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شهردار لنگرود خبر داد:
احداث مرکز تفریحی کنار پل خشتی لنگرود

به مناسبت روز اصناف؛
پیام تبریک ریاست اتاق اصناف لنگرود 

پذیرش آگهی در استان گیالن
 شماره تلفن:      33230064- 013

09119418951                                                            

گیالن  منطقه  مخابـرات  ایران  مخابرات   شرکت 
 در نظر دارد »خرید 4 نوع کابل هوایی بدون مهار
 4/04 – 04/6 – 04/8 – 04/10 و سیم سیاه دوبل 
عمـومی  مناقصه  طریق  از  را  مهاردار06«   هوایی 

یک مرحله ای خریداری نماید.
جهت  می توانند  مناقصـه  در  شـرکت  متقاضیان 
کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت 
 www.TCG.ir مخابرات منطقه گیالن به آدرس

مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه خرید کابل
مناقصه عمومی شماره 99/5

مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالن
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سهم 35 درصـدی رشت
 در وضعیت  ایثارگـری

رئیس روابط عمومی 
شرکت گاز استان 

منصوب شد امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر  پاکاری،  عبداهلل 
ایثارگران گیالن خدمت به خانواده های شاهد و 
ایثارگر را عبادت دانست و افزود: خدمت در بنیاد شهید خدمت 
به بهترین انسان هاست و همکاران این مجموعه که خود از 
جامعه ایثارگری استان هستند، باید الگوی عملی خدمت رسانی 

برای سایر دستگاه ها باشند.

گاز  شرکت  مدیرعامل  سوی  از  حکمی  طی 
استان گیالن، شهرام مداح حسینی به عنوان 

رئیس جدید روابط عمومی این شرکت انتخاب شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گیالن عنوان کرد؛

طی حکمی از سوی مدیرعامل 
گاز گیالن؛

گیالن؛ عرصه  تاخت و تاز 
ویالسازان ویرانگر 

امام جمعه رشت مطرح کرد؛

با آغاز برداشت 5 تن پیله تر در املش؛

 ضرورت پرداخت آب بهای کشت
 از سوی کشاورزان

کارخانه آجرپزی ایتال
 کومله  در گیالن نمونه ندارد

جمع آوری آب های سطحی
 و آسفالت، در اولویت 

سرپرست شهرداری رانکوه مطرح کرد؛مهندس پرویز محمد نژاد:مدیر عامل آب منطقه ای گیالن:
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مهدی رجایی  شهردار لنگرود در جمع خبرنگاران با قدردانی از عملکرد اصحاب 
رسانه گفت: رویکرد شهرداری همواره رویکرد تعاملی بوده و اعتقاد داریم که 
رسانه ها می توانند بازوان مدیریت شهری باشند و در عمل نیز شاهد این بودیم 

که رسانه ها نقش گسترده ای در پیشرفت شهر داشته اند.
شهردار لنگرود در گفتگو با جام جم با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران 
شیوع کرونا گفت: رضایت مندی نسبی مردم لنگرود در این مورد حاصل شده 
عنوان  به  انزلی  و  الهیجان  لنگرود،  شهرداری های  از  نیز  گیالن  استانداری  و 
شهرداری های پیشرو در خدمت رسانی به مردم قدردانی کرده است و خوشحالیم 

که توانستیم قدم های مثبتی در این راستا برداریم. 
ادامه نهضت آسفالت در حال اجراست 

وی با بیان این که در این دوران هیچ وقفه ای در پروژه های عمرانی ایجاد نشده، 
گفت: سرعت کارهای عمرانی در این ایام بیشتر شده و ادامه نهضت آسفالت 

در حال اجرااست.
رجایی با بیان این که بحث آبگرفتگی و چاله خیابان های لنگرود در دوره ای زبانزد 
بوده و حتی برای آن نیز شعر سروده بودند، گفت: به دلیل آبگیر بودن، آسفالت 
شهر که از حقوق اولیه شهروندان است نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود. 
شهردار لنگرود با بیان این که مدیریت شهری در ابتدا اقدام به روکش آسفالت 
و رفع مشکل آبگرفتگی خیابان ها کرد، افزود: در نیمه اول سال 99 برابر با ۷ 

هزار مترمربع آسفالت انجام شده که به 10 هزار مترمربع افزایش می یابد.
 10 میلیارد تومان؛ اعتبار مورد نیاز برای آسفالت 

وی با بیان این که اعتبار مورد نیاز برای آسفالت 10 میلیارد تومان است، گفت: 
سال گذشته 20 کیلومتر الیروبی شبکه فاضالب انجام شد و چشم انداز سال 

جاری نیز 30 کیلومتر است. 

رجایی یکی از بزرگ ترین اقدامات شهرداری لنگرود در سال جاری را احداث 
یک مرکز تفریحی در جوار پل خشتی لنگرود عنوان کرد و گفت: در همان محل 
اسکله قایق سواری احداث می شود تا با الیروبی رودخانه توسط دستگاه پیشرفته 

آرزوی بزرگ مردم برای قایق سواری در رودخانه لنگرود تحقق می یابد. 
شهردار لنگرود با اشاره به قول جانباز مدیرعامل آب و فاضالب کشور مبنی بر 
نظر گرفته شده  اعتبارات در  و  به رودخانه  حل مشکل فاضالب سرازیر شده 

امیدوارم آبفا هرچه سریعتر این مشکل را حل کند.
 اصالح خیابان شهید اسدآبادی با استفاده از اعتبارات استانی 

به  با اشاره  برنامه ها دانست و  از دیگر  وی اصالح خیابان شهید اسدآبادی را 
آغاز  پروژه  این  استانی  اعتبارات  از  استفاده  با  گفت:  شده  برگزار  مناقصه 

می شود.
رجایی با اشاره به اصالح پیاده رو میدان اصلی شهر اظهار کرد: تا یک ماه آینده 

احداث میدان اصلی شهر و ساخت المان میدان آغاز می شود. 
شهردار لنگرود با اشاره به طرح محوطه سازی رو به روی سپاه برای احداث پارک 
نیز سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفت و  اظهار کرد: در حوزه ورزش 

امسال نیز به دنبال افزایش سرانه فضای ورزشی هستیم.
 وی با اشاره به افتتاح زمین چمن مصنوعی در ایام عید فطر گفت: زمین چمن 
پارک فجر یک زمین  بهره برداری می رسد و در شمال  به  به زودی  نیز  دیگری 
نیز  المللی  بین  برگزاری مسابقات  امکان  والیبال ساحلی که در آن  استاندارد 

وجود داشته باشد در دستور کار است.
 طرح شهرداری برای احداث زمین بسکتبال خیابانی

رجایی از طرح شهرداری برای احداث زمین بسکتبال خیابانی خبر داد و گفت: 
کنارگذر  به  اشاره  با  وی  است.  ورزشی  فضای  احداث  برای  شهرداری  تمرکز 
درویشانبر اظهار کرد: احداث این مسیر پس از 12 سال آغاز شده و درحال 
احداث پل هستیم که پس از اجرای پل با آسفالت مسیر یک خیابان بسیار زیبا 
از میدان شهید امالکی تا کشتارگاه سابق افتتاح خواهد شد و سبب کاهش بار 

ترافیک ورودی به داخل شهر می شود. 
شهردار لنگرود با بیان این که بیش از 50 درصد پروژه کارخانه کمپوست تکمیل 
اگر  که  است  کار  دستور  در  سوره  نصب  و  احداث  دوم  فاز  در  افزود:  شده، 
مشکلی شبیه کرونا یا برف سال گذشته پیش نیاید تا پایان سال مالی 99 اتمام 

پروژه را شاهد خواهیم بود و برای همیشه معضل دفن زباله پایان می یابد.
با اشاره به احداث چند باب مغازه تجاری بدون دریافت پروانه و سند  رجایی 
در جاده چمخاله توسط شهرداری گفت: پس از شروع به کار شورای پنجم برای 
این 32 باب مغازه پروانه و سند دریافت شده و جهت دریافت مشارکت مدنی 
با  مغازه ها  و  انتخاب شده  نهایت سرمایه گذار  در  و  اقدام شده   گذار  سرمایه 
سرعت در حال احداث است. شهردار لنگرود از پیگیری برای جذب سرمایه گذار 
در پارک فجر لنگرود خبر داد و گفت: بازگشت سرمایه در حوزه گردشگری باال 

است و از سرمایه گذاران دراین حوزه استقبال می کنیم.

شهردار لنگرود خبر داد؛

احداث مرکز تفریحی کنار پل خشتی لنگرود

پل خشتی لنگرود- گیالن
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با  رانکوه  مردان پور، سرپرست شهرداری  محمدرضا 
تاسیس   82 سال  از  رانکوه  شهرداری  این که  بیان 
اقدامات  گذشته  سال های  طی  گفت:  است،  شده 
دوره  در  و  است  گرفته  صورت  قابل توجهی  عمرانی 
چهارم شورا بیش از ده ها پروژه اجرایی و جهت بهره 

برداری در اختیار مردم قرار گرفت.
به آسفالت 15 هزار  مردان پور  جام جم  گزارش  به   
لوله گذاری آب های سطحی  معابر شهری،  از  مترمربع 
کیلومتر،  یک  از  بیش  طول  به  شهری  منطقه   4 در 
الیرویی انهار، احداث فاز اول پارک بازی اشاره کرد و 
گفت: احداث دیوار حفاظتی در بیش از 50 متر طول 
احداث  با سیالب،  مقابله  منظور  به  متر   3 ارتفاع  به 
با همراهی  کشاورز  پل  تخریب  به  توجه  با  آبنما  پل 

راهداری و فرمانداری احداث شد.
 مردان پور به طراحی و احداث میدان صنعت اشاره 
کرد و گفت: بیش از 1200 مترمربع از پیاده روهای 

رانکوه نیز موزاییک فرش شده است. 
فعلی  جمله مشکالت  از  رانکوه  سرپرست شهرداری 
شهرداری را نبود امکانات لجستیکی در حوزه خدمات 
شهری و آتش نشانی عنوان کرد و گفت: رانکوه دارای 
خودروی  یک  تنها  و  است  آتش نشانی  ایستگاه  یک 
آتش نشانی در اختیار دارد و عالوه بر شهر به روستاها 
و مناطق ییالقی نیز خدمت رسانی می کند. وی خواستار 
تامین یک خودروی  کمک مسووالن شهرستانی جهت 

تجهیز  با  امیدواریم  افزود:  و  مجهز شد  آتش نشانی 
آتش نشانی بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم. 

مردان پور با اشاره به بروز حوادث طبیعی اظهار کرد: 
در بحران برف طی 24 ساعت اولیه معابر شهر و در 
روز دوم با همکاری بخشداری معابر روستاهای اطراف 

نیز بازگشایی شد.
برنامه های  به  اشاره  با  رانکوه  شهرداری  سرپرست 
شهرداری در سال 99 گفت: اجرای پروژه جمع آوری 
آب های سطحی در نواحی آبگیر در اولویت قرار دارد 
برای  نیز  استانی  اعتبارات  محل  از  جاری  در سال  و 
مدیریت  مدیرکل  وعده  طبق  سطحی  آب های  پروژه 

بحران اعتباراتی اختصاص خواهد یافت. 
و  داد  معابر شهری خبر  پروژه آسفالت  ادامه  از  وی 
اصلی  معابر  این که  به  توجه  با  داریم  انتظار  گفت: 
است  اطراف  روستاهای  تمام  عبوری  مجور  شهری 

راهداری در تامین قیر مورد نیاز همکاری کند.
 مردان پور با بیان این که 8 ماه است که با تخریب پل 
کشاورز شهر به دو نیمه تقسیم شده است، افزود: 
علی رغم اعتبارات 8 میلیارد تومانی هیچگونه اقدامی 

صورت نگرفته است. 
سرپرست شهرداری با بیان این که 80 درصد کنارگذر 
شهر چهار بانده شده است، افزود: ادامه کار نیازمند 
االسالم  از حجت  و  است  اعتبار  تومان  میلیارد   2/1
تا  کنند  یاری  ملی  منابع  از  که  داریم  تقاضا  صفری 
پروژه های دارای کد ملی تکمیل شوند.وی با اشاره 
به ضدعفونی معابر شهری در ایام شیوع کرونا با سایر 
دستگاه ها اظهار کرد: شهرداری در این ایام به صورت 
شبانه روزی خدمت رسانی کرد. مردان پور همچنین از 
اجرای طرح سیماک در رانکوه خبر داد و گفت: سهم 
رودسر  کمپوست  کارخانه  محل  از  رانکوه  شهرداری 
منتقل  کارخانه  این  به  زباله ها  و  اجرایی شده است 

شده اند. 
سرپرست شهرداری رانکوه با تاکید بر لزوم پرداخت 
دنبال  به  شهرداری  گفت:  شهری  عوارض  بموقع 
زیباسازی ایجاد فصای مکث شهری است که در این 
راستا در خیابان شهید رجایی، بوستان کتاب و حاشیه 

مدارس فضای سازی صورت گرفته است.

سرپرست شهرداری رانکوه مطرح کرد؛

جمع آوری آب های سطحی و آسفالت، در اولویت 
مهندس پرویز محمد نژاد در بازدید از کارخانه ایتال کومله لنگرود:

کارخانه آجرپزی ایتال کومله در گیالن نمونه ندارد
در  لنگرود  مردم  نماینده  محمدنژاد،  پرویز 
از  بازدید  حاشیه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
این که  برای  گفت:  کومله  ایتال  آجر  کارخانه 
فرمایش مقام معظم رهبری تحقق یابد درصدد 
هستیم که نگاه ویژه ای به کارگاه ها و واحدهای 

تولیدی داشته باشیم.
داخلی  تولید  تا  که  هستم  معتقد  افزود:  وی 
اقتصاد  در  جایگزینی  اصل  اساس  بر  مطابق 
بعدی  مسائل  به  است  غیرممکن  نیفتد  اتفاق 
و  قانونگذاری  حوزه  در  چه  بنابراین  برسیم، 
حمایت  تولیدی  مراکز  از  اجرایی  حوزه  در  چه 
می کنیم. وی با بیان این که سال 98 به عنوان 
سال رونق تولید نامگذاری شد اما توجه چندانی 
این  این اصل نشده است، افزود: مترصد  به 

هستیم که فرامین رهبری را پیگیری کنیم.
آجرپزی  کارخانه  به  اشاره  با  لنگرود  نماینده 
با بیان این که این کارخانه در  ایتال در کومله 
حوزه شرق گیالن و غرب مازندران نمونه دیگری 
ارزشمند  تولیدی  واحدهای  از  یکی  و  ندارد 
استان است، گفت: این واحد عالوه بر افزایش 
میزان تولید می تواند بسترساز اشتغال جوانان 

منطقه شود و تا جایی که توان داریم از اینگونه 
واحدهای تولیدی حمایت می کنیم.

میلیاردی   20 گذاری  سرمایه  به  اشاره  با  وی 
دو  طی  گفت:  کارخانه  این  اندازی  راه  برای 
به  واحد  این  مسووالن  حضور  با  آینده   ماه 
سایر  برای  انگیزه ای  تا  می رسد  برداری  بهره 
سرمایه گذاران جهت تولید ثروت در منطقه باشد.
مالی  منابع  محدودیت  به  اشاره  با  محمدنژاد 
گذارانی  سرمایه  ظرفیت  از  باید  گفت:  دولت 
کار عالقه مند هستند  و  برای رونق کسب  که 
شاد  آقای  آن  نمونه  یک  که  کنیم  استفاده 

مدیرعامل کارخانه آجر ایتال است.
این که  بیان  با  گیالن  نمایندگان  مجمع  عضو 
مجلس یازدهم هنوز در ابتدای راه خود قرار 
از تمام وزرای دولت گزارش کار  دارد، گفت: 
نیز  الزم  انتقادات  و  پیشنهادات  و  می گیریم 

ارائه می شود.
وی با بیان این که مشکل اصلی کشور، اشتغال 
طرح های  قطع  طور  به  گفت:  است،  تولید  و 
مجلس و لوایح دولت در راستای رونق و جهش 

تولید خواهد بود.

آگهی مزایده حضوری شماره 99/01 
 نام سازمان مزایده گزار:  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 موضوع مزایده: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات فلزی، اموال اداری و فنی 
اسقاطی، به شرح جدول ذیل واقع در مجتمع آموزشی، فرهنگی و رفاهی زیباکنار به آدرس: رشت- کیلومتر22جاده حسن رود به 

زیباکنار_مجتمع آموزشی و رفاهی زیباکنار از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.

                       مقدار تقریبی                             موضوع حراجردیف

بر اساس بازدید به صورت حجمیاموال اداری وفنی به صورت یکجا    1 

حدود 9تن بر اساس توزین اقالم مزایدهضایعات فلزی شامل: آهن، چدن و دستگاه زباله سوز    2

حدود 8تن بر اساس توزین اقالم مزایدهدرب و پنجره آلومینیومی با وضعیت موجود در انبار    3

 بدیهی است ردیف 2و3 براساس توزین به ازای هر کیلو گرم و ردیف 1 بر اساس بازدید و به صورت حجمی 
به فروش می رسد.

 زمان ثبت نام، بازدید و شرکت در مزایده حضوری: متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد و شرکت در 
مزایده حضوری )حراج( روز شنبه مورخ 99/4/7 ساعت 9 لغایت 10 صبح جهت ثبت نام شرکت در مزایده به همراه 
فیش واریزی )تضمین شرکت در مزایده( به نشانی: رشت- کیلومتر22 جاده حسن رود به زیباکنار-مجتمع آموزشی و 

رفاهی زیباکنار مراجعه نمایند.
 متقاضیان بعد از ثبت نام می توانند از موارد مزایده بازدید به عمل آورده و رأس ساعت 11 در مزایده شرکت 

نمایند، بدیهی است پس از زمانبندی مذکور ثبت نام به عمل نخواهد آمد.
میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ضمانت نامه شرکت در مزایده(: برای هر گروه جداگانه مطابق با مبلغ مندرج در 
IR / 620100004101029171206237: جدول ذیل خواهد بود، مزایده گر می بایست مبلغ ضمانت نامه را به شماره شبای

نزد بانک مرکزی به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مجتمع آموزشی و فرهنگی، رفاهی زیباکنار پرداخت 
نمایند و اصل فیش واریزی را در زمان شرکت در مزایده ارائه نمایند. 

               مبلغ ضمانت نامه )ریال(               موضوع حراجردیف

               20/000/000اموال اداری و فنی به صورت یکجا   1

               50/000/000ضایعات فلزی شامل: آهن، چدن و دستگاه زباله سوز و...   2

              200/000/000درب و پنجره آلومینیومی با وضعیت موجود در انبار   3

 نحوه  واریز وجه برنده: برنده موظف است پس از اعالم نتیجه مزایده مبلغ پیشنهادی را برابر با برگ شرایط مزایده به 
حساب معرفی شده واریز و با ارائه  اصل فیش واریزی جهت هماهنگی تحویل اقالم مزایده اقدام نماید. 

 ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه جهت حضور در مزایده الزامیست.
برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص مزایده  با شماره تلفن 34418125  تماس حاصل نمایید. 

9درصد ارزش افزوده
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران



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

در محفل دوستان به جز یاد تو نیست
    افسوس که عمر در بطالت بگذشت
    افسوس که ایام جوانی بگذشت  

امام خمینی )ره )   جز هستیِ دوست در جهان نتوان یافت

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان گیالن:مهدی شریعت ناصری              

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان گیالن:

013 -33230064 

 شنبه  31 خرداد 1399   شماره 5684

خبر

مدیرعامل  سوی  از  حکمی  طی 
گاز گیالن؛

رئیس روابط عمومــی شرکت 
گاز اسـتان منصوب شد

گاز  شرکت  مدیرعامل  سوی  از  حکمی  طی 
به عنوان  استان گیالن، شهرام مداح حسینی 
رئیس جدید روابط عمومی این شرکت انتخاب 

شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
گاز گیالن حسین اکبر، مدیرعامل شرکت گاز 
گیالن در مراسم تکریم و معارفه رئیس روابط 
در  داشت:  اظهار  گیالن  گاز  شرکت  عمومی 
تالش  و  درست  مدیریت  با  گذشته  سال های 
صورت  به  شرکت  عمومی  روابط  کارکنان، 
مستمر ارتقا یافته که شاه بیت آن موفقیت در 
ارزیابی های مختلف از سوی شرکت ملی گاز و 
استانداری و... می باشد. مدیرعامل شرکت گاز 
طهمورث  زحمات  از  خاتمه  در  گیالن  استان 
برای  و  کرد  قدردانی  و  تشکر  املشی  بستانی 
جدید  رئیس  عنوان  به  حسینی  مداح  شهرام 

روابط عمومی آرزوی موفقیت نمود.
روابط  جدید  رئیس  حسینی  مداح  پایان  در 
عمومی ضمن قدردانی از اعتماد مدیریت اظهار 
با  گذشته  سال های  در  عمومی  روابط  داشت: 
باالیی  به سطح  مستمر  و تالش  برنامه ریزی 
محور،  تعالی  سیستم های  در  ولی  یافته،  ارتقا 
در  یکدیگر  کمک  با  باید  و  بی انتهاست  ارتقا 
جهت بهبود مستمر گام های بلندتری برداریم. 
الزم به ذکر است که آقای شهرام مداح حسینی 
پیش از این ریاست ایمنی و آتش نشانی شرکت 

گاز گیالن را برعهده داشته است.

با آغاز برداشت 5 تن پیله تر 
در املش؛

گیـالن ، پیشـگام تولیـد پیله 
یشم بـر ا

کشاورزی  جهاد  مدیر  صفری،  مهدی  محمد 
شهرستان املش با اشاره به آغاز برداشت پیله 
کرم ابریشم در این شهرستان پیش بینی کرد: 
به  پیله تر  کیلو  و ۱۴۷  هزار   ۵ جاری  در سال 
ریال  میلیون   ۴۳۷ و  هزار   ۳ اقتصادی  ارزش 

تولید شود. 
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا صفری افزود: 
در حال حاضر ۶۰ بهره بردار پیله کرم ابریشم از 
حوزه  این  در  را  خود  فعالیت  اردیبهشت  اوایل 
آغاز کرده اند. وی ادامه داد: آموزش ترویجی، 
توت  نهال  توزیع  نوغان،  تخم  تضمینی  خرید 
و تهیه تجهیزات مورد نیاز نوغانداری از جمله 
این  فعاالن  از  مدت  این  در  الزم  حمایت های 
کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  بوده  عرصه 
شهرستان املش به دلیل دارابودن آب وهوای 
جمله  از  توتستان ها  از  برخورداری  و  مرطوب 
تولید  برای  آن  از  می توان  که  است  مناطقی 
با  افزود:  وی   کرد.  استفاده  ابریشم  کرم  پیله 
به  مربوط  زیرساخت های  وتوسعه  تکمیل  
صنعت نوغانداری در آینده نزدیک شاهد رونق 
توسعه  و  روستایی  خانوارهای  برای  حرفه  این 
چندپیشگی در سطح مناطق روستایی شهرستان 
خواهیم بود. نوغانداران طی یک دوره ۴۵ روزه 
ابریشم  ترکرم  پیله  تولید  به  موفق  ماهه   ۲ تا 

می شوند.

خبر

پیام تبریک ریاست اتاق اصناف 
گیالن  به مناسبت روز اصناف

سید هادی رشیدی-رئیس اتاق اصناف ماسال

در آیین حیات بخش اسالم، فرهنگ کار و تالش و کسب 
قرار  عبادات  بزرگ ترین  و  واالترین  شمار  در  حالل  روزی 
برخورداری  با  اصناف  خدوم  و  زحمتکش  قشر  است.  گرفته 
دینی،  ارزش های  و  اصول  به  پایبندی  و  مذهبی  روحیه  از 
از خود بر جای نهاده و  را  تاریخ کارنامه درخشانی  در طول 
نقش آنان در بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی، اشتغال و 

شکوفایی اقتصاد بی بدیل است.
اسالمی  ایران  شکوهمند  انقالب  مراحل  تمام  در  اصناف   
همراه مردم بوده است، سختی های مسیر انقالب با حضور 
اصناف هموار شد و تداوم این حضور پس از انقالب نیز موجب 
بنا  واقع  در  و  است  شده  کشور  در  بی شماری  موفقیت های 
امام  حضرت  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  فرمایش  به 

خمینی )ره(، اصناف بازوان اصلی انقالب اسالمی می باشند.
اولین روز از تیر به نام روز ملی اصناف نامگذاری شده و این نامگذاری خود گویای اهمیت و جایگاه این قشر بزرگ از جامعه در رشد و بالندگی کشور 

است. 
اینجانب به همه عزیزان عرصه کسب و پیشه بخصوص اعضای محترم و شریف اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی لنگرود فرا رسیدن روز اصناف 

را تبریک گفته و برای همگان موفقیت آرزومندم.

پیام تبریک ریاست اتاق اصناف 
لنگرود به مناسبت روز اصناف

حاج محمد تقی فریب-رئیس اتاق اصناف لنگرود

در طول تاریخ این مرز و بوم، قشر زحمتکش و خدوم 
اصناف با برخورداری از روحیه مذهبی و پایبندی به 
اصول و ارزش های دینی کارنامه و نام درخشانی را 
ارزشی  مولفه های  با  همراه  و  نهاده  جای  بر  خود  از 

همچون امانت، انصاف و عدالت بوده اند.
ورود به عرصه دفاع مقدس و تأمین امکانات مادی و 
پشتیبانی جنگ و دفاع جانانه از اصول و آرمان های 
پس  دهه   4 طول  در  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
از انقالب از مصادیق بارز در صحنه بودن این قشر 

ارزشمند جامعه است. 
نامگذاری  اصناف  ملی  روز  نام  به  تیر  از  روز  اولین 
شده و این نامگذاری خود گویای اهمیت و جایگاه این 
قشر بزرگ از جامعه در رشد و بالندگی کشور است. 
این روز بزرگ و خجسته را به خانواده بزرگ اصناف، 
در شهرستان  این عرصه  تالشگران  و همه  بازاریان 

ماسال تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر  پاکاری،  عبداهلل 
به خانواده های شاهد و  ایثارگران گیالن خدمت 
ایثارگر را عبادت دانست و افزود: خدمت در بنیاد 
شهید خدمت به بهترین انسان هاست و همکاران 
استان  ایثارگری  از جامعه  این مجموعه که خود 
هستند، باید الگوی عملی خدمت رسانی برای سایر 

دستگاه ها باشند.
پاکاری در گفتگو با جام جم با بیان این که شهرستان 
رشت از حیث میزان و پراکندگی ایثارگری قابل 

مقایسه با برخی از استان های کشور است، تصریح 
کرد: شهرستان رشت ۳۵ درصد ایثارگران استان 
گیالن را در خود دارد. پاکاری با اشاره به اهمیت 
شهرستان رشت برای بنیاد شهید، خاطرنشان کرد: 
بیش از دو هزار شهید و حدود 8 هزار جانبار و یک 

هزار و ۱۰۰ آزاده در شهرستان رشت داریم.
جامعه  رضایتمندی  جلب  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
هدف بنیاد شهید به عنوان یکی از ماموریت های 
بر مشکالت  به مرور زمان  یادآور شد:  سازمانی، 
جامعه ایثارگری افزوده می شود و متاسفانه برخی 
از مشکالت بویژه در حوزه پاداش پایان خدمت در 

حیطه اختیارات استانی نیست.
دیگر  از  را  اشتغال  و  درمان  مسئول،  مقام  این   
مشکالت خانواده های شهدا و ایثارگران دانست و 
بیان کرد: یکی از مهم ترین مطالبات خانواده های 
شهدا بهسازی یادمان های شهدا بویژه در ورودی 

شهرهاست. 
به  گیالن  استان  شهدای  یادمان های  مفید  عمر 

واسطه شرایط آب و هوایی حدود ۵ سال است.

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  خرمی،  وحید 
گیالنی  عزیز  کشاورزان  کرد:  اعالم  گیالن 
چاه های  آمـار برداران  با  همـکاری   ضمن 
را  آن  از  قانونی  بهره مندی  امکان  غیـر مجاز، 

فراهم نمایند.   
به گزارش جام جم خرمی با اعالم این خبر گفت: 
بخش اعظم چاه های غیرمجاز استان در مصارف 
کشاورزی می باشند و ما در تالش هستیم که با 
گیالن،  استان  کشاورزی  چاه های  آماربرداری 
این   از  بهره برداری  برای  مناسبی  تخصیص 
فراهم  با  بدین وسیله  نمائیم و  چاه ها دریافت 
نمودن مقدمات قانونی الزم برای صدور پروانه 
بهره برداری از چاه های تا عمق کمتر از ۲۰ متر 
با راهکارهای جدید،  به کشاورزان عزیز امکان 
دار  برق  جمله  از  دیگر،  خدمات  از  بهره مندی 
شدن چاه های کشاورزی، پرورش ماهی و... را 

فراهم کنیم. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن خواستار 
همکاری کشاورزان گیالنی در خصوص پرداخت 

آب  داشت:  اظهار  و  شد  کشاورزی  بهای  آب 
بهای مصوب دریافتی از اراضی کشاورزی برای 
طرح های توسعه ای و نگهداری از تاسیسات آبی 

در گیالن و انتفاع کشاورزان هزینه می گردد. 
برای  برنامه ای  چنانچه  اگر  افزود:   وی 
تصمیم  براساس  کشـاورزی  آب  نوبت بندی 
کمیته منابع و مصارف آب استان صورت پذیرد، 
 پیش از اجرای برنامه نوبت بندی، به کشاورزان

 اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن عنوان کرد؛

 سهم 35 درصـدی رشت در وضعیت
 ایثارگـری

مدیر عامل آب منطقه ای گیالن:

 ضرورت پرداخت آب بهای کشت
 از سوی کشاورزان

آیت اهلل فالحتی، امام جمعه رشت، جهاد سازندگی 
دیروز و جهاد کشاورزی امروز را الگویی برای تربیت 
انقالبی در کشور دانست و بیان کرد: جهادکشاورزی 
الگویی برای عمران و آبادانی در کشور بوده است. 
آیت اهلل فالحتی در گفتگو با جام جم با بیان این که 
مهندسی  الگوی  جهادکشاورزی  و  سازندگی  جهاد 
در  سازندگی  جهاد  کرد:  تصریح  است،  جهادی 
بسیج  در  ایران  اسالمی  حقیقت دکترین جمهوری 

سازندگی شده است.
وی، تالش جهاد کشاورزی را نشان دهنده رایحه 

عنوان  روستاها  در  مردم  به  نظام  طرف  از  خدمت 
در  را  انقالب  پیام  سازندگی  جهاد  گفت:  و  کرد 
عمل به روستاها برد و امروز این روند با نام جهاد 
کشاورزی تداوم دارد. نماینده ولی فقیه در گیالن با 
جهاد  متفکر  مغز  تحقیقاتی  مراکز  این که  به  اشاره 
کشاورزی محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: پایش 
در  باید  ها  افق  ترسیم  و  رصدها  ها،  پاالیش  ها، 
اهلل  آیت  شود.  انجام  کشاورزی  تحقیقات  مراکز 
فالحتی بر جلوگیری از خام فروشی تولیدات گیاهی 
نخست  رتبه  ایران  شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  کشور 

تولید گیاهان دارویی در دنیا را دارد، اما خام فروشی 
می کند.  وارد  آسیب  ما  تولیدی  زیربناهای  تمام  به 
نماینده ولی فقیه در گیالن با بیان این که کشاورز 
شود،  واقف  خود  تولیدی  محصول  ارزش  به  باید 
تصریح کرد: صنعت بسته بندی باید به کشاورزان 
آموزش داده شود. آیت اهلل فالحتی به تغییر کاربری 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  گیالن  کشاورزی  اراضی 
ویالسازان  با  باید  و  شده  ویالسازان  پاتوق  گیالن 
بر  تاکید  با  امام جمعه رشت  برخورد شود.  ویرانگر 
کشاورزی  زمین های  کاربری  تغییر  از  جلوگیری 

میدان  گیالن  نگذارید  کرد:  خاطرنشان  گیالن، 
با  افراد فرصت طلب شود. وی  برخی  تاز  و  تاخت 
اشاره به این که زندگی و حیات شهرنشینان وابسته 
به تولید روستائیان است، اظهار کرد: پرداخت وام به 

کشاورزان را تسهیل کنید.

امام جمعه رشت مطرح کرد؛

گیالن؛ عرصه تاخت و تاز ویالسازان ویرانگر 


