیر با زمین، 

باعث باخت آنها مي شود.
اکنون با این توصیف و با توجه به اینکه مقر فدراسیون جهانی این رشته نیز در ایران 
است و رییسی ایرانی دارد با کمی دستکاری در قوانین می توان در اقدامی غیرقابل 
باور کشتی زنان را راه انداخت و اینگونه شد که اولین قدم در مسیر ورود زنان به 

کشتی برداشته شد.
این رشته به دلیل سنتی بودن فعالیتش را زیر نظر فدراسیون روستایی و عشایری 
آغاز کرده و سپس به فدراسیون همگانی نقل مکان کرد و در ادامه طعم مدیریت 
فدراسیونهای انجمن های ورزشی و سپس ورزش های رزمی را چشید تا اینکه 
باالخره به فدراسیون کشتی رسید، این فدراسیون هم در نخستین گام اسفندماه سال 
1393 رقابت های قهرمانی این رشته را به میزبانی بندرگز برگزار کرد و برترین نفرات 

به اردوی تیم ملی دعوت شدند که خوشبختانه گیالن نیز عاری از سهمیه نبود.
آزاده علیزاده اولین مدال آور گیالنی کشتی زنان و در حقیقت اولین کشتی گیر زن 
گیالنی است که پای در رکاب گیله مردان گذاشته و کشتی گیر شده، خودش از 
اینکه به وی بگویند کشتی گیر لذت می برد، قطعا برای خانواده، دوستان و آشنایانش 
و حتی جامعه پیرامونش نیز از اینکه با یک خانم کشتی گیر روبه رو بودند سئواالت 
زیادی پیش آمد، ما نیز این سئواالت را داشته ایم و به همین جهت دقایقی با این 

دختر اهل روستای چپک ناظمی بخش لشت نشاء به گفتگو نشسته ایم.
وی خود را چنین معرفی می کند: متولد 67 هستم و فوق دیپلم حسابداری دارم، پدر 

ر و مادرم کشاورز هستند و عموی شهیدم کونگ فو  کا
بود، خانواده پرجمعیتی هستیم که 

تنها من به عنوان فرزند آخر، از 
بین برادران و خواهران سمت 
فقط  بقیه  ام،  آمده  ورزش 

ورزشکاران را دوست دارند.
وی در خصوص دنیای ورزشی خود 
نیز اینگونه سخن می گوید: سال 
1383 بود که جودو را شروع کردم، 
آن زمان مرحوم خانی نیا رییس 
هیات جودوی استان بود برادرشان 
هم رییس هیات کبدی استان بود 
که بعد از کسب عنوان سوم جودو 
در قهرمانی کشور پیشنهاد حضور 
در تیم کبدی گیالن را به من 
آنقدردر  دادند و من پذیرفتم، 
کبدی نیز پیشرفت کردم که 
سالهایی که گیالن در لیگ 

برتر تیم نداشت به کرمانشاه و گلستان می 
رفتم و در حقیقت نقش اولین لژیونر بانوی کبدی 

گیالن را بازی می کردم.
البته وی ضمن اظهار گله ادامه داد: صدها کیلومتر 

می رفتم تا برایشان بازی کنم ولی تنها عایدی من 
کرایه ماشینم بود، حق دارند حتی االن هم هیچ رشته 

ورزشی برای خانومها پول ساز نیست چه برسد به یک دهه قبل اوم رشته ای مثل 
کبدی.

اما آزاده از آشنایی اش با آلیش می گوید: سال 1387 بود که مربی جودوی من خانم 
پیربازاری خبر از برگزاری رقابتی به نام آلیش در سطح قهرمانی کشور داد و معتقد بود 
چون شباهتهایی با جودو دارد من می توانم موفق شوم، آن سال من موفق به کسب 
مدال نشدم اما جرقه ای از عالقمندی به آلیش در من زده شد جرقه ای که به مقام 

سومی آلیش در آسیا ختم شد.
وی می افزاید: بعد از مسابقات آلیش سال 87 دوباره به تمرینات جودو پرداختم 

و حتی به اردوی تیم ملی دعوت شدم اما سال 90 مجددا پیشنهاد حضور 
در مسابقات آلیش قهرمانی کشور این بار در قالب تیم 

لوشان به من شد که پذیرفتم و خوشبختانه 
توانستم عنوان دوم کشور را در اصفهان 

بدست بیاورم و انگیزه ام برای ادامه 
کشتی زنان بیشتر شود. با این 

تمرین  به  همچنان  حال 
جودو می پرداختم چون 

برای  جایی 
ین  تمر

در  آلیش 
گیالن نبود،  با 
 92 سال  حال  این 
فدراسیون  رییس  نایب 
به  ورزشی  های  انجمن 
وری ام  دلیل سابقه مدالـ 
در آلیش مرا برای انتخابی 
تیم ملی به اردو دعوت کرد 
که من نیز جواب اعتمادشان 
را دادم و ضمن عضویت در 
تیم ملی در مسابقات کشتی 
آلیش قهرمانی آسیا که در ابتدای سال 1393 
در گرگان برگزار شد توانستم برنز آسیا را بدست بیاورم و به 

اولین مدال آور کشتی زنان گیالن تبدیل شوم.
علیزاده البته خاطره بدی از این مسابقات دارد، وی می گوید: 
در کشتی نیمه نهایی از ناحیه کمر و دنده آسیب جدی دیدم، 
اما اگر در رده بندی شرکت نمی کردم شانس کسب مدال را 
از دست می دادم، از همین رو با کمر آسیب دیده مقابل حریف 
قرقیزستانی حاضر شدم و به پیروزی رسیدم، بعد از مسابقه حالم 
اینقدر بد بود که مرا به بیمارستان بردند و حتی جایزه مرا روی 

تخت بیمارستان به من دادند و در مراسم توزیع جوایز غایب بودم، به هر حال هشت 
ماه استراحت مطلق کردم تا توانستن از بند آسیب دیدگی رهایی یابم.

وی به رشته گراپلینگ نیز اشاره می کند و می گوید: بعد از اینکه گراپلینگ از زیر نظر 
فدراسیون رزمی جدا شد و به کشتی پیوست حدود شهریور ماه سال گذشته بود که 
فدراسیون کشتی اولین دوره مسابقاتش را برگزار کرد و من هم به سبب سابقه جودو 

در آن شرکت کردم ولی مقامی نیاوردم.
اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است، تا بوده دختران ایرانی همیشه 
به سبب محدودیت هایی که وجود داشت و دارد به سمت ورزش های که نیاز به 
تحرک و امکانات کمتر و پوشش بیشتر هست می روند، اینکه دختری یک 
رشته سنگین کشتی را انتخاب کند، آنهم با محدودیت های خاص خودش 
کمی عجیب به نظر می رسد، ذهن آدم هم مدام به این سمت می 
رود که مبادا استقبال جنس مخالف از این رشته مثل برخی دختران 
فوتبالیست )تاکید می کنم تعداد معدودی از فوتبالیست های دختر( بخاطر 
تغییر ژنتیکی باشد که در برخی از آنها وجود دارد، چراکه بارها به صورت 
غیررسمی از وجود دوجنسه ها در فوتبال پرده برداری شد اما آزاده علیزاده به 
شدت این تصور را محکوم می کند و تاکید می کند: اتفاقا کشتی آلیش و گراپلینگ 
رشته ای بسیار ظریف و دخترانه هست و شاید باورتان نشود دخترانی که تا به امروز 
از آن استقبال کرده اند قریب به اتفاقشان زنانی به ظرافت های دخترانه بودند. آسیب 
دیدگی در الیش و گراپلینگ بسیار کمتر از کشتی آقایان هست و اگر اطالع رسانی 
و تبلیغات درستی از کشتی زنان شود قطعا استقبال شایانی از سوی دختران خواهد 
شد. بخصوص در بین دختران روستایی که با کار سخت کشاورزی بزرگ شده اند 
و خستگی را نمی شناسند، البته همین االن هم با خظ بسیار ضعیف تبلیغات کشتی 
آلیش در رشت توانستم یک کالس ده نفره از عالقمندان به کشتی زنان دایر کنم 
که نشان می دهد حتی در شهری با دخترانی ظظریف مثل رشت نیز می توان 

کشتی زنان راه انداخت.
وی در پایان می گوید: دخترها بیشتر از من می پرسند آیا گوشت شکسته است؟ 
درحالیکه این اتفاق در کشتی زنان نمی افتد، در هر صورت من که بسیار لذت می 
برم وقتی کشتی گیر خطابم می کنند، کل اهالی محلبه من احترام می گذارند و این 
عزت و احترام تمام خستگی هایم را از بین می برد، نکته جالب اینجاست که حتی 
آن دسته خانومهایی که از ظرافت زنانه به دور هستند و وارد این رشته ورزشی می 
شوند منهای بازیابی ظرافت های زنانه به روحیه پهلوانی نیز دست پیدا می کنند که 

بسیار با ارزش است.
وی در پایان می گوید : متاسفانه تاکنون کالس مربیگری و داوری ارزشمندی در 
کشور برگزار نشد که بخواهم در آن شرکت کنم و صاحب مدرک قانونی شوم، تنها 
یک بار یکی هم هم تیمی های من با رابطه که با فدراسیون داشت توانست کالسی 
برگزار کند که بیشتر برای مبتدیان بود و چیزی بیشتر از من نمی دانشت که بخواهد 
به من منتقل کند از همین رو شرکت نکردم و منتظرم روزی مدرس خارجی دوره 

ای در ایران برگزار کند و شرکت کنم.

در هفته آخر اردیبهشت ماه فوتبال گیالن 
روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشت، 
هفته ای که البته با دو سقوط پی در پی 
یکی از لیگ برتر به دسته اول و دیگری 
از دسته اول به دسته دوم  رقم خورد و 
البته در انتها با یک صعود از لیگ دو به 

یک همراه شد.
پر رنگ ترین سقوط هفته سقوط ملوان 
از لیگ برتر بود. ملوانان در برابر سیاه جامگان دقیقا با همان نتیجه 
ای که نباید می باختند، شکست خوردند تا فوتبال گیالن تنها 

سهمیه اش در لیگ برتر را از دست بدهد.
ملوان در فصلی سقوط کرد که پیش از آغازش با حضور چهره 
ای چون امیر قلعه نویی بر روی نیمکت هدایتش و نیز نفراتی  
چون آرش افشین، فرزاد حاتمی، پژمان نوری، مازیار زارع، حسین 
ماهینی، عزت پورقاز، سرگئی پاشنکو، حسین کنعانی زادگان، 
جالل رافخایی و ... در جستجوی تحقق آرزوهایی به مراتب باالتر 
از هر سالش بود، اما در ادامه راه کشتی ملوانان سفری پر ماجرا 
و مخاطره ای را پیش روی خود دید و در نهایت به گل نشست 
تا فصل آینده و شاید هم فصل های آینده تر لیگ برتر فوتبال 
کشورمان  حاال حاالها رنگ فوتبال گیلکی را به خود نبیند، آن هم 
در شرایطی که در تاریخچه فوتبال این کشور گیالن و گیالنی ها 
همواره یک پای ثابت بوده و در ابعاد مختلف حرفها برای گفتن 
داشته و ستاره های قابلی را به عنوان یک خطه بازیکن ساز به 
فوتبال ملی کشور معرفی کرده اند. نکته قابل تامل اینکه فوتبال 
گیالن در تمامی ادوار گذشته لیگ برتر حداقل دارای یک نماینده 
بوده و در بیشتر دوره ها هم با حضور توامان ملوان و داماش یا پگاه 
گیالن دارای دو نماینده در سطح اول فوتبال کشور بوده اما امسال 
برای اولین بار در فصل جدید لیگ برتر هیچ اثر و نشانه ای از 
فوتبال گیلکی را نخواهیم یافت تا در روزگاری که استانهایی مانند 
آذربایجان شرقی، خوزستان و اصفهان در کنار تیمهای پایتخت 
نشین بیشترین سهمیه ها را در لیگ برتر نصیب خود نموده اند، 

فوتبال گیالن در جا زده و گام رو به عقب بردارد.

سقوط ملوان اما تمام ماجراهای تلخ  فوتبال گیالن در هفته  مورد 
اشاره، نبود. داماش گیالن که تا همین دو فصل پیش در لیگ برتر 
حضور داشته و در سال 93 از لیگ برتر به لیگ دسته اول سقوط 
کرده بود، پس از پشت سرگذاشتن دو فصل کابوس وار در لیگ 
دسته اول، امسال هم در سقوط آزاد دیگری به لیگ دسته دو تنزل 
یافت تا هواداران پر شمار این تیم بیش از پیش نگران سرنوشت 
تیم محبوبشان شوند. در مورد داماش با توجه به اوضاع و احوال 
این تیم به خصوص در دوره مابین آن سقوط تا این سقوط، پیش 
بینی رخ دادن چنین سرنوشتی  چندان هم دور از تصور نبود و حتی 
بیم دچار شدن این تیم به سرنوشت تیمهایی چون ابومسلم مشهد، 

برق شیراز، شاهین بوشهر و ... هم می رفت. به هر حال گفتنی 
ها در مورد پرونده داماش بسیار است که در جایش باید 
به آن پرداخته شود. آنچه که مهم و البته تلخ  بوده این 

است که  سقوط داماش و در ادامه سقوط ملوان باعث شد تا پازل 
ناکامی های فوتبال گیالن کامل شود و فوتبال گیلکی روزهای 
تیره و سیاهی را برای هوادارانش در اردیبهشت 95 رقم بزند، بدتر 
از آن هم وضعیت نامناسب و نگران کننده ای است که فوتبال 
گیالن و باشگاههای آن در چند وقت اخیر با آن دست و پنجه نرم 
کرده و می کنند و با جمیع جهات در این شرایط و وضعیت فعلی 
نمی توان افق روشن و نقطه امیدبخشی را نیز برایش متصور شد 
تا حتی معلوم نباشد راهی که فوتبال این استان در پیش گرفته به 

کجا ختم خواهد شد؟
فضای  در  شده  ایجاد  نگرانی  این  اینکه  جالب 
فوتبال گیالن فراتر از مرز فوتبالی آن موجبات 
نگرانی استاندار گیالن را هم فراهم آورده و او 
در واکنش به این مسئله درصحبتهایی مسببان 

این ناکامی را مجبور به ارایه جواب و توضیحات کافی کرده و حتی 
بحث از کنار رفتن عامالن این پرونده به میان آمد. در این میان 
نوک پیکان انتقادات بیشتر متوجه متولیان فوتبال و نیز مدیریت 
ورزش این استان بوده و شنیده های بسیاری هم در فضای فوتبال 

شهر باران جاری شد.
اما 24 ساعت بعد از این ماجرا و در سکانس پایانی سریال پر 
ماجرای فوتبال گیالن، شاهد یک قسمت امیدوار کننده بودیم. 
جایی که سپیدرود رشت  این تیم ریشه دار و قدیمی در هفته پایانی 
لیگ دسته دوم، در دیداری حساس و سرنوشت ساز در برابر بادران 
تهران در روزی که استادیوم پیر شهر باران مملو از جمعیت بود، 
با یک پیروزی ارزشمند با صعود به لیگ دسته اول، باعث شده تا 
بغض فرو خورده فوتبال این شهر ترکیده و حداقل برای ساعتها و 
روزهایی با ایجاد موج شادمانی ناشی از این طلسم شکنی پس از 

مدتها طراوتی تازه به روح این فوتبالشهر دمیده شود.
هرچند این موفقیت سپیدرود تا حدودی نقش آبی سرد بر آتش 
ناکامی های اخیر فوتبال گیالن را یافت اما شواهد و قرائن نشان 
دهنده این بوده که کماکان مسئول اول استان منتظر پاسخگویی 
مسئولین و متولیان فوتبال و ورزش گیالن بوده و در این بین شاید 

شاهد اتفاقات جدیدی هم باشیم ....
چهارمین نماینده فوتبال گیالن که در این مقال نامش را به میان 
می آوریم رهپویان رضوانشهر است. تیمی که با وجود داشتن 
مشکالت مختلف با همت کادر فنی و بازیکنان جوان و بی ادعای 
خود در رقابتهای لیگ دو ابتدا از مرحله اول به شایستگی صعود 
کرد و در دور دوم هم علیرغم یک شروع خوب تا میانه راه، اما در 
فاز پایانی این ماراتن کم آورد و از صعود بازماند. اما در مجموع و 
با لحاظ کردن تمام شرایط چیزی از ارزشهای این تیم بی ادعای 

رضوانشهری کاسته نمی شود.
به هر حال آنچه که در این سطرها بیان شد، شرح پرونده ماجراهای 
فوتبال گیالن در هفته پایانی اردیبهشت ماه امسال بود، پرونده ای 
البته همراه با سقوط و صعود. ما هم مثل شما منتظر می مانیم تا 

ببینیم قطار سرنوشت فوتبال گیلکی ره به کجا خواهد برد؟

فوتبال سقوط یا صعود ، مسئله این است دوره غیبت  برتراولیــن  لیگ  در  گیلکــی 

میثم محبوب

فوتبال گیالن درگیر 
اقتصادی بحران 

باشــگاه سپیدرود  : مدیرعامل 

مدیرعامل باشگاه سپیدرود با بیان اینکه استان گیالن به نسبت استان های دیگر از بنیه 
اقتصادی ضعیف تری برخوردار است گفت: فوتبال گیالن دچار بحران اقتصادی است و 
رئیس سازمان ورزش و رئیس هیئت فوتبال استان به تنهایی قادر به حل تمام مشکالت 

نیستند.
محمد پورمحسن در گفت وگو با تسنیم ، اظهار داشت: سپیدرود با تکیه بر مثلث هوادار، 
بازیکن و کادرفنی و مسئوالن موفق به صعود به لیگ دسته اول فوتبال ایران شد و باید 

در زمان موفقیت قدرشناس کسانی باشیم که خود را پل پیروزی کردند.
وی با بیان اینکه هجمه های چند روز اخیر علیه مدیرکل سازمان ورزش گیالن، اوج 
بی انصافی است، افزود: به واقع اگر کمک ها و تالش های شبانه روزی شخص مسعود 
رهنما نبود، هرگز مجموعه سپیدرود به هدفی که دو سال پیش برای خود تبیین کرده بود 

نمی رسید و حضور او در ورزش و جوانان یک موهبت برای گیالنی ها است.
مدیرعامل تیم ریشه دار سپیدرود، افزود: ما سال گذشته از صعود باز ماندیم، اما هرگز 
انگشت اتهام را به سوی مسئول و هوادار و بازیکن نشانه نگرفتیم و سعی کردیم با 
ترمیم اشتباهات خود و تقویت نقاط قوت به موفقیت دست پیدا کنیم و اینکه یک مدیر 
مسئولیت شکست را گردن شخص دیگری بیندازد، به معنی آن است که روز آخر کارش 

رسیده است.
پورمحسن با بیان اینکه وقتی از یک نهادی انتقادی مطرح می شود حتما باید توجه داشت 
که این انتقادات در محدوده وظایف و مأموریت های قانونی آن نهاد انجام گیرد، افزود: 
نباید انتظارات خود از هیئت های ورزشی را به اداره کل ورزش و جوانان حواله داد و بهتر 
است به نقش و جایگاه اداره کل در مجامع انتخاب رؤسای هیئت های ورزشی توجه کنیم.

عازم  بار  اولین  برای  گیالنی  ورزشکار  اکبرزاده  مریم   
مسابقات وودبال قهرمانی جهان شد .

سرپرست روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان گیالن 
عصر سه شنبه گفت : این ورزشکار شایسته گیالنی به 
همراه تیم ملی وودبال بانوان ایران عازم رقابت های وودبال 

قهرمانی جهان در کره جنوبی شد .
سعید علیپور در گفت و گو با ایرنا افزود : هفتمین دوره رقابت 
های وودبال قهرمانی جهان و پنجمین دوره مسابقات اوپن 
این رشته ورزشی از روز پنجم خرداد ماه جاری در جزیره 

جی جو کره جنوبی آغاز می شود .
وی اظهار کرد : بر این اساس ، تیم ملی وودبال بانوان ایران 
برای اولین بار است که در این دوره از رقابت ها حضور 
خواهد یافت و مریم اکبرزاده نیز اولین ورزشکار گیالنی 

است در این مسابقات شرکت می کند .
وی ادامه داد : امیدواریم که مریم اکبرزاده ورزشکار شایسته 
گیالنی بتواند به همراه تیم ملی وودبال بانوان ایران در 
رقابت های جهانی بدرخشد و با کسب نتایج قابل قبول و 

همچنین کسب عنوان به کشور بازگردد.
وی بیان کرد : در هفتمین دوره مسابقات وودبال قهرمانی 
جهان ، 300 ورزشکار از 25 کشور جهان تا روز 15 خرداد 
ماه جاری در جزیره جی جو کره جنوبی در دو بخش بانوان 
و آقایان با هم به رقابت خواهند پرداخت که از ایران نیز ، 
چهار ورزشکار در بخش بانوان و سه ورزشکار در بخش 

آقایان در این دوره از رقابت ها حضور می یابند .
رشته ورزشی وودبال در سال 1990 میالدی توسط مینگ 
هوئی ونگ تایوانی ابداع شد که این ورزش بیشتر مختص 
کشورهای جنوب شرق آسیا می باشد و ترکیبی از ورزش 
های گلف و چوگان است که تمام وسایل آن نیز از چوب 

تهیه شده است .

 یک ورزشکار گیالنی برای اولین بار 
عازم مسابقات جهانی وودبال شد
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خبر

قرض الحسـنه واژه ای بسـیار مقـدس اسـت کـه در قـران 
هـم بـر آن بسـیار تاکیـد شـده اسـت و خداوند در آیـات 
مختلف قرآن کریـم، 7 مـورد بـه آن اشـاره کرده اسـت، 
اگـر بـه گفتـار و رفتـار ائمـه و معصومیـن هـم توجـه 
کنیـم متوجـه تاکیـد آنها براین سـنت حسـنه خواهیـم 
شـد. حتی پیامبـر در روایاتـی می فرماینـد: شـبی کـه 
مـرا بـه آسـمان بردنـد، دیـدم کـه بـر سر درب بهشـت 
نوشـته شده، ثـواب صدقه 10برابر اسـت و ثواب قـرض 
دادن 18 برابـر. بـه جبرئیـل گفتم چرا قـرض برتـر از 
صدقه اسـت؟ گفـت: چـون نیازمنـد گاه دارد و باز دسـت 
نیـاز دراز می کنـد، امـا خواهـان قـرض، تقاضـای کمک 

نمی کنـد مگـر از روی نیـاز.
به گزارش خط اول؛ همانطور که ذکر شد واژه قرض و 
ریشه های آن هفت بار در قران کریم به کار رفته است. 
به غیر از آیه 17 سوره »کهف« که یکی از مشتقات قرض 
به معنای گذشتن و روی گردانیدن از مکان ذکر شده است 
در سایر موارد دست کم چهار قول مطرح است. آیاتی که 
در آن »قرض حسن« مشاهده می شود عبارتند از سوره 
»بقره« ایه 245؛ سوره »مائده« آیه 12، سوره »حدید« 
آیات 11 و 18، سوره »تغابن« آیه 17، و سوره »مزمل« 

آیه 20.
مرحوم الهی قمشه ای در ترجمه آیه 245 سوره بقره مراد 
از قرض حسن را قرض بدون ربا دانسته است درحالیکه 
البیان«،  »مجمع  مانند  ارزشمندی  های  کتاب  مولفات 
»تفسیر المیزان« و »تفسیر نمونه« مراد از قرض حسن 

را انفاق دانسته اند.
در روایات نیز بارها پیامبر و ائمه معصومین علیه السالم بر 
مشروعیت و استجابت قرض تاکید داشته اند. نقل است که 
پیامبر اکرم می فرماید » کسی که به برادر مسلمانش قرض 
بدهد، به اندازه هر درهمی که به او می دهد. به بزرگی کوه 
اُحد از کوه های رضوی و طور سینا، برای او پاداش هایی 
هست و اگر در مورد گرفتن طلب خود با آن مؤمن، مدارا 
و رفاقت کند، همانند برق خیره کننده و درخشان، بدون 
حساب از روی پل صراط بگذرد.« و یا در جای دیگری 
نقل است که می فرمایند » کسی که برادر مسلمانش بر 
اثر تهیدستی به قرض گرفتن از او نیاز دارد و او با این که 
توانایی قرض دادن را دارد، قرض ندهد، خداوند بوی بهشت 

را بر او حرام می کند.«
امام باقر علیه السالم نیز می فرمایند: » نخستین خونی که 
از پیکر شهید به زمین می ریزد، کّفاره و پاک کننده همه 
گناهان او است، مگر قرض و بدهکاری اش که کّفاره آن، 

فقط ادای آن است.«
از امام صادق علیه السالم نیز نقل است » دزدها سه دسته 
اند: ترک کننده زکات، حالل داننده مهرّیه زنها برای خود و 

کسی که قرض بگیرد و نّیت ادای آن را ننماید.«
همچنین ابی ثمامه از یاران امام نهم می گوید: به حضرت 
امام محمد تقی عرض کردم که من تصمیم گرفته ام در 
مدینه و مکه سکونت کنم ولی مقداری به مردم بدهکارم، 
نظر شما در این باره چیست؟ حضرت فرمود: به شهر خودت 
برگرد تا زمانی که دین خودت را بپردازی و کوشش کن که 
روز مالقات پروردگار )هنگام مرگ( مدیون کسی نباشی. 

زیرا شخص با ایمان خیانت نمی کند.

معاون برنامه ریزی و اداری صدا وسیمای مرکز گیالن گفت: 
نوع فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت، تبلیغات آن را متفاوت 

از دیگر بانک ها می کند.
به گزارش خط اول، مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان 
گیالن با معاون برنامه ریزی و اداری صدا وسیمای مرکز استان 

دیدار وگفتگو کرد.
محمدحسین احمدی مدیر استان با اشاره به فعالیت های بانک 
قرض الحسنه رسالت در استان، در خصوص چگونگی ادامه 
همکاری این بانک و صدا وسیمای مرکز گیالن جهت معرفی 

و اشاعه فرهنگ مقدس قرض الحسنه مطالبی را بیان کرد.
وسیمای  اداری صدا  و  ریزی  برنامه  معاون  دیدار  ادامه  در 
مرکز گیالن از خدمات ارائه شده توسط بانک قرض الحسنه 
رسالت به مردم استان در سال گذشته تقدیر کرد. طلب پور در 
خصوص معرفی خدمات این بانک به مردم استان گفت: چون 
بانک قرض الحسنه رسالت متفاوت از بانک های دیگر است، 
باید نوع تبلیغات آن هم از جنس دیگری باشد. وی همچنین 
به چند مورد از راه های مختلف تبلیغات در این بانک اشاره کرد 

که مورد توجه مدیربانک استان قرار گرفت.

است  اصطالحی  خواهرخواندگی 
که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها 
شده و برای نخستین بار در سال 
اول  جهانی  جنگ  از  بعد   1920
این قرارداد بین یک شهر انگلیس 
و یک شهر در فرانسه منعقد شد. 
هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد 
بین شهروندان دو شهری است که 
دارای منافع مشترک هستند. مفاد 
این قراردادها موضوعات فرهنگی، 
را  ورزشی  و  بازرگانی  اقتصادی،  

شامل می شود. در ادبیات اروپایی خواهرخواندگی به شهرهای 
دوقلو یا همسان هم گفته می شوند، اما در کشورهای آسیایی 
دارد. علت  بیشتر  امریکایی اصطالح خواهر خواندگی رواج  و 
بکارگیری واژه خواهرخواندگی به این اعتبار است که در بیشتر 

زبانهای دنیا واژه شهر مونث است.
معموال دو شهر برای خواهر خواندگی باید دارای تشابهاتی باشند 
مثال دو شهر تاریخی، دو شهر علمی یا دانشگاهی و یا دو بندر 
و یا حتی دو سمبل مشترک باشند که این انگیزه را ایجاد کند. 
رونق و رواج گردشگری بین دو شهر خواهرخوانده و نامگذاری 
متقابل نام خیابان هایی به نام شهر خواهر خوانده از جمله نتایج 
اعالم خواهرخواندگی شهرها است. بعداز انقالب در سال 1373 
برای نخستین بار تهران با بیشکک پایتخت قرقیزستان خواهر 

خوانده اعالم شد.
و اما رشت، شهرباران های نقره ای، امسال با حضور شهردار 
شهر شوابیش هال آلمان با این شهر قرار داد خواهر خواندگی 
امضا کرد. انتظار می رفت با توجه به جو سازی برخی رسانه 
های محلی، اگر قرار باشد اینبار شهر جدیدی با رشت وصلت 
خواهرخواندگی پیدا کند، هانوفر؛  شهر پروفسور سمیعی جراح 
مغز و اعصاب سرشناس گیالنی گزینه اصلی باشد. به هر حال 
ایالت بادن-وورتمبرگ  شوابیش هال، شهر 37هزار نفری در 
جوزف  بنابرگفته  که  شهری  شد.  رشت  خوانده  خواهر  آلمان 
هرمان شهردار این شهر دروبسایت این شهرداری بعنوان شهری 
دوستدار خانواده همراه با کیفیت باالی زندگی و کار شناخته می 
شود. با این وجود شوابیش هال پس از  مسکو روسیه – ترابوزان 
ترکیه -  کوتائیسی گرجستان – قازان  روسیه - ناحیه رشت  
تاجیکستان – مولتان  پاکستان و آستاراخان  روسیه، هشتمین 

خواهر خوانده شهرباران های نقره ای لقب می گیرد.
اما متاسفانه در این چند وقت اخیر مفهوم خواهر خواندگی به 
اندازه کافی برای شهرداران، این حاکمان اجرایی شهر جا نیفتاده 
و گاها شاهد هستیم که شهردار فالن شهر فرنگ نشین برای 
وصلت خواهرخواندگی به سوی یکی از شهرهایمان رخت می 
بندد و با گرفتن چند عکس یادگاری همراه با قهقهه و چند بازدید 
نمادین از مکان های مختلف، پس از مدتی هیچ اثری از اجرای 
کارهای تدارک دیده شده وجود نداشته و انکار نه انگار که اصال 
قراردادی امضا شده بود و به قول معروف نه از تاک نشانی می 

ماند و  نه از تاک نشان!
اما این تنها یک طرف قضیه است و نکته عجیب تر زمانی بوقوع 
پیوست که شورای محترم شهر رشت با سفر شهردار این شهر به 
ترتیب به پارما ایتالیا و پکن چین برای شرکت در اجالس های 
شهرهای خالق بعنوان یکی از  18شهر خالق جهان در زمینه 

خوراک شناسی مخالفت نمود!
وقتی شهردار شهر حتی جرئت آب خوردن بدون اجازه شورا را 
ندارد و به او اجازه حضور در یک نمایشگاه یا همایش بین المللی 
در خارج از کشور را نمی دهند چطور میخواهد گام های موثری 

را در حوزه توسعه و دیپلماسی شهری بردارد!

به هرحال این همایش ها و برنامه ها فرصتی برای تعامل و 
دوستی بین شهرها خواهد بود و پایه های رسیدن به شهری 
با اهداف توسعه ای را میان طرفین فراهم می آورد. فرصتی 
که امروز بواسطه نگاه متفاوت جامعه بین الملل نسبت به ایران 
بوجود آمده است میتواند زمینه ساز تعامالت و توسعه در زمینه 
های مختلف را به شیوه همین قرارداد خواهر خواندگی ایفا نماید. 
فرصتی که اگر به درستی از آن استفاده شود مي تواند نتایج 
مثبتي در بهبود کیفیت زندگي براي ساکنان آن شهر را به ارمغان 

بیاورد.

این خواهران غریب!

نشست مشترک مدیرکل 
امداد گیالن ورئیس  کمیته 

استان بانک رسالت 

به منظور تسریع و تسهیل در ارائه تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد ، 
مدیرکل و کارشناسان اشتغال کمیته امداد گیالن با رئیس و کارشناس بانک رسالت 

استان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گیالن 
؛ در این دیدار مدیرکل کمیته امداد گیالن با تاکید بر اینکه پرداخت وامهای اشتغال و 
خودکفایی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و توانمندسازی خانواده ها از اولویت 
های کاری این نهاد است  گفت : سال گذشته با همت و همکاری بانکهای استان حدود 

5 هزار فرصت شغلی با اعتبار 53 میلیارد تومان برای مددجویان گیالنی ایجاد شد
علیرضا محمدی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری بیشتر در سالجاری حداکثر 
اعتبارات راجذب و برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان گامهای بلندتری  

برداشته شود.
وی همچنین افزود: 3 درصد از اعتبارات قرض الحسنه تخصیص داده شده به گیالن 
سهم بانک رسالت است که مبلغ آن 2 میلیارد و 700 میلیون تومان می باشد و کل 

اعتبارات نیز به شعبات مربوطه ابالغ شده است.
در ادامه این دیدار ، احمدی رئیس بانک رسالت گیالن نیز گفت : تالش و همکاری و 
تعامل کمیته امداد در راستای ایجاد اشتغال برای خانواده ها بسیار قابل توجه است و ما 
هم همه تالش خود را برای ارائه تسهیالت آسان به مددجویان بکار می گیریم و آمادگی 

داریم تا با یک ضامن معتبر ، تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان ارائه دهیم.
الزم به ذکر است در این دیدارها هریک از کارشناسان حاضر نیز نظرات خود را جهت 

هرگونه همکاری با کمیته امداد در جهت ارائه تسهیالت به مددجویان بیان داشتند.

قرض الحسنه در اسالم

ایمان  رنجکش

نماینده مردم رشت: 
باشد اقتصاد مقاومتی  راهگشــای   تواند  الحســنه می  از قرض  حمایت 

دانشگاه گیالن ؛ 
بنیان اقتصاد دانش  الحسنه در مســیر  ارائه تســهیالت قرض 

پرداخت تسهیالت با نرخ دو درصد سود می تواند کمک شایانی به کارآفرینی و پویایی مشاغل خانگی بنماید.
جبار کوچکی نژاد در دیدار با  محمد حسین احمدی مدیر بانک قرض الحسنه رسالت در گیالن گفت: نهاد قرض الحسنه  یکی از 
روش های تامین مالی مورد تاکید در اسالم است ازهمین رو شایسته است خیرین و کسانی که در امر قرض الحسنه هستند نگاهی 

به بانکهای اختصاصی در امر قرض الحسنه بیاندازد.
وی افزود: پرداخت تسهیالت با نرخ دو درصد کارمزد می تواند کمک شایانی به کارآفرینی و پویایی مشاغل خانگی بنماید.

همچنین محمد حسین احمدی مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در استان گیالن نیز در این دیدار که در دفتر کارش برگزار شد 
اظهار داشت: بانک قرض الحسنه رسالت اولین و تنها بانک خصوصی با تخصص قرض الحسنه در نظام بانکی کشور است و ضمن 
ارائه خدمات بانکی از قبیل، اینترنت بانک، تلفنبانک، موبایل بانک و… هدف اصلی آن ترویج و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه بوده 

و سعی داریم در بین مردم و جامعه این سنت را نهادینه کنیم.
وی سقف مبلغ تسهیالت در این بانک را حداکثر تا دویست میلیون ریال با کارمزد 2% سالیانه اعالم کرد و گفت: بانکداری اجتماعی، 
حلقه مفقوده بازار آشفته کسب و کار است. بانک اجتماعی بر اساس چهار مولفه اجتماعی بودن، ترویج فرهنگ قرض الحسنه، حمایت 

از کسب و کارهای خرد و مدرن بودن پی ریزی شده است. 
بانک اجتماعی تالش می کند در فعالیت هایی سرمایه گذاری کند که موجب بهبود شرایط کلی در جامعه بشود و به دنبال ایجاد 

انتفاع برای عده معدودی از افراد جامعه نیست و بر مبنای رعایت اصول اخالقی توجه دارد.

بانک قرض الحسنه رسالت با ارائه تسهیالت قرض الحسنه ای سعی در اشتغال زایی و کمک به اقتصاد دانش بنیان دارد.
به گزارش خط اول، مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان  گیالن در دیدار با دیدار معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی 
دانشگاه گیالن با بیان این مطلب گفت: هدف این بانک ترویج فرهنگ ناب قرض الحسنه بوده و با حرکت به سمت اشتغال و اقتصاد 

دانش بنیان نقش خود را پررنگ تر خواه د کرد. 
محمدحسین احمدی افزود: این بانک آمادگی ارائه خدمات بانکی و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با 2 درصد کارمزد سالیانه بر 

اساس میانگین حساب به مشتریان را دارد .
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه گیالن گفت: این دانشگاه در حال حاضر با 9 دانشکده، یک واحد پردیس، دو 
پژوهشکده با حدود 560 عضو هیات علمی و بیش از 17000 دانشجو به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی در منطقه 

شمال به شمار می رود که ساالنه بیش از 6000 نفردانشجو را پذیرش می کند . 
رمضانی افزود: دانشگاه بستری مناسب در زمینه ی فرهنگسازی داشته و اساتید نقش قابل توجهی را در این خصوص ایفا می کنند.

وی اظهارامیدواری کرد: با معرفی قرض الحسنه بتوان در ترویج این فرهنگ گام های موثری برداشت.

تبلیغات بانک قرض الحسنه 
رسالت متفاوت از دیگر 

بانک ها باشد

معاون صدا وسیمای مرکز گیالن:

سرا: ز صومعه  ا پزشک  یک 
رسالت بانکی که توانسته اطمینان ایجاد کند

دکتر حسین زاده 52 ساله من پزشک هستم و تاکنون 25 میلیون 
تومان تسهیالت از بانک قرض الحسنه رسالت دریافت کردم و پیرو 
هدفی که در نفس این بانک نهفته است من نیز آن را خیرات کردم. 
اگرچه تازه با این بانک آشنا شدم و برای اولین بار بود که تسهیالت 
دریافت می کردم ولی قطعا باتوجه به شرایط مناسبی که دارد قطعا 
آخرین بارم نخواهد بود. انشااهلل طبق آیه من یقرضاهلل قرضالحسنه 

به بانک رسالت خیر کثیر عنایت می کند. من از مدیریت عامل بانک رسالت و  اعضای  
هیت مدیره و تمامی کارمندان خوب بانک رسالت بخاطر ایجاد بانکی که توانسته  ایجاد 

اطمینان بکند کمال تشکر و امتنان را دارم.

از رشت: ر  دا باشگاه  یک 
تمام مراودات بانکی ام را به رسالت منتقل کردم

الیاس پورحبیب 31 ساله من در رشت باشگاه بدنسازی دارم، تاکنون 
سه وام 10 میلیون تومانی از بانک دریافت کردم که حتی یکی از آنها 
را به دیگری انتقال دادم، از آنجاییکه بازاری ام برای انجام هرکاری 
چرتکه می اندازم و با تمام بانکهای خصوصی و دولتی هم کار کرده ام، 
هیچ بانکی شرایط ویژه رسالت را ندارد، بانکهای دیگر تسهیالت قرض 
الحسنه شان 6 درصد است برای همین تا جایی که توانستم برای بانک 
قرض الحسنه رسالت تبلیغ کرده ام. این را هم بگویم 2 % یا 6 % مهم 

نیست بلکه تعامل خود بانک و کارکنانش با مشتریانش نیز ارزشمند است، برای همین من 
تمام مراودات بانکی ام را به رسالت منتقل کردم. وقتی بانکی می گوید قرض الحسنه یعنی 
از خیر سودآوری گذشته است از همین رو شرایط پویا نگه داشتن بانک سخت می شود ولی 

رسالت به خوبی از عهده آن برآمده است.

از رشت: بازنشسته  یک 
بانک قرض الحسنه رسالت ثابت کرد یک بانک اسالمی است

از  بیش  رسالت  بانک  از  بار  جندین  تاکنون  ساله  سواحلی63  علی 
شصت میلیون تومان وام دریافت کردم و همواره از نحوه بر خورد 
کارکنان بانک راضی بودم و میباشم بانک قرض الحسنه ثابت کرد 
یک بانک اسالمی است چون نه سود می دهد و نه سود میگیرد فقط 
دو درصد کارمزد میگیرد و به صورت قرض الحسنه عمل می کند 
بانک رسالت  به نظرم  را معرفی کردم  بانک رسالت  نفر  به چندین 
از خانواده ها را  اولین بانک اسالمی است چون مشکالت بسیاری 

ایجاد  را  بانک رسالت  افرادی که تالش کردند  تمامی  از  نموده است من  تاکنون حل 
کردند تشکرو قدردانی میکنم باید اشاره کنم نحوه برخورد خوب پرسنل بانک در موفقیت 

بانک  نقش زیاد داشته است.

از صومعه سرا:   یک تولید کننده 
بانک رسالت را بانکی صادق و رسالتش را بهبود اقتصاد کشور دریافتم

مسعود خیراندیش49ساله:من مرحله اول 80 میلیون ریال تسهیالت 
دریافت کردم و پس 4 ماه مجدا 60 میلیون ریال گرفتم. الزم می دانم 
یادآوری کنم وام دوم زمانی به من پرداخت شد که هنوز باز پرداخت 
تسهیالت مرحله اول تمام نشده بود. این اولین بار بود که از تسهیالتی 
با این مزایا استفاده می کردم برای همین به خیلی از دوستان و همکاران 
توصیه کردم که در بانک رسالت افتتاح حساب نمایند و از تسهیالتش 
ریاست شعبه صومعه سرا هم توضیحات مفصلی در  استفاده کنند. 

خصوص این تسهیالت که با کارمزد 2 درصد بود داده بودند اما باور نمی کردم و وقتی 
تسهیالت را دریافت کردم تازه باورم شد چنین شرایطی نیز در بعضی بانکهای قرض الحسنه 

وجود دارد. من بانک رسالت را بانکی صادق و رسالتش را بهبود اقتصاد کشور دریافتم.

تالش: ز  ا ری  بازا یک 
به همه دوستانم توصیه کردم به رسالت سر بزنند

روح آهلل یوسفی 35 ساله:  با اینکه تازه با این بانک آشنا شدم اما 
این  از  ریال  میلیون  دویست  از  بیش  دردسر  کمترین  با  توانستم 
هیچ  اما  کردم  مراجعه  بانکها  از  خیلی  به  بگیرم،  تسهیالت  بانک 
به  من  همین  برای  بود،  نگذاشته  این شکل  به  تسهیالتی  بانکی 
عنوان یک بازاری به بسیاری از دوستان خودم توصیه کردم حتما 
سری به این بانک بزنند. بانک بسیار خوبی است فقط تبلیغات در 
تبلیغاتشان وسعت ببخشند قطعا  به  اگر کمی  پیرامونش کم است 

استقبال بیشتری از سوی مردم خواهد شد چراکه کارکنانش هم روحیه خوبی در استقبال 
از مشتریان دارند.

الهیجان: ز  ا ر  ا د ه  ز مغا یک 
کارمزد دو درصد در بین بانکهای کشورمان بی نظیر است

مهدیه شفیعی 26 ساله: من مغازه دارم و تاکنون سه بار سه وام ده 
میلیون تومانی از رسالت گرفتم، جالب اینجاست که حتی می شد 
آن را به دیگران انتقال نیز داد، کارمزد دو درصد در بین بانکهای 
کشورمان بی نظیر است، من کارمزد چهار درصد هم دیده بودم ولی 
شرایط متفاوت تری داشت. در رسالت پولی رو به امانت نزد بانک 
مبلغی  ان  ازای  به  سودش.  به  داشت  چشم  بدون  میکنی  واگذار 
که سپرده گذاری کردی تسهیالتی با کارمزد بسیار پایین دریافت 

میکنی . همه کارکنان بانک بسیار خوب هستند و من تا بحال بی احترامی ندیدم. اما 
دار  جا  و  با حوصله هستند  و  برخورد  بسیار خوش  بانک الهیجان  تو  اقای شعبانزاده 

همینجا از ایشان تشکر کنم. 

با مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت در گیالن
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گام بلند » رسالت«  در بانکداری اجتماعی
مدیربانک قرض الحســنه رسالت در گیالن خبر داد:

تلفنبانک رسالت، با استفاده از این سیستم مشتریان هر یک 
از حسابهای جاری و پس انداز بدون محدودیت زمان و مکان 
می توانند عملیات بانکی خود را از طریق یک خط تلفن انجام 

دهند. شماره برقراری تماس 021-24930

الکترونیک  بانکداری  از خدمات  استفاده  با  بانک،  اینترنت 
بانک قرض الحسنه رسالت، بدون مراجعه حضوری به شعبه، 
اطالعات مربوط به حساب های خود را به صورت لحظه ای 
در اختیار داشته و از راه دور امور مالی خود را مدیریت کنید، 
دارندگان کلیه حسابهای بانک قرض الحسنه رسالت)جاری 
و پس انداز( با یک دستگاه رایانه و امکان اتصال به اینترنت 

می توانند از این امکان استفاده کنند.

رسالت کارت، یکی از کاربردی ترین محصوالت بانک قرض 
الحسنه رسالت است که با هدف ارائه خدماتی همه جانبه به 
تمامی اشخاص حقیقی عرضه می شود. شما با داشتن یکی 
از انواع حسابهای بانک قرض الحسنه رسالت )جاری و پس 
انداز( و دریافت رسالت کارت می توانید از تمامی خدماتی که 

در شبکه شتاب عرضه می شود استفاده کنید.

هدیه کارت، برای مناسبتهای مختلف با مبالغ مختلف طبق 
تمام  در  کارت  این  شود  می  صادر  مرکزی  بانک  ضوابط 
قابل  فروش  های  پایانه  و   )ATM( شتاب  خودپردازهای 
استفاده می باشد، همچنین امکان سفارش کارت با متن و 

طرح دلخواه نیز میسر است.

کارت مجازی برای دانشگاه ها، مدارس، موسسات، مراکز 
آموزشگاهی، سازمان های خیریه و نظایر آن که با تعداد زیادی 
واریز کننده وجه در ارتباط هستند کاربرد زیادی دارد، با استفاده 
از کارت مجازی می توان تعداد زیادی از افراد واریز کننده وجه 

را به یک حساب متمرکز متصل کرد.

پایانه های شعبه، شبیه دستگاه های پایانه فروش فروشگاهی 
)POS( می باشد که به عنوان یکی از ابزارهای بانکداری 
الکترونیک امکان انجام عملیات موردنظر برای مشتریان از 
طریق کارت شتابی یا رسالت کارت را در شعب یا دفاتر قرض 

الحسنه رسالت فراهم می کند.

پایانه های فروش، یا دستگاه کارت خوان )POS( به 
شما امکان می دهد در خروجی فروشگاه ها، رستوران 
ها، هتل ها و نظایر آن تنها با استفاده از کارت بانکی خود 
بتوانید وجه مورد نیاز خرید کاال و خدمات را پرداخت کنید.

بن کارت برای واریز وجوه مربوط به پرداخت غیرنقدی 
کارکنان سازمانها و موسسات طراحی شده است. دارنده 
این کارت می تواند با مراجعه به فروشگاه ها نسبت به 

خرید کاال و خدمات مورد نیاز اقدام کند.

پایانه های خودپرداز، بانک قرض الحسنه رسالت خدمات گوناگون 
بانکی را بر شعب فعال خود در سراسر کشور، از طریق دستگاه های 
خودپرداز نصب شده در سطح شهر ها و در همه ساعات شبانه روز به 

دارندگان کلیه کارتهای عضو شتاب ارائه می نماید.

کارت  رسالت  های  قابلیت  سایر  بر  عالوه  خانواده  کارت 
برای مشتریان حقیقی سرپرست خانواده و  را  امکان  این 
یا سرگروه ایجاد می کند تا بتوانند به عنوان سرگروه حق 
برداشت از یک سپرده جاری یا قرض الحسنه خود را تا مبلغ 
مشخصی به اشخاص درجه یک خانواده یا افراد یک گروه 

خاص واگذار نمایند.

همراه بانک رسالت، بانک قرض الحسنه رسالت به منظور 
گسترش حوزه خدمات بانکداری الکترونیک این امکان را 
فراهم نموده است تا شما مشتریان گرامی با استفاده از تلفن 
همراه خود بتوانید عالوه بر کاهش قابل مالحظه هزینه های 
عملیات بانکی به سهولت در هر زمان و مکانی از خدمات 

سیستم همراه بانک رسالت استفاده نمایید.

سال 1376 بود که گروهی از خیرین و نیکوکاران استان کرمان 
با هدف احیای سنت مقدس قرض الحسنه و کمک به اقشار 
استقبال عموم  نهادند، خیلی زود مورد  بنایش  ضعیف جامعه 
مردم قرار گرفت و گسترشی ملی یافت تا اینکه در بیست و 
ششم مرداد سال 91 بعد از دو دهه فعالیت با کسب مجوز از 
بانک مرکزی بعنوان اولین و تنها بانک خصوصی با تخصص 
قرض الحسنه در نظام بانکی کشور معرفی شد تا ضمن ارائه 
خدمات بانکی از قبیل، اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک 
و… به ترویج و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه نیز بپردازد و و 
الحق و النصاف به خوبی از عهده این مهم برآمد و در بین مردم 

و جامعه این سنت نیکو را نهادینه کرد.
آری صحبت از بانک قرض الحسنه رسالت است که هم اکنون 
با 287 شعبه در کشور قریب به سه و نیم میلیون مشتری را 

پذیرفته است.
بانکـداری  بتـوان  شـاید  روزها  این  اول  خط  گزارش  به 
ایـران  در  کار  و  کسـب  بـازار  مفقوده  حلقـه  را  اجتماعـی 
دانسـت، بـازاری کـه نه به راحتـی سـرمایه ای بـه آن وارد 
نبود  عبارتـی  به  شـود.  می  خـارج  آن  از  آسـانی  بـه  نـه  و 
سـرمایه کافی یکـی از مشکالت اساسـی فعاالن اقتصـادی 
چه به صـورت کالن و چـه در نـوع خـرد آن اسـت. یکـی 
اسـتفاده  بـه کسـب و کارهـای کالن  از روشهـای کمـک 
از تـوان مالـی صندوقهـای اعتبـاری ملـی و یـا کمکهـای 
دولتـی اسـت اما؛ در کسـب و کارهـای خـرد وضعیـت کمـی 
مبلغی  بـه  نیاز  تنهـا  اقتصـادی  فعـال  زیرا  کنـد  می  فـرق 
محـدود برای آغـاز، توسـعه و بـه سـود رسـاندن کار خـود 
نیکـوی  سـنت  کـه  اسـت  ای  وظیفـه  همـان  ایـن  و  دارد 
قرض الحسـنه میتوانـد بـه خوبـی از عهـده آن برآیـد. بانـک 
قرض الحسـنه رسـالت بعنـوان یکـی از تنهاتریـن حامیـان 
حقیقـی کسـب و کارهـای خـرد در سـالهای گذشـته توانسـته 
اسـت قدمهـای مثبتـی بـردارد و بـی شـک ادامـه ایـن رونـد 
میتوانـد بـه شـکل گیری کسـب وکارهـای خانگـی، کوچـک 

و سـودده کمـک شـایانی کنـد.
از نـگاه مدیـر بانـک قرض الحسـنه رسـالت استان گیالن 
ترویج  بودن،  اجتماعی  مولفه  چهار  اساس  بر  بانـک  ایـن 
و  خرد  کارهای  و  کسب  از  حمایت  الحسنه،  قرض  فرهنگ 
مدرن بودن پی ریزی شده است و تالش می کند در فعالیت 
در  کلی  شرایط  بهبود  موجب  که  کند  گذاری  سرمایه  هایی 
جامعه شود و هرگز به دنبال ایجاد انتفاع برای عده معدودی از 
افراد جامعه نیست بلکه بر مبنای رعایت اصول اخالقی حرکت 
می کند. محمدحسین احمدی درآمد و سـود را دو مقولـه کانال 
جدا از هـم دانست و گفت: بانـک بایـد درآمد داشـته باشـد تا 
بتوانـد خـود را اداره کنـد، امـا ایـن کسـب درآمـد بـا گرفتـن 

سـود تفـاوت بسـیار دارد. 
وی تعداد شعب این بانک در گیالن را هفت شعبه اعالم کرد، 
استان و وجود حداقل 16  به گسترگی شهرها در  باتوجه  اما 
شهرستان پیش بینی می شود فعالیت جغرافیایی بانک گسترش 
یابد اما احمدی با اشـاره به محدودیت ساز و کار شـعبه ای 
شـعب  فعالیـت  جغرافیایی  محدودیـت  و  خدمات  ارائـه  در 
تاکید کـرد: در حال حاضر پس از افتتاح شعبه مرکزی رشت، 
دو شعبه نامجو و بلوار شهید انصاری نیز در مرکز استان راه 
اندازی شد. سپس چهار شعبه دیگر در تالش، الهیجان، بندر 
انزلی و صومعه سرا افتتاح و هم اکنون در حال ارائه خدمات 
هستند و در مجموع هم 50 نفر نیروی انسانی در مدیریت و 
با  به مردم عزیزهستیند  استان در حال خدمت رسانی  شعب 
این حال بانکـداری اجتماعـی و ارائـه خدمـات بـه مشـتریان 
شـعب  افزایـش  بـه  نسـبت  روش  بهترین  طریـق  ایـن  از 
اسـت. چراکه قرض الحسـنه یـک ماهیـت فرهنگـی و ریشـه 
اعتقـادی دارد و جـدای از ایـن مسـائل بانکـداری اجتماعـی 

یـک ظرفیـت اجتماعی در قرض الحسـنه اسـت.
افزود:  گیالن  استان  رسـالت  الحسـنه  قرض  بانـک  مدیر 
خوشبختانه منابع بانک رسالت در استان گیالن به نسبت مشابه 
سال گذشته 81  درصد رشد داشته است. همچنین در بخش 

افتتاح حساب به نسبت  مدت مشابه سال گذشته 43 درصد 
رشد داشته ایم. حتی با همراهی مشتریان عزیز، استان گیالن 
تا به امروز پس از گذشت بیش از چهارسال فاقد مطالبات معوق 

و مشکوک الوصول است. 
الحسـنه  قرض  سـنت  اجـرای  بر  تاکیـد  بـا  ادامـه  در  وی 
و  شـرط  کارمـزد،  سـاده،  ظاهـر  بـه  مسـاله  سـه  گفـت: 
وجـه التـزام یـا جریمـه در قرض هسـت کـه بانـک قرض 
بـرای  الزامـی  هیـچ  وام  پرداخـت  بـرای  رسـالت،  الحسـنه 
بـه سقف مبلغ تسهیالت  اشـاره  بـا  نـدارد. احمدی  سـپرده 
در  دو درصد  تنها  کارمزد  با  ریال  میلیون  دویست  تا  حداکثر 
مراجـع  بـا  هـم  موضـوع  ایـن  داشـت:  اظهار  بانـک  ایـن 
بـه صـورت خـاص پیگیری شـد کـه در نهایت ایـن مـدل 
اجرایـی طراحی و مـورد تاییـد قرار گرفـت. امـا در خصـوص 
شـرط کـه همـه فقهـا آن را مطـرود میداننـد و ایـن بانـک 

نیـز هیچ شـرطی برای مشـتریان نـدارد.
با تاکید مجدد بر اعطای وام قرض الحسنه با 2 درصد  وی 
کارمزد سالیانه به نحوه دریافت تسهیالت نیز اشاره کرد و گفت:  
برای استفاده از تسهیالت قرض الحسنه، مشتری باید در یکی 
نیازهای  افتتاح حساب و فعالیت ها و  بانک رسالت  از شعب 
به  باتوجه  بانک هم  دهد،  انجام  آن  از طریق  را  خود  بانکی 
اعتبار سنجی که از گردش حساب مشتری انجام می دهد در 
صورت تقاضای وی، وام قرض الحسنه پرداخت می کند، مدت 
زمان دریافت وام بستگی به رابطه مشتری با شعبه دارد هر چه 
زودتر وام گیرنده مشتری بودن خود را به اثبات برساند زودتر 
می تواند از این تسهیالت استفاده کند. نکته مهم اینکه بانک 
برای پرداخت تسهیالت هیچ مبلغی را نزد خود نگه نمی دارد 
و تا زمان پرداخت وام، مشتری در هر زمان که خواسته باشد 
می تواند از حساب خود برداشت نماید. ضمن اینکه مدت زمان 
بازپرداخت تسهیالت اعطایی که به صورت اقساط 10 تا 60 

ماه است خود تابعی از گردش حساب مشتری است.
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