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امام جمعه رشــت:

افرادیتالشگردرمحیطزیستمیخواهیم
ویژه ها

پیشرفت فیزیکی 
51 درصدی سد 

الستیکی کرگانرود 

شرایط جدید فعالیت 
 مهدهای کودک

با وجود کرونا

مدیرکل بهزیستی استان اعالم کرد؛

بیش از 2700 بیمار 
خاص گیالنی، تحت 

پوشش بیمه سالمت

مدیرکل بیمه سالمت استان:

بستری بیش از 17 هزار 
نفر  در بیمارستان 
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طرح  تفصیلی  منطقه »کومله «به جریان افتاد

شعبانعلی مبتکری، باغدار اهل روستای خالکیاسر لنگرود:
مسئوالن جهاد کشاورزی یار و یاور کشاورزان باشند

تجربه ای متفاوت برای طبیعت گردان؛
ارشیا؛ جزیره ای رویایی در ساحل چمخاله لنگرود

با بازدید فرماندار لنگرود؛

4

توقف  دلیل  لنگرود  شهردار  رجایی،  سیدمهدی 
را  شهر  این  طبیعت  راه  پیاده  ساخت  عملیات 
گفت:  و  دانست  کافی  بودجه  نیافتن  تخصیص 
تکمیل این پیاده راه نیازمند اعتباری بالغ بر ۵۰ 

میلیارد ریال از منابع استانی و ملی است.
ساخت  کرد:  اظهار  رجایی  جام جم  گزارش  به 
پیاده راه طبیعت لنگرود حدفاصل میدان مصلی تا 
میدان طبیعت در حاشیه تاالب زیبای کیاکالیه به 
طول بیش از یک کیلومتر و عرض ۱۵ تا ۳۰ متر، 

از سال ۱۳۹۷ توسط شهرداری آغاز شده است.
پروژه های  از  یکی  طبیعت  پیاده راه  افزود:  وی 
کامل  طور  به  و  است  لنگرود  شهر  عمرانی  بزرگ 

مهندسی و علمی طراحی  شده و شهروندان هنگام 
با توجه به ارتفاع سطح در نظر  تردد در پیاده راه 
کل  بر  می توانند  قسمت ها  برخی  در  شده  گرفته 
شهردار  باشند.  داشته  اشراف  اطرافشان  محیط 
لنگرود خاطرنشان کرد: در سال گذشته زیرسازی 
محوطه این پیاده راه انجام و ۱۰ میلیارد ریال از 
آن  برای  لنگرود  شهرداری  داخلی  اعتبارات  محل 
عملیات  این که  بیان  با  رجایی  است.  شده  هزینه 
اجرا  جاری  سال  در  طبیعت  راه  پیاده  کف سازی 
می شود، تاکید کرد: تکمیل این طرح نیازمند ۵۰ 
میلیارد ریال اعتبارات استانی و ملی است که در 
صورت تامین، بالفاصله اجرای پروژه از سر گرفته 

می شود. 
وی با بیان این که در مسیر این پیاده راه مبلمان 
شهری اجرا می شود، عنوان کرد: چراغانی مسیر و 
ایجاد ایستگاه پرنده نگری از دیگر بخش های این 
تاالب  این که  بیان  با  لنگرود  شهردار  است.  طرح 
نشده،  الیروبی  که  سال هاست  لنگرود  کیاکالیه 
با پیگیری مسئوالن شهرستانی در سال جاری  اما 
الیروبی  از  پس  کرد:  اضافه  می شود،  الیروبی 
تاالب، در زمان بارش باران های شدید آب بندان 
مهاجر  پرندگان  زیستگاه  برای  خوبی  محیط  آن 
می شود و شهروندان و گردشگران هنگام تردد در 
پیاده راه طبیعت، چشم انداز بسیار زیبا و جذابی 

را تجربه خواهند کرد.
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مهندس رجایی، شهردار لنگرود بیان کرد؛

50میلیاردریالاعتبار،برایاتمامپیادهراهطبیعتلنگرود

چهاردهمین شعبه فروشگاه زنجیره ای رفاه در شهر خمام با هزینه ای  بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت۲,۵۰۰ 
مترمربع با حضور »میرشمس مومنی زاده«  فرماندار رشت، »سید کاظم دلخوش« نماینده صومعه سرا، »ناصر حاج محمدی« 

شهردار رشت و جمعی از مسئوالن افتتاح شد.
به گزارش جام جم دکتر »رسول محمدی«، مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه در مراسم افتتاح شعبه رفاه سعادت گیالن 

در شهر خمام  گفت: یکی از زیباترین و فاخرترین فروشگاه های کشور در شهرستان رشت افتتاح شد.  وی افزود: با وجود همه 
مشکالت اقتصادی در سال گذشته، موفق به راه اندازی ۱۱ شعبه جدید فروشگاه رفاه در کشور شدیم که این امر منجر به 

اشتغالزایی برای ۳۵۰۰ نفر شد. هم اکنون حدود ۱۱ هزار نفر از جوانان تحصیلکرده کشور در مجموعه فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه مشغول فعالیت هستند. وی از پیشنهاد شهردار رشت در ایجاد شعبه دیگری از فروشگاه زنجیره ای رفاه در شهر رشت 
استقبال کرد.  »میرشمس مومنی زاده«، فرماندار رشت نیز در این مراسم گفت: ایجاد و توسعه شعبات جدید فروشگاه های 

زنجیره ای فرصتی در جهت اشتغالزایی و توسعه شهرستان رشت فراهم می کند.

با حضور فرماندار رشت؛
چهاردهمینشعبهفروشگاهزنجیرهایرفاهگیالنافتتاحشد
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اقتصادیضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان گیالن  شنبه  24 خرداد 1399   شماره 25680

شهرداری تالش در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره 582191 مورخ 1398/10/02 
ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و از محل اعتبارات جزء 14 ردیف 550000 
و  نود  و  میلیارد  ده  سقف  تا  را  تالش  شهر  اصلی  پل  تعریض  پروژه  استانی، 
و  ایران(  الکترونیکی دولت )ستاد  از طریق سامانه تدارکات  یک میلیون ریال 
کلیه  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکاران  و  ها  شرکت  به  عمومی  مناقصه  روش  به 
مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
 و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )ستاد ایران( به آدرس

 wwww.setadiran.ir با شماره 2099005875000001 برگزار خواهد شد. لذا از 
شرکت ها و پیمانکارانی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می شود با مراجعه 
به سامانه مذکور، اسناد مناقصه را دریافت و ضمانت نامه شرکت در مناقصه، اسناد و 

مدارک مورد نیاز و پیشنهادات خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
1 مهلت دانلود و دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 

مورخ 1399/03/22
2 مهلت ارائه ضمانتنامه، بارگذاری پاکات پیشنهادات، اسناد و مدارک مورد نیاز در 

سامانه پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/04/03 
3 سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 504/550/000 ریال می باشد که می بایست به 
صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب تمرکز وجوه سپرده شماره 

4052011407535257 شهرداری تالش نزد بانک مرکزی واریز گردد.
4 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار خواهد بود .

5 اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است 
6 هزینه های نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

انعقاد قرارداد  7 چنانچه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به 
نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.                      

آگهیتجدیدمناقصهعمومی

شهرامغنـیزاده
شهردارتالش

مهندس احمد احمدی شاد، مدیرعامل کارخانه آجرپزی ایتال با اشاره به احداث این واحد تولیدی گفت: 
ظرفیت روزانه خط تولید این کارخانه ۳۰ هزار قالب است که تا ۱۰۰ هزار قالب در سایزهای مختلف ۲۰ و 

۱۵ سانتی متری قابل افزایش است.
مدیرعامل کارخانه ایتال کومله در گفتگو با جام جم با بیان این که تا کنون ۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شده است، افزود: این کارخانه هم اکنون در مرحله رفع عیب است و تا پایان تیر رسما آغاز به کار می کند.

این  از  بازدید  نیز در  لنگرود  امور عمرانی فرمانداری شهرستان  و  برنامه ریزی  فرامرز مصطفوی، معاون 
کارخانه با قدردانی از احمدی شاد که زمینه اشتغال مستقیم ۸۰ نفر را فراهم کرده است، اظهار کرد: این 
کارخانه تحت تملک بانک بوده و مدت ها بالتکلیف رها شده بود و مخروبه ای بیش نبود که امروز مشکل 

گازرسانی و برق رسانی آن با همکاری دستگاه های اجرایی رفع شده است.
تا  از بزرگ ترین کارخانه های آجرپزی موجود در شرق گیالن  بیان این که این کارخانه آجرپزی یکی  با  وی 
محدوده غرب مازندران است، افزود: کارخانه مذکور سال ها به صورت مخروبه در گوشه ای رها شده بود که 

پس از بازسازی دوباره احیا و با خرید تجهیزات راه اندازی شده است.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنگرود با اشاره به فضای ۶ هزار متر مربعی سازه 

کارخانه اظهار کرد: این فضا مربوط به سه بخش خط رفت و برگشت پخت خشک و سالن تولید است.
مصطفوی افزایش ظرفیت تولید کارخانه به ۱۰۰ هزار قالب ایتال را قابل دسترس عنوان کرد و گفت: 
پیش بینی این است که در تیرماه این کارخانه به طور آزمایشی شروع به کار می کند و در هفته دولت نیز به 

طور رسمی با حضور جمعی از مسئوالن به بهره برداری می رسد.

یکگامتابهرهبرداریازکارخانهآجرپزی
ایتالدرکوملهلنگرود

شعبانعلی مبتکری، باغدار اهل روستای خالکیاسر شهرستان لنگرود در گفتگو با جام جم از بی توجهی برخی 
مسئوالن جهاد کشاورزی استان نسبت به کشاورزان گالیه کرد. در این باره گفتگویی کوتاه با جام جام انجام 

دادیم که در ادامه می آید:
حدود ۹ سال است که به همراه همسرم در این شغل فعالیت دارم و تمام تالش و همت خود را برای احیای 
طبیعت این منطقه گذاشته ایم. اگرچه امسال با سرما زدگی مواجه شدیم و بخشی از میوه های این باغ 
نابود شدند، اما از ۲۸ اردیبهشت جاری توانستیم به بازار میوه عرضه کنیم. میوه های این باغ  شامل هلو 
داوودی، هلو کرس، آلو، گالبی  در این باغ هستند که توزیع بخشی از آنها از اردیبهشت جاری شروع شده 

و بخشی دیگر در خرداد و تیر به بازار عرضه می شوند. 
مبتکری گفت: در این باغ یک و نیم هکتاری ، ۳ هزار اصله درخت در ۱4 گونه مختلف میوه کاشته شده 
است. حاصل هر درخت  ۳۰ کیلو بار در سال است چون به صورت خرد هزینه فروش میوه را دریافت 
می کنیم به طور میانگین  سالی حدود ۱۰۰ میلیون تومان از سطح یک و نیم هکتار باغ میوه درآمدزایی 
حاصل می شود.  وی افزود: من به عنوان یک باغدار از مسووالن درخواست تسهیالت ندارم و فقط از 
مسووالن جهاد کشاورزی استان درخواست کمک فکری برای احیای طبیعت دارم. چون معتقدم ما در گیالن 
همه چیز داریم. بنابراین عاجزانه از مسووالن تقاضای کمک فکری دارم. البته می دانم این کشور با چه 
مشکالت اقتصادی مواجه است و مسئوالن تمام توان خود را برای حل مشکالت گذاشته اند و ما هم در این 

راه دستان آنان را می فشاریم.  

شعبانعلی مبتکری، باغدار اهل روستای خالکیاسر لنگرود:

مسئوالنجهادکشاورزییارویاورکشاورزانباشند
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3 شنبه  24 خرداد 1399   شماره 5680ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان گیالن

بازدید  ضمن  لنگرود  شهرستان  فرماندار 
جامع  طرح  پیگیری  راستای  در  کومله  شهر  از 
پروژه های  تعدادی  از  شهر  این  تفصیلی  و 
کومله  بخش  اقدام  دست  در  گذاری  سرمایه 
این بخش  موانع سرمایه گذاری در  جهت رفع 

بازدید کرد.
به گزارش جام جم شفقی، نماینده عالی دولت 
در شهرستان لنگرود با بیان این که کومله یکی 
لنگرود  شهرستان  شهرهای  قدیمی ترین  از 
طرح  تهیه  که  است  مدتی  کرد:  اظهار  است، 

جامع این شهر متوقف شده بود و این بازدید میدانی در همین راستا صورت گرفت. 
وی تهیه طرح جامع و تفصیلی را الزام سیاستگذاری درست و مناسب دانست و اظهار کرد: در سال های 
گذشته به دلیل اختالفات موجود این کار متوقف شده بود که الحمدهلل با روی کار آمدن مدیریت جدید 
شهری کارها بخوبی در حال پیشرفت است و چندین جلسه مشترک جهت رفع موانع با مشاور طرح برگزار 
شده است. فرماندار لنگرود با اشاره به بازدید خود از چند پروژه سرمایه گذاری اظهار کرد: امیدوارم 
با رفع مشکالت آنچه که صالح مردم کومله است اتفاق بیفتد. دکتر منوچهر مهدی پور، شهردار کومله 
و اعضای شورای این شهر، فرماندار لنگرود را همراهی کردند. همچنین در ادامه از نگین سبز کومله، 

گلکده پالم و دیگر پروژه های شهری بازدید به عمل آمد.

با بازدید فرماندار لنگرود؛

طرحتفصیلیمنطقه»کومله«بهجریانافتاد
جزیره توریستی ارشیا در سه کیلومتری ساحل چمخاله 
واقع شده است. مجتمع فرهنگی و ورزشی ۵۰ هکتاری 
با نام جزیره ارشیا که حاال پای ثابت هیجان های چمخاله 
شده است، در محل اتصال رودخانه محبوب چمخاله به 
اگر  زد.  خواهد  رقم  برایتان  استثنایی  تجربه ای  ساحل 
عاشق پرواز بر فراز آب های دریای نیلگون خزر هستید 
یا دوست دارید با سرعت تمام آب دریا را شکافته و رو 
به جلو بروید یا حتی عاشق تفریحات نوین موج سواری 
قایق  شماست.  برای  گزینه  بهترین  ارشیا  هستید، 
فالی  پاراسل سواری،  آب،  روی  بر  اسکی  سواری، جت 
تفریحات  از  بسیاری  و  پاراموتور  سواری،  شاتل  برد، 
هیجان انگیز دیگر در مجتمع فرهنگی و  ورزشی ارشیا 
جام جم  گزارش  به  دیده شده است.  تدارک  برای شما 
آن چه که اینجا در ساحل مجتمع ارشیا به گوش می رسد 
و شادی است.  از هیجان  ناشی  صدای فریادهای ممتد 
فرقی نمی کند به تنهایی یا دسته جمعی، با رعایت نکات 
ایمنی می توانید یک تفریح دریایی لذت بخش را در کنار 
دوستان و خانواده تان تجربه کنید. اگر بعد از یک تفریح 
هیجان انگیز احساس می کنید انرژی تان حسابی تحلیل 
رفته است می توانید سری به رستوران و کافه مجتمع 
ارشیا بزنید و انرژی کسب کنید، این مجتمع سرویس 
بهداشتی و امکاناتی همچون نمازخانه برای گردشگران 
فراهم کرده است. چندین آالچیق نیز رو به دریا برای 
مجتمع  است.  شده  تعبیه  ساحل  تماشای  و  استراحت 
با  تا  نموده  اندازی  راه  نیز  دریایی  اتوبوس  یک  ارشیا 
خیال راحت بتوانید یک نیمروز را بر روی آب های آرام 
دریای خزر بگذرانید. مدیریت این مجتمع به عهده آقای 

»ارسالن صفری« است.

تجربه ای متفاوت برای طبیعت گردان؛

ارشیا؛جزیرهایرویاییدرساحلچمخالهلنگرود

گردشگری
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خبر
مدیرکل بیمه سالمت استان:

بیش از 2700 بیمار خاص 
گیالنی، تحت پوشش بیمه 

سالمت 

جمشید محمدی، مدیرکل بیمه سالمت گیالن 
اهداف  مهم ترین  از  یکی  این که  به  اشاره  با 
عدالت  تحقق  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
از خدمات  آحاد مردم  بهره مندی  و  در سالمت 
مطلوب بیمه ای است، اظهار کرد: بیمه سالمت 

در تحقق این هدف نقش مهمی ایفا می کند. 
از دو  بیش  به جمعیت  به گزارش جام جم وی 
میلیون و ۵۳۰ هزار نفری استان گیالن اشاره 
قالب  در  جمعیت  این  درصد   ۴۹ گفت:  و  کرد 
صندوق های بیمه ای روستاییان، کارکنان دولت، 
تحت  سالمت  بیمه  و  ایرانیان  اقشار،  سایر 
بیمه  مدیرکل  هستند.  سالمت  بیمه  پوشش 
بیمه ای دو  به پوشش  اشاره  با  سالمت گیالن 
هزار و 76۰ بیمار خاص توسط این سازمان در 
استان گیالن، افزود: از این تعداد ۱6۵ هموفیلی، 
پیوند  نفر  دیالیزی، ۳۲۴  6۱۰ تاالسمی، 7۰۱  
کلیه و ۹6۰ نفر مبتال به MS هستند. وی با 
بیان این که در راستای برون سپاری ارائه خدمات 
بیمه سالمت گیالن با 6۳ دفتر پیشخوان قرار 
دارد، گفت: سال گذشته 7۵۰ هزار جلد دفترچه 
برای بیمه شدگان بیمه سالمت در استان گیالن 
این که  به  اشاره  با  محمدی  است.  شده  صادر 
به  خدمات  ارائه  برای  گیالن  سالمت  بیمه 
بیمه شدگان با یک هزار و 7۱۱ مؤسسه دولتی 
ادامه داد: در  و خصوصی طرف قرار داد است، 
گذشته  سال  انتهایی  ماه های  و  اخیر  ماه های 
اقدامات خوبی در راستای پرداخت مطالبات در 
و  انجام  بیمه سالمت  از سوی  استان و کشور 

بخش زیادی از مطالبات پرداخت شده است.

خبر
امام جمعه رشت:

افرادی تالشگر در محیط 
زیست می خواهیم

آیت اهلل رسول فالحتی امام جمعه رشت در دیدار 
مدیرکل و معاونان محیط زیست استان به مناسبت 
هفته محیط زیست با اشاره به توجه اسالم به تمام 
بخش های محیط زیست اظهار کرد: توجه اسالم 

به محیط زیست بیش از آحاد جوامع بشری است.
به گزارش جام جــم فالحتی در ادامه به آســیب 
بســیار به جلگه، کوه و ســواحل گیالن در طول 
سال های گذشته اشاره کرد و افزود: در تعطیالت 
جاده های منتهی به شمال ترافیک است زیرا مردم 
برای دیدن مناظر زیبا می آیند.امام جمعه رشــت  
تصریح کرد: البته فعالیت های زیســت محیطی 
در اســتان انجام شــده اما در تراز انقالب و مردم 
نبوده بلکه بعضی مواقع ویرانگری داشــته است.

آیت اهلل فالحتی به بی توجهی به پسماند سراوان 
در ۴۰ سال گذشته اشــاره کرد و گفت: از ۴۰ سال 
گذشــته تا کنون به ارتفاع حدود ۱۰۰ متر پسماند 
دپو شده و شــیرابه آن به مردم آسیب می رساند.

وی با اشــاره به وجود ماهی در رودخانه زرجوب 
و گوهررود در ۴۰ سال گذشته، بیان کرد: شیرابه 
پســماند ســراوان وارد این دو رودخانه می شود و 
امروز آلودگی رودخانه های زرجــوب و گوهررود 
بالی جان مردم شده اســت.نماینده ولی فقیه در 
گیالن به اجرای طرح بایوجمــی در تاالب انزلی 
اشــاره کرد و یادآور شــد: ویرانگری اجرای طرح 
بایوجمی در تاالب انزلی بیش از اصالح آن است.

آیت اهلل فالحتی با بیان این که فعالیت هایی برای 
تصفیه شیرابه پسماند سراوان در حال انجام است، 
خاطرنشــان کرد: امکان تصفیه ۳ لیتــر در ثانیه 
شیرابه پسماند سراوان فراهم شده اما کافی نیست 

و می طلبد در هر ثانیه ۹ لیتر شیرابه تصفیه شود.

محمدتقینظیری،شهردارحویق

شهرداری حویق در نظر دارد به استناد بندیک صورتجلسه شماره   53/پ /99  مورخه 1399/02/21 
شورای  اسالمی شهر حویق امورات مربوط به خدمات شهری )جمع آوری زباله– رفت و روب شهری– 
حفظ و نگهداری فضای سبز و میادین و بلوارها، نگهبانی از تاسیسات و انجام خدمات ماشین آالت 
از طریق مناقصه به  سنگین و سایر فعالیت های عمومی  شهری در سال 99( را به صورت حجمی 

پیمانکار واجد الشرایط با نازلترین قیمت به شرح ذیل واگذار نماید:

1 قیمت پایه جهت شرکت در مناقصه ماهیانه مبلغ 980/000/000 ریال می باشد. 

به  مناقصه  در  سپرده شرکت  بابت  ریال   588/000/000 مبلغ  می بایست  مناقصه  در  کنندگان  2 شرکت 
حساب سپرده این شهرداری به شماره حساب 3100004490001 نزد بانک ملی شعبه حویق واریز و یا ضمانت 
نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ فوق ارائه و پیشنهادات خود را در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت 12 

روز دوشنبه  مورخه 99/04/09 به دبیرخانه شهرداری حویق تسلیم کرده و رسید دریافت نمایند.
3 برنده مناقصه حق انصراف ندارد و در غیر این صورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفرات دوم و 

سوم نیز با همان نحو برخورد خواهد شد.
4 شهرداری در رد یا قبول کلیه  پیشنهادات مختار است. 

5 مدت قرارداد یک سال تمام می باشد که از اول فروردین سال 99 شروع و تا تاریخ 1399/12/29 خاتمه 
می یابد.

6 برنده مناقصه متعهد به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل تحت امر خود به مدت 3 ماه بدون درخواست 
وجهی از شهرداری می باشد. 

7 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست اسناد مناقصه و پیشنهادات خود را در پاکت های جداگانه الک 
و مهر شده شامل: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی جهت شرکت در مناقصه در پاکت الک و مهر شده 
)پاکت الف( کلیه تصاویر اسناد مربوط به شرکت )اساسنامه شرکت(، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات 
شرکت، تصویر کارت ملی صاحبان امضاهای مجاز )بر اساس آخرین تغییرات اساسنامه شرکت( و گواهی 
صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار، در پاکت الک و مهر شده 
)پاکت ب( – برگ پیشنهادات قیمت در پاکت الک و مهر شده )پاکت ج(- همه پاکت ها می بایست در پاکت 

دیگری قرار گرفته و الک و مهر شود. 
لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می شود که قیمت پیشنهادی 
خود را در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 98/04/09 به دبیرخانه شهرداری تسلیم 
بازرسی  اداره کل  بازگشایی پیشنهادات توسط کمیسیون معامالت شهرداری و ناظر محترم  نمایند. ضمنا 

استان گیالن و ناظر شورای شهر در ساعت 12 صبح روز سه شنبه مورخه 98/04/10 انجام خواهد شد.

آگهیمناقصهعمومی نوبتدوم

دربازدیدازطرحهایعمرانیتامینآبتالشاعالمشد؛

پیشرفتفیزیکی51درصدیسدالستیکیکرگانرود
خرمی، مدیــر عامل شــرکت آب منطقه ای گیالن   

در بازدید از سد الستیکی کرگانرود تالش گفت: این 
سد با پیشــرفت فیزیکی حدود ۵۱ درصدی در حال 

اجرا می باشد.
به گــزارش جام جــم خّرمی اظهار داشــت: ســد 
الســتیکی کرگانرود تالــش بخشــی از آب های 
ناشــی از بارندگی، زه آ ب های اراضــی زراعی را در 
فصول زراعی جمع آوری کرده و به مصرف اراضی 

کشاورزی در دو طرف رودخانه کرگانرود می رساند.
وی حجم آب ذخیره پشت سد الستیکی  کرگانرود 

تالش را برابر با ۲۰۰  هــزار مترمکعب عنوان کرد و 
افزود:  حجم آب تنظیمی این سد در سال حدود ۲6 
میلیون متر مکعب می باشــد. مدیر عامل شــرکت 
آب منطقه ای گیالن افزود: احداث ســد الستیکی 
کرگانرود تالش باعث توسعه و بهبود آبیاری حدود ۲ 
هزار و ۴۱۰ هکتار از اراضِی شالیزاری منطقه خواهد 
شد. وی ادامه داد: پرورش آبزیان، جلوگیری از پدیده 
کف کنی و بهسازی ســواحل رودخانه، ذخیره سازی 
آب و تضمین آب اراضی حاشــیه رودخانه، افزایش 
ســطح تراز آب در رودخانه و امــکان انتقال آب به 

مزارع اطراف به روش پمپاژ، ایجاد حوضچه مکش 
و احداث ایســتگاه پمپاژ و انحراف آب، بهره برداری 
توریســتی و تفریحی و تغذیه آب زیرزمینی از دیگر 

اهداف اجرای این طرح است.
خّرمی در خصوص مشــخصات طرح سد الستیکی 
کرگانرود تالش اظهار داشــت: این ســد بــا ارتفاع 
الستیک ســه و نیم متر، طول الســتیک در قاعده 
۳6 متر و ۵۰ سانتی متر و طول الستیک در تاج ۴7 
متر  در حال ســاخت بر روی رودخانه کرگانرود در 

شهرستان تالش می باشد. 

شهدی نژاد، مدیر درمان تامین اجتماعی 
استان گیالن با اعالم خبر بستری بیش از 
۱7 هزار نفر در تنها بیمارستان ملکی تامین 
اجتماعی اظهار داشت : علیرغم این که از 
ابتدای اسفند ۹8 بیمارستان حضرت رسول 
اکرم )ص( رشت  به عنوان مرکز پذیرش 
بیماران کووید ۱۹ قرار گرفت و انجام اعمال 
جراحی در بیمارستان تعطیل شد پزشکان متخصص بیمارستان توانستند 
در سال گذشته به بیش از 8۲۰۰ بیمار نیازمند به عمل جراحی خدمت 
ارائه نمایند. مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیالن افزود: در این 
مدت بیش از ۱۰۰۰ مورد عمل جراحی ارتوپدی، نزدیک به ۵۰۰ مورد 
عمل جراحی مغز و اعصاب، نزدیک به ۱۵۰۰ مورد عمل جراحی چشم 
و همچنین اعمال جراحی عمومی، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی  
در بیمارستان انجام گرفت. شهدی نژاد تعداد مراجعان سرپایی پذیرش 
شده در ۱۳  مرکز درمانی ملکی استان را بیش از یک میلیون و 86۰ هزار 
بیمار عنوان نمود و اظهار داشت که در این مدت بیش از ۲ میلیون و ۵۰ 
هزار بیمار به واحد های پاراکلینیکی مراکز ملکی استان مراجعه نمودند 

و از خدمات آزمایشگاهی، رادیو لوژی، فیزیو تراپی و... بهره مند شدند. 

با  مدیرکل بهزیستی گیالن در گفتگو 
گفته  اساس  بر  داشت:  اظهار  جام جم 
رئیس جمهور فعالیت مهدهای کودک 
بهداشت  وزارت  پروتکل های  با رعایت 
می شود.  آغاز  خرداد   ۲۴ شنبه  روز  از 
پروتکل  پیش نویس  بهزیستی  سازمان 
مذکور را تهیه کرده و عمدتا شامل رعایت موازین بهداشتی است. 
برای مثال کودکان و مربیان باید به محض ورود تب سنجی شوند، 
پدرها و مادرها نباید وارد فضای کودکان شوند و حتی ورود و خروج 
کودکان با زمانبندی به گونه ای باشد که منجر به ازدحام نشود. وی 
افزود: منتظریم تا بازخورد ستاد مقابله را در مورد این پروتکل دریافت 
کنیم،  بر این اساس مهدهای کودک حداکثر یک سوم تا ۵۰ درصد 
می توانند بچه ها را پذیرش کنند و اولویت با کودکانی است که والدین 
شاغل دارند.این موارد کلیات پیشنهاد ما به ستاد مقابله با کرونا است، 
امیدواریم  تا چهارشنبه این موارد قطعی شده و آن را ابالغ کنیم.با 
توجه به این که میزان پذیرش کودکان حتی در مناطق سفید کمتر 
شده و در مناطق قرمز به یک  سوم  رسیده، دفتر کودکان و نوجوانان 

در حال بررسی است تا هم  مهدها و هم مردم دچار مشکل نشوند.

امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  پاکاری،  عبداله 
از  کثیری  تعداد  با  گیالن  استان  ایثارگران 
استان  ایثارگران  و  خانواده های معظم شهدا 
و  دیدار  ایثارگری  جامعه  تفکیک  به  گیالن 

مالقات کرد.
این مالقات عمومی،  به گزارش جام جم در 
مشکالت ایثارگران از قبیل مشکالت درمانی، 
مسکن، خدمات رفاهی و اجتماعی، تحصیلی، اشتغال و...  مورد بررسی 
قرار گرفت و در جهت رفع آن راه حل هایی از طرف مدیرکل بنیاد استان 
ارائه شد و مساعدت هایی در حد توان صورت گرفت. مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان گیالن عنوان کرد: خانواده شهدا و ایثارگران در 8 
سال دفاع مقدس حماسه آفرینی کردند و امروز هم مانند همان سال ها در 
تمامی عرصه های جهاد و ایثار اجتماعی حضوری فعال و موثر دارند.پاکاری 
با اشاره به این که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون تکریم ایثارگران 
ممکن نیست، گفت: اگر بخواهیم فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه 
نهادینه کنیم نیازمند این هستیم تا جامعه ایثارگری خود را حمایت کنیم و 
از آنان الگوگیری کنیم.گفتنی است معاون تعاون و مسئول مرکز مراجعات 
و ارتباطات بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن نیز در برنامه دیدار عمومی، 

پاسخگوی درخواست های خانواده های عزیز شهدا و ایثارگران بودند.

مدیرکل بنیاد شهید گیالن:
 حضور فعال ایثارگران

در عرصه های ایثار اجتماعی 

مدیرکل بهزیستی استان اعالم کرد؛
شرایط جدید فعالیت مهدهای 

کودک با وجود کرونا

مدیر درمان تامین اجتماعی استان خبر داد؛
 بستری بیش از 17 هزار نفر

 در تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی 

جناب آقای مهندس پرویز محمدنژاد 
نماینده محترم مردم لنگرود   در  مجلس شورای اسالمی

جناب آقای مهندس محمد نژاد 
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی

حضــور مــردم در طــول دوران انقــالب پــای صندوق هــای رای، 
ــر شــکوه و عظمــت  ــر ســاخته و ب ــالب را بارورت ــواره درخــت انق هم
آن در پیشــگاه جهانیــان افــزوده اســت. ملــت مــا همــواره حضــور پــای 
صندوق هــای رای را بــه عنــوان یــک وظیفــه شــرعی و ملــی دانســته 

ــد. ــان آفریده ان ــمان جهانی ــش چش ــدار را پی ــوه ای از اقت و جل
ــق  ــاوری عمی ــا ب ــخ ب ــول تاری ــران در ط ــدر ای ــز و مقت ــت عزی مل
ــوده اســت و در هــر  ــان ب ــت در جه ــال اســتقرار حــق و عدال ــه دنب ب
ــا شــرایط و مقتضیــات، تصمیمــات سرنوشــت ســاز  فــراز، متناســب ب
گرفتــه اســت و در عرصــه انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای 
اســالمی نیــز اقتــدار خــود را بــه نمایــش گذاشــته و حماســه ای جدیــد 

ــد. را آفریدن
ضمــن  اینجانبــان 
تبریــک بــه جنابعالــی به 
عنــوان نماینــده مــردم 
در  لنگــرود  شهرســتان 
انتخابــات یازدهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســالمی 

توفیــق  آرزوی  و 
ــردم  ــما، از م ــرای ش ب
و  والیتمــدار  بصیــر، 
ــا  ــه ب ــز ک ــی نی انقالب
پــای  خــود  حضــور 
ــار  ــای رای ب صندوق ه
ــه دشــمن  دیگــر توطئ
و  کــرده  خنثــی  را 
ــر  ــی ب ــت محکم مش
و  اســتکبار  دهــان 
خارجــی  یاوه گویــان 
و  زدنــد  داخلــی  و 
از تــالش  همچنیــن 
ــرداد  ــای مه ــای آق ه

الهوتــی در ۱۲ ســال اخیــر در کســوت نمایندگــی مــردم شهرســتان 
می نماییــم. تشــکر  و  تقدیــر  لنگــرود 

اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف لنگرود

شاکریم  را  منان  خداوند 
شامل  الهی  لطف  که 
یک  تا  گردید  حالتان 
دوره چهار ساله را برای 
سپهر  در  آفرینی  نقش 
آغاز  کشور  قانونگذاری 
شورای  مجلس  نمایید. 
یکی  عنوان  به  اسالمی 
از مهم ترین شاخص های 
کشور،  در  قانونگذاری 
جمعی  خرد  محصول 
آن  چالش های  و  است 
و  مشارکت  مستلزم  نیز 
معاضدت اعضا و نیز تداوم این حرکت، نیازمند همت و حکمیت است 
که ان شاءاهلل در دوره یازدهم بیش از پیش شاهد این مهم خواهیم 

بود.
بار نشسته  اکنون که درخت تنومند جمهوری اسالمی سرافرازانه به 

شما  داریم  یقین  است، 
مجلس  منسجم  تیم  و 
یازدهم نیز تمام تالش 
به  معطوف  را  خود 
اعتالی انقالب اسالمی، 
رهنمودهای  تحقق 
الشان،  عظیم  امام 
نظام  پیشرفت  مقدس جمهوری اسالمی و پاسداشت سعادت و 

مقام شامخ شهدای گرانقدر انقالب، جنگ تحمیلی، مدافع حرم و... 
نموده و استوارانه در اجرای منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

و تحقق ابعاد گوناگون گام دوم انقالب ، تالش خواهید نمود. 
در پایان ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی از زحمات آقای مهرداد 
الهوتی که در سه دوره گذشته نمایندگی مردم لنگرود را در مجلس 

شورای اسالمی به عهده داشتند نیز قدردانی می نماییم.
شورای اسالمی و دهیاری منطقه نمونه گردشگری 

لیالکوه لنگرود
علیرضا گنجی- ریاست شورا و علی اولیایی- دهیار


