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آمدن  کار  روی  با 
گرا   اعتدال  دولت 
و  جالب  های  اتفاق 
انگیزی   حیرت  اغلب 
گذشته  سال  چهار  در 
در میان گروهی از افراد 
گرفته  شکل  خاص 
ادامه  بیشتر  شتاب  به  سناریو   این  که  است 

دارد.!
 این اتفاق ها هر روز در قالب هایی جذاب 
برای همان  تر  کننده  تر و در عین حال گیج 
همان  کند،  می  ظهور  و  بروز  خاص  افراد 
افرادی که منافع فردی را به هر چیز دیگری 
حتی دین و نظام و استقالل کشور و... ترجیح 

می دهند!. 
براساس ترکیب و تنوع احزاب و گروه ها 
و تفکرات افراد در مجلس، دولت ، دانشگاه 
ها و مدارس، بازار  و حتی در میان جوان ها 
که ذاتا باید بی پروا تر و شجاع تر باشند، نگاه 
نان شان  نبوده و غم  نوع دیگر خیلی شفاف 

منتهایی ندارد!. 
لباس  که  جامعه  افراد  از  آندسته  تردید  بی 
ها  دولت  نان خور  یا  داشته  تن  به  مسئولیت 
آنکه  ندارند  جز  به تحقیق چاره ای  هستند، 
 ، نگاه و خط مشی  با هر  دولتی  آمدن هر  با 
هم  قد  تمام  صورت  به  اگر  سمت  همان  به 
نشد، نیم قد چرخش پیدا می کنند در غیر این 
صورت باید غزل مسئولیت و مدیریت  و نان  

خوردن آسان را بخوانند. 
یک گروه از افراد یعنی آنهایی که اصولگرای 
با  شان  تکلیف   ، هستند  باورمند  و  بند  پای 
و  است  مشخص  مردم  و  خداشان  خودشان، 
تالش می کنند دولت های مورد وثوق شان بر 
سرکارباشد که البته همیشه این خواسته محقق 

نمی شود. 

نه راست، نه چپ، 
زنده باد ...!
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گیالن ، مازندران ، قزوینواکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است
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چـــرا » یاماها« رایگان و 
گسترده تبلیغ می شود

شاید هرگز مسئوالن شرکت ژاپنی یاماها باور نمی کردند که مردم مسلمان ایران به همین سادگی و 
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» یاماها « توجه ام را بسیار جلب کرد. طبل ها در اندازه ای به قطر 15 سانتی متر مخصوص حمل یک 
کودک هفت و هشت ساله تا به قطر 2/5 متر به فراوانی برای فروش در بازار وجود دارد و بدون استثنا  

بر روی همه ای طبل ها کلمه یاماها نوشته شده است ...  
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چاپ سوم کتاب روزنامه نگاری
 علمی و کاربردی وارد بازار شد

نویسنده:  
مجید محمدپور

کتابی تخصصی برای روزنامه نگاری - روابط عمومی
امور فرهنگی  - انتشارات جهاد دانشگاهی گیالن

نقش مساجد در اطالع رسانی - تاریخ مطبوعات ایران
نظریه های ارتباط جمعی، اصول خبرنویسی
اصول گزارش نویسی ، سیاست گذاری خبری

از موضوعات و فصل های  کتاب است.
فروش: کتابفروشی های طاعتی - بدر - وارسته  در شهر رشت

تلفن خرید کتاب به تعداد 09125036810

استاد نمونه دانشگاه از سال 1390 تا کنون

استاندار البرز:

متوسط افزایش حقوق کارمندان 
1/5میلیون تومان...دکتر نوبخت

هیچ مصلحتی  باالتر از خدمت 
به مردم نیست...استاندار گیالن

عالم همه قطره و دریاست حسین          خوبان همه بنده و موالست حسین
عزداریهایتان قبول در گاه حق

آموزشگاه موسیقی
دامـــون

 رشت ،سبزه میدان ،روبروی پارکینگ مرتضی ،مجتمع 
تجاری سبز ،طبقه 4 ،واحد2

تلفن تماس     33251857

با  استاندارالبرز  واکنش:  نشریه   
سرپرست  و  مشاور  حکمی  صدور 
عمومی  روابط  و  استاندار  دفتر 

استانداری البرز را منصوب کرد.
روابط  کل  اداره  گزارش  به 
در  البرز،  استانداری  عمومی 
نجفی«،  حکم»دکترمحمدعلی 
آمده  گلشن«  »یوسف  به  خطاب 

است : 
 با استعانت از ذات اقدس ربوبی 

تعهد، تخصص و شایستگی،  به  با عنایت  و 
سمت«  به  ابالغ  این  موجب  به  جنابعالی 
روابط  و  استاندار  دفتر  سرپرست  و  مشاور 

عمومی » منصوب می شوید. 

رجاء واثق دارم با توکل بر خداوند متعال 
اهداف  پیشبرد  محوله، جهت  امور  انجام  در 
دولت تدبیرو امید، موفق و مؤید خواهید بود. 

 محمدعلی نجفی 

» یوسف گلشن « ، فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد علوم سیاسی بوده 
و سابقه همکاری با بخش خبر صدا 

و سیمای مرکز گیالن را دارد.
مدیریت  سابقه  همچنین  وی   
استانداری  عمومی  روابط  حوزه 
گیالن را نیز در کارنامه کاری خود 

به ثبت رسانده است. 
ی  نشریه  کارکنان  و  مدیریت 
های  شبکه  و  واکنش  ای  منطقه 
خبری » گیالن 24 » » و » واکنشی ها« این 
آقای  جناب  به  را  شایسته  و  جا  به  انتصاب 

گلشن و استاندار محترم تبریک می گویند. 

مشاور و سرپرست حوزه استانداری البرز منصوب شد
  با پذیرش مسئولیت اداره کل روابط عمومی،

جناب آقای 
محمد جنیـد ناصـری

مدیریت ، خبرنگاران و کارکنان نشریه واکنش و شبکه 
خبری گیالن 24

شوراهای  ریاست  عنوان  به  جنابعالی  مجدد  انتخاب 
شایستگی،کاردانی  نشانگر  که  سر  پره  بخش  اسالمی 
نموده،  عرض  تبریک  صمیمانه  را  شماست  لیاقت  و 

توفیقات روزافزون را از درگاه حق خواستاریم.

شهردار  سمت  به  جنابعالی  شایسته  و  جا  به  انتخاب 
شهر پره سر را صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیقات  

مستمر و روز افزون برای شما از درگاه حق خواستارم.

جناب آقای 
مهنـدس شهـرام شهابـی

 از طرف محسن طاهری و خانواده

در شهرستان رشت با اهداف نگهداری شبانه روزی از کودکان بی 
سرپرست )ایتام( و بدسرپرست و حمایت از نیازمندان از جمله تهیه 

جهیزیه، سیسمونی و .... 
در حال حاضر موسسه در خانه شبانه روزی کیمیای هستی 1 و 2 که محل 

نگهداری سنین 5 تا 13 سال و 13 تا 18 سال می باشد.

  تحت شماره 972 و شناسه ملی 14004737223
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تنظیم  گوناگون کارگروه  عضو 
تصمیمی  هیچ  گفت:  بازار 
بازار  تنظیم  ستاد  در 
نان  قیمت  افزایش  برای 
است.مجتبی  نشده  اتخاذ 
به  پاسخ  در  خسروتاج 
ستاد  اینکه  بر  مبنی  سوالی 
تصمیمی  چه  بازار  تنظیم 
نان  قیمت  افزایش  برای 
تصمیمی  هیچ  گفت:  دارد، 
قیمت  افزایش  مورد  در 
نشده  گرفته  ستاد  در  نان 
کارگروه  عضو  است. 
به  پاسخ  در  بازار  تنظیم 
می شود  گفته  که  این سوال 
نان  مختلف  اتحادیه های 
افزایش  برای  رایزنی هایی 
آن  نتیجه   ، داشته اند  قیمت 
چه  بازار  تنظیم  ستاد  در 
تأکید  است،گفت:   بوده 
می کنم، در ستاد تنظیم بازار 
هیچ تصمیمی برای افزایش 
قمیت نان اتخاذ نشده است.

گروه   : ها  واکنشی 
خودروسازی سایپا اقدام به 
خط  اولین  نمودن  متوقف 

تولید پراید کرد.
تولید  خطوط  سایر 
حال  در  سایپا  کارخانجات 
می  پراید  خودرو  تولید 
زمان  برنامه  طی  باشدکه 
با  تولید  خطوط  این  بندی 
جدید  محصوالت  سایر 
جایگزین خواهد شد .  در 
راستای سیاست های دولت 
مقررات  اعمال  بر  مبنی 
خودرو،  صنعت  در  جدید 
سایپا  خودروسازی  گروه 
پیش از این آمادگی خود را 
پراید  خانواده  خروج  برای 
تولید محصوالت  از چرخه 
 « خبر  و  بود  کرده  اعالم 
در   111 پراید  تولید  پایان 
منظور  به  سیتروئن«  سایپا 
تولید  خطوط  استقرار  آغاز 
شرکت  جدید  محصوالت 
سایپا سیتروئن انتشار یافت.

خبر

خبر

آیا قیمت نان 
افزایش می یابد؟

یک خط تولید 
پراید متوقف شد!

واکنشی ها: رئیس سازمان خصوصی سازی از تمدید مهلت پرداخت بدهی مشموالن 
به سهام عدالت تا آخر مهرماه خبر داد.در نیمه اسفندماه سال گذشته بود که از سامانه 
دارندگان سهام عدالت  تا  رونمایی شد   www.samanese.ir نشانی  به  سهام عدالت 
با مراجعه به آن از وضعیت صورتحساب خود آگاه شده و در صورت تمایل نسبت 
تا  عدالت  سهام  مشموالن  اساس  این  بر  کنند.  اقدام  اقساط خود  باقیمانده  تسویه  به 
پایان شهریورماه امسال فرصت داشتند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت 
دریافت و پس از آگاهی از ارزش سهامشان، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. بر 

این اساس رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص جلسه امروز شورای عالی اصل 
44 قانون اساسی که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد گفت: در این جلسه 
گزارشی از واگذارهای 16 سال گذشته این سازمان ارائه و قرار شد این گزارش به هیات دولت 
نیز منعکس شود تا ضمن آسیب شناسی خصوصی سازی، باقیمانده واگذاریها با سرعت بیشتری 
انجام شود. پوری حسینی افزود: همچنین با توجه به پایان مهلت قانونی تسویه باقیمانده بدهی 
مشموالن سهام عدالت و عدم استقبال مشموالن از این موضوع، قرار شد مهلت تسویه 

اقساط مشموالن سهام عدالت به مدت یک ماه و تا پایان مهرماه تمدید شود.

واکنش مهلت تکمیل صورتحساب سهام عدالت تمدید شد

ادامه سرمقاله ... 
ها  طلب  اصالح  هم  گروهی 
آنچه  با  عده  این  تکلیف  که  هستند 
پایه گذاران این جریان و تفکر تعیین 
می کنند، راهشان را طی طریق کرده 
خیلی  هستند،  شده  شناخته  چون  و 
پوست  مردم  نظر  در  توانند  نمی 
که  معدودی  افراد  مگر  کنند،  اندازی 
موسسه  و  شرکت  و  سازمان  هر  در 

ای انگشت نما خواهند شد. 
گروه سوم همان طور که گفته شد، 
با  که  هستند  روها  میانه  و  اعتدالیون 
تکیه بر حزب اعتدال و توسعه شکل 
گرفته و رئیس دولت هم بارها اعالم 
کرده است که دولتی اعتدالی با شعار 
تدبیر و امید تاسیس کرده است و این 
راه و منش و خط مشی ادامه خواهد 

داشت. 
که  است  کرده  اعالم  گروه  این   
بخش های مثبت و امید بخش هر دو 
های  قسمت  از  و  انتخاب  را  جریان 

گیالن 24 و نشریه واکنش: استاندار 
از  باالتر  گیالن گفت: هیچ مصلحتی 
تمام  و  نمی دانم  مردم  به  خدمت 
اعتالی  برای  را  خود  توان  و  نیروی 

گیالن عزیز به کارخواهم گرفت.
و  تودیع  در   ساالری  مصطفی 
معارفه استاندار گیالن بابیان اینکه از 
امروز من یک شهروند گیالنی هستم 
اظهار کرد: از فردا من و خانواده ام در 
گیالن زندگی می کنیم و روزهای تلخ 
و شیرین ما با یکدیگر تقسیم خواهد 
شد. وی بابیان اینکه در ساحل بوشهر 
ساحل  در  و  نکرده ام  زندگی  آسوده 
خزر نیز آسوده نمی نشینم، افزود: در 
مسیر غیر صحیح و غیر صالح مردم 
مقابل  در  و  برداشت  نخواهم  گام 

همه ی مفاسد خواهم ایستاد. 
 استاندار گیالن بابیان اینکه گیالن 
است،  عزیز  شهید  هزار   8 قدمگاه 
برای  شنوا  گوش  امروز  از  گفت: 
دغدغه های مردم خواهم داشت و هم 

خاکستری و بعضا مایوس کننده این 
فهم  یا  روی  تند  لحاظ  به  تفکرات 
کنونی  شرایط  در  مسائل  درست  نا 

پرهیز دارد. 
حاال گروه چهارم » گروه خاص« 
هم در جامعه با گذشت چهار سال 
از دولت یازدهم شکلی گرفته اند که 

باید فکری به حال این افراد کرد. 
این ها کسانی هستند که اصولگرا 
منصب  تصاحب  برای  اما   ، بوده 
اش  ویژه  منافع  و  دولتی  پست  و 
تا  و  معتدل  کمی  اصولگرایی 

پای همکارانم ر استان و شهرستان ها 
به دیدار مردم رهسپار خواهم شد. 

برای  اینکه  بر  تاکید  با  ساالری   
کار آمده ام و اشک های مردم بوشهر 
است  کرده  امر مصمم تر  این  بر  مرا 
منزلت  حفظ  برای  کرد:  خاطرنشان 
مردم، اسالم و انقالب و ارزش های 
بکارخواهم  را  خود  تالش  تمام  آن 
گرفت و به رأی باالی هفتاددرصدی 
ارزش  رئیس جمهور  به  گیالن  مردم 
دغدغه  باید  اینکه  بابیان  وی  قائلم. 
اصلی مدیران گیالن خدمت بی منت 
به مردم گیالن باشد، خاطرنشان کرد: 
نمی تواند  که  مدیرانی  از  هرکدام 
کار  دستور  در  را  مردم  به  خدمت 
خود قرار دهد یقینًا از دایره مدیرت 

عقب می ماند. 
اینکه  با تاکید بر   استاندار گیالن 
سکان داری  برای  گیالنی  جوانان  از 
مدیریتی استفاده خواهد شد، گفت: 
با  بخشنامه ای  فردا  راستا  این  در 

اصالح  سمت  به  حرکت  حدودی 
اصالح طلب  دارند.!! سال 92  طلبی 
حمایت  ها  رو  میانه  از  گفتند،  ها 
بدون  هم  اعتدالیون  و  کنند  می 
رودروایسی اعالم کردند که با اصالح 
گونه  به   « اند  کرده  ائتالف  ها  طلب 
ای تا قسمت زیادی یکی شده اند« ، 
از این روی اصالح طلب و میانه رو« 
حاال بگوییم« ، یکی شده اند. آنچه در 
این میان گیج کننده است ، این است 
که چرا عده ای از افراد به خصوص 
در سازمان های دولتی و بخش های 

پیگیری  و  ابالغ  مضمون  همین 
می شود و یقینًا بر اجرای درست آن 

نظارت خواهم کرد. 
یاری  دست  اینکه  بابیان  ساالری   
به سوی احزاب، گروه های سیاسی و 
گفت:  می کنم،  دراز  رسانه  اصحاب 
به  خدمت  از  باالتر  مصلحتی  هیچ 
نیروی و توان  مردم نمی دانم و تمام 
عزیز  گیالن  اعتالی  برای  را  خود 

مسئولیتی نظام اعم از دولتی، خصوصی 
و خصولتی دو یا سه جریانی همزمان 

هستند. 
از  بسیاری  مشاوران  مثال  عنوان  به 
ها  استان  پایتخت و  در  نظام  مسئوالن 
در عین حالی که در سازمان های کامال 
و  کنند  می  دریافت  حقوق  اصولگرا 
کنند،   می  آنجا سپری  را  روز  از  نیمی 
نصف دیگر روز و حتی شب ها را به 
دنبال مسئوالن با اندیشه و منش اصالح 
اصالح  به  متمایل  روی  میانه  یا  طلبی 

طلبی طی طریق دارند.
 این ها به نظر خطرناک تر از همه 
افراد دیگری هستند که تکلیف شان با 
و  است  مشخص  جامعه  و  خودشان 
یک  ممکن  شکل  هر  به  دارند  تالش 
از  و  داشته  منصبی  صندلی و پست و 
دو یا چند ناحیه دریافتی داشته باشند 
و به عنوان مقام مسئول شناخته شوند.
سیاسی  های  جریان  که  است  شایسته 
و رسانه ها چهره  این افراد را روشن 
کنند و اینکه اینها چه فکر می کنند که 
اینگونه سرشان را زیر برف کرده اند!؟.  

بر  تاکید  با  وی  گرفت.  کارخواهم  به 
اینکه با مشورت علما و در رأس آن ها 
و  نمایندگان  مجمع  قربانی،  آیت اهلل 
جایگاه  و  درجه  به  را  گیالن  نخبگان 
در  افزود:  رساند،  خودخواهیم  اصلی 
راستای سند راهبردی گیالن و توسعه 
پایدار از جوانان استفاده خواهیم نمود 
و استان گیالن را با مدیریت یکپارچه و 

واحد خود راهبری خواهیم کرد.

واکنشی ها: براساس بررسی ها هفت شغل در میان 
و  بازار گرم  داشتن  به علت  ایران  در  ها  دیگر شغل 

دستمرد باال پر درآمد ترین ها هستند.
 در این اینفو گرافی  به ترتیب  جراحان پالستیک ،  
فوتبالیست ها، دندانپزشک ها،  طراحان لباس عروس، 
مدرسان کنکور،  هنرپیشه ها و تعمیرکارها به ترتیب 

بیشترین در آمدها را دارند.
بر این اساس در آمدها این چند شغل که هر سال 
نیاز به آنها بیشتر و بیشتر می شود نسبت به مشاغل 
دیگر فاصله ی زیادی دارد و انتظار می رود جوان ها 
بیشتری  این شغل ها شده و تالش  به زودی متوجه 

برای رسیدن به شغل های فوق به عمل آورند..

متوسط  گوید،  می  دولت  سخنگوی  ها:  واکنشی 
 4٧٠ و  میلیون  یک  حدود  از  دولت  کارکنان  حقوق 
هزار تومان در سال 1٣92 به دو میلیون و 9٧٠ هزار 
تومان در سال جاری افزایش یافته است. وی همچنین 
در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، عملکرد 
آن و همچنین جریان برداشت 12 هزار میلیارد تومانی 
از خزانه بابت پرداخت یارانه نقدی در پنج ماه نخست 

امسال توضیحاتی ارائه کرد. 
تشریح  به  خبری  نشستی  در  نوبخت  محمدباقر   
برنامه  منظر  از  ویژه  به  دولت  اقتصادی  برنامه های 
منبع  مهم ترین  وضعیت  به  وی  پرداخت.  بودجه  و 
افتصاد ایران یعنی نفت پرداخت و توضیح داد که به 
سال  در  دالر   1٠4 از  بشکه  هر  قیمت  کاهش  دلیل 
به حدود 4٣ دالر در سال گذشته، حدود 58   1٣92
مجموع  گفت:  نوبخت  است.   داشته  کاهش  درصد 
درآمد نفتی در دولت یازدهم و از سال 1٣91 تا 1٣95 
در  که  حالی  در  است  بوده  دالر  میلیارد   15٧ حدود 
دولت دهم و از فاصله 1٣88 تا 1٣91 حدود 25 هزار 
بوده که نشان دهنده کاهش ٣٧ درصدی  میلیارد دالر 
در آمد نفتی دو دولت یازدهم است.  وی همچنین به 
تغییرات هزینه ای دولت اشاره کرد و گفت: هزینه های 
جاری از حدود 12٠ هزار میلیارد تومان سال 1٣91 
به 2٠٧ هزار میلیارد تومان سال 1٣95 رسیده است. 
در مقابل بودجه های عمرانی از 22 هزار میلیارد تومان 
به 42 هزار میلیارد در سال گذشته افزایش یافته است. 
بر این اساس رشد اعتبارات هزینه ای تا ٧٣ درصد و 
عمرانی تا 9٠ درصد بوده است.  رئیس سازمان برنامه 
و بودجه ادامه داد: هزینه های جاری با توجه به اهمیت 
بخش های دربرگیرنده آن جای کسر و یا صرفه جویی 
چندانی ندارد، بنابراین در مورد پرداخت پرسنلی اقدام 
انقباضی نداشتیم. این در حالی است که حداقل حقوق 
یک  به   1٣92 سال  در  تومان  هزار   49٠ از  کارکنان 
تومان در سال جاری رشد داشته  میلیون و ٣5 هزار 
است. همچنین متوسط حقوق از یک میلیون و 4٧٠ 
رسیده  تومان  هزار  و 9٧٠  میلیون  دو  به  تومان  هزار 

است. 
*یارانه ها 42 هزار به 42 هزار است 

 اما در ادامه این نشست نوبخت در مورد اینکه با 
دارد،  هزینه ها  کاهش  بر  همواره  دولت  که  تاکیدی  وجود 
اقدام  تاکنون  گذشته  سال  چهار  طی  نتوانسته  همچنان 
قانون  اجرای  از  ناشی  هزینه های  کاهش  در  توجهی  قابل 
هدفمندی یارانه ها داشته و برای غربالگری یارانه بگیران و 
حذف غیر نیازمندان انجام دهد. در این شرایط دولت چه 
برنامه ای برای پرداخت های هدفمند و حذف غیر نیازمندان 
چه  در  هدفمندی  درآمدهای  و  هزینه ها  آخرین  و  داشته 
وضعیتی قرار دارد، توضیحاتی داد. وی البته در مورد 
برداشت 12 هزار میلیاردی بابت پرداخت یارانه طی 

پنج ماهه اول امسال نیز توضیح داد. 
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 7شغل پر در 
آمد در ایران!

متوسط حقوق 
کارکنان1/5

میلیون تومان 
افزایش یافته است

نه راست، نه چپ، زنده باد ......!

هیچ مصلحتی را باالتر از خدمت مردم نمی دانم

یادداشت مدیرمسئول 

 دردسرهای فروش »نسیه« خودروسازان
یکی از عمده ترین دردسرهای فروش نسبه 
تولید کننده ها  این است که  خودرو در کشور 
با ید نقد تولید و کاال را غیر نقدی بفروشند که 

دردسرهای خاص خود را دارد.
رضه کنندگان خودرو بیش از پیش به سمت 
از  برخی  و  رفته  اقساطی  و  چکی  فروش 
و  ودیعه  دریافت  ازای  در  را  خود  محصوالت 
به  بلندمدت،  یا  کوتاه  اقساط  نظر گرفتن  در  با 
مشتریان فروختند. این روش در حال حاضر نیز 
به عنوان یکی از راهکارهای اصلی خودروسازان 
برای تحریک تقاضا و فروش محصوالت به کار 
گرفته می شود، تا جایی که کمتر خودروساز و 
وارد کننده ای را می توان یافت که ترفند فروش 

اعتباری را به کار نبسته باشد. 
عرضه کنندگان  فروش  شرایط  به  نگاهی 
واسطه  به  آنها  می دهد  نشان  کشور  در  خودرو 
بخشی  مشتریان،  از  دریافتی  نرخ سود  با  بازی 
می رسانند؛  فروش  به  را  خود  محصوالت  از 
نرخ سود صفر  مواردی حتی  در  که  نحوی  به 

با  شرایط  این  در  است.  لحاظ شده  نیز  درصد 
ذکر چند مثال، می توان به وضوح نشان داد که 
عرضه کنندگان خودرو تا چه حد به این روش 
راستای  در  را  آن  و  وابسته  اعتباری(  )فروش 

تحریک هرچه بیشتر تقاضا به کار گرفته اند. 
داخلی  خودروسازان  از  یکی  به  اول  مثال   
در  موجود  اطالعات  طبق  می شود.  مربوط 
این  سایپا،  خودروسازی  گروه  فروش  سایت 
 12 تسهیالتی  ساینا،  مدل  فروش  برای  شرکت 
میلیون تومانی را در نظر گرفته و این تسهیالت 
اختیار مشتریان  با سه نرخ سود متفاوت در  را 
این اساس، مشتریان می توانند  بر  قرار می دهد. 
ماهه  سه  چک  سه  در  را  موردنظر  تسهیالت 
آنها  از  سودی  شرایط  این  در  که  کنند،  تسویه 
دریافت نخواهد شد. این در شرایطی است که 
اگر مشتریان خواهان بازپرداخت تسهیالت 12 
در  و  ماهه   15 زمانی  بازه  در  تومانی  میلیونی 
قالب سه چک پنج ماهه باشند، ملزم به پرداخت 

12 درصد سود خواهند بود. 

موردنظر  تسهیالت  که  نیز  سوم  روش  در   
تسویه  ماهه  شش  ماهه  شش  چک  چهار  در 
در  مشتریان  برای  درصدی   16 سود  می شود، 
نظر گرفته شده است. مرور این سه روش نشان 
مدت  با  بازی  واسطه  به  خودروسازان  می دهد 
را  تسهیالت، شرایط مختلفی  بازپرداخت  زمان 
برای مشتریان لحاظ کرده اند، به نحوی که هرچه 
این زمان کوتاه تر باشد، سود تسهیالت کمتر و 
بیشتر  زمان  هرچه  و  بود  خواهد  صفر  حتی 
بعدی  مثال  است.  باالتر  موردنظر  سود  باشد، 
خصوصی  بخش  خودروسازان  از  یکی  به  اما 
مربوط می شود که برای برخی محصوالت خود، 
روش فروش اعتباری را در نظر گرفته است. در 
برای  موتور  کرمان  شرکت  که  فروشی  شرایط 
مشتریان  گرفته،  نظر  در  سوناتا  هیوندایی  مدل 
می توانند با پیش پرداختی 8٠ میلیون تومانی و با 
استفاده از تسهیالت حدودا 12٠ میلیون تومانی، 
این  البته  که  شوند  سوناتا  هیوندای  صاحب 
روش سودی بین 5/ 4 تا 5/ 15 میلیون تومان 

را در پی دارد. بر این اساس، اگر مشتری بخواهد 
بازپرداخت  ماه   12 طی  را  موردنظر  تسهیالت 
کند، حدود چهار میلیون و 5٠٠ هزار تومان سود 
باید بپردازد و این در شرایطی است که پرداخت 
میلیون و 5٠٠ هزار  اقساط، سودی 15  ماهه   24

تومانی را در پی دارد. 

آگهـی ثبتــی
مرجع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رشت

آگهی ثبتی
به شماره ثبت 14023 و شناسه ملی  با مسؤولیت محدود  آگهی تغییرات شرکت راهبران فناوری امن شرکت 

10840104721 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ1396/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1-به موجب سند صلح به شماره269575 مورخ 1396/06/05 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 23 حوزه ثبتی 
رشت، سهم الشرکه خانم هدی علیزاده چابکی به شماره ملی 2691671313که مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال می 
باشد، مبلغ 80000 ریال را به خانم هاجر رستمدخت شفیع به شماره ملی 0080895263 و مبلغ 80000 ریال 
دیگر از سهم الشرکه خود را به خانم فاطمه عالمی به شماره ملی 2595754920 و مبلغ 90000 ریال باقیمانده 
را به خانم سیده فاطمه هاشمی طبالوندانی به شماره ملی 5189972811 انتقال داد و از شرکت خارج شد و دیگر 
هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 2-تعداد اعضای هیئت مدیره از چهار نفر به سه نفر کاهش یافت و ماده 14 
اساسنامه اصالح گردید. 3-به موضوع فعالیت شرکت »طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی )به استثنای 

نرم افزارهای فرهنگی و رسانه ای(« الحاق گردید و بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید:
امنیت اطالعات، ارتباطات، شبکه و نرم افزار با اهداف ذیل: ارائه خدمات مشاوره ای امنیت و امن سازی؛ ارزیابی 
امنیتی سیستم ها؛ ارائه خدمات مهندسی شبکه؛ ارائه و پیاده سازی طرح های امنیت اطالعات و  شبکه؛ خدمت رسانی 
در زمینه امنیت اطالعات، ارتباطات و شبکه، ارائه خدمات آموزشی )برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی در زمینه 
افزارهای  نرم  استثنای  )به  کاربردی  افزارهای  نرم  و پشتیبانی  تولید  و شبکه(؛ طراحی،  ارتباطات  اطالعات،  امنیت 
فرهنگی و رسانه ای(. انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم با قید اینکه ثبت 

موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 4-اعضای هیئت مدیره و سمت آنها برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سیده فاطمه هاشمی 
طبالوندانی به شماره ملی 5189972811 سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم هاجر رستمدخت شفیع به 
شماره ملی 0080895263 به سمت رییس هیئت مدیره و خانم فاطمه عالمی به شماره ملی 2595754920 به 

سمت نایب رییس هیئت مدیره منصوب گردیدند.

5-حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و نیز اسناد اداری و 
قراردادها با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

شرکای شرکت عبارتند از: خانم هاجر رستمدخت شفیع دارای 330000 ریال سهم الشرکه
خانم فاطمه عالمی دارای 330000 ریال سهم الشرکه

خانم سیده فاطمه هاشمی طبالوندانی 340000 ریال سهم الشرکه
با ثبت این سند تصمیمات اطالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت(، نقل و انتقال سهم الشرکه، انتخاب و 
تعیین سمت هیئت مدیره، اصالح ماده اساسنامه )کاهش/افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره(، تعیین دارندگان حق 
امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رشت - ر م الف 4079
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گوناگون
کتاب                      سوم  چاپ 
»روزنامه نگاری علمی و 
مجید  نوشته   » کاربردی 
م  علو د ستا ا ر پو محمد
روزنامه  و  ارتباطات 

نگاری وارد بازار شد.
 165 در  کتاب  این   
وزیری   قطع  صفحه  
از  فصل  پنج  در 
جهاد  انتشارات  سوی 
منتشر  گیالن  دانشگاهی 
شده است که هم اکنون 
های  فروشی  کتاب  در 
وارسته  و  بدر   ، طاعتی 
استان  مرکز  رشت  شهر 
دسترس  قابل  گیالن 
این  نویسنده   . است 
کتاب که ٣6 سال سابقه 
فعالیت مستمر رسانه ای  
و  صدا  در  مسئولیتی  و 
به  ها  خبرگزاری  سیما، 
خصوص ایرنا ، روزنامه 
ایران ، روزنامه حمایت 
و مدیریت ارتباطات در 
ستاد  و  قضایی  دستگاه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی 
کشور و وزارت نفت را 
 ، دارد  خود  کارنامه  در 
ملی  طرحی  کرد:  اعالم 
باره  در  جهانی  نگاه  با 
کارکرد مساجد و  اطالع 
رسانی  تاریخ مطبوعات 
ارتباطات  مبانی   - ایران 
 ، خبرنویسی  اصول   -
نویسی  گزارش  شیوه 
سیاست  و  ای  رسانه 
فصل  خبری  های 
کتاب  پنجگانه  های 
 . شوند  می  شامل  را 
اثر  هفتمین  کتاب  این 
تالیفی نویسنده است  و 
همزمان کتاب » روزنامه 
نگاری سایبری« را آماده 
نویسنده  انتشاردارد. 
به مدت 18 سال  کتاب 
مدرس دانشگاه در رشته 
روزنامه  حوزه  های 
سال  از  و  است  نگاری 
استاد  تاکنون   1٣9٠
معرفی  دانشگاه  نمونه 
شده است. به گفته وی، 
نگاری  روزنامه  کتاب  
از  کاربردی  و  علمی 
ماه   مهر  پنجم  امروز 
دانشگاه  دسترس  در 
ها  عمومی  روابط   ، ها 
کتاب  و  ها  کتابخانه   ،
روشی ها و دانشجویان 
رشته های امور فرهنگی 
و  نگاری   روزنامه   ،
....خواهد  و  ارتباطات 
که  نویسنده  بود.این 
بیست سال عضو شورای 
است،  ایران  نویسندگان 
متذکرشد : سازمان های 
و  اوقاف  مانند  مذهبی  
 ، مساجد   ، خیریه  امور 
می  مذهبی  های  تشکل 
گیری  بهره  برای  توانند 
کتاب  نخست  فصل  از 

آن را تهیه کنند. 
برای  تماس  شماره 
تعداد  به  کتاب  دریافت 

٠9125٠٣681٠

خبر
چاپ سوم کتاب 

روزنامه نگاری 
وارد بازار شد

گیالن 24 و نشریه واکنش: استاندار 
کارکنان  با  نشست  در  گیالن  جدید 
این مجموعه اعالم کرد: مدیران استان 
ارائه  با برش یکساله  برنامه ای 5 ساله 
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  .به  دهند 
مصطفی  دکتر  گیالن؛  استانداری 
صبح  که  نشست  این  در  ساالری 
کل  مدیران  معاونین،  حضور  با  امروز 
گیالن  استانداری  ستادی  کارکنان  و 
شد،  برگزار  غدیر  سالن  محل  در 
ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام عزاداری 
هفته  تبریک  و  )ع(  الحسین  اباعبداهلل 
مناسبت  دو  هر  گفت:  مقدس،  دفاع 

سازمان  سرپرست  واکنش:  نشریه 
صنعت، معدن و تجارت استان گیالن 
از ممنوعیت فعالیت های معدنی خارج 
خبر  ضوابط  و  قوانین  چهارچوب  از 
کمیته  دومین  در  آراسته  داد.محمد 
صراحت  به  استان  معادن  بررسی 
معدنی  های  پرونده  کلیه  کرد:  اعالم 
هر  از  و  شد  خواهد  بازنگری  استان 
از  خارج  معدنی  فعالیت های  گونه 
چهارچوب قوانین و ضوابط جلوگیری 

بعمل می آید. . 
فنی  مسئولین  جایگاه  و  نقش  وی   
نظارت  و  قوانین  رعایت  در  را  معادن 
اهمیت  حائز  معدنی  های  فعالیت  بر 

گیالن 24 و نشریه واکنش: در دومین 
کانونهای  مجامع  مشترک  نشست 
جوانان  سازمان  دانشجویی  و  جوانان 
مجمع  از  کشور  احمر  هالل  جمعیت 
جوانان  امور  معاونت  جوانان  کانون 
به  گیالن  استان  احمر  هالل  جمعیت 

عنوان مجمع برتر تجلیل شد
هالل  عامل  مدیر  پور  ولی  مهدی 
احمر گیالن گفت:این نشست با حضور 
بیش از ٣5٠ نفر از اعضا مجامع کانون 
تهران  در  دانشجویی  و  جوانان  های 
گزارش  ارایه  از   پس  که  شد  برگزار 
عملکرد مجامع استانها، مجمع جوانان 
هالل  جمعیت  امورجوانان  معاونت 
احمر استان گیالن بعنوان مجمع جوان 

برتر در سطح کشور انتخاب شد . 
استانی  مجمع  اعضای  افزود:  وی   
کانون جوانان دارای 26 دبیر است پس 
از برگزاری انتخابات در استان هفت نفر 
به عنوان اعضای مجمع استانی انتخاب 
شدند که وظایف آنها شامل بررسی و 
ارایه ایده های خالقانه، ارایه پیشنهاد در 

 استاندار گیالن سابق گیالن با اشاره به ظرفیت های خوب استان گیالن گفت: الزم 
است اتمام طرح های بزرگ گالن در اولویت برنامه های دکتر ساالری قرار بگیرد.

محمدعلی نجفی در مراسم خداحافظی خود  با حضور وزیر کشور در سالن الغدیر 
استانداری گیالن با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: انتصاب دکتر ساالری را برای 

خدمت رسانی به مردم گیالن تبریک عرض می کنم. 
استان  در  امنیت  احساس  و  آرامش  فضای  کرد:  نشان  خاطر  البرز  جدید  استان    
همواره اولویت اول کاری ام بود و تاثیرگذاری مثبتی را در توسعه استان و فضای کسب 

نشریه واکنش: شاید هرگز مسئوالن شرکت ژاپنی یاماها باور نمی کردند که مردم مسلمان ایران به همین سادگی و به صورت رایگان  
در سطح بسیار گسترده این واژه را تبلیغ کنند.

  امروز در شهر در بازار خرید و فروش لوازم و وسایل عزاداری حسینی به خصوص طبل های متنوع در اندازه های گوناگون کلمه 
انگلیسی » یاماها » توجه ام را بسیار جلب کرد.  طبل ها در اندازه ای به قطر 15 سانتی متر مخصوص حمل یک کودک هفت و هشت 
ساله تا به قطر 2/5 متر به فراوانی برای فروش در بازار وجود دارد و بدون استثنا  بر روی همه ای طبل ها کلمه یاماها نوشته شده است.  
این نام به زبان انگلیسی و آن هم در تاسوعا و عاشورای حسینی به نظر جلوه ی خوبی برای مشایعت کنندگان دسته های عزادار 
ندارد . سال گذشته هم برخی از عزاداران حسینی نسبت به این موضوع انتقاد  و واکنش داشتند. عزاداران حسینی می گفتند، به راستی 
پاک کردن این واژه از روی طبل های کار دشواری است . مگر این طبل ها در ژاپن تولید می شود که شرکت تولید کننده تعهد به 
ثبت نام خود دارد که این چنین توجه ها را به خود جلب می کند. اساسا چرا تولید کنندگان متعهد هستند که حتما نام » یاماها« بر روی طبل ها درشت و پر رنگ نوشته 

شود.؟ و چرا کسی در حوزه مراسم عزای حسینی نسبت به این مساله واکنشی نشان نمی دهد.        

خودگذشتگی  از  و  ایثار  از  نمادی 
هستند. دکتر ساالری با اشاره به اینکه 
و  جنگ  در  را  خودگذشتگی  از  غالبًا 
می کنیم،  مشاهده  تسلیحاتی  مبارزات 
آسایش  از  که  آنان  کرد:  خاطرنشان 
مردم  به  خدمت  برای  خود  آرامش  و 
می گذرند نیز به نوعی از خودگذشتگی 
درجه  یقینًا  البته  هستند؛  ایثارگر  و 
از خاک  دفاع  راه  در  فداکاری  و  ایثار 
و ناموس در برابر تهاجم بیگانه بسیار 
مسئولیت  گیالن  استاندار  است.  باالتر 
با  و  دانست  خدا  سوی  از  امانتی  را 
کربال  حوادث  از  بایستی  اینکه  بیان 

التحصیالن  فارغ  افزود:  و  دانست 
مهندسی  نظام  از  که  معدنی  رشته های 
فنی  ناظر  و  مسئول  عنوان  به  معدن 
به حدود و  به معادن معرفی می شوند 
وظایف قانونی و حقوقی خود به طور 

کامل عمل کنند. 
بعنوان  فنی  مسئولین  از  آراسته   
و  کرد  یاد  معادن  بر  نظارتی  بازوی 
ارائه  با  معادن  فنی  ناظر  داد:  ادامه 
از  فنی  و  کارشناسی  دقیق  گزارش 
هم  می تواند  استحصال  مورد  معادن 
به بهره برداران معادن و هم به سازمان 
خدمات مطلوبی جهت ساماندهی امور 
در  معدنی  اکتشافات  و  برداشت ها 

جهت جذب بیشتر اعضا، سازماندهی 
اعضای جذب شده و شرکت فعال در 
که  است  جمعیت  برنامه های  اجرای 
شده  اجرا  برنامه های  بررسی  از  پس 
بعنوان  کشور  جوانان  سازمان  توسط 

مجمع برتر انتخاب شد. 
دبیران  از  تقدیر  ضمن  پور  ولی   
مجمع گفت: دبیران با نوآوری و ارائه 
فکر،ایده  تولید  در  خالقانه  ایده های 
و  تحقیق  به  ایده ها  تبدیل  و  پردازی 
از  برخی  مستمر  بهبود  در  پژوهش 

و کار شاهد بودیم.استاندار سابق گیالن به دکتر ساالری، استاندار جدید توصیه کرد اتمام 
طرح های بزرگ استان را در اولویت کار خود قرار دهد و تاکید کرد:  شنیدن سوت 
قطار از مطالبات دو دهه مردم گیالن است که تا قبل از پایان سالجاری رقم می خورد. 
از دکتر ساالری خواست احداث سدهای  اقدامات صورت گرفته  به  تاکید  با   وی 
الستیکی، اتمام بخش باقی مانده بزرگراه رشت - قزوین، احیای تاالب انزلی و نجات 
رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت و استفاده بیشتر از نخبگان و جوانان گیالن را 

در دستور کار خود قرار دهد.

مقدس  دفاع  همچون  مشابه  موارد  و 
درس گرفت، اعتبار کسب کرد و برای 
خدمت به مردم بکار برد، خاطر نشان 
کرد: انشاء ا... همه با هم در این مسیر 

گامی محکم خواهیم برداشت. 
نماینده عالی دولت در استان گیالن با 
ابراز خرسندی از اینکه جنس دغدغه ی 
همکاران و سخنان آن ها توسعه استان 
کمک  با  ا...  انشاء  کرد:  بیان  است، 
پیشرفت  گرو  در  دل  که  کسانی  همه 
و آبادانی گیالن دارند به طور جدی در 
دکتر  برداشت.  خواهیم  گام  مسیر  این 
مستعد  سرزمینی  را  گیالن  ساالری، 
مادامی  اینکه  بیان  با  و  کرد  قلمداد 
نشود،  وارد  گیالن  استان  به  کسی  که 
نمی  درک  را  آن  مقتضیات  و  شرایط 
نظیر  شاخصه هایی  کرد:  اظهار  کند، 
جمله  از  بودن  ساحلی  و  بودن  مرزی 
ما  و  دیار است  این  مواهب خدادادی 
مدبرانه  و  کارشناسانه  داریم  وظیفه 
عمل کنیم؛ بایستی ظرفیت های موجود 
با نیروی انسانی کارآمد پیوند بخورد و 
ماحصل آن ارائه خدمات به مردم شود؛ 
است؛  ما  عملکرد  به  مردم  امید  چشم 

سطح استان ارائه کنند. وی با اشاره به 
برداشت های  در  دقتی ها  کم  از  برخی 
معدنی استان، به شدت تاکید کرد: در 
نظارت صحیح و قصور  صورت عدم 
کارشناسان مسئولین فنی معادن، ضمن 
از  فنی،  ناظران  اشتغال  پروانه  ابطال 
ادامه فعالیت های آنان در کلیه معادن 
بهره بردار  و  شد  خواهد  جلوگیری 
خسارت  دچار  نیز  نظر  مورد  معدن 

شده و اعمال قانون خواهد شد. 
معدن  صنعت،  سازمان  سرپرست 
از  صرف نظر  گفت:  تجارت  و 
در  موجود  معدنی  چالش های  کلیه 
یکپارچگی  و  معدنی  استان،ضوابط 

ایجاد  با   جوانان  تکریم  و  فرآیندها 
خوش  جوانان  مشارکت  و  همدلی 
در  عالی  رتبه های  کسب  با   و  ذوق 
از  صیانت  و  بشردوستانه  فعالیت های 
عمل  موثر  بتوانند  شهروندی   حقوق 

کنند. 
 عظیمیان معاون جوانان هالل احمر 
عالی  رتبه  کسب   : گفت  نیز  استان 
بارز  نمونه  سپاس  لوح  دریافت  و 
است و هدف  نیروی جوان  به  اعتماد 
خالق  نیروی  از  استفاده  معاونت  این 

نباید طوری عمل کنیم که شرمنده مردم 
شویم. وی با اشاره به دوران سکانداری 
استانداری زادگاهش بوشهر تصریح کرد: 
باری که امروز بر دوش احساس می کنم 
به  مکلف  را  خود  و  است  سنگین تر 
تالش مضاعف می دانم؛ مردم کارفرمای 
را  مردم  حرف  داریم  وظیفه  هستند؛  ما 
نظر  در  را  استان  اولویت های  بشنویم، 
بگیریم و برای رضایتمندی مردم تالش 
 2 اینکه  بیان  با  ساالری  دکتر  کنیم. 
جلسات  برگزاری  به  را  پیش رو  هفته ی 
با فرمانداران و مدیران کل اختصاص می 
دهم، خاطر نشان کرد: مدیران برنامه ای 

5 ساله با برش یکساله ارائه دهند. 
وی برنامه ریزی را اصل اول و اساسی 
جامعه  هر  توسعه  به  دستیابی  برای 
قلمداد کرد و گفت: وضع موجود استان 
بایستی به صورت کمی تحلیل و بررسی 
شود تا بتوانیم چشم انداز درستی برای 
5 سال آینده استان ترسیم کنیم؛ بررسی 
و  استان  مطلوب  و  موجود  وضع  دقیق 
متعاقب آن ترسیم نقشه راه، روند اجرای 
و  کرد  خواهد  پذیر  نظارت  را  برنامه ها 

منجر به نتیجه خواهد شد. 

به  آن ها  ذخایر  میزان  و  معدنی  امور 
کلیه  و  شد  خواهد  رصد  مدام  صورت 
فرایندهای فعالیت های معدنی در سامانه 
شد.  خواهد  نظارت  و  ثبت  کاداستر 
بررسی  کمیته  جلسه  در  آراسته  محمد 
تیم های  اعزام  دستور  استان  معادن 
کارشناسی جهت بررسی وضعیت معادن 
را صادر کرد و تصریح کرد: امکانات الزم 
برای حضور کارشناسان حتی در معادن 
صعب العبور فراهم شود و گزارش کامل 
از 112 معدن فعال استان با دقت هرچه 
بیشتر حد اکثر تا پایان مهر ماه به تفکیک 

تهیه شود. 

جوان برای پیشرفت در فعالیت های بشر 
احمر  افزود: هالل  . وی  است  دوستانه 
آموزی،  دانش  کانون   2٧4 دارای  استان 
119 کانون غنچه های هالل ، 46 کانون 
دانشجویی و 26 کانون جوانان می باشد 
بین  در  هاگیالن  ارزیابی  این  در  در  که 
6 استان برتر مجامع جوانان کشور قرار 
گرفت.  عظیمیان گفت: به همین مناسبت 
لوح تقدیری از سوی سازمان جونان به 
شد  اهدا  استان  احمر  هالل  عامل  مدیر 
که متن لوح به شرح ذیل است: اعتماد 
به نسل جوان و حمایت از مجامع کانون 
امیدی  بارقه  دانشجویی  و  جوانان  های 
برای جوانان عضو و نوید بخش آینده ی 
پر نشاط و متعالی برای فعالیت های جوانان 
می باشد .لذا با عنایت به تالش ارزشمندتان 
جهت گسترش مشارکت جوانان در تصمیم 
گیری ها و حمایت از فعالیت مجامع کانون ها، 
ضمن تقدیر از جنابعالی و معاون امور جوانان 
بدینوسیله مجمع جوانان آن استان بعنوان 

مجمع برتر انتخاب می گردد.

استاندار گیالن: تکمیل طرحهای ناتمام در اولویت قرار گیرد

چرا » یاماها« رایگان و گسترده تبلیغ می شود

تغییرات غیر ضروری مدیریتی نخواهیم داشت

پرونده های معدنی گیالن بازنگری می شوند

مجمع جوانان جمعیت هالل احمر گیالن برتر شدند

سالمه شیرزادی

واکنش

آزاد  منطقه  نفتی  غیر  صادرات  میزان   :24 گیالن 
انزلی در نیمه اول امسال نسبت مدت مشابه سال قبل 

با رشد بیش از 12 درصدی همراه شد. 
به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
این  طی  اساس  همین  انزلی،بر  آزاد  منطقه  سازمان 
مدت در حدود ٣2 میلیون دالر کاالهای تولید شده 
آزاد  منطقه  محدوده  در  فعال  تولیدی  واحدهای  در 
در  این  و  شده  صادره  مختلف  کشورهای  به  انزلی 
حالی است که این رقم در نیمه نخست سال گذشته 

28.4 میلیون دالر بوده است.
تولیدی  واحدهای  صادراتی  محصوالت  عمده   
صنایع  محصوالت  بر  مشتمل  انزلی  آزاد  منطقه 
سلولزی، صنایع پالستیک، ظرف پلی استایرن، انواع 
صابون، انواع پوشاک و محصوالت کشاورزی است 
ترکمنستان،  قزاقستان،  ارمنستان،  کشورهای  به  که 
رومانی، جمهوری آذربایجان، افغانستان، آلمان، عراق 

و ترکیه صادر شده است.
 بنابراین گزارش ارزش ارزی محصوالت تولیدی 
در  انزلی  آزاد  منطقه  واحدهای صنعتی   صادر شده 
دوازده ماهه سال 95 به رقم 55 میلیون دالر بالغ شد 
که در میان مناطق آزاد کشور این منطقه را حائز رتبه 
های صورت  ریزی  برنامه  براساس  و  نمود  نخست 
 68 حدود  به  جاری  سال  پایان  تا  رقم  این  گرفته، 

میلیون دالر افزایش خواهد یافت. 
واحدهای  به  متنوع  حمایتی  های  بسته  ارائه   
تولیدی غیر فعال در قالب حمایت های مشاوره ای، 
رشد تسهیالت بانکی پرداختی به واحدهای صنعتی و 
تولیدی ، فعال سازی بیش از 5٠ واحد تولیدی راکد ، 
اجرای مشوق ها و معافیت های قانونی مناطق آزاد در 
محدوده منطقه ، حمایت از واحدهای تولیدی دانش 
منطقه  تولیدی  واحدهای  بازاریابی  به  کمک  بنیان، 
شرکتها  این  حضور  منظور  به  بسترسازی  ازطریق 
این  غرفه  در  خارجی  و  داخلی  های  نمایشگاه  در 
سازمان،استقرار مرکز مدیریت صادرات منطقه ، ایجاد 
و تکمیل زیرساخت ها و اجرای طرح های توسعه ای 
در منطقه ، رونق فضای کسب و کار از طریق اعمال 
فعالیت  رونق   ، قانونی  های  معافیت  و  مزایا  تمامی 
های بورس کاالی منطقه و برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین 
المللی منطقه را می توان از دالیل اصلی دست یابی 
درمهمترین  تداوم رشد  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
اقتصاد  سند  های  فصل  سر  در  اقتصادی  شاخص 

مقاومتی اعالم کرد.

خبر

افزایش 12 
درصدی ارزش 
تولیدات منطقه 

آزاد انزلی

در  و  بیباالن  روستای  قسمت  ترین  جنوبی  در 
مسیر راه کالچای به رحیم آباد، در شیب تند جاده، 
عبور  معبر  خود  که  پیوندد  می  آن  به  دیگری  راه 

اهالی چندین محله و روستا می باشد.
تندی  پیچ های  پر تردد،  این راه    در دو سوی 
کافی، حرکت  دید  نداشتن  دلیل  به  که  دارد  وجود 
از مسیر مخالف در این سه راهی را پر خطر نموده 
راه  پیاده  نداشتن  آسفالت،  پایین  کیفیت  است.   
جاده،  عرض  با  تردد  حجم  تطابق  عدم  مناسب، 
نبود پل عابر پیاده چه در باال دست و چه بر روی 
منطقه  در  گرفتن  قرار  آن،  دست  پایین  رودخانه 
و  اطراف  های  مغازه  و  کارخانه  وجود  مسکونی، 
مهم تر از همه، بودن سه مدرسه در کمترین فاصله 
از آن، شرایط تردد را خصوصا برای دانش آموزان 

سخت نموده است. 
در کنار همه موارد یاد شده، نداشتن جدول و آبراه 
مناسب، باعث جاری شدن آب های سطحی در زمان 
بارندگی های شدید و یخ زدگی در شب های سرد سال 
و افزایش لغزندگی جاده می گردد که وجود تصادفات 
بسیار در گذاشته و حال و تبعات غیر قابل جبران آن، 
حادثه  نقاط  لیست  در  مسیر  این  گرفتن  قرار  لزوم 
بهسازی  اعتبار ویژه جهت اصالح و  تعیین  خیز و 

کارشناسانه این جاده را می طلبد.

خبر

ضرورت شناسایی 
و بهسازی نقاط 

حادثه خیز 
روستای بیباالن

یادداشت مدیرمسئول 

  هومن قریب  
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گیالن 24 و نشریه واکنش: شهردار 
زباله  اندازی  راه  به  تاکید  با  رشت 
تخصیص  بودجه  گفت:  رشت  سوز 
یافته به شهرهای ساری و نوشهر 1٣ 

برابر رشت بوده است.
شهردار  نصرتی  مسعود  دکتر 
منتخب رشت با دکتر معصومی معاون 
امور عمرانی سازمان شهرداری ها و 
احمدی  دکتر  و  کشور  های  دهیاری 
و  سازمان  شهری  خدمات  کل  مدیر 
و  استانداری  کارشناسان  و  مدیران 
الهوتی  مهرداد  ،با حضور  شهرداری 
و  شهری  مدیریت  فراکسیون  رئیس 
 ، اسالمی  شورای  مجلس  روستایی 
زباله  تکلیف  تعیین  موضوع  پیرامون 
در  کشور  شمالی  شهرهای  سوز 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور برگزار شد . 
 دکتر نصرتی در حاشیه این نشست 
بر اساس سوابق و قرارداد موجود، با 
تاکید بر ضرورت احداث زباله سوز 
نوشهر  وضعیت  گفت:  رشت  در 
با  که  شهری  دو  عنوان  به  ساری  و 
شرکت TTS در این زمینه مشارکت 
که  شد  اشاره  و  بررسی  اند  داشته 
احداث زباله سوز در این دو شهر ٧2 
است  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
که  را  مربوطه  بودجه  تمام  تقریبا  و 
معادل 14٠ میلیارد تومان است و از 
سازمان شهرداری ها دریافت کرده اند 

.  شهردار منتخب رشت در خصوص 
بخش های دیگری از مباحث مطرح 
شده در این جلسه اظهارکرد: شرکت 
تهران  در  زباله  تن  برای 2٠٠   TTS
به  و  کرده  احداث  سوز  زباله  هم 
بهره برداری رسانیده است و نوشهر 
از  مالی  منابع  تمامی  هم  ساری  و 
سهم سازمان شهرداری ها را دریافته 
کرده و تقریبا کارهای ایشان به پایان 
و  افتتاح  نزدیک  آینده  در  و  رسیده 
بهره برداری می شود اما شهر رشت 
و  نشده  مبالغ  این  دریافت  به  موفق 
این مسیر وجود داشته  مشکالتی در 

است . 
های  از صحبت  پس  افزود:  وی   
مطروحه مقرر شد در سه یا چهار فاز 
مبالغی به رشت تخصیص داده شود . 
اینکه  اعالم  با  نصرتی  دکتر   
بخشی  عنوان  به  تومان  میلیارد  یازده 
رشت  سوز  زباله  برای  قرارداد  از 
مبلغ  مابقی  اما  است  شده  پرداخت 
پیش پرداخت کار سازی نشده گفت: 
پیش  مبلغ  زمانیکه  تا   TTS شرکت 
را  کار  نکند  دریافت  را  پرداخت 

شروع نخواهد کرد . 
تاکید  با  رشت  منتخب  شهردار   
بر رفع موانع اصالح قرارداد ، گفت: 
 8 ماده  کمیسیون  مصوبه  از  بخشی 
انجام  استان  زیست  محیط  سازمان 
تفاوت  به  اشاره  با  وی   . است  شده 

واکنشی ها: عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه کاهش 5٠ درصدی 
قیمت اینترنت برای دانشگاه ها ملموس نیست، گفت: مصوبه نرخ اینترنت دانشگاه ها 
اعمال مصوبه  بازنگری است. احمد معتمدی  در مورد نحوه  نیازمند  و مراکز علمی 
کاهش 5٠ درصدی قیمت اینترنتی که در اختیار دانشگاه ها و مراکز علمی قرار می گیرد، 
اظهار داشت: این مصوبه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به دانشگاه ها ابالغ 
شده اما هنوز به صورت ملموس در اختیار دانشگاه ها قرار نگرفته است. رئیس دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این تغییر قیمت هنوز روی فیش کارکرد اینترنت دانشگاه ها 

شده  دریافت  مالی  منابع  فاحش 
و  نوشهر  شهرهای  و  رشت  توسط 
تقریبا  کرد:کارها  خاطرنشان  ساری 
مبالغ  اما  است  شده  آغاز  همزمان 
به  نزدیک  تفاوت  یافته  تخصیص 
برابری دارد. دکترمسعود نصرتی   1٣
همچنین اظهار کرد:رشت نیاز به زباله 
سوز با تناژ 6٠٠ تن دارد در صورتیکه 
ساری با ظرفیت 45٠ تن و نوشهر با 
ظرفیت 2٠٠ تن خواهد بود اما منابع 
این دو شهر 14٠  به  یافته  تخصیص 

میلیارد تومان است . 
مرجع  رشت  منتخب  شهردار   
های  ویژگی  صالحیت  به  رسیدگی 
را  ها  سوز  زباله  تخصصی  و  فنی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
تکنولوژی  گفت:  و  دانست  کشور 
آلمان  لیسانس  تحت  سوز  زباله  این 
شد  اعالم  امروز  جلسه  طی  و  است 

احساس نشده است، گفت: برخی دانشگاه ها هنوز به شبکه ملی اطالعات متصل نیستند 
و برخی مباحث فنی اتصال دانشگاه ها نیز نیازمند زمان است. به همین دلیل این کاهش 
قیمت آن طور که باید محسوس نیست. معتمدی با اشاره به اینکه کاهش 5٠ درصدی قیمت 
پهنای باند در صورتی ملموس خواهد بود که ظرفیت باالیی از پهنای باند در اختیار دانشگاه ها 
قرار گیرد، اضافه کرد: این مصوبه و نوع اعمال آن برای دانشگاه ها نیازمند بازنگری و اصالح 
دانشگاه ها  به  به صورت مستقیم  اینترنتی  اپراتورهای  تعیین شود که  باید مدلی  است. 
اینترنت واگذار کنند و 5٠ درصد کاهش را روی قبوض کارکرد دانشگاه ها اعمال کنند. 

که این شرکت جدیدا نشان کیفیت از 
فرانسه را نیز دریافت کرده است .   وی 
افزود:در پایان این جلسه مقرر شد که 
شهرداری  سوی  از  ای  نامه  ارسال  با 
رشت به سازمان شهرداری ها و اعالم 
منابع مورد نیاز مانند شهرهای ساری و 
مالی  تامین  برای  الزم  پیگیری  نوشهر 

صورت گیرد. 
مسعود نصرتی وضعیت امروز دفن 
وضعیتی  را  رشت  در  زباله  بهداشتی 
گفت:  و  خواند  معنادار  و  متعارف  نا 
قانون جامع مدیریت پسماندها مصوبه 
برابر  و  است  اسالمی  شورای  مجلس 
آن به طور جدی پیگیر راه اندازی زباله 
وقت  اسرع  در  و  بود  خواهیم  سوز 
،ظرف چند روز آینده با شرایط خاص 
تصمیمات  رو  پیش  محیطی  زیست 

مربوطه اتخاذ و منعکس می شود .

بازنگری مصوبه کاهش 50 درصدی اینترنت دانشگاه ها

در  قدس گیالن  سپاه  اجرایی  باباپور،معاون  سرهنگ 
این نشست اظهار کرد: دفاع مقدس ما برگرفته از نهضت 

عاشورا است. 
در  نظیر  بی  پدیده  یک  را  مقدس  دفاع  هفته  وی   
جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و افزود: دفاع مقدس 
مختلف  های  حوزه  در  را  فردی  به  منحصر  شگفتی 

فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی به وجود آورد. 
 معاون اجرایی سپاه قدس گیالن مطرح کرد: ارتش 
ارتش  یک  اسالمی صرفاً  انقالب  پیروزی  از  قبل  ایران 
هم  خاردار  سیم  تولید  اجازه  حتی  و  بود  آمریکایی 

نداشت . 
دفاع  دوران  از  بعد  کرد:  تصریح  باباپور  سرهنگ   
المللی  بین  های  عرصه  در  را  زیادی  افتخارات  مقدس 
نیست  قادر  جهانی  استکبار  امروزه  و  کردیم  کسب 
اعتقاد  آمریکا  و  بیاورد  دوام  ما  مسلح  نیروهای  دربرابر 

دارد جزو ده کشور برتر نیروهای مسلح هستیم. 
درس  عاشورایی  مکتب  در  پور:  حسینی  ناصر  سید   
گرفتیم و بزرگ شدیم و مشکل اصلی نظام سلطه با ما در 

تفکر عاشورایی و تفکر حسین فهمیده ها است. 
پور، رزمنده و جانباز دوران دفاع  ناصر حسینی  سید 
این  در  ماند«  جا  که  پایی   « کتاب  نویسنده  و  مقدس 
دوران  در  که  شصت  دهه  در  داشت:  اظهار  نشست 
ابتدایی بودیم پطروس قهرمان کتاب های درسی ما بود. 
ما  افزود: در حالی که در دهه شصت خاکریزهای  وی 
در دوران دفاع مقدس قهرمان تولید می کرد پطروس در 
کتاب های درسی ما جا خشک کرده بود ولی پطروس 

برای ما قهرمان نشد. 

در  مدیران  حرکت  لزوم  بر  تاکید  با  البرز  استاندار 
چهارچوب گفتمان دولت اظهار کرد: ایجاد بسترهای 
این اساس  پایدار در استان ضرورت دارد، بر  اشتغال 
و  بوده  کار  دستور  در  منسجم  و  دقیق  ریزی  برنامه 
فرمانداران در این خصوص نقش پررنگی در شهرستان 

ها ایفا می کنند.
با  اندیشی  هم  جلسه  در  نجفی   علی  محمد  دکتر 
ایام  تسلیت  ضمن  فرمانداران  و  استانداری  معاونان 
دولت  عالی  نمایندگان  فرمانداران،  افزود:  محرم  ماه 
های  مسئولیت  و  وظایف  و  هستند  ها  شهرستان  در 

مشخصی و گسترده ای دارند.
 29 انتخابات  در  البرز  استان  که  توفیقاتی  به  وی 
ادامه  و  کرد  اشاره  کرده  کسب  امسال  ماه  اردیبهشت 
داد: در این خصوص البرز، انتخابات باشکوهی داشته 
و با افتخار و سربلندی این رویداد بزرگ را پشت سر 
گذاشته است، همچنین از طیف های مختلف سیاسی 
اند  امید رای داده  به دولت تدبیر و  انتخابات  این  در 
از این رو فارغ از تفکرات حزبی، از ظرفیت مدیرانی 
تابع گفتمان دولت هستند در پست های مختلف  که 
استفاده می شود. نجفی با بیان اینکه در حوزه مدیریتی 
باید انسجام و اقتدار خانواده وزارت کشور حفظ شود 
گفت: از بکارگیری نیروهای تحمیلی که نمی توانند در 

قالب دولت عمل کنند، خودداری می شود.

مراسم معنوی زیارت عاشورا به مناسبت ایام محرم 
و  مدیران  از  جمعی  معاونین،  استاندار،  حضور  با 

کارکنان در استانداری البرز برگزار شد.
مراسم  )ع(  حسین  امام  سوگواری  ایام  مناسبت  به 
کار  ساعت  رسمی  آغاز  از  پیش  عاشورا  زیارت 

استانداری برپا شد.
با  صبح  روز  هر  عاشورا  زیارت  پرفیض  مراسم 
با  البرز همراه  استانداری  مشارکت کارکنان و مدیران 
اول محرم هر روز  از  مراسم عزاداری ساالر شهیدان 

برگزار می شود.
  

خبر

خبر

خبر

دفاع مقدس 
برگرفته از نهضت 

عاشورا است

ایجاد اشتغال 
اولویت اصلی 

فرمانداران باشد

مراسم معنوی 
زیارت عاشورا با 
حضور استاندار 

البرز 

خبر

خبر

انتقال تفکر 
عاشورایی افتخار 
ملت ماست

آب سد طالقان به 
شهر جدید هشتگرد 
رسید

واکنش

بودجه تامین زباله سوز رشت ناکافی است
اصحاب  صمیمی  نشست 
حسینی  ناصر  سید  با  رسانه 
پایی   « کتاب  نویسنده  پور، 
گفت  تاالر  در  ماند«  جا  که 
رشت  شهرداری  گوی  و 
شد.سخنگوی  برگزار 
این  در  رشت  شهر  شورای 
نشست  از مسئوالن وزارت 
برای  پرورش  و  آموزش 
فهمیده  شهید  درس  حذف 
انتقاد کرد و  از کتب درسی 
بازگشت درس شهید فهمیده 
خواسته  را  درسی  کتب  به 
خانواده های شهدای گیالن 
فاطمه   . دانست  کشور  و 
شورای  سخنگوی   ، شیرزاد 
مراسم  این  در  رشت  شهر 
و خاطره  یاد  گرامیداشت  با 
دفاع  سال  هشت  شهدای 
تسلیت  عرض  و  مقدس 
اظهار  محرم  ماه  مناسبت  به 
تاالر  در  امروز  داشت: 
گفتگو شهر در رشت میزبان 
های  خانواده   ، رزمندگان 
ایثارگران  و  شهدا  معظم 
دفاع  دوران  سال  هشت 

مقدس هستیم. 
شهر  شورای  سخنگوی 
مسئوالن  کرد:  بیان  رشت 
باید در راه تداوم و استمرار 
ها،پاسداشت  ارزش 
ایثارگران و شهدا که همواره 
معظم  مقام  تاکید  مورد 
رهبری است توجه ویژه ای 
تاکید  شیرزاد  باشند.  داشته 
مسئوالن  امروز  اگر  کرد: 
خدمت  میز  و  منصب  بر 
خون  خاطر  به  اند  نشسته 
امنیت  و  است  شهدا  بهای 
و آسایش امروز ما به خاطر 

شهید حججی ها است. 

گفت  ساوجبالغ  فرماندار 
:همانطور که وعده داده شده 
بود آخر شهریور کار آبگیری 
هشتگرد  جدید  شهر  مخزن 
محقق  مهم  این  شود  آغاز 
شد و اب سد طالقان به شهر 

جدید هشتگرد رسید .
که  :همانطور  گفت  وی  
آخر  بود  شده  داده  وعده 
مخزن  آبگیری  کار  شهریور 
آغاز  هشتگرد  جدید  شهر 
و  شد  محقق  مهم  این  شود 
اب سد طالقان به شهر جدید 

هشتگرد رسید .
گفت  ساوجبالغ  فرماندار 
متر   1٠٠٠ مخزن  آبگیری 
هشتگرد  مکعبی شهر جدید 
تست  گفت  ،وی  شد  آغاز 
شیرهای سوزنی و پروانه ای 
آب  امور  کارشناسان  توسط 
منطقه البرز به پایان رسید و 

هواگیری لوله ها انجام شد
ابوالقاسم پالیز گیر با قدر 
و  مهندسین  تالش  از  دانی 
کارشناسان حوزه آب منطقه 
شهرستان  و  البرز  استان  ای 
ساوجبالغ افزود :بامداد یکم 
مهر ماه این پروژه به فرجام 
نعمت  بزرگترین  و  رسید 
شهرجدید  مردم  عاید  خدا 

هشتگرد شد .

در  شغل  ایجاد  سقف  البرز  استاندار 
اعالم  را 45 هزار فرصت شغلی  استان 
همه  شغل  ایجاد  برای  گفت:  و  کرد 
و  شوند  میدان  وارد  باید  ها  دستگاه 
همانند اتاق جنگ در دوران هشت سال 

دفاع مقدس اشتغالزایی کنند.
  نخستین«جلسه کارگروه تخصصی 
»دکترمحمدعلی  ریاست  به  اشتغال« 
نجفی« استاندارالبرز و با حضور جمعی 
از مدیران استان در سالن شهدای دولت 

تشکیل شد. 
همکاری  بر  تاکید  با  دکترنجفی 
سهم  تحقق  برای  ها  دستگاه  همه 
اشتغال،سیاست های دولت را منبعث از 
مقام معظم رهبری، خاطرنشان  منویات 
که  ای  مجموعه  داشت:  اظهار  و  کرد 
برای اشتغال تالش می کند باید همانند 
سال  هشت  دوران  همانند  جنگ  اتاق 

گرامیداشت  هفته  در  استاندارالبرز 
شهید  خانواده  دیدار  به  مقدس  دفاع 

فهمیده رفت.
عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
دکتر  امروز  البرز،عصر  استانداری 
خانواده  دیدار  به  نجفی  محمدعلی 
و  رفت  فهمیده  محمدحسین  شهید 
یاد و خاطره این شهید نوجوان دوران 
هشت سال دفاع مقدس را گرامیداشت.
این  در  نجفی«  محمدعلی  »دکتر 

دفاع مقدس فعال باشد،اما شواهد بیانگر 
عملیاتی نشدن تکالیف است و این قابل 

قبول نیست. 
ایجاد  در  رهبری  معظم  مقام  فرامین 

شغل نصب العین مدیران باشد
مقاومت  دوران  گرامیداشت  با  وی 
هشت ساله،افزود: فرمایشات مقام معظم 
کشور  شرایط  نظرگرفتن  در  با  رهبری 
همانند اتاق جنگ برای ایجاد شغل باید 

نصب العین قرارگیرد.
فرصت  هزار   ٣٣ اینکه  بیان  با  وی 
شغلی برای این استان با تراکم جمعیتی 
قبول  قابل  مهاجرت  رشد  نرخ  و  باال 
نیست و این رقم باید 45 هزار فرصت 
شغلی افزایش پیدا کند، گفت: در حوزه 
فناوری اطالعات و دانشگاه ها و مراکز 
قابل  استان  این  های  تحقیقاتی،ظرفیت 
توجه است و باید این بخش ها همانند 

دیدار با بیان اینکه شهید محمدحسین 
فهمیده با ایثارگری و از خودگذشتگی 
انقالب  و  اسالم  تقدیم  را  خود  جان 
و  معظم  خانواده  با  دیدار  گفت:  کرد، 
های  سفارش  جمله  از  شهدا  بزرگوار 
رهبری  معظم  مقام  و  راحل  امام  اکید 

است.
خانواده  با  دیدار  البرز  استاندار 
شهدا را تجدید میثاقی برای مدیران و 

مسئوالن نظام اسالمی دانست.

اتاق جنگ وارد میدان شوند.
طرح روستاهای بدون بیکار در البرز 

اجرایی شود
 دکتر نجفی در بخش دیگری با اشاره 
روستایی  هزار   4 جمعیت  استقرار  به 
جدی  توجه  لزوم  و  استان  در  بیکار 
با  گفت:  استان  در  روستایی  اشتغال  به 
البرز آن هم  امکاناتی که در روستاهای 
در کنار پایتخت ایجاد شده است، نباید 
شاهد بیکاری در روستاهای این استان 

باشیم.
بدون  روستاهای  طرح  افزود:  وی 
بیکار باید با تکلیف وظایف به دهیاران 

و بخشداران اجرایی شود.
توجیه  قابل  بانکی  مدیران  کاری  کم 

نیست
ها  بانک  نقش  ادامه  استاندارالبرزدر 
نیز  را  امید  کارآفرینی  ویژه صندوق  به 
در توسعه مشاغل حایز اهمیت خواند. 
رییس کارگروه اشتغال استان با تاکید بر 
ها  بانک  سوی  از  توجیهی  هیچ  اینکه 
بانکی   تسهیالت  نکردن  پرداخت  برای 
وجود ندارد تصریح کرد: بانک ها نباید 
فقط به پرداخت تسهیالت کالن بانکی 

اکتفا کنند.
سهم  رغم  به  خانگی  وام  پرداخت 
اندکی که دارد مشاغل زیادی ایجاد می 
به  اشاره  با  همچنین  نجفی  دکتر  کند. 
ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: 
باید گزارش عملکرد ایجاد بستر اشتغال 
در این بخش ارائه شود، این حوزه بسیا 
حایز است و باید از نهایت ظرفیت های 

هزاران  از  یکی   ، فهمیده  شهید 
که  است  کشور  بسیجی  آموز  دانش 
برطراوت و سرخی  نثار خون خود  با 
خون شهدای انقالب اسالمی و جنگ 
با  نوجوان،  شهید  این  افزود.  تحمیلی 
سرمایه عظمیی از فهم و درک انقالبی 
حوادث  طوفان  دنبال  به  واسالمی 
انقالب، واردجنگ شد و با وجود سن 
قهرمان  شهر  خونین  به  را  خود   ، کم 
رسانید و با اقدامی آگاهانه و شجاعانه 

این بخش برای اشتغالزایی بهره برد.
های  ظرفیت  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
استان برای ایجاد شغل وارد میدان شود، 
به  با توجه  افزود: سهم بخش کشاورزی 
قدیمی  وجود  حیث  از  استان  این  سبقه 
نقش  کشور  کشاورزی  دانشگاه  ترین 
می  اهمیت  حایز  را  کشاورزی  حوزه 
استان  در  دولت  عالی  نماینده  سازد. 
همانند  خانگی  مشاغل  سهم  همچنین 
صنایع دستی را نیز در ایجاد فرصت های 
شغلی منوط به تقویت بازاریابی و نحوه 

فروش محصوالت دانست.
 ٧٠ وسعت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
مراکز  و  زراعی  اراضی  هزارهکتاری 
زیرکشت تحقیقاتی،گفت: آمارها حکایت 
از تفاوت قابل توجه این بخش با میانگین 
کشور در تحقق سهم اشتغال دارد و باید 
گیرد.   قرار  بررسی  مورد  امر  این  علت 
دکتر نجفی بیان کرد: جلسات اشتغال به 
دلیل ضرورتی که دارد نباید بصورت هر 
ماه برگزار شود، بلکه باید به صورت دو 
هفته یک بار برگزار شود و دستگاه های 
اجرایی برای ارائه راهکار وقت بگذارند. 
اشتغال  تخصصی  کارگروه  ادامه  در   
رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل  استان، 
اجتماعی نیز گزارشی از وضعیت اشتغال 

استان ارائه داد.
شهرسازی،  و  راه  کل  اداره 
دیگر  از  نیز  بهزیستی  و  جهادکشاورزی 
وضعیت  آخرین  که  بودند  هایی  دستگاه 
اشتغالزایی دستگاه متبوع را گزارش دادند.

، نام خود را در دفتر شهیدان زنده تاریخ 
ثبت کرد.

طرح روستاهای بدون بیکار اجرایی می شود

دیدار استاندار البرز با خانواده شهید فهمیده

معاون اجرایی سپاه 
قدس گیالن: 

دکتر محمدعلی نجفی:

استاندار استان البرز:

زهرا رضائی
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بازار  تغییرات  بررسی  ها:  واکنشی 
بیکاری  نرخ  که  می دهد  نشان  کار 
مدت  در  کشور  استان های  اکثر  در 
افزایشی  96روند  سال  بهار  95تا  بهار 
ثبت  با  البرز  استان  که  به طوری  دارد 
در  بیکاری  نرخ  افزایش6.2درصدی 

باالترین رتبه را دارد
نیروی  عمده  شاخص های  بررسی 
با  مقایسه  در   96 سال  بهار  در  کار 
بهار سال 95 به تفکیک استان ها نشان 
بیکاری در آذربایجان  می دهد که نرخ 
شرقی در بهار سال 96 رقم 6.٣ درصد 
بود که این میزان با افزایش 4 درصدی 
امسال رسیده  بهار  به 1٠.٣ درصد در 
است. عالوه بر این در آذربایجان غربی 
هم شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم 
به طوری که این نرخ در بهار 95 رقم 
9.2 درصد بود که اکنون با افزایش 1.8 
پیدا  افزایش  درصد   11 به  درصدی 
کرده است. استان اصفهان نیز در میان 
نرخ  درصدی   ٠.4 افزایش  آمارها  این 
تجربه   95 بهار  به  نسبت  را  بیکاری 
جمله  از  استان ها  سایر  در  و  می کند 
در  باالیی  بسیار  اختالف  البرز  استان 

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن حماسه سرخ عاشورا را حماسه انسان های 
امام حسین)ع(  افزود:  لبیک گفتند و  الهی  پاکدل و راست قامتی دانست که عاشقانه به وصل 
و یاران باوفایش اسوه های عشق و آزادگی هستند. به گزارش ایثار گیالن، عبداهلل پاکاری، در 
همایش تجلیل از متولیان حسینیه های شاهد و ایثار و برترین های قرآنی شاهد و ایثارگر گیالن 
که در بیت آیت اهلل قربانی برگزار شد، با گرامیداشت ایام محرم و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: 
محرم یادآور بزرگترین حماسه ظلم ستیزی و آزادگی در تاریخ بشر است. پاکاری با اشاره به 
تولیت بیش از 5٠ حسینیه شاهد و ایثار توسط خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، اضافه کرد: 
خانواده های شاهد و ایثارگر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بصیرت افزایی نقش 

بیکاری وجود دارد به طوری که  نرخ 
این استان با افزایش 6.2 درصدی نرخ 
درصدی   2٠.4 رقم  در  اکنون  بیکاری 
قرار دارد و می توان گفت که بیشترین 
میزان بیکاری در این استان رقم خورده 
است. در این میان استان تهران با کاهش 
نرخ بیکاری از رقم 1٣.5 درصدی در 
رسیده  درصد   11.2 به   95 سال  بهار 
است. در حالی که طی این مدت یعنی 
بهار 95 تا بهار 96 رقم ٠.5 درصد از 
تهران  استان  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
استان  میان  این  است.در  شده  کاسته 
را  بیکاری  نرخ  افزایش  نیز  خوزستان 
تجربه کرد به طوری که در بهار سال 
 9.4 استان  این  در  بیکاری  نرخ   95
درصد بود که با افزایش 5.9 درصدی 
به 15.٣ درصد رسیده است. اما استان 
درصدی   1.8 افزایش  وجود  با  قم 
کاهش  با  اقتصادی،  مشارکت  نرخ 
طوری  به  شد  مواجه  بیکاری  نرخ 
اطالعات  و  آمار  مرکز  آمارهای  که 
راهبردی وزارت کار نشان می دهد که 
این میزان در بهار 95 از 14.1 درصدی 
درصد   1٠.9 به  درصدی   ٣ کاهش  با 

فعال و گسترده ای دارند. مدیرکل بنیاد شهید گیالن با بیان اینکه ٣ هزار 5٠٠ فعال قرآنی شاهد و 
ایثارگر داریم، یادآور شد: امسال برای اولین بار پس از 1٠ سال که از فعالیت منظم و نهادینه شده 
مباحث قرآنی در بنیاد می گذرد توانستیم رتبه سوم کشوری را کسب کنیم. 85٠ نفر در این دوره 
از مسابقات قرآنی شرکت کردند که 24 نفر طی مراحل شهرستانی و استانی، به مرحله کشوری راه یافتند 
و در نهایت ٧ نفر رتبه های اول تا سوم رشته های قرائت، حفظ، تفسیر و مفاهیم قرآن را به خود اختصاص 
دادند. پاکاری متذکر شد: تمام تالش ما این است که بتوانیم فعالیت های کمی و کیفی در حوزه های فرهنگی 
و قرآنی را گسترش دهیم و لذا تقدیر و توجه به این عزیزان می تواند الگوسازی بین اقشار جامعه 

باشد و به واسطه نورانیت قرآن به اهداف خودمان دست پیدا کنیم.

رسید. همچنین آمارها نشان می دهد که 
استان مازندران و استان مرکزی در کنار 
در  خصوصی  به  تغییر  همدان  استان 
نرخ بیکاری نداشته اند و تعداد بیکاران 
است.  مانده  ثابت  استان ها  این  در 
بهار  در  ایران  آمار  مرکز  طبق گزارش 
 ٠.4 افزایش  با  بیکاری  نرخ   96 سال 
درصدی نسبت به سال ماقبل خود به 

12.6 درصد رسیده است که بیشترین آمار 
بیکاران مربوط به زنان است.  همچنین سهم 
اشتغال در بحث صنعت نشان می دهد که از 
میلیون و ٣42  افراد شاغل در کل کشور ٧ 
هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند 
و بخش خدمات نیز با سهم بیشتری 11 
دل  در  شاغل  نفر  هزار   59٧ و  میلیون 

خود جای داده است. 

مدیرکل بنیاد شهید : خانواده های شهدا و ایثارگران،رهروان راستین نهضت حسینی هستند

کاهش نرخ بیکاری در تهران و افزایش در استانها

واکنش
خبر

خبر

با افراد صبور ، غیر عصبي و خوش مشرب معاشرت کنیم و از دوستي با افراد تند مزاج بپرهیزیم. حافظت از محیط زیست ، وظیفه شرعی و ملی است .

فرماندار  واکنش:  نشریه 
کارگروه  اولین  در  تالش 
کسبو  محیط  مستمر  بهبود 
لحاظ  از  باید   : گفت«  کار 
به  ورود  های  راه  حقوقی 
و  اقتصادی  های  فعالیت 
فضای کسب و کار را برای 
سهل  کنندگان  درخواست 

الوصول کنیم.
مهدوی  عیسی  سید 
قانون  به  باتوجه  افزود: 
برنامه ششم توسعه و چشم 
انداز دولت در زمینه کسب 
ها  شهرداری  نقش  کار،  و 
گذار  سرمایه  جذب  برای 
شهری  اقتصاد  پیشرفت  و 
که  چرا  است  موثر  بسیار 
قبلی  روال  تغییر  نیازمند 
این  در  شهرداری  سیستم 
سرمایه  جذب  برای  مورد 
در  انگیزه  ایجاد  و  گذار 
هستیم  خصوصی  بخش 
تنهایی  به  ها  شهرداری  اما 
نبوده  کار  این  بانجام  قادر 
تمامی  همکاری  نیازمند  و 
صنعت  بویژه  ها  دستگاه 
جهاد  اصناف،  معدن،  و 

کشاورزی و …می باشند. 
روابط  گزارش  به 
تالش  فرمانداری  عمومی 
کرد:  تصریح  مهدوی 
در  هم  نمایندگان  خود 
توسعه  ششم  برنامه  قانون 
سیاستی  که  کردند  تاکید 
در  تواند  می  دولت  که 
های  فعالیت  از  حمایت 
کسب  و  اقتصادی  خرد 
در  بازده  زود  کارهای  و 
پیش گیرد تاثیرات مثبتی را 

بدنبال خواهد داشت 
مهدوی با اشاره به اینکه  
کنندگان  تولید  متاسفانه 
شهر  در  ما  دستی  صنایع 
هستند  غریب  خودمان 
شرایطی  در  کرد:  اظهار    ،
ظرفیت  توانیم  می  که 
اشتغال  فضای  از  عظیمی 
همین  به  را  شهرستان 
تولیدات  و  دستی  صنایع 
متنوع ان اختصاص دهیم ، 
برای  مشخص  فضای  نبود 
محصوالت  عرضه  و  ارائه 
جدی  حمایت  عدم  و 
این  به  مندان  عالقه  از 
صنعت،مانع تحقق این مهم 
افزود  وی  است.  گردیده 
توانند  می  ها  شهرداری   :
حوزه  از  مورد  این  در 
اقدامات  خود  اختیارات 
چرا  دهند  انجام  را  موثری 
فضای  دستی  صنایع  که 
تاثیرگذاری  و  توسعه  قابل 
و  بومی  اشتغال  در سیستم 

شهرستانی ایفا می کند.
اینکه  بیان  با  فرماندار 
موضوعی  حاضر  حال  در 
از  تر  اساسی  و  مهمتر 
جوانان  اشتغال  موضوع 
نیست، اذعان داشت: بخشی 
و  اجتماعی  مشکالت  از 
و..ما  اقتصادی  و  فرهنگی 
معضل  وجود  از  ناشی 
رو  این  است.از  بیکاری 
بایستی  ها  دستگاه  همه 
برای  آسان  و  سهل  فضای 
جذب سرمایه گذار و ایجاد 
انگیزه در آنها را فراهم کنند 
جدی  عزم  باب  این  در  و 

داشته باشند.

خبر

تولیدکنندگان 
صنایع دستی در 

شهرمان غریب 
هستند

اطاعت   : گیالن  امورخیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
حضرت عباس)ع( از امام زمان خود ، امام حسین)ع( 
و طرز برخورد ایشان با دنیا دو ویژگی بارز حضرت 

باب الحوائج)ع( است .
و  اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
امورخیریه استان گیالن ، حجت االسالم والمسلمین 
ابعاد شخصیتی حضرت  به موضوع  اشاره  با  علیزاده 
یک  عباس)ع(  حضرت   : کرد  اظهار  عباس)ع( 
شخصیت تأثیرگذار چه در حادثه عاشورا و چه بعد از 

آن در فرهنگ شیعه است .
عباس)ع(  حضرت  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 
افزود : اطاعت حضرت عباس)ع( از امام زمان خود ، 
امام حسین)ع( و طرز برخورد ایشان با دنیا دو ویژگی 

بارز حضرت باب الحوائج)ع( است .
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان گیالن با اشاره 
امام زمان  به میزان تأثیرپذیری حضرت عباس)ع( از 
کامل  اعتقاد  و  یقین  چنان  بزرگوار  آن   : گفت  خود 
که  داشته  بزرگوارش  برادران  و  پدر  امامت  امر  به 
قیام  در  را  مسئله  این  و  بودند  آنان  در والیت  ذوب 
اطاعت  و  جانبازی  ایثار،  و  سیدالشهداء)ع(  حضرت 
کامل حضرت عباس)ع( به شکل تکامل یافته اش می 
بینیم که نشان از معرفت و شناخت کامل آن حضرت 

به امام زمانش دارد .
از نسل جوان  فرهنگ عاشورایی  به گفته ی وی، 
، سرباز امام زمان)عج( می سازد ، سرباز والیت فقیه 
زمان)عج(  امام  آقا  برحق  نائب  که  والیتی  سازد  می 
می باشد این سربازان همان شهید حججی ها هستند 
اباعبداهلل)ع( سرشان را برای اسالم  که همانند سرباز 
، اهل بیت)ع(و والیت نثار نمودند و اینها همه ثمره 

مکتب عاشورا است .

نشانی،  آتش  و  ایمنی  روز  فرارسیدن  مناسبت  به   
آتش  سازمان  سوی  از  سیالب  نجات  و  امداد  مانور 
پارک  در  رشت  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی 

دانشجوی این کالنشهر برگزار شد.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
مانور  این  باره  در  یکشنبه  عصر  رشت  شهرداری 
گفت: مانورامداد و نجات در سیالب با هدف تمرین 
ادوات و  آزمایش  نشانان و  آمادگی آتش  عملیاتی و 
آتش  های  پمپ  موتور  جمله  از  امدادی  تجهیزات 
آبی روباز، خودروهای  منابع  از  آبگیری  برای  نشانی 
غواصی  تجهیزات  و  غواص  نشانان  آتش   ، عملیاتی 
از  بسیاری  داشت:  اظهار  رمضانی  بابک  شد.  برگزار 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  خدمات  شهروندان 
شهرداری را تنها در اطفای حریق می دانند اما فعالیت 
آتش نشانان تنها در آتش سوزی ها خالصه نمی شود. 
وی امداد و نجات در سیالب و رودخانه ها، آب بند 
ها و تاالب ها را از جمله ماموریت های آتش نشانان 
عنوان و خاطرنشان کرد: ضروریست تا آتش نشانان 
با برگزاری چنین مانورهایی تمرین های الزم را برای 

امدادرسانی های احتمالی داشته باشند. 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
به  توجه  با  داشت:  بیان  رشت  کالنشهر  شهرداری 
در پیش بودن روزهای سرد و بارانی و احتمال بروز 
سیالب و آبگرفتگی، آتش نشانان بایستی آمادگی های 
خدمات  و  نشانی  آتش  باشند.سازمان  داشته  را  الزم 
ایستگاه   1٣ دارای  رشت،  کالنشهر  شهرداری  ایمنی 
آتش نشانی و ٣2٧ نیرو است.  کالنشهر رشت، حدود 
٧٠٠ هزار نفر جمعیت ثابت دارد که به طور متوسط ، 
این تعداد در طول روز به بیش از یک میلیون و 2٠٠ 

هزار نفر می رسد. 

بصیرت حضرت عباس)ع( 
در شناخت امام زمان 

خویش بی همتاست

برگـزاری مانـور امداد و 
نجات درسیالب آتش نشانان 

در رشت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

واکنشی ها: برخی بنگاه ها بی توجه 
به دستورات قضایی مربوطه همچنان با 
معامله  از دو طرف  کمیسیون  دریافت 
اقدام  پیش خریدار(  و  )پیش فروشنده 
مسکن  پیش فروش  معامالت  انجام  به 

می کنند.
معامالت  ثبت  از  امالک  بنگاه های 
اما  شده اند،  منع  ساختمان  پیش فروش 
با این حال برخی مشاوران امالک بی 
توجه به عواقب و تبعات منفی بسیار، 
همچنان اقدام به ثبت معامالت مذکور 
این  می کنند.  رهگیری  کد  ارائه  با 
تابستان  طی  تا  شد  باعث  وضعیت 
امنیت  و  اطالعات  پلیس  امسال 
به  نسبت  مرحله  دو  در  ناجا  عمومی 

دفاع  درصد   ٧٠ جانباز  و  رزمنده 
دفاع  تاریخ  از  تعریف صحیح  مقدس 
و  رشد  سبب  را  مقاومت  و  مقدس 
به عنوان  انقالب  جدید  نسل  تبلور 

شهدای مدافع حرم دانست.
اظهار  لنگرودی   یکتایی  اسماعیل 
دفاع  فرهنگ  و  عاشورا  فرهنگ  کرد: 
مقدس مانند یک روح بلند در جان و 
انقالب دمیده شد که امروز شاهد  تن 
در  اسالمی  جمهوری  نظام  شکوفایی 
که  وی  شده ایم.  مختلف  حوزه های 
نیز  مقدس  دفاع  خاطرات  حوزه  در 
گفت:  است،  ملی  اثر  چندین  صاحب 

ساختمان  پیش فروش  معامالت  ثبت 
داده  هشدار  امالک  بنگاه های  توسط 
و خواستار رسیدگی رییس اتحادیه به 

این مسئله شد. 
 اواخر مردادماه در نامه ای با موضوع 
»ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان« 
امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس  به 
واصله  گزارشات  برابر   « کرد:  تاکید 
پیش فروش  معامالت  این که  بر  مبنی 
مشاور  دفاتر  از  برخی  در  ساختمان 
صورت  تهران  استان  و  شهر  امالک 
این  انجام  این که  به  توجه  با  می گیرد 
الزم االجرای  قانون  موجب  به  عمل 
شورای  مجلس   1٣89 سال  مصوب 
ساختمان(  پیش فروش  )قانون  اسالمی 

به  تعلق  عاشورا  یعنی  عاشورایی  نگاه 
زمان و مکان خاصی ندارد آنگاه که ظلم 
و استکبار پدید آید مقاومت عاشورایی 
و  آزاده  رزمنده،  می کند.  گری  جلوه 
بابیان  مقدس  دفاع  درصد   ٧٠ جانباز 
ضامن  مقاومت  و  ایثار  فرهنگ  اینکه 
گری  انقالبی  و  اسالمی  انقالب  بقاء 
دفاع  سال   8 خاطرات  افزود:  است، 
به  با خود  را  مفیدی  تجربیات  مقدس 
همراه داشته و شهدایی همچون محسن 
حججی و مرتضی حسین پور شلمانی 
تاریخ  در  و  بردند  بهره  مانایی  این  از 
یکتائی  درخشیدند.  کشورمان  سترگ 

سبب تعلیق پروانه کسب و در نهایت 
است  شایسته  لذا  می گردد.  آن  ابطال 
تمام مسئوالن دفاتر  به  فرمایید  دستور 
قانون   24 ماده  موضوع  امالک  مشاور 
پیش فروش ساختمان تفهیم و یادآوری 
کردد که در صورت عدم رعایت ماده 
مفاد  ساختمان  پیش فروش  قانون   24
خواهد  اعمال  آنها  مورد  در  ماده  این 
اطالع رسانی  می رسد  نظر  به  اما  شد.« 
نشد  انجام  هشدار  این  درباره  الزم 
)اواسط  بعد  هفته  سه  حدود  چراکه 
بر  نظارت  معاونت  امسال(   شهریور 
نامه ای  طی  فاتب  پاوا  عمومی  اماکن 
امالک  مشاوران  اتحادیه  به  دیگر 
معامالت  انجام  بودن  غیرقانونی  بر 
بنگاه های  در  ساختمان  پیش فروش 
این  تداوم  به  نسبت  و  تاکید  امالک 
رویه هشدار داد. در بخشی از این نامه 
معاونت  اعالم  برابر   ...« است؛  آمده 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
پیرامون  تهران،  استان  دادگستری 
در  ساختمان  پیش فروش  معامالت 
و  امالک شهر  دفاتر مشاوره  از  برخی 
که  است  گردیده  انجام  تهران  استان 
این عمل به موجب قانون الزم االجرای 

با تأکید بر اینکه نمی توان تاریخ ایران 
اسالمی را با هر نوع نگاهی دینی و ملی 
سال   8 تاریخ  به  نسبت  ولی  زد  ورق 
تصریح  بود،  بی تفاوت  مقدس  دفاع 
کرد: امروز وظیفه همگان است که در 
ثبت این خاطرات به عنوان گنجینه مهم 
و سند ارزشمند تاریخی توجه کنیم تا 
کشور  تاریخ  درخشش  به  آتی  نسل 
درصد   ٧٠ جانباز  ببالد.  به خود  ایران 
تاریخ  از  تعریف صحیح  مقدس  دفاع 
دفاع مقدس و مقاومت را سبب رشد 
به عنوان  انقالب  جدید  نسل  تبلور  و 
اظهار  و  دانست  حرم  مدافع  شهدای 

شورای  مجلس   1٣89 سال  مصوب 
ساختمان(  پیش فروش  )قانون  اسالمی 
نهایت  در  و  کسب  پروانه  تعلیق  سبب 
به نص صریح  توجه  با  می گردد.  ابطال 
ساختمان  پیش فروش  قانون   64 ماده 
مبنی بر مشاوران امالک باید پس از انجام 
مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم 
سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی 
و  نمایند  داللت  رسمی  اسناد  دفاتر  از 
نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد 
اینصورت  غیر  در  نمایند.  پیش فرشو 
برای اولین بار تا یکسال و برای بار دوم 
برای  و  کسب  پروانه  تعلیق  سال  دو  تا 
پروانه کسب محکوم  ابطال  به  بار سوم 
می شوند... .«  با وجود قانون پیش فروش 
برای  امالک  بنگاه های  منع  و  ساختمان 
تاکید  همچنین  و  حوزه  این  به  ورود 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا، اما 
برخی بنگاه های امالک با حربه »صدور 
کد رهگیری« برای معامله اقدام به انجام 
پیگیری ها  اساس  بر  می کنند.  کار  این 
حدود  امالک  بنگاه های  تسنیم  خبرنگار 
نیم درصد بابت این معامالت از هر کدام 
دو طرف )پیش خریدار و پیش فروشنده( 

دریافت می کنند.

کرد: خاطرات قهرمانان و حماسه آفرینان 
شود  نوشته  باید  اسالمی  ایران  بی بدیل 
به  تاریخ  تا  بماند  باقی  آیندگان  برای  تا 
افتخارات و حماسه آفرینی فرزندان خود 

گواهی دهد.

هشدار پلیس درمورد ثبت غیرقانونی پیش فروش مسکن

تعریف صحیح از انقالب موجب رشد نسل جدید شد

 پایگاه  خبری ، تحلیلی  » واکنشی ها « با افتخار به رسانه های مجازی کشور پیوست فعالیتهای این سایت اطال ع رسانی 
در حوزه های متنوع اقتصادی  ایران و جهان است . 

         شعار این پایگاه خبری مانند نشریه واکنش با شایستگی خدمت کنید - هرکنش شما ، واکنش ما را در  پی دارد  
vakoneshiha.ir                                                                             

  به زودی تالش می شود اخبار و اطالعات مهم  پایگاه خبری واکنشی ها در کانال تلگرامی واکنشی ها قرار گیرد.
                                                 @vakoneshiha لطفا به ما بپیوندید - متشکریم

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا



واکنش 6
سه شنبه  11  مهر  1396/ شماره 670

 گوناگون
اجرای  راستای  در 
دستورالعمل اقتصاد مقاومتی 
سال  نخست  ماه  شش  در 
دانش  شرکت   21 جاری 
بر  مشتمل  فناور  و  بنیان 
 4 و  نوپا  فناور  شرکت   1٧
شرکت فناور صنعتی در این 

منطقه مستقر شدند. 
به نقل از  مدیریت روابط 
الملل  بین  امور  و  عمومی 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
یکی از مهمترین برنامه های 
عملیاتی سازی سیاست های 
اقتصاد مقاومتی از سوی این 
های  شرکت  سازمان جذب 
دانش بنیان است که در کنار 
صادراتی  های  مشوق  ارائه 
المللی  بین  بازاریابی  جدید، 
تولیدی،  واحدهای  برای 
واحدهای  سازی  فعال 
کار  تشکیل  تولیدی،  راکد 
رفع  تخصصی  های  گروه 
و  صادرات  و  تولید  موانع 
مرکز  اندازی  راه  نهایت  در 
سوی  از  منطقه  صادرات 
بخش خصوصی برنامه های 
عملیاتی این منطقه به منظور 
افزایش  و  صادرات  توسعه 
مبادالت با کشورهای منطقه 

را تشکیل می دهند. 
تشکیل  با  دیگر  سوی  از 
های  ایده  از  حمایت  شورای 
خالق و نوآور در سازمان که به 
صورت هفتگی اقدام به بررسی 
دانش  شرکتهای  پیشنهادات 
بنیان و نوآور برای استقرار در 
بهره  و  منطقه  شکوفایی  مرکز 
های  معافیت  و  مزایا  از  گیری 
به  سازمان  این  کند  می  منطقه 
مسیر  در  گام  جدی  صورت 
دانش  های  شرکت  از  حمایت 
بنیان گذاشته و بر همین اساس 
از مجموع 1٠ طرح دانش بنیان 
ارائه شده طی شش ماه نخست 
این شورا، 5  به  سال جاری 
طرح مورد تأیید قرار گرفته 
و در سایر موارد نیز در قالب 
ایجاد بانک ایده های نوآور 
در سازمان به منظور تجاری 
به سایر  ها  ایده  این  سازی، 
می  معرفی  گذاران  سرمایه 
دیگر  حمایتی  شود.اقدام 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
طی این مدت، شروع به کار 
مرکز شکوفایی شرکت های 
دانش بنیان و نوآور منطقه از 
سوی بخش خصوصی بوده 
که تا کنون 1٠ شرکت دانش 
شده  مستقر  آن  در  بنیان 
دفتر  نهادن  اختیار  در  است. 
فن  های  واحد  به  رایگان  کار 
تجاری،  های  مجتمع  در  آور 
کلیه  در  کامل  معافیت  اعمال 
عوارض های متعلقه نظیر ثبت 
شرکت و صدور مجوز فعالیت 
واگذاری  اولویت  اقتصادی، 
زمین برای طرحهای دانش بنیان 
زمین  قیمت  تقسیط  و  نوآور  و 
بلند  به شکل  واگذار شده  های 
دانش  معرفی طرحهای  مدت و 
عامل  بانکهای  به  نوآور  و  بنیان 
جهت  سازمان  با  قرارداد  طرف 
مزیت  مهمترین  تسهیالت  اخذ 
که  است  های  مشوق  و  ها 
سازمان  این  حمایتی  های  بسته 
گفتنی  دهد.  می  تشکیل  را 
 ،  MRI دستگاه  تولید  است 
و  دام  غذایی  های  مکمل  تولید 
با  پالست  چوب  انواع  طیور، 
برنج،  کاه  ضایعات  از  استفاده 
چاپگرهای صنعتی، دستگاه ازن 
کود  بنفش،  ماوراء  و  ژنراتور 
شیمیایی با ترکیب جدید و مواد 
شوینده غیر شیمیایی نانو، تنوع 
توسط  تولیدی  محصوالت 
بنیان  دانش  های  شرکت 
منطقه  این  در  فعال  صنعتی 

را تشکیل می دهد.

خبر
21 شرکت

 دانش بنیان و 
فناور درمنطقه 
آزاد مستقر شد

اداره  رئیس  واکنش:  نشریه   
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
رودسر  گفت:7رودخانه  رودسر 
منطقه  ماسه  و  شن  مافیای  خاستگاه 
محدودیتهایی  شده  تالش  و  است 

برای آنها ایجاد شود.
راستای  گفت:در  محمدپور  علی 
و  سازمانی  تکالیف  و  وظایف 
و  صید  و  شکار  قانون  اجرای  در 
جلوگیری از تخلفات شکار مأمورین 
حفاظت  اداره  حفاظت  یگان 
در  رودسر  شهرستان  زیست  محیط 
کنترل  و  گشت  اجرائی  مأموریت 
زیست  پایش  و  شکارگاهی  مزارع 
از  جلوگیری  جهت  مناطق  محیطی 
به  کومه نما  هرگونه  ساخت و ساز 

شکارچیان تذکر دادند. 
 وی افزود: ماموران یگان حفاظت 
مداوم  صورت  به  شهرستان  این 
تحت  شکارگاههای  و  مزارع  از 
به  و  آورده  بعمل  بازدید  مدیریت 
تخلف،  هرگونه  مشاهده  محض 
و  آالت  کومه نما،  تخریب  ضمن 

واکنشی ها: براساس اطالعات دریافتی 
مخصوص  اپلیکیشن های  از  تعدادی   ،
کیبورد که در فروشگاه پلی استور گوگل 
هم موجود بوده اند، اطالعات بالغ بر 2۰۰ 

میلیون کاربر را رصد می کنند.
طبق  و  شده  منتشر  گزارش های  بنابر 
به  موسم  توسعه دهندگان  از  یکی  گفته 
GOMO Dev، تعدادی از اپلیکیشن ها 
نظیر GO Keyboard که در فروشگاه 
موجود  هم  گوگل  استور  پلی  اینترنتی 
هستند، قادر خواهند بود به حریم شخصی 
و  کرده  نفوذ  کاربرانشان  خصوصی  و 

اطالعات آن ها را رصد کنند. 
به گزارش تجارت نیوز، این اپلیکیشن ها 
این  و  داشته  کاربر  میلیون   2۰۰ بر  بالغ 

کرده  را ضبط  و صید  شکار  ادوات 
قضایی  مراجع  به  را  متخلفین  و 
ادامه  می کنند.محمدپور  معرفی 
ارزشمند  مواهب  از  صیانت  داد: 
طبیعی،  اکوسیستم های  و  خداوندی 
با رویکرد  مسئولیت پذیری اجتماعی 
نهادینه کردن  مردمی،  مشارکت 
و  دانش  طبیعت،  با  آشتی  فرهنگ 
استقبال  و  محیطی  زیست  بصیرت 
از مهمانان بی ادعا و سفیران طبیعت، 
از  حفاظت  ضروریات  و  الزامات  از 
طبیعت و ذخایر و تنوع زیستی است. 
رییس اداره حفاظت اداره حفاظت 

اطالعات  و  شخصی  حریم  می تواند  امر 
به  را  افراد  از  عظیمی  خیل  خصوصی 
محض  به  کاربران  کند.  تهدید  شدت 
کیبورد  اپلیکیشن های  این  از  یکی  آنکه 
را بر روی گوشی هوشمند خود دانلود و 
قابل  کاربر  اطالعات  تمامی  کنند،  نصب 
دسترسی و انتقال خواهد بود. نکته جالب 
 ،2۰۱۶ سال  نظرسنجی  در  که  اینجاست 
اپلیکیشن ها در 2۰ کشور جهان جزو  این 

بهترین اپلیکیشن ها شناخته شده بودند. 
این  موجود،  گزارش های  اساس  بر   
 GO Keyboard گونه اپلیکیشن ها نظیر
اطالعاتی مانند نسخه سیستم عامل اندروید 
ایمیل  اکانت  کاربران،  همراه  گوشی 
و  گوشی  مدل  و  ساخت  سال  گوگل، 

 مراسم تکریم و معارفه مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
رشت طی مراسمی  در سالن جلسات این واحد دانشگاهی برگزار شد.

دکتر علیرضا امیرتیموری دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن 
ضمن تبریک فرارسیدن روز خانواده گفت: یکی از مهمترین ارکان جامعه خانواده بوده 
که جهت ارتقای جایگاه و محکم تر شدن بنیان آن در اسالم سفارش بسیار شده است 
که بدون تردید با انجام فرامین دینی که در مورد خانواده وجود دارد می توان جهت 

سالمت خانواده و سعادت آن تالش کرد.

در  رودسر  شهرستان  زیست  محیط 
ادامه از کنترل و پایش رودخانه های 
این  گفت:  و  خبرداد  شهرستان 
وظایف  راستای  در  مأموریت 
و  سازمانی  تکالیف  و  محوله  قانونی 
حفظ  شورای  مصوبات  اجرای  در 
و  ملی  اراضی  در  بیت المال  حقوق 
محیط  سیاستهای کلی  و  طبیعی  منابع 
و  جرم  از  پیشگیری  در  زیست 
برداشت  متخلفین  با  قانونی  برخورد 
غیرمجاز شن و ماسه و تخریب محیط 

زیست انجام شد. 
کرد:پیگیری  نشان  خاطر  وی 

را  کاربران  گوشی  نمایش  صفحه  سایز 
انتقال  و  کرده  ارسال  خود  سرورهای  به 

می دهد. 
اتفاق  این  از  گوگل  حاضر،  حال  در   
قوانین  طبق  زودی  به  و  است  شده  مطلع 
استور گوگل،  پلی  مقررات موجود در  و 
را  مساله  این  و  کرده  برخورد  آن ها  با 
که  صورتی  در  اما  کرد.  خواهد  پیگیری 
شما هم جزو آن دسته از کاربرانی هستید 
که این گونه اپلیکیشن ها را دانلود و نصب 
کرده اید، بهترین کار ممکن در این موقع 
برنامه های مذکور را هر چه  آن است که 
سریع تر از گوشی خود حذف کنید.  بیشتر 
شکلک هایی  و  ایموجی  اپلیکیشن ها  این 
به کاربران ارائه می دهند که بسیار جذاب 

نیروهای  افزود: وجود  و  دانشگاه خواند  بزرگترین تشکل  را  دانشجویی  بسیج  وی 
بسیجی مخلص در دانشگاه می تواند در پیشبرد اهداف فرهنگی و غیرفرهنگی ثمربخش 
باشد و ما باید از این ظرفیت های بهینه فکری که در نیروهای جوان وجود دارد استفاده 

کنیم.
در  این مراسم از زحمات کمیل کاس پور مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد رشت تقدیر و برای سید امیرحسین میر عظیمی به عنوان مسئول جدید 

این حوزه آرزوی موفقیت شد. روابط عمومی دانشگاه آزاد  رشت

بیت  حقوق  حفظ  شورای  مصوبات 
طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  در  المال 
دادستان  دادگاه،  ریاست  توسط 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
بخش  قضایی  حوزه  رئیس  و  رودسر 
منطقه  آب  منابع  وامور  آباد  رحیم 
شرق دور و محیط زیست و مشارکت 
حفظ  شورای  اعضای  جدی  اراده  و 
از  پیشگیری  در  المال  بیت  حقوق 
برداشت  عاملین  با  برخورد  و  جرم 
غیرمجاز شن و ماسه و تخریب محیط 
روزی  شبانه  های  مأموریت  و  زیست 
برای  را  عرصه  حدودی  تا  مداوم 
برداشت کنندگان غیرمجاز شن وماسه 
بازسازی  و  احیاء  فرصت  و  تر  تنگ 
علی  است.  کرده  فراهم  ها  رودخانه 
شهرستان  کرد:  تصریح  محمدپور 
رشته  هفت  از  بیش  دارای  رودسر 
حوضه  به  که  است  دائمی  رودخانه 
نقش  و  می ریزند  خزر  دریای  آبریز 
ارزشمند  آبزیان  مهاجرت  در  بسزایی 
دریای خزر  آبزیان  بازسازی ذخایر  و 

ایفا می کنند.

باشید که  داشته  به خاطر  اما  است  و جالب 
این امر تنها برای کشاندن کاربران به سوی 
برنامه های مخرب و آلوده خود بوده است. این 
نصب  دانلود،  قابل  رایگان  به طور  اپلیکیشن ها 
دو  آمار، سرور  و طبق  بوده اند  راه اندازی  و 

عدد از این اپلیکیشن ها در چین است.

7 رودخانه رودسر خاستگاه مافیای شن و ماسه!!...

کیبوردی که از کاربران جاسوسی می کند

گیالن 24: استاندار گیالن در اجرای سیاست ها و مواضع 
رییس جمهوری مبنی بر بکارگیری بیشتر از ظرفیت بانوان 
و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی و تربیت مدیران آینده 

دستورالعمل مهمی را ابالغ کرد .
متن  گیالن  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
مدیران  و  فرمانداران  به  که خطاب  دستورالعمل  این  کامل 
کل دستگاههای اجرایی ابالغ شده است به شرح ذیل است 
محترم  جمهور  رئیس  مواضع  و  سیاست ها  اجرای  در    :
مبنی بر بهره گیری بیش از پیش از ظرفیت بانوان و جوانان 
آینده، طرح  مدیران  تربیت  و  مدیریتی  مختلف  در سطوح 
»بکارگیری جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی« برای اجرا 
در سطح استان و شهرستان ها، به شرح زیر ابالغ می گردد: 

 الف: مدیران دستگاه های اجرایی استان، ظرف مدت 2 
ماه از ابالغ طرح، حداقل یک نفر از معاونین خود و دو تا 
به  )با توجه  تابعه شهرستانی را  ادارات  از رؤسای  نفر  سه 
کارگروه(  تشخیص  به  بنا  دستگاه  آن  انسانی  منابع  شرایط 
از بین »بانوان« یا »جوانان کمتر از 4٠سال سن«، برگزینند. 

تحقق  زیر،  افراد مشروحه ی  از  کارگروهی مرکب   ب: 
این طرح را راهبری، پیگیری و نظارت می نماید؛ 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
)رئیس کارگروه( 

کشوری  تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی،  دفتر  مدیرکل 
)دبیر کارگروه( 

مدیرکل دفتر بانوان 
مشاور استاندار در امور جوانان 

باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه 
موضوع  تحقق  در  را  همکاری  نهایت  فرمانداران،  ج: 
کارگروه  تشکیل  با  و  نمایند  معمول  شهرستان  سطح  در 
معاونت  اختصاص حداقل یک  زمینه ی  متناظر شهرستانی، 
شهرستانی  اجرایی  دستگاه های  از  یک  هر  معاونت های  از 
رؤسای  سوم  یک  شهرداری ها(،  و  دولتی  ادارات  از  )اعم 
ادارات و واحدهای مستقر در بخش های تابعه شهرستان ها 
را به »بانوان« و همچنین »جوانان با حداکثر ٣5 سال سن«، 

فراهم آورند. 
برخورداری  احراز  و  مقرر  موعد  در  موضوع  تحقق  د: 
بانوان و جوانان مشمول از توانمندی الزم و شرایط مدنظر، 
در سطح  مربوطه  کارگروه  با  مشورت  و  نظر  اخذ  از  پس 
استانی، بر عهده مدیرکل/ مدیرعامل دستگاه اجرایی و در 
سطح شهرستان و بخش بر عهده رئیس اداره شهرستان )با 

نظارت مدیر استانی(، خواهد بود. 
و  خاص  موارد  و  شرایط  به  بنا  که  مواردی  در  هـ: 
استثنایی، امکان بکارگیری »بانوان« یا »جوانان« واجد شرایط 
اجرای  نبودن  پذیر  امکان  نباشد،  در سطوح مذکور ممکن 

این موضوع بایستی به تأیید کارگروه مربوطه برسد. 
 و: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع، ضمن 
شده،  تعیین  های  کارگروه  طریق  از  موضوع  بر  نظارت 
به  را  حاصله  نتایج  و  اقدامات  از  هفتگی  مستمر  گزارش 

اینجانب ارائه نمایند

خبر
استاندار 

گیالن اولین 
بخشنامه را 
صادر کرد

درخواست  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
وضعیت  به  سریع  رسیدگی  بر  مبنی  رئیس جمهور 
قیمت  افزایش  درصد   2٠ از  بیش  که  کاالهایی 
داشته اند، خبر داد و در این باره تاکید کرده که باید 

به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود.
استناد  آمارهای آن را مورد  بانک مرکزی و  اگر 
نسبت  که  است  کاالیی  پاستوریزه  کره  دهیم  قرار 
داشته  قیمت  افزایش  درصد   ٣٣.٣ گذشته  سال  به 
سال  با  قیاس  در  مرغ  تخم  دیگر  سوی  از  است. 
گذشته 21.9 درصد افزایش قیمت را نشان می دهد. 
البته به استناد آمارهای بانک مرکزی افزایش قیمت 
برنج در قیاس با سال گذشته تنها 2.٧ درصد بوده 
از  دارد که چگونه  این مسئله جای سوال  و  است 
دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت این 

کاال نسبت به سایر کاالها بیشتر محسوب می شود. 
افزایش  کلی 16.٣ درصد  به طور  نیز   حبوبات 
قیمت داشته اند که در میان آنها نخود 21.٣ درصد، 
لپه 26.8 درصد و لوبیا سفید 21.6 درصد افزایش 
بر  بالغ  افزایشی  که  هستند  حبوباتی  تنها  و  داشته 
سبزی های  حوزه  در  می دهند.  نشان  را  درصد   2٠
 88.9 بادمجان  درصد،   ٣٧.٣ گوجه فرنگی  تازه 
درصد، کدو 26.8 درصد ، سیب زمینی 2٣.4 درصد، 
رشد  درصد   46.٣ سبز  لوبیا  درصد،   42.2 پیاز 
از  که  گوشت  حوزه  در  همچنین  داشته اند.  قیمت 
سال  یک  در  می شود  محسوب  پرمصرف  کاالهای 
حوزه  در  قیمت  افزایش  درصد   1٧ شاهد  گذشته 
گوشت های گاو و گوسفند بوده ایم. گوشت مرغ نیز 
در این مدت 4.2 درصد افزایش داشته است. قیمت 

چای نیز 22.8 درصد افزایش یافته است. 
اساسی  کاالهای  وضعیت  صنعت:  *وزیر 

مطلوب است 
بانک  که  بود  آمارهایی  شد  استناد  آن  به  آنچه   
مرکزی از قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی 
تا پایان هفته منتهی به 24 شهریور ماه ارائه کرده و 
آخرین آمار این بانک به شمار می رود. طبق این آمار 
در میان محصوالت مختلف هیچ یک از کاالها در 
قیاس با ماه گذشته افزایش 2٠ درصدی نداشته اند. 
صحبت های  می رسد  نظر  به  اساس  همین  بر   
اخیر  ماه  یک  به  حداقل  نمی تواند  رئیس جمهور 
را  گذشته  سال  اگر  دیگر  سوی  از  باشد.  مربوط 
اشاره  مورد  کاالهای  تمام  دهیم  قرار  بررسی  مورد 
 2٠ از  بیش  و  شده اند  مواجه  قیمت  افزایش  با 
محمد  گفته  به  اما  بوده اند،  شاهد  را  تورم  درصد 
بازار وضعیت  تنظیم  شریعتمداری، در جلسه ستاد 
اقالم و کاالهای اساسی کشور مطلوب ارزیابی شده 
و او گفته است مداخله در بازار با پیش بینی افزایش 
تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن 
روش های  اصالح  وی،  گفته  به  دارد.  ضرورت 
توزیع کاال و نظارت بر بازار از جمله موارد مورد 
تاکید در سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی است 
علت  بررسی  در  می رود  انتظار  مرکزی  بانک  از  و 
تنظیم  مسئولیت  دولت  که  ضروری  اقالم  افزایش 
انجام  را  الزم  همکاری  دارد  برعهده  را  آنها  بازار 
دهد.  وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
قیمت  بررسی  و  کنترل  تخصصی  سازمان  تنها  را 

حمایت  سازمان  مجموعه  در  گفت:  و  کرد  معرفی 
خدمات  بر  سازمان  این  نظارتی  روش های  اعمال 
وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن 

و تجارت تصویب شد. 
* لزوم توجه جدی به برنج / مرغ 7500 تومانی 

منطقی است 
برنج  واردات  به  توجه  با  شریعتمداری،  گفته  به   
واردات  از  باید  جاری  سال  اول  ماهه  شش  در 
بی رویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن 
جدی  توجه  برنج  بازار  تنظیم  به  و  شده  جلوگیری 
شود، چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنج های 
وارداتی نمی رود. وی همچنین بررسی ترانزیت برنج 
این  قاچاق  تعیین  در  را  هند  و  پاکستان  کشورهای 
محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و گفت: دبیرخانه 
کار  دستور  در  باید  را  این موضوع  بازار  تنظیم  ستاد 
قرار دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر 
گونه ای  به  نباید  محصوالت  قیمت  افزایش  که  این 
شود که مصرف کننده و تولیدکننده زیان بینند، گفت: 
این موضوع باید توسط دستگاه های ذیربط پیش بینی 
درخواست  پاسخ  بازار  تنظیم  ستاد  همچنین  شود 
رئیس جمهور در خصوص رسیدگی به کاالهای دارای 
افزایش قیمت را با تفکیک نوع علت افزایش قیمت 

ارائه دهد. 
 ٧5٠٠ شده  تعیین  قیمت  پایان  در  شریعتمداری 
ارزیابی  تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول 
کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ٧1٠٠ 
نظر گرفته می شود. همچنین در  در  تومان  و ٧8٠٠ 
راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم 
بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این 

محصول در ایام اربعین نامه نگاری شود.

دستور رئیس جمهور برای ارزانی کاالهای اساسی

مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت معرفی شد

  از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .

امام صادق )ع( : هر که خشمي را فرو خورد ، خداوند در روز قیامت دلش را از خشنودي خود پرسازد .

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن



حسین  امام  عاشورا  شب 
کس  هر  فرمود:  یارانش  به 
از شما حق الناسی به گردن 

دارد برود.... 
که  فهماند  پیام  این  با  او 

حتی 
کشته شدن در کربال هم 

الناس  حق  برنده  بین  از 
نیست.. 

در عجبم از کسانی که 
و  میکنند  گناه  هزاران 

معتقدند 
یک قطره اشک بر حسین 

ضامن بهشت آنهاست...

موجودی  عالم  خداوند 
را  او  نام  و  کرد  خلق  قوی 

گذاشت.مرد .......
راضی  آیا  پرسید  ازاو 

هستی ؟؟؟!!
مرد گفت : نه ........

چه  پرسید  خداوند 
میخواهی ؟

ای  آینه   : گفت  مرد 
خود  بزرگی  که  میخواهم 
بود  اینجا  و  ببینم  آن  در  را 
این خیلی  که خداوند گفت 
موجودی  یَک  شده..  پررو 

بسازم که این را ادب  کند
و اینگونه شد که خداوند 

زن را آفرید.....!

خبر

خبر

عاشورا ....

چگونه زن افریده 
شد !!!!

 

کانـال تلگـرامی » واکنشــی ها «

 

                                  

  

 

                          

                      

           

  زردآلو منبع خوبی از فیبر غذایی است که برای بدن 
مهم است. دریافت فیبر به عملکرد گوارشی مطلوب 
کمک می کند و می تواند فشار خون را کاهش دهد.

 vakoneshiha@                                     

صبحانــه : 8 - میان وعــده : 10:30- ناهار : 13  - 
میان وعده : 15:30 و 18 - شام : 20:30 یا 21 - میان 
 وعده بافاصله 3-2 ساعت بعد یاقبل از وعده غذایی 

vakoneshiha@                      خورده شود

آب لبو باعث میشــود که مغز پیر نشود و هیچوقت 
کسی سکته مغزی نکند

آب لبــو از آلزایمر جلوگیری میکنــد و حافظه را 
تقویت میکند.       

vakoneshiha@                                    

                     اگر فشار خونتان  
   باالست زردآلو بخورید

                        اسانس گیاه ریحان  
    ضد حشرات

                 بهتـرین ساعت 
خوردنی ها !!

                 آب لبو مغز را جوان 
نگه می دارد

مطالعات نشان میده اسانس های گیاه »ریحان » برای 
حشرات )مخصوصا نوزادشان( در حکم سم است.

برای دوری از حشــرات در خانه یک گلدان ریحان 
پرورش دهید تا عالوه بر دفع حشرات،همیشه ریحان 

vakoneshiha@                تازه داشته باشید

مصرف جوانه  عدس، توان یادگیری دانش آموزان را 
افزایش می دهد. مصرف جوانه ها به ویژه جوانه گندم 
در رشد سلول های مغزی بسیار موثر است.در ساالد 

یا ماست از جوانه ها استفاده کنید   
vakoneshiha@                                       

برای پیشگیری از سرماخوردگی در فصل پاییز
جعفری مصرف کنید !

به دلیل داشــتن مقادیر زیادی آهن و ویتامین ث از 
vakoneshiha@ سرماخوردگی جلوگیری میکند

 MS برنج بخاطر طبع ســرد آن باعث بیماری هایی نظیر
و پارکینسون میشود که خرما بخاطر اینکه طبع گرمی که 

دارد عوارض سردی برنج از بین میبرد 
 vakoneshiha@                                        

ناشــتا آب میخورند-کاهش وزن- دفع سموم بدن 
-بهبــود رنگ چهره - کاهش ســنگ کلیه-تقویت 

سیستم ایمنی -تسکین سوزش سردل
افزایش سوخت و ساز   

vakoneshiha@                                      

Cسم زدای بدن - سرشار از ویتامین
حاوی آنتی اکسیدان)کاتچین( -تسکین درد قاعدگی

آرامش اعصــاب و روان- به صــورت تازه فوق 
vakoneshiha@                         العادست

آرامـش روحی- کاهش ورم پاها
کاهش خستگی پاها- آرامش سیستم عصبی

بهبود عملکرد گوارشی بدن میگردد.
vakoneshiha@                                     

ضد ســرطان - مبــارزه با دیابــت- ضد پوکی 
استخوان- بهبود ســالمت پوست - ضد بیماری 
های قلبی- بهبود عملکرد تیروئید - متعادل کردن 

vakoneshiha@                  سطح قند خون

تخم شربتی سرشار از کلسیم،منیزیم و زینک)روی(
است که برای میگرن مفید است

همچنین حاوی امگا3 اســت که برای سالمت قلب 
vakoneshiha@             .بسیارخوب میباشد

                 بعد از خوردن برنج 
خرما بخورید !

                 نوشیدنی های 
قبل ازصبحــانه

                    پاها را به مدت
 20 دقیقه در روز باال نگه دارید 

                   چای گل سرخ )گل 
محمدی( بنوشید

                      تخمه آفتابگردان 
مهم است

                     تخم شربتی جایگزین  
  قرصهای تسکین دهنده میگرن

                  قدرت یادگیری با 
جوانه گندم

                      شیوه جلوگیری از 
  بو گرفتن لباس
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گوناگون

اگرچه من در جوانی یکی از دختران 
سرچشمه  و  داشتم  دوست  را  روستا 
وقتی  اما  دادم  ازدواج  قول  او  به  آب 
گذاشتم  میان  در  مادرم  با  را  موضوع 
خواستگاری  برایم  را  دختر  آن  تا 
کند، او دستم را گرفت و مرا به خانه 
برایم  را  برادرش  برد و دختر  ام  دایی 

خواستگاری کرد ولی ...
قتل   از  پس  که  ای  ساله   42 مرد   
مشهد،  در  همسرش  رحمانه  بی 
معرفی  انتظامی  نیروهای  به  را  خود 
و  خانوادگی  شدید  اختالفات  کرد، 
این  اصلی  دلیل  را  او  به  اعتمادی  بی 
به  که  آن  از  بعد  او  دانست.  جنایت  
)قاضی  میرزایی  کاظم  قاضی   دستور 
کارآگاهان  اختیار  در  عمد(  قتل  ویژه 
سواالت  به  و  گرفت  قرار  پلیسآگاهی 
پلیسی سرهنگ سلطانیان )رئیس دایره 
جنایت  جزئیات  درباره  آگاهی(  قتل 
به  هم  نقبی  داد،  پاسخ  هولناکش 
روزهای سیاه گذشته اش زد و گفت: 
در یکی از روستاهای اطراف سدکارده 
نفره   1٠٠ خانواده  یک  در  و  مشهد 
ابتدایی  پنجم  تا کالس  و  بزرگ شدم 

و  بود  چوپان  پدرم  خواندم.  درس 
دیگر  سوی  از  نداشت،  زیادی  درآمد 
هم گویی ضعف بینایی در خانواده ما 
ارثی است چرا که برخی از خواهران 
و برادرانم مانند من ضعف بینایی دارند 
به همین خاطر با مشکالت زیادی روبه 

رو بودیم.
به خدمت سربازی  این که  از  قبل   
روستا  دختران  از  یکی  عاشق  بروم، 
از  مدام  دلیل  همین  به  بودم  شده 
طوری  به  کردم  می  فرار  سربازی 
ماه  دو  و  سال  چهار  شدم  مجبور  که 
خدمت کنم. من به آن دختر سرچشمه 
پایان  از  بعد  اما  ازدواج دادم  آب قول 
خدمت، وقتی به مادرم گفتم او را برایم 
و  گرفت  مرا  دست  کند  خواستگاری 
به  برد و من زمانی  برادرش  به منزل  
آمدم  که مراسم عقدکنان من و  خود 
دختردایی ام برگزار شده بود و در یک 
شب با پسرخاله ام باجناق شدیم چرا 
که دختر دیگر دایی ام با پسر خاله ام 

ازدواج کرده بود.
آن روز گریه کردم، فریاد زدم نمی 
خواهم با دختردایی ام ازدواج کنم ولی 

او  کرد  نمی  من  به  توجهی  هیچ کس 
بود  خوانده  درس  و  شهری  دختری 
هیچ  که  بودم  روستایی  جوانی  من  و 
نامزدی  نداشتم. خالصه دوران  چیزی 
ما سه سال طول کشید و من در حجره 
میوه فروشی دایی ام در مشهد مشغول 

کار شدم.
به  روزی  هم  روستایی  دختر  آن 
جمله  گفتن  با  و  کرد  تف  صورتم 
»خیلی بی غیرتی!« به دنبال سرنوشت 
خودش رفت. من هم زندگی مشترکم 
را در زیر زمین خانه مادربزرگم شروع 
کردم. با آن که بیکار بودم و شغل های 
زیادی را تجربه کردم اما بی اعتمادی 
که  شد  آغاز  زمانی  از  همسرم  به  من 
وقتی دیر به خانه می آمد و از او سوال 

می کردم کجا بودی؟ 

پاسخ سرباال می داد. بارها مشاجرات 
ما به قهرهای طوالنی مدت می کشید به 
طوری که یک بار نیز وقتی صحنه ای را 
چاقو  با  شدم،  عصبانی  خیلی  که  دیدم 
ضربه ای به دستش زدم. این اختالفات 
که  جایی  تا  گرفت  می  شدت  روز  هر 

همسرم مهریه اش را به اجرا گذاشت.
ام را  با استخدام یک وکیل خانه  او   
کارشناسان  که  حالی  در  و  کرد  توقیف 
قیمت خانه را برای مزایده ٣٠٠ میلیون 
تومان پایه گذاری کرده بودند، من خودم 
خانه را به نامش ثبت کردم ولی او دست 
از کارهایش برنداشت و باز هم دیروقت 
حادثه   که شب  این  تا  آمد  می  خانه  به 
با  بودم  عصبانی  شدت  به  که  درحالی 
ای  اما  کشتم  را  او  چاقو  و  آهنی  میله 

کاش..

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید رییس 
جمهور محترم در بستر سازی برای اقتصاد مقاومتی و 
ایجاد اشتغال و بهبود معیشت زندگی مردم و ترویج امر 
تعاون ، شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان سیاهکل 

با همت مردم و مسولین این شهرستان تشکیل شد . 
اجتماعی  کارورفاه   ، تعاون  اداره  رییس  روز  کهن 
شهرستان سیاهکل  افزود : با کمک های بی شائبه محمود 
ایزددوست مدیر کل تعاون ، کارورفاه اجتمایع در استان 
و  فرماندار    ، کل   اداره  این  ستادی  مدیران   ، گیالن 
امام جمعه ، فرماندهی انتظامی و فرماندهی سپاه و همه 
مسولین ادارات شهرستان سیاهکل و البته  همت مردم 
تعاونی   شرکت  این  شهرستان  کش  زحمت  و  شریف 
ای  سرمایه  و  مردم  مختلف  اقشار  از  نفر   4٣1 مشارکت  با 
بالغ بر ٣٠٠ میلیون تومان با شماره ثبت 48٣ به شناسه ملی 
14٠٠٧٠٠٣65٠ تشکیل و آغاز به کار کرد .شرکت تعاونی 
توسعه عمران با توجه حوزه وسیع فعالیت خود می تواند گام 
بزرگی در راستای اقتصاد مقاومتی ، توسعه شهرستانها ، 
ایجاد  نهایت  در  و  اقتصاد  و  امور  در  مردم  مشارکت 

اشتغال جوانان.

گفت:با  مرکزی  بانک  در  مسئول  یک  ها:  واکنشی 
اجرای طرح نظام بانکی برای ارایه چک های یکپارچه، 
رفتار دارندگان دسته چک اصالح می شود ومردم با ارسال 
کنترل  را  دارنده  سامانه،صالحیت  به  برگ چک  هر  کد 16رقمی 
یکپارچه  طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  رحیمی   مسعود  می کنند. 
به  را  بانکی  چک های  جعل  میزان  دسته چک ها،  صدور  سازی 
کشور  رایج  پرداخت  ابزار  تنها  چک  گفت:  می رساند،  حداقل 
است که قابلیت پرداخت آتی دارد و این ویژگی از گذشته های 
بازار قرار گرفته و اصطالحا عنوان  استقبال  دور، مورد توجه و 
با راه اندازی  افراد  بنابراین  بازار مبتنی بر چک است؛  می شد که 
یا تداوم کسب و کار باید یا سرمایه اولیه داشتند یا اینکه از وام 
و تسهیالت بانکی استفاده می کردند؛ در حالیکه هر دو مشکالت 
برای  را  آتی  پرداخت  قابلیت  اما چک،  داشت؛  را  خود  خاص 
افراد میسر می کرد. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: طی 
دو دهه اخیر، با افزایش صدور چک بی محل به مرور اعتبار چک 
مخدوش شد و کسبه رفته رفته، اعتماد خود را به چک از دست 
کارکرد  و  است  بی اعتبار  چک  امروز  اینکه  نتیجه  در  می دادند؛ 
تامین مالی خود را از دست داده؛ باعث شده که بنگاههای 
اقتصادی کوچک و متوسط از این راه عالی تامین مالی 
محروم شدند؛ بنابراین اکنون تمام تالش بانک مرکزی 

این است که آبروی از دست رفته چک را برگرداند. 

خبر

خبر

شرکت توسعه 
عمران شهرستان 

سیاهکل شروع 
بکار کرد

آبروی » چک« باز می گردد

زن من شب ها دیر به خانه 
می آمد  و .....

مدیرکل آموزش وپرورش استان گیالن بابیان اینکه غالب بازنشستگان آقایان فرهنگی 
هستند؛ خاطرنشان کرد: با این آمار استان گیالن نیازمند توجه بیشتر جهت جذب نیروی 

مرد از دانشگاه فرهنگیان است.
مهدی حاجتی  در جلسه شورای آموزش وپرورش سالن شهید انصاری استانداری 
موضوع  این  با  خود  رسمی  جلسه  اولین  تشکیل  جهت  ساالری  از  تقدیر  با  گیالن 
و  تدبیر  دولت  در  استان  آموزش وپرورش  مهم شورای  اقدامات  کرد:  اظهار  فرهنگی 
با آموزش وپرورش  از فروش نفت و گاز  از درآمد حاصل  امید، اختصاص درصدی 

شایان  و کمک های  آموزان  دانش  نخستین حقوق شهروندی  تولید  و  تهیه  است. وی 
توجه استاندار گیالن به اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان برای دو سال متوالی را 
از دیگر اقدامات این شورا عنوان و تصریح کرد: برگزاری بازارچه های دانش آموزی در 
سراسر استان و تجلیل از نفرات برگزیده کنکور سراسری و همچنین تالش در جهت 
تحقق حداکثری قانون دریافت عوارض 5 درصدی شهرداری ها مطروح در قانون که از 
84٠ میلیون تومان در سال 92 به یک میلیارد و 4٠٠ میلیون تومان در سال 95 رسیده 

است را از اقدامات انجام گرفته در شورای آموزش وپرورش دانست. 

مدیرکل آموزش وپرورش گیالن: معلمان مرد از دانشگاه فرهنگیان جذب 

واکنش

تاکید  دولت  حامیان  جمع  در  قزوین  استاندار  ها:  واکنشی 
بعداز  امید  و  تدبیر  دولت  حامیان  وحدت  و  کرد:همگرایی 

انتخابات نیز باید تداوم پیدا کند چون این به نفع همه است.
از  جمعی  دیدار  در  قزوین  استاندار  زاهدی  عبدالمحمد 
که  دولت  حامیان  و  روحانی  دکتر  انتخاباتی  ستادهای  فعاالن 
بیان داشت:بدون  برگزار شد در سخنانی  استانداری  در محل 
ابعاد  سایر  در  پیشرفت  و  توسعه  به  نمی توان  سیاسی  توسعه 

اقتصادی و فرهنگی در جامعه امیدوار بود. 
ملی  توسعه  ساز  زمینه  ای  منطقه  متوازن  افزود:توسعه  وی 
است لذا توجه به مناطق و شهرستان ها در دستور کار خواهد 

بود  .
استاندار قزوین با بیان اینکه«افرادی که دولت و سیاست ها 
بر  باشند  داشته  انتظار  نباید  ندارند  قبول  را  آن  برنامه های  و 
از  اعم  امور قرار بگیرند.« تصریح کرد:مدیران سیاسی  مصدر 
فرمانداران و بخشداران باید صد در صد حامی و طرفدار دولت 

باشند و سیاست های دولت را تبیین و از مواضع آن دفاع کنند 
.زاهدی  گفت: مدیرانی که با دولت همسو نباشند پرونده آنها 

بررسی و نسبت به تغییر و جابجایی آنها اقدام خواهد شد. 
چون  کنیم  کمک  دولت  به  داریم  کرد:وظیفه  تاکید  وی 
جریانات  همه  شکست   مفهوم  به  روحانی  دولت  شکست 

سیاسی اعم از اصالح طلب،اعتدالی و حتی اصولگرا خواهد 
جریان  درونی  کرد:انسجام  خاطرنشان  قزوین  استاندار   . بود 
تداوم  نیز  انتخابات  از  پس  باید  دولت  حامیان  و  اصالحات 
داشته باشد و این همگرایی به نفع همه و از جمله مدیریت 

استان است .
از  اینکه«با بیش از 5٠ سال فعالیت سیاسی  بیان  با  زاهدی 
اصالح طلبان و حامیان دولت انتظار دارم به بنده اعتماد کنند 
و این را بدانند که هیچ وقت سیاسی کار نبوده ام وبه شفافیت 
و  از ظرفیت جوانان  استفاده  به  ادامه گفت:  در  دارم.«  اعتقاد 
بانوان در عرصه های مدیریتی باور دارم و باید بستر و زمینه 

آن را فراهم کرد .
جلساتی  نیز  دولت  منتقدین  و  اصولگرایان  با  افزود:  وی 
برگزار خواهیم کرد چون نباید تک صدایی  وجود داشته باشد 
بلکه انتقادات و دیدگاههای منتقد و مخالف دولت را هم باید 

شنید.

عدم موفقیت دولت به معنی شکست جریانهای سیاسی است

لیال خدمت بین دانا
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واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

خـــــبـر  ویـژه

خبر

رادیو دانشگاهی در 
گیالن راه اندازی 
شد

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

سرعت رشد علمی ایران در دنیا اول است

نشریه  و   24 گیالن 
رادیوی  اولین   : واکنش 
رویکردی  با  دانشگاهی 
روابط  توسط  متفاوت 
راه  گیالن  دانشگاه  عمومی 

اندازی شد .
دانشگاهی  رادیوی  اولین 
کشور در سطح دانشگاه ها 
عالی  آموزش  موسسات  و 
کشور با رویکردی متفاوت 
عمومی  روابط  توسط 
اندازی  راه  گیالن  دانشگاه 
شد.  روابط عمومی دانشگاه 
توسعه  با  همگام  گیالن 
فناوری های نوین ارتباطی و 
رسانه ای، اقدام به راه اندازی 
کرده  گیالن  دانشگاه  رادیو 
است که بتواند از طریق صوت 
ارائه دهنده آراء و نظرات  هم 
رخدادهای  و  دانشگاهیان 
پژوهشی،فرهنگی  و  علمی 
سطح  در  که  دانشجویی  و 
دانشگاه رخ می دهد را پوشش 
دانشگاه  رادیو  دهد.برنامه 
شنبه  سه  هفته  هر  گیالن 
طریق  از  ها  جمعه  و  ها 
دانشگاه  سایت  و  کانال  
مخاطبین  به  گیالن  دانشگاه 
روابط  شد.  خواهد  عرضه 
از  گیالن  دانشگاه  عمومی 
به  مند  عالقه  دانشگاهیان 
دانشگاه  رادیو  با  همکاری 
دعوت به همکاری می کند.

کودکاني هستند که شبها با دیدن کارتون میخوابند و کودکاني نیز هستند که شبها در کارتون میخوابند...
آه از عدالت روزگار.. اگرمغزخالي همچون شکم خالي سروصدا میکرد ، جهان اکنون تعریف دیگري داشت ...

حتي افرادي که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست. موقع رد شدن از خیابان دو طرف آن را نگاه مي کنند . سکه هاي 
پول همیـــشه صدا دارند.. اما اسکناسها بي صدا هستند  . پس وقتي ارزش ات باال رفت بیشتر آرام و بي سروصدا باش !!.. از مــرگ نترسیـــد !

از ایــن بترسید که وقتي زنــــده اید. چـــیزي در درون شما بمیــرد . به نام نامی, انسانیت....

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمك به بیماران دست یاري  به سوي شما  عزیزان دراز 

کرده است تا بتواند بخشي از نیازهاي اعضاي تحت پوشش را تامین و برآورده سازد .
  شماره هاي حساب انجمن     01002481087003 بانك صادرات       0100039455009     بانك پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  

زیباترین جلوه نیکوکاری کمك به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران 2400 نفر

شماره حساب بانك ملی0105392855005 و   شماره حساب  بانك صادرات0102507308000- 
شماره حساب بانك رفاه222200200- و شماره کارت  6063731021759122بانك مهر ایران

تلفن    01333363539        و         01333363890

))آگهی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور(( 
جهت افزایش سرمایه  و پذیرش سهامداران جدید در صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور متقاضیان می توانند از 
تاریخ درج آگهی تا مورخه 96/07/28 با حضور در محل صندوق به نشانی الهیجان – خیابان ملت – روبروی سازمان چای 

کشور – کد پستی 43111_44197 ، نسبت به تکمیل فرآیند سهامدار شدن اقدام نمایند.

 

سال تحصلی 9٧- 96 با حضور معاون 
آموزشی وزارت علوم در دانشگاه گیالن 
 ، استادان  دانشگاه،  مدیران  با حضور  و 
جمعی از دانشجویان و مدعوین برگزار 
 ، علوم  وزارت  آموزشی  شد.معاون 
تحقیقات و فناوری در این مراسم اعالم 
کرد: در حالی که سال 1٣92 ایران از نظر 
رشد علمی مقام 25 جهان را دارا بود ، 
در مدت سه سال این جایگاه به مقام اول 

ارتقاء یافته است.
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر هم چنین 
تقارن  به  اشاره  با  خبری   نشست  در 
محرم  ماه  با  جدید  تحصیلی  سال  آغاز 
یادمان  کرد:  اظهار  مقدس،  دفاع  ایام  و 
جبهه های  در  دیروز  جوانان  آنچه  باشد 
جنگ خلق کردند، حاصل درسی بود که 

از مکتب عاشورا گرفتند و آنچه جوانان امروز 
کسب خواهند کرد حاصل درسی است که از 

رزمندگان دوران دفاع مقدس باید بیاموزند .
آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و  معاون 
با  و  قانونمداری  پرنشاطی،  واژه  سه  فناوری 
تحصیلی  سال  شعارهای  از  را  بودن  کیفیت 
سه  این  به  توجه  گفت:  و  کرد  عنوان  جدید 
واژه راهی در مسیر توسعه دانش علمی کشور 
است. شریعتی نیاسر تعداد کنونی دانشجوبان 
در  دانشجو  هزار   9٧ را  کشور  در  دکتری 
در  افزود:  و  کرد  عنوان  مختلف  رشته های 
سال تحصیلی جدید 24 هزار و 4٠٠ نفر در 
مقطع دکترا در رشته های مختلف در دانشگاه 
های کشور پذیرش شده اند. وی از اختصاص 
به  تسهیالت  ارائه  برای  تومان  میلیارد   11٠
دانشجویان دکترا خبر داد و گفت: با اختصاص 
 ٧٠٠ حدود  ماهانه  جاری  سال  در  مبلغ  این 
با  دانشجویانی  ویژه  تسهیالت  تومان  هزار 
ارائه  روزانه،  دکتری  جمله  از  خاص  شرایط 
می شود. وی تعداد دانشجویان مقطع لیسانس 

در سال تحصیلی جدید را بیش از ٣٧5 هزار 
نفر و دانشجویان مقطع فوق لیسانس را افزون 
بر ٣25 هزار دانشجو  اعالم کرد و  با اشاره 
ارائه 15 مورد توصیه برای دانشجویان در  به 
آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: با رعایت 
بهتر،  نظم  بیشتر،  نشاط  زمینه  یادشده،  موارد 
کیفیت  ارتقاء  و  دانشجویان  بیشتر  اثرگذاری 
تری  جدی  و  مثبت  مطلوب،  آثار  فعالیت ها 

فراهم می شود.
برنامه   8٠٠ اینکه  بیان  با  نیاسر  شریعتی 
درسی، طی دو سال گذشته در کشور بازنگری 
رویکرد  با  کار  این  کرد:  تصریح  است،  شده 
کارآفرینی صورت گرفته است تا زمینه منطبق 
شدن دروس را با نیازهای جامعه فراهم کند .

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون 
با  تعامل  در  باید  ها  دانشگاه  گفت:  فناوری 
جامعه گام بردارند و تحقیقات دانشگاهی نیز 

با هدف رفع مشکالت جامعه باشد.
علمی  رشد  سرعت  به  اشاره  با  وی 
دانش  تبدیل  به  توجه  ضرورت  و  کشورمان 

دانش  تولید  کرد:  اظهار  فناوری  و  اختراع  به 
این  با  اما  است  مقاله خوب  انتشار،  لحاظ  به 
را  جامعه  مشکالت  درصد  چند  که  موضوع 

مرتفع می کند، فاصله داریم. 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  آموزشی  معاون 
های  پروژه  از  بسیاری  کرد:  تصریح  فناوری 
فاصله  جامعه  نیازهای  با  تکمیلی  تحصیالت 
هدف  با  دانشگاهی  تحقیقات  بایستی  و  دارد 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  جامعه  مشکالت  رفع 
گیرد. وی با بیان این که دانشجویان باید برای 
تامین  گفت:  باشند،  داشته  آرامش  تحصیل 
آمایش  طرح  در  دانشجویان  اولیه  نیازهای 

مطرح شده تا هدفمند به تحصیل بپردازند.
شریعتی نیاسر در ادامه با اشاره به موضوع 
به جای  این که  بیان  با  و  صندلی های خالی 
ببریم،  نام  مازاد  های  صندلی  به  باید  خالی 
و  استانداردها  گرایی،  ماموریت  اگر  افزود: 
ظرفیت ها را مطابق با نرم بین المللی تعریف 
کنیم، دیگر به آن معنی صندلی خالی نخواهیم 
داشت.وی با اشاره به اینکه طرح آزمون حرفه 

ای تخصصی در دست تدوین است.
آزمون حرفه  طرح  داشت:  اظهار   ،
است  تدوین  دست  در  تخصصی  ای 
التحصیالن  فارغ  آن  اساس  بر  که 
دانش  بقیه  از  را  های خوب  دانشگاه 

آموختگان تمیز می دهیم.
وی یاد آور شد: باید کاری کنیم که 
بخشی از بازار کار به این باور برسند 
های  دانشگاه  آموختگان  دانش  که 
مشکالت  از  بخشی  توانند  می  برتر، 
را مرتفع کنند. استفاده از ظرفیت های 
مورد  دیگر  موضوع  خیرین  خوب 
در  که  بود  علوم  وزیر  معاون  توجه 
این باره توضیح داد: هر چه می توانید 
خیرین را برای کمک به آموزش عالی 
با بیان این که دانشگاه  تشویق کنید. وی 
گیالن در راستای ایجاد بسترهای ورود خیرین برای 
 ، برداشته  خوبی  های  گام  دانشگاه  این  به  کمک 
باید منابع مالی کشور را به سمت و  تصریح کرد: 
سوی اعتالی آموزش به ویژه آموزش عالی هدایت 
چیان  ابریشم  از  قدردانی  با  نیاسر  کنیم.شریعتی 
قدردان  باید  کرد:  اظهار  گیالن  دانشگاه  خیرین  از 
انسان هایی باشیم که سرمایه شان را برای توسعه 
روایتی  به  اشاره  با  گذارند. وی  می  عالی  آموزش 
از امام علی )ع( بیان داشت: کنجکاوی، جلوگیری 
بودن،  کار و هدفدار  در  نیت  در وقت،  اسراف  از 
دوست یابی سازنده برای رشد علم و توکل بر خدا 
قرار  بایستی همواره مورد توجه  مواردی است که 
گیرد. وی رمز موفقیت یک جوان را اخالق مداری 
و با خدابودن دانست و اظهار کرد: توجه به دروس 
از دیگر مواردی است که  اختیاری در دانشگاه ها 
دانشجویان بایستی به آن توجه کنند. دکتر شریعتی 
نیاسری تعداد مراکز آموزش عالی در کشور را 
2 هزار و 8٠٠ مرکز عنوان و اظهار کرد: چهار 
میلیون و 4٠٠ هزار جمعیت دانشجویی نیز در 

کشور مشغول به تحصیل هستند.

فضای مجازی و 
مادر من...

مادرم گوشی اندروید ندارد
ولی همیشه در دسترس ماست . از 
بازار هیچ گزینه ای را دانلود نمی کند 
برای  را  داغ  نان  هنوز  زنبیل  با  .ولی 
صبحانه تهیه می کند. محبتش همیشه 

بروز است 
تب کنم، برایم می میرد . هرگز بی پاسخم نمی گذارد 

درد دلم را گوش می دهد 
سایلنت نمی کند 
دایورت نمی کند

تا ببیند سردم شده؛  الیک نمی کند 
پتو را به رویم می کشد.

مادرم گوشی اندروید ندارد 
تلفن ثابت خانه ی ما به هوای مادرم وصل است هنوز من بیرون باشم 

دلشوره دارد 
زنگ می زند. ساعت آف مرا چک نمی کند 

فقط غر می زند 
که مبادا چشم هایم درد بگیرد. فالوورهای مادرم

من، خواهرها و برادرهایم هستیم. اینستاگرام ندارد 
ولی هنوز دایرکت ما بچه ها با مادرمان همان فضای آشپزخانه است. و 
درد دل هایی از جنس مادرانه. ولی مادرمان چند سالی است خیلی تنهاست

چون ما گوشی مان اندروید است 
بله ما اینترنت داریم . تلگرام داریم 
واتساپ داریم  . اینستاگرام داریم 

کال کار داریم.وقت نداریم
 . زند  می  وقتی صدایمان  مادر  به  ما  لحظه صبر کن« شده جواب  »یک 

چقدر این مادرها مهربانند
من در عجبم با چقدر صبر و تواضع و مهر و محبت 

میتوان » مادر » بود؟

چند نکته از این معنا.....

استاندار سابق از مردم حاللیت خواست
می  الزم  برخود  وسیله  بدین 
دانم از تمامی بزرگان، فرهیختگان 
و نمایندگان محترم مردم گیالن در 
احزاب،  اسالمی،  شورای  مجلس 
ستادهای  و  سیاسی  ها  شخصیت 
در  که  عزیزانی  همه  و  انتخاباتی 
استان  استاندار  انتخاب  فرآیند 
قرار  لطف  مورد  را  بنده  گیالن 
کردند  حمایت  و  همراهی  و  داده 
حضرت  از  ویژه  به  کنم.  تشکر 
ولی  معزز  نماینده  قربانی  اهلل  آیت 
دلسوزانه  که  گیالن  استان  در  فقیه 
رهنمودهای مشفقانه ای به تصمیم 
از  همچنین  و  داشتند  گیرندگان 
نوبخت  دکتر  جناب  های  حمایت 

و  جمهور  رییس  محترم  معاون 
همراهی شورای هماهنگی و جبهه 
اصالح طلبان گیالن و چهره های 
ساکن  گیالنی  سیاسی  شاخص 
تهران و فعاالن رسانه ای و مدنی 
که بنده را گزینه خود برای تصدی 
انتخاب  گیالن  استانداری  پست 
و  کرده  تشکر  ،صمیمانه  کردند 
مراتب قدردانی ام را تقدیم نمایم.  
منصوب  استاندار  که  است  امید 
بی  اجماع  این  از  بتواند،  دولت 
بدیل پیش آمده برای نیل به توسعه 
کرده  استفاده  استان  جانبه  همه 
فعاالن  تمامی  باالی  ظرفیت  از  و 
اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 

و  صادق  ای  رسانه  و  فرهنگی 
و  برده  بهره  گیالن  در  گرا  توسعه 
با بهره مندی از یاریشان استان درد 
به  نزدیکتر  گام  یک  را  ما  کشیده 

ساحل امن توسعه برساند .

 در پایان به آقای ساالری برای 
گیالن  استانداری  پست  تصدی 
ایزدمنان  درگاه  از  و  گفته  تبریک 
برای ایشان آرزوی موفقیت  دارم.

لطفا،حتما بخوانید....


