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 ۱۱هزار و  ۸۵۳تن کاال
از راه آهن آستارا صادر شد

گیالن امروز -مدیرکل گمرک آستارا گفت۱۱ :
هزار و  ۸۵۳تن کاال در قالب  ۱۹۲واگن قطار از
ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت از راه آهن این
شهرستان به خارج از کشور صادر شده است.
رسول امیدی در مصاحبه با ایرنا افزود :در این مدت
 ۴۴هزار و  ۴۸۳تن کاال در قالب  ۷۰۳واگن به ارزش
 ۱۳میلیون و  ۳۵۳هزار و  ۸۳۴دالر به بارانداز راه
آهن آستارا وارد و  ۱۱هزار و  ۸۵۳تن کاال در قالب
 ۱۹۲واگن و به ارزش سه میلیون و  ۳۱۹هزار و ۶۴۸
دالر از آن خارج شده است.
وی افزود :لوازم خانگی ،سرامیک ،سیمان ،میوه،
سنگ و کلینکر از کاالهای صادره به کشورهای
روسیه ،گرجستان و آذربایجان بوده و از آن کشورها،
تخته ام دی اف و غالت وارد شده است.
امیدی ادامه داد :در این مدت یک هزار و  ۲۱۸تن
کاال با  ۴۱واگن و به ارزش سه میلیون و  ۴۳۹هزار و
 ۶۵۳دالر حمل و نقل شده و با استقرار سازمانهای
خدمات رسان حوزه تجارت ،صادرات ،واردات و حمل
و نقل در بارانداز ،راه آهن آستارا  -آستارا رونق بیشتر
خواهد گرفت.
راه آهن آستارا-آستارا بین ایران و جمهوری
آذربایجان در فروردین ماه سال گذشته افتتاح شد.

گیالن از استان های
پرمصرف خون

گیالن امروز -مدیرکل انتقال خون استان گیالن
گفت :گیالن جزء  3استان سالمند و از استان های
پرمصرف خون است.
احمد مرادی در گفت و گو با ایسنا –منطقه گیالن ،با
بیان اینکه فلسفه وجودی انتقال خون با اهدا کنندگان
است افزود :استان گیالن جزء  3استان سالمند و از
استان های پرمصرف خون است.
وی با بیان اینکه در استان  4سانتر فعال جراحی قلب
داریم افزود :یک جراحی قلب به  4واحد خون نیاز
دارد و انجام این پروسه ممکن نیست مگر با کمک
اهدا کنندگان .مدیرکل انتقال خون استان گیالن با
بیان اینکه 6نفر از مدافعان حرم گیالن از اهداکنندگان
خون استان بودند ادامه داد :این امر نشان می دهد که
مشکالت بیماران برای مردم همیشه در صحنه گیالن
از قابل اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه گیالن 7درصد جمعیت تاالسمی
را دارد افزود :مجهزترین سامانه اهدا خون در مرکز
استان راه اندازی شد تا به اهدا کنندگان نزدیکتر شویم.
مرادی در ادامه از دریافت اتوبوس رایگان از منطقه
آزاد خوزستان به گیالن خبر داد و گفت82 :هزار واحد
تحت پوشش اهدا کننده خون هستند.
مدیرکل انتقال خون استان گیالن درخصوص
پاالیشگاه خون خاطرنشان کرد  :زمین جهت احداث
پاالیشگاه خریداری شده است و درحال پیگیری است.
مرادی با بیان اینکه بیماری فاویسم یکی از دغدغه
های استان گیالن است افزود :پتانسیل استان گیالن
باالست و اگر مردم به عنوان بسیج همگانی به اهداء
خون کمک کنند مشکالت این استان حل خواهد شد.

یک مرکز درمانی
سوء مصرف مواد در فومن
پلمب شد

گیالن امروز -معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
گیالن از پلمب یک مرکز درمانی سوء مصرف مواد در
شهرستان فومن خبر داد.
اسماعیل نورصالحی در گفت وگو با ایسنا از پلمب
یک مرکز درمانی سوء مصرف مواد در شهرستان
فومن خبر داد و گفت :این مرکز درمان سوء مصرف
مواد در شهرستان فومن به دلیل فروش غیرقانونی
دارو بدون حضور پزشک ،جلوگیری از بازرسی مرکز
و سایر تخلفات درمانی ،با حکم سازمان تعزیرات
حکومتی شهرستان فومن پلمب شد.
وی ادامه داد :در خصوص ادامه فعالیت و یا ابطال
پروانه این مرکز در کمیته منطقه ای درمان با
داروهای آگونیست تصمیم گیری خواهد شد .معاون
درمان دانشگاه ضمن تقدیر از عملکرد مراکزی که
در حال ارایه خدمات درمانی با رعایت موازین قانونی
هستند ،اظهار کرد :نظارت بر عملکرد مراکز درمان
سوء مصرف مواد به دلیل در اختیار داشتن داروهای
مخدر اهمیت ویژه ای دارد و در این راستا نظارت بر
عملکرد این مراکز در استان تشدید خواهد شد.
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چیمن و چیتن  ،عروسک های گیالنی در آغوش کودکان ایرانی
گیالن امروز -چیمن و چیتن عروسک های ماسال گیالن در فهرست آثار ملی به ثبت
رسیدند تا به جای باربی ،آغوش کودکان ایرانی را به اصالت ،رنگ و هویت بومی شمال مملو
کنند.
دیرزمانی نیست که ایرنای گیالن از وجود « باربی» عروسکی زیبا اما بیگانه که به لطف کشور
چین در کره زمین رسوخ یافته و میهمان ناخوانده عروسکهای بافتنی ماسوله هم شده بود،
نوشت؛ در پی این گزارش باربی از میان عروسکهای
پشمین ماسوله رخت بر بست و امروز پس از یک
دهه ،عروسکهایی از این دیار در فهرست آثار ملی
به شماره  ۲۱۴۰۶به ثبت میرسد تا ثابت کند اصالت
برای نسل نوین ماندگار است.
عروسک نماد کودکیست و چنان در دنیای کودکی
رخنه میکند که از نظر شاعران ،ادیبان و فیلسوفان
نیز دور نمیماند؛ چنان که کافکا هم از آن مینویسد و
نادر ابراهیمی سرزمینمان هم در یکی از نوشتههایش،
خوشبختی را ساختن عروسک کوچکی از یک تکه
خمیر نرم شکل پذیر میخواند اما امروز پریسا قاسمی
هنرمندی از ماسال ،مجموعه عروسکهای چیمن و
چیتن را برای کودکان زنده میکند تا از دل آنها آئین
سرزمینش را برای نسل نو مانا کند.
شهرود امیرانتخابی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری گیالن در پستی مجازی ثبت معنوی مجموعه عروسکهای ماسال در
فهرست آثار ملی را به پریسا قاسمی تبریک گفت و ایرنا گیالن این خبر را پی گرفت.
پریسا قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت :چیمن و چیتن از اعماق ییالقهای
ماسال در غرب گیالن خلق شدهاند؛ چیمن به معنای چمن و سبزه برگرفته از کوهستان
سرسبز ماسال و چیتن به معنی تار و پود تنیده پارچه پشمی برگرفته از پوشش لباس مردان
تالشی که از نوعی پارچه پشمی به اسم شال هست.
وی علت ثبت مجموعه عروسکهای ماسال را نوع لباس اصیل ،پوشش خاص زنان و مردان
تالشی و همچنین احیای فرهنگ بومی عنوان کرد و گفت :هر مجموعه از عروسکهای ماسال
با شخصیت چیمن و چیتن ،راوی یکی از آئینهای بومی چون عروسی محلی ،کت را دوش
(رقص کف گیر) و … در این منطقه است.
وی تاکید کرد :برای مانایی اصالت و هویت میبایست برای کودکان برنامه ریزی کرد و انتظار
میرود در این راستا اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیالن و همچنین
فعاالن حوزه هنر و رسانه حامی باشند.
قاسمی استقبال از عروسکهای چیمن و چیتن را بسیار خوب توصیف کرد و گفت :این
عروسکها بعنوان سوغات مرزها را نیز در این مدت کوتاه درنوردیدهاند.
سیالب واژهها نیز نمیتواند توصیف گوی بوی شالی ،نرم آهنگ رودخانهها ،ریتم منظم
کوهستان و زمینی تا ارتفاعات مه اندود پشته پشته درختهای سروقامت و کلبههایی چوبی در
میان آنها باشد اما همه اینها طبیعت ماسال در غرب گیالن است که در مجموعه عروسکهای
ماسال رسوخ یافته است.

چیمن و چیتن به ثبت ملی رسیدند تا گویای اصالت این سرزمین باشند و عروسکهای بافتنی
ماسوله به قدمت سال هاست که امروز به نشانی از این شهرک تاریخی تبدیل شده که امروز
در انتظار ثبت جهانی است.
زنان ماسوله ای گاه بر سنگفرش و گاه بر چهار پایهای نشسته و مشغول به بافتن هستند؛ در
کنار هر یک از آنها تابلویی است که با چیدمانی از عروسکهای بافتنی ماسوله نقش گرفته
و دیگر این عروسکهای خندان رنگی شناسه این
روستای تاریخی شده و کمتر گردشگری است که
یکی از آنان را در سبد سوغات خود قرار ندهد.
یکی از گردشگران شمار مرتب عروسکهای بافتنی
ماسوله را که قدم به قدم بر دیواری چیده شده و زنی
ماسوله ای با اشتیاق در حال خلق عروسک دیگری
است ،نمادی از ماسوله میداند که در ذهن وی نقش
بسته و میگوید :هر سال با توجه به تمام سفرهای
خارجی که میروم حتماً بایستی به ماسوله سفر
کنم و همه زیبایی ماسوله صدای رودخانه است و
عروسکهای بافتنی و گلهای شمعدانی در جلوی
پنجرههای چوبی خانههای پلکانی آن .مریم دهدار
میگوید :به هر نقطه از دنیا که دستی در رونق
گردشگری دارند نگاه کنیم ،آشکار است که دولتها
سعی کردهاند از طریق حفظ نمادها و اصالت بومی
مناطق خویش هر ساله گردشگران بسیاری را به کشور خود فرا بخوانند.
وی افزود :آفریقای جنوبی روستاهایی حفاظت شده دارد که کام ً
ال به سبک سنتی خویش
زندگی میکنند و تمام وسایلی که در آنجا عرضه میشود ،صنایع دست ساخته مردمان همان
روستاست و در تایلند نیز پیرزنان بر قایقهایی روان بر رودخانه تولیداتی را به دست گردشگران
میدهند که دست ساخته خود آنان است و سینه به سینه به آنان رسیده است.
وی اظهار داشت :بایستی تالش شود تا شرایط به گونهای فراهم شود که در مکانهای گردشگری
تاریخی همچون ماسوله صنایع دستی خارجی به فروش نرسد و دیگر اینکه شناسههای آن با
فراهم آوردن امکانات حفظ شود.
بیستم خردادماه در گاهشمار ملی سرزمینمان به نام روز صنایع دستی نامگذاری شده؛ صنایع
دستی کشور تأثیر شایسته ای در اقتصاد کشور دارد و بایستی به جای تکرار نگاهی کلیشهای
چون « ایران را با فرهنگش میشناسند» « ،صنایع دستی کشور دارای تاریخ کهنی است «،
برای حفظ نمادها و همچنین وضعیت بسته بندی صنایع دستی که تأثیر بسزایی در عرضه و
فروش جهانی دارد ،تدابیری اندیشید.
این محصوالت نماد فرهنگی کشور تاریخی ایران است و بدیهیست که باید با ظاهر مناسب به
دست مخاطب برسد .هر بخشی از کشور به یک نشانه معروف است که در کالم جهانی به آن
« برند» میگویند و برخی از مکانها نه نیاز به هتل پنج ستاره دارد و نه اتوبانهای چند بانده،
بلکه مردم برای رسیدن به آرامش مستولی در آن مکان سفر میکنند.
شناسهها به گردشگر کمک میکنند تا تصویر اجتماعی و گرایشهای مورد عالقه خود را در
قالب برند حفظ کنند؛ باید از بعد کشور بیرون آمد و به تصویر جهانی صنایع دستی اندیشید...

چادرشب بافی قاسمآباد گیالن کاندیدای  ۲۰۱۹ایران برای ثبت جهانی

گیالن امروز -مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گیالن گفت :روستای
قاسمآباد استان گیالن با محوریت چادرشب بافی کاندیدای  ۲۰۱۹جمهوری اسالمی برای
ثبت جهانی است .شهرود امیرانتخابی صبح دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در
رشت اظهار داشت :مهمترین اتفاق در هفته جهانی صنایعدستی در گیالن ،اقدام برای
ثبت جهانی روستای قاسمآباد با محوریت چادرشب
بافی است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
گیالن تصریح کرد :سال گذشته روستای قاسمآباد
با محوریت چادرشب بافی به ثبت ملی رسید و طی
چند وقت اخیر ما تمام تالش خود را به کار گرفتیم
تا آن را به ثبت جهانی نیز برسانیم.
وی با بیان اینکه روستای قاسمآباد بهعنوان
کاندیدای  2019جمهوری اسالمی برای ثبت
جهانی است افزود :قرار است آخر همین هفته «غادا
هیجاوی» ،مدیرکل آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی
صنایعدستی ،وارد استان گیالن شود تا شاخصهای
روستای قاسمآباد برای ثبت جهانی را بررسی کند..
رانتخابی با اشاره به اینکه از سال  94تبریز به عنوان
شهر فرش و اصفهان به عنوان شهر صنایعدستی خالق به ثبت جهانی رسیدند خاطرنشان
کرد :در صورت ثبت جهانی روستای قاسمآباد استان گیالن ،ایران موفق به ثبت یازدهمین
شهر خود با محوریت صنایعدستی میشود .وی دلیل تشکیل شورای جهانی ثبت را برای
کمک به توسعه اقتصادی صنایعدستی و همچنین حمایت از هنرمندان این عرصه دانست
و گفت :با وجود آنکه ایران جزء سه قدرت صنایعدستی در جهان است اما در مجموع
کشورمان نتوانسته است انتظارات درباره تولید ثروت و ارزآوری در این زمینه را برآورده کند.
امیرانتخابی با اشاره به اینکه استان گیالن نیز از لحاظ ارزآوری و اقتصادی در زمینه
صنایعدستی عملکرد قابل توجهی نداشته است تصریح کرد :با ثبت جهانی قاسمآباد
میتوانیم با برند سازی از هنرمندان صنایعدستی و حمایت بیشتر از آنان زمینه توسعه
اقتصادی صنایعدستی استان گیالن را ارتقا بخشیم.

وی با اعالم اینکه تاکنون  24هزار هنرمند صنایعدستی در گیالن شناسایی شدند بیان کرد:
صنایعدستی انتقالدهنده هویت فرهنگی کشور هستند و به ما کمک میکنند که بتوانیم
صنعت گردشگری را در کشور رونق دهیم و هویت ملی و تاریخی خود را به مسافران و
گردشگرانبشناسانیم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
گیالن ضمن گلهمندی از وضعیت گردشگری در کشور
و بهویژه استان گیالن افزود :کشورهای همسایه ایران
برای افزایش ورود گردشگر به کشور خود برنامهریزیهای
گسترده دارند اما ما در این زمینه هیچ برنامه جامعی
نداریم .وی ثبت جهانی روستای قاسمآباد استان گیالن
را یک کار فراسازمانی دانست و تاکید کرد :برای موفقیت
در این امر بایستی همه مسئوالن استانی برای رفع موانع
موجود تالش کنند زیرا اگر نتوانیم در این کار موفق
شویم ،نباید انتظار افزایش ورود گردشگر به استان گیالن
را داشته باشیم.
امیرانتخابی اولویت برای حمایت از هنرمندان و ثبت
جهانی صنایعدستی را مختص بودن آنان به استان گیالن
دانست و خاطرنشان کرد :بسیاری از صنایعدستی فعال در
گیالن در سایر نقاط کشور نیز وجود دارند و اگرچه از آنها نیز حمایت میشود اما اولویت
برای صنایعی است که انعکاسدهنده هویت استان گیالن باشند.
وی گفت :بیش از  70برنامه مختلف در هفته میراث فرهنگی در استان گیالن تدارک دیده
شده است که برگزاری همایش در قاسمآباد و چابکسر ،حضور مشاور معاون صنایعدستی
کشور در گیالن ،بازدید مسئوالن استانی از کارگاههای فعال در حوزه چادرشببافی و
برگزاری نشست تخصصی برای بررسی وضعیت ثبت جهانی قاسمآباد از جمله مهمترین
آنها است .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گیالن با اشاره به موانع
موجود در معرفی محصوالت صنایعدستی به گردشگران و مردم اظهار داشت :بازاریابی
نامناسب و نداشتن ایده مناسب در این زمینه از جمله مهمترین موانع عدم توسعه و معرفی
صنایعدستی کشور و بهویژه استان گیالن به گردشگران هستند.

کارکرد نامناسب کارخانه های کمپوست از معضالت پسماند گیالن

گیالن امروز -مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت :نبود کارکرد کارخانه های کود آلی
(کمپوست) با ظرفیت کامل از معضالت پسماند استان است.
قربانعلی محمدپور در خصوص امور جاری حفاظت محیط زیست گیالن گفت :اعتبارات
تملک و دارایی این اداره کل 500درصد افزایش یافته است و این رویکرد حاصل نگاه
های روشن بینانه مدیران ارشد استان است .وی به افزایش بیش از چهار هزار و 400
متر مربع ساخت و ساز در حوزه حفاظت اشاره کرد و افزود :گسترش این زیرساخت ها از
عوامل مهم حفاظت از عرصه های ارزشمند مناطق چهارگانه محیط زیست استان است.
محمدپور ادامه داد :افزایش بیش از  50نیروی زبده به کادرحفاظت محیط زیست استان
از دیگر آثار مهم این رویکرد قابل تقدیر بوده است.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه صنایع آالینده استان از سال  1392تاکنون این موفقیت
قابل ذکر را ناشی ازپایش شبانه روزی واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی دانست که
تنها در سال  1397از مجموعه  3200صنعت بزرگ و کوچک در سطح استان نزدیک
به  1500مورد پایش انجام پذیرفته و ماحصل این پایش ها با بهبود سطح عملکرد اهرم
های حفاظتی صنایع (سیستم های تصفیه پساب و آالینده های هوا ) بوده و یا بواسطه
صدور اخطاریه های قانونی و تشکیل پرونده های قضایی ،فعالیت بخشی از صنایع متخلف
اصالح یامتوقف شده است.
تعداد واحدهای آالینده به 44واحد رسید
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن تعداد واحدهای آالینده محیط زیست در سال
 1394را  94واحد ذکر کرد و گفت :این تعداد در سال  1397به تعداد  44واحد کاهش
یافته است.
محمدپور با اشاره به معضل پیچیده پسماند در استان گیالن نبود کارکرد کارخانه های

کود آلی (کمپوست) با ظرفیت کامل را از ضعف های جدی متولیان امر است.
وی افزود :با رشد و گسترش این کارخانه ها و افزایش راندمان آنها می توان به بهبود
مدیریت پسماند در استان امیدوار بود.
وی با اشاره به تمایل بخش خصوصی در احداث واحد تولید بیوگاز از پسماند در شرق
گیالن با مرکزیت الهیجان حمایت از این سرمایه گذاری را عاملی تاثیر گذار بر روند
بهبود مدیریت پسماند استان در شرق گیالن دانست .مدیرکل اداره حفاظت محیط
زیست گیالن با اشاره به  21منطقه تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان
گیالن به تعارضات جوامع بومی و تداخل پاره ای از فعالیت های انسانی با آن گفت :به
استناد ماده  38قانون برنامه ششم توسعه و تدقیق در مرز های مورد تصرف مناطق
تاکنون تعداد  66روستا از مناطق تحت مدیریت خارج شده و تعارضات موجود به حداقل
آن کاهش یافته است.
بازگشت اراضی تصرف شده به کالبد مورد مدیریت حفاظت
محیط زیست گیالن
محمدپور افزود :از طرفی با تشکیل پرونده های حقوقی متعدد در مراجع قضایی از سال
 1397تاکنون از  236هکتار از مناطق چهارگانه رفع تصرف شده و این سرزمین های
ارزشمند مجددا به کالبد اراضی مورد مدیریت حفاظت محیط زیست گیالن پیوسته اند .
وی تصریح کرد :پایش مداوم سواحل بواسطه نمونه برداری های مستمر از طریق 24
ایستگاه نمونه برداری و  600مورد نمونه برداری و همچنین پایش فصلی رودخانه ها
از 18سرشاخه رودخانه های مهم استان ،تجهیزکلیه  36بیمارستان استان به سیستم
فاضالب تا سال  1398با پیگیری های حفاظت محیط زیست استان و تعامل دانشگاه
علوم پزشکی گیالن از دیگر اقدامات محیط زیست گیالن بوده است.
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رونق تولید چای خشک باکیفیت
در شمال کشور

گیالن امروز-رییس سازمان چای گفت :بیش از 11هزارتن
چای خشک با کیفیت ایرانی امسال در شمال کشور تولید شد.
حبیب جهانساز گفت :از نهم اردیبهشت آغاز چین برگ سبز
چای تا امروز 11هزار و  300تن چای خشک با کیفیت در
کارخانه های چایسازی شمال کشور تولید شد که  18درصد
بیشتر از پارسال است.
وی افزود :این مقدار چای خشک از  50هزار و  309تن برگ
سبز چای چیده شده از باغ های گیالن و مازندران استحصال
شد.
جهانساز ادامه داد :شرایط مناسب آب و هوایی ،استقبال
چایکاران برای تولید بیشتر با افزایش قیمت خرید تضمینی،
دقت در برداشت و همت کارخانه داران در تولید باعث شد
تا تولید چای خشک ایرانی امسال در مقایسه با پارسال 18
درصد افزایش یابد.
وی تصریح کرد :ممتاز ،شکسته ،قلم ،باروتی و شکسته قلم از
رقم های مهم چای خشک تولیدی در شمال ایران است.

سنجش فشار خون
بالغ بر 160هزار نفر در گیالن

گیالن امروز -معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
گفت :از ابتدای اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون باال (از 27
اردیبهشت تا  19خردادماه)؛ فشار خون  21.9درصد از جمعیت
هدف برنامه ،در استان گیالن اندازه گیری و ثبت شد.
محمد عباسی در گفت و گو با ایسنا  ،ضمن اعالم این خبر
اظهار کرد :با مراجعه داوطلبانه مردم به مراکز ارائه خدمات
بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه از ابتدای بسیج ملی کنترل فشار
خون باال در استان گیالن و ثبت فشار خون در سامانه یکپارچه
بهداشت (سیب) و اجرای فاز غربالگری از 18خرداد ماه و ثبت
موارد فشار خون در سامانه سالمت از طریق پایگاه های موقت
ثابت و سیار ،فشار خون  164886نفر از کل  751964نفر
جمعیت هدف برنامه ،اندازه گیری و ثبت شد.
وی افزود :این میزان معادل  21.9درصد از این جمعیت ،شامل
افراد  30سال و باالتر ،زنان باردار و مبتالیان به نارسایی کلیوی
در تمام سنین ،در سطح استان است.
معاون بهداشتی دانشگاه خاطرنشان کرد :در تحقق این مهم،
تمامی بیمارستان های دولتی و خصوصی ،مراکز خدمات جامع
سالمت ،پایگاه های سالمت و خانه های بهداشت ،مراکز درمانی
سایر دستگاه های اجرایی ،همچنین ادارات و نهاد ها مشارکت
فعال داشتند.
دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون ،تصریح کرد:
در حال حاضر 1810 ،مکان ارائه خدمت در سطح گیالن فعال
است که شامل  1205مکان تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
 293مکان به صورت پایگاه موقت ثابت و سیار با مشارکت
نیروهای بسیج جامعه پزشکی ،هالل احمر و دانشجویان و
همچنین  41بیمارستان دولتی و خصوصی و  271مرکز درمانی
سایر ادارات در سطح استان است.

توزیع بالغ بر هزار تن شکر در گیالن

گیالن امروز -مدیر تعاون روستایی گیالن گفت :هزار و 60
تن شکر در استان توزیع شد.
رامین گیالنشاهی گفت :برای تنظیم بازار هزار و  60تن شکر
از طریق فروشگاه ھای تعاونی ھای روستایی و مراکز عرضه
محصوالت کشاورزی در گیالن توزیع شد.
وی افزود :این شکرها از استان ھای خراسان شمالی ،آذربایجان
غربی و قزوین برای توزیع به گیالن وارد شده است.
مدیر تعاون روستایی گیالن ادامه داد :از ابتدای امسال تاکنون
بیش از  40تن گوشت مرغ ،گوسفند و گوساله در فروشگاه ھای
منتخب شبکه تعاون روستایی توزیع شد.
وی تصریح کرد :اتحادیه تعاونی روستایی گیالن در این مدت
۶۴۰هزار و  452تن پیاز ،سیب زمینی و گوجه فرنگی در قالب
خریدھای توافقی از کشاورزان مناطق غرب و جنوب کشور تهیه
کرده و در گیالن توزیع شد.

آفت ملخ در ۱۰۰هکتار اراضی
اشکورات رودسر مشاهده شد

گیالن امروز -مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رودسر از
مشاهده آفت ملخ در یکصد هکتار اراضی زراعی وغیرزراعی
اشکورات رودسر به صورت پراکنده خبر داد.
عبداهلل غالمپور به ایرنا اظهار داشت :از اوایل اسفند سال گذشته
تاکنون در سطح حدود  ۹۰۰هکتار از اراضی زراعی و غیر زراعی
اشکورات شهرستان رودسر پایش و ردیابی آفت ملخ صورت
گرفته که از این میزان در  ۱۰۰هکتار از زمینهای نزدیک به
مراتع این آفت به صورت پراکنده مشاهده شده است.
وی خاطرنشان کرد :در سطح  ۳۸هکتار از این اراضی هم
مبارزه شیمیایی برای مقابله با آفت ملخ صورت گرفته است و
در بقیه باغات در صورتی که زیان به حد اقتصادی برسد ،مبارزه
شیمیایی صورت میگیرد.
وی از باغداران منطقه اشکورات شهرستان خواست درصورت
مشاهده این آفت میتوانند به مراکز جهاد کشاورزی اشکورات
نظیر اشکور سفلی و علیا مراجعه نمایند.

صاحبان محترم مشاغل (اشخاص حقیقی)
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