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روزنامه اخبار صنعت شنبه 25دی1400

آغاز به کار جشنواره مردمی فیلم عمار
با حضور پرشور جوانان اسالمشهری

جشنواره مردمی فیلم عمار شب گذشته با حضور
پرشور جوانان ،نوجوانان و اقشار مختلف مردم و مسئولین
با اکران فیلم مستند «سالم مهربون» فعالیت خود را آغاز
کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ،اقشار
و گروه های مختلف مردم با حضور پرشور خود در پردیس
سینمایی فجر اسالمشهر از برگزاری دوازدهمین جشنواره
مردمی فیلم عمار استقبال کردند.
جشنواره مردمی فیلم عمار به همت سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اسالمشهر برای چهارمین سال
متوالی در پردیس سینمایی فجر این شهرستان برگزار و در روز نخست برپایی این جشنواره ،فیلم مستند «سالم
مهربون» در مورد زندگی نامه شهید محمود شفیعی با حضور عوامل این فیلم و پدر شهید شفیعی اکران و با اهدای
لوح سپاه از آنان تجلیل شد.
اکران فیلم کوتاه «خالف سنگین»  ،اجرای گروه سرود ،پخش نماهنگ و اکران فیلم سینمایی «منصور» از
مهمترین برنامههای نخستین روز برپایی جشنواره مردمی فیلم عمار بود که مورد استقبال شهروندان اسالمشهری به
ویژه جوانان قرار گرفت.
در آیین افتتاحیه این جشنواره امام جمعه شهر واوان ،چند تن از اعضای شورای شهر ،کارگردان فیلم سالم
مهربون ،پدر شهید شفیعی ،بسیجیان و گروههای مختلف مردمی حضور داشتند.
گفتنی است عالقه مندان می توانند جهت تماشای فیلم های جشنواره مردمی فیلم عمار در روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه به محل پردیس سینمایی فجر اسالمشهر مراجعه کنند.

تأثير سنجش عارضه ها و شناخت قابليتهاي
واحدهاي توليدي ،در بهبود محيط كسب و كار

ساری-مرآتی:پنجمين كلينيك سيار مشاوره كسب و
كار با حضور مديران واحدهاي توليدي ،در شهرك صنعتي
شهداي محمودآباد (تشبندان) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي
مازندران ،ياسر اميني اظهار داشت :كلينيك سيار كسب
و كار بمنظور انجام مشاوره هاي كاربردي ،در راستاي
فعاليتهاي بهتر و مناسب تر واحدهاي صنعتي برگزار مي
شود.مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران تصريح
كرد :حضور مشاوران با تجربه بمنظور در اختيار قرار دادن
تجارب ارزنده خود به صاحبان واحدهاي توليدي شهركها
و نواحي صنعتي ،در حالتي صورت مي پذيرد كه اينگونه واحدها جهت حل معضالت خود ،به هم انديشي و رايزني
نياز مبرم دارند.وي افزود :انجام همفكري هاي تجربي و كاربردي ،نه تنها به رفع مشكالت بخش صنعت مي انجامد
بلكه رشد و توسعه توليد و صنعت را نيز بهمراه خواهد داشت.اميني ادامه داد :سنجيدن عارضه ها و شناخت قابليتهاي
واحدهاي توليدي ،در بهبود محيط كسب و كار و ايجاد شرايط بهتر محيط كار بسيار حائز اهميت است و نشانگر
نقش مؤثر مشاوران در اين حوزه مي باشد.اميني اذعان داشت :پنجمين كلينيك سيار مشاوره كسب و كار مازندران با
حضور متخصصين حوزه توليد و صنعت و جمعي از توليدكنندگان ،در شهرك صنعتي شهداي محمودآباد (تشبندان)
برگزار شد.الزم به توضيح است ،شهرك صنعتي شهداي محمودآباد (تشبندان) با مساحت  118هكتار در سال 1383
به تصويب هيئت دولت رسيد و عمليات عمراني آن نيز در سال  1385آغاز گرديد و تاكنون با  204سرمايه گذار در
اين شهرك صنعتي قرارداد منعقد شد كه تعداد  96واحد با حجم سرمايه گذاري  3544ميليارد ريال و اشتغال 3138
نفر به بهره برداري رسيده و در اين شهرك صنعتي مشغول فعاليت مي باشند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی:

فلسفه شكلگیری شركت فوالد مباركه براساس پیشرو بودن در صنعت كشور است

اصفهان  -مرادیان :مدیرعامل فوالد مبارکه گفت :فوالد مبارکه طی
سالهای اخیر بهرغم تمام فشارها و تحریمهای ظالمانه دست از اهداف
خود برای رشد و تعالی سازمانی برنداشته و گامهای مؤثری در این زمینه
برمیدارد؛ چراکه فلسفه شکلگیری این بنگاه صنعتی براساس پیشرو بودن
در صنعت کشور بوده است.
محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین افتتاحیه
ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد :فوالد مبارکه طی سالهای اخیر
بهرغم تمام فشارها و تحریمهای ظالمانه دست از اهداف خود برای رشد و
تعالی سازمانی برنداشته و گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است؛ چراکه
فلسفه شکلگیری این بنگاه صنعتی براساس پیشرو بودن در صنعت کشور
بوده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه صنعت فوالد در هر
کشور یکی از پیشرانهای اقتصادی آن کشور قلمداد میشود ،خاطرنشان
کرد :پیشران بودن صنعت فوالد در کشور ما از اهمیت ویژهای برخوردار است
و شرکت فوالد مبارکه توانسته پیشران اقتصادی کشور باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه مبتنی بر محیطزیست در فوالد مبارکه
عنوان داشت :چند روز پیش و درحالیکه وضعیت کیفی هوای تمامی نقاط
کشور آلوده بود ،وضعیت کیفی هوای شهرستان مبارکه پاک بود و این امر

نشان میدهد که فوالد مبارکه با اقدامات خود در زمینه حفظ محیطزیست
بهخوبی عمل کرده و اهداف متعالی را برای تحقق صنعتی سبز دنبال کرده
است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تصفیهخانههای موجود در
شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد :ایجاد تصفیهخانه استحصال پساب شهرهای
اطراف ،ایجاد شبکه انتقال و ساخت تصفیهخانه پساب شهری توسط فوالد
مبارکه با سرمایهگذاری زیاد ،بهعنوان بزرگترین سایت تصفیه پساب در

کشور و پیشرفتهترین آزمایشگاه پایش پساب ،از اقدامات کمنظیر این شرکت
برای جلوگیری از برداشت آب خام در منطقه است.
وی تأکید کرد :شرکت فوالد مبارکه با حفظ جایگاه خود در حوزههای
زیرساختی ،ورود به کسبوکارهای نوین و ایجاد نوآوری ،در نظر دارد بهعنوان
موتور محرک فناوری و نوآوری کشور ،نهتنها در بخش صنایع فوالدی ،بلکه
در دیگر بخشهای کشور با سرمایهگذاری براساس مدلهای پیشرفته جهانی
درصدد تحقق این مهم باشد.
طیبنیا در پایان بیان داشت :شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بهینهسازی
مصرف انرژی درصدد است تا در آیندهای نزدیک ،سازگاری با محیطزیست
را در همه ابعاد این شرکت به منصه ظهور برساند و در این راستا از دانش
متخصصان داخلی بهره گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت پایداری تولید در فوالد مبارکه عنوان داشت:
در راستای پایداری تولید و اطمینانبخشی به سهامداران و ذینفعان شرکت
فوالد مبارکه برای هرگونه چالش اعم از محدودیت انرژی و تأمین مواد اولیه
پایدار چارهاندیشی و برنامهریزی شده است.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد :در گزارشی که به تیم
ارزیاب تقدیم شده نقشه استراتژیک فوالد مبارکه ارائه شده تا اهداف این
شرکت در زنجیره ارزش فوالد و مزیت رقابتی آن تبیین شود.

آخرین آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان گلستان بیش از 42هزارنفر

گرگان-مهناز محمد زمانی-مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان
از ثبتنام بیش از  42هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن در
گلستان خبر داد.مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان
گلستان درباره آخرین آمار ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن

در استان گفت :تاکنون  42209متقاضی در استان گلستان تا پایان مهلت
ثبتنام مرحله اول در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند .وی
در خصوص جزییات آمار ثبت نام کنندگان توضیح داد :تا پایان مهلت
ثبتنام مرحله اول در شهر گرگان  ،16441در شهر مینودشت ، 4654
در شهر آق قال  ، 2871در شهر آزادشهر  2398نفردر سامانه نهضت ملی
نام نویسی کرده اند.وی با اشاره به این که نتایج اولیه استعالمات از سوی
وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود توضیح داد :به زودی نتیجه پاالیش
اولیه ثبت نام متقاضی اعالم می شود و در سامانه نهضت ملی مسکن
(ثمن) قابل مشاهده خواهد بود.وی افزود :تعداد متقاضیان حائز شرایط
تاکنون  19940نفر بوده که با توجه به اینکه پاالیش متقاضیان جدید
هنوز ادامه دارد ،با پایش جدید تعداد متقاضیان واجد شرایط افزایش پیدا
می کند.محبوبی ضمن اشاره به ثبتنام کنندگانی که به دالیل مختلف
درخواست آنها رد شده است ،بیان داشت :درخواست تعدادی از این
ثبتنام کنندگان به دلیل وجود سابقه مالکیت و تعدادی نیز بابت وجود
سابقه بانکی رد شده است که امکان اعتراض متقاضیان به نتیجه پاالیش

در مهلت تعیین شده در سامانه فراهم شده است.مهندس محبوبی با
تاکید بر اینکه مهلت ثبتنام برای تمامی متقاضیان به غیر از مردان مجرد
باالی  ۲۳سال سن  ۱۵ ،دی به پایان رسیده است گفت :دوشنبه ۲۰
دی ماه سامانه نهضت ملی مسکن برای مردان مجرد باالی  ۲۳سال باز
میشود و این دسته از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی saman.mrud.ir
نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.وی توضیح داد  :ثبتنام مردان مجرد
باالی  ۲۳سال سن در شهرهایی که باز شده انجام میشود و برنامهریزی
شده تا در شهرهایی دیگری که تامین زمین در حال انجام است به زودی
ثبتنام انجام بشود که جزییات آن به محض فراهم شدن شرایط اعالم
خواهد شد.گفتنی است ،مجردها به شرط تنظیم تعهد نامه محضری برای
ارائه عقد نامه در هنگام واگذاری واحد مسکونی میتوانند در طرح نهضت
ملی مسکن بعد از ابالغ نهایی دستورالعمل ،ثبتنام کنند .مطابق متن
پیشنهادی برای ابالغ در صورتی که در هنگام واگذاری به تعهد ازدواج
عمل نکنند ،واحد مربوطه ضمن حذف کلیه تسهیالت و تخفیفات و ...به
قیمت کارشناسی روز به متقاضی تحویل می شود.

اولین تشکل مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی با حضور بیش از یکصد مربی در اراک برگزار شد

اراک -فرناز امیدی :اولین تشکل مربیان آموزش فنی و حرفه ای
استان مرکزی در راستای توسعه مهارتهای نوین و تولید محتوای آموزشی
به مدت یکروز در شهرستان اراک برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
مرکزی این تشکل به منظور بازنگری شیوه های آموزشی و توسعه
مهارتهای نوین و تخصصی و اهمیت تولید محتوا و نیز بررسی مسائل
مربوط به آزمون های مهارتی درگروههای  10گانه در مراکز آموزش فنی
و حرفه ای برادران و خواهران اراک و با حضور مربیان بخش های دولتی
و غیر دولتی ( آموزشگاههای آزاد) برگزار گردید.
در ابتدای این برنامه  ،منصور جلیلوند مدیرکل آموزش فنی
و حرفه ای استان مرکزی ضمن عرض خیر مقدم ،گفت :با توجه
به پیشرفت علوم و فنون در جوامع مختلف ما نیز می بایست
همسو با تکنولوژی روز قدم درآستانه تحول و پویایی برداریم و

ضمن احیای حرفه های سنتی ؛حرفه های نوین را آموزش دهیم
وی با اشاره به اهمیت مشورت و هم افزایی مربیان به منظور

انتقال تجربیات به یکدیگر  ،برگزاری این تشکل را گامی مؤثر در
راستای نیل به اهداف آموزشی دانست .و همچنین تولید محتوای
آموزشی را نه تنها منجربه توسعه مهارت دانست بلکه از آن را
ابزاردرآمدزایی مربیان عنوان نمود.
امیدی معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی
و حرفه ای استان مرکزی نیز گفت :تمامی سیاستهای آموزشی سازمان
به سمت کیفیت بخشی و ساختاردهی نظام آموزشی پیش می رود و در
این خصوص  ،همکاری و مشارکت و هم افزایی مربیان بیش از پیش مورد
نیاز خواهد بود.
وی در ادامه افزود:آینده نگری در مشاغل و بازنگری استانداردهای
آموزشی بر این اساس  ،از جمله برنامه های مهم این اداره کل در راستای
نیل به اهداف سازمانی رفع معضل بیکاری و توانمند سازی نیروی انسانی
می باشد.

اهالی  ۱۱روستای تحت پوشش مجتمع یک جفتی از آب شرب پایدار بهره مند شدند

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان صحنه خبر داد :با تجهیز چاه مجتمع
یک جفتی مشکل قطع آب اهالی  ۱۱روستای تحت پوشش با جمعیتی بالغ
بر  ۴هزار نفر مرتفع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه ،جلیل
حیدری مدیر امور آبفا شهرستان صحنه اظهار داشت :به دنبال سوختگی
الکتروپمپ چاه مجتمع یک جفتی به عنوان منبع تامین آب شرب ۱۱
روستای تحت پوشش آن ،اهالی این روستاها با قطعی آب شرب مواجه شدند
به همین منظور تعویض الکتروپمپ و راه اندازی تابلو برق چاه در دستور کار
امور آبفا شهرستان قرار گرفت.
حیدری از اجرای این عملیات طی  ۴۸ساعت خبر داد و افزود :پس از

تعویض الکتروموتور  ۵۵کیلووات و پمپ شناور  ۵/۳۷۴و راه اندازی تابلو برق
چاه مجتمع یک جفتی ،این چاه مجددا در مدار بهره برداری قرار گرفت و
اهالی  ۸روستای شهرستان صحنه و  ۳روستای شهرستان هرسین با جمعیتی
بالغ بر  ۴هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.
حیدری در پایان خاطر نشان ساخت :با توجه به مسئله خشکسالی و
کاهش سطح منابع تامین آب شرب شهرستان ،بحث مشارکت اجتماعی
مشترکین گرامی در زمینه فرهنگ سازی صحیح مدیریت مصرف آب در
جامعه جهت جلوگیری از تبعات خشکسالی بسیار حائز اهمیت می باشد.
مجتمع یک جفتی با  ۱۱روستای تحت پوشش و جمعیتی بالغ بر  ۴هزار
نفر در ۲۵کیلومتری شهر صحنه قرار دارد.

با اجرای نهضت درختکاری؛

حیات خانه های شهروندان سبز می شود
باغچه های داخل حیات خانه های شهروندان با هدف توسعه فضاهای
سبز شهری و کاهش آلودگی های زیست محیطی با اجرای نهضت درختکاری
سبز می شوند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک افشین خدامی
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه با اعالم
خبر فوق اظهار داشت :نهضت درختکاری  ۱۴۰۰به منظور حفظ
درختان و تداوم حیات آنها با همکاری کلینیک گل و گیاه منطقه یک
و ثبت درخواست شهروندان در سامانه مدیریت شهری  ۱۳۷در باغچه
منازل شهروندان اجرا می شود.
وی افزود :این طرح به منظور اجرای طرح فراگیر کاشت نهال

در باغچه منازل شهروندان از طریق تماس با سامانه  ۱۳۷و مراکز
تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز مستقر در مناطق  ۲۲گانه
امکان پذیر است.
خدامی تصریح کرد :شهروندان می توانند برای درخواست خود از  ۱۵دی
ماه تا  ۲۱اسفند ماه از طریق سامانه  ۱۳۷و تماس با مرکز تحقیقات ،آموزش
و مشاوره اداره فضای سبز شهرداری منطقه یک با شماره ۰۹۱۰۱۵۴۰۴۷۲
در ساعات اداری تماس بگیرند.
معاون شهردار منطقه یک گفت :تعداد تحویل و قابل کاشت در هر منزل
با توجه به وسعت باغچه و نظریه کارشناس ،حداکثر چهار اصله است و بر
اساس الویت های ثبت درخواست،انجام می شود.
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توسعه فاز سوم شبکه شتابنگار زلزله استان
گیالن با نصب  ۹دستگاه شتابنگار برخط

رشت-مهناز نوبری :مهندس پدرام مدیرکل راه و
شهرسازی گیالن با اشاره به حادثه خیز بودن استان بر لزوم
ارائه آموزشهای همگانی برای رویارویی درست شهروندان
با حوادث و بالیای طبیعی تاکید کرد و گفت :به یقین نقش
آموزش در ارتقای سطح ایمنی جامعه در مقابل حوادث و
بالیای طبیعی تعیین کننده و حائز اهمیت است.مهندس ماکان
پدرام به تمهیدات اتخاذ شده برای مقابله با زلزله اشاره کرد و
افزود :برگزاری برنامههای مختلف آموزشی با موضوع پیشگیری
و ایمنی در مقابل حوادث و بالیای طبیعی برای عموم مردم
و تشکیل دورههای آموزشی برای دستگاه های اجرایی توسط
متولیان امر را از دیگر اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان
عنوان کرد و گفت :در این راستا با توجه به هماهنگی بعمل آمده
با مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی توسعه ایستگاههای
شتابنگار در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار
گرفته است.وی ایجاد شبکه شتابنگاری و لرزنگاری فعال زلزله
در استان را اقدام مهم در بحث زلزله عنوان کرد و یادآور شد:
طی سه سال گذشته توسعه شبکه شتابنگاری استان با همکاری
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی و دستگاه های عضو
ستاد مدیریت بحران به ویژه اداره کل راه و شهرسازی تعداد ۱۲
دستگاه شتابنگار برخط در دو فاز مختلف درشهر و مناطق لرزه
خیز استان نصب گردید و با توجه به آماده سازی زیر ساخت ۹
ایستگاه شتابنگار آنالین دیگر در فاز سوم تعداد این ایستگاهها
آنالین به بیش از  ۲۰عدد خواهد رسید.مدیرکل راه و شهرسازی
استان گیالن با اشاره به اینکه استان گیالن ،جزء استانهای
لرزهخیز است ،بر اهمیت توسعه ونصب دستگاههای شتابنگار
در مناطق مختلف استان تاکید کرد و گفت :جمعآوری دادههای
زمینلرزهها و سنجش و ارزیابی رفتارهای آنها با دستگاههای
شتابنگار و لرزهنگار میسر است.وی اضافه کرد :داشتن شبکه
ای متراکم از دستگاههای شتابنگار و لرزه نگاری باعث ثبت
ومطالعه دقیقتر زمین لرزه ها میگردد.این مقام مسئول تصریح
کرد :شناخت وقایع طبیعی به پیشبینی ،پیشگیری و تقابل
منطقی با آنها منجر خواهد شد که به عبارت دیگر ،به حداقل
رساندن خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که
گاه خود ساخته انسان و تحمیل او بر طبیعت و محیط پیرامون
خویش است که با انتخاب راهکارهای مؤثر ممکن خواهد بود .وی
افزود :در این راستا جهت کنترل وسیعتر استان نصب  ۹ایستگاه
شتابنگار آنالین در مناطق بندر انزلی ،فومن ،ماسال،رودسر،
سیاهکل ،حیران ،لیسار ،توتکابن ،زیاز تا اواخر بهمن مهیا
خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی گیالن گفت  :همچنین
نقاط لرزه خیز دیگری در استان شناسایی و دستگاههای
شتابنگار دیجیتال نسل دوم در آن نصب خواهد شد.وی با اشاره
به اینکه ماهیت نصب دستگاه شتابنگار در حقیقت سنجش
شتاب بدست آمده است که سرعت در انتقال اطالعات مربوط
به شتاب زلزله به مراکز مدیریت بحران ،زمینه افزایش سرعت
عمل مسئوالن مدیریت بحران و گسیل نیروهای امدادی را به
مناطق زلزله واقع شده رادر استان فراهم میکند.مهندس پدرام
تصریح کرد  :ساختارهای اساسی جهت کاهش بالیای طبیعی ،
آمادهسازی نیروهای امدادی و ارزیاب  ،ایمنسازی نقاط وقوع
بالیای طبیعی ،تمهیدات علمی و مهندسی ،طراحی پروژههای
عظیم مطالعاتی در فازهای شناسایی اجرا و نظارت و ارتقای
سطح آموزش عمومی و تخصصی برای مقابله کاهش آثار بالیای
طبیعی ،راه اندازی سامانه پاسخ سریع ،تقویت نیروی انسانی
متخصص و گروههای پژوهشی کارشناسی جهت مطالعه بالیای
طبیعی در مسیرهای اصولی و صحیح است که به بیان سادهتر
حوادثی مثل زلزله و زمین لغزش که در سطح کشور از احتمال
وقوع باالتر برخوردارند از طریق مقاوم سازی ساختمانهای (آیین
نامه  )۲۸۰۰منازل مسکونی و دولتی  ،شناسایی حریم گسل
در جهت توسعه شهرها و روستاها در سطح قابل مالحظهای
کاهش پیدا خواهد نمود.مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن
انجام مطالعات بررسی بالیای زمین شناختی و شناسایی و تهیه
نقشه های گسل ها و مناطق لرزه خیز ،ریز پهنه بندی لرزه ای
شهرستانهای مهمی چون رشت  ،بندرانزلی ،الهیجان ،آستارا...،
تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان نهادهای
دولتی را در سطح استان را از اقدامهای موثر جهت پیشگیری
توسط اداره کل راه وشهرسازی استان گیالن در كاهش
خسارت های ناشی از زلزله در استان برشمرد.وی گسل های
فعال “آستارا ،خزر،رودبار،الهیجان ،کلیشوم ،منجیل  ،جیرنده،
راندگی گسل دیلمان ،نئور ،سماموس  ،ارده ،شوئیل  ،گسل
شاهرود عامل اصلی بروز زمین لرزه را در مناطق مختلف استان
عنوان کرد.وی ادامه داد :بزرگترین زلزله سالهای اخیر در استان
گیالن مربوط به سال ۶۹در منطقه رودبار  ،منجیل با بزرگای
 ۷.۴نتیجه فعال شدن در یکی ازاین گسلها بوده است.

