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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./ م                     

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرام غنـی زاده
 شهردار تالش

با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ 

بازسازی صد  تابلو از تمثال شهـدا ی گیـالن 
ویژه ها

اجـرای 38 کیلومـتر 
 شبکه گذاری گاز

 در استان

تجهیز آزمایشگاه 
 تشخیص کرونا 

در دانشگاه علوم پزشکی 

رهاسازی ۹۰۶ میلیون 
مترمکعب آب در شبکه 

آبیاری کشاورزی

مدیرعامل شرکت گاز استان:

ارسالن ساالری:

خرمی خبر داد؛

انتخاب طرح سالم سازی 
چاف و چمخاله به عنوان 

نمونه کشوری

ا  
یرن

- ا
ی

کت
ز 

ما
 چ

ری
عف

 ج
س :

عک
   

4

4

4

4

4

برنج با کیفیت ، نماد گیالن است

مهندس مهدی رجایی، شهردار لنگرود خبر داد؛
عملیات ویژه برای آسفالت ریزی در سال جدید 

مهندس قربانعلی پورمصیب، رییس منابع آب لنگرود:
لنگرود مشکل انتقال آب دارد، نه کمبود آب

با 238 هزار هکتار شالیکاری ؛

4



مهندس غالمپور، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رودسر بخشداری مرکزی لنگرود شهرداری و شورای اسالمی شهر لنگرود مهندس شریفی، بخشدار رحیم آباد

مهندس منافی، مدیرعامل شرکت خصیل دشت رانکوه مدیریت کارخانه برنجکوبی مشیری و پسران شلمان مهندس مهدوی، بخشدار بخش خمام
شهرداری
 و شورای اسالمی شهر رضوانشهر

محمدتقی فریب، رئیس اتاق اصناف شهرستان لنگرودشهرداری و شورای اسالمی شهر آستارا شهرداری وشورای اسالمی شهر کوملهشهرداری و شورای اسالمی شهر اطاقور

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان گیالن   شنبه   17 خرداد 1399   شماره 25674

شهردار لنگرود همزمان با شروع نهضت آسفالت در این 
شهر گفت: با تکمیل چرخه نهضت عظیم آسفالت در سال 
جاری، تمام خیابان های شهر در دوره پنجم شورا آسفالت 

خواهد شد. 
سید مهدی رجایی در گفتگو با جام جم با تاکید بر آسفال 
کندوکاری  حفار  ادارات  اگر  کرد:  اظهار  مناسب  کیفیت  با 

نکنند حداقل عمر مفید آسفالت 10 سال است.

شهردار اظهار کرد: مسیر انزلی محله به صدر محله، خیابان 
باغ  جنب  مقداد  خیابان  محله،  گر  کاسه  در  واقع  بخارائی 
خاوری، کوچه بهمنی و کوچه اکبری واقع در بلوار حافظ به 

ترتیب آسفالت می شوند.
وی همچنین گفت: ساخت دیواره سنگی در کنار پل خشتی، 
احداث محوطه پارک و اسکله قایق سواری در محوطه حمام 
قرار  شهرداری  کار  دستور  در  دوستان«  »ضیائی  قدیمی 
پل  و  لنگرود  رودخانه  از  بیشتری  استفاده  مردم  تا  دارد 

خشتی ببرند.
شهردار لنگرود با بیان اینکه سنگفرش پیاده روهای میدان 
اصلی شهر )میدان انقالب( بزودی اجرائی می شود، گفت: 
از همکاری و همراهی مردم و نیروی انتظامی جهت اجرایی 

شدن پروژه ها قدردانی می کنم.
  پیام شهردار به نماینده مجلس در آغاز شروع به کار 

مجلس یازدهم
پرویز  مهندس  به  خطاب  لنگرود  شهردار  پیام  این  در 
محمدنژاد گفت: خداوند منان را شاکریم که لطف الهی شامل 
حالتان گردید تا یک دوره چهارساله را برای نقش آفرینی 
شورای  مجلس  نمایید.  آغاز  کشور  قانونگذاری  سپهر  در 
اسالمی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های قانونگذاری 
نیز  آن  چالش های  و  است  جمعی  خرد  محصول  کشور،  در 
مستلزم مشارکت و 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.

به  اسالمی سرافرازانه  تنومند جمهوری  که درخت  اکنون 
بار نشسته است، یقین داریم شما و تیم منسجم مجلس 
انقالب  اعتالی  به  معطوف  را  خود  تالش  تمام  نیز  یازدهم 
و  سعادت  عظیم الشان،  امام  رهنمودهای  تحقق  اسالمی، 
پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسالمی و پاسداشت مقام 
شامخ شهدای گرانقدر انقالب، جنگ تحمیلی، مدافع حرم 
و... نموده و استوارانه در اجرای منویات مقام معظم رهبری 
انقالب،  دوم  گام  گوناگون  ابعاد  تحقق  و  العالی(  )مدظله 

تالش خواهید نمود .
امید است در سایه امن الهی پایدار، برقرار و عزت مدار 

باشید و در دل مردم عزیز شهرستان لنگرود، ماندگار...
 تقدیر از تیم اطالعات عمومی لنگرود توسط شهردار

مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" ضمن عرض 
خداقوت و خسته نباشید به همه عوامل زحمتکش برگزاری 
لنگرود  نام  شدن  مطرح  سبب  که  فرهنگی  رویداد  چنین 
برنامه  در  حضور  این  شد،  ملی  رسانه  و  کشور  سطح  در 
به  لنگرود  معرفی  راستای  در  اولیه  گامی  را  تلویزیونی 
عنوان یکی از مراکز پرورش استعدادهای درخشان علمی 
دانست و گفت: انتظار داریم دوستان مجموعه روابط عمومی 

و امور فرهنگی شهرداری انجام سایر برنامه های فرهنگی 
خصوصا همین مسابقه اطالعات عمومی 

را با همین جدیت فعلی پیگیری کرده و با قدرت و کیفیت 
بیشتری برگزار کنند. رجایی افزود: در ابتدای حضور بنده 
انجام چنین برنامه هایی  در شهرداری، شاید برخی موافق 
نبودند و آن را هزینه بردار و بی فایده می دانستند، ولی با 
حمایت و بها دادن به دست اندرکاران این قبیل برنامه ها 
اثر  و  مهم  چقدر  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  که  دیدیم 
بخش بوده است. در مرحله بعد هدف گذاری ما این است 
برندسازی  لنگرود  نام  به  را  عمومی  اطالعات  مسابقه  که 
کنیم و آن را در همین شهر به روی آنتن زنده تلویزیون 

ببریم که تحقق آن دور از دسترس نیست.
 تقدیر از شهردار لنگرود در کارگروه پسماند شهرستان

اولین جلسه کارگروه پسماند شهرستان لنگرود در سال 
حضور  با  و  »فرماندار«  شفقی  مهندس  ریاست  به   99
مدیر شبکه   - فرماندار  عمرانی  )معاون  کارگروه  اعضای 
بهداشت - فرمانده انتظامی - رئیس اداره محیط زیست 
- شهرداران - بخشدار مرکزی و رئیس اداره صمت( در 

سالن اجتماعات فرمانداری لنگرود برگزار شد. 
ارزنده  خدمات  از  شهرستان  فرماندار  جلسه  این  در 
عملکرد  و  پسماند  حوزه  در  رجایی  مهدی  سید  مهندس 
در  لنگرود  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  مجموعه 
تقدیر  )کمپوست(  زباله  تخمیر  و  پاالیش  کارخانه  ساخت 

و تشکر کرد. 

مهندس مهدی رجایی، شهردار لنگرود خبر داد؛

عملیات ویژه برای آسفالت ریزی در سال جدید
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شهرداری و شورای اسالمی شهر چابکسر
مهندس محمد زاده، 
مدیرعامل کارخانه چایسازی ماندگار رحیم آباد

شهرداری و شورای اسالمی شهر شلمان

سعید سهیلی فرد، مدیرعامل شرکت سازه توان

سعید سهیلی فرد، مدیرعامل شرکت سازه توان ارسالن صفری، مدیرعامل جزیره ارشیا چمخاله

مهندس ناصر ستار باقری
 مدیرعامل کارخانه چایسازی آریا

مهندس مسعود جنابی، مدیرعامل 
کارخانه برنجکوبی  و بسته بندی تک ممتاز شلمان

شهرداری وشورای اسالمی 
شهر واجارگاه

مهندس حبیب رمضانی
 بخشدار مرکزی شهرستان رودسر

مدیرعامل شرکت 
تولیدات پاک سم ایرانیان

کمیل الهوتی، شهردار چاف و چمخاله با بیان اینکه این 
کرد:  اظهار  است،  نوار ساحلی  کیلومتر  دارای 1۷  شهر 
خدادادی  ویژگی های  دارای  چمخاله  و  چاف  سواحل 
دریا  از  روزانه  نفر  هزاران  شده  سبب  که  هستند 

استفاده کنند.
وی در گفتگو با جام جم افزود: باتوجه به کم بودن عمق 
آب و ساحل ماسه ای بکر و زیبا این نوار ساحلی همواره 

مورد توجه مردم برای شنا بوده است.
شهردار چاف و چمخاله با بیان اینکه در سال 9۶ دوربین 
پالک خوان در طرح ساحلی نصب شده است، اظهار کرد: 
با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که 3۷ درصد 
درصد   3۴ اند،  بوده  تهران  استان  از  ورودی  افراد 
می کند  کمک  ما  به  آماری  پایش  این  که  و…  گیالنی 

خدمات بهتری ارائه دهیم.
و  سالم سازی  طرح  باالی  هزینه های  به  اشاره  با  الهوتی 
نظیر  دستگاه ها  تمام  کرد:  اظهار  خطرآفرین  نقاط  رفع 
کار  پای  برنامه ها  برگزاری  برای  ارشاد  و  احمر  هالل 

هستند اما اعتباری در این زمینه دیده نشده است.
وی با بیان اینکه 80 نفر تحت عنوان همیار پلیس برای 
اضافه  چمخاله  و  چاف  شهرداری  به  سالم سازی  طرح 
تومان  میلیون   200 حدود  ماهانه  گفت:  می شوند، 
میلیون   ۴00 و  بود  خواهد  حقوق  پرداخت  هزینه  فقط 
تومان هزینه برپایی طرح خواهران و برادران است که 
درمجموع به یک میلیارد تومان می رسد.شهردار چاف و 
چمخاله تصریح کرد: تمام هدف ما این است که امنیت 
سالم سازی  طرح  در  کسی  هیچ  و  کنیم  تامین  را  مردم 

فوت نکند.
توسط  که  پلیس  همیاران  حقوق  شد:  یادآور  الهوتی 
غریق  منجیان  حقوق  و  می شوند  معرفی  انتظامی  نیروی 

نیز توسط شهرداری پرداخت می شود.
شد  زمینه  این  در  استانداری  همکاری  خواستار  وی 
گرفته  صورت  اقدامات  مجموع  گذشته  سال  گفت:  و 
سبب شد که طرح سالم سازی چاف و چمخاله در کشور 
کرد:  خاطرنشان  چمخاله  و  چاف  شهردار  شود.  نمونه 
سال گذشته برای اولین بار در طرح سالم سازی شناگاه 

استاندارد بانوان با تمام امکانات تعریف شد.
الهوتی با بیان اینکه مشکل اصلی در 1۶ کیلومتر نقاط 
غریق  منجیان  شب   9 تا  کرد:  اظهار  است،  خطرآفرین 
سال های  در  خطرآفرین  نقطه  یک  در  اما  دارند  حضور 
چنین  و  شدند  غرق  نفر  سه  شب  یک  در  و  گذشته 

حوادثی می تواند کل عملکرد را زیر سول ببرد.
اهالی  برای  سالم سازی  طرح  به  ورود  اینکه  بیان  با  وی 
تومان  میلیارد  رایگان است، گفت: سالیانه یک  لنگرود 
بابت  تومان  میلیون   200 تنها  اما  است  طرح  هزینه 

پارکینگ درآمدزایی صورت می گیرد.
ساماندهی  لزوم  به  اشاره  با  چمخاله  و  چاف  شهردار 
دکه های موقت، موتورچهارچرخ و اسب ها و بهبود ارایه 
در  نیز  فرهنگی  برنامه های  کرد:  اظهار  خدمات  کیفیت 

سواحل اجرایی می شود.

شهردار خبر داد؛
انتخاب طرح سالم سازی چاف و چمخاله به عنوان نمونه کشوری

با  گفتگو  در  لنگرود  شهرستان  آب  منابع  رییس 
شهرستان  در  آبرسانی  مشکالت  درخصوص  جام جم 
حوضه   انتهای  در  لنگرود  شهرستان  گفت:  لنگرود 

آبریز سد سپید رود قرار دارد. 
با توجه به این موضوع ما با مشکل انتقال آب مواجه 

هستیم و نه کمبود آب. 
پر  کامال  رود  چراکه  آب ذخیره شده در سد سپید 
آب است اما باید موانع انتقال آب در این مسیر رفع 

شود.
تعداد  خصوص  در  پورمصیب  قربانعلی  مهندس 
شهرستان  گفت:  پمپاژ  ایستگاه های  و  بندان ها  آب 
مهم  رودخانه  دو  و  بندان  آب   ۴2 دارای   لنگرود 

لنگرود و شلمانرود است. 
پوشش  را  شهرستان  آبی  نیاز  کل  رودخانه  دو  این 

می دهند.
بندان ها  آب  و  رودخانه ها  الیروبی  خصوص  در  وی 
انجام  لنگرود گفت: هر ساله الیروبی  در شهرستان 
الیروبی  کیلومتر   ۴2 حدود  در  نیز  امسال  می شود 
علت  به  که  داشتیم  سردهنه   22 و  گرفت  صورت 
مورد  که  بودند  شده  تخریب  شدید  بارندگی های 

بازسازی قرار گرفتند.
این  آبیاری  اعتبارات  تخصیص  درباره  پورمصیب   
شهرستان گفت: اعتباری در این خصوص نداشتیم و 
این برنامه ها با اعتبارات داخلی سازمان آب منطقه ای 
انجام شد و بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون تومان 

صرف هزینه الیروبی و سردهنه سازی رودخانه های 
لنگرود شد.

وی درباره احداث سد الستیکی گالش کالم و کولمه 
افزود: احداث این سدها از جمله کارهای بزرگ در 

شرق گیالن هستند. 
بینی  پیش  آب  سازی  ذخیره  منظور  به  سدها  این  
رسانی اند  آب  در  انحرافی  سدهای  بلکه  اند  نشده 
بخصوص در فصل تابستان و ایام کم آبی در مرداد.

علت تخصیص  به  نیز گفت:  اطاقور  درباره سد  وی  
عملیات  هنوز  این سد،   احداث  برای  اعتبار  نیافتن 

اجرایش آغاز نشده است.

مهندس قربانعلی پورمصیب، رییس منابع آب لنگرود:

لنگرود مشکل انتقال آب دارد، نه کمبود آب

مهندس محمد زاده 
مدیرعامل کارخانه چایسازی ماندگار رحیم آباد مدیر عامل شرکت رنگسازی پارس سیمین

مهندس علوی
بخشدار رودبنه الهیجان

شهرداری و شورای اسالمی شهر چابکسرمهندس علوی،   بخشدار رودبنه الهیجان



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

ما ز دلبستگی حیله گران بی خبریم  
    در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم  

    ما زادۀ عشقیم و پسرخواندۀ جامیم  
امام خمینی )ره (    اکنون که در میکده بسته است به رویم

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان گیالن:مهدی شریعت ناصری              

تحریریه شهرستانها:            021-۴۴233511
 دفتر سرپرستی استان گیالن:

013 -332300۶۴ 

 شنبه  17 خرداد 1399   شماره 5674

خبر

برنج با کیفیت ، نماد گیالن است
و  بومی  ارقام  تولیدکننده  بزرگترین  گیالن 
می شود  محسوب  کشور  در  برنج  باکیفیت 
اراضی  هکتار  هزار  حدود 238  داشتن  با  که 
از  را  کشور  نخست  رتبه  تنها  نه  شالیزاری 
لحاظ سطح زیرکشت و رتبه دوم تولید برنج 
را به خود اختصاص داده بلکه رسالتی خطیر 
معظم  مقام  تولید  جهش  بیانیه  تحقق  در 

رهبری دارد.
به گزارش جام جم، گیالن دارای ظرفیت های 
باالیی در بخش کشاورزی است به طوری که 
و  آب  ویژه  شرایط  به  توجه  با  استان  این 
خود  خاص  جغرافیایی  موقعیت  و  هوایی 
دارای ظرفیت بسیار مناسبی جهت تولید انواع 
محصول  تولید  بویژه  کشاورزی  محصوالت 
تأمین  در حال حاضر  و  است  برنج  راهبردی 
80 درصد امنیت غذایی در کشور را برعهده 

دارد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با بیان 
اینکه گیالن دارای 238 هزار هکتار شالیزار 
و  میلیون  یک  تبدیل  از  سال  هر  که  است 
200 هزار تن شلتوک برداشتی حدود 750 تا 
850 هزار تن برنج سفید تولید می کند اظهار 
داشت: نقش استان گیالن در تولید محصول 

راهبردی برنج بسیار ویژه است. 
شالیکاران  که  این  بر  تأکید  با  درجانی  علی 
با تولید بیش از 750 هزار تن  استان گیالن 
از برنج مصرفی  برنج سفید حدود 40 درصد 
توجه  با  کرد:  عنوان  می کنند  تولید  را  کشور 
زراعی  فصل  در  شده  انجام  اقدامات  به 
حدود  در  چیزی  می شود  پیش بینی  امسال 
از  محصول  تن  هزار   209 و  میلیون  یک 

شالیزارهای گیالن برداشت شود.
تولید محصوالت راهبردی  وی گردش مالی 
برنج را بیش از 15 هزار میلیارد تومان اعالم 
این میزان معادل  این که  به  اشاره  با  و  کرد 
گردش مالی تولید گندم در بیش از 20 استان 
دلیل  به  گیالن  اقتصاد  افزود:  است  کشور 
فرهنگ  و  هوایی  و  آب  جغرافیایی،  موقعیت 
بومی منطقه بر مبنای کشاورزی و انجام امور 

حول همین محور استوار است.

خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان:
اجرای 38 کیلومتر شبکه گذاری 

گاز در استان

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در گفتگو 
با جام جم با اعالم خبر انجام 38 کیلومتر شبکه 
 35 از  بیش  گفت:  اردیبهشت  در  گاز  گذاری 
انجام شده  روستاها  در  میزان  این  از  کیلومتر 
که این موضوع نشان از توجه ویژه گاز گیالن 
به برخورداری تمام گیالنیان در سراسر استان 

از نعمت گاز دارد.
عملیات  انجام  با  داشت:  اظهار  اکبر  حسین 
مجموع  امسال،  اردیبهشت  در  گذاری  شبکه 
طول شبکه گاز در استان به باالی از 21 هزار 
همچنین  اکبر  مهندس  است.  رسیده  کیلومتر 
انشعاب گاز در  از هزار و 300  از نصب بیش 
اردیبهشت امسال در گیالن خبر داد و گفت: با 
نصب این تعداد انشعاب مجموع انشعابات گاز 
افزایش  انشعاب  در استان به بیش 596 هزار 
یافته است. وی در ادامه با اشاره به افزایش ابنیه 
و تاسیسات گاز بر اجرای بازرسی و نگهداری 
شرکت  گفت:  و  کرد  تاکید  تاسیسات  مستمر 
خطوط،  ایستگاه ها،  تمام  است  موظف  گاز 
مشترکین  منازل  تا  را  گاز  انشعابات  و  شیرها 
بررسی  و  نماید  نگهداری  و  بازرسی  مورد 
مسائل و ایمنی و نگهداری از تجهیزات گازی 
در منازل بر عهده مشترکین محترم می باشد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه 
عدم  و  هوا  شدن  گرم  با  ساخت:  خاطرنشان 
نیاز به وسایل گرمایشی گازی، مشترکین باید 
شیرهای  گازسوز،  وسایل  آوری  جمع  از  پس 
مصرف گاز را بسته و با درپوش مناسب آن را 

مسدود نمایند.

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن با اشاره به رهاسازی 906 میلیون 
متر مکعب آب در شبکه های تحت آبیاری سد سفیدرود، گفت: طرح 

نوبت بندی آب در کانال فومنات در حال اجرا است.
اسفند  از 26  این که  به  اشاره  با  به گزارش جام جم وحید خّرمی 
سال گذشته تا به امروز 906 میلیون متر مکعب آب در شبکه آبیاری 
و زهکشی برای اراضی تحت پوشش شبکه رهاسازی شده است، 
اظهار کرد: از این میزان 139 میلیون متر مکعب از طریق کانال آب 

بر فومنات وارد اراضی شالیزاری شده است. 
اراضی  از  این کانال 51 هزار هکتار  از طریق  این که  بیان  با  وی 
ماسال،  سرا،  صومعه  شفت،  فومن،  شهرستان های  شالیزاری 
 406 افزود:  می شوند،  آبیاری  انزلی  بندر  از  بخشی  و  رضوانشهر 
میلیون متر مکعب دیگر نیز از طریق کانال چپ سنگر برای آبیاری 

65 هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان رشت رهاسازی شده 
است. مدیر عامل آب منطقه ای گیالن گفت: باقی میزان آب رها 

شده معادل 312 میلیون متر مکعب از طریق کانال راست و پایاب 
سد سنگر برای آبیاری 56 هزار هکتار از اراضی شالیزارهای شرق 
استان اعم از آستانه اشرفیه، الهیجان، لنگرود، بخشی از املش و 
این که در حال حاضر  بیان  با  سیاهکل رها سازی شده است.وی 
ذخیره آب پشت سد سفیدرود یک میلیارد و 61 میلیون متر مکعب 
است، تصریح کرد: ورودی سد 155 متر مکعب بر ثانیه و خروجی 

سد نیز 217 متر مکعب بر ثانیه است. 
خّرمی با اشاره به این که 172 هزار هکتار از 238 هزار هکتار اراضی 
با  آبیاری می شوند،  از طریق سد سفیدرود  شالیزاری استان گیالن 
در  آب  سازی  رها  بندی  نوبت  طرح  آب  ورودی  کاهش  به  توجه 
کانال آب بر فومنات به صورت چهار روز وصل و چهار روز قطع در 

حال اجراست.

خرمی خبر داد؛

رهاسازی ۹۰6 میلیون مترمکعب آب در شبکه آبیاری کشاورزی

استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
تأثیرگذارترین  از  یکی  که  این  بیان  با  گیالن 
هنر  معاصر،  ایران  در  هنری  جریان های 
نمایش  و  تحمیلی  در جنگ  ارزش ها  بازنمایی 
دفاع  عرصه  تاریخ  بزرگمردان  رشادت های 
می باشد، گفت: نمایش و تصویر سازی شــهدا 

بر تابلوهای شهری با اتمام  آغاز شد و تا امروز 
پس  دهه  سه  از  بیش  گذشت  با  و  دارد  ادامه 
بازسازی  و  تمثال شهدا  در  بازنگری  از جنگ، 

محتوایی آن یک ضرورت می باشد.
عبداهلل پاکاری در گفتگو با جام جم با اشاره به 
از شهدا در  تابلو تصویری  از 600  بیش  وجود 
تابلو ها در دهه  این  استان گیالن گفت: عمده 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  توسط  هشتاد، 
این که  به  با توجه  استان نوسازی گردید ولی 
و  عکس  و  است  مسافرپذیر  استانی  گیالن، 
از روحیه  نمادی  نماد شهدا در ورودی شهرها 
ایثار،شهادت و مقاومت خواهد بود و در ذهنیت 
ایثارگری  سبقه  خصوص  در  مخاطبین  سازی 
آن شهر قطعا موثر بوده، باید به بهترین شیوه و 
در کوتاه ترین زمان ممکن مورد بازسازی مجدد 

قرار گیرد.

ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن و هیات همراه ضمن بازدید از آزمایشگاه 
ارایه  نحوه  رشت،  کرونا  ویروس  تشخیص 

خدمات در این مرکز را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش جام جم در این بازدید، دکتر ساالری 
با بیان این که آزمایشگاه مرجع در سال 93 راه 
اندازی شده است، گفت: در اسفند 98 به دلیل 
شیوع کرونا در گیالن به عنوان اولین استان در 
کشور )پس از تهران ( برای انجام تست کرونا 
ارسال  از  استان  این  و  شد  گرفته  نظر  دصر 

نمونه ها به انستیتو پاستور بی نیاز شد.
 وی افزود: در این مرکز آزمایشگاهی، نمونه های 
ارسالی از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، تحلیل 
و گزارش می شوند. ضمنا نتایج آزمایشات نیز در 
قرار  درمان  کادر  اختیار  در  کمتری  زمان  مدت 
می گیرد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با 

اشاره به این که در این آزمایشگاه، روزانه تعداد 
زیادی نمونه تست از بیماران و افراد مشکوک به 
بیماری را مورد آزمایش قرار می دهد، یادآور شد: 
در این مرکز روزانه 300 نمونه تست کرونا انجام 
می شود و با مجهزتر شدن این آزمایشگاه، انجام 
تست کرونا به 500 نمونه افزایش خواهد یافت.

با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ 

 بازسازی صد  تابلو از تمثال
 شهـدا ی گیـالن 

ارسالن ساالری:

 تجهیز آزمایشگاه تشخیص کرونا 
در دانشگاه علوم پزشکی 

محمد تقی نظیری، شهردار حویق    

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.

 آگهی مناقصه  عمومی


