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مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن عنوان کرد؛

با تعامل و همکاری شهرداری و شورای اسالمی و

امنیت ایران مرهون رشادت
نیروهای مسلح است

حمایت مسئوالن صورت گرفت؛

افتتــاح پروژ ههای شــهرداری لنگرود
بــا حضور اســتاندار گیالن

4

رئیس دانشگاه علوم پزشکی
گیالن:

نماینده ولی فقیه در دیدار
با جمعی از تعاونگران گیالن:

تزریق واکسن آنفلوآنزا
تأثیری بر کرونا ندارد

صادرات گیالن روزگار
خوشیندارد

آیت اهلل رسول فالحتی ،نماینده ولی فقیه در استان
گیالن در دیدار مدیرکل و معاونان تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان و جمعی از تعاونگران گیالن با تبریک هفته
تعاون و تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حسین(ع)
اظهار کرد :تعاون ریشه در تاریخ انسان دارد.
به گزارش جامجم فالحتی به وجود فعالیتهای تعاونی به طور
عملی در زندگی اهل بیت(ع) اشاره کرد و افزود :قرآن میفرماید
که در کارهای خوب همدیگر را کمک کنید.
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عکس:ابوالفضل شکری
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با حضور استاندار؛

گلخانهپرورش گلو گیاه
بهبهرهبرداریرسید

4

در هفته دولت؛

طی حکمی ا ز سوی استاندار؛

بهره برداری از پروژههای
شهرداری کومله

شهردار رحیم آباد گیالن
معرفی شد
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مهندس محمد تقی احمدی شاد ،سرمایهگذار هتل نگین سبز کومله:

خواستار تسهیالت گردشگری برای تکمیل
هتل "نگین سبز کومله" هستیم

نگین سبز در یکی از تپههای مشرف به شهر کومله واقع است .این تپه دید بسیار خوبی نسبت به بخش
کومله و روستاهای اطراف و باغات چای منطقه و حتی شهرستان لنگرود ،شهر شلمان و چمخاله دارد اما
گذشته از دید بسیار خوب این منطقه آب و هوا و سرسبزی این منطقه هم قابل توجه است .ورودی این بام
بلند ،حدود  ۱کیلومتر پس از چهار راه کومله به طرف شهر اطاقور  ،قرار دارد.

جاده این چشم انداز زیبا ،از میان باغات چای گذشته و به بلندترین ارتفاع قله میرسد .اگر چه مسافران و
مهمانان این شهر ،اطالعات زیادی در خصوص این منطقه دیدنی ندارند اما جالب اینجاست که این طبیعت
زیبا تقریبا دست نخورده باقی مانده و یکی از جاذبهای مهم آن  ،طبیعی بودن محیط آن است .در منطقه
خوش آب و هوا و توریستی با سرمایهگذاری مهندس محمد تقی احمدی شاد هتل نگین سبز در حال ساخت
است .در این رابطه گفت و گویی با این سرمایهگذار بخش خصوصی انجام داده ایم.
محمد تقی احمدی شاد سرمایه گذار هتل نگین سبز کومله گفت :در سال  92از اداره کل میراث و گردشگری
استان مجوز ساخت هتل در منطقه توریستی کومله در شهرستان لنگرود را گرفتیم.
در ابتدای سال  96نیز ساخت سازه به پایان رسید .این هتل در  6طبقه ساخته خواهد شد که در طبقات
پایینی واحدهای اقامتی و در طبقه باال هتل ،رستوران قرار دارد .با شروع به کار این هتل حدود  40نیروی بومی

مشغول به کار خواهند شد .در سال  96استاندار وقت گیالن این پروژه را جزو طر حهای برتر استان گیالن
معرفی نمود و برای اخذ تسهیالت گردشگری به اداره میراث و گردشگری معرفی نمود .ولی تا به امروز موفق به
اخذ این تسهیالن نشدهایم .احمدی شاد ادامه داد  :تا به این جا مبلغ  9میلیارد تومان برای این پروژه سرمایه
گذاری شده است .لذا از مسئوالن محترم خواهشمندیم تسهیالت ویژه گردشگری برای این واحد اقامتی
گردشگردی در نظر بگیرند تا هم به رونق گردشگری منطقه افزوده شود و هم بتوانیم برای تعدادی از جوانان
این شهر اشتغالزایی نماییم.
در پایان از نماینده محترم مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار محترم لنگرود ،شهردار محترم
کومله و دیگر مسئوالن که در امور مختلف ،بویژه بحث گازرسانی یار و همراه ما هستند تشکر و قدردانی
مینمایم.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان گیالن

رپرتاژ

افتتاح پروژههای شهرداری لنگرود با حضور استاندار گیالن
همزمان با هفته دولت  33پروژه شهرداری لنگرود با اعتبار  ۱۰میلیارد تومان ،با حضور استاندار ،مدیر
کل ورزش و جوانان ،امام جمعه ،نماینده ،فرماندار و مسئوالن شهرستان لنگرود به بهر هبرداری
رسید.
به گزارش جا مجم در این مراسم رجایی شهردار لنگرود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان
رجایی و باهنر و همچنین تبریک هفته دولت گفت :با توجه به اینکه اکثر شهرداریها با مشکالت
اقتصادی درگیر هستند ،خیلی خوشحالیم که  33پروره عمرانی را با اعتبار  ۱۰میلیارد تومان افتتاح
نماییم که یقینا این حجم از کار با تعامل و همکاری مجموعه شهرداری و شورای اسالمی و حمایت
مسئوالن شهرستان محقق شده است.
شهردار لنگرود به افتتاح مجموعه ورزشی صالحی اشاره کرد و گفت  :این مجموعه ورزشی از سه
بخش زمین چمن مصنوعی مسقف ،زمین چمن مصنوعی غیرمسقف و زمین پینت بال تشکیل
شده که با مشارکت بخش خصوصی و هزینه کرد  ۲۳۵۰۰میلیون ریال به بهر هبرداری و با استقبال
باالی شهروندان روبهرو شده است.
وی در ادامه به آسفالت و بتن ریزی محالت کم برخوردار به متراژ  ۵۱هزار متر مربع در سال جاری اشاره
کرد و گفت :آسفالت خیابانهای دکتر جعفری لنگرودی ،لیالشهر حدفاصل میدان مادر تا کشتارگاه،
انزلی محله از سه راه صدر محله به سمت مسجد ،خیابان شهید قبادی و روکش آسفالت کوچههای
پایکار  ،تعاون ،صدر  ،۸ارژنگ ،مقداد ،شهید منفرد ،شهید اکبری ،جمهوری سی و دوم و روحانی
بیست و یک ،بتن ریزی کوچهها ی باخدا ،شهید رحمتی ،شهید تقی پور و شهید قناعتگر بخشی از
نهضت آسفالت شهرداری لنگرود بوده است.
رجایی شهردار لنگرود آبگیری خیابانهای سطح شهر در زمان بارندگی را از مشکالت دیرینه لنگرود
عنوان نمود و گفت :با انجام لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی مشکل آبگیری خیابانهای
اصلی به طور کل برطرف شده و امروزه در تالش هستیم تا مشکل آبگیری محالت را نیز برطرف
سازیم.
شهردار لنگرود اظهار داشت :رودخانه لنگرود از وسط شهر لنگرود میگذرد و عالوه بر زیبایی،
نقطه ای حساس در بحث سیالب در زمان بارندگی است .الیروبی رودخانه از جمله پروژههای بزرگی
است که آغاز نمودهایم و در کنار آن دیوار سازی و ساخت اسکله تفریحی در کنار پل تاریخی خشتی در
دستور کار است.
وی خطاب به استاندار محترم گفت :خواهش ما این است تا برای پروژ ههایی که در حال انجام
هستند بویژه الیروبی رودخانه اعتبار ویژه ای قرار دهید تا با سرعت بیشتری این پروژه به
پایان رسد.
شهردار لنگرود درادامه فضای سبز و محوطه سازی جنب مسجد عرب زاده ،پیاده رو سازی و لوله
گذاری جهت طر ح بازآفرینی پیاده راه میدان ،پیاده راه میدان انقالب ،پیاده راه سازی بلوار شورا
جنب بیمارستان شهید حسین پور و میدان شهید نورانی به سمت کومله ،محوطه سازی و
سنگ فرش بقعه بی بی زینب و رنگ آمیزی،نقاشی و خط کشی بلوار و خیابا نهای جدید را بخش
دیگری از پروژههای شهرداری لنگرود عنوان نمود.
زار ع استاندار گیالن نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت و خدا قوت به مجموعه شهرداری
و شورای اسالمی لنگرود گفت :خوشبختانه شهردار جوان لنگرود همواره با دستان پر در تمام
عرصهها حضور داشته و این قول را میدهیم تا برای پیشرفت پروژهها حمایت الزم را ایشان داشته
باشیم.
احداث و تجهیز کارخانه کمپوست لنگرود با تکنولوژی روز دنیا
شهردار لنگرود با بیان اینکه برنامههای کوتاه مدت شهرداری انجام شده و میان مدت و بلند مدت
در حال انجام است ،افزود :علی رغم شیوع بیماری کرونا قرارداد  ۱۵میلیاردی آسفالت معابر شهر
بسته شد که معادل  ۱۰میلیارد تومان آن اجرایی شده است.
رجایی با بیان اینکه  ۸۰درصد پیاده روهای قدیمی بازسازی شده است ،گفت :زمین رو به روی سپاه
به یک مکان تفریحی تبدیل میشود.
وی با اشاره به اتمام فاز اول احداث کارخانه کمپوست اظهار کرد :بزودی با برق رسانی این کارخانه
آماده بهرهبرداری است و فاز دوم نیز توسط پیمانکار فعلی اجرایی میشود.
شهردار لنگرود از خریداری  ۱۰میلیارد تومان دستگاه و ماشین آالت کارخانه کمپوست خبر داد و
گفت :زبالههای تر و خشک از یکدیگر جدا شده و زبالههای تر تبدیل به کود میشود.
رجایی با بیان اینکه کارخانه کمپوست لنگرود با تکنولوژی روز دنیا احداث شده ،افزود ۷۰ :درصد
زبالههای شهر بی خطرسازی میشوند .وی با اشاره به الیروبی رودخانهها اظهار کرد :این کار با یک

دستگاه کامال حرفه ای انجام میشود و پس از پایان عملیات الیروبی اسکله قایق سواری احداث
میشود.
رجایی با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا ،شهرداری لنگرود در کنار مردم بوده است ،افزود:
ضدعفونی و گندزدایی معابر  ،توزیع ماسک و اقالم بهداشتی و توزیع  ۴۰۰بسته معیشتی از جمله
اقدامات بوده است .رجایی از پرداخت  ۳میلیارد تومان دیون شهرداری خبر داد و گفت :امروز
شهرداری هیچگونه چک برگشتی ندارد و تمام مطالبات پرداخت شده است.
وی با اشاره به مشکل شهردار یها با تامین اجتماعی گفت :در زمینه بیمه نیز بدهی عقب مانده
نداریم و  ۴میلیارد تومان بدهی بیمه که در آغاز دوره پنجم شورا وجود داشت ،پرداخت شده است.
شهردار لنگرود با اشاره به برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی گفت :مشتاق حضور تیم والیبال در
لیگ دسته اول بودیم که به کرونا برخورد کردیم اما به دنبال احداث زمین والیبال ساحلی و بسکتبال
خیابانی هستیم.
وی با اشاره به انجام ممیزی امالک پس از  ۲۰سال اظهار کرد :در زمینه تفکیک زباله فرهنگسازی این
موضوع از مدارس آغاز شده است.
شهرداری در همه زمینههای شهری نقش ویژه دارد
غالمرضا منصفی رئیس شورای شهر لنگرود و سیدمهدی رجایی شهردار لنگرود با حضور در
فرمانداری با معاون جدید امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان لنگرود دیدار و گفت وگو
کردند.
رئیس شورای شهر لنگرود در این دیدار با بیان اینکه در دوره اخیر مدیریت شهری لنگرود تالش
شد تا اقدامات در خور شان شهروندان انجام شود ،اظهار کرد :در دوره اخیر مدیریت شهری و
شهرداری پروژههای زیربنایی بزرگ و مهمی انجام شد که سالها از جمله دغدغههای مردم شهر بود.
غالمرضا منصفی با بیان اینکه در چهار سال گذشته شهرداری و شورا اقدامات مهمی صورت گرفت،
گفت :این مهم به دلیل هماهنگی شهردار با اعضای شورای شهر و برنامه ریزی مناسبی بود که
توسط تیم مدیریت شهری انجام شده که موجبات رضایت شهروندان نیز به دنبال داشته است.
شهردار لنگرود نیز با بیان اینکه شهرداری در همه زمینههای شهری نقش دارد ،اظهار کرد :دلیل
همکاری با همه ادارات در چند سال گذشته این است که شهر در مسیر توسعه حرکت کند و در این
مسیر در کنار سایر ارگانها و نهادها پای کار هستیم.
رجایی با اشاره به برخی از پروژ ههای انجام شده توسط شهرداری و شورا در چند سال اخیر گفت:
لولهگذاری خیابان امام جهت هدایت آ بهای سطحی ،نهضت آسفالت معابر شهری و الیروبی
رودخانه بزرگ شهر از جمله اقدامات انجام شده در سطح شهر است.
علی اکبر پورعلی ،معاون امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری لنگرود نیز با بیان اینکه تالش
مجموعه شهرداری لنگرود در چند سال اخیر در استان زبانزد شده است ،اظهار کرد :باید تالش کنیم
که کیفیت زندگی شهروندان را در سطح شهر افزایش دهیم و این مهم با همدلی و همکاری بین همه
مسئوالن میسر است.
طلب  20ساله شهرداری لنگرود از راه و شهرسازی
نشست تخصصی ،هم اندیشی و بررسی مشکالت پروندههای مطروحه در نظام مهندسی ساختمان
با حضور پرویز محمدنژاد “نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی ،مهدی رجایی
شهردار لنگرود ،پدرام مدیر کل راه و شهرسازی استان ،قاسمیان رئیس سازمان نظام مهندسی
استان ،خانم مهندس انشا معاون راه و شهرسازی شهرداریهای استان ،حسین پور معاون امالک و
حقوقی راه و شهرسازی استان ،مهدی پور شهردار کومله ،کهنسال شهردار اطاقور و برخی مسئوالن
برگزار شد.
مهدی رجایی شهردار لنگرود در این نشست با قدردانی از محمدنژاد نماینده لنگرود بابت پیگیری
مشکالت شهرداریها گفت :در ادامه جلسات پیشین این جلسه برگزار شده است.
رجایی با اشاره به ریزدانگی پال کهای شهر لنگرود و نداشتن سند مالکیت اظهار داشت :با
توجه به اجرا بودن طر ح تفصیلی لنگرود خواسته ما از مدیرکل راه و شهرسازی حل مشکالت
پروندههای گذشته در نظام مهندسی و همچنین صدور مجوز  ۶۰درصد تراکم به عالوه آسانسور و راه
پله است.
شهردار لنگرود با بیان اینکه پس از سا لها هنوز طلب حق تفکیک شهرداری از راه و شهرسازی
وصول نشده است ،شهرداری لنگرود  ۲۰سال طلبکار است و توافق شده بود که با دریافت زمین
این بدهی تهاتر شود اما با وجود پیگیریهای مکرر این مشکل حل نشده و هیچکدام از مصوبات
اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه لنگرود به عنوان یک شهر توریستی فاقد هتل است ،اظهار کرد :سرمایه گذار در
این زمینه وجود دارد اما مشکل زمین داریم .رجایی با اشاره به گذشت  ۱۴سال از طرح تفصیلی گفت:
درخواست داریم که یک طبقه به تعداد طبقات در لنگرود اضافه شود.
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اهدای نشان افتخار به جمعی از همکاران مدیریت درمان گیالن
دکتــر شــهدی نــژاد ،مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان اظهــار
داشــت :تیــم درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان در زمانــی کــه هنــوز
هیــچ شــناختی از بیمــاری کووید  19وجــود نداشــت  ،راههــای مبارزه
بــا آن نامعلــوم و شــوک بزرگــی بــه جامعــه وارد شــده بــود بــا اتخــاذ

تصمیمات درســت و منطقی و همراهی همه کادر درمانی توانســت
خدمــات درمانی ارزنــده ای به بیمــاران نیازمنــد ارائه نمایــد به طوری
که تجربیــات آن توانســت در اســتانهای دیگر کارســاز باشــد .دکتر
شــهدی نژاد خدمت به بیماران را در این اپیدمــی توفیق بزرگی برای

کادر درمان و همکاران دانســت کــه برگ زرینی در خاطراتشــان باقی
خواهد ماند .وی خدمت به بیماران را فرصت مناســبی برای کســب
رضایت پرودگار دانســت و خطاب به همکاران درمانی ابراز داشــت:
همــکاران درمــان گیــان بــه بهتریــن نحــو از ایــن فرصت اســتفاده

نمودنــد .شــایان ذکــر اســت کــه بــه منظــور رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی تاکنــون نشــان افتخــار درگروههــای کوچــک بــه جمعی از
همــکاران پزشــک  ،پرســتار  ،پشــتیبانی و  ...اهــدا شــده و بتدریج با
رعایت شرایط کرونایی به همه مدافعان سالمت اعطا خواهد شد.

اجتماعی
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شــرکت
عمران اندیش گیلوار
پیشتاز در ساخت
پروژه های عمرانی
گیالن
در هفته دولت؛

بهره برداری از پروژههای شهرداری کومله
« سیروس شفقی» در مراسمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی
و باهنر ،گفت :امروز با تالش و وفاق مجموعه مدیریت شهری کومله شاهد
افتتاح پروژههایی در جهت رفاه و آسایش شهروندان هستیم.
به گزارش جام جم ،فرماندار شهرستان لنگرود با اشاره به تالش شهرداری
و اعضای شورای شهر کومله در افتتاح پروژههای عمرانی در سطح شهر،
تصریح کرد :مجموعه مدیریت شهری زمانی موفق میشود که مردم ،حاکمیت
و مجموعه اجرایی به عنوان اضالع مدیریت شهری در جهت عمران و رفاه و
نشاط اجتماعی تالش کنند.
وی با اشاره به تهدیدات دشمن و فشارهای روانی علیه نظام جمهوری
اسالمی ایران و کارزار کرونا ،گفت :با همه این مشکالت خوشبختانه در سطح
کشور و به تبع در شهرستان شاهد افتتاح پروژههای خوبی هستیم به طوری
که  ۱۱۷پروژه با اعتباری بالغ بر  ۱۳۰میلیارد تومان در شهرستان لنگرود به بهره
برداری رسید.
«منوچهر مهدی پور» در اینمراسم با بیان اینکه پروژههای عمرانی شهرداری
کومله با حمایت اعضای شورا ،پرداخت بموقع عوارض توسط مردم،نیروهای
خدوم شهرداری و پیمانکاران محقق شد ،گفت ۱۵ :عنوان در قالب  ۴۸پروژه
اجرایی با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و  ۳۵۰میلیارد تومان در چهارمین روز از
هفته دولت به بهره برداری رسید.
شهردار کومله با اشاره به اینکه پروژههای عمرانی شهرداری کومله از آذر ۹۸

آغاز شد ،افزود :روکش آسفالت کوچههای سطح شهر در قالب  ۱۰پروژه و به
مساحت تقریبی  ۱۱هزار مترمربع ،زیرسازی کوچهها در قالب  ۶پروژه و حدود ۸
هزار مترمربع ،لوله گذاری دفع آبهای سطحی به طول هزار و  ۵۰۰متر در قالب
 ۱۳پروژه ،الیروبی مکانیزه تمام فاضالبهای مسدود شهر( مکانیزه و دستی)
از جمله این پروژههاست.
مهدی پور ادامه داد :جدول گذاری خیابانها به طول چهار هزار و ۲۰۰متر،
تخریب چهار باب مغازه فرسوده ،رنگ آمیزی دیوارهای بالاستفاده و
پستهای برق ،لوله گذاری ،هدایت و دفع آبهای سطحی کوچه شهید
بابائیان ،خیابان شهید مدرس ،کوی زنده یاد محمد زاده ،خیابانهای شهید
رزاقی ،شهید بهشتی ،شورا ،بازگشایی خیابان منتهی به نگین سبز به سمت
اطاقور از دیگر پروژههای افتتاحی در هفته دولت است.
«سید مائدههاشمی» نیز در این مراسم محرومیت زدایی را استراتژی شورای
پنجم دانست و گفت :در این راستا شورای پنجم شهر کومله مصوبه ایجاد
خیابان طبیعت به دلیل افزایش وسعت شهری را تصویب کرد .رئیس شورای
شهر کومله با اشاره به اینکه با وجود همه مشکالت کلنگ احداث خیابان
طبیعت در هفته دولت زده شد و بن بست  ۵۰ساله را از بین برد ،خاطرنشان
کرد :این خیابان سه منطقه الت محله ،کشت سرا و خشک سل را به محیط
شهری تبدیل میکند که از هر لحاظ موجب رونق شهری است .گفتنی است
همچنین در این روز راه مواصالتی طبیعت کومله کلنگ زنی شد.

مهنــدس علــی یاســایی  ،مدیرعامــل شــرکت عمــران اندیــش گیلــوار پیمانــکار جدیــد پــروژه
ساخت ســاختمان فرمانداری رودســر گفت :این شــرکت دارای رتبه دوم ابنیه،رتبه سوم آب و
رتبه چهارم در تجهیزات است.
به گزارش جام جم یاســایی پروژه های بیمارســتان  32تختخوابی رضوانشــهر ،بیمارستان 32
تختخوابی شفت ،ســاختمان شــورای هماهنگی تبلیغات اســتان گیالن و اســتخر فرهنگیان
رشت را از پروژهای احداث شده توسط این شرکت در استان گیالن معرفی کرد .
در پایان مهندس یاســایی گفت :امیــدوارم طبق قرارداد تا پایان ســال ماموریت تعریف شــده
برای شرکت در پروژه ساخت ساختمان جدید فرمانداری رودسر را انجام دهیم.
در ادامــه ســید حســن شمســی ریاســت نظــارت بــر ســاختمان هــای دولتــی اداره کل راه و
شهرسازی اســتان گیالن گفت:ســی و چهار پروژه ملی و اســتانی در دســت کار داریم که از این
تعــداد دو پــروژه بیمارســتان  137تختخوابی لنگــرود با هزینــه تمام شــده  92میلیــارد تومان و
پــروژه  231تختخوابــی تالش بــا هزینه تمام شــده  90میلیــارد تومن در شــهریور ســال جاری به
بهــره برداری مــی رســند .وی ادامــه داد :پروژه ســاخت ســاختمان جدیــد فرمانداری رودســر با
تعویض پیمانکار و با پیمانکاری شــرکت عمران اندیش گیلوار با پیشرفت  25درصدی دوباره
به جریان افتاده است.

استانگیالن

شهردار رحیم آباد گیالن
معرفی شد
طی مراسمی شهردار جدید رحیم آباد با حضور
معاون مدیرکل دفتر امور شهری استانداری
گیالن ،نماینده مردم شهرستانهای رودسر
و املش در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار
رودسر و جمعی از مسئوالن معرفی شد.
به گزارش جامجم به پیشنهاد شورای اسالمی
شهر رحیم آباد و طی حکمی از سوی استاندار
گیالن ،صادق صادق پور به سمت شهردار
جدید شهر رحیم آباد معرفی و مشغول به
کار شد.

افتتاحپروژههایتوسعهعمرانشهریشهرداریچابکسر
در مراسمی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودسر  ،سرپرست
بخشداری چابکسر  ،امام جمعه ،شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
چابکسر ،جمع دیگری از مسئوالن و قشرهای مختلف مردم  35پروژه توسعه
عمران شهری شهرداری چابکسر گشایش و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش جا مجم شهردار چابکسر در این مراسم با بیان اینکه شهرداری
چابکسر این افتخار را دارد که در هفته مبارک دولت  35پروژه عمرانی و خدماتی
را تقدیم شهروندان این شهر نماید میزان سرمایهگذاری برای انجام این
پروژهها را بالغ بر 4میلیارد تومان ذکر کرد و گفت :اعتبارات انجام این طر حها از
محل منابع داخلی شهرداری تامین و هزینه شده است.
دکتر ضیا باژرنگ در آیین افتتاح نمادین سنگفرش خیابان شهدا و کوچه قیام

به سمت خیابان شهدا افزود :این پروژه به مساحت یک هزارو 700متر مربع اجرا
شده که برای انجام آن در مجموع 590میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد :به موازات بهر هبرداری از
طر حهای عمرانی یاد شده 6پروژه نیز هم اکنون در حال اجراست و تا قبل از
پایان سال جاری تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
دکتر باژرنگ همچنین از شرایط و بستر الزم برای انعقاد قرارداد با پیمانکار برای
اجرای سه پروژه عمرانی دیگر طی سال جاری در این شهر خبر داد.
شهردار چابکسر با یادآوری این مطلب که روند توسعه این شهر با شتاب
خوبی پیش میرود تصریح کرد :تا حصول نتیجه مطلوب این فرایند را ادامه
خواهیم داد.

کارنامهیکساله
بنیادمسکنانقالباسالمیاستان گیالن
همزمـان بـا هفتـه دولـت  4190پـروژه در حـوزه بنیـاد مسـکن انقلاب
اسلامی اسـتان گیلان (حسـاب  100حضـرت امـام (ره) بـه بهـره بـرداری
میرسد.
بـه گـزارش جـام جـم به نقل از روابط عمومی بنیاد مسـکن انقالب اسلامی
اسـتان گیلان ،مهنـدس محمـد اکبـرزاده ،مدیـرکل ،بـا بیـان اینکـه بنیـاد
مسـکن انقلاب اسلامی گیلان ( حسـاب  100حضـرت امـام (ره) بـه عنـوان
یـک نهـاد عمومـی غیردولتـی و ارگان انقلاب اسلامی ،مفتخـر اسـت کـه در
هفتـه دولـت بـا گرامیداشـت یـاد شـهیدان رجایـی و باهنر با عشـق بـه امام
(ره) و مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه العالـی) بـه اهتمـام تمـام دسـتگاههای
دولتـی ،در سـال رونـق تولیـد نسـبت بـه افتتـاح و بهرهبـرداری رسـانیدن
پروژههـا در روسـتا و شـهرهای بـا جمعیـت کمتـر از  25000نفـر جمعیـت
اقدام نماید.
مهنـدس اکبـرزاده افـزود :در ایـن هفتـه  125پـروژه اجـرای طر حهـادی،
 25پـروژه بازنگـری طر حهـادی ،اهـدای بیـش از  4400بـرگ سـند مالکیـت،
واگـذاری  27قطعـه زمیـن ،بیـش از  3900واحـد مسـکونی بهرهمنـد از
تسـهیالت بهسـازی مسـکن روسـتایی و  140واحـد مسـکن مهـر افتتـاح
میگـردد.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت دفتـر مشـارکتهای مردمـی حسـاب  100حضـرت
امـام (ره) گفـت :در ایـن مـدت بـرای  31خانـوار جهـت سـاخت یـا تعمیـر و
تکمیـل واحدهـای نیمـه تمـام شـهری و روسـتایی و کمـک بـه رهـن و اجـاره
مسـکن افـراد محـروم و نیازمنـد مبلـغ  1677میلیـون ریـال از کمکهـای
بالعـوض حسـاب  100حضـرت امـام (ره) پرداخـت گردیـد و
همچنیـن  1158میلیـون ريـال توسـط افـراد خیـر
و نیکـوکار بـه حسـاب  100حضـرت امـام (ره)
واریـز شـد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گیالن افزود :انجمن خیرین
مسـکن سـاز گیلان نیـز پـروژه 627
واحـدی حضـرت ثامـن االئمـه (ع)
رشـت را در زمینـی بـه مسـاحت
 27000مترمربـع در سـایت
مسـکن مهـر رشـت در

دسـت احـداث دارد کـه  441واحـد از آن تحویـل متقاضیـان گردیـده و 186
واحـد باقیمانـده هـم اکنـون دارای  %94پیشـرفت فیزیکی اسـت که تا پایان
سـالجاری تحویـل داده خواهـد شـد.
مهنـدس اکبـرزاده بـا بیـان اینکـه در پـی وقـوع سـیل در فروردیـن سـال
 98در اسـتان گلسـتان و تشـکیل سـتاد بازسـازی معیـن اسـتان گیلان در
شهرسـتان گمیشـان گفـت :کار بازسـازی  3034واحـد تعمیـری شهرسـتان
گمیشـان بـه اتمـام رسـیده و از مجمـوع  3868واحـد خسـارت دیـده در
حادثـه سـیل گمیشـان  834واحـد احداثـی شناسـایی شـده بـود کـه از ایـن
تعـداد  727واحـد بـه بهرهبـرداری رسـیده اسـت.
وی افـزود :تـا کنـون  334میلیـارد ریـال کمـک بالعـوض پرداخـت شـده
اسـت و  130383پاکـت سـیمان توزیـع گردیـد.

صاحب امتیاز :
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مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز گیــان
عنوان کرد؛

صادرات گیالن روزگار خوشی ندارد

تزر یــق واکســن آنفلوآ نــزا تأثیری
بر کرونا ندارد

آیت اهلل رسول فالحتی ،نماینده ولی فقیه در استان گیالن در دیدار مدیرکل
و معاونان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان و جمعــی از تعاونگران گیالن با
تبریک هفته تعاون و تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حسین(ع)
اظهار کرد :تعاون ریشه در تاریخ انسان دارد.
تهــای تعاونــی به طــور عملی در
به گــزارش جامجم فالحتــی به وجــود فعالی 
زندگی اهل بیت(ع) اشــاره کرد و افــزود :قــرآن میفرماید کــه در کارهای خوب
همدیگر را کمک کنید .امام جمعه رشــت تصریح کرد :پس از پیروزی انقالب

اسالمی ،کشور در بخش تعاون توسعه همه جانبه داشته است.
آیت اهلل فالحتی به آشــنایی مردم نســبت به تعاون یهــا از دیرباز اشــاره کرد و
گفت :آشــنایی بیشــتر مردم بویژه روستائیان با گســتره تعاون حائز اهمیت
است .وی با تاکید بر اینکه اشتغالزایی در وزارت تعاون باید اولویت نخست
باشد ،بیان کرد :هدف نخســت در هر برنامه ریزی باید ایجاد اشتغال باشد و
در این راســتا اولویتها را در نظر داشته باشــند .نماینده ولی فقیه در گیالن،
استفاده از تجربه تعاونی داران و مدیران تعاونیها را بسیار اثرگذار عنوان کرد
و یادآور شد :استفاده از تجارب کهن تعاونی داران و مدیران تعاونی تاثیرگذار
است .آیت اهلل فالحتی با اشاره به دیدگاههای متفاوت نسبت به بنگاههای
بزرگ و کوچــک تولیــدی در دنیــا ،خاطرنشــان کــرد :پرت یهــا و ضعفهایی که
نکــه بنگاههای
در بنگا ههــای کوچک بــه وجود میآیــد کمتر اســت ضمن ای 
کوچک حاشیه ریزش کمتری دارند.

وی ،وجــود اتــاق داوری بین تعاونگــران را بســیار مهم دانســت و اظهــار کرد:
برای ایجاد اشــتغال دنبال جوانان بروید و تســهیل کننده اشتغال این قشر
جامعه بویژه در بخش تعاون باشــید .امام جمعه رشــت با تاکیــد بر حمایت
از تولیدکنندگان و تعاونگران ،بیــان کرد :نظارت بر فعالیت تعاونیها بســیار
مهم است زیرا نظارت موجب کاهش مشکالت میشود.
آیــت اهلل فالحتــی ،خواســتار توجــه بــه جامعــه هــدف و تســهیل در امــور
تعاونگران توسط مسئوالن شد و افزود :مدیر خوب ،مدیری است که بتواند
جلوی ریزش جامعه هدف خود را بگیرد .نماینده ولــی فقیه در گیالن با بیان
اینکه تعاونیها رکن هســتند ،تصریح کــرد :نگذارید تعاون یهــا در پیچ و خم
اداری بمانند .وی بر تقویت صادرات بویژه توسط تعاونیها تاکید کرد و یادآور
شد :واردات گیالن چند برابر صادرات استان است و مجموع صادرات گیالن
در سال  ۹۸نشان میدهد صادرات ما روز خوشی ندارد.

گازرسانی به  18واحد صنعتی در هفته دولت

 16طر ح مخابراتی رودسر با اعتبار
 67میلیارد تومان کلید خورد

آمادگی سپاه برای اجرای
پروتکلهای بهداشتی در مدارس

حسین اکبر ،مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن با اعالم خبر گازرسانی به 18
واحد صنعتی در هفتــه دولت  99اظهار داشــت :حجم گاز جایگزیــن برای این
واحدها  8هــزار و  280مترمکعب بر ســاعت میباشــد و برای گازرســانی به این
واحدهادر مجموعبالغبر هشتونیممیلیاردریالهزینهشدهاست.
به گزارش جامجم حســین اکبر افزود :این واحدهای صنعتی در  9شهرســتان
آســتارا ،آســتانه اشــرفیه ،انزلی ،تالش ،رشــت ،رودبار ،رودســر ،شــفت ،فومن،
الهیجان و لنگرود قرار دارند و با جذب این تعداد مشترک ،مجموع مشترکان
صنعتی گاز در استان به 5هزار  835عدد رسیده است .مهندس اکبر بیان کرد:
گازرســانی گســترده به حوزههای مختلف مصرف بویژه مشــترکان صنعتی در
دستور کار قرار گرفتو در همینراستا گاز استان گیالنبابرنامهریزیمناسب
و بهره گیری از امکانات فراهم شــده همگام با پویش سبز گازرسانی توانسته
استدر طولمدت 7سال 2587 ،واحدصنعتیرابهرهمنداز گاز نماید.

رئیــس مخابــرات شهرســتان رودســر از افتتــاح 16
طــر ح مخابراتــی ایــن شهرســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 67
میلیــارد تومــان بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولت
خبر داد.
بــه گــزارش جا مجــم حســین رنجــی در مراســم افتتــاح
یــک طــر ح مخابراتــی کــه درروســتای اســتخر بیجــار
کالچــای بــه بهــره بــرداری رســید ،اظهــار کــرد :ایــن پــروژه
بــا هــدف افزایــش تکنولــوژی نســل ســوم تلفــن همــراه
بــه نســل چهــارم بــا اعتبــار  500میلیــون تومــان صــورت
گرفتــه اســت .وی افزایــش تکنولــوژی نســل ســوم تلفن
همــراه به نســل چهــارم دربــی باالنــی 16پــروژه مخابراتی با
اعتبار 67میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد.

فرمانده ســپاه قدس گیــان در پیامی به مناســبت بازگشــایی مــدارس گفت :
دانش آمــوزان باید بخوبی آگاه باشــند کــه برای اســتقالل این کشــور و پایداری
انقالباسالمی،بایدبخوانندوبیاموزندتادستنیاز بهسمتکسیدراز نکنیم
و با استفاده از ظرفیتهای این مرز و بوم ،به جای واردات علم و دانش و کاال ،در
خطصادراتاینمحصوالتقرار گیریم.
به گزارشجامجمسردار محمدعبدا...پور در ادامهافزود:در آغاز سالتحصیلی
جدید ،فرصت را غنیمت شــمرده ،ضمن قدردانی از کارکنان آموزش و پرورش،
اساتید،معلمان کهباهمتوتالشخوددر راستایتربیتنیرویانسانیعالم،
خالقوپایبندبهارزشهاواخالق،گامهایمؤثریبر میدارند،تاکیدمیکنمکهبا
توجهبهشیوعویروس کروناولزومتالشجدیومجاهدانهبرایحفظسالمت
فرزندان ایران اسالمی ,سپاه قدس گیالن آماده هرگونه اقدام الزم جهت کمک
بهرعایتپروتکلهایبهداشتیدر مدارساست.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

با حضور استاندار ؛

گلخانه پرورش گل و گیاه
به بهرهبرداری رسید

با حضور استاندار گیالن ،نماینده مردم لنگرود در مجلس ،فرماندار و مدیر جهاد
کشاورزی به همراه جمعی دیگر از مسئوالن ،یک واحد گلخانه پرورش گل و گیاهان
زینتی در چاف و چمخاله منطقه تپه شهرستان لنگرود به بهره برداری رسید.این
گلخانه با مدیریت مهندس جعفر رضایی در زمینی به مساحت یک هکتار با اعتبار
چهارهزار و پانصد میلیون ریال در منطقه تپه شهرستان لنگرود به بهره برداری
رسید.
به گزارش جامجم مهندس جعفر رضایی در حاشیه مراسم افتتاحیه در جمع
مسئوالن حاضر گفت  :هدف و تالشم این است که تکنیک کشت بافت گیاهی را
به عنوان ابزاری کارآمد در ریز ازدیادی ،تکثیر ،اصالح و تولید گیاهان کمیاب و خاص
است در شرایط کاری آینده با حمایت و پشتیبانی مسئوالن مهیا کنم .وی افزود :با
توجه به پیشرفت تکنولوژی تولیدات گلخانهای در دنیا و روشهای مدرن تولید گل
و گیاه ،لذا در این گلخانه همواره سعی بر این شده تا از تکنیکها و روشهای جدید

جهت بهینه سازی تولید مورد استفاده قرار بگیرد و در حال حاضر به موفقیتهای
خوبیدستیافتیم.
وی ادامه داد :در مدت یک سال از شروع فعالیتم به اتفاق همسرم که ایشان
نیز عالقه مند به حوزه پرورش گل و گیاه هستند توانستیم برای چند نفر دیگر
از جوانان منطقه ایجاد اشتغال کنیم .جا دارد از طریق رسانه از مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان لنگرود که همواره پشتیبان ما بودند قدردانی نمایم .ضمنا
امیدوارم با افزایش تولیدات و کسب موفقیت برتر بتوانیم بیش از گذشته در زمینه
صادراتبدرخشیم.
در ادامه استاندار گیالن ضمن قدردانی از مهندس رضایی برای ایجاد این واحد
گلخانه و به کارگیری نیروی کار جوان در آن گفت :دولت وظیفه دارد از سرمایه گذاران
در حوزههای مختلف حمایت نماید تا سرمایه گذاران بتوانند با باالبردن کیفیت
محصوالت خود در منطقه حضور داشته باشد و محصوالت خود را صادر نمایند.

امام خمینی

(ره(
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نماینده ولی فقیه در دیدار با جمعی از تعاونگران گیالن:

رئیسدانشگاهعلومپزشکیگیالن:

ارسالن ســاالری ،رئیس دانشــگاه علوم پزشکی
گیالن بــا بیان اینکــه در حال حاضر هیــچ داروی
موثــری بــرای درمــان قطعــی بیمــاری کوویــد ۱۹
ساخته نشــده اســت افزود :کرونا بیشتر از آنچه
که مــردم تصــور می کنند خطرنــاک اســت و نباید
با زدن واکســنی همچون آنفلوآنزا مجددا شاهد
عــادی انــگاری برخــی از مــردم از جملــه بیمــاران
زمینهای باشیم.
بــه گــزارش جامجــم ســاالری در پاســخ بــه ایــن
ســوال که «آیــا بــا تزریــق واکســن آنفلوآنزا از شــر
کرونا در امــان می مانیم؟» گفت :تزریق واکســن
آنفلوآنزا بهصورت مشــخص تأثیری بــر روی مهار
ویــروس کرونــا نــدارد .رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی گیالن با بیــان اینکــه واکســن آنفلوآنزا
مطابــق هرســاله خر یــداری و در اســتان موجــود
اســت ،گفت :بهترین زمــان برای تزریق واکســن
آنفلوآ نــزا بیــن  ۱۵شــهریور تــا  ۱۵مهــر ا ســت.
ســاالری بیماران دیابتی ،افراد دارای فشــار خون،
مصر فکننــدگان طوالنیمــدت داروی کور تــن،
افراد با چاقی مزمن و کودکان بیمار زیر پنج سال
را از جملــه افــرادی دانســت کــه توصیه میشــود
ً
حتمــا واکســن آنفلوآنــزا را تزر یــق کننــد .رئیــس
دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن با تاکید بر اینکه
همه باید کمک کنند تا شــمار مبتالیــان به کرونا
ویــروس کاهــش پیــدا کنــد ،یــادآور شــد :مــردم
نباید بــه زدن واکســن آنفلوآنزا اکتفــا کنند؛ بلکه
بهترین راه برای مبتال نشــدن به کرونا اســتفاده
از ماســک ،شســتن مرتــب دســت ها و رعایــت
فاصله فیزیکی است.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان گیالن:
013 -33230064

اى پي ــرط ـ ـ ـ ــريق ،دستگيرى فرما
طفليم در اين طريق پيرى فرما
فرسوده شديم و ره به جايى نرسيد
يارا ،تو درين راه اميرى فـ ــرما

امنیت ایران مرهون رشادت
نیروهای مسلح است

مدیــر کل صــدا و ســیمای مرکــز گیــان در
نشســتی ضمــن تاکیــد بــر امنیــت بــی بدیــل
ایــران اســامی در منطقــه ،ایــن نعمــت الهی را
مرهون رشــادتهای نیروهای مســلح  ،نظامی
و انتظامی دانست.
به گــزارش جام جــم دکتر محمــد باقــر باقرزاده
بــا تاکیــد بــر اتــکا بــه ظرفیتهــای داخلــی در
توســعه و پیشــرفت کشــور خاطرنشــان کــرد:
در ســالهای پــس از پیــروزی انقالب اســامی
یکی از معــدود نهادهایــی که بــا درک صحیح از
خودبــاوری توانســتند گشــایشهای عظیمــی
تحــت فرامیــن فرمانــده معظــم کل قــوا ایجاد
کنند نیروهای مسلح و صنایع دفاعی کشورند
و ایــن ســندی بــر اثبــات توانایــی متخصصــان
متعهد داخلی میباشد.
در ایــن دیــدار فرمانــده هــوا نیــروز ار تــش
جمهــوری اســامی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم و
خطیــر رســانه ملــی در تحقــق منویــات رهبــر
معظــم انقــاب در توســعه و پیشــرفت همــه
جانبــه کشــور  ،بــا اهــدای ماکتــی از یکــی از
بالگردهــای راهبــردی ایــن نیــرو بــه مدیــر کل
مرکز بــه عنوان یــک مدیــر جهــادی از تالشها
و مســاعی ایشــان در راســتای انعــکاس
دســتاوردهای مهــم و امیــد آفریــن نظــام در
گیــان و آرامــش بخشــی بــه جامعــه خصوصــا
در ایــام شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا
تقدیر کرد.

بهرهبرداری از پروژههای توزیع برق شهرستان شفت در هفته دولت
پروژههای اداره برق شهرستان شفت در هفته دولت با حضور سیدمحسن
موسوی فرماندار شهرستان شفت ،مظفری مدیر امور برق شفت و روسای
ادارات شهرستان افتتاح شد.
به گزارش جامجم مدیر امور توزیع برق شهرستان شفت در مراسم افتتاح
این پروژ هها ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت شهیدان رجایی و با
هنر گفت :در سطح شهرستان چندین پروژه را داشتیم .از آن جمله تبدیل
 ۲کیلومتر شبکه سیم به کابل خود نگهدار و تبدیل ترانس ۱۰۰به  ۲۰۰جهت
رفع ضعف برق در روستای کاسان ،تبدیل ترانس ۱۰۰به  ۲۰۰در روستای جیرده

است .وی افزود :همچنین احداث  ۶۳۸مترخط ۲۰و نصب دو دستگاه ترانس
 ۱۲۵در کوچههای انقالب و ایثار بلوار مطهری در شفت،احداث  ۸۰متر خط  ۲۰و
نصب یک دستگاه ترانس رفع ضعف برق در چماچاه ،احداث  ۲کیلومتر خط
فشار ضعیف تامین برق متقاضیان روستایی و احداث ۷۱مترخط  ۲۰و نصب
یک دستگاه ترانس ۷۵در خیابان پیرمختار احمد سرگوراب از پروژ ههایی
است که در هفته دولت با تالش کارکنان امور توزیع برق شهرستان به
بهرهبرداری میرسد .وی اعتبار هزینه شده برای این پروژهها را  ۹۲۶۵میلیون
ریال اعالم کرد.

