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لوازم خانگی قاچاق 
با گارانتی های تقلبی 
دردسر جدید بازاری ها

مدیریت شهری 
از دریچه نگاه زنان
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احداث شود
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شنای آستارایی ها 
در شیرابه زباله

حسرت و ناکامی، اولین ثمره ی کاالیی سازی آموزش شد

تشدید رنج های خصوصی سازی 
آموزش با کرونا 

با کرونا تشدید شده است؛  گیالن امروز- رنج های خصوصی سازی آموزش 
امروز بیش از همیشه معلمان و دانش آموزان به خصوص آن هایی که متعلق به 

دهک های فرودست هستند، از کاالیی سازی آموزش متضرر شده اند.
همه ی ما تبدیل به »گرگ های وال استریت« شده ایم! این جمله شاید چکیده ی 
مقابل  در  آن،  عرصه های  از  کدام  هیچ  که  جهانی  باشد؛  نئولیبرالی  جهان 
کاالیی سازی و پولی سازی واکسینه نشده است و ایمنی ندارد!خصوصی سازی 
اواخر دهه ی ۷۰  از  نئولیبرال است؛  و کاالیی سازی، دو محور اساسی جهان 
میالدی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، این غول های نوظهور جهان 
سرمایه داری که فرزند خلِف جنگ جهانی دوم و جنگ سرد هستند، معیارهای 
جدیدی برای تخمین میزان موفقیت اقتصادهای جهان تعریف کردند: چقدر 
بخش خصوصِی رقابتی و بیرحم پیشرفت داشته و تا چه میزان به تنازع بقا در 

کشورها میدان داده شده است؟
برای  به خصوص  است  بوده  سرمایه داری  دهه های خشن  گذشته،  دهه های 
کشورهای در حال توسعه که جرات تخطی از سیاست های تعدیلی نهادهای 
اقتصادی بین المللی را هرگز نداشته اند؛ برای »جهانی شدن« به آن مفهومی که 
نهادهای مالی جهانی می خواهند؛ همه باید در یک رقابت وال استریتی، بر سر 

همه چیز بجنگند؛ حتی بر سر حق آموزش و درمان!
در دو سال اخیر، کرونا نیز مزید بر علت شده است و فاصله ی میان تنگدستان 
برای  توانی  استریتی،  وال  تنازعاِت  در  که  )همان هایی  شهری  تهیدستان  و 
جنگیدن ندارند( و ثروتمندان و یک درصدی ها را بیشتر کرده است. آن هایی 

که ثروت و توان مالی داشتند، توانستند در مقابل بحران کرونا از حیات و ممات 
خود دفاع کرده و سر پا بمانند ولی آن هایی که فرودست بودند حتی آن هایی 
که لبه ی پرتگاهِ فقر به سر می بردند، ناگزیر به دره ی وحشتناک فقر سقوط 
کردند؛ یکی از زخم های اساسی که کرونا به پیکر جوامع وارد کرد، مربوط به 
حوزه ی آموزش است؛ کرونا، رنج های خصوصی سازی آموزش را در ابعاد مختلف 
تشدید کرد. هم معلمان غیررسمی از خصوصی سازی بیش از همیشه متضرر 
شدند و هم دانش آموزان متعلق به دهک های فرودست، بیشتر از همیشه از 

مولفه های آموزش کیفی محروم ماندند.
مدارس  درصد   ۱۷ تا   ۱۴ بین  رسمی،  آمارهای  براساس  ایلنا،  گزارش  به 
کشور، خصوصی و پولی هستند؛ دانش آموزان این مدارس که عموماً متعلق 
این  ندیدند؛  چندانی  آسیب  کرونا  از  هستند،  درآمدی  باالی  دهک های  به 
دانش آموزان از ابزارهای باکیفیت آموزش مجازی بهره مند بودند و همچنین 
توانستند با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی، خالءهای کالس های حضوری 
اما فرزندان طبقات فرودست، نه از گوشی هوشمند و  را به خوبی پر کنند. 
تبلت برخوردار بودند و نه امکان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی را داشتند. 
ناتوانی معیشتی طبقات فرودست، نمودهای عینی در زندگی دانش آموزان این 
طبقه داشت؛ خیلی ها نتوانستند از آموزش کیفی بهره بگیرند؛ این خیلی ها فقط 
روستاییان یا ساکنان مناطق محروم نبودند؛ حتی در کالنشهرها، حاشیه نشینان 
و تهیدستان شهری، به دلیل بی پولی نتوانستند درس بخوانند، یعنی آن چنانکه 

باید، آموزش ببینند و پیشرفت کنند!

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2166 و 34422177       فکس: 34422044
آدرس: رشت - الکان بلوار پروفسور سمیعی، نرسیده 

به تقاطع راه آهن تلفن: 33403448-50 - 013

پوررستگار کد 4463

قابل توجه همشهریان عزیز
افتتاح مرکز معاینه فنی 

خودروهای سبك

برندسازی مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گیالن
گیالن امروز- رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیالن، به تمرکز حوزه 
آموزشی جهاد دانشگاهی بر آموزش های کوتاه مدت تخصصی اشاره کرد و 
گفت: به دنبال برندسازی مراکز آموزشی و علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 

استان در حوزه آموزش های کوتاه مدت و بلندمدت هستیم.
دکتر فریبرز جمالزاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جهت گیری جهاد 
دانشگاهی در سه حوزه پژوهشی، آموزشی و فرهنگی، اظهار کرد: جهاد 
دانشگاهی در حوزه پژوهشی به دنبال انجام طرح های فناورانه بوده و طی 
دو سال گذشته بودجه ای ویژه برای طرح های فناورانه تخصیص داده است.
محیط  پژوهشکده  توسط  نفت  همراه  آب  فناورانه  طرح  اجرای  از  وی 
زیست جهاد دانشگاهی خبر داد و افزود: پژوهشکده محیط زیست جهاد 
دانشگاهی این طرح را به صورت پایلوت اجرا کرده و در حال انعقاد قرارداد 
گیالن،  دانشگاهی  جهاد  سازمان  رئیس  هستیم.  قاره  فالت  شرکت  با 
یکی از طرح های فناورانه پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در 
سال جاری را راه اندازی زباله سوزهای کوچک مقیاس با ظرفیت سه تن 
در ساعت دانست و تصریح کرد: کارخانه های کمپوست در سطح کشور 
همچنان با ریجکت ۳۵ درصدی مواجه هستند که این ریجکت ها باید به 
این زباله سوزهای کوچک مقیاس به عنوان  از  دفن گاه ها بروند. جمالزاد، 
یکی از مهمترین طرح های فناورانه جهاد دانشگاهی استان گیالن در سال 
۱۴۰۰ یاد کرد و گفت: این زباله سوز می تواند به ساماندهی ریجکت های 

کارخانه های کمپوست در سطح کشور کمک کند.
وی با اشاره به استفاده طرح های فناورانه از علم نانو، تاکید کرد: نانوفناوری 
جزو طرح های فناورانه پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی نیست، 

اما در پروژه آب همراه نفت از فناوری نانو کمک گرفتیم.
ادامه به تمرکز حوزه آموزشی جهاد  رئیس جهاد دانشگاهی گیالن، در 
دانشگاهی بر آموزش های کوتاه مدت تخصصی اشاره و عنوان کرد: به دنبال 
برندسازی مراکز آموزشی و علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان گیالن 
پتانسیل سنجی  طریق  از  بلندمدت  و  کوتاه مدت  آموزش های  حوزه  در 

شهرستان ها هستیم.
جمالزاد، با بیان اینکه در حال حاضر مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 
این  کرد:  خاطرنشان  دارد،  کشاورزی  بخش  در  خوبی  پتانسیل  رودسر 
مرکز در کنار فعالیت علمی و کاربردی و دوره های مقطع دار کاردانی و 
کشاورزی  حوزه  در  تخصصی  کوتاه مدت  آموزش  دوره های  کارشناسی، 
را در دستور کار دارد؛ البته این دوره های کوتاه مدت می تواند پشتیبان 

مقاطع کاردانی و کارشناسی کشاورزی در سال های آتی باشد.
وی از تدوین و اجرای حداقل چهار دوره آموزش های کوتاه مدت تخصصی 
در رشته های کشاورزی همچون گیاهان دارویی و فندق خبر داد و اظهار 
سال  پنج  تا  کشاورزی  حوزه  در  تخصصی  کوتاه مدت  آموزش های  کرد: 
رشته  برند  به  را  رودسر  دانشگاهی  جهاد  کاربردی  علمی  مرکز  آینده 

کشاورزی در منطقه تبدیل می کند.
رئیس جهاد دانشگاهی گیالن، با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵۰۰ دانشجو 
در مراکز آموزشی بلندمدت جهاد دانشگاهی گیالن مشغول به تحصیل 
هستند، متذکر شد: در یک دوره پنج ساله هر یک از مراکز علمی کاربردی 
جهاد دانشگاهی استان گیالن در بخش های کوتاه مدت و بلندمدت به یک 

برند کیفی در رشته های مختلف تبدیل می شود.

  یادداشت مدیر مسوول

انتخابات و صفی از نیروهای متوسط
کاظم شکوهی

برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 28 خرداد ماه 
برگزار شود ثبت نام انجام و با همه ی توجه و تذکر و دستورالعمل )قانونی یا 
غیرقانونی( شورای نگهبان انبوهی از افراد بیش از ۵9۰ نفر خود را الیق، شایسته 

و آماده عهده دار شدن مسوولیت خطیر اداره قوه اجرایی مملکت اعالم شدند.
برای انتخابات به طور کلی و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری مباحث مختلف 

اما در  و پردامنه ای مطرح است 
این مجال به این نکات می شود 

اشاره نمود:
ریاست  انتخابات  در   –  ۱
چند  در  به خصوص  جمهوری 
به  زیادی  تعداد  اخیر  دوره 
و کاله  مختلف شال  انگیزه های 
ثبت نام  می روند  و  می کنند 

می کنند.
مکانیسم  نتوانسته ایم  که  چرا 
داوطلب  ثبت نام  برای  مناسب 
خور  در  و  مناسب  و  شایسته 
تامین و پیش بینی کنیم. مقصود 

این نیست که شرایطی مانند سن و تحصیالت و سابقه مدیریت که هرچه این 
موارد را هم محدود کنیم باز در کشور هزاران تن هستند که واجد این شرایط 
مشخص هستند و می توانند ثبت نام کنند. خوب است در این زمینه به کشورهای 
دیگر و سیستم های انتخاباتی دیگر کشورها اعم از اینکه سیستم )پارلمانی( داشته 
اند یا سیستم )ریاستی( نگاهی بیندازیم تا ببینیم که با چه تدبیری معموال 
تعداد داوطلبان برای ریاست جمهوری هیچ گاه از تعداد انگشتان یک دست تجاوز 
نمی کند. جدا از کشورهایی که دارای دیکتاتوری فردی )نظامی یا غیرنظامی( 
این مقام است و برای زینت هر چهار یا شش سال هم  هستند و فردی در 
انتخاباتی برگزار و انتخابات برگزار نشده، نتیجه آن معلوم و مشخص است مانند 
مصر و کشورهای آسیای میانه و ... که تقریبا رییس جمهور مادام العمر است و 

آنچه برگزار می شود انتخابات نیست بلکه نمایش انتخاب است.
در کشورهایی که به درجات مختلف دارای نظام دموکراتیک هستند معموال 
احزاب عمده و قوی وجود دارند و نظام حزبی است که برای گزینش افراد مناسب 
که نماینده فکری و نماینده اجرای برنامه حزب است پس از پاالیش و بررسی در 
حزب به عنوان کاندیدا به سازمان برگزار کننده انتخابات معرفی می شود و در واقع 
فردی که معرفی می شود همه خصوصیات و مشخصات شاخص در حد و اندازه 
رییس جمهور را دارد. اگر افرادی پشتیبانی حزبی قوی و فراگیر هم نداشته باشند 
با شرط و شروطی ممکن است به عنوان کاندیدا پذیرفته شوند به عنوان نمونه 
در برخی کشورها داوطلب باید از سوی درصد معنی داری از جمعیت رای دهنده 
با مشخصات کامل به عنوان کاندیدا معرفی و در واقع رای تمایل آنها اعالم شود.

در سیستم فعلی محدود کردن با سن و تحصیالت و حتی مدیریت هایی چون 
یک دوره نمایندگی مجلس یا مدیریت های متوسط و حتی عالی نمی تواند مشکل 
تعدد داوطلبان را حل کند. بلکه باید راه های دیگری اندیشیده شود که هم حق 
انتخاب شدن از افراد شایسته و کارآمد گرفته نشود و هم با باز گذاشتن مسیر هر 
آدم و مدیر یا فعال سیاسی معمولی نتواند خود را در مرتبه رییس جمهور بداند.

2 – در جامعه ما و نظام ما هنوز منزلت باال و موقعیت عنوان ریاست جمهوری 
شناخته نیست، در حالی که این مقام نه تنها نفر دوم بعد از رهبری جایگاهش 
مشخص و منزلت وی تعیین شده بلکه به عنوان مجری و ناظر اجرای قانون 
اساسی نیز از موقعیت ویژه برخوردار است اصوال موقعیت رییس جمهور با روسای 
دو قوه دیگر قوه قضاییه و قوه مقننه قابل قیاس نیست اگرچه روسای قوای مقننه 
و قضائیه بالذات دارای منزلت باال هستند اما از نظر مسوولیت و نقشی که در 
اداره جامعه ایفا می کنند با مسوولیت ریاست جمهوری قابل قیاس نیست چرا 
که به طور عمده میدان و عرصه فعالیت و تنوع مسوولیت این دو قوه محدود 

حتی در حد یک وزارت خانه مانند وزارت آموزش و پرورش یا علوم یا بهداشت 
و درمان نیست بنابراین حتی ممکن است فردی برای ریاست قوای مقننه و 
قضاییه مدیر موفق و کارآمدی باشد اما نتواند در مسند ریاست قوه مجریه که 
عمده حرکت جامعه از تامین مایحتاج یا توسعه و تامین مسکن، شغل، امنیت، 
سالمت، تحصیالت و هزاران مشکل دیگر جامعه را مدیریت کند اصوال قابل قیاس 
نیست. اصول یکصد و سیزده تا یکصد و چهل و دو در قانون اساسی اختصاص 
به اختیارات و امکانات ریاست 
جمهوری دارد و تنها رییس 
به طور  که  است  قوه ای 
از  واسطه  بدون  و  مستقیم 

سوی مردم انتخاب می شود.
نفر برای  از ۵9۰  – بیش   ۳
جمهوری  ریاست  دوره  این 
ثبت نام کرده اند نگاه اجمالی 
نشان می دهد  لیست  این  به 
قاطع  بلکه  اعظم  بخش  که 
اسامی در حد این مسوولیت 
نیستند حاال اگر فرض کنیم 
نفر   ۷ یا   ۵ لیست  این  در 
هم شاخص ترین معرفی شوند باید اعتراف کنیم نمی توان چهره کامال و قاطعا 
صددرصدی در میان آنها دید، مدیران ارشد و شاخصی که برای این سمت مهم 
ثبت نام کرده اند حتی در دوره مدیریت های خود مثال در مجلس یا وزارت خانه ها 
موفق نبوده اند، چه برسد به آنها که اصوال مدیریت های عمده و فراگیر و شاخصی 
نداشته اند و معلوم نیست با چه جراتی هوس تصدی مسوولیت خطیر ریاست 
جمهوری را دارند. متاسفانه در دوره های اخیر مرتب از محدودیت های مسوولیت 
ریاست جمهوری سخن گفته شده ممکن است همه ی این موارد را بتوان مورد 
مطالعه و بحث جدی قرار داد اما هیچ مسوولیت و موقعیتی در کشور به لحاظ 
عملی و مواجهه با مشکالت با مسوولیت ریاست جمهوری قابل مقایسه نیست. 
رییس  هر  دوره  با همین شرایط  و  محدودیت ها  با همین  است  برای همین 
جمهوری در کشور دوره ای است که می توان از دوره های دیگر جدا کرد و تعریف 
و تحدیدهای هر دوره مشخص است یعنی کار رییس جمهور دوران ساز و بسیار 
اثربخش بوده و خواهد بود.   از نکات بدیع و قابل توجه در این دوره انتخابات 
اینکه داوطلبان ریاست جمهوری هیچ   یک سخنی از برنامه های توسعه و اشاره ای 
به مشکالت و مسایل عمده مردم مانند رفع مسایل اقتصاد، معیشت، اشتغال 
و رفع بحران های فعلی نکردند دریغ از ارائه یک راهکار و راهبرد برای برونرفت 
از انبوه مشکالت فعلی جامعه تنها مورد استثنایی یکی از داوطلبان )احمدی 
نژاد( که با طرح مسائل بیشتر به نوعی مردم فریب و کاندیدای دیگر )تاج زاده( 
که بیشتر به طرح ایده الها و رویاهای خود به نمایندگی از بخش روشنفکری و 
منتقد جامعه مطرح کرد و ترجیع بند مطرح شده همه در مبارزه با فساد بود. 
حاال مردم سوال می کنند این ها که سخن از جلوگیری از فساد می کنند مگر 
در همین مسیر نبوده اند چه آلوده به فساد چه ناظر به فساد چه آگاه به فساد، 
در مدت مسوولیت های واقعی و عملی خود مگر با فساد مبارزه کردند که اگر 
کرده بودند وضع به اینجا نمی رسید که همه فقط به وجود فساد اعتراف کنند 
و برنامه خود را مبارزه با آن اعالم کنند در حالی که مسایل مملکت عمده تر از 
این است فساد و آسیب مربوطه معلول شرایط ایجاد شده است تا راه حل برای 
مسایل اساسی اشتغال، معیشت، ایجاد نظام کنترلی و ساختارهای مناسب در 
سیستم اقتصادی، تجارت، بانکی و ارزی کشور درست نشود طبعا فساد، نهادینه 
سیستم خواهد بود و این پست هم که در فضای مجازی منتشر شد جالب 
است که با نشر عکس ده نفر از کاندیداهای شاخص نوشته شده: همه آمدند 
و چنان از نابسامانی ها، ویرانی ها، فسادها صحبت می کنند که گویی از 
اردوگاه اپوزیسیون آمده اند در حالی که هر کدام مسوولیت های مهم 

داشته سهم قابل توجهی در ظهور چنین شرایطی داشته اند.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه شمال کشور)رشت(برگزار می کند:

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
- فلسفه و فرهنگ در دیدگاه خیام

- گفتگوی مجازی :
- دکتر عباس نعیمی جورشری )جامعه شناس(

- دکتر سید محمود نجاتی حسینی)مدرس فلسفه علوم اجتماعی(
- چهارشنبه 2٩ اردیبهشت 1400 / ساعت 1٨ عصر

آدرس وبینار جهت شرکت:
https://www.skyroom.online/ch/nli.gilan/bozorgdashtkhayam


