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تأکید بر تسریع در اتصال
 مجتمع بندر ی کاسپین به خط ریل سراسری

محمد ولی روزبهان، رئیس  هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دفتر کار ایشان دیدار کرد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، رئیس  هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار گزارشی از پیشرفت پروژه اتصال راه آهن به بندر 
کاسپین ارائه و بر عزم جدی سازمان متبوع خود در پیگیری از مراجع ذی ربط در افتتاح این پروژه تا 
پایان دولت دوازدهم تأکید نمود. مدیرعامل سازمان توسعه همکاری های فرامنطقه ای بویژه با کشورهای 

عضو اتحادیه اوراسیا با ...

 مسیر پیاده راه سالمت
  و محوطه پارک فجر

 تجهیز می شود
2

4

گیالن

سید مهدی رجایی، شهردار لنگرود:
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رضوانشهر  شهرداری  بودجه  با  رابطه  در  صفایی  مازیار 
ریل گذاری  بودجه هر سازمان  دارم  اعتقاد  کرد:  اظهار 
و  درآمدها  بخش  دو  در  سازمان  آن  ماموریت های 
مسیر  آن  غیرواقعی  و  اشتباه  تنظیم  که  هزینه هاست 
نادرستی را رقم می زند. هیچ فایده ای در بستن بودجه 
با ارقام باال، بلند پروازی و تحقق درصد کمی از آن نمی 
بینم و باور دارم بزرگترین آفت این روش بودجه نویسی 

از دست دادن اعتماد عمومی شهروندان می باشد.
شهردار رضوانشهر ادامه داد: دیدگاه اینجانب در تنظیم 
بینانه  واقع  از جمله  مولفه های اساسی  بر  تاکید  بودجه 
بودن بودجه تنظیمی، عملیاتی و قابل تحقق بودن بودجه، 
هر  سهم  افزایش  و  پایدار  درآمدهای  بر  بیشتر  تکیه 
ساله این درآمدها در بودجه و نگاه به تاریخچه درآمدهای 
شهرداری در گذشته می باشد. از ابتدای تصدی در پست 

ذیربط تالش  واحدهای  در  به کمک همکارانم  شهرداری 
تنظیمی،  بودجه  بودن  واقعی  و  عملیاتی  تا ضمن  کردیم 
هزینه های  کاهش  بر  تمرکز  و  شده  بهینه  سرفصلها 
جاری و افزایش سهم بودجه عمرانی باشد. ضمن آنکه 
در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید از بلند پروازها در 
تنظیم بودجه فاصله گرفت و با حقایق موجود و اقتضائات 

انقباضی کنار آمد.
صفایی با اشاره به شعار سال نیز اظهار کرد: نامگذاری 
سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید را باید از این منظر 
نگاه کنیم که انتظار بر این است تا اتفاقات خوبی در این 
زمینه رقم بخورد که تاکنون انتظارات مقامات باالی نظام 
کشاورزی،  اینکه  به  توجه  با  است.  نکرده  برآورده  را 
اصلی  مولفه های  از  روستایی  صنایع  و  دامپروری 
رضوانشهر  شهرداری  می شود،  محسوب  منطقه  اقتصاد 

ساخت بازار صنایع دستی و تولیدات بومی را به عنوان 
نقشه ها  البته  است.  داده  قرار  خود  اصلی  هدفگذاری 
نیازهای شهری در سال ۹۸ تهیه  به  با توجه  و طرح آن 
شده است که بر اساس پیش بینی ها ورفع برخی موانع 
اقدام  پروژه  شروع  به  نسبت  جاری  سال  تابستان  تا 

می گردد.
صفایی با اشاره به اینکه در رابطه با نوع رفتار شهروندان 
کرد:  اظهار  شهرداری  عوارض  پرداخت  در  رضوانشهر 
زمانی که شهروند توسعه و پیشرفت شهری، بهبود سیما 
و منظر و ایجاد زیرساختها را مشاهده کند خود را همگام 
با مجموعه مدیریت شهری می بیند و در پرداخت عوارض 
طرف  از  همراهی  این  خوشبختانه  کرد.  نخواهد  درنگ 

شهروندان به صورت نسبی 
و  می شود  دیده  بهبود  با  و 
انشااهلل هر سال با خدمات 
شهرداری  سوی  از  بیشتر 
این رابطه دوطرفه گسترش 
البته  داشت.  خواهد  مثبت 
آماری  کارهای  اساس  بر 
صورت گرفته در پروژه محله 
شهر  آتی  توسعه  و  بندی 
صورت  به  که  رضوانشهر 
و  شهرداری  توسط  مشترک 
دانشگاه  شهرسازی  گروه 
است.  شده  انجام  گیالن 
چکیده آن بزودی به صورت 

عمومی نیز منتشر می شود میزان همراهی شهروندان به 
لطف  از  خالی  تفکیک محالت در آن مشخص شده است 
موفق  مطالعاتی  پروژه های  از  یکی  کنم  اعالم  که  نیست 
در شهرداری رضوانشهر پروژه محله بندی و توسعه آتی 
فضای  عمرانی،  طرحهای  تعریف  در  که  بوده  رضوانشهر 
نظام  و  شهری  تفصیلی  و  جامع  طرح  در  بازنگری  سبز، 

بودجه نویسی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه رضوانشهر دارای طرح جامع و تفصیلی 
و  جامع  طرحهای  تمام  مانند  کرد:  اظهار  است،  مصوب 
تفصیلی برخی نواقص و کاستی ها دارد که مجموعه فنی 

به  که  را  موجود  معضالت  و  کاستیها  فهرست  شهرداری 
دارد  وجود  شهروندان  برای  گسترده  و  عمومی  صورت 
تهیه نموده است که به منظور بررسی بازنگری به مشاور 
شهرسازی و طرح در کمیسیونهای تخصصی تحویل داده 

خواهد شد.
گذار  سرمایه  جذب  با  رابطه  در  رضوانشهر  شهردار 
پست  تصدی  از  پس  کرد:  اظهار  گردشگری  زمینه  در 
بازگشایی مجتمع ساحلی شهرداری  به  شهرداری نسبت 
پس از تعطیلی و وقفه دو ساله و با بهره گیری از سرمایه 
گذار بخش خصوصی اقدام گردید که این امر با بازسازی 
توسط  مجتمع  سوئیتهای  و  آپارتمانها  تمامی  تجهیز  و 
سرمایه گذار همراه بوده است که عالوه بر ایجاد زمینه 
ای جهت بهره برداری تفریحی 
برای شهروندان و گردشگران 
برای  مالی  منافع  موجب 
از  است.  شده  نیز  شهرداری 
برخی  با شناسایی  سوی دیگر 
عرصه ها در شهرستان، نسبت 
ادارات  به  آنها  معرفی  به 
پروژه  اجرای  جهت  ذیربط 
داده  درخواست  گردشگری 
به  توجه  با  که  است  شده 
مبنی  گرفته  صورت  تاکیدات 
بر  امید  اقتصادی  توسعه  بر 
درخواست  بررسی  تسریع 

شهرداری وجود دارد.
صفایی افزود: وظیفه خودم می دانم از فرماندار شهرستان 
و اعضای شورای تامین، اعضای شورای شهر رضوانشهر 
که بحق پیگیر مطالبات عمومی شهروندان و همراه صدیق 
شهرداری هستند و همچنین شهروندان معزز کمال تشکر 
در  ویژه  وظیفه سپاسگزاری  باشم.  داشته  را  و سپاس 
بر  شاهدی  و  دارم  شهرداری  در  خود  همکاران  قبال 
فداکاریها و خدمات آنها را در سالهای حضورم بویژه در 
بحرانهایی همچون برف سنگین بهمن ۹۸ و شیوع ویروس 
کرونا هستم که چگونه بدون در نظر گرفتن زمان کاری به 

خدمت رسانی مشغول بوده و هستند.

شهردار رضوانشهر مطرح کرد؛

بستن بودجه با ارقام باال و بلندپروازی فایده ای ندارد

عنوان  به   ۹۹ سال  نامگذاری 
سال جهش تولید را باید از این 
منظر نگاه کنیم که انتظار بر این 
این  در  خوبی  اتفاقات  تا  است 
تاکنون  که  بخورد  رقم  زمینه 
را  نظام  باالی  مقامات  انتظارات 

برآورده نکرده است
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تداوم بررسی وضعیت سالمت جامعه ایثارگری استان گیالن

توزیع بسته های معیشتی از 
 هفته نخست ماه رمضان

 در گیالن
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دوم اردیبهشت هر سال یادآور رویداد مهمی در تاریخ پر فراز و نشیب انقالب اسالمی است. در دوم 
اردیبهشت ۱۳۵۸در حالی که هنوز مدت کوتاهی از پیروزی شکوهمند انقالب و استقرار نظام جمهوری 
اسالمی ایران سپری نشده بود، با تدبیر حکیمانه بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی شکل گرفت.
بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی در وصف این نیروی مردمی فرمودند : »اگر سپاه نبود کشور هم 
نبود« و امسال در شرایطی این روز فرخنده را جشن می گیریم که تحت رهبری خردمندانه رهبر معظم 
انقالب و حضور قدرتمند سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی و اطالعاتی، تمامی دسیسه های استکبار 
جهانی و صهیونیست در منطقه یکی پس از دیگری با شکست مواجه گردیده است و ایران اسالمی به 
عنوان یکی از بازیگران تصمیم گیر و تصمیم ساز منطقه ای مطرح بوده به طوری که هیچ معادله ای بدون 

حضور و موافقت ایران اسالمی به سرانجام نخواهد رسید.
سال  در  زمینه هاست.  تمامی  در  ایران  مردم  به  رسانی  خدمت  مظهر  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
اخیر که شهرهای زیادی درگیر سیل، رانش زمین و اخیرا بیماری کرونا شده اند، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با حضور بموقع و موثر خود در میدان، آسیب ها را به حداقل رسانده و توانستند بسیاری از 

مردم گرفتار را نجات دهند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد رهبر کبیر و بنیانگذار انقالب اسالمی، دوم اردیبهشت ، سالروز تشکیل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به همه سبزپوشان پر افتخار و حماسه  ساز سپاه پاسداران شهرستان 
لنگرود، همه پاسداران نظام مقدس جمهوری اسالمی و ملت مسلمان ایران تبریک و تهنیت گفته، امید 
رهبری معظم  مقام  و  قوا  کل  فرماندهی  زعامت  تحت  و  الهی  الیزال  قدرت  به  اتکال  سایه  در   است 

 )مدظله  العالی( این نیروی مکتبی و مردمی در راستای تحقق رسالت های خویش بیش از پیش موفق و 
مؤید باشد.

پیام تبریک حاج محمد تقي فریب
  رئیس اتاق اصناف لنگرود به مناسبت 

سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

قدرداني فرماندار لنگرود  
 و امام جمعه كومله از  دكتر منوچهر مهدی پور، شهردار كومله؛

كومله در حال تبدیل شدن به شهری زیبا و ایده آل است

سیروس شفقی، اتحاد، وفاق و همدلی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کومله را قابل تحسین 
دانست و گفت: شهرداری کومله و تعطیلی خدمات مناسب در شهرداری به عنوان یکی از دغدغه های 
بزرگ شهرستان لنگرود بود که خوشبختانه عقب ماندگی های گذشته شهر کومله با اتحاد بین مجموعه 

مدیریت شهری مرتفع خواهد شد.
فرماندار لنگرود با تاکید بر اینکه کومله شهر بی نظیری است و باید ظرفیت های شهر بخوبی تعریف شود، 
افزود: موضوع طرح جامع اقدامی ضروری است و باید متناسب با نیاز شهر بازنگری شود. مهندس شفقی 
ادامه داد: متاسفانه شهر کومله مدت ها از اعتبارات شهرستانی بی نصیب مانده و امیدواریم امسال 

اعتبارات الزم برای این شهر زیبا در کمیته برنامه ریزی اختصاص یابد.
دراین نشست دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله خواستار اعتبارات ویژه برای تامین پروژه های 
عمران شهری در کمیته برنامه ریزی شهرستان وهمکاری سازمان تامین اجتماعی با شهرداری کومله شد.

امام جمعه کومله نیز با قدردانی از عملکرد شهردار و اعضای شورای اسالمی کومله به دلیل تالشها در 
جهت زیباسازی و توسعه شهر کومله اظهار داشت: خوشبختانه تیم جدید شهرداری کومله و شورا با یک 

رویکرد جدید در بسیاری از موارد به یک نقطه مشترک می رسند.
  حجت االسالم علیرضا محیطی سورکوهی گفت: با وجود مشکالت اقتصادی مجموعه شهرداری دوکار بزرگ 
را انجام دادند که یکی تامین حقوق و مزایای پرسنل و کارگران شهرداری است و دومی پیگیری و انجام 

پروژه های عمرانی در شهر کومله از جمله مبلمان شهری، زیباسازی و لوله گذاری آبهای سطحی است.
وی در پایان افزود: چشم انداز و آینده این شهر با این روند روشن و امیدوار کننده است و کومله 

می تواند تابلوی خدمتگزاری، همدلی و همگرایی باشد.
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شـهرداری اسـالم در نظر دارد به اسـتناد مصوبه شـماره 34 مورخ 98/10/25 شورای 
اسـامی شـهر اسـالم،   ضایعـات آهنـی پـل عابـر پیاده )پـل تخریبی( اسـکلت 
فلـزی )شـامل پروفیل های اسـتاندارد نظیـر نبشـی، ناودانی، تیرآهـن و غیره 
را از طریـق مزایـده حضـوری )حـراج( بـه فـروش برسـاند. عاقه منـدان به شـرکت در 
مزایـده می تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه محل پـل عابر پیـاده مراجعـه و از ضایعات 

مذکـور بازدیـد به عمـل آورند.

1 شـرکت کننـدگان در مزایـده می بایسـت مبلـغ 32/000/000 ریـال بـه صـورت ضمانت 

نامه بانکی یا نقدا به شـماره حسـاب  0106260534005   به نام سـپرده شـهرداری اسـالم 
نـزد بانـک ملی شـعبه اسـالم واریز و فیش مربوطـه را تا پایان وقت اداری روز چهارشـنبه  

مـورخ 99/2/24 بـه واحد مالی شـهرداری اسـالم تسـلیم و رسـید دریافت نمایند.
2 حـراج یـا مزایـده حضـوری رأس سـاعت 10 صبـح روز شـنبه مـورخ  99/2/27 در 

محل سـاختمان شـهرداری اسـالم با حضور اعضای کمیسـیون معامات شـهرداری انجام 
خواهد شـد.

3 شهرداری اسالم در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4  کلیـه هزینه هـا اعـم از انتشـار آگهـی، حمـل و نقـل، جداسـازی ضایعـات و غیـره بـر 

عهـده برنـده مزایده می باشـد.
5 برنـده مزایـده می بایسـت ظـرف مـدت 48 سـاعت نسـبت به واریـز مبلغ پیشـنهادی 

اقـدام نمایـد و در صـورت عـدم واریز  عمل وی به منزله انصراف تلقی شـده و سـپرده وی 
بـه نفـع شـهرداری ضبـط و معاملـه با نفـرات دوم و سـوم به ترتیـب برابر شـرایط مندرج 

در ایـن بنـد عمل خواهد شـد.
6 سـایر اطاعـات و جزئیـات مربوطـه، در اسـناد مزایـده مندرج اسـت و در صـورت نیاز 

متقاضیـان می تواننـد بـا شـماره تلفـن 44294777-013 تمـاس حاصـل نمایند.

آگهی مـزایده 
)حراج حضوری(

آگهی مـزایده 
)حراج حضوری(

مسعود قوی پنجه، شهردار اسالممسعود قوی پنجه، شهردار اسالم

شرایط شركت در مزایده:

شـهرداری اسـالم در نظر دارد به اسـتناد مصوبه شـماره 38 مورخ 98/11/17 شـورای 
اسـامی شـهر اسـالم،  یک دسـتگاه کامیـون دو کابین آتش نشـانی سیسـتم رنو  
تیـپ بادسـان به ظرفیـت 8 تن  به شـماره راهنمایـی و رانندگـی 134 ع 71 – 
ایـران 46 مـدل 1382 رنـگ قرمز روغنـی را از طریق مزایـده حضوری ) حـراج ( به 
فـروش برسـاند. عاقـه مندان به شـرکت در مزایـده می توانند از تاریخ انتشـار آگهی ضمن 

مراجعـه بـه پارکینـگ آتش نشـانی از خـودروی مذکـور بازدید به عمـل آورند.

1 شـرکت کننـدگان در مزایده می بایسـت مبلغ 27/500/000 ریـال به صورت ضمانت نامه 

بانکـی یـا نقـدا" به شـماره حسـاب  0106260534005   به نام سـپرده شـهرداری اسـالم 
نـزد بانک ملی شـعبه اسـالم واریـز و فیش مربوطـه را تا پایان وقت اداری روز چهارشـنبه  

مورخ 99/2/24 به واحد مالی شـهرداری اسـالم تسـلیم و رسـید دریافت نمایند.
2  حـراج یـا مزایـده حضـوری رأس سـاعت  9 صبـح روز شـنبه مـورخ  99/2/27 در 

محل سـاختمان شـهرداری اسـالم  با حضور اعضای کمیسـیون معامات شـهرداری انجام 
خواهد شـد.

3 شهرداری اسالم در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4 کلیـه هزینه هـا اعـم از انتشـار آگهـی ، نقـل و انتقـاالت، مالیـات، دفترخانـه، هزینـه 

کارشناسـی و عـوارض بـر عهـده برنـده مزایـده می باشـد.
5  برنـده مزایـده می بایسـت ظـرف مـدت 48 سـاعت نسـبت به واریـز مبلغ پیشـنهادی 

اقـدام نمایـد و در صـورت عـدم واریـز  عمل وی به منزله انصراف تلقی شـده و سـپرده وی 
بـه نفـع شـهرداری ضبـط و معامله با نفرات دوم و سـوم بـه ترتیب برابر شـرایط مندرج در 

ایـن بنـد عمل خواهد شـد.
6 سـایر اطاعـات و جزئیـات مربوطـه، در اسـناد مزایـده منـدرج اسـت و در صـورت نیاز 

متقاضیـان می تواننـد بـا شـماره تلفـن 44294777-013 تمـاس حاصـل نمایند.

شرایط شركت در مزایده:



مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان گیـان بـا اشـاره 
انقـاب اسـامی  از رهبـر معظـم  بـه درخواسـت وزیـر بهداشـت 
در  جانباختـه  درمانـی  کادر  شـدن  شـناخته  شـهید  درخصـوص 
مواجهـه بـا ویـروس کرونـا گفـت: بـا تاییـد مقـام معظـم رهبـری، 
پزشـکان و پرسـتارانی کـه در مبـارزه با این بیماری جـان خود را از 
دسـت داده اند شـهید خدمت محسـوب شـده و از دسـتگاه مرتبط 

خـود خدمـات قانونـی شـهید را دریافـت مـی کننـد.
عبـداهلل پـاکاری بـا بیـان اینکـه بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
اسـتان گیـان در همـان روزهـای اولیه شـیوع این بیماری نسـبت 
بـه همیـاری تاشـگران عرصـه سـامت اقدام نمـود مدیـرکل بنیاد 

شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان گیـان تصریـح کـرد: از جملـه 
اقدامـات انجـام شـده توسـط بنیـاد گیـان مـی تـوان بـه توزیـع 
بیـش از 2500 پـک بهداشـتی در بیـن ایثارگـران بویـژه جانبـازان 
شـیمیایی و والدیـن شـهدای دارای کهولـت سـن و دچـار امـراض 
طبیعـی، برقـراری تمـاس تلفنـی بـه جـای دیدارهـای حضـوری و 
طـرح سـپاس، ارسـال پیامک های اطـاع رسـانی درخصوص روش 
هـای پیشـگیری از ابتـا بـه ویـروس کرونا بیـن جامعـه ایثارگران، 
سـوق دادن جامعـه هـدف بـه اسـتفاده از خدمـات غیرحضـوری و 
انتقـال برنامـه هـای فرهنگـی بنیاد به فضـای مجازی و رسـانه ملی 

کرد. اشـاره 

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان گیالن

هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک 
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
حافظوگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک

امام جمعه رشت:
آزمـون و خطا در بازگشـایی 

مسـاجد درسـت نیست

آیت اهلل رسول فاحتی در جلسه تصمیم گیری 
نحوه فعالیت مساجد استان در ماه مبارک رمضان 
با تاکید بر توجه به نظر کارشناسان اظهار کرد: 
دین اسام، سامت و نظافت را در ردیف ایمان 
اصل  ما  برای  مردم  سامت  بنابراین  داده  قرار 

مهمی است.
در  نمازجمعه  هفته  هشتمین  تعطیلی  به  وی 
هیچ وقت  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  مصاهای 
مومنین ما را برای اینکه به فکر سامت مردم 
هستیم، مواخذه نمی کنند.امام جمعه رشت با 
بیان اینکه مسئوالن بهداشت جامعه از حرکت 
بزرگان در راستای حفظ سامتی مردم خرسند 
شدند، تصریح کرد: تصمیم گیری ها باید به گونه 
ای باشد که در برابر ملت و عقای جامعه بتوانیم 
بنابراین  باشیم  داشته  عاقانه  و  منطقی  پاسخ 
آزمون و خطا در بازگشایی مساجد درست نیست.

در جلسه مذکور، حجت االسام ولی عادلی رئیس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیان، حجت 
االسام سعید مهدوی مدیرکل تبلیغات اسامی 
استان، حجت االسام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه گیان، دکتر فردین مهرابیان معاون 
استان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  بهداشتی 
مسئول  تسخیری  غامحسن  االسام  حجت 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیان، حجت 
انصاری مدیر حوزه های علمیه  االسام حسین 
فرمانده سپاه  پور  عبداهلل  استان، سردار محمد 
قدس گیان، حجت االسام محمدحسن سمیعی 
مسئول امور مساجد استان نقطه نظرهای خود 
درباره نحوه فعالیت مساجد استان در ماه مبارک 
رمضان بیان کردند و مقرر شد نظرهای کارشناسی 

به برای تصمیم گیری به مرکز اعام شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی گیالن خبر داد؛
دریافـت نوبت پزشـکان عمومی و 

متخصـص، صرفا غیـر حضوری

دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان گیان  اظهارداشت: به جهت جلوگیری 
از شیوع مجدد بیماری کووید 19 در گیان و 
ضرورت حفظ فاصله گذاری اجتماعی و کاهش 
درمانی  مراکز  تمام  در  شدگان  بیمه  ازدحام 
ویزیت  نوبت  گیان  اجتماعی  تامین  سازمان 
از  صرفا  متخصص  و  عمومی  پزشکان  سرپایی 
dgilan.tamin.  طریق غیر حضوری به آدرس

ir قابل دریافت می باشد و بیمه شدگان محترم از 
مراجعه حضوری به مراکز درمانی بدون اخذ نوبت 

قبلی خودداری فرمایند. 

توزیع بسته های معیشـتی از هفته 
نخسـت ماه رمضان در گیالن

توزیع  از  رشت  مرکزی  ناحیه  سپاه  فرمانده 
بسته های معیشتی از هفته نخست ماه مبارک 
رمضان در گیان خبر داد و گفت: سپاه رشت 
در  شده  جمع آوری  کمک های  توزیع  مسئول 
خبرگزاری  گزارش  به  شد.  مواسات  رزمایش 
جمع  در  اصحابی  جمشید  سرهنگ  تسنیم، 
خبرنگاران اظهار داشت: قرارگاه مواسات در گیان 
با هدف جمع آوری کمک های مردمی و نهادهای 
انقابی و توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان 
زیان  دچار  کرونا  به واسطه شیوع  که  افرادی  و 
شدند تشکیل شد.وی با بیان اینکه این سازمان 
رئیس کمیته توزیع این طرح است خاطرنشان 
کرد: قرارگاه مواسات در راستای اجرای رزمایش 
مواسات، همدلی و کمک مومنانه تشکیل شده که 

یکی از کمیته های آن کمیته توزیع است.

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان گیالن:مهدی شریعت ناصری              

تحریریه شهرستانها:            02۱-442۳۳۵۱۱
 دفتر سرپرستی استان گیالن:

0۱۳ -۳۳2۳0064 

خبرخبر

 شنبه  6  اردیبهشت 1399   شماره 5643

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیان از راه اندازی مشاوره 
تغذیه در سامانه تلفنی ٤0٣0 خبر داد.

دکتر فردین مهرابیان طی گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطاع 
رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیان  ) وب دا( در این خصوص 
اظهار داشت: باتوجه به پیامدهای بیماری کووید 19بر سامت 
عمومی و لزوم پاسخگویی به سواالت مکرر خانواده ها در خصوص 
موضوعات تغذیه ای برای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در 
دوره های مختلف زمانی قبل از ابتا به بیماری، در دوران بیماری 
کووید 19 و پس از بهبودی )نقاهت(، مصرف مکمل های موردنیاز 
مواد  ایمنی  رعایت  و  فیزیولوژیک  و  سنی  مختلف  گروه های 
غذایی ٣1 فروردین سال جاری، مشاوره تغذیه در سامانه تلفنی 
٤0٣0  راه اندازی شد.  وی با اشاره به همکاری مشاوران تغذیه 
علوم پزشکی  سراسر کشور، گفت: با راهبری دفتر بهبود تغذیه از مراکز خدمات جامع سامت و ستاد شهرستان های دانشگاه های 

معاونت بهداشت و شرکت احسان برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی 
بهداشتی  معاونت های  تغذیه  و مدیران  امام)ره(  فرمان حضرت 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور این مجموعه هدایت و با توکل به 
خدا راه اندازی شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیان 
ادامه داد: از گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی گیان نیز 1۸ 
نفر از کارشناسان تغذیه تحول سامت در مراکز خدمات جامع 
سامت و ستاد شهرستان های استان دراین سامانه تلفنی فعال و 
آماده پاسخگویی به مردم در کل کشور می باشند. دکتر مهرابیان 
در پایان یاد آور شد: تمامی افراد جامعه می توانند با شماره گیری 
٤0٣0 و انتخاب کلید های ) ۷-1 ( به مشاوران و  کارشناسان 
بهداشت و درمان، تغذیه و کارشناسان روانشناسی متصل شده 
و سواالت مربوط به کرونا را با این عزیزان مطرح کرده و مشاوره 

دریافت نمایند.

راه اندازی مشاوره تغذیه در سامانه تلفنی 4030

بیمه  از سوی مدیر عامل سازمان  طی حکمی 
سامت ایران، دکتر جمشید محمدی به عنوان 
مدیر کل بیمه سامت استان گیان منصوب شد. 
در حکم مدیر کل بیمه سامت آمده است: نظر 
به تعهد، دانش و تجربیات جنابعالی به موجب 
این حکم به عنوان مدیرکل بیمه سامت استان 
توان  از  استفاده  با  تا  می شوید  منصوب  گیان 
تخصصی و ظرفیت هاي موجود استان نسبت به 
انجام وظایف محوله با محوریت توسعه پوشش 

اجباري بیمه سامت همگانی، استقرار سازمان 
انضباط  و  هزینه ها  سازي  منطقی  الکترونیک، 
روابط  توسعه  سازمانی،  فرهنگ  ارتقاي  مالی، 
بهبود مستمر  با سایر ذینفعان عرصه سامت، 
ارتقاي  و  به مشتریان  ارائه خدمات  در  کیفیت 
دانش و مهارت هاي منابع انسانی، زمینه تحقق 
احکام  بویژه  باالدستی  اسناد  در  مندرج  اهداف 
در  را  توسعه  ششم  برنامه  قانون  در  مندرج 

چارچوب اولویت ها فراهم نمایید.
گفتنی است دکتر جمشید محمدی  مدیرکل 
جدید اداره کل بیمه سامت استان گیان دارای 
سوابق مدیریتی  همچون مدیرعامل هال احمر 
تدارکات هال  – مشاور سازمان  استان گیان 
احمر کشور- رئیس مرکز اورژانس استان گیان 
– معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
گیان- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
گیان- مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیان 
از این دکتر علی  را در کارنامه خود دارد.پیش 

اکبری این سمت را برعهده داشت.

مدیر كل جدید بیمه سالمت گیالن 
منصوب شد

تأكید بر تسریع در اتصال
 مجتمع بندر ی كاسپین به خط ریل سراسری

محمد ولی روزبهان، رئیس  هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و 
برنامه و بودجه کشور در دفتر کار  رئیس سازمان 

ایشان دیدار کرد.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
و  رئیس  هیأت مدیره  انزلی،  آزاد  سازمان منطقه 
انزلی در این دیدار  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
گزارشی از پیشرفت پروژه اتصال راه آهن به بندر 
کاسپین ارائه و بر عزم جدی سازمان متبوع خود در 
پیگیری از مراجع ذی ربط در افتتاح این پروژه تا پایان 
دولت دوازدهم تأکید نمود. مدیرعامل سازمان توسعه 
همکاری های فرامنطقه ای بویژه با کشورهای عضو 
اتحادیه اوراسیا با تکیه برظرفیت دو بندر موجود در 
منطقه را جزو راهبردهای سازمان منطقه آزاد انزلی 
عنوان کرد و احداث شهرک صنعتی شماره سه به 
منظور افزایش تولید و اشتغالزایی را از اهداف سازمان 

منطقه آزاد انزلی در سال جهش تولید عنوان نمود.
محمد باقر نوبخت نیز در این دیدار با تأکید بر تسریع 
بندری  مجتمع  به  سراسری  ریل  خط  اتصال  در 

کاسپین دستورات الزم جهت سرعت بخشیدن در 
مسیر اجرای پروژه ساخت خط اتصال راه آهن رشت 
انزلی به بندر کاسپین را به دستگاه های ذی ربط 
صادر نمود. گفتنی است اتصال خط ریل سراسری 
از ایستگاه پیربازار رشت به منطقه )به طول حدود 
11 کیلومتر( جزو دستورات و تأکیدات مکرر رئیس  
جمهور بوده و موافقت نامه ساخت این مسیر نیز با 
حضور دکتر روحانی در آخرین سفر وی به استان 

گیان منعقد شد.

ــماره 582191  ــه ش ــت نام ــتناد موافق ــه اس ــر دارد ب ــش در نظ ــهرداری تال ش
مــورخ 1398/10/02 اباغــی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و از محــل 
اعتبــارات جــزء 14 ردیــف 550000 اســتانی، پــروژه تعریــض پــل اصلــی شــهر تالــش 
ــود و یــک میلیــون ریــال از طریــق ســامانه تــدارکات  ــا ســقف ده میلیــارد و ن را  ت
ــرکت ها  ــه ش ــی ب ــه عموم ــه روش مناقص ــران( و ب ــتاد ای ــت )س ــی دول الکترونیک
ــه از  ــزاری مناقص ــل برگ ــه مراح ــد. کلی ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــکاران واج و پیمان
ــایی  ــران و بازگش ــه گ ــنهاد مناقص ــه پیش ــا ارائ ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــه دریاف مرحل
 پاکتهــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایــران( بــه آدرس

 www.setadiran.ir و بــا شــماره 2099005875000001 برگــزار خواهــد شــد. 
ــوت  ــد دع ــه شــرکت در مناقصــه دارن ــل ب ــه تمای ــی ک ــذا از شــرکتها و پیمانکاران ل
ــه  ــورخ 1399/02/13( در  روزنام ــت دوم )م ــخ انتشــار آگهــی نوب می شــود از تاری
جــام جــم ویــژه اســتانهای شــمالی، بــه مــدت یــک هفتــه بــا مراجعــه بــه ســامانه 
ــه شــرکت در مناقصــه، اســناد  ــت نام ــت  و ضمان ــور، اســناد مناقصــه را دریاف مذک
ــامانه  ــخ 1399/02/30 در س ــا تاری ــاز و پیشــنهادات خــود را ت ــورد نی ــدارک م و م

مذکــور بارگــذاری نماینــد. 
1 ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ 54/550/000 ریــال می باشــد کــه می بایســت 

ــز وجــوه  ــه حســاب تمرک ــزی ب ــش واری ــا فی ــه بانکــی و ی ــت نام ــه صــورت ضمان ب
ســپرده شــماره 4052011407535257 شــهرداری تالــش نــزد بانــک مرکــزی واریــز 

گــردد.
2 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

3 اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

4  هزینه های نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

5 چنانچــه برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصــه بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند، ســپرده 

آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.  

آگهی مناقصه عمومی

                            شهرام غنی زاده، شهردار تالش 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان گیالن خبر داد؛

تداوم بررسی وضعیت 
سالمت جامعه ایثارگری 

استان گیالن

یبهشت


