
آئین رونمایی از خودرو های زائربر برقی  در آرامستان ساری برگزار شد

اولین نمایشگاه مطبوعات غرب مازندران 
در نوشهر افتتاح شد

اولین نمایشگاه مطبوعات غرب استان مازندران با شرکت 46 رسانه با حضور حسین زادگان استاندار مازندران، صفرنژاد 
فرماندار، علی امانی شهردار، بابک شمس رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشهر و همچنین ساسان شیخی رئیس خانه 
مطبوعات مازندران  و برخی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی و جمع کثیری از خبرنگاران و اصحاب رسانه غرب مازندران 

با همت خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  در بازار ساحلی شهرستان نوشهر افتتاح شد.
خبرنگار جام جم مازندران: استاندار مازندران عنوان کرد: با توجه به مسافت عرضی زیاد غرب استان به مرکز استان 

جای این نمایشگاه در غرب استان بشدت احساس می شد و امروز خوشحالیم که با ...
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اعطای 104 مورد تسهیالت اشتغالزایی
 به جامعه هدف بهزیستی رودسر 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
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رئیس اداره بهزیستی از اعطای 104فقره تسهیالت اشتغالزایی 
در زمینه های کشاورزی، صنعتی و تولیدی و... به مددجویان 
 و توانخواهان زیر پوشش این نهاد در سال جاری خبر داد.

www.daneshpayam.ir

افتتاح مدرسه در
 روستای فوشه فومن

المان  شهدای گیالن 
نیازمند بازسازی 
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2 رویداد بزرگ در 
3جویبار رقم خورد
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استان های 

شمالی

افتتاح 117 پروژه 
بهزیستی

 گیالن در دهه فجر
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ساروی ها دهه فجر »مهمان شهدا« هستند
4



همزمان با دهه مبارکه فجر دو رویداد بزرگ 
در شهر جویبار از سوی شهرداری این شهر 
و  جوان  شهردار  های  وعده  تا  خورد  رقم 
پرتالش جویبار یکی پس از دیگری عملیاتی 

شود .
مازندران،  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به   
مردم جویبار در ایام اهلل دهه فجر انقالب 
اسالمی شاهد آئین » افتتاح پروژه رفیوژ 
و  بحرخزر  خیابان  روشنایی  اجرای  میانی، 
میدان آزادگان « و » کلنگ زنی محور جویبار 
به کوهی خیل با نام سردار سلیمانی « بودند 
شهردار جویبار  در آئین کلنگ زنی محور 
جویبار به کوهی خیل با نام سردار سلیمانی 
عمرانی  معاون  رازجویان  حضور  با  که 
استانداری مازندران، اسد فرماندار جویبار 
نماینده  رضیان  و  شهر  شورای  اعضای   ،
مجلس و سایر مسئولین شهری و استانی 
انجام شد، این پروژه را در راستای خدمات 
و  دانست  شهروندان  به  مطلوب  رسانی 
گفت: تعریض محور جویبار به کوهی خیل 
،شهرداری  جویبار  شهرداری  همکاری  با 
صورت  به  راهداری  اداره  و  خیل  کوهی 
همت  دکتر  است.  انجام  حال  در  مشترک 
محمدنژاد ، با گرامیداشت یاد شهدا ،امام 
جویبار   : کرد  خاطرنشان  فجر  دهه  و  )ره( 
در ریل توسعه و پیشرفت است و در این 
راستا حرکت رو به رشدی خواهیم داشت.
شهردار جویبار افزود : در مدت ۵ ماه ماهه 
حضورم در جویبار با هماهنگی شورای شهر، 
اتفاقات خوبی در جویبار رقم خورده است ، 
به طوری که از حدود ۵۰۰ کوچه و خیابان 

آسفالت نشده با توجه به ضعف شهرداری 
با  کوچه   ۳۰ تاکنون  بودجه  مقوله  در  ها 
هزینه ای بالغ بر ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
 : داد  ادامه  است.وی  شده  آسفالت  ریال 
روند آسفالت در سال ۹۹ نیز ادامه دارد و 
برای مقوله تفکیک زباله و پسماند نیز سوله 
ای قبل از عید افتتاح می شود .وی گفت : 
به طول هزار و ۳۰۰ متر رفیوژ، تعریض و 
آسفالت با بودجه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال  
از میدان سپاه تا آزادگان ، با حمایت رئیس 
سازمان  برنامه و بودجه انجام و ۳ میلیارد 
تومان نیز برای محور سردار سلیمانی در نظر 
گرفته شد که این پروژه به صورت رسمی 
کلنگ زنی و روشنایی رفیوژ آن در دستور 
کار قرار گرفته که از میانه  ۴ بانده می شود 
و در سال آینده در هفته دولت این محور 
افتتاح خواهد شد . شهردار جویبار با تاکید 
بر اینکه محور جویبار به کوهی خیل به دریا 
متصل می شود افزود : اتمام این محور باعث 
رضایتمندی مردم خواهد شد که با برآورد 
خواهد رسید  نتیجه  به  ریال  میلیارد   ۱۰
عمرانی  محترم  معاون  از  جا  همین  در  که 
استاندار خواستار حمایت هستیم. معاون 

هماهنگی عمرانی  استانداری مازندران نیز 
با اشاره به اینکه پروژه  در این افتتاحیه 
های خوبی در شهرستان جویبار رقم خورده 
است ، اظهار کرد: شهرستان جویبار قابلیت 
کشاورزی و گردشگری زیادی دارد و از این 
پروژه ها باید در مسیر گردشگری و رونق 

این شهر بهره برد.
مهدی رازجویان افزود : این پروژه ها باید 
در زمان بهره برداری اعالم شده به سرانجام 
این  خصایص  مهمترین  از  یکی  اما  برسد 
پروژه نامگذاری آن به نام سردار سلیمانی 
استانداری  عمرانی  هماهنگی  معاون  بود. 
مازندران گفت:همه ما یک قاسم سلیمانی 
هستیم و به همین جهت این بلوار به این 
در  همچنین  رازجویان  نامگذاری شد.  نام 
 : کرد  خاطرنشان  پروژه  این  اعتبار  مورد 
اوراق  تومان  میلیون  و ۵۰۰  میلیارد  یک 
به شهرداری جویبار و یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان برای شهرداری کوهی خیل در 
نظر گرفته شده و اعتبار کل پروژه نیز ۱۰ 

میلیارد تومان است.
وی گفت : پروژه توسط پیمانکار آغاز و پس 
از پیگیری های الزم انجام و تخصیص اعتبار 
امور عمرانی  محقق شود.معاون هماهنگی 
استانداری مازندران ادامه داد: حد فاصل 
بین دو شهر نیز توسط اداره کل راهداری و 
حمل و نقل پایانه ها انجام می شود تا اتصال 
دو شهر نیز محقق شود.رازجویان در مورد 
زمان اتمام پروژه نیز یادآور شد : فاز یک 
این پروژه در هفته دولت سال ۹۹ به بهره 

برداری می رسد.

از سوی شهرداری و همزمان با دهه فجر؛ 

2 رویداد بزرگ در جویبار رقم خورد
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فرماندار رودسر :

و شورای کالچای  ر  عملکرد شــهردا
مایه مباهات است

 فرمانـــدار رودســـر در آییـــن افتتـــاح و بهـــره بـــرداری از 
پـــروژه پـــارک ســـاحلی بـــا قدردانـــی از عملکـــرد تاثیـــر 
گـــذار شـــهرداری و شـــورای اســـالمی شـــهر کالچـــای در 
اجـــرای پروژه هـــای توســـعه عمـــران شـــهری بویـــژه در 
حـــوزه اجـــرای پیـــاده راه ســـازی خیابان هـــای ســـطح شـــهر 
گفـــت: ایـــن عملکـــرد خـــوب شـــهردار و شـــورای اســـالمی 
ـــن نشـــان  ـــه فخـــر مباهـــات اســـت  و ای شـــهر کالچـــای مای
از تعامـــل ســـازنده بیـــن شـــهردار و شـــورای اســـالمی 
شـــهر است.حســـین اســـماعیل پـــور بیـــان کـــرد: یقینـــا 
ایـــن فعالیت هـــای خـــوب و ارزشـــمند شـــهرداری و 
ــال آینـــده از  ــای در بودجـــه سـ شـــورای اســـالمی کالچـ
اعتبـــار ویـــژه حمایتـــی برخـــوردار خواهـــد شـــد. وی بیـــان 
ـــالمی  ـــورای اس ـــهردار و ش ـــات ش ـــد از زحم ـــه ج ـــرد: ب ک
ــی  ــا قدردانـ ــق پروژه هـ ــرا و تحقـ ــای در اجـ ــهر کالچـ شـ
می کنـــم .شـــهردار کالچـــای نیـــز در مراســـم افتتـــاح 
پـــروژه پیـــاده راه ســـازی، روشـــنایی و مبلمـــان شـــهری 
ــن  ــام ایـ ــرای انجـ ــرد: بـ ــح کـ ــاحلی تصریـ ــارک سـ در پـ
پـــروژه 2۵۰ میلیـــون تومـــان از محـــل منابـــع اســـتانی 
و ۱۰۰میلیـــون تومـــان از منابـــع داخلـــی شـــهرداری 
هزینـــه شـــده اســـت. ابراهیـــم اثنـــی عشـــری  ادامـــه 
ـــر  ـــزار و ۵۰۰مت ـــروژه 2ه ـــن پ ـــرای ای ـــد اج داد: در رون

فـــرش موزاییـــک، ۵۰۰متـــر جـــدول گـــذاری، 28تیـــر 
چـــراغ بـــرق در طرفیـــن پـــارک و ۴8نیمکـــت و ســـطل 
ــفالت  ــش آسـ ــت. وی روکـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــه صـ زبالـ
ـــجد  ـــه مس ـــی ب ـــر منته ـــام معاب ـــهر و تم ـــی ش ـــازار قدیم ب
دهـــه  در  افتتاحـــی  پروژه هـــای  دیگـــر  از  را  جامـــع 
ـــاحت  ـــه مس ـــروژه ب ـــن پ ـــرد: ای ـــار ک ـــوان و اظه ـــر عن فج
۱۴هـــزار متـــر مربـــع انجـــام شـــده کـــه بـــا اعتبـــار 
72۰میلیـــون تومـــان بـــه بهره بـــرداری رســـیده اســـت.

ـــه گـــذاری جهـــت هدایـــت و  ـــروژه لول شـــهردار کالچـــای پ
ـــان شـــهری  ـــاده روســـازی و مبلم ـــای ســـطحی، پی ـــع آبه دف
بلـــوار ورودی شـــهر میـــزان ســـرمایه گذاری بـــرای انجـــام 
ـــر  ـــه گـــذاری، ۱۶۰۰مت ـــر لول ـــه 2۳۰مت ـــروژه را ک ـــن پ ای
ــان  ــون تومـ ــده ۶۰۰میلیـ ــام شـ ــک انجـ ــرش موزاییـ فـ
ــل  ــای قابـ ــوع هزینه هـ ــری مجمـ ــی عشـ ــالم کرد.اثنـ اعـ
افتتـــاح پروژه هـــای دهـــه فجـــر شـــهرداری کالچـــای را 

ـــرد. ـــر ک ـــان ذک ـــون توم ـــارد و ۶7۰میلی ـــک میلی ی
گفتنـــی اســـت یادمـــان ســـردار ســـپهبد شـــهید قاســـم 
ــور  ــا حضـ ــای بـ ــهر کالچـ ــوار ورودی شـ ــلیمانی در بلـ سـ
فرمانـــدار شهرســـتان رودســـر، شـــهردار و اعضـــای 
شـــورای اســـالمی شـــهر و جمـــع دیگـــری از مســـئوالن 

رونمایـــی شـــد.

۶۴ میلیارد تومانی ــهردار لنگرود الیحه بودجه  ش
را تقدیم شورای شهر نمود  ۹۹  

آغاز  در  اینکه  بیان  با  لنگرود  شهردار 
با  را  بودجه  شهرداری  در  خود  کار 
گرفتم،  تحویل  تومان  میلیارد   ۳۳
بدهی  میزان  زمان  آن  در  کرد:  اظهار 
بود و حدود ۲۷  میلیارد  شهرداری ۳۳ 
ثبت نشده  بدهی  نیز  تومان  میلیارد 
بیان  با  رجایی  مهدی  .سید  داشت 
اینکه در زمان آغاز کار برای مدیریت 
بدهی ها و درآمدها برنامه ریزی مناسبی 
انجام شد تا در اجرای کارها و پرداخت 
باشیم،  نداشته  مشکلی  پرسنل  حقوق 

از دو سال تالش در شهرداری،  بعد  گفت: 
بودجه به دو برابر افزایش یافت و در سال 
درآمدهای  از  برنامه ریزی شده  بودجه   ۹۹
و  اعالم  شورا  به  تومان  میلیارد   64 جاری 
تقدیم  تصویب  و  بررسی  جهت  آن  الیحه 
سال  بودجه  اینکه  بیان  با  است.وی  شده 
محقق  کامل  صورت  به  شهرداری  گذشته 
کردیم  سعی  مدت  این  در  افزود:  شد، 
در  را  مناسبی  خدماتی  و  عمرانی  کارهای 
حد توان و اعتبارات موجود برای شهروندان 
لنگرود انجام دهیم.شهردار لنگرود با اشاره 
کرد:  بیان  ملی  منابع  از  اعتبار  دریافت  به 
از  تومان  میلیارد   ۲۳ حدود  جاری  سال  در 
برای  که  شد  دریافت  ملی  اعتبارات  محل 
آسفالت، کارخانه کمپوست، لوله گذاری دفع 

رودخانه  سازی  دیواره  و  سطحی  آب های 
در  بودجه  جدای  مبلغ  این  که  شد  هزینه 
نظر گرفته شده شهرداری بود.رجایی با اشاره 
گفت:  کارکنان  حقوق  مستمر  پرداخت  به 
مطالبات کارکنان شرکتی شهرداری تاکنون 
کمکی  تا  پرداخت شده  نیز  آنان  عیدی  و 
برای کارکنان و خرید مایحتاج خانواده های 
با  وی  باشد.   ۹۹ نوروز  نزدیک  در  پرسنل 
داشته  زیبا  شهری  اینکه  برای  اینکه  بیان 
باشیم باید نخست زیرساخت ها آماده می شد 
که در دو سال گذشته تا حد امکان این کارها 
انجام شد، تصریح کرد: روشنایی باغ ملی تا 
پایان سال جاری تکمیل شده و تغییراتی در 
میدان مرکزی شهر برنامه ریزی شده که آن 

نیز تا پایان سال اجرایی می شود.
کارخانه  اینکه  بیان  با  لنگرود  شهردار 

فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۵0 کمپوست 
تجهیزات  افزود:  دارد،  نخست  فاز  در 
گذشته  روزهای  طی  نیز  کارخانه  این 
به محل کارخانه در آبمان لنگه اطاقور 
تجهیزات  نصب  با  که  شد  ارسال 
از  قبل  تا  آن  استارت  شاهد  کارخانه 
بیان  با  رجایی  بود.  خواهیم   ۹۹ نوروز 
برق  برای  موجود،  مشکل  تنها  اینکه 
این  حل  حال  در  که  است  کارخانه 
مورد هستیم، گفت: برای فاز دوم این 
اعتبارات  برای  مشکلی  نیز  کارخانه 
است  ملی  آن  اعتبارات  و  داشت  نخواهیم 
نیز  اعتبارات  دوم  فاز  انجام  حین  در  که 
به  اشاره  با  گرفت.وی  خواهد  تخصیص 
فجر  پارک  برای  شهرداری  برنامه های 
فجر  پارک  استخر  یکسان سازی  کرد:  بیان 
انجام شد و فراخوان عمومی مناقصه طرح 
بازسازی  عملیات  اجرای  جهت  مطالعاتی 
پارک فجر بزودی انجام می شود. رجایی با 
بیان اینکه در سال جاری بخش اعظمی از 
شهر لنگرود آسفالت شد و این نهضت ادامه 
در  فضاسازی  و  پیاده روسازی  گفت:  دارد، 
میدان طبیعت در برنامه سال آینده است تا 
مسیر سمت پارک فجر نیز برای پیاده روی 
شهروندان و فضایی مناسب برای سرگرمی 

ایجاد شود.

 پیام تبریک رئیس اتاق اصناف لنگرود  
به   مناسبت ایام مبارک دهه فجر

پیام تبریک رئیس اتاق اصناف الهیجان 
به مناسبت ایام مبارک دهه فجر

انقـاب اسـامی ایـران مظهـر تجلی نـور در ظلمـت و تجلی 
حماسـه و سـرافرازی ملت همیشـه در صحنه ایران اسـامي 
اسـت. دهه ي فجـر طلیعه  رهایی انسـانیت از اسـتبداد و ظلم 
ستمشـاهی به رهبـری بنیانگذار كبیر انقاب اسـامي اسـت 

كـه اندیشـه ای جز عزت اسـام و ایران در سـر نداشـتند.

ایـام خجسـته و عزت آفریـن دهـه  فجـر پیـروزی انقـاب 
اسـامی، یـادآور راهبری هـای انقابـی و حیات بخـش رهبـر 
كبیـر و فقیـد انقـاب اسـامی و فداكاری هـای عظیـم ملـت 

اسـت. ایران  بـزرگ 
و چـه زیبـا مقـام معظـم رهبـري فرمودنـد كـه:« دهـه فجر 
سـرآغاز طلوع اسـام،  خاسـتگاه ارزشـهاي اسـامي، مقطع 
رهایـي ملـت ایـران و بخشـي از تاریـخ ماسـت كه گذشـته 
را از آینـده جـدا سـاخته اسـت. در دهـه فجر اسـام تولدي 
دوبـاره یافـت و ایـن دهـه در تاریـخ ایـران نقطـه اي تعیین 

كننـده و بـي مانند بـه شـمارمي رود«.
اینجانـب فـرا رسـیدن ایـام ا… خجسـته و مبـارك دهه  فجر 
پیـروزي انقـاب شـكوهمند اسـامي را بـه خانـواده  معـزز 
شـهدا، مردم شـریف شهرسـتان، اصناف و بازاریـان لنگرود 

تبریـك عـرض مـي كنم.
حاج محمد تقی فریب، رئیس اتاق اصناف لنگرود

ــار عطــر روح بخــش  ــر ب ــارك فجــر دگ ــه مب ــاز ده ــا آغ ب
بهــار انقــاب اســامی در فصــل خــزان و ســرما بــه مشــام 
ــد و  ــامی می رس ــاب اس ــتین انق ــاداران راس ــام وف تم
ــه  ــور و حماس ــار از ش ــی را سرش ــان انقاب ــی مردم تمام

حضــور می ســازد.
امــروز انقــاب شــكوهمند اســامی ایــران  كــه بیــش از 04 
ســال از عمــر پربركــت و افتخارآمیــز آن می گــذرد توانســته 
اســت بــا بــر هــم زدن معــادالت قــدرت جهانــی، بیــش از 
هــر زمــان دیگــری جایــگاه تاثیرگــذار و تعیین كننــده خــود 
ــم  ــه ای را تحكی ــه ای و فرامنطق ــوالت منطق ــه تح در عرص
بخشــد و بــا پیــام الهام بخــش و عزت آفریــن خــود، 
حركــت نویــن عدالت خواهــی و آزادی خواهــی و نــدای 
ــوش  ــه گ ــوم را ب ــتمدیده و مظل ــای س ــه ملت ه حق طلبان

ــان برســاند. جهانی

ــل،  ــام راح ــره ام ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــب ب اینجان
ــرور  ــام غ ــدس ای ــاع مق ــهدای دف ــاب و ش ــهدای انق ش
آفریــن دهــه مبــارك فجــر را بــه مــردم شــریف الهیجــان 

ــم. ــك می گوی ــان تبری ــاف الهیج ــان و اصن ،بازاری
پوسف اكبری پور، رئیس اتاق اصناف الهیجان



رئیس اداره بهزیستی رودسر خبر داد؛ 

10۴ مورد تســهیالت اشتغالزایی  اعطای 
رودسر ــتی  بهزیس به جامعه هدف 

از  بهزیســـتی  اداره  رئیـــس 
اعطـــای ۱۰۴فقـــره تســـهیالت 
اشـــتغالزایی در زمینـــه هـــای 
کشـــاورزی، صنعتـــی و تولیـــدی 
و  مددجویـــان  بـــه  و... 
توانخواهـــان زیـــر پوشـــش 
ســـال  در  نهـــاد  ایـــن 
داد. خبـــر   جـــاری 

قنبـــری  مهــــــــدی 
شـــت  ا مید ا گر با
مبـــارک  دهـــه 
ـــن  ـــزود: ای ـــر اف فج
تســـهیالت در حـــوزه 
اشـــتغالی  خـــود 
و  کارفرمایـــی  و 
ـــارات در  ـــوع اعتب مجم

ایـــن حـــوزه هـــا چهـــار میلیـــارد 
ــه  ــت.به گفتـ ــوده اسـ ــان بـ تومـ
ـــون  ـــارد و ۵۰۰میلی وی، دو میلی
اعتبـــارات  ایـــن  از  تومـــان 
و  بهزیســـتی  منابـــع  محـــل  از 
ــخصی  ــل آورده شـ ــه از محـ بقیـ

اســـت. بـــوده  مددجویـــان 
ســـال  در  کـــرد:  اضافـــه  وی 
از  2۵۰نفـــر  بـــرای  جـــاری 
پوشـــش  زیـــر  مددجویـــان 
اســـت. شـــده  ایجـــاد   شـــغل 

ســـاخت  از  همچنیـــن  قنبـــری 
مســـکن  ۱۵واحـــد  تکمیـــل  و 
مددجویـــی بـــرای مددجویـــان 
ـــر  ـــاری خب ـــال ج ـــاد در س ـــن نه ای

داد.

آییـن  در  رودسـر  شهرسـتان  مخابـرات  رئیـس 
افتتـاح و بهـره بـرداری از ۴ پـروژه مخابراتـی در 
رودسـر باتبریـک دهـه مبـارک فجـر گفـت: چهـار 
پـروژه مخابراتی شـامل نصب و راه اندازی شـبکه 
 FTTH در دهـه مبـارک بـه بهـره بـرداری می رسـد.

حسـبن رنجـی با اشـاره بـه اینکـه این سـرویس با 
ظرفیـت 2 هـزار مشـترک اسـت، اظهـار کـرد: این 
شـبکه در حـال حاضـر بـرای ۳۰۰ مشـترک دایـر 
شـده و بقیه زیر سـاخت ها در داخل شـهر در حال 
بـرای  افـزود:  بـرداری اسـت.رنجی  بهـره  و  اجـرا 
انجـام ایـن پروژه هـا یـک میلیـارد و ۴۵۰ میلیـون 

تومـان هزینه شـده اسـت.

 با حضور مسئوالن؛

۴ پروژه مخابراتی در 
رودسر

  افتتاح و بهره برداری شد

شـــهردار رحیـــم آبـــاد در مراســـم نمادیـــن افتتـــاح بلـــوار 
ــارک  ــه مبـ ــک دهـ ــا تبریـ ــلیمانی بـ ــهید سردارسـ شـ
ــهدای  ــژه شـ ــهدا بویـ ــه شـ ــاد همـ ــام و یـ ــت: نـ فجرگفـ
فجرآفریـــن شـــهدای پیـــروزی انقـــالب شـــهدای جنـــگ 
ـــم حـــرم و امنیـــت خاصـــه  ـــی شـــهدای مدافـــع حری تحمیل
شـــهید مقاومـــت منطقـــه و ســـرباز والیـــت ســـردار 

ــم. ــی می داریـ ــلیمانی را گرامـ ــهید سـ شـ
همـــکاری  و  همدلـــی  بـــا  افـــزود:  محمـــدی  محمـــد 
شـــهرداری وشـــورای اســـالمی شـــهر و مصوبـــات اجرایـــی 
امســـال ســـهمی در ایجـــاد رضایتمنـــدی مـــردم عزیـــز 
ـــم در  ـــدا کردی ـــق پی ـــا توفی ـــه م ـــم ک ـــا داشـــته ای شـــهر م
ـــان شـــهری  ـــی و مبلم ـــی و عمران ـــه اجرای مجمـــوع ۶ برنام

وســـه پـــروژه فرهنگـــی را افتتـــاح کنیـــم.
شـــهردار رحیـــم آبـــاد درادامـــه بیـــان کـــرد: یکـــی از 
مشـــکالت شـــهر مـــا دفـــع هدایـــت آب هـــای ســـطحی 
شـــهری اســـت وشـــهرداری رحیـــم آبـــاد ایـــن توفیـــق 
را دارد کـــه بـــا پـــروژه هـــای بزرگـــی کـــه افتتـــاح مـــی 
شـــود  دفـــع آبهـــای ســـطحی را انجـــام دهـــد کـــه ایـــن 
ــه  ــب بـ ــهروندان قریـ ــال شـ ــاه حـ ــرای رفـ ــا بـ پروژه هـ

ــته اســـت. ــه دربرداشـ ــان هزینـ ــون تومـ ۱۹۰ میلیـ

6 پروژه توسعه عمران 
شهری  در رحیم آباد 

رودسر افتتاح شد

)ره(  خمینـــی  امـــام  امـــداد  کمیتـــه  رئیـــس 
ــی  ــارد تومانـ ــرمایه گذاری ۹میلیـ ــر از سـ رودسـ
ـــد  ـــتای توانمن ـــاری در راس ـــال ج ـــاد در س ـــن نه ای
ـــکن  ـــای مس ـــاخت واحده ـــان و س ـــازی مددجوی س
داد. خبـــر  شهرســـتان  ایـــن  در   مددجویـــی 

مجیـــد بهمنیـــار بـــا تبریـــک دهـــه مبـــارک فجـــر 
و در مراســـم افتتـــاح یـــک واحـــد خدماتـــی و 
پذیرایـــی در شـــهر رودســـر افـــزود: ایـــن افتخـــار 
ــه  ــر زمینـ ــارک فجـ ــه مبـ ــه در دهـ ــم کـ را داریـ
فرصت هـــای شـــغلی بـــرای 2۵۶مددجـــوی ایـــن 

نهـــاد را بـــه صـــورت دائـــم فراهـــم کنیـــم.
ــن  ــر را از ایـ ــزی رودسـ ــش مرکـ ــهم بخـ وی سـ
ــش  ــروژه، بخـ ــازی 72پـ ــد سـ ــای توانمنـ طرح هـ
7۹پـــروژه  چابکســـر  و  ۶8پـــروژه  کالچـــای 
ـــه  ـــی ده ـــار، در ط ـــه بهمنی ـــه گفت ـــرد .ب ـــوان ک عن
فجـــر ۱8واحـــد مســـکن مددجویـــی نیـــز بـــه 
مددجویـــان تحـــت پوشـــش ایـــن نهـــاد واگـــذار 

مـــی شـــود.
وی اعتبـــار ســـاخت هـــر یـــک از ایـــن واحدهـــا 

را۵۰ میلیـــون تومـــان ذکـــر کـــرد.

میلیارد   9 سرمایه گذاری 
تومانی در راستای اشتغال 
 و ساخت مسکن مددجویی 

رئیس کمیته امداد امام )ره(رودسر: 

افتتاح مدرسه در
 روستای فوشه فومن

ــع بخــش  مدرســه دو كاســه ادب درروســتای فوشــه ازتواب
ــازی و  ــت اداره كل نوس ــه هم ــن ب ــتان فوم ــزی شهرس مرك
ــه بهــره  تجهیزمــدارس گیــان بازســازی شــدودردهه فجرب

ــرداری رســید. ب
مدیــركل نوســازی و تجهیزمــدارس اســتان گیان درمراســم 
افتتــاح ایــن مدرســه گفــت:در دهــه مبــارك فجــر ۲۳ پــروژه 
شــامل ۶۸ كاس درس بــا هزینــه ۱۵ میلیــارد تومــان آمــاده 
ــق  ــی دقی ــدس عل ــرورش گردید.مهن ــوزش و پ ــل آم و تحوی
ــه  ــان هزین ــون توم ــه ۳40 میلی ــن مدرس ــرای ای ــزود: ب اف
ــام  ــتان اع ــدارس اس ــازی م ــركل نوس ــت. مدی ــده اس ش
كــرد: همچنیــن سیســتم گرمایشــی تمــام مــدارس واقــع در 
مناطــق گازرســانی شــده را بــه اتمــام رســانده ایــم. شــایان 
ذكراســت بــه موجــب بهــره بــرداری از ایــن واحــد آموزشــی، 
ــی اول،  ــای تحصیل ــتا در پایه ه ــن روس ــوز ای ــش آم ۹ دان
ــده  ــه ش ــی ارائ ــات آموزش ــم از خدم ــارم و پنج ــوم، چه س

ــوند. ــوردار می ش برخ

افتتاح همزمان 1۵پروژه برق 
شهرستان شفت در ایام دهه فجر

در سـومین روز از دهـه فجـر انقالب اسـالمی و با 
حضور سـید محسن موسوی فرماندار شفت ، ۱۵ 
طـرح تقویـت برق به صورت همزمان در روسـتای 
 کـوزان ایـن شهرسـتان بـه بهـره برداری رسـید .

مراسـم  در  شـفت  شهرسـتان  مدیراموربـرق 
بهـره بـرداری ایـن پروژه هـا ضمـن تبریـک ایـام 
اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  و  فجـر  دهـه  مبـارک 
دسـتگاه  نصـب۱۵  شـامل  طرح هـا  :ایـن  گفـت 
 ، مالسـرا   ، شـادخال  روسـتاهای  در  ترانـس 
تکـرم ، مرخـال ، چناررودخـان ، آزادمحلـه چماچـا 
، کالشـم ، ذوالپیـران ، کـوزان و شـهرهای شـفت 
و احمدسـرگوراب می باشد.مظفری افزود:اجرای 
۴۰ کیلومتر کابل خودنگهدارو7۴۰2 متر احداث 
شـبکه جهـت تامین برق متقاضیان شـهر وروسـتا 
پروژه هـای  از  هـم  شـفت  شهرسـتان  سـطح  در 
اداره بـرق ایـن شهرسـتان در ایـن ایـام مبـارک 
اسـت کـه بـرای بهـره بـرداری از آن بالـغ بـر ۳۴ 
 میلیـارد و 7۱۴ میلیـون ریال اعتبار هزینه شـد.

بـرق  ضعـف  رفـع  انشـااهلل  کـرد:  اضافـه  وی 
مشترکین در روسـتاهای چکوسر، خطیبان،القان، 
صیقـالن،  کاسـان،  کمسـاربزرگ،  لیشـاوندان، 
طالقـان،  جیـرده،  سـفیدمزگی،  نصیرمحلـه، 
محرمـان، بداب در برنامه سـال آینده قرار دارد.

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
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نمایشگاه مطبوعات غرب  اولین 
مازندران در نوشهر افتتاح شد

اولین نمایشگاه مطبوعات غرب استان مازندران با 
شرکت 46 رسانه با حضور حسین زادگان استاندار 
مازندران، صفرنژاد فرماندار، علی امانی شهردار، 
بابک شمس رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خانه  رئیس  شیخی  ساسان  همچنین  و  نوشهر 
مطبوعات مازندران  و برخی دیگر از مسئولین استانی 
و شهرستانی و جمع کثیری از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه غرب مازندران با همت خانه مطبوعات و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  در بازار ساحلی 

شهرستان نوشهر افتتاح شد.
خبرنگار جام جم مازندران: استاندار مازندران 
عنوان کرد: با توجه به مسافت عرضی زیاد غرب 
استان به مرکز استان جای این نمایشگاه در غرب 
استان بشدت احساس می شد و امروز خوشحالیم که 
با تعامل خیلی باالیی مطبوعات و همچنین استقبال 
خوب مسئولین از این طرح توانستیم برپایی چنین 

نمایشگاهی را در نوشهر شاهد باشیم.
مجید حسین زادگان از کیفیت باالی این نمایشگاه 
خبر داد و افزود: رسانه ها عامل مهم توسعه و پیشرفت 
هر جامعه محسوب می شوند و می توان با بهره گیری 
درست از رسانه و مطبوعات اتفاقات خوبی را شاهد 
بود. ساسان شیخی رئیس خانه مطبوعات استان 
مازندران نیز از برگزاری دوره های آموزش برای 
خبرنگاران در غرب استان خبر داد. شیخی گفت: 
ظرفیت های خوبی در حوزه خبر و رسانه در غرب 
استان داریم که باید در حفظ و همچنین  شکوفایی 
و پیشرفت آنها کوشا باشیم.رئیس خانه مطبوعات 
استان مازندران گفت: در اختتامیه این نمایشگاه از 
۳ غرفه در بخش اطالع رسانی و غرفه آرایی تجلیل 

شد.
صفرنژاد فرماندار شهرستان نوشهر هم در افتتاح و 
بازدید از نمایشگاه  خبرنگاران را همراه همیشگی 
مردم و مسئولین در  تمامی عرصه ها عنوان کرد. 
صفرنژاد گفت: از اصحاب رسانه تشکر می کنیم 
که با نشر اخبار خوب و مثبت شهر و شهرستان ها 
موجب پیشرفت جامعه می شوند و بدون هیچگونه 
چشمداشتی در جهت رفاه حال هرچه بیشتر و بهتر  
مردم شهر و کشور خود قلم می زنند و قدم برمی دارند.

خبــرخبــر

خودرو هـــای  از  رونمایـــی  آئیـــن 
زائربـــر برقـــی در آرامـــگاه عمومـــی 

ــد. ــزار شـ ــاری برگـ ــهر سـ شـ
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان 
ـــهرداری  ـــتان های ش ـــت آرامس مدیری
ســـاری؛آئین رونمایـــی از خودروهـــای 
ــاس  ــور عبـ ــا حضـ ــی بـ ــر برقـ زائربـ
رجبـــی شـــهردار ســـاری، ســـردار 
شـــورای  ریاســـت  شمشـــیربند 
اســـالمی شـــهر ســـاری، آقامیـــری 
ـــر یوســـفی  عضـــو شـــورای شـــهر، دکت
عضـــو شـــورای شـــهر، دکتـــر نجاریـــان 
نماینـــده شـــورای اســـالمی شـــهر در 
ســـازمان ، مصطفـــی نیـــک نقـــش 
معاونـــت خدمـــات شـــهری و رئیـــس 
ــازمان، مصطفـــی  هیئـــت مدیـــره سـ
مهربانیـــان ریاســـت ســـازمان ، جمعـــی 
مدیریـــت  مجموعـــه  مســـئوالن  از 

خیّر هاشـــمی  خانـــواده  و  شـــهری 
نســـب در آرامـــگاه عمومـــی شـــهر 

ســـاری برگـــزار شـــد.
عبـــاس رجبـــی شـــهردار مرکـــز اســـتان 
ـــوان  ـــه عن ـــاری، ب ـــه س ـــان اینک ـــا بی ب
پیشـــانی اســـتان مازنـــدران در انجـــام 
امـــور نوآورانـــه بایـــد پیشـــتاز باشـــد، 
و  ســـازمان  خالقانـــه  مدیریـــت  از 
ـــی  ـــدد قدردان ـــروژه ای متع ـــام پ انج

ـــرد. ک
آغـــاز  افـــزود:  ادامـــه  در  وی 
ســـه  ســـازی  همســـطح  پـــروژه 
قطعـــه از قبـــور آرامـــگاه ســـاری 
از فعالیت هـــای مهـــم در ســـازمان 
ــاری در ادامـــه  اســـت. شـــهردار سـ
بـــا ســـپاس از عمـــل خیـــر خواهانـــه 
ــاره  ــمی نســـب، اشـ ــاج احمد هاشـ حـ
کـــرد: باعـــث بســـی افتخـــار اســـت 

شـــهر  در  افـــرادی  چنیـــن  کـــه 
ســـاری حضـــور دارنـــد و تفکرشـــان 
بـــه  رســـانی  خدمـــت  جهـــت  در 
مـــردم اســـت. ســـردار شمشـــیربند 
ریاســـت شـــورای اســـالمی شـــهر 
ـــکر  ـــر و تش ـــن تقدی ـــز ضم ـــاری نی س
نســـب  خیّر هاشـــمی  خانـــواده  از 
ـــر،  ـــای زائرب ـــدای خودروه ـــر اه بخاط
بـــه اهمیـــت انجـــام ایـــن عمـــل 
ـــزود:  ـــرد و اف ـــاره ک ـــه اش خیرخواهان
ـــه  ـــک ب ـــر کم ـــالوه ب ـــا ع ـــن خودروه ای
ــالمندان و افـــراد کـــم تـــوان در  سـ
کاهـــش آلودگـــی هـــوا نقـــش موثـــری 

دارد.
از  تقدیـــر  ضمـــن  پایـــان  در  وی 
مدیریـــت  نوآورانـــه  فعالیت هـــای 
آرامســـتان بـــر ضـــرورت حمایـــت از 

ــرد. ــد کـ ــازمان تاکیـ ــن سـ ایـ

به همت سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ؛ 

ز خودرو های ا رونمایی  آئین 
رامستان  آ در  برقی   ئربر  زا  

ر شد برگزا ساری 

مدیرکل بهزیستی گیالن در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت: دهه فجر 
امسال 11۷ پروژه با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد و ۲00 میلیون تومان افتتاح می شود که با افتتاح پروژه های دهه 

فجر بهزیستی در این استان ، 1۳۵ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم صاحب شغل می شوند.
حسین نحوی نژاد به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی در رشت عنوان کرد: با افتتاح پروژه های دهه فجر بهزیستی گیالن، اشتغال 6۷ نفر به صورت مستقیم 

و 68 نفر به صورت غیرمستقیم فراهم می شود.
وی با بیان این که در دهه فجر امسال 11۷ پروژه با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد و ۲00 میلیون تومان افتتاح می 
شود، افزود: این پروژه ها در حوزه های توانبخشی، اجتماعی، پیشگیری و .. به بهره برداری می رسد. نحوی 
نژاد خاطر نشان کرد: در دهه فجر امسال، ۵۳ واحد مسکونی از سوی بهزیستی گیالن افتتاح می شود که از این 

تعداد 10 واحد مسکونی مربوط به خانواده های دارای دو معلول است.

افتتاح 117 پروژه بهزیستی
 گیالن در دهه فجر

ساروی ها دهه فجر »مهمان شهدا« هستند
شهردار ساری از شهروندان قدرشناس ساروی دعوت کرد تا شب های دهه فجر مهمان شهدا باشند.

خبرنگار جام جم مازندران: عباس رجبی گفت: گلزار شهدای مالمجدین با توجه به تجهیز سیستم 
انقالب  گرانقدر  عزیز شهدای  زائران  میزبان  تا ساعت ۲1 شب  فجر  مبارکه  دهه  اهلل  ایام  در  روشنایي 

اسالمی، دفاع مقدس و اهل قبور خواهد بود . 
وی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان سرافراز گفت: دهه فجر انقالب اسالمی فرصت مغتنمی است 
که با آرمان های شهدا تجدید میثاق داشته باشیم و با این عزیزان پیمان ببندیم که راه آنان را ادامه دهیم 
.رجبی با تشکر از اقدامات خوب سازمان آرامستان شهرداری ساری افزود: در حوزه آرامستان ها تحوالت 
خوبی انجام شده و هم در حال شکل گیری است که مردم در آینده بیشتر از این خدمات بهره خواهند برد.

زیبا سازی در ورودی اصلی و  بازسازی و  داد: بهسازی و محوطه سازی مطلوب،  ادامه  شهردار ساری 
اندازی  راه  شهر،  عمومي  آرامگاه  قطعه  سه  همزمان  سازي  تاالراجتماعات، همسطح  بهسازي  دوم،  در 
خودروهای زائربر، به روزرسانی سالن تطهیر، ایجاد سقاخانه، ایستگاه هاي نذورات، افتتاح سالن اجتماعات 
رضایت  برای  ها  فعالیت  این  قطعا  و  رسیده  انجام  به  که  است  خوبی  اقدامات  از  برخی   ... و   ۲ شماره 

شهروندان ساروی ادامه خواهد یافت.
 گفتنی است گلزار شهدای مالمجدالدین ساری که در روزهای عادی تا ساعت 1۷ فعالیت می کرد به 

میمنت دهه مبارک فجر و ایجاد فرصت بیشتر برای زیارت قبور شهدا تا ساعت ۲1 باز است .

شهردار اعالم کرد؛

گیــالن،  شــهدای  المــان  
بازســازی  نیازمنــد 

عبداهلل پاکاری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گیالن در دیدار با فرماندار رودسر ساماندهی گلزار 
شهدا را یکی از مهم ترین مطالبات خانواده ها شهدا 
عنوان و اظهار کرد: خوشبختانه 100 درصد گلزار 

شهدای استان گیالن ساماندهی شده است.
وی با بیان اینکه وجود گلزارهای شهدا در ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت بسیار تأثیرگذار است، گفت: 
از  یکی  شهدا  گلزارهای  از  نگهداری  چگونگی 
مهم ترین چالش ها ماست. پاکاری با اشاره به اینکه 
بر اساس قانون وظیفه نگهداری گلزارهای شهدا بر 
عهده شهرداری، دهیاری و بخشداری هاست، تأکید 
کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی استان گیالن در 

این حوزه نیازمند توجه ویژه هستند. 

از  هکتار  هزار   ۵7 جنگلکاری 
عرصه های طبیعی مازندران 

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  جنگل  امور  معاون 
پیروزی  از  گفت:  مازندران-نوشهر  آبخیزداری 
تا سال گذشته حدود  اسالمی  انقالب شکوهمند 
۵۷ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی غرب 

مازندران جنگلکاری شد.
خبرنگار جام جم مازندران: رحمت علیزاده 
افزود: پیش از انقالب سطح عرصه های جنگلکاری 
شده حوزه این اداره کل حدود 10 هزار هکتار بر 
از  امسال  که  این  به  اشاره  با  وی  می شود.  آورد 
محل صندوق توسعه ملی بیش از 600 هکتار از 
عرصه های منابع ملی احیا و جنگلکاری می شود، 
میلیارد   ۷0 طرح  این  اجرای  برای  داشت:  اظهار 
افزود:  علیزاده  شد.  گرفته  نظر  در  اعتبار  ریال 
دراجرای نهضت نهالکاری که با شعار«نهالکاری 
آذر گذشته  از 14  ایرانی سرسبز«  برای  همگانی 
آغاز شد 60 هکتار از عرصه های منابع ملی و سایر 
محوطه ها نهالکاری شد. معاون امور جنگل اداره 
کل منابع طبیعی نوشهر همچنین خاطر نشان کرد: 
به منظور احیا جنگل ها از نهال های افرا، توسکا، 
ون )زبان گنجشک( کاج سیاه، زالزالک، زرشک و 

سایر گونه های بومی منطقه استفاده شد.

شهردار کالچای در نشست با اصحاب رسانه:

دهه فجر فرصت مغتنمی 
برای برجسته کردن خدمات نظام است

ابراهیـم اثنی عشـری، شـهردار كاچـای 
به مناسـبت دهـه مبارك فجر در نشسـت 
خبـری بـا اصحـاب رسـانه دهـه فجـر را 
فرصـت مغتنمـی جهـت برجسـته كـردن 
كـرد:  اظهـار  و  دانسـت  نظـام  خدمـات 
ایـن خدمـات هدیه بـه ملت ایران اسـت 
اصلـی  عامـل  انـان  آفرینـی  نقـش  كـه 
شـكوهمند  انقـاب  پیـروزی  جریـان  در 
اسـامی بـود. وی افـزود: حضـور فعاالنه 
انقـاب  آرمانهـای  از  دفـاع  در  مـردم 
مقـدس  نظـام  ودسـتاوردهای  اسـامی 
جمهـوری اسـامی بـه عنـوان صاحبـان 
نظـام همـواره تاثیـر گـذار بـوده وهمه ما 
مكلـف بـه تكریـم وخدمتگزاری بـه مردم 
هسـتیم. وی در ادامـه به طرح هـا و پروژه 
هـای توسـعه عمران شـهری شـهرداری 
كاچـای در دهـه فجـر اشـاره و اظهـار 
كـرد: شـهرداری كاچـای ایـن توفیق را 
دارد كـه در دهـه مبـارك فجر چهـار طرح 
توسـعه عمـران شـهری را افتتـاح و بـه 

برسـاند. بهره بـرداری 
میـزان  ماچیانـی،  اثنـــی عشــــری 
ایـن  انجـام  بـرای  سـرمایه گذاری 
پروژه هـا را یـك میلیـارد و ۶70 میلیـون 
تومـان ذكـر و از مهم ترین آنهـا را اجرای 

ه  ژ و راه، پـر پیاده 

سیسـتم روشـنایی و مبلمـان شـهری در 
پـارك سـاحلی عنـوان كـرد. وی از دیگر 
طـرح هـای افتتاحـی را روكش آسـفالت 
روكـش  و  )ره(  خمینـی  امـام  خیابـان 
آسـفالت تمامـی كوچـه های منشـعب به 
مسـجد جامـع، پـروژه پیـاده رو سـازی 
بلـوار ورودی شـهر و لوله گـذاری با هدف 
دفـع آب های سـطحی ذكر كرد. شـهردار 
كاچـای در ادامـه بـه بودجه سـال جاری 
كـرد:  اضافـه  و  اشـاره  ایـن شـهرداری 
بودجه شـهرداری كاچای در سـال جاری 
۶4 میلیـارد ریـال بـوده كـه تا پایـان دی 
جـاری ۸۲ میلیـارد ریـال درآمـد داشـته 
كـه ایـن امـر نشـانگر توجـه بیشـتر بـه 
طـرح جامـع، تفضیلی شـهر بوده اسـت. 
اثنـی عشـری تصریـح كـرد: بـا توجه به 
ایـن افزایـش درآمـدی توانسـتیم بدهی 

۶۳میلیـاردی گذشـته شـهرداری را تا 
قبـل از فـرا رسـیدن دهـه 

فجـر 

پرداخـت  را  آن  ریـال  ۳4میلیـارد  مبلـغ 
تـا  كـرد  امیـدواری  ابـراز  وی  نماییـم. 
شـهرداری  درآمـد  جـاری  سـال  پایـان 
بـه ۱00میلیـارد ریـال برسـد كـه نشـان 
مـی دهـد نسـبت بـه بودجـه پیـش بینی 
شـده ۵۹ درصـد رشـد را نشـان می دهد. 
اثنی عشـری، بودجـه پیش بینی شـده در 
سـال آینـده را ۸۶ میلیـاردو ۵۵0 میلیـون 
ریـال اعـام كـه نسـبت بـه امسـال ۳4 
از  همچنیـن  وی  دارد.  افزایـش  درصـد 
اجـرای پـروژه احـداث مجتمـع فرهنـگ 
سـرا بـا اعتبـار اولیـه ۵00میلیـون تومان 
در ایـن شـهر در سـال آینـده خبـر داد. 
مصـوب  از  همچنیـن  كاچـای  شـهردار 
شـدن طرح جامع شـهر كاچـای در نیمه 

نخسـت سـال آینـده خبـر داد.


