
دولت  رئیس   
دوازدهم 15 آذر ماه در 
سفر به استان زادگاهش 
خصوص  در  سمنان 
خزر  دریای  آب  انتقال 
مطالبی  سمنان  کویر  به 
عنوان و حمایت دولت 
را مطرح کرد. بالفاصله 
این طرح  به  ها  واکنش 
بود  مطرح  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  دوره  از  که 
کاربران  شد.  گسترده  نشریات  و  مجازی  فضای  در 
فضای مجازی به خصوص دوستداران محیط زیست 
استان  های  نماینده  از  یکی  و  ایران  شمال  مردم  و 
مازندران در این خصوص انتقادها و مخالفت هایشان 
را با صراحت عنوان کردند که جای تقدیر دارد.آقای 
همیشه  خلیج  که خزر،  داند  می  درستی  به  روحانی 
فارس نیست که به آبهای آزاد راه داشته باشد و مانند 
یک کاسه بزرگ است که اگر هر وقت با کمبود آب 
 ، کنیم  برداشت  باال  حجم  در  آن  از  شدیم  مواجه 
سرنوشت دریاچه ارومیه برای این بزرگترین دریاچه 

جهان  هم تکرار می شود.
اینکه خزر دچار کم آبی و مشکالت ناشی از آن 
باشد یک سوی مساله است و موضوع مهم تر به هم 
خوردن سریع شرایط محیط زیستی ، نابودی بخشی 
از جنگل های شمال وتغییرات آب و هوایی در خطه 
را   موضوع  این  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  شمال 
،محیط زیست  آبخیزداری  از کارشناس های  جمعی 
و جغرافی دانها به صراحت اعالم کرده اند.  به همین 
عنوان  از  قبل  کشور  مسئوالن  است  شایسته  جهت 
یک موضوع با این اهمیت باال و پر هزینه،  روی آن 
مطالعات بیشتری کنند، ضمن آنکه اجرای این طرح با 
شرایط بودجه ای کشور و مشکالت شدید اقتصادی 
به  اساسا نشدنی است. خزر در سالهای 1376   مردم 
مدت 25 سال شاهد یک عقب نشینی بود » پیش از آن 
است  ممکن  و  بود«  کرده  تجربه  را  شرایطی  چنین  هم 
این عقب نشینی به صورت چرخه ادامه داشته باشد و با 
برداشت زیاد آب ازآن مشخص نیست چه بر سر این 

دریاچه خواهد امد. 

خزر، کویر سمنان و 
واکنشهای تند افکارعمومی

رسمقاهل

مجید محمدپور- نویسنده، روزنامه 
نگار و مدرس دانشگاه

مدیریت نشریه ی منطقه ای » واکنش« حامی محیط زیست و نهضت کتابخوانی در کشور
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ادامه مطلب ... 
 1370 دهه  اواخر  نگارنده 
 « عنوان  با  کتابی  تالیف  با 
می  پیشروی  هم  باز  خزر 
آب  نوسان  به  نسبت  کند« 
این دریا هشدار داد و اکنون 
که  داده می شود  هم هشدار 
طرح فوق حتی اگر قابل اجرا 
توجیه   ، عالمانه  باشد،  هم 
محیط  ضد  و  نبوده  پذیر 
اقلیمی  تغییرات  و  زیست 
بود.  خواهد  ایران  شمال  در 
است  شایسته  حال  عین  در 
در شمال  اجرایی  مدیران  که 
استان  نمایندگان سه  و  ایران 
بدون  را  نظرشان  هم  شمالی 
مالحظات سیاسی و جناحی 

عنوان کنند. یا علی مدد

فرهنگ  وزیر  تقدیر  لوح 
گذشته  روز  اسالمی،  ارشاد  و 
ساالنه  تخصصی  نشست  در 
این  عمومی های  روابط  مدیران 
»مدیر  مصفا  قاسم  به  وزارت 
اداره کل فرهنگ  روابط عمومی 
اهدا  گیالن«  اسالمی  ارشاد  و 

شد.
ساالنه  تخصصی  نشست 
عمومی  روابط  مدیران 
و  سازمان ها  معاونت ها، 
فرهنگ  وزارت  استان های 
روزهای  اسالمی،  ارشاد  و 
 12 و   11 دوشنبه  و  یکشنبه 
ساری  شهر  در  جاری  آذرماه 
شد.  برگزار  مازندران(  )استان 
در پایان این نشست، از روابط 
فرهنگ  ادارات  عمومی های 
استان  چهار  اسالمی  ارشاد  و 
وزیر  تقدیر  لوح  و  شد  تقدیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط 
وزیر  »مشاور  امیرزاده  همایون 
عمومی  روابط  مرکز  رئیس  و 
فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و 
و ارشاد اسالمی به مدیران این 

روابط عمومی ها اهدا شد.
عباس  سید  تقدیر  لوح  در 
صالحی »وزیر فرهنگ و ارشاد 
قاسم  به  خطاب  اسالمی« 
و  عمومی  روابط  »مدیر  مصفا 
اطالع رسانی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان گیالن« آمده 
است: تالش برای آگاهی رسانی 
ادارات  فعالیت ها و عملکرد  از 
و  فرهنگ  وزارت  استانی  کل 
ارزشمند  گامی  اسالمی،  ارشاد 
در راستای تحقق شعار محوری 
تهران  »ایران،  برنامه  کالن  و 
عمومی  افکار  تنویر  و  نیست« 
مخاطبان  آگاهی  ارتقای  و 
فرهنگ  عرصه  فرهیخته 
بر  که  می شود.اکنون  محسوب 
اساس ارزیابی های مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی در بخش 
گزارش  در  زیرپورتال  و  خبر 
به  نائل   13٩6 سال  بازخورد 
نخست  و  دوم  رتبه های  کسب 
مجدانه  کوشش  از  شده اید، 
جناب عالی و همکارانتان و نیز 
مدیرکل محترم استان که زمینه 
این موفقیت را فراهم کرده اند، 

صمیمانه قدردانی می کنم.

2
سه شنبه 20 آذر  1397/ شماره 699

گوناگون

ادامه سرمقاله

خبر

استاندار گیالن با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 30 درصد درآمد شهرداری ها از طریق 
برای  از طریق تخلف های ساختمانی  تأمین می شود، گفت: کسب درآمد  ماده 100  کمیسیون 

شهرداری ها کاماًل ناپایدار و بسیار نگران کننده است .
دکتر مصطفی ساالری در نشست آموزشی اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری های استان 
کمیسیون  این  سوی  از  صادره  تصمیم های  شد،  برگزار  استانداری  غدیر  سالن  در  که  گیالن 
از  تخلف  هرگونه  از  جلوگیری  گفت:  و  دانست  اثرگذار  بسیار  شهری  منظر  و  سیما  در  را 
از اهداف تشکیل کمیسیون ماده  طرح های جامع، تفصیلی و قوانین موجود در حوزه شهری 

100 شهرداری ها است.وی با بیان اینکه هرگونه تخلف در ساخت و ساز شهری منجر به تشدید 
ترافیک و تغییر در سیما و منظر شهر ها می شود،اضافه کرد: هرگونه ضابطه فروشی و منتهی کردن 

آرا به پرداخت جریمه منجر به افزایش سطح تخلفات می شود.
ساالری بر ضرورت عمل به اهداف تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها از سوی اعضا 
تأکید و تصریح کرد: فرمانداران در سطح شهرستان ها با همکاری دستگاه های نظارتی در بررسی 

نحوه عملکرد کمیسیون ها و پیشگیری از وقوع تخلف های ساختمانی با جدیت ورود کنند.

واکنش
خزر، کویر سمنان 

و واکنشهای تند 
افکارعمومی

تقدیر وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 

از روابط عمومی 
ارشاد گیالن 

دولت تدبیر ویژه کند

استاندار گیالن: درآمدزایی از محل تخلف های ساختمانی نگران کننده است

زندگی برای قشرهای حقوق بگیر 
ها«  بازنشسته  کارمندان،  کارگران،   «
بسیار سخت شده است و کارشناس 
و  تحقیق  براساس  اقتصادی  های 
در  دارند،   می  اعالم  ها  بررسی 

ماههای 
می  تر  سخت  شرایط  این  آینده 
دولت  رئیس  حال  همین  در  شود. 
و  برنامه  رئیس   ، وی  اول  معاون   ،
دارند،  می  اظهار  وزیران  و  بودجه 
کاالها و نیازهای ضروری مورد نیاز 
و دالر 4200  نرخ مصوب  با  مردم  
برای  که  امسال  برای  تنها  نه  تومان 

سال آینده هم تامین شده است.!
در  فردی  هر  از  بهتر  دولتمردان 
جامعه آگاهند، ارزش پول ملی تا چه 
میزان تنزل یافته ، تورم و بیکاری  و 
ناهنجاریها افزایش و قیمت ها تا چه 
حد باال رفته و بی تردید فقط اظهار 
و  کند  نمی  کفایت  سخنرانی  و  نظر 
نابسامان  و  اشفته  اوضاع  این  باید 
را سامان داد هر چند صبر و تحمل 

مردم ما خیلی زیاد باشد.

داشته  دلسوزی  کالم  در  اینکه 
باشیم ، اما در حوزه مدیریت حاضر 
به برکناری حتی یک وزیر و استاندار 
فریب  واقع  در  نباشیم  فرماندار  و 
این کار  افکار عمومی است و مردم 
شما را به خوبی درک کرده و نسبت 
به عمل و سخن شما بی اعتماد می 
به  که  استانداری  و  وزیر  هر  شوند!. 
هر علتی حتی بازنشستگی کنار رفته 
یا استیضاح می شود، در جایی معادل 
همان پست و سمت قبلی، گاه با  در 
می  کار  به  مشغول  بیشتر  آمدهای 
بگویند  خودشان  دولتمردان  شود. 
مردم  معیشت  و  اقتصاد  در  ،چگونه 
و ترمیم جایگاه پول ملی  اصالحاتی 

انجام خواهد شد.
دست  در  بازار  همه  عمده  بخش 
نظارت  و  هاست  دالل  و  ثروتمندان 
و کنترل الزم  هم نیست و مردم فقط 
شب  تا  صبح  ناخواسته  یا  خواسته 
آنکه  زنند بدون  به حق غر می  البته 

نیتجه بخش باشد.!
تغییر  با  باید  امید  و  تدبیر  دولت 
اجرایی  و  ریزی  برنامه  با  و  نیروها 
به  را  فضا  این  ویژه  تدابیر  کردن 
این  غیر  در  کند  عوض  سرعت 

....!!؟ اقایان متوجه این معنا  صورت 
به  غیررسمی  دالر  که  زمانی  باشند، 
داخلی  بازار   ، تومان رسید  1۸ هزار 
و کاالهای وارداتی بیش از این نرخ 
گران شد و اکنون که به کمتر از 11 
هزار تومان رسیده، قیمت ها باز هم 

در حال صعود است- چرا !!
بعنوان مدیر رسانه با بیش از سه و 
نیم دهه سابقه، استاد علوم ارتباطات 
دستگاه  در  که  کسی  و  دانشگاه   در 
قضایی، وزارت نفت و ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی سابقه خدمت داشتم 
وزرا،   ، اقتصادی  تیم  و  دولت  به  
گذار  تاثیر  مسئوالن   و  استانداران 
و  دلسوزانه  توصیه  مردم  زندگی  بر 
بردارانه دارم ، وضعیت آحاد جامعه 
را در عمل درک  و برای رفاه شهری 

و روستایی اقدام کنند.
ادامه  بد  روند  این  ندهید  اجازه   
یابد و بد تر آنکه طبق پیش بینی ها 

در ماه های آینده و سال ٩۸ بدتر هم 
بشود.  

سال  اردیبهشت  در  دارم  خاطر  به 
با  مبارزه  ستاد  در  که  زمانی   13۸2
می  کشورخدمت  اقتصادی  مفاسد 
کردم، حضرت آقا فرمان هشت ماده ی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کردند. 
درهمان زمان تا امروز بارها و بارها 
استانی  و  پایتخت  های  درروزنامه 
نوشتم، اگر دستگاه قضایی و دولت ها 
فقط به این فرمان درست عمل کنند » 
مردم شاهد گرانی های لجام گسیخته 
بر  از کشور رخ  فساد  و  بود  نخواهند 

می بندد. 
زیاد  بسیار  و  را سر سخت  نظارت 
کنید ،با ثروت اندوزان، دالل ها، گران 
انقالب  برخورد  فروشان  کم  فروشان، 
تا  به مردم اطالع رسانی کنید  کرده و 

اعتماد عمومی بر گردد.   یا علی مدد

خبر

خبر

گیالن 24 و نشریه واکنش: سرپرست شهرداری رشت 
جلسات  تشکیل  ضرورت  بر  درآمدی  کمیته  جلسه  در 
چه  هر  پیگیری  و  منطقه  زایی  درآمد  ارتقاء  هدف  با 
بیشتر وضعیت مطالبات تاکید و خواستار دریافت سریع 

مطالبات کمیسیون 100 شد. 
های  پرونده  بدهی  به  اشاره  با  مست  بهار  علی 
کرد:  عنوان  رشت  شهرداری  به   100 ماده  کمیسیون 
شهرداری مکلف است هر چه زودتر نسبت به اخذ طلب 

خود از این پرونده ها اقدام کند. 
 سرپرست شهرداری رشت در ادامه افزود: ارائه آمار 
واحدهای  کلیه  معرفی  و  شناسایی  تجاری،  بدهکاران 
گزارش  تهیه  جهت  منطقه  سطح  مجاز  غیر  تجاری 
اخذ  جهت  صد  ماده  کمیسیون  به  ارجاع  و  کارشناسی 
و  ساخت  تخلفات  تمامی  شناسایی  همچنین  و  تصمیم 

سازها باید در دستور کار قرار گیرد. 
 بهارمست عنوان کرد: مالکین پرونده هایی که مشمول 
تبصره 2 و 3 شدند باید با مراجعه به شهرداری جرائم 
خود را پرداخت کنند که این امر محقق نمی شود مگر اینکه 
شهرداری در این امر مهم دخیل باشد. وی در پایان افزود: 
وصول به موقع درآمدهای پیش بینی شده، مدیریت منطقه را 
در ارائه خدمات کارآمد و مکفی و نیز تحقق اهداف، برطبق 
برنامه های تدوین شده یاری  می نماید لذا بسیار ضروری 
مطالبات  شدن  معوق  در  مؤثر  عوامل  می رسد،  نظر  به 
شهرداری شناسایی شده و راهکارهایی جهت چگونگی 

وصول آن پیشنهاد و اجرا شود. 

و  مدیره  هیات  رییس  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن   
منطقه  عمرانی  پروژه  از  بازدید  در  سازمان  مدیرعامل 
و  بندری   ، گردشگری  جدید  طرح  پنج  کرد:  اعالم 
بهره  به  انزلی  آزاد  منطقه  امسال در  پایان  تا  زیرساختی 
برداری می رسد . به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد انزلی ، وی ضمن بازدید و بررسی روند اجرای 
پروژه های عمرانی و گردشگری منطقه از افتتاح این پروژه های 
زیرساختی تا پایان سالجاری  خبر داد .  پروژه های سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در مجتمع بندری کاسپین از جمله اسکله جدید 
و انبارهای سرپوشیده به مساحت 10 هزار متر مربع ،مخازن جدید 
زیرساختی  های  پروژه  از  بخشی  نفتی  اسکله  و  روغن  غالت، 
بازدید  اساس  این  بر  گرفت.   قرار  بازدید  مورد  بود  بندری 
منظوره  چند  اسکله  در  بندری  خدمات  انجام  روند  از 
سازمان و همچنین طرح  توسعه پسکرانه بندرکاسپین  و  محل 
احداث اسکله جدید  رو رو در مجتمع بندری کاسپین که عملیات 
های  برنامه  دیگر  از  آغاز خواهد شد   آینده  ابتدای سال  احداث 

این روزبود . 

طلب پرونده های 
کمیسیون ماده 

100 سریع اخذ شود 

5 طرح جدید 
گردشگری 

امسال در منطقه آزاد افتتاح 
می شود 

سرپرست شهرداری 
رشت، 

رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان ،

اولویت اشتغال در راه آهن با گیالنیها است 

استاندار  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
از  شده  مطرح  دغدغه های  بیان  گیالن 
سوی امامان جمعه را مطالبه به حق مردم 
شمال  راه آهن  گفت:نیروهای  و  دانست 
از طریق یک فرآیند رقابتی و با اولویت 

گیالنیان جذب می شوند. 
دیدار  در  ساالری  مصطفی  دکتر   
شهرستان  جمعه  امامان  و  فرماندار  با 
آهن  راه  راه،  آزاد  وجود  افزود:  رودبار 
علیرغم  رودبار  مردم  برای  رودخانه  و 
و  فرصت  عنوان  به  مشکالت  برخی 
امیدواریم  که  می شود  محسوب  نعمت 
بخشی  صحیح  برنامه ریزی  و  تدابیر  با 

از این مشکالت حل شود. وی به ایجاد 
توقفگاه راه آهن در شهرستان رودبار نیز 
اشاره کرد و خاطر نشان کرد: اهتمام ما 
عمرانی  پروژه های  در  تا  است  این  بر 
دغدغه های مردم منطقه را درنظر بگیریم 

و با جدیت دنبال کنیم. 
وجود  به  اشاره  با  گیالن  استان   
در  مختلف  صنایع  و  کارخانجات 
برگزاری  با  افزود:  رودبار  شهرستان  
تولید  موانع  رفع  کارگروه  مستمر جلسه 
و رونق اشتغال می توانیم گام های موثری 
تولیدکنندگان  راستای رفع مشکالت  در 

برداریم. 
با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده   
صورت گرفته  برنامه ریزی های  به  اشاره 
سدآیت اهلل  پشت  ساکنان  درخصوص 
فراهم  بستری  تالشیم  در  گفت:  بهجت 
و  زمین  گذاشتن  دراختیار  با  تا  کنیم 
مجاورت  در  احداث  در جهت  حمایت 
زیرساختی  امکانات  دارای  مسیرهای 

همچون آب، برق و گاز برای سکونت و 
حفظ شغل کشاورزی و دامپروری، این 

عزیزان به شهرها مهاجرت نکنند. 
به  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
تدوین دستورالعمل 30 ماده ای در جلسه 
حضور  با  استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
دستگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی در 
برداشت  و  رودخانه ها  ساماندهی  جهت 
این  اظهار داشت:   اشاره کرد و  مصالح 
دستورالعمل طی این هفته ابالغ می شود 
درخصوص  ها  شهرستان  سطح  در  و 
طرح های مختلف چندمنظوره با اولویت 
محوریت  با  کشاورزی  آب  تأمین 
فرمانداران و در کمیته ای 7 نفره تصمیم 

گیری می شود. 
برنامه  قانون  مجوز  اعطای  به  وی   
درخصوص  استان ها  به  توسعه  ششم 
برای  معادن  شورای  در  تصمیم گیری 
مصالح  ارزش  درصد  یک  از  استفاده 
برداشتی در استان و شهرستان ها نیز اشاره 

منابع  این  کرد  هزینه  نحوه  گفت:  و  کرد 
شهرستان ها  ریزی  برنامه  کمیته  طریق  از 
این  به زودی دستورالعمل  تعیین شده که 

اقدام به شهرستان ها ابالغ می شود. 
ارائه  به  لزوم توجه  بر  استاندار گیالن   
خدمات مطلوب درمانی و بهداشتی تأکید 
رعایت  جهت  در  داشت:  اظهار  و  کرد 
سطح بندی تأمین پزشک در مناطق رودبار 
تأکید  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  مجدداً 
وی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  تا  می کنم 
اغلب  در  مهر  مسکن  اینکه  به  اشاره  با 
اتمام  به  کشور  شهرستان های  و  استان ها 
رسیده یا رو به اتمام است گفت: در برخی 
به  پروژه  این  احداث  جانمایی  مناطق  از 
خوبی صورت نگرفته بود که مشکالتی را 

در برداشته است. 
 در این نشست هریک از امامان جمعه 
به بیان مشکالت و پیشنهادات در راستای 
رودبار  شهرستان  مردم  دغدغه های  رفع 

پرداختند.

از  یکی  تراموا  پروژه  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
بوده و شبانه  اولویت های شهرداری رشت  مهمترین 
روز در تالش هستیم این پروژه تا پایان دولت به بهره 

برداری برسد.  به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی 
محبتی  رسانه های شهرداری رشت، محمد  با  ارتباط 
گفت  در  رشت  شهرداری  شهری  قطار  پروژه  مدیر 
قطار شهری  پروژه  اجرای  روند  به  اشاره  با  گویی  و 
)تراموا( در رشت ضمن قدردانی از زحمات اعضای 
شهرستان  شریف  مردم  نمایندگان  اسالمی،  شورای 
سرپرست  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت 
از  یکی  تراموا  پروژه  داشت:  اظهار  رشت  شهرداری 
بوده و شبانه  اولویت های شهرداری رشت  مهمترین 
روز در تالش هستیم این پروژه تا پایان دولت به بهره 

برداری برسد. 
یک  سوی  از  شده  انجام  مصاحبه  به  اشاره  با  وی 
نماینده مردم رشت در مجلس مبنی بر تعلل شهرداری 
شهری  قطار  بودجه  دریافت  برای  اسالمی  شورای  و 

جناب  مساعدت  و  دغدغه  از  تشکر  با  کرد:  اظهار 
ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان  سایر  و  نژاد  کوچکی 
دریافت  برای  رشت  شهرداری  رسانم؛  می  عرض  به 
از  نظر  مورد  حساب  شماره  شده  تصویب  بودجه 
وزارت اقتصاد و دارایی درخواست نموده و اداره کل 
مربوط  مستندات  گیالن  استان  دارایی  امور  و  اقتصاد 
سایر  رشت،  شهرداری  را  حساب  شماره  دریافت  به 
جمع  استان  های  شهرداری  و  اجرایی  های  دستگاه 
آوری و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کرده است 
این  خانه  وزارت  از سوی  شده  گرفته  ایرادات  با  که 

مستندات برگشت خورده است. 
شهرداری  و  اسالمی  شورای  کرد:  تصریح  محبتی 
شهرستان  محترم  نمایندگان  توسط  پیگیری  با  رشت 
مربوط  مستندات  گذشته  هفته  ملت،  خانه  در  رشت 

به دریافت شماره حساب از خرانه کشور را به وزارت 
اقتصاد و دارایی ارسال و نامه مربوطه نیز به بانک مرکزی 

ارسال شده است. 
تاکید کرد:  مدیر پروژه قطار شهری شهرداری رشت 
شهری  قطار  پروژه  بودجه  دریافت  در  تاخیر  علت 
سوی  از  مرکزی  بانک  حساب  شماره  فقدان  به  مربوط 
وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی است و 
شهرداری و شورای اسالمی رشت هیچ کوتاهی در این 

زمینه انجام نداده است. 
وی عنوان کرد: هفته گذشته نیز هیئت سرمایه گذاری 
از چین و مشاوران پروژه قطار شهری از روند اجرا این 

پروژه در رشت دیدن کرد. 

استاندار مطرح کرد، 

مدیر پروژه قطار شهری شهرداری رشت، 

دریافت بودجــــه قطار شهری به دلیل بروکــــــــــــراسی اداری است 

زهرا رضائی

زهرا رضائی

            بازار آشفته قیمت ها،

مجید محمدپور - نویسنده، 
روزنامه نگار و استاد علوم 

ارتباطات

زهرا رضائی

زیباترین جلوه نیکوکاری کمک به بیماران 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی است  ، تعداد بیماران ٢400 نفر

شماره حساب بانک ملی010٥39٢٨٥٥00٥ و   شماره حساب  بانک صادرات010٢٥0730٨000- 
شماره حساب بانک رفاه٢٢٢٢00٢00- و شماره کارت  60637310٢17٥91٢٢بانک مهر ایران

تلفن    01333363٥39        و         01333363٨90

قابل توجه خیـرین بزرگوار و مردم عزیـز
 انجمن تاالسمي استان گیالن با 1400 بیمار ازبزرگترین نهادهاي غیر دولتي استان است و براي کمک 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     0100٢4٨10٨7003 بانک صادرات       01000394٥٥009     بانک پارسیان

   باسپاس فراوان      شماره تماس انجمن :   33331300 - 013    و   09111347477   -  آقاي زاهدي مدیر عامل  
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گوناگون
واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
و  شورا ها  کمیسیون  سخنگوی 
امور داخلی مجلس با بیان اینکه 
همسازن سازی حقوق کارمندان 
قراردادی با کارمندان پیمانی و 
رسمی در شرایط فعلی به دلیل 

بار مالی زیاد امکانپذیر نیست
سخنگوی  سلیمی  اصغر 
امور  و  شورا ها  کمیسیون 
امکان  درباره  مجلس،  داخلی 
کارمندان  حقوق  همسان سازی 
پیمانی  کارمندان  با  قراردادی 
طرح های  گفت:  رسمی  و 
در  موضوع  این  شبیه  مختلفی 
نوبت رسیدگی در کمیسیون ها 
وجود  مجلس  علنی  صحن  و 
به  آن ها  از  بسیاری  که  دارد 
دلیل داشتن بار مالی بالتکلیف 
وی  است.  مانده  مسکوت  و 
کشور  فعلی  شرایط  افزود: 
مختلف  مشکالت  دلیل  به 
و  تصویب  امکان  اقتصادی 
اینچنینی  طرح هایی  اجرای 
همسان سازی  خصوص  در 
ندارد.  را  کارمندان  حقوق 
شورا ها  کمیسیون  سخنگوی 
تصریح  مجلس  داخلی  امور  و 
توان  عماًل  دولت  چون  کرد:، 
بار مالی چنین  امکان تحمل  و 
شورای  و  ندارد  را  طرحی 
بار  که  موضوعاتی  هم  نگهبان 
باشد  داشته  دولت  برای  مالی 
به  عماًل  کرد  نخواهد  تأیید  را 
چنین  اجرایی  می رسد  نظر 
نخواهد  امکانپذیر  موضوعی 

بود. 

خبر

خبری ناخوشایند 
برای قرار دادی ها!!

تعداد بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی گیالن در مهرماه بیش از 1500 نفر افزایش یافت 
پایان مهرماه سالجاری تعداد  تا  اینکه  به  اشاره  با  تامین اجتماعی گیالن  . جمیل حق پرست مدیرکل 
40۸151 نفر بیمه شده اصلی و 121635 مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی استان میباشند 
افزود : این تعداد بیانگر رشد بیش از 1500 بیمه شده اصلی و ملحق گردیدن افزون بر 750 مستمری 

بگیر در مهرماه سالجاری به جرگه خانواده بزرگ تامین اجتماعی گیالن میباشد .
 ایشان با بیان اینکه در کنار بیمه اجباری کارگران ، امکان برخورداری از خدمات و تعهدات برای 
تمامی شهروندان در قالب بیمه های مشاغل آزاد ، اختیاری و... فراهم میباشد اذعان داشت : درمهرماه 
امسال تعداد 423 نفر به بیمه شدگان مشاغل آزاد پیوسته اند که ازاین بین 2۸5 نفر بانوانی میباشند که 

از پوشش بیمه زنان خانه دار برخوردار گردیده اند .  مدیرکل تامین اجتماعی گیالن همچنین بیمه اتباع 
خارجی و بیمه ایرانیان خارج از کشور را نیز در زمره دیگر خدمات این سازمان معرفی نموده وخاطر 
جذب  و  پذیرش  انجام  و  ای  بیمه  های  مشاوره  انجام  آماده  استان  گانه   2۸ واحدهای  ساخت  نشان 
شهروندان بمنظور استفاده از مزایای بیمه ای را دارا میباشند . هم اکنون236 هزار و 715 بیمه   شده 
اجباری ، 60421 بیمه شده مشاغل آزاد ، 25٩۸0 بیمه شده اختیاری ، 31504 کارگر ساختمانی و 31٩51 
راننده بزرگنرین گروههای بیمه ای و ۸24٩7 بازنشسته ، 6701 ازکارافتاده و 32437 بازمانده نیز مستمری 
بگیران تامین اجتماعی گیالن را تشکیل و ماهانه بابت ارائه انواع تعهدات بلندمدت ، کوتاه مدت و درمان 

حدود 250 میلیارد تومان پرداخت میگردد .

 ٢٨٥ بانـوی گیالنی  به بیـمه زنان خانـه دار پیوستند 

دانشجویان درکنار علم آموزی 
مسئولیت سنگینی دارند 

واکنش

دکتر  واکنش:  نشریه  و   24 گیالن 
جامع  دانشگاه  رئیس  زاد  جمال 
همایش  در  گیالن  علمی،کاربردی 
رودسر  جامع  دانشگاه  دانشجو  روز 
سیاست  در  دانشجویان  کرد:  بیان 
مداری، سیاست ورزی و دلفی ایران، 

نقش بسزائی داشته باشند. 
همایش  این  در   زاد  جمال  دکتر 
اظهار کرد: دانشجو سرلوحه تالش و 
بازخواست است.دانشجویان خارج از 
بار مسئولیت سنگینی  جزوه و درس 

،بر دوش دارند. 
و  شک  امروز  کرد:  تاکید  وی 
پائین  پیرامون  کشور  در  ای  شبهه 
بودن دانش دانشجویان وجود دارد و 
پاسخ  باید  جوانان  شما  را  شبهه  این 
براین است  بدهید. فرض صفر غلط 
جوان  نسل  در  آگاهی  و  دانش  که 
این  جوان  نسل  وجودندارد.  امروز 
کشور بارها و بارها امتحانش را پس 
ودانش  علم  در حوزه  لذا  است  داده 
نیز باید به این شک وشبهه پاسخ دهد 
و این بار مسئولیت شماها را سنگین 

می کند. 
علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
نقشه  بر  نقدی  در  گیالن  ،کاربردی 
نقشه  در  گفت:   کشور  علمی  جامع 
آمده   2020 سال  برای  علمی  جامع 
است ،هر هفت نفر از اعضای هیأت 
علمی باید یک فن آوری علمی  ثبت 
در  باید  علمی  ه یات  سه  هر  و  کند 

بنویسد  علمی  مقاله   2  ، سال  طول 
شرایطی که حتی کشوری مانند ژاپن 
اکنون در همین  شرایط قرار دارند. . 
دانشگاه  رئیس  مرادی  مهندس 
نیز  رودسر  علمی،کاربردی  جامع 
تقدیر  و  دانشجو  روز  تبریک  ضمن 
وتشکر از حضور خانواده شهید امنیت 
» حسن عشوری«  در این همایش ،  
بصیرت،  دانشجو،تجلی  روز  گفت: 
است.  آزادی  و  ،استقالل  مظهرایثار 
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب 
و  استکبارستیزی  آرمان   : فرمودند 
از  به عنوان یکی  ، همواره  نفی ظلم 
بزرگترین درس های مکتب عاشورا ، 
برای جوانان ایران الگو بوده و خون 
شهیدانی همچون  و  دانشجویان  پاک 
تهرانی   ، شهریاری   ، روشن  احمدی 
مقدم، شهدای مدافع حرم و ... گواهی 
جوانان  طلبی  حق  و  آزادگی  سند 

ایران است.  
علمی،  جامع  دانشگاه  رئیس 
امروزه  ؛  افزود  رودسر  کاربردی 
جستن  بهره  با  کشور  دانشگاهیان 
تجربه  و  علمی  تاریخی،  میراث  از 
خودرا  مسیرحرکت   ، انقالب  گران 
اسالم  آرمانی  جامعه  درراستای 
و  کرده  آفرینی  نقش  و  انتخاب   ،

خواهند کرد.  
دانشگاه  گفت:  درادامه  مرادی 
کارآفرین  دانشجویان  باتربیت  جامع 
مومن ، انقالبی ،معتقد به آرمان ها ، 

دوستدارنظام و دارای بصیرت دینی_ 
سیاسی ، حرکت همه جانبه خود را 
در بخش های مختلف به ویژه اقتصاد 
ادامه   تر  باسرعت روزافزون  مقاومتی 

می دهد. 
درهمایش روز دانشجوی دانشگاه 
از  رودسر  کاربردی  علمی  جامع 
دانشجویان  و  نخبگان  از  تعدادی 

نمونه این دانشگاه تقدیرشد.  
دانشگاه  دانشجو  روز  همایش 

جامع علمی، کاربردی رودسر با حضور 
، رئیس دانشگاه جامع گیالن و رودسر، 
فرماندار، خانواده شهید امنیت » حسن 
عشوری « ، رئیس و شورای شهر این 
دانشگاه  رؤسای  همچنین  و  شهرستان 
های  ه یأت   ، املش  رودسرو  نور  پیام 
علمی و استادان و دانشجویان دانشگاه 
جامع علمی کاربردی شهرستان رودسر 

برگزارشد. 

خبر

خبر

خبر

 150 میلیارد 
تومان اعتبار  

به عمران شهرستان رشت 
اختصاص یافت

دانشگاه 
گیالن در 

جمع دانشگاه 
های برتر دنیا در حوزه 

مهندسی و فناوری 

آفت مگس زیتون در 
رودبار کنترل شد

شهرستان  فرمانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
شورای  جلسه  در   ، رشت  شهرستان  فرماندار  رشت،  
اسالمی  انقالب   ، تشکیل شد  فرمانداری  در  که   اداری 
را ارائه نظام نوینی مبتنی بر مردم ساالری دینی در سطح 
جهان دانست و تصریح نمود:  این انقالب، در طول 4 
با  جهانی  استکبار  با  منافع  تضاد  دلیل  به  گذشته،  دهه 
سلسله وزنجیره ای از توطئه ها مواجه گردید که تحریم 
و فشار اقتصادی شدید، آخرین حلقه ی این زنجیره بوده 
و ملت ما در حال حاضر درعرصه یک جنگ همه جانبه 

اقتصادی با سلطه جهانی و استکبار قرار دارد.
دکتر مومنی زاده، کشاورزی، گردشگری و صنعت را از 
مهم ترین ظرفیت های اقتصادی شهرستان رشت دانست و 
بیان داشت: با توجه به همسایگی با کشورهای آسیای میانه 
و وجود منظقه آزاد در استان گیالن، می توانیم بگوییم در 
عرصه بازرگانی و تجارت خارجی هم ظرفیت خوبی داریم.
وی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را ضامن خروج از 
نوسانات و فشارهای خارجی دانست و اظهار داشت: تحقق 
این امر، منحصر به مسئوالن ملی و استانی نیست ، بلکه در 
شهرستان ها ، بخش ها و روستاها نیز همه ی مسئولین باید 
در تحقق این مهم ، گام های موثری برداشته و در عین حال 

از مشارکت و همراهی مردم نیز بهره ببرند.
فرماندار شهرستان رشت ، کشاورزی را نخستین رکن 
ی  کرد:همه  بیان  و  خواند  رشت  شهرستان  اقتصادی 
مسئولین ذیربط، باید در حمایت از کشاورزی و توسعه 
ی رشته های مختلف آن و همچنین افزایش عملکرد و 
سطح ، تالش کرده و نخستین قدم در این حوزه، مدیریت 
در  اجرا  به  متعهدانه  و  مسئوالنه  اگر  که  است  آب  منابع 
کشاورزان  متوجه  را  بسیاری  خسارات  و  مشکالت  نیاید، 
خواهد نمود.وی همچنین  به لزوم رفع مشکالت واحدهای 
مقوله گردشگری  به  توجه   ، تعطیل  نیمه  یا  تعطیل  صنعتی 
بهبود  و  درآمد  افزایش  اشتغال،  فرصت  ایجاد  جهت  در 
وضعیت معیشت مردم ، پیگیری امور مربوط به تسهیالت 
خوداشتغالی در بحث روستایی، تسهیالت فراگیر و مشاغل 
و  نظام  اولویت  عنوان  به  اشتغال  بحث  به  توجه  خانگی، 
معضل  این  رفع  جهت  در  آموزی  مهارت  کسب  و  دولت 

اجتماعی تاکید نمود. 

دانشگاه  بندی موضوعی  رتبه  تایمز،  بندی  رتبه  موسسه 
های جهان را در حوزه های مهندسی و فناوری منتشر کرد 
که در رتبه بندی سال 201٩ این موسسه دانشگاه گیالن در 

این حوزه موفق به کسب رتبه 400-301  شد.
امتیاز شاخص های استنادی، درآمد صنعتی، چشم انداز 
رشته  در  گیالن   دانشگاه  آموزش  و  پژوهش  المللی،  بین 
موضوعی مهندسی و فناوری  به ترتیب ۸/53، 5/32، 1/14، 

7/11 و 3/15 است. 
صنعتی، چشم  درآمد  استنادی،  های  شاخص  امتیاز  همچنین 
رشته  در  گیالن   دانشگاه  آموزش  و  پژوهش  المللی،  بین  انداز 
موضوعی علوم زیستی به ترتیب ۸5/7، 30/7، 17/1، 11/2 و 10/2 
است. در رتبه بندی امسال دانشگاه گیالن به همراه دانشگاه 
های صنعتی شریف، مازندران و کاشان در رتبه دوم کشوری 

قرار گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
آفت مگس زیتون امسال در باغات زیتون رودبار کنترل شده 
است.  محمدی در این باره توضیح داد: با وجود باال بودن 
تراکم مگس زیتون، در سال زراعی ٩7-٩6 این آفت کنترل 
شده و خسارت آن به کمتر از 5 درصد باغات رسید.وی با 
اشاره به وجود ۸ هزار و 7٩2 هکتار باغ زیتون در شهرستان 
رودبار افزود: 2 هزار و 100 هکتار از این باغات در پایین دست 
به علت سنتی بودن و قدمت درختان بیش از 200 ساله درگیر 
آفت مگس زیتون است.محمدی ادامه داد: شیب باالی 45 درصد، 
درختان قدیمی و درهم با ارتفاع 15 متر، فاصله کم درختان از هم، 
هوادهی نامناسب و سخت بودن سم پاشی باغات سنتی پایین 
دست موجب ایجاد فضای مناسب برای رشد مگس زیتون 

در رودبار شده است.

فرماندار شهرستان 
رشت:

در حوزه مهندسی و 
فناوری،

رئیس دانشگاه جامع گیالن در روز دانشجو ؛ 

شهردار و رییس شورای شهر کالچای اعالم کردند ؛ 

گـام های بلندی برای تـوسعه عمــران شهری برداشته شده است
شهردار کالچای اظهار کرد : در سالجاری با 
اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و 766 میلیون ریال 
، پروژه های آسفالت در این شهر اجرا و گام 
های بلندی برای توسعه عمران شهری برداشته 

شده است.
بیان  ماچیانی  عشری  اثنی  ابراهیم  مهندس 
توسعه  های  طرح  اجرای  راستای  در  کرد: 
 ، شهری  عمران  حوزه  در  ویژه  محوربه 
شهرکالچای  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
زمینه  این  در  مؤثری  های  گام  سالجاری  در 
جهت  در  ها  تالش  این  تمامی  و  برداشته 

رضایتمندی مردم بوده است. 
این  در  نیز  کالچای  شهر  شورای  رئیس 
زمینه گفت : در سالجاری با اعتباری بالغ بر ۸ 
میلیارد و 766 میلیون ریال بیش از 17 هزار و 
532 متر مربع پروژه آسفالت در سطح کوچه 

ها و خیابانهای این شهر اجرا شده است. 
به  اشاره  با  پورحسین  محمد   مهندس 

مصوبات شورا برای اجرای پروژه های عمرانی 
در سطح شهر کالچای افزود : عالوه بر پروژه 
آسفالت ، طرح های بزرگ و ماندگار دیگری 

با  گذاری  لوله   ، اندیشه  شهرک  پل  همچون 
هدف دفع و هدایت آبهای سطحی در مناطق 
مختلف شهر ، ادامه پروژه پارک ساحلی شامل 

پیاده رو سازی ، جدول گذاری ، فرش موزائیک 
و چندین طرح دیگر اشاره کرد که هم اکنون در 
حال انجام و برخی دیگر نیز در شرف تکمیل و 

بهره برداری است.
اجرای  به روند  رئیس شورای شهر کالچای 
پروژه های آسفالت در مناطق مختلف این شهر 
و  شهرداری  همت  به   : کرد  تصریح  و  اشاره 
شورا تاکنون کوچه های زیادی از جمله ، کوچه 
های سمام، شبنم ، شریعتی ، بن بست فاطمیه، 
بخشداری، سهیل،  میدان    ، کوروش  بست  بن 
رضائی ، قدس ، سروش ، تالش، صنعت ، پیمان 
، امید ، خیابان لطرنوده ، ورودی مجتمع زیتون 
، ورودی میدان بهار ،..... مشمول طرح آسفالت 

قرار گرفته و به بهره برداری رسیده است. 
وی روکش آسفالت خیابان امام خمینی ) ره( 
از  را  بنزین  پمپ  تا  شهدا  میدان  فاصل  حد  و 
این  اجرائی شهرداری در طی  دیگر طرح های 

سمیه محمدی - کالچایمدت اعالم کرد.

سمیه محمدی- رودسر
پروین محمدپور

لیال خدمت بین دانا

لیال خدمت بین دانا

زهرا رضائی

خدمت بین دانا تلفن    01333363٥39        و         01333363٨90

همسان سازی حقوق 
ممکن نیست،



mohammadpour3650@yahoo.com               :  آدرس الکترونیکی هفته نامه واکنش 

         همراه :  09125036810             چاپ :  جاوید         صفحه آرایي :       سالمه شیرزادي    

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :     مجید محمد پور
جانشین :     زهرا رضائی

نشریه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و هنری    

سه شنبه 20 آذر 1397، 3 ربیع الثانی 1439 ، 11 دسامبر 2018 ، شماره 699

دفتر منطقه اي :  رشت نرسیده به میدان رازی - شهرک مفتح، نبش کوچه هفتم

" واکنش" نشریه ای مستقل و فاقد هرگونه وابستگی سیاسی است  

واکنش
95 درصد مطالب نشریه تولیدي است

گیالن ، مازندران ، قزوین

روزنامه نگاری علمـی و کاربـردی 
کتاب تالیـفی برای حــوزه رسانـه های کشـور و روابط عمــومی ها

نوشته: مجید محمدپور- استاد علوم ارتباطات و مدیریت 
ششمین اثر تالیفی نویسنده  +  یک اثر مشترک 

تحسین شده  از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران

        چاپ چهارم: 

از انتشارات جهاد دانشگاهی 

 

شورای  مصوبه  مطابق  گفت:  آستارا  بندر  شهردار 
تامین این شهرستان ، فالفل فروشان سیار بازار ساحلی 
در راستای رفع سد معبر جمع آوری و به زودی در 

مکان مناسبی ساماندهی می شوند.
دکترجواد معیتی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار 
بازار  سیار  فروشان  فالفل  ساماندهی  افزود:  واکنش 
ساحلی آستارا در طی سالهای اخیر به صورت مکرر 
در جلسات شورای ترافیک این شهرستان مطرح شده 
حریم  آزادسازی  به   ، تامین  شورای  مصوبه  با  و  بود 

خیابان ها و رفع سد معبر اقدام شد.
وی با بیان اینکه زیرسازی و نصب غرفه های شیک 
و زیبایی در ضلع غربی پارکینگ بازار )روبروی هتل 
دریا( در فضایی به مساحت 120 متر مربع برای استقرار 
دائم فالفل فروشان سیار توسط شهرداری آستارا پیش 
بینی شده است،اضافه کرد ؛ در فاز نخست 30 غرفه 2 
در2 به منظور ساماندهی آنها احداث می شود ، که این 

تعداد نیز در فاز بعدی افزایش خواهد داشت.
شرایطی  تحت  ها  غرفه   : یادآور شد  وی همچنین 
خاص به فالفل فروشان واگذار می شود و کامال تحت 

نظارت اداره بهداشت شهرستان آستارا خواهند بود.
فالفل  های  دکه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  معیتی 

شهر  و  بازارساحلی  به  زشتی  بسیار  سیمای  فروشان 
توریستی آستارا داده بود وجمع آوری وساماندهی آنها 
بوده  و مسئوالن  بازاریان   ، مردم  بحق  سالها خواست 
است ، افزود ؛ این فالفل فروشان در شرایط نامناسب 
و غیر بهداشتی موادغذایی را به مردم عرضه می کردند 
ناراحتی  باعث  ترافیک شهری  معبر و  ایجاد سد  با  و 

مردم و کسبه در بازار ساحلی بودند.

بین فالفل  متاسفانه در  اینکه  بیان  با  شهردار آستارا 
اشغال مکان  با  افراد سودجو  تعدادی   ، فروشان سیار 
درآمد می  دیگران کسب  به  آن  دادن  اجاره  و  اضافی 
کردند ، تاکید کرد : با توجه به تبصره یک بند 2 ماده 
معابر  اشغال  استفاده و  ، هرگونه  قانون شهرداری   55
عمومی ، خیابان و پیاده رو ممنوع بوده و با متخلفین 

طبق قانون برخورد می شود.

بازار بزرگ ساحلی با بیش از 1500 واحد تجاری 
یکی  در   ، کشور  بازارهای شمال  معروفترین  از  یکی 
 – خزر  دریای  حاشیه  در  و  شهری  نقاط  بهترین  از 
پاساژهای  و  مغازه ها  شده  است.  واقع  آستارا  مرداب 
زیرمجموعه بازار بزرگ ساحلی از پل فارابی تا انتهای 
پارکینگ بازار و چسبیده به بلوار سفیر امید امتداد دارد.

خبرنگار : سیدمحمدرضارشیدی

فالفل فروشان سیار بازار ساحلی آستارا ساماندهی می شوند
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