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ورود ۵۴۵ میلیون مترمکعب آب از سد سفیدرود به شالیزارهای گیالن

عزیزاله هوشمند، مدیرعامل کارخانه چای سازی دامنه و 
پیشکسوت صنعت چای سازی شمال کشور که سابقه۲۰ 
ساله ای در صنعت چای کشور دارد در خصوص فعالیت 
این کارخانه در تولید چای خشک در شهرستان لنگرود 
گفت: تا به امروز تقریبا بیش از95 درصد برگ چای 
خوشبختانه  است.  بوده  یک  درجه  ما  شده  خریداری 
کیفیت  با  چای  موفق شدیم  درست  روشهای  انجام  با 
و ممتازی را تولید کنیم. وی در خصوص اقداماتی که 
درباره تولید چای خشک در این کارخانه انجام می شود 
بهداشتی  موازین  رعایت  لحاظ  از  کارخانه  این  گفت: 
تولید چای  را در  اقدامات  بهترین  و فنی تالش کرده 
خشک انجام دهد. لذا تمام پروتکلهای بهداشتی وزارت 
برای  کارخانه  این  در  ملی  استانداردهای  و  بهداشت 

تولید چای جاری است. وی در باره اخذ گواهینامه ها و 
استانداردهای ملی تولید چای خشک گفت: گواهینامه 
هایی که داریم پروانه کاربردی عالمت استاندارد در 
تولید چای است. کارخانه ما موفق به کسب این پروانه 
شده است. در کنار آن نیز استانداردهای hassp است 
که در واقع سالمت محصوالت را تضمین می کند و آن 
را در اختیار داریم. ازجمله ایزو 9۰۰1 در سال ۲۰15 
را که نشان دهنده مدیریت کیفیت است و ایزو 1۰۰۲ 
را که نشان دهنده رضایت مشتری است از یک شرکت 

معتبر بین اللمللی توانستیم کسب کنیم. 
فنی  مسوول  عنوان  به  نیز  پورمهر«  مهندس  »خانم 
این کارخانه به مدت 8 سال با ما فعالیت می کنند که 
ایشان  عهده  بر  محصول  فنی  و  بهداشتی  مدیریت 
است. ایشان بر ارزیابی چای از نظر طعم و ظاهر و عطر و 
رنگ نوشابه و اینکه چه سیستمی داشته باشد نظارت 
طعم  و  رنگ  ارزیابی  کنار  در  داد:  ادامه  می کنند.وی 
چای، یکسری ویژگی های دیگر مانند آزمایش شیمیایی، 
درصد رطوبت و درصد مواد محلول در آب نیز از طریق 
دستگاههایی که در آزمایشگاه شرکت وجود دارد مورد 
بررسی قرار می گیرند. در این شرکت دستگاهی به نام 
کوره الکتریکی وجود دارد که نمونه ای از چای در آن 
سوزانده می شود تا مواد معدنی به جا مانده از خاکستر 
کل چای در آن اندازه گیری شده و با استانداردهای 
چای مطابقت داشته باشد.در کنار اینها چای سیاه ممتاز 
شکسته داریم که از باالترین استانداردها برخوردار 
است و وقتی وارد سامانه استاندارد شویم و شماره 

را وارد کنیم نام محصول ما در آنجا ثبت شده است. 

بازدید امام جمعه کومله، معاون فرماندار و بخشدار از کارخانه چای سازی دامنه؛ 

 تولید چای شکسته ممتاز درجه یک 
 با استانداردهای ملی در چای دامنه

پیرو دســتورات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و تشکیل قرارگاه 
همدلی و مواسات به ریاست امام جمعه و محوریت سپاه پاسداران در 
شهرستان لنگرود، در مرحله دوم این رزمایش 2000 بسته معیشتی، 
مشــتمل بر مایحتاج ضروری و به ارزش پانصد میلیون تومان تهیه گردیده است. 
این بسته ها که با تالش و پیگیری اعضای ســتاد و جمع آوری کمک های خیرین و 
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برپایی جلسه كمیته سالمت شركت گاز گیالن  ادامه 2 بر  گیالن  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی کرونا در سطح ادارات 

گاز تاکید کرد.
مهندس اکبر با قدردانی از هماهنگی و همدلی همه واحدها 

به جهت خدمت رسانی به مردم و مشترکین در ایام شیوع 
ویروس کرونا اظهار داشت: ضدعفونی و گندزدایی ادارات و 

واحدها  باید همانند گذشته به صورت مستمر ادامه یابد.
وی از واحدهای مرتبط درخواست نمود تا نسبت به مدون 

سازی اقدامات صورت گرفته در ایام شیوع ویروس کرونا 
اقدام نمایند.مهندس اکبر ضمن ابراز تاسف از درگذشت 
یکی از پرسنل گاز بر اثر کرونا بیان نمود: محدودیت های 
اعمال شده در راستای کنترل کرونا باید بتدریج و طی 

هماهنگی با ستاد و بر اساس دستورالعمل های ستاد مقابله 
با کرونا کاهش یابد.وی همچنین با توجه به شروع مجدد 
کنتورخوانی از اواخر اردیبهشت بر تهیه لوازم بهداشتی و 

حفاظتی برای کنتورخوانان تاکید کرد.

سهمیه  افزایش  از  گیالن  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
استان در طرح اقدام ملی مسکن از یک هزار و 
۶۷۰ واحد به یک هزار و ۷۳8 واحد خبر داد و 
گفت: این واحدها توسط بنیاد مسکن در استان 

ساخته می شود.
 155 و  هزار  یک  اینکه  بیان  با  اکبرزاده  محمد 
ثبت  استان  در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  در  نفر 
نام کرده اند، افزود: با پاالیش انجام شده 595 
هستند . استان  در  طرح  این  شرایط  واجد  نفر 
به  بسته  را  این طرح  اجرایی  عملیات  وی شروع 
تکمیل  و  مربوطه  پروژه در شهر  تکمیل ظرفیت 
 1۳ ماده  طبق  تومان  میلیون   ۴۰ اولیه  وجه 
پنج  بند  و  مسکن  ملی  اقدام  طرح  نامه  شیوه 

شورای  جلسه  ششمین  هفتادو  یکصدو  مصوبه 
است  قرار  کرد:  تصریح  و  عنوان  استان  مسکن 
شود . داده  تحویل  سال  دو  ظرف  ها  پروژه  این 
در  ملی  اقدام  طرح  براینکه  تاکید  با  وی 
جمعیت  نفر  هزار  یکصد  باالی  و  پایین  شهرهای 
انزلی،  بندر  شهرهای  در  حاضر  حال  در  و 
صومعه  شفت،  سیاهکل،  شهر،  تولم  رشت، 
ماسال  و  لنگرود  رودسر،  کیاشهر،  سرا، 
هنوز  کرد:  اضافه  است،  شده  ریزی  برنامه 
است . مانده  باقی  شهرها  این  در  خالی  ظرفیت 
با  گیالن  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اشاره به تجربه ساخت مسکن مهر در شهر های 
اظهار کرد: طی پنج  نفر در استان  زیر ۲5 هزار 
ساله گذشته ۲1 هزار و ۶98 واحد مسکن مهر با 
استفاده از تسهیالت توسط بنیاد مسکن در استان 
آماده  نیز  اکنون  و  است  رسیده  بهره برداری  به 
است . استان  مردم  به  رسانی  خدمات  و  ساخت 
وی اظهار کرد: برای تکمیل مدارک افراد پاالیش 
شده به متقاضیان از طریق ارسال پیامک اعالم 
می شود ودر آینده برای ثبت نام مجدد متقاضیان 
جدیدو تکمیل ظرفیت باقی مانده نیز در سامانه 

اقدام ملی اطالع رسانی خواهد شد. 
در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که از 
این تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای 
فرسوده  بافت های  در  واحد  هزار   1۰۰ جدید، 
کوچک  شهرهای  در  واحد  هزار   1۰۰ و  شهری 

ساخته می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خبرداد؛

 سهم گیالن در طـرح
 ملی مسکن افزایش یافت

خبر

ــه  ــه ب ــک هزین ــز كم واری
ــت  ــی تح ــر دولت ــز غی مراك

ــتی ــارت بهزیس نظ

مدیـرکل بهزیسـتی گیـان بـا بیـان اینکـه 
مراکـز شـبانه روزی بهزیسـتی شـامل مراکز 
نگهـداری از سـالمندان، فرزنـدان بهزیسـتی، 
جسـمی  معلـوالن  مزمـن،  روانـی  بیمـاران 
و  نوجوانـان  حرکتـی، خانه هـای کـودکان و 
می شـود،   ۱۴۸۰ مشـاوره  مرکـز  همـکاران 
افـزود: بـا اقدامـات پیشـگیرانه ای کـه انجـام 
از ۱ درصـد کل مراکـز شـبانه  شـده کمتـر 

روزی بهزیسـتی آلـوده بـه کرونـا شـدند.
حسـین نحـوی نـژاد تصریـح کـرد: بیـش از 
هـزار نفـر کارمند شـامل پرسـتاران، بهیاران، 
در  مـددکاران   و  یـاران  پـدر  یـاران،  مـادر 
مراکز شـبانه روزی بهزیسـتی مشـغول به کار 
هسـتند و با تاش این افراد شـرایط مناسـبی 
بـرای نگهـداری از ۲۵۰۰ معلول و سـالمند و 
هـزار فرزنـدی کـه در مراکز شـبانه روزی ما 
نگهـداری می شـوند فراهم شـده اسـت که به 
پـاس زحمات ایـن عزیزان، ۵۰۰ هـزار تومان 
بـه حسـاب هـر یـک از پرسـنل مراکـز غیـر 

دولتـی تحـت نظـارت بهزیسـتی واریز شـد.
از  نفـر   ۳۵۰۰ بـه  کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 
معلـوالن، سـالمندان و فرزنـدان مقیـم مراکز 
بـه هـر نفـر ۵۳۰ هـزار تومـان سـرانه کمک 
بهداشـتی در مجمـوع بـه مبلـغ یـک میلیارد 
 ۹۰۰ همچنیـن  و  تومـان  میلیـون   ۸۵۵ و 
میلیـون تومـان از دو محـل بـه خانواده هـای 
آسـیب دیده از بحـران ویـروس کرونـا واریـز 
گردیـد که مجمـوع کل کمک ها سـه میلیارد 

و ۲۵۵ میلیـون تومـان می باشـد.

خبر

مدیر کل بیمه سالمت مطرح کرد؛
ــت اصلی  ــدی؛ اولوی رضایتمن

در بیمــه ســالمت 

بـا  دیـدار  در  سـامت  بیمـه  کل  مدیـر 
نماینـده منتخـب فومـن و شـفت در مجلس 
سـامت  بیمـه  گفـت:  اسـامی  شـورای 
در هـر شـرایطی کـه احسـاس کنـد بـرای 
کاهـش مشـکات نیـاز بـه ورود مجلـس و 
نمایندگان اسـت، در این مسـیر ایـن اقدامات 
را انجـام خواهـد داد، چـه بسـا تـا کنـون هم 
مجلـس از اقدامـات بیمه سـامت در کشـور 

اسـت.  داشـته  را  الزم  حمایت هـای 
مدیـرکل بیمـه سـامت اسـتان گیـان بـا 
بیمـه  بـه نقـش و اهمیـت سـازمان  اشـاره 
سـامت در ایـن شـرایط حسـاس گفـت: بـا 
همدلـی همـه دسـت انـدرکاران و مسـئولین 
بیمـه  سـازمان  اهـداف  جهـت  در  دلسـوز 
شـدگان  بیمـه  رضایتمنـدی  کـه  سـامت 

برمی داریـم.  گام  اسـت 
اقدامـات  از  گزارشـی  محمـدی  پایـان  در   
صورت گرفته توسـط اداره کل بیمه سـامت 

در سـال گذشـته ارائـه نمود. 
خلیـل بهـروزی فـر نماینـده منتخـب فومـن 
و شـفت در مجلـس شـورای اسـامی ضمـن 
بیـان آمادگـی هرگونـه همـکاری و کمـک از 
سـوی نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی 
اسـتان گیـان در جهت رفع مشـکات مردم 
جـاری  سـال  در  افـزود:  سـامت  حـوزه  در 
قـراردادن  اختیـار  در  جهـت  الزم  پیگیـری 
زمین برای سـاخت ادارات بیمه شهرسـتانهای 

فومـن وشـفت انجـام خواهـم داد.

طرح سوال از شهردار رشت در صحن شورای اسامی شهر کلید زده شد.
شورای  جلسه  در  رشت  شهر  اسامی  شورای  عضو  جذب،  حجت 
نامه ای خطاب به اسماعیل حاجی پور رییس شورا  اسامی رشت در 
که در صحن شورا قرائت شد، افزود: با توجه به نگرانی های موجود در 
عملکرد و اولویت های شهرداری رشت که بدون در نظر گرفتن صرفه 
موارد  برخی  انجام  در  اهمال  در  گاهی  و  شهر  و  شهرداری  و صاح 
بودجه سنواتی  یا  قالب طرح و الیحه  اضطراری و مصوبات شورا در 
سال ۹۸ صورت گرفته در راستای ایفاء وظیفه نظارتی شورا وفق ماده 
۸۰ قانون تشکیات، وظایف و اختیارات شوراها دستور دهید تا ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت به سواالت پاسخ دهد.وی اظهار داشت: موارد 
ارائه شده به کرات به صورت شفاهی و کتبی به شهردار رشت تذکر 
داده شده اما تا کنون پاسخ قانع کننده و حتی تغییر رویه برای اصاح 
از سوی وی ارایه نشده بنابراین موارد در قالب طرح سوال به شهردار 
اباغ و اعام شود تا در مهلت قانونی مندرج در قانون برای ارایه پاسخ 
با مستندات و مدارک مربوطه در صحن شورا حضور یابد.وی با بیان 

مواردی از موضوعات مربوط به طرح سوال از شهردار رشت خاطرنشان 
قراردادی  و  کارگران رسمی  کارمندان،  پرداخت حقوق  در  تاخیر  کرد: 
شهرداری که موجب دلسردی و تضعیف روحیه و انگیزه کاری آنها شده، 
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران حجمی و عدم پرداخت مابه التفاوت 
حقوق آنان در سال ۹۸ و عدم نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری 
تامین کننده نیروهای حجمی خاطی از جمله مواردی است که شهردار 
پرداخت  برنامه مشخص  نداشتن  داشت:  بیان  باشد.وی  پاسخگو  باید 
مطالبات پیمانکاران و دستگاه های خدمات رسان، عدم پرداخت حق بیمه 
اجباری »تامین اجتماعی و خدمات درمانی« و حق بیمه تکمیلی پرسنل 
و سایر مزایای رفاهی که برابر قانون یا تصویب بودجه شهرداری متعهد 
به پرداخت آنها بوده و عدم ارسال تفریغ بودجه سال ۹٧ شهرداری رشت 
پس از بر سر کارآمدن بازمانده حساب های شهرداری تا به امروز از دیگر 
موارد مربوط به پاسخگویی توسط شهردار است.این عضو شورای شهر 
رشت، نابسامانی در حوزه سرمایه انسانی و عزل و نصب های کوتاه مدت 
و شائبه دار در مناصب کلیدی شهرداری، عدم توجه به صرفه و صاح 

شهرداری در مناقصه کودآلی که منجر به اختاف قیمت فاحش در تامین 
ملزومات این پروژه شده، استفاده از عبارات و الفاظ نامناسب در جلسات 
با پرسنل و عدم ساماندهی مزار شهدای گمنام در پارک ملت و مسکن 
مهر با توجه به تذکرات و مکاتبات مکرر شورای اسامی از دیگر مواردی 

است که شهردار باید به آنها پاسخ دهد.

سایه استیضاح بر سر شهـردار رشت

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  خّرمی  وحید 
به  آب سد سفیدرود  تحویل  اینکه  بیان  با  گیان 
حجم  گفت:  دارد،  ادامه  کشاورزی  آبیاری  شبکه 
مخزن سد سفیدرود در حال حاضر یک میلیارد و 

۱۰۰ میلیون متر مکعب می باشد. 
وی گفت: ورودی لحظه ای به سد سفید رود در 
خروجی  و  مکعب  متر   ۲۹۰ اردیبهشت   ۲۴ روز 
لحظه ای نیز ۳۳۶ متر مکعب بر ثانیه بوده است؛ 
ضمن آنکه متوسط سرریز نیز  ۲۰٧ متر مکعب بر 

ثانیه گزارش شده است.
تقویم  با  باید  کشاورزان  اینکه  بر  تأکید  با  خّرمی 
دهند،  انجام  را  شان  کشاورزی  اقدامات  زراعی 
آب  بندی  نوبت  نشاء  فصل  پایان  تا  شد:  آور  یاد 
نیاز  صورت  در  آن  از  پس  و  داشت  نخواهیم  را 
برای این امر برنامه ریزی خواهد شد.سد سفیدرود 
بزرگ ترین سد مخزنی گیان است و در حال حاضر 
آب کشاورزی مورد نیاز ۱٧۲ هزار هکتار از مجموع 
۲۳۸ هزار هکتار شالیزارهای استان از سد سفیدرود 
تأمین می شود.سد مخزنی سفیدرود بر روی رودخانه 

سفیدرود و در پایین دست محل تاقی دو رودخانه 
قزل اوزن و شاهرود در ٧۵ کیلومتری جنوب شهر 
رشت و در مجاورت شهر منجیل احداث شده است.

همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیان 
از رفع تصرف ۳۲۵ هزار و ۴۵۹متر مربع از حرایم 
دولتی در استان گیان خبر داد. رییس هیأت مدیره 
و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیان با اعام 
این خبر افزود: این میزان رفع تصرف انجام شده 
در نتیجه بررسی ۲۱۲ فقره پرونده از ۳۶۶ پرونده 
با صدور  که  است  قضایی  دستگاه  به  ارسال شده 
حکم از سوی مقامات قضایی استان منجر به رفع 
تصرف ۳۲۵ هزار و ۴۵۹ متر مربع از حریم دولتی 
شده است بقیه پرونده ها در حال حاضر در محاکم 
قضایی استان در حال رسیدگی می باشد.    وی در 
ادامه گفت: رفع تصرف های صورت گرفته شامل؛ 
سواحل  رودخانه ها،  بستر  و  حریم  تاالب ها،  بستر 
دریا و اراضی استماکی است که در راستای حفظ 
حقوق بیت المال و آزادسازی اراضی دولتی انجام 

شده است.

ورود ۵۴۵ میلیون متر مکعب آب
 از سد سفید رود به شالیزارهای گیالن
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جلسه  در  آستارا  شهردار  معیتی«،  »جواد 
ایام  ابراز تسلیت  استان ضمن  اداری  شورای 
تامین  مشکل  با  آستارا  شهرستان  گفت:  قدر 
تا کنون نتوانستیم از  اما  مصالح مواجه است، 
مصالح و منابع موجود در معدن استفاده کنیم. 
شهردار  که  است  ۳سال  نزدیک  افزود:  وی 
آستارا هستم و ۲۰ سال نیز به عنوان کارمند و 
معاون شهرداری فعالیت کردم. دراین مدت ما 
همیشه مصالح مورد نیاز پروژه ها و زیرساختها 
کردیم.  خریداری  را  استان  آسفالت  جمله  از 
لذا  داریم.  معدن  خودمان  که  درحالیست  این 
دستور  تا  استاندار  جناب  از  دارم  درخواست 
فرمایید منابع طبیعی و سازمان صمت استان به 

ما عنایت ویژه داشته باشند. به دلیل اینکه ما 
از امکانات لجستیکی برخورداریم اما از معدن 

قادر به استفاده نیستیم.
وی افزود: مشکل دیگر شهرداری آستارا جرایم 
این شهرداری  اجتماعی است.  تامین  سال 9۲ 
اجتماعی  تامین  به  تومان  میلیارد   5 حدود 
بدهکار است و در این خصوص نیازمند کمک 
هستیم تا جناب آقای استاندار صحبتی با دکتر 
کشور  اجتماعی  تامین  سازمان  رئیس  ساالری، 

داشته باشند تا این جرایم بخشیده شوند.
 شهردار آستارا در ادامه افزود: مشکل دیگر 

ما درآمد پایدار برای کل شهرداری است.
داخل  از  که  ترانزیتی  مسیر  اینکه  جهت  به   
شهر آستارا عبور می کند و بخشی از صادرات 
و واردات کاالهای تجاری و بازرگانی از این شهر 
عوارض  دریافت  نیازمند  لذا  می افتد،  اتفاق 
عبور و مرور ترانزیتی هستیم. دراین باره اداره 
کل راه و ترابری نیز باید هزینه روکش آسفالت 
این مسیر ترانزیتی را که توسط شهرداری انجام 
بندر  شهر  است  گفتنی  کند.  پرداخت  می شود 
مرزی آستارا با 51 هزار و 5۷9 نفر جمعیت در 

غرب استان گیالن و در همسایگی کشور 
واقع     آذربایجـان  جمهـوری 

شده است.

شهردار آستار :

نیازمند صدور مجوز
 برداشت معدن برای تامین مصالح هستیم


