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گام بلند در ماسوله برای اجرای 
پروژه های عمرانی

افتتاح ۱۱۹ واحد مسکن مددجویان 
بهزیستی گیالن 

 ۱۱۹ واحد مسکن مددجویان بهزیستی اســتان گیالن با هزینه ۶۶ میلیارد ریال در ایام اهلل دهه 
فجر امسال افتتاح شد.

 مدیر کل بهزیســتی استان گیالن در نشســت خبری با تبریک گرامیداشت چهلمین سال پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی اعالم کرد : در دهه فجر امسال تالش کردیم تا وفاق و همدلی مضاعف گردد و مردم در رفاه حال 

بیشتری باشند، بخصوص معلوالن جامعه که در معذوریت هایی قرار دارند و با مشکالت خاص مواجه هستند.
وی افزود: سازمان بهزیستی در سطح کشور تالش می کند که خدمات رفاهی...

ایجاد راه روستایی؛ 
تحقق خواسته بحق مردم
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گیالن

ترویج گویش و پوشش گیالنی در مدارس
گروه نمایشــی ســی گل کالچای به کارگردانی بهزاد پورحیدری تالش می کند در قالب یک برنامه بلندمدت با اجرای نمایش به زبان گیلکی و نیز با پوشــش محلی در مدارس، به دانش آموزان یادآوری کند که به زبان 

مادری گپ بزنند و از لباس های محلی که سازگار با فرهنگ و مذهب است ، غافل نشوند.

ایجاد زیرساخت های مناسب در فومن 
برای جذب گردشگران 

شــهر فومن با توجــه به جاذبه محیطی و گردشــگری 
مقصد بســیاری از گردشــگران داخلی و خارجی است 
و ایجاد زیرســاخت ها و امکانات مناســب در این زمینه 

می تواند به جذب گردشگران کمک کند.
شــهردار فومــن از نواختن موســیقی زنــده انقالب 
در روز ۲۲ بهمــن و بهره بــرداری از چند پروژه عمران 
شــهری در دهــه مبارک فجر امســال خبــر داد و گفت: 
ورودی کوچه هــا، خیابان ها، بلوارها، اصالح هندســی 
شــهر فومن، پســماند و زبالــه و گلــکاری میادین جزو 
کارهای اساســی اســت که مدیریت شــهری باید به آن 

توجه داشته باشد.
حســین غــالم نیــا افــزود: در روز ۲۲ بهمــن و بــا 
هماهنگی ســتاد دهه فجر ،موســیقی زنــده انقالب را 
در میدان شــهرداری فومن به مناسبت جشن چهلمین 

سالگرد شکوهمند انقالب اکران کردیم.
 شــهردار فومــن از افتتــاح پروژه های بلوار شــهدا 
و چشــمه مجتبایــی خبر داد و اظهار داشــت :با مصوبه 
شــورای اســالمی شــهر فومن ۲٠٠ میلیــون تومان از 
اعتبــارات داخلی شــهرداری و ۵٠ میلیــون تومان نیز 
برای گســترش و ساخت پل جنب چشــمه هزینه شده 

است.
غــالم نیا با اشــاره بــه اختصاص یک میلیــارد تومان 
اعتبار از ســوی کمیته برنامه ریزی برای مبلمان شهری 
فومــن، ادامه داد: روکش آســفالت خیابــان منتهی به 
فرمانــداری، نصــب دوربین بــرای تامیــن ترافیک و 
اختصاص یک معدن شــن برای شــهرداری بخشــی از 

برنامه های آینده شهر فومن است.
وی همچنیــن بــه مرمــت پــل خشتی)خشــتاپورد( 
خیابان مولوی فومن اشــاره کرد و گفت: برای بازسازی 
و مرمت این پل حدود ۲۵ میلیون تومان اعتبار هزینه 
شــده اســت.در این پروژه جدول گــذاری، چراغانی و 
گلکاری توسط شــهرداری فومن انجام شده و همچنین 
برای آســفالت این پروژه نیازمنــد اعتبار ۲۵ میلیون 

تومانی هستیم.
شــهردار فومن در پایان ضمن قدردانی از همکاری 
فرمانداری و میراث فرهنگی شهرســتان خاطرنشــان 
کــرد: امیدواریم با همدلی و همکاری بیشــتر بتوانیم 
درزمینه اجرای پروژه های عمرانی گام های بیشــتری 

برداریم.

 گام بلند در ماسوله برای اجرای 
پروژه های عمرانی

پــروژه هــای عمرانی در شــهر تاریخی ماســوله با ۳ 
میلیــارد تومان هزینه در دهه فجر ســال جاری افتتاح 

شد .
 شــهردار ماســوله با اعــالم این خبر گفــت: احداث 
دیــوار حفاظتــی رودخانه ســینی بار، پــروژه احداث 
بلوار، روشــنایی معابر ، جدول گذاری بلوار از ابتدای 
عوارضی، بهســازی معابر ماسوله و پله گذار،افزایش 
جایگاه های آتش نشــانی، خرید دستگاه مکانیزه حمل 
زبالــه، اجرای پروژه تقویت بــرق، نصب و راه اندازی 
دوربین های کنترل ترافیک در ورودی شــهرک و احیاء 
نان ســنتی ماســوله از جمله پروژه هایی اســت که در 
دهه مبارک فجر امســال توسط شــهرداری و با حمایت 

مردم و مســئوالن به بهره برداری رسیده است.
حســن آقاجانی ادامــه داد: فــاز اول احداث دیوار 
حفاظتــی رودخانه ســینی بارماســوله در ســال ۸۷ به 
متراژ۱۴٠ متر شروع شد که تا کنون بالغ بر ۲ میلیارد 
و ۲٠٠ میلیــون تومــان از اعتبارات اســتانی برای آن 
هزینه شد و شهرداری ماسوله در سال جاری برای ۷٠ 
متر دیگر آن ۲۵٠ میلیون تومان از اعتبارات اســتانی 
پیــش بینــی کرد و هم اکنون به بهره برداری رســیده 

است . 
شــهردار ماســوله گفت:پــروژه احــداث بلــوار، 
روشــنایی معابــر و جــدول گــذاری بلــوار از ابتدای 
عوارضی ماســوله نیز با هزینه ای بالغ بر ۴٠٠ میلیون 

تومان از اعتبارات عمرانی و جاری شــهرداری ماسوله 
افتتاح شد و بهسازی معابر و پله گذاری نیز در دستور 
کار قــرار گرفــت و از ابتــدای امســال ۱٠٠ میلیون 
تومان از اعتبارات جاری شــهرداری برای پله گذاری و 
همچنین در هفته گذشــته برای این منظور و بهســازی 
معابــر محالت ۴٠٠ میلیون تومــان دیگر با پیمانکاران 

قرارداد بسته شد . 
آقاجانی به اقدامات انجام شــده شهرداری ماسوله 
اشــاره کــرد و افــزود : شــهرداری ماســوله ۹ جایگاه 
آتش نشــانی داشــت کــه ۱۹ جایگاه دیگــر در محالت 
ایجــاد شــد و هم اکنــون در خصوص آتش نشــانی در 
وضعیــت مطلوبــی قــرار داریم و در ۲ نقطه شــهر نیز 
گاردریــل جهــت رفع خــط احتمالی به طــول ۲۵٠ متر 

نصب شد . 
وی در خصوص خرید دســتگاه مکانیــزه حمل زباله 
اعالم کرد : با کمک فرماندار و نماینده مردم شهرستان 
هــای فومن و شــفت در مجلس شــورای اســالمی یک 
دستگاه لودر و یک دستگاه ماشین مکانیزه حمل زباله 

از ســازمان همیاری شهرداری ها تهیه شده است. 
 شــهردار ماسوله با اشــاره به اجرای پروژه تقویت 
برق ماســوله اظهار داشــت: از فرمانــدار فومن جهت 
رفع ضعف برق ماسوله تشکر و قدردانی می کنیم زیرا 
با تالش های فرماندار ۲٠٠ متر کابل خودنگهدار برق 
برای تقویت برق این شــهر تاریخی تهیه شد که اجرای 
آن در منطقــه ریحانه بر ماســوله در دســتور کار قرار 

گرفت .
آقاجانی از نصــب و راه اندازی دوربین های کنترل 
ترافیــک در ورودی شــهرک تاریخی ماســوله خبر داد 
و در خصــوص  احیاء نان ســنتی ماســوله در دهه فجر 
گفت: شهرک تاریخی ماسوله با قدمت چند هزار ساله 
دارای تمدنی کهن اســت و تالش ما این است که بافت 
سنتی آن بدرستی حفظ شــود.در ماسوله یک نانوایی 
بربری وجود داشــت و همشــهریان مشــتاق ایجاد یک 
مــکان برای پخت نان ســنتی بودند که خوشــبختانه با 
تالش شــهروندان و شورای شهر و با قراردادن مکان 
مناســب برای پخت نان ســنتی توانســتیم نان سنتی 

ماسوله را احیاء کنیم.
 وی خاطرنشــان کرد : برای احیاء نان ســنتی ماسوله 
۵٠٠ میلیــون تومان هزینه شــده و برای ۲ نفر نیز به 

شکل مستقیم شغل ایجاد شد . 
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پانزدهمیــن اورژانس اجتماعی اســتان گیالن با 
ظرفیت خوابگاه در شفت افتتاح شد.

مدیرکل بهزیســتی گیــالن با اعــالم این خبر 
گفت:امروز در استان گیالن تنها شهرستان سیاهکل 
فاقد اورژانس اجتماعی می باشــد و این در حالی است 
که جامعــه به جایگاه و نوع فعالیت اورژانس اجتماعی 

شناخت و آگاهی کامل دارد.
محمدرضا پارسی با اشــاره به اینکه هر جامعه ای 
برای پاســخگویی به نیازهــای مردم و حل یا کاهش 

مشکالت تمهیداتی اتخاذ و برنامه هایی تدوین و اجرا 
می کنــد، افزود: یکی از این برنامه ها در ایران »برنامه 
اورژانس اجتماعی« می باشــد که حاصل فعالیت چند 
ســاله سازمان بهزیســتی در دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی اســت.مدیرکل بهزیســتی گیالن، کنترل 
و کاهش بحران های فــردی، خانوادگی و اجتماعی، 
جایگزینــی مداخــالت روانی و اجتماعــی به جای 
مداخالت انتظامی و قضائی، پیشــگیری از وقوع جرم 
و ارتقای توانمندی افراد در معرض آســیب را ازجمله 
اهداف اجرای این طرح دانســت و اظهار داشــت:در 
طول ماه گذشــته ۱۰۰ تماس تلفنی با ســامانه ۱۲۳ 
شهرســتان شــفت گرفته شــده و این در حالی است 
که بــرای این مرکز ۱۰ نیــروی متخصص با مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشــد جذب شده است.پارسی 
با بیان اینکه شــفت پانزدهمین شهرستانی است که 
بــه مرکز اورژانس اجتماعی مجهز شــده ، افزود: این 
مرکز دارای خوابگاه نیز می باشــد که در اســتان تنها 

5 مرکز چنین ظرفیتی را دارند.وی خاطرنشــان کرد: 
برای راه انــدازی اورژانس اجتماعی در شهرســتان 
شــفت ۶ هزار میلیون ریال هزینه شــده است.گفتنی 
اســت پانزدهمین اورژانس اجتماعی اســتان گیالن 
در شــفت با حضــور احمدی معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری گیالن، پارسی 
مدیرکل بهزیســتی و محســنی فرماندار شهرستان 
شــفت ، نوروزی رئیس بهزیستی شهرستان و جمعی 

از مسئوالن در دهه مبارک فجر امسال افتتاح شد.

 اورژانس اجتماعی؛ راهکاری برای پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی

گازرســانی به ۳ روستای کوهستانی و صعب العبور 
در شهرســتان تالش در حالی اجرا می شــود که ۹۰/4 
درصد خانوارهای روستایی شهرستان تالش از نعمت 

گاز برخوردارند. 
زینب اســماعیلی - خبرنــگار جام جم 
گیالن: حســین اکبر مدیرعامل شــرکت گاز استان 
گیــالن در بازدیــد از عملیات اجرایی پروژه خوشــه 
کالت مشایخ در روستای کوهستان خطبه سرا گفت: 
خوشــحالیم که در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
توانســته ایم نعمت گاز را بــرای بهره مندی مردمان 

خوب استان در شهرها و روستاها فراهم کنیم.
وی افزود: با اتمام پروژه گازرســانی به ۳ روستای 
بنون، شادمیلرزان و کوهستان خطبه سرا، ۲7۲ خانوار 
از نعمت گاز طبیعي برخوردار شده و درصد بهره مندی 
روســتایي شهرســتان تالش به ۹۱/۲ درصد افزایش 

می یابد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: 
هزینه گازرساني به این روســتاها بیش از 5۰ میلیارد 
ریال می باشــد و امیدواریم تا پایان بهار ســال آینده 

عملیات گازرساني به این ۳ روستا به پایان برسد.
اکبر خاطرنشــان کرد: خوشحالیم که در بخش گاز 
توانســته ایم یکی از اهداف انقالب اسالمی را که ارائه 

خدمــات به مردم و توزیع عدالت اجتماعی بوده تحقق 
بخشیم.

گازرسانی به روستاهای کوهستانی تالش

5 پروژه توسعه عمرانی در شهر رحیم آباد شهرستان 
رودسر به بهره برداری رسید. 

شــهردار رحیم آباد درمراسم بهره برداری از پروژه 
فرش موزائیک خیابان شــهید رضازاده اشــکلک با 
تبریــک دهه فجر اعالم کرد:میزان ســرمایه گذاری 
برای انجام این طرحها ۳۹5 میلیون تومان می باشــد 

که از منابع داخلی و استانی تامین شده است .
محمد محمدی افزود: این پروژه ها شامل تاکسی 
بیســیم ،احداث جدول خیابان ترشکوه ،احداث سنگ 
فرش موزائیک خیابان شــهید رضــازاده ،اجرای لوله 
گــذاری جهت  دفع آبهای ســطحی خیابان فرهنگ 

وآسفالت کوچه مطهر می باشد.
شــهردار رحیم آباد گفت: با وجود کمبود اعتبارات و 
منابع ، خوشبختانه توانستیم برخی از طرحهای مهم را 
انجــام آن برای منطقه ضروری بود عملیاتی کنیم و به 

بهره برداری برسانیم .
محمــدی خاطرنشــان کــرد :تالش مــا ایجاد 
رضایتمنــدی مردم اســت و امیدواریم درســال آتی 
با تصویب بودجه مناســب ازســوی شورا ،پروژه های 

خوبی در شهر رحیم آباد عملیاتی شود .

تالش برای رفاه شهروندان رحیم آبادی

۱۱۹ واحد مســکن مددجویان بهزیستی اســتان گیالن با هزینه ۶۶ 
میلیارد ریال در ایام اهلل دهه فجر امسال افتتاح شد.

 مدیر کل بهزیســتی اســتان گیالن در نشســت خبــری با تبریک 
گرامیداشت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اعالم کرد : 
در دهه فجر امسال تالش کردیم تا وفاق و همدلی مضاعف گردد و مردم 
در رفاه حال بیشتری باشــند، بخصوص معلوالن جامعه که در معذوریت 

هایی قرار دارند و با مشکالت خاص مواجه هستند.
وی افزود: سازمان بهزیستی در سطح کشور تالش می کند که خدمات 

رفاهی معلوالن را افزایش دهد.
مدیر کل بهزیســتی استان گیالن گفت : در این ایام ۱۱۹ واحد مسکن 
مددجــوی معلوالن با هزینه ۶۶ میلیارد ریال افتتاح و در اختیار مددجویان 
قرار گرفت، همچنین ۲4 طرح اشــتغال و توســعه مراکز  پیرامون اشتغال 
مددجویان در ۸ شهرستان لنگرود، آستانه اشرفیه،رضوانشهر،شفت،رودبار 
و الهیجان و…  با اعتباری بالغ بر ۱7 میلیارد ریال که ۸5۰ میلیون تومان 
آن بخــش خصوصی و حدود ۸ میلیون تومان تســهیالت ما بوده به بهره 

برداری رسید .
پارسی با بیان اینکه ۱5 شهرستان در گیالن مجهز به اورژانس اجتماعی 
هستند،ادامه داد:در کل استان فقط شهرستان سیاهکل به مرکز اورژانس 
اجتماعی مجهز نیســت و برای توسعه مراکز توانبخشی 4۰ میلیارد ریال 
اختصــاص یافته، همچنین یک میلیارد تومان هزینه مرکز توانبخشــی 
یاســین در شهرستان رشت شــده و افتتاح ۲ واحد اورژانس اجتماعی در 

شفت و املش نیز از دیگر اقدامات انجام شده بهزیستی استان می باشد .
وی بــا بیــان اینکه افتتاح ۲ مرکز بهبود اقامتــی میان مدت در بخش 
ســنگر و شهرســتان لنگرود از دیگر پروژه های دهه فجر بهزیستی بوده 
، اظهار داشــت : ۳ مرکز مشاوره شــامل یک مرکز در لنگرود و ۲ مرکز در 
رشــت نیز به مناسبت چهلمین ســال پیروزی انقالب ازسوی بهزیستی 

گیالن افتتاح شد.
مدیرکل بهزیستی گیالن با بیان اینکه هر یک از این پروژه ها ۱۰ شغل 
ایجــاد می کند، گفت: افتتاح ۲ مرکز بهبودی-اقامتی معتادان در رشــت، 
ســنگر و لنگرود، ۳ مرکز مشــاوره در لنگرود و رشت، یک مرکز مشاوره 

ژنتیک در رشت و ۳ مهدکودک در رشت، خشکبیجار و لنگرود و یک واحد 
غربالگری شنوایی کودکان در خمام از دیگر اقدامات بهزیستی است.

پارســی افزود: افتتاح یک واحد اشــتغال برای گــروه همیاران زنان 
سرپرست خانواده و توسعه یک مجموعه ورزشی در الهیجان با مشارکت 
ســازمان ورزش و جوانان از جمله اقداماتی می باشــد که در مجموع 45 
میلیــارد ریال بابت توســعه مراکز با اعتبــارات دولتی و بخش خصوصی 

هزینه شده است.
وی با اشــاره به تفاهم نامه بهزیستی و آموزش  و پرورش گیالن اظهار 
داشت: حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل،آگاه سازی دانش آموزان برای 
پیشــگیری از معلولیت های مادرزادی، تبادل اطالعات برای جلوگیری از 
کودک آزاری و تشویق خیران به منظور حمایت از دانش آموزان بی بضاعت 

از مفاد این تفاهم نامه است.
مدیرکل بهزیســتی گیالن با بیان اینکه به دنبال اخذ امتیاز افتتاح یک 
مرکز کاشت حلزون گوش در گیالن هستیم،ادامه داد:سازمان بهزیستی 
برنامه ای مشــترک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی دارد و هدف از این 
برنامه گرفتن امتیاز افتتاح یک مرکز کاشت حلزون گوش است و ما درصدد 

آن هستیم که مشارکت خود را با سایر دستگاه ها نیز گسترش دهیم.
پارســی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مستمری بهزیستی گفت: بین 
۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، در گذشته فقط 
۲5 درصد از معلوالن مســتمری می گرفتند ولی اکنون بیش از 5۰ درصد 
آنان تحت حمایت می باشــند و بهزیستی ماهانه ۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون 
تومان مســتمری پرداخت می کند.وی با اشاره به کودکان کار گفت: ۱4۰ 
کودک کار در شهرســتان رشت شناســایی شده اند که ما بخشی از آنها را 
تحت پوشش قرار دادیم،متاسفانه بیشتر این کودکان به خاطر فقر و اعتیاد 
والدین مجبور به کار هســتند و باید تالش کنیم اقدامات موثرتری در این 
زمینه انجام دهیم.مدیرکل بهزیســتی گیالن در پایان خاطرنشــان کرد: 
حدود ۳ هزار و 5۰۰ نفر بیمار روانی مزمن تحت پوشش ما هستند که 5۰۰ 
نفر آنها در منزل ویزیت شــده و 7۰۰ نفر آنها در مراکز ما بســتری هستند، 
5۹ کمپ ترک اعتیاد نیز در گیالن داریم که در ســال گذشته ۶۰۰ میلیون 

تومان به این مراکز اعتبار پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی خبرداد؛ 

افتتاح ۱۱۹ واحد مسکن مددجویان بهزیستی گیالن 

پروژه شهید باهنر اباتر در شهرستان صومعه سرا با 
حضور عالی ترین مقام دولت در استان گیالن افتتاح 

و به بهره برداری رسید.
 سمیه جوان - خبرنگار جام جم گیالن: 
پروژه ۶ کالسه شــهید باهنر اباتر با حضور مصطفی 
ساالری استاندار گیالن، مقدم معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار، دقیق مدیر کل محترم نوســازی 
مدارس اســتان ،فرماندار شهرســتان صومعه سرا  و 
برخی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و 

به بهره برداری رسید.

ایــن پروژه ۶ کالســه  بــا ۹۱۰ مترمربع دارای 
آزمایشــگاه،کتابخانه،اتاق کامپیوتر،نمازخانه، اتاق 
اداری و زمین فوتبال چمن مصنوعی با 4۰۰مترمربع 

در زمینی بالغ بر ۳ هزار مترمربع بنا شده است.
پروژه ۶ کالسه شهید باهنر اباتر با سرمایه گذاری 
بالغ بر یک میلیارد و ۳5۰ میلیون تومان توســط اداره 
کل نوســازی مدارس اســتان گیالن و با مشارکت 
ارزشــمند بنیاد معظم برکت احداث و همزمان با دهه 
مبارک فجر و در چهلمین سالروز انقالب شکوهمند 

اسالمی افتتاح شده و به بهره برداری رسید.

بهره برداری از مدرسه 6 کالسه برای دانش آموزان اباتری

ضمیمه رایگان روزنامه در استان گیالن یکشنبه 28 بهمن 1397   شماره 5325 2
دو پروژه پست و کلنگ زنی نیروگاه 
۲5 مگاواتی بــا اعتباری بالغ بر ۱۱۶۰ 
میلیارد ریــال در ایام دهه مبارک فجر 
توســط شرکت سهامي برق منطقه اي 

گیالن به بهره برداری رسید .
ضرغام قاســمی- خبرنگار 
جام جم گیالن: مدیر عامل شرکت 
ســهامي برق منطقــه اي گیالن در 
خصوص این پروژه گفت: پست ۶۳/۲۰ 
کیلوولت شــهرک صنعتی ســپیدرود 
رشــت با هدف تامین بــرق مطمئن 
و پایدار شــهرک صنعتی ســپیدرود و 
اطــراف آن و افزایش ضریب اطمینان 
شبکه در شرایط پیک بار با اعتباری در 
حدود ۲5۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره 

برداری رسید.
عظیــم بلبل آبــادی در خصوص 
مشــخصات فنی پروژه افــزود: پروژه 
پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی 

ســپیدرود با ظرفیــت4۰*۲ مگاولت 
آمپــر، دارای دو فیدر خط ۶۳کیلوولت، 
دو فیدر ترانــس ۶۳کیلوولت، دو فیدر 
ورودی ۲۰کیلوولت و ۱۲ فیدر خروجی 
۲۰کیلوولــت و 4 فیدر خازنی اســت و 
همچنین سیســتم عایقــی آن از نوع 

سیستم AIS می باشد.
مدیرعامل شــرکت ســهامی برق 
منطقه ای گیالن ادامــه داد: عملیات 
کلنگ زنی نیــروگاه ۲5 مگاواتی مولد 
مقیاس کوچک مســکن مهر رشت با 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصی، با 
استفاده از تســهیالت صندوق توسعه 
ملــی و بــا عاملیت صنــدوق تعاون 
در محــدوده مســکن مهر رشــت با 
اعتباری  حــدود ۸۰۰ میلیارد ریال نیز 
انجــام گرفت. نیــروگاه ۲5 مگاواتی 
مولد مقیــاس کوچک مســکن مهر 
رشــت دارای دو دستگاه ژنراتور ۱۲/5 

مگاواتی مدل MAN می باشد.
بلبل آبــادی افزود: ایــن نیروگاه 
عالوه بر تامین برق مطمئن مشترکین 
محدوده مســکن مهر ، موجب تقویت 
شــبکه برق شهرســتان رشت خواهد 
شــد. ضمن اینکه با راه اندازی سیستم 
CHP نیــروگاه ، تامیــن سیســتم 
گرمایشــی مــورد نیــاز واحدهــای 
مسکونی و تجاری موجود در محدوده 
مسکن مهر با فراهم نمودن تمهیدات 
الزم امکانپذیر خواهد بود.وی افزایش 
ظرفیت ترانســفورماتورهای پســت 
رشــت مرکــزی را از دیگر پروژه های 
افتتاحی دهه مبارک فجر امسال عنوان 
کــرد و گفت: پــروژه افزایش ظرفیت 
ترانســفورماتورهای پســت ۶۳/۲۰ 
کیلوولت رشــت مرکــزی از ۳۰*۲ 

مگاولت آمپر بــه 4۰*۲ مگاولت آمپر 
از دیگر پروژه های افتتاحی شــرکت 
ســهامی برق منطقــه ای گیالن بوده 
که بــا هدف افزایش پایداری شــبکه 
فــوق توزیع و جلوگیــری از قطع برق 
مشترکین شهر رشــت با اعتباری بالغ 
بر ۱۱۰ میلیارد ریــال افتتاح و به بهره 

برداری رسید.
بلبل آبادی خاطرنشان کرد: افتتاح 
پــروژه های پســت ۶۳/۲۰ کیلوولت 
شــهرک صنعتی ســپیدرود، افزایش 
ظرفیت ترانســفورماتورهای پســت 
رشــت مرکزی و پــروژه کلنگ زنی 
نیــروگاه ۲5 مگاواتی مولــد مقیاس 
کوچک مســکن مهر رشت با اعتباری 
بالغ بــر ۱۱۶۰ میلیــارد ریال صورت 

گرفت.

تامین برق مطمئن و پایدار برای گیالنی ها

بــا اقبال ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفــری از اکران همزمان 
فیلم فجر در گیالن ، این اســتان با ۱5 فیلم منتخب از 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، جزو سه استان برتر 

کشور شناخته شد.
معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گیالن اعالم کرد: اکران همزمان سی 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گیالن که از ۱۲ بهمن 
با فیلم »سرخ پوست« در رشت آغاز و پس از ۳۶ نوبت 
بــا اکران فیلم »جان دار« به کار خود پایان داد و موفق 

به کسب رتبه برتر در کشور شد.
ســید امیر مصباح اظهار داشــت: همه فیلم های 
منتخب فجــر در گیالن با اقبــال مخاطبان رو به رو 

بود اما »شبی که ماه کامل شد« به کارگردانی نرگس 
آبیار،سرخ پوست به کارگردانی نیما جاویدی و ناگهان 
درخــت به کارگردانــی صفی یزدانیان از بیشــترین 

استقبال مردمی برخوردار شد.
معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گیالن افزود: شاید در استان های دیگر 
متولیان فرهنگی دغدغه جذب مخاطب داشته باشند 
اما این موضوع در گیالن با استقبال شگفت مخاطبان 
هنر هفتم رو به رو شــد و متولیان فرهنگ و هنر استان 

را در ایجاد شهرک سینمایی مصمم تر کرده است.
مصبــاح ادامه داد: برخی نارضایتی ها به دلیل قرار 
نگرفتن چند فیلم مطرح در بسته اکران فجر گیالن بود 

که متاسفانه استان هیچ دخل و تصرفی در این موضوع 
نداشــته، اما گیالن جزو سه استان برتر کشور در تعداد 
اکران قرار گرفته است.دوربین و سینما ابزاری توانمند 
در دست هنرمندانی است که می کوشند به نگریستن، 
معنایی تازه ببخشــند و ازین رو این حضور و اقبال گرم 
مردمی فرصتی اســت تا قدر دانسته شود و در برابرش 

سر تعظیم فرود آورد.
وی خاطرنشــان کرد:همزمان با برگزاری ســی و 
هفتمین جشــنواره فیلم فجر ، ســیمرغ های فجر بر 
دوش ســینما میرزا کوچک رشت نشست و این سینما 
با اکــران ۱5 فیلم از این جشــنواره میزبان گیالنیان 

هنردوست بود.

جای خالی شهرک سینمایی در گیالن



بــا بهره برداری از پروژه های امورتوزیع در دهه 
فجر امســال، ولتاژ برق در روســتاهای شهرستان 

فومن تقویت شد.
مدیر امور توزیع برق شهرستان فومن درمراسم 
افتتاح این پــروژه ها که با حضور افتخاری نماینده 
مردم فومن و شفت درمجلس شورای اسالمی،قاسم 
نژاد فرماندار فومن،علیزاده معاون فرماندار، روسای 
ادارات و مردم شهرســتان فومن صورت گرفت، با 
بیــان اینکه بعد از پیروزی انقالب اســالمی ایران 
خدمات بزرگی در ایران انجام شــد، اعالم کرد: از 
جمله این خدمات ایجاد امکانات زیرســاختی مانند 

آب، برق گاز، جاده، آسفالت بوده است.
شــادپور گفت: در راســتای تقویت ولتاژ برق 
در روســتاها، اقدامات خوبی در اصالح و توســعه 
شــبکه های برق و نصب ترانسفورماتورها صورت 

گرفته است.
مدیر امور توزیع برق شهرســتان فومن با بیان 
اینکه با تقویت برق روســتایی نوگوراب دغدغه 7۰ 
خانوار از مردم این روستا حل شده ، تصریح کرد: در 
این طرح 4۰۰ متر خط فشــار متوسط و نصب یک 
دستگاه ترانســفورماتور برای ۱۰۰خانوار در جهت 

حل مشکل این روستا صورت گرفته است.
شادپور با تاکید بر اینکه برای افتتاح پروژه های 

امور توزیع برق شهرســتان در ایــن ایام بیش از ۲ 
میلیارد تومان هزینه شده ، اظهار داشت: در ۳ ساله 
اخیــر در ایام دهه فجر و هفتــه دولت ، پروژه های 
مختلفی با بیش از ۱۲ میلیارد تومان که بیشــتر آن 
اعتبارات ملی بوده ، در شهرستان هزینه شده است.

به گفته وی ؛احداث ۲۱۰مترشبکه فشارمتوسط 
زمینی-قــدرت مانور-رینــگ ازپســت بانــک 
سپه به پســت زمینی شــهرداری فومن-خیابان 
ســردارجنگل ومولوی،احداث شبکه فشارمتوسط 
هوایی جهــت نصــب ترانــس75 کاوا عمومی 
روستای گوشــلوندان،افزایش قدرت ۱۰ دستگاه 
ترانســفورماتوررفع ضعف برق دردهســتانهای 
ن  لما لو - جنگل ر ا د ســر - پیش د و ر - گشت
،احــداث ۳5۰مترشــبکه فشارمتوســط هــوای 
جهت نصــب ترانس۱۰۰ کاوا عمومی روســتای 
ســیاهورودالیان،کابل کشــی خودنگهــدار بــه 
طــول ۸ کیلومتر در جهت رفع ضعف روســتاهای 
گشت-رودپیش-ســردارجنگل-لولمان،احداث 
۲7۳5 متر شــبکه فشــار ضعیف جهت تامین برق 
تک خانوارهای روســتایی دهستانهای شهرستان 
،نصب ترانــس 75 کاوا آلیان توســه کله،احداث 
۲۶5۰مترشــبکه فشارمتوسط هوایی جهت رینگ 
فیدر بیمارســتان حدفاصل گشــت-کردمحله به 

رودبار چیره،احداث4۰۰ متر شــبکه فشار متوسط 
هوایی جهت نصــب ترانس۱۰۰ کاوا عمومی رفع 
ضعف برق روســتای نوگوراب،نصب ترانس ۱۲5 
کاوا قلعــه کل،نصــب ترانس 75 کاوا روســتای 
کلرم،نصب ترانس 75 کاوا روســتای کاسی سرا و 
نصب ترانس5۰ کاوا رودپیش-فرساد ، همه پروژه 

هایی است که در دهه فجر امسال افتتاح شد.

تقویت ولتاژ برق در روستاهای فومن

۱۲ پــروژه عمرانــی ،خدماتی ،گردشــگری 
،کشــاورزی در بخش رحیم آباد رودســر به بهره 

برداری رسید.
خدیجــه جعفرپور - خبرنــگار جام 
جم گیالن: فرشــاد شــریفی بخشــدار رحیم 

آباد  بــا اعالم بهره بــرداری و افتتاح پروژه های 
عمرانی گفت :این طرحها شــامل ۲ واحد مسکن 
مددجویی ،یک پروژه مخابراتی ،5 طرح توســعه 
عمران شــهری ،یک طرح کشــاورزی مربوط به 
انتقال آب کشاورزی روستای پوده ،یک واحد بوم 

گردی درمیالش ،برق رســانی به روســتای چم 
تکش ،سالن ورزشــی روستای طول الت وپروژه 

روستایی آسفالت قلعه گردن می باشد.  
وی خاطرنشــان کرد :برای انجام این پروژه ها 
بیش از 4 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

افتتاح پروژه های شهری و روستایی در بخش 
رحیم آباد

۲۰ طرح توسعه عمران شهری در دهه فجر امسال و با حضور مسئوالن شهرستان 
و بخش به بهره برداری رسید.

شــهردار چابکســر گفت : دردهه مبارک فجر امســال ۲۰ طرح توسعه عمرانی  
باحجم سرمایه گذاری  ۲۱۱5۰ریال به بهره برداری رسید.

ضیاء باژرنگ افزود :با اجرای این پروژه ها در چابکســر برای ۱۱۹ نفر اشتغالزایی 
شده است .

وی اظهار داشــت:دیوار حفاظتی )فاز دوم (خیابان امام خمینی)ره(، برید)ســیل 
بنــد (رودخانه میانده  رود،ادامه عملیات و انجام فاز دوم دیواره حفاظتی )گابیون بند(

خیابان شــهید فهمیده،کانال هدایت آبهای سطحی انتهای خیابان شورای شرقی 
،شــیخ زاهد محله ،زیر سازی و آســفالت خیابان امام خمینی )ره(حدفاصل پل آچی 
رود تا پل میانده، زیرســازی وآسفالت انتهای خیابان شورای شرقی و محوطه حیاط 
شــهرداری از پروژه هایی می باشد که در دهه فجر امسال توسط شهرداری چابکسر 

به بهره برداری رسید.
 شــهردار چابکسر خاطرنشــان کرد:حاشیه خیابان شــهیدفهمیده ،زیر سازی 
وآســفالت جاده ارتباطی میانده به کندســر ،لکه گیری وآسفالت شهر ،دیوار کشی 
امالک تعریضی شــهر و در نقاط مختلف ،فرش موزاییک خیابان امام خمینی)ره( و 
همچنین خیابان بســیج ،رنگ آمیزی جدول وتاسیسات شهر ،نصب برجهای  نوری 
وتیرهای روشــنایی پارک ساحلی و شــهر ،نصب تیرهای روشنایی جاده ارتباطی 
میانده به کندسر ،جدول گذاری خیابان امام خمینی)ره( و شهر ،ترمیم ورودی امالک 
شــهروندان خیابانهای امام  و بســیج  والیروبی کانال آبهای ســطحی خیابان امام 

خمینی از دیگر پروژه های ما بوده که در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
در چابکسر و برای رفاه حال شهروندان توسط شهرداری به اجرا درآمده و امیدواریم 

موجبات رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.

اجرای طرح های توسعه عمران شهری در چابکسر

3یکشنبه 28 بهمن 1397   شماره 5325ضمیمه رایگان روزنامه در استان گیالن
دردهه فجر امسال  ۳7 پروژه مخابراتی شهرستان 

رودسر افتتاح و به بهره برداری رسید. 
رئیس مخابرات شهرستان رودسر با اعالم این خبر 
گفت: یکی از مهمترین پروژه های ما در شهرســتان 
،پروژه مخابراتی رحیم آباد بود که با حضور سرپرست  
فرمانداری رودسر، بخشدار و دیگر مسئوالن به بهره 

برداری رسید.
حسین رنجی افزود: این پروژه نسل چهارم شبکه 

همراه اول با دکل ۳۶متری احداث شــده که درحال 
حاضر ارتباط رادیویی دارد  و درآینده بستر فیبر نوری 

نیز در آن انجام خواهد گرفت .
رئیس مخابرات شهرســتان رودسر ادامه داد: این  
دکل در صورت ارتقاء ، قابلیت به نســل پنجم  را نیز 

خواهد داشت.
به گفته رنجی؛برای احداث این دکل۸۰۰ میلیون 

ریال هزینه شده است.
وی  به دیگر پروژه های افتتاح شده در شهرستان 
رودســر اشــاره کرد و افزود: پروژه بهــره برداري از 
تجهیــزات Ftth شــهر رودســر ،کافوهاي نوري 
چاوشــیان و خاکپور شــهر چابکســر و کافو نوري 
لتــره نوده کالچاي ، کافو نــوري گرمجان ، اجراي 
فیبــر نوري تمیجان و پلط کله ســر ســیاهکلرود و 
گرمجان،تجهیــزات همــراه اول دکلهــاي بلترک 
- ماضــي کوتــه - کاکرود - مؤمــن زمین - طاهر 
ســرا - ماچیان -کرفســتان - ســجیران -جیرکل 
-جنگ ســرا و بزکویه،شــبکه wifi دانشگاه شرق 
گیالن،دکلهاي همراه اول جاده ســروالت و میانده 

چابکســر و بهره برداري از شبکه تحویل فیبر نوري 
در منازل مشترکین  Ftth در شهر رودسر با ظرفیت 
۱۶۰۰ مشــترک با اعتبار ۳ میلیارد ریال،پروژه هایی 
اســت که در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده 

است.
رنجی در پایان خاطرنشــان کرد: حجم ســرمایه 
گــذاری برای این پروژه ها ۳5 میلیارد و 45۰ میلیون  

ریال می باشد.

بهره برداری از 37 پروژه مخابراتی در رودسر

سایت آبرسانی ترشایه بخش مرکزی رودسر در حالی 
به بهره برداری رســید که ۸ روستای این بخش از مزایای 

این طرح بهره مند شدند.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی گیالن 
افتتاح سایت آبرسانی ترشایه بخش مرکزی رودسر را مهم 
ارزیابی کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد 
ریال به بهره برداری رســیده و ۸ روســتای این بخش را 
از مزایای طرح بهره مند ســاخته است.محب علی رنج ور 
افزود: اجرای این طــرح موجب پایداری منابع آب منطقه 

می شود. در حالت عادی از آب سفید آب استفاده می شود و 
در روزهــای غیرعادی مثل پیک مصرف و روزهای بارانی 
به دلیل کدورت باال، این آب وارد مدار می شود.مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن اظهار داشت:یکی از 
سیاست های شرکت آب و فاضالب گیالن، ساخت مجتمع 
سازی برای مدیریت بهینه آب است.وی خاطرنشان کرد: 
ایجاد چنین تاسیســاتی در زمان بحران موجب می شود تا 
بتوان از منابع آب های سطحی و همچنین آب چاه و چشمه 

برای آبرسانی به مشترکین استفاه کرد.

مدیریت بهینه آب روستایی در رودسر

۳ طــرح اداره راه و شهرســازی 
شهرستان رودسر به بهره برداری رسید 
که اجرای راه های روستایی در راستای 
تحقق خواسته های بحق مردم منطقه 

انجام می شود.
وشهرســازی  راه  اداره  رئیــس 
شهرســتانهای رودسر واملش با اعالم 
این مطلــب از بهره برداری ۳ طرح این 
اداره بــا حضور سرپرســت فرمانداری 
شهرستان و دیگر مســئوالن خبر داد 
و گفت:پروژه آســفالت راه روســتایی 

روســتای قلعه گردن  یکی از ۳ طرح ما 
برای بهره برداری در دهه فجر امســال 
بوده  است.فرزاد دل آرام ضرورت اجرای 
پروژه آسفالت راه روستایی قلعه گردن 
را از الزامــات منطقه دانســت و افزود: 
خوشــبختانه با همکاری فرمانداری، 
بخشــداری، شورا و دهیاری این روستا، 
موفــق به اجــرای این طرح شــدیم و 
خواسته مردم منطقه محقق شد.رئیس 
اداره راه وشهرســازی شهرســتانهای 
رودســر واملش اظهار داشت: از تحقق 

اجرای این پروژه بســیار خرسندیم زیرا 
این مهم از خواســته هــای بحق مردم 
این روستا بوده و طول اجرای پروژه نیز 
به طور تقریبی ۲ کیلومتر می باشــد که 
بــا اجرای  آن ۸5 خانــوار از نعمت جاده 

آسفالت برخوردار می شوند.
به گفته دل آرام؛ بــرای اجرای این 
پــروژه اعتباری بالغ بــر 4۲۰ میلیون 
تومان از محل منابع ملّی سرمایه گذاری 

شده است.
وی از افتتاح فاز نخســت آســفالت 
راه روستایی شوییل-شفیع آباد بخش 
رحیم آبــاد به طول تقریبی 7 کیلومتر و 
نیز پل ارتباطی هلوکله-دوگلسر که با 
عرشه فلزی و دهانه ۲۰ متری به عنوان 
دیگر طرحها افتتاحی راه وشهرســازی 
دردهه فجر اشــاره و خاطرنشان کرد: 
حجم ســرمایه گذاری برای اجرای ۳ 
طرح یاد شده مجموعا ۲ میلیارد و ۱۰۰ 

میلیون تومان می باشد.

گفتنی است علی وارسته سرپرست 
فرمانداری شهرســتان رودســر نیز در 
خصوص تحقق خواسته های مردم در 
زمینه راه های روستایی گفت: با توجه به 
گردشگر پذیر بودن روستای قلعه گردن 
و خارج شدن این روستا از وضعیت قبلی 
به شــرایط کنونی، خواسته بحق مردم 

این روستا جامه عمل بر تن پوشید.
وی خاطرنشــان کرد : توســعه زیر 
ساختها می تواند به فضای گردشگری 

منطقه کمک شایانی نماید.

ایجاد راه روستایی ؛ تحقق خواسته بحق مردم

یک واحد پرواربندی دام ســبک با سرمایه گذاری 
بخــش خصوصی در اوشــیان بخش چابکســر  در 
شهرســتان رودســر در حالی به بهره برداری رسید که 
مســئول پروژه خواستار تســریع در ارائه تسهیالت به 

این پروژه شد. 
مناف نسب مســئول پروژه پرواربندی بره اوشیان 
بخش چابکســر گفت: در حال حاضر ۲۳۰ راس بره نر 

دراین واحد پرورش و نگهداری می شود .
وی بــا بیان اینکه هــردوره پرواربندی  5 ماه طول 
می کشــد، اعالم کرد : تالش می کنیــم که زیر نظر 

کارشناســان این رشــته، دوره پروار بندی را به ۳ ماه 
کاهش دهیم .  به گفته مســئول پروژه پرواربندی بره 
اوشیان بخش چابکسر ؛با اجرای این طرح ۳ نفر به طور 
دائم و تعدادی کارگر هم به صورت دوره ای مشغول به 
کار شده اند. مناف نسب تصریح کرد : سوله ای  نیز برای 
گوسفند مولد و تلقیح مصنوعی رومانف کانادایی احداث 
می شــود.وی  از مسئوالن خواست درجهت تسریع در 
امر تســهیالت و نیز راه انــدازی این پروژه همکاری و 

مساعدت الزم را به عمل آورند.
گفتنی اســت در مراســم بهره برداری از این پروژه 
که سرپرست فرمانداری رودســر ،بخشدار،شهردار و 
جمعی از مســئوالن شهرســتان حضور داشتند، مدیر 
جهاد کشــاورزی شهرستان رودســر گفت:این پروژه 
با مشــارکت بخش خصوصی در زمینی به مســاحت  

۱4۰۰متر به بهره برداری رسید.
عبداهلل غالمپور  با اشــاره بــه اینکه یکی از اهداف 
وزارت جهاد کشاوری پرواربندی بره می باشد،  تصریح 
کرد :  نیاز امروز به گوشــت قرمز یک نیاز اساســی  و 
ضروری در کشــور محسوب می شود که توجه به این 

امر را در دستور کار خود قرار دادیم.

وی اظهــار داشــت : این پروژه بــا همت وتالش 
مهندس مناف  نســب  صورت  گرفتــه که برای بهره 
برداری آن  ۶۰۰ میلیون تومان توسط بخش خصوصی   
و75 میلیون تومــان از صندوق طرح کارا تامین اعتبار 
شده  است.مدیر جهاد کشاورزی رودسر ضمن قدردانی 
از تالش  مســئول پروژه پرواربندی بره اوشیان بخش 
چابکسر گفت : این طرح با این ابتکار عمل مسئول پروژه 
، به چرخه تولید گوشــت قرمز و نیز  اشتغالزایی کمک 
شایانی کرده اســت. غالمپور خاطرنشان کرد :بر خود 
وظیفه می دانیم که از سرمایه گذاران بخش خصوصی 

در ایجاد طرح های تولیدی استقبال و حمایت کنیم. 

مسئول پروژه پرواربندی دام سبک اوشیان خواستار شد؛
ضرورت تسریع در ارائه تسهیالت پروژه پرواربندی دام
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یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
حافظیعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان

مدیــر امــور توزیع برق شهرســتان 
شــفت از بهره برداری پروژه های برق 

شهرستان در ایام دهه فجر خبر داد.
نجفی اعــالم کرد: پروژه هایی که در 
ایام دهه فجر امســال در شهرستان به 
بهره برداری رســید شــامل نصب یک 
دســتگاه ترانس ۱٠٠کاوا در روستای 
جیــرده وهمچنیــن نصــب دســتگاه 
روســتاهای  در  کاوا   ۷۵ ترانســهای 
ماشــاتوک، چوبتراشــان و داکله سرا 

می باشد.
احــداث  همچنیــن  افــزود:  وی 
شــبکه و نصــب ترانــس ۵٠کاوا در 
روســتای خرطوم پاییــن و نیز احداث 
شــبکه ونصــب ترانــس۷۵کاوا را در 
روســتاهای شادنشین، کالشم، بداب، 
گیلده ومیرســرا در چهلمین ســالگرد 

پیروزی انقالب به مردم منطقه تقدیم 
کردیم.

مدیرامورتوزیــع بــرق شهرســتان 
شــفت گفت: همچنین ۲ پروژه احداث 
۴٠٠مترشــبکه فشــارضعیف هوایی 
جهــت تامین بــرق مشــترکین واصالح 

وبهینه سازی چراغهای معابرشهرستان 
نیز دراین دهه به بهره برداری رسید.

نجفی در پایان جمع اعتبارات هزینه 
شده برای پروژه های دهه فجر امسال 
را یــک میلیــارد و ۱٠٠ میلیون تومان 

اعالم کرد.

سورنا اســماعیلي متولد فروردین ۱۳74 در رشت 
اســت که به تازگی موفق به کسب مدال نقره و عنوان 
نایب قهرمانی در رشــته رزمی سامبو در غرب ایران 

شده است. 
این ورزشــکار گیالنی اعالم کرد: شروع فعالیت 
ورزشــي من در رشته کیک بوکسینگ در ۹ سالگي به 
مدت ۳ سال بوده  که متاسفانه به دلیل آسیب دیدگي 
ناحیه دســت از ادامه فعالیت در این رشــته باز ماندم. 
وی افزود: از روي عالقه فعالیت در رشته بدنسازي را 
شروع کردم و از سال ۸۹ به دلیل عالقه به رشته هاي 
رزمي و پیشنهاد یکي از دوستان نزدیک ، فعالیت خود 
را در رشــته جودو در کنار پرورش اندام زیر نظر استاد 
شــهرام مژدهي در باشــگاه یادگار امام رشت شروع 
کردم و به ســبب اســتعدادی که در ورزش داشتم ، 
۲ ســال بعد در مسابقات اســتاني در رده جوانان مقام 
دوم را کسب کردم و در ادامه فعالیت از سال ۹۱ تا ۹5 
موفق به کســب یک مقام اولي ، دو مقام دومي و یک 

مقام سومي در رده استاني شدم.
 اســماعیلی با بیــان اینکه در ســال ۹5 به دلیل 
مشکالت شخصي از ورزش دور بودم ، اظهار داشت: 

دوباره به تشویق اســتاد حسین محمد زاده مربی نام 
آشنای کشتی استان گیالن به ورزش و این بار ورزش 
اول کشور برگشتم تا خود را در این رشته محک بزنم. 
وی ادامه داد: به پیشــنهاد حســین محمد زاده که از 
قهرمانان ســامبو ایران و آسیا نیز می باشد، در باشگاه 
ملوان جوان رشت براي مسابقات سامبو که تلفیقي از 
دو رشــته کشتي و جودو می باشد، آماده شدم و موفق 
به کســب مدال نقره در وزن ۶۲ کیلوگرم در مسابقات 

قهرماني غرب کشور گشتم .
نایب قهرمان سامبو غرب کشور خاطرنشان کرد: 
هدف من کسب مقام و افتخار آفریني براي شهرستان 
، استان و کشور در مســابقات جهاني و آسیایي است 
و در ایــن راه تمــام تالشــم را خواهم کــرد .البته از 
تشویق،تالش  و حمایت بی دریغ استاد حسین محمد 
زاده تشــکر می کنم و همچنین از محمد فالح پور و 
محسن یار محمدي و دوستان و خانواده عزیزم تقدیر 

و تشکر می نمایم.

در دهه فجر؛

پروژه های توزیع برق شفت بهره برداری شد

 نایب قهرمانی جوان گیالنی در مسابقات 
سامبو غرب کشور

سومین دوره مسابقات شطرنج جام ستارگان و 
هفدهمین دوره رقابتهای "کاسپین کاپ" از ۲۳ تا 
۳۰ بهمن سال جاری به میزبانی منطقه آزاد انزلی 
در مرکز همایش ها و نمایشــگاه های این منطقه، 

به صورت همزمان در حال برگزاری است.
امین افقــی، مدیر روابط عمومــی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در مسابقات 
جام ستارگان 4 نفر از برترین شطرنج بازان جهان 
به نامهای التاج ســفرلی از جمهوری آذربایجان، 
یوگئی الکسیف و ســرگئی تیویاکوف از روسیه و 
مارین بوســیوچیچ از کرواسی که دارای رنکینگ 
باالی ۲۶۰۰ می باشند در مقابل پرهام مقصودلو، 
علیرضــا فیروزجــا، محمــد امیــن طباطبایی و 
امیررضــا پور رمضانعلی چهار ملی پوش و اســتاد 
بزرگ شــطرنج ایران با رده بندی ۲۶۰۰ و باالتر 
در قالب دو تیم شــامل 4 استاد بزرگ مطرح جهان 
به عنوان تیم منتخب جهان و چهار اســتاد بزرگ 
کشــورمان نیز به نام تیم منتخــب ایران در حال 

رقابت هستند.
وی افــزود: در هفدهمیــن دوره مســابقات 

شــطرنج کاســپین کاپ، حدود ۸۰۰ شطرنج باز 
ایرانــی و خارجــی در قالب ۶ جــدول، طی ۸ روز 
با یکدیگر مســابقه می دهنــد که در این میان ۶۰ 
بازیکن خارجی از ۲۰ کشــور جهان مشــتمل بر 
۱5 اســتاد بزرگ، 5 اســتاد بین المللی، ۲ اســتاد 
بین المللی بانوان، ۱۳ اســتاد فدراســیون جهانی 
شــطرنج، 4 اســتاد فیده بانــوان و 44 کاندیدای 

مستری در این رقابتها حضور دارند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقــه آزاد انزلی اظهار داشــت:تاکنون منطقه 
آزاد انزلی میزبان ۲ دوره از مســابقات شــطرنج 
جام ســتارگان بــا حضور برترین شــطرنج بازان 
جهان بوده، مســابقاتی که در نــوع خود و کیفیت 
ورزشــکاران بین المللی که در آن حضور داشتند 
در تاریخ کشــور بی ســابقه بود و آناتولی کارپوف 
قهرمان افســانه ای شــطرنج جهان مهمان ویژه 

آن بوده است.
افقی افــزود: بنابر تأکید ورزشــکاران مطرح 
شطرنج کشــور، حضور در این مسابقات و تجربه 
رقابت با برترین شطرنج بازان جهان موجبات رشد 

این ورزشــکاران را فراهــم آورده و نقش موثری 
در روند رو به رشــد شــطرنج بازان ایرانی و ارتقاء 
جایــگاه بیــن المللی کشــورمان از 45 به ۲۱ ایفا 
کرده و از سوی دیگر این منطقه در 4 دوره میزبان 
مســابقات کاسپین کاپ )جام خزر( نیز بوده است.

وی خاطرنشــان کرد: حمایت از شطرنج بازان 
برتر کشــور، ایجاد انگیزه در نسل جوان، افزایش 
عالقه عمومی به این رشته ورزشی فکری، کمک 
به ارتقاء سطح شــطرنج کشور از طریق برگزاری 
رقابت شــطرنج بازان ایرانی با برترین شــطرنج 
بازان جهان، گسترش توریسم ورزشی، شناسایی 
اســتعدادهای شــطرنج کشــورمان و حمایت از 
گســترش شطرنج اســتان به عنوان یکی از قطب 
هــای این رشــته در کشــور و در نهایت انعکاس 
جایگاه بیــن المللی منطقــه آزاد انزلی در عرصه 
های جهانی با عنایت به جایگاه ورزش شــطرنج از 
مهمترین دالیل برگزاری این مسابقات با حمایت 
این ســازمان و همکاری فدراسیون شطرنج کشور 
و هیأت شطرنج استان گیالن و اداره کل ورزش و 

جوانان گیالن است.

گسترش توریسم ورزشی با حضور شطرنج بازان 
جهان در انزلی

 اجرای طرح پرورش ماهی در قفس دریایی 
در سواحل چابکسر

این روزها که معضل بیکاری گریبانگیر شــهرها 
و بویژه خطه سرســبز شمال است ،جوانانی هستند 
کــه با همت و اندیشــه واال و بــازوان توانمند خود 
قــدم به عرصه تولید گذاشــته تــا جایی که عالوه 
بر اشــتغالزایی ، کارآفرینی نمــوده و دیگر جوانان 

جویــای کار و تولید را نیز به کار می گمارند.
از جمله این طرح های اشتغالزا می توان به طرح 
پرورش ماهی در قفس که در دهه فجر امســال در 
چابکســر افتتاح شد، اشاره کرد. این پروژه به همت 
محمدرضا مهاجری  و باحمایت شیالت شهرستان 
رودسر با حضور اســتاندار گیالن و دیگر مسئوالن 

استانی وشهرستانی  به ثمر رسید .
مصطفی ساالری  استاندار گیالن در این مراسم 
بر لــزوم بهره برداری از روش های مناســب برای 
اجرای طرح پرورش ماهی در قفس و ظرفیت های 
فراوان دریای خزر تأکیــد کرد و گفت: اجرای این 
پروژه، کاری ارزشمند بوده و با نوآوری همراه است 
کــه امیدواریم با اجرای موفــق آن بتوانیم موانع و 
مشــکالت موجود در مســیر اجرای پروژه پرورش 
ماهــی در قفس در دریــای خــزر  را برطرف و از 
ظرفیت بــی انتهای این دریای بــرای اجرای این 

طرح استفاده کنیم.
وی ارائه خدمات و اشتغالزایی در حوزه روستایی 
را از مهم ترین اولویت ها و برنامه های مســئوالن 
دانســت و خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای 

جلوگیری از مهاجرت به شــهر که با هدف رسیدن 
به خدمات بهتر و شــغل بوده، انجام می شود.گفتنی 
اســت اجرای عملیات طرح پرورش ماهی در قفس 
دریایی چابکســر با ســازه فلزی بــا ۲۳ متر قطر و 
۳۰ متــر ارتفاع و ظرفیت تولیــد هر فنس ۱۲۰ تن 
ماهی که در فاز نخست با ظرفیت تولید ساالنه 5۰۰ 
تــن ماهی  و با اعتباری بالغ بــر ۱۸۰ میلیارد ریال  
واشــتغالزایی ۳۰ نفر  به بهره برداری رسیده است.  

ناگفتــه نماند این پــروژه در فاز دوم نیز ظرفیت 
تولیــد ۱۲۰۰ تن ماهی را دارد.این در حالی اســت 
که شهرســتان رودســر به عنوان یکــی از قطب 
های  اصلی شــیالت گیالن محســوب می شــود 
که باشناســایی ظرفیتهای خــدادادی و حمایتها 
وتعامــالت شهرســتانی ، با یک جهــش درتولید 
آبزیان پرورشی سردابی وگرمابی وخاویاری روبرو 
بوده وتولید آبزیان پرورشــی درشهرستان نسبت به 
سال گذشته رشــد ۲ برابری داشته ودرسال جاری 
با تالش های انجام شــده به فراتر از یک تن رسیده  

است .


