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آماده باش دستگاه های خدماتی 
رشت برای بارش برف پایان هفته

بینی هواشناسی  به پیش  اشاره  با  فرماندار رشت  گیالن امروز- 
ها  پایانی هفته، گفت: همه دستگاه  روزهای  در  برف  بارش  برای 

خدماتی در آماده باش بوده و مرخصی مدیران لغو شده است.
علی فتح الهی در جلسه ستاد مدیریت بحران رشت با قدردانی از 
ادارات خدمات رسان که در آتش سوزی، باران، سیل و بحران برف 
و غیره نقش بسزایی داشته اند، افزود: از همه دستگاه های خدمات 
رسان باید در آماده باش باشند و قطعاً حضور میدانی مدیران در 

هنگام بحران سبب آرامش خاطر مردم خواهد شد.
روزهای  در  برف  بارش  بر  مبنی  هواشناسی  بینی  پیش  به  وی 
پایانی هفته جاری اشاره و اضافه کرد: استفاده از همه ظرفیت ها و 

دستگاه ها و امکانات حائز اهمیت است.
فتح الهی با تأکید بر ضرورت شناسایی نقاط ضعف در بحران های 
گذشته، افزود: همه دستگاه ها با همه امکانات حضور میدانی داشته 

و اطالع رسانی ها را به گوش مردم برسانید.
وی با بیان اینکه باز بودن نانوایی ها و تأمین سوخت دوم برای آنها 
و استفاده از ظرفیت بسیج و سپاه در زمان بحران بسیار مهم است، 
اضافه کرد: باید از تجربیات بارش های گذشته برای مدیریت بهتر 
استفاده کنیم.  فتح اللهی تأکید کرد: بخشداران و دهیاران اهتمام 
ویژه داشته و تراکتورهایی که در سطح روستا وجود دارد به صورت 

آماده باش باشند.
از سیالبی شدن  و جلوگیری  انهار  اینکه الیروبی  به  اشاره  با  وی 
رودخانه ها باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: افزود: تمام دستگاه ها 
و  شده  لغو  مرخصی ها  تمام  و  هستند  باش  آماده  در  مدیران  و 

مسئوالن دستگاه بدون هماهنگی حق خروج از شهر را ندارند.

پرداخت به موقع حقوق کارکنان 
شهرداری رشت در ایام پایان سال 

پرسنل  پرداخت حقوق  اعالم کرد:  امروز- شهردار رشت  گیالن 
شهرداری در ایام پایان سال  با اولویت پرداخت حقوق کارگران رفت 
و روب ،فضای سبز و نیروهای خدماتی و حجمی صورت می پذیرد.
سید محمد احمدی در گفتگو با گیل خبر با اشاره به تالش شهرداری 
برای پرداخت کامل وبه موقع حقوق و مزایای پرسنل شهرداری در 
سال جاری و قبال. عید نوروز خاطرنشان کرد: شهرداری رشت با 
توجه به وضعیت کرونایی و اوضاع معیشتی جامعه، پرداخت حقوق 

پرسنل خود را در اولویت خود گذاشته است. 
اولویت  ریزی هایی که صورت گرفته،  برنامه  با  امسال  افزود:  وی 
سبزو  فضای  ،نیروهای  روب  و  رفت  کارگران  به  حقوق  پرداخت 
خدماتی و حجمی  شهرداری می باشد و بعد از آن، حقوق کارمندان 

شهرداری صورت می پذیرد. 
شهردار رشت خاطرنشان کرد: کارگران شهرداری در سازمان های 
پسماند، فضای سبز و مراکز دیگر  در سرما و گرما به صورت شبانه 
روزی برای نظافت و پاکیزگی شهر و ارایه خدمات شهری تالش 
و مشکالت  مسائل  با  نیست  شایسته  با چنین شرایطی  و   دارند 
همراه باشند و تمام تالش شهرداری هم این است که همه کارکنان 
شهرداری با امید و روحیه بهتر کارهای خود را به نحو احسن انجام 

دهند.
اولویت پرداخت به  البته این  سید محمد احمدی در ادامه گفت: 
معنای این نیست که حقوق دیگر کارکنان شهرداری پرداخت نمی 
بر  داریم  ما سعی  که  است  بزرگی  خانواده  شود. شهرداری رشت 

اساس عدالت کاری انجام دهیم که همه رضایت داشته باشند. 
که  هستیم  شهرداری  پرسنل  شرمنده  همیشه  ما  داد:  ادامه  وی 
زحمت فراوانی در طول سال انجام داده و در خط مقدم مدیریت 
اجرایی شهر هستند و فشارهای زیادی را متحمل می شوند که جا 
دارد صمیمانه از آن ها تشکر کنم.  سید محمد احمدی با اشاره به 
آمادگی شهرداری رشت برای شروع سال نو گفت:  هرچند امسال 
کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  شاهد  گذشته  سال  مانند  به  نیز 
برای  را   با تالش پرسنل شهرداری  محیط شهری  هستیم، ولی 

استقبال از سال جدید به نحو مطلوبی آماده سازی خواهیم کرد.

برگزاری جلسه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر منطقه آزاد انزلی 

آزاد  منطقه  سفر  هماهنگی خدمات  ستاد  جلسه  امروز-  گیالن 
انزلی با ریاست مهندس سید مهدی نقوی، سرپرست سازمان و با 
حضور نمایندگان دستگاه های اداری استان و بخش های مختلف 

سازمانی برگزار شد.
ارائه  در  انسجام  و  ایجاد هماهنگی  به منظور  مزبور  نشست ستاد 
خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران از طریق مدیریت یکپارچه 
و هوشمندانه با حضور کمیته های تخصصی ستاد هماهنگی سفر 
برگزار شد که در این جلسه گزارشی از وضعیت موجود و ارزیابی افق 
پیش روی چگونگی ارائه خدمات به گردشگران نوروزی در شرایط 
همه گیری کرونا ارائه شد و اعضای ستاد با تصریح بر اینکه براساس 
الگوهای گردشگر پذیری، منطقه آزاد انزلی به یکی از قطب های 
گردشگری نوروزی کشورمان تبدیل شده،رعایت دستورالعمل های 
ستاد ملی مقابله با کرونا در کنار فرآهم نمودن فضای کسب و کار 

خرد فعالین اقتصادی منطقه، در اولویت کاری قرار می گیرد.
براساس مصوبات جلسه مزبور و با تأکیدات سرپرست سازمان،تمامی 
تمهیدات الزم جهت ارائه هر گونه خدمات به گردشگران در قالب 
دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود و آراستگی محیط 
ورود  اصلی  مرکز  که  گردشگری  و  تجارت  فاز  اولویت  با  منطقه 
کار  دستور  در  نوروز  نکوداشت  جهت  است،در  نوروزی  مسافرین 

بخش های مختلف سازمان قرار دارد.
بنابراین گزارش هماهنگی الزم جهت نظارت بر بازار،هماهنگی با 
به  ایام  این  با  مناسب  ارائه خدمات  برای  و گمرک  بانک ها  شعب 
زیباسازی  و  مسافر،بازسازی  همراه  کاالی  و خریداران  گردشگران 
مبلمان شهری و نورپردازی محدوده گردشگری، ایجاد المان های 
مجتمع های  و  عمومی  محیط  گیالن،زیباسازی  معرف  گردشگری 
منطقه، انجام شد و در عین حال درخصوص فعالیت شبانه روزی 
بخش های حفاظت فیزیکی،اورژانس و آتش نشانی سازمان،با همراهی 
مأموران انتظامی و نیروهای امدادی هالل احمر در سطح منطقه در 

صورت صدور مجوز از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح شد.
منطقه  در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  نمایندگان  جلسه  این  در 
و  اورژانس  مدیران  راه،  انتظامی،پلیس  نیروی  فرماندهان  شامل 
هالل احمر و مرکز بهداشت، به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده 
از سوی نهاد متبوع خود پرداختند و بر آمادگی برای ارائه خدمات 
مناسب به مسافران ورودی به منطقه در صورت مهیا بودن شرایط 

تأکید کردند.

معاون استاندار گیالن خبر داد:

ارزیابی تمامی دستگاه های اجرایی گیالن بر اساس 
شاخص های حقوق شهروندی

گیالن امروز- معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیالن از پایش و ارزیابی 
تمامی دستگاه های اجرایی استان بر اساس شاخص های حقوق شهروندی خبر داد.

با تاکید بر اهمیت  محمود قاسم نژاد در جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی 
جامعه،  در  شهروندی  حقوق  مبانی  اجرای 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما در جامعه ای 
اسالمی زندگی می کنیم، باید به حقوق شهروندی 
کاستی های  رفع  دنبال  به  و  دهیم  بها  بیشتر 
موجود در این زمینه باشیم لذا دولت تدبیر و امید 
بر آن شد با بهره گیری از آموزه های دینی و نظر 
متخصصین امر، ابعاد مختلف این حقوق را احصاء 

و به دستگاه های اجرایی ابالغ کند.
ارزشمند رهبر معظم  به فرمایشات  با اشاره  وی 
انقالب در زمینه اهمیت رعایت حقوق شهروندی 
به  شهروندی  حقوق  داشت:  اظهار  جامعه،  در 
عنوان حقوق ذاتی و فطری بشر محسوب می شود 
و حاکمیت موظف است این حقوق را در اختیار 

شهروندان قرار دهد.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیالن 
به وظایف دولت و کارگزاران جهت تامین حقوق 
دستگاه های  افزود: همه  و  کرد  اشاره  شهروندی 
باید ساز و کار الزم را جهت تامین این  اجرایی 

حقوق شهروندان فراهم نمایند.
قاسم نژاد بر لزوم پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی 
تاکید و تصریح کرد: تامین حقوق اداری یکی از مهمترین شاخص های حقوق شهروندی 
است و در این راستا ضمن حاکمیت قانون در ادارات، باید فرایند اداری و زمان دقیق 

انجام آن در همان ابتدای کار برای مراجعان شفاف و روشن باشد.
وی وضعیت کنونی تامین حقوق شهروندی در ادارات را در قیاس با فرامین دین مبین 
اسالم و قوانین و دستورالعمل های موجود در این حوزه، راضی کننده ندانست و افزود: 
آسایش، رفاه و حمایت از شهروندان از جمله حقوقی محسوب می شود که در این زمینه 
تمامی دستگاه های اجرایی و حاکمیتی بایستی به وظایف خود در جهت تامین این 

حقوق عمل کنند.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیالن در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به آسیب های اجتماعی موجود جامعه در حوزه عفاف و حجاب، گفت: عدم 
قرار  تایید  مورد  جامعه ای  هیچ  در  شرع  و  عرف  قانون،  به  افراد  از  برخی  پایبندی 
نمی گیرد و در این راستا ضمن آموزش و فرهنگ سازی، دستگاه های متولی فرهنگی 

باید به وظایف خویش به درستی عمل کنند.
قاسم نژاد مقوله آموزش و تعلیم را از دیگر حقوق مهم شهروندان برشمرد و اظهار داشت: 
امکان آموزش رایگان برای همه شهروندان به عنوان یک اصل در قانون اساسی تصریح 
شده است و همه دولت ها موظف هستند این 
امکان را برای آحاد افراد جامعه و تمامی اقشار 

فراهم کنند.
توجه  و  جایگاه  حفظ  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
با  افزود:  ایثارگران،  و  خانواده شهداء  به  ویژه 
توجه به تنوع قومی و مذهبی که در کشورما 
وجود دارد، حقوق اقوام و اقلیت های دینی در 
قانون اساسی تصریح شده است و سالیان سال 
است این اقوام و مذاهب در کنار هم با وحدت 
زندگی می کنند و حقوق آنان در همین راستا 

تامین می شود.
استاندار  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
گیالن بر لزوم حفظ محیط زیست و حراست از 
آزادی بیان و اندیشه به عنوان دو مقوله اساسی 
آزادی  افزود:  و  کرد  تاکید  شهروندی  حقوق 
و شعارهای  آرمان ها  از جمله  اندیشه  و  بیان 
اصلی نظام مقدس اسالمی برشمرده می شود 
که باید به طور کامل به آن جامه عمل پوشاند.

قاسم نژاد همچنین به مبارزه با مواد مخدر به عنوان پدیده ای شوم که جامعه و جوانان 
را هدف گرفته است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق حقوق شهروندی، 
در این زمینه نیز الزم است دستگاه های متولی از طریق درمان، آموزش و برخورد قاطع 

با قاچاقچیان مواد مخدر، با جدیت با این پدیده شوم مبارزه کنند.
وی با اشاره به پایش میزان پایبندی دستگاه های اجرایی به مبانی حقوق شهروندی بر 
اساس شاخص های مربوطه از سوی استانداری، اظهار داشت: رعایت کرامت اسالمی و 
رفتار مناسب با مراجعین، تامین آرامش، سکونت و امکانات مناسب برای ارباب رجوع 
و پرهیز از هرگونه اعمال تبعیض در فرایند های اداری و اطالع رسانی دقیق روند ها و 
فرایندهای اداری از جمله این شاخص ها است که دستگاه های اجرایی بر اساس آن 

ارزیابی می شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن در پایان ابراز امیدواری کرد: همه 
با توجه به آموزه های دین مبین اسالم و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و رئیس 
محترم جمهور، با جدیت به دنبال تامین حقوق اساسی شهروندان و جبران کاستی های 

موجود باشیم.

مدیریت واحد زنجیره ارزش، راهکار تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
با  باید  مسئولین  اینکه  بر  تاکید  با  کشاورزی  اقتصاد  کارشناس  یک  امروز-  گیالن 
قاعده گذاری درست زمین بازی را برای دالل ها تعریف کنند، گفت: وقتی مسئولی می 
گوید که دالل ها دارند بازار را به هم می ریزند، این فرد در اصل دارد ناکارایی خودش و 

ناکارایی مدیریت ساختار تحت مدیریت خودش را بیان می کند.
به گزارش فارس، محمدجواد مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت وگو با برنامه 
»یه روز تازه« شبکه 5 سیما درباره وضعیت بازار محصوالت کشاورزی گفت: متاسفانه 
وضعیت بازار محصوالت کشاورزی در ده ماهه  گذشته خیلی خوب نبوده است و ما 
شاهد بودیم از همان روزهای ابتدایی سال 1399 که بعضی محصوالت مثل پیاز و حتی 
نهاده هایی مثل جوجه یک روزه که در تولید زنجیره ارزش مرغ به کار می رود روزهای 
خوشی را نداشتند و این وضعیت دومینووار ادامه پیدا کرد. نهایتا شاهد هستیم که بازار 
لبنیات، گوشت، مرغ و تخم مرغ و حتی سبزی و صیفی، نهاده های دامی یکی پس از 

دیگری با گستره و عمق زیادی دچار نابسامانی شدند.
مویدیان در پاسخ به این سوال که راهکار مدیریت این بخش چیست، اظهار داشت: راهکار 
خیلی شفافی وجود دارد که در کشورهای پیشرو در حوزه کشاورزی هم استفاده شده 
است. در مدیریت یک بخش اقتصادی یا حتی کسب و کار اقتصادی اصلی وجود دارد 
که مدیریت آن زنجیره  اقتصادی یا زنجیره  ارزش باید واحد و یکپارچه باشد. این مدیریت 
واحد الزاما به معنی این نیست که همه  وظایف کل زنجیره در یک سازمان متمرکز بشود، 
اما مسلما بدین معناست که مدیریت و سیاست گذاری برای آن زنجیره  ارزش یا کسب و 

کار اقتصادی دست یک نهاد واحدی باشد.
وی افزود: این وضعیت به چند دلیل باید ایجاد شود، یکی اینکه بتواند تنظیم گری درستی 
بین تولید، تنظیم بازار و تجارتش انجام دهد و این ها با هم ناهماهنگ نباشند؛ یک دلیل 
دیگر این هست که پاسخگو باشد. به این موضوع اصطالحا »مدیریت واحد- پاسخگوی 
واحد« می گویند. اگر چند مدیر برای یک زنجیره داشته باشیم فرافکنی ها شروع می شود، 
پاسکاری مسئولیت شروع می شود؛ اگر یک نابسامانی مثل این ده ماه گذشته در بازار 
اتفاق بیفتد، مدیران بین خودشان پاسکاری می کنند و در نهایت، هم مصرف کننده هم 
تولیدکننده متضرر خواهند شد کسی هم پاسخ ایشان را نمی دهد. این کارشناس اقتصادی 
درباره مصادیق مدیریت یکپارچه  در حوزه  محصوالت کشاورزی گفت: تجربه  جهانی نشان 
می دهد که کشورهای پیشرو در زمینه  کشاورزی مثل ایاالت متحده، برزیل، کانادا، هند، 
به حساب  تجارت محصوالت کشاورزی  بزرگی در فضای  چین، روسیه که کشورهای 

می آیند، این مدیریت واحد زنجیره  ارزش بخش کشاورزی را به کار می گیرند.
مویدیان اضافه کرد: در کشورمان خودمان و در سطح کالن هم قانون تمرکز وظایف و 
اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی در سال 91 تصویب شد و از سال 
92 اجرایی شد. اجرای این قانون از سال 92 تا 95 که به صورت ناقص هم اجرا شد 
دستاوردهای خوبی برای کشور داشت. برای این مدت نرخ رشد میانگین 3.85 درصدی 
در بخش کشاورزی داشتیم، در حالی که نرخ رشد کل اقتصاد با نفت و بدون نفت با توجه 

به تحریم به ترتیب 2.5 و 2 بود یعنی میانگین رشد کشاورزی بیش از سایر بخش ها بود 
که از 1.2 شروع می شد تا 5.4 درصد رشد کشاورزی داشتیم.

وی ادامه داد: ما در زمینه  ضریب خودکفایی محصوالت اساسی خیلی پیشرفت کردیم. 
سال 95 بیش از 14 میلیون تن گندم تولید کردیم و عمال خودکفا شدیم. در زمینه ی 
ضریب خودکفایی برنج، واردات برنج از حدود 1.9 میلیون تن به 800 هزار تن رسیدیم. 
ضریب خودکفایی شکر 84 درصد شد و داشتیم به مرز خودکفایی می رسیدیم و اجرای 

این قانون این دستاوردهای مثبت را برای ما داشت.
قاچاقچیان در  آیا فقط دالل ها و  این سوال که  به  پاسخ  اقتصادی در  این کارشناس 
نابسامانی بازار تاثیرگذار هستند یا نه، اظهار داشت: متاسفانه یک اتفاقی که این روز ها هم 
خیلی شاهد آن هستیم این است که وقتی از مسئولی پرسیده می شود علت نابسامانی 
بازار چه چیزی است، به گروه هایی مانند »دالل ها«، »احتکارگران«، »قاچاقچیان« و حتی 
»وزارت خانه ی بغل دستی« که وظایفش را درست انجام نداده است، اشاره می کند. اما 
اینها همه دالیل نیستند بلکه خود این ها در زنجیره ارزش بازیگر هستند و ما هیچ وقت 
نمی توانیم آن ها را به طور کامل حذف کنیم بلکه باید برایشان نقش تعریف کنیم و ریل را 

درست بگذاریم که آن ها در زمین بازی ما بازی بکنند.
مویدیان افزود: در واقع، وقتی مسئولی می گوید که دالل ها دارند بازار را به هم می ریزند، 
این فرد در اصل دارد ناکارایی خودش و ناکارایی مدیریت ساختار تحت مدیریت خودش 

را بیان می کند.
وی با تاکید بر اینکه دالیل آشفتگی بازار به دو گروه »دالیل زمینه ای« و »دالیل اجرایی« 
تقسیم بندی می شوند، گفت: دالیل زمینه ای دالیل یا عواملی هستند که در بازار، قاعده 
و سیاست گذاری و ریل و زمین بازی را تعریف می کنند. عوامل اجرایی عواملی هستند 
که جرقه ی شعله ور شدن آن آتش را می زنند. مثال تصور کنید در یک سالی مراتع بارش 
خوبی داشته و آنجا علوفه ی زیادی رشد کرده و آن علوفه را ما دست نزده ایم مثال دام 
نبردیم یا برداشت نکرده ایم و آن علوفه خشک شده است. مسلما این خشک شدن 
علوفه ای که شاید ارتفاع یک متر داشته باشند، خیلی خیلی بیشتر از وقتی که این 
علوفه نباشند یا خیلی حجمشان کمتر شده باشد زمینه ساز آتش سوزی مرتع هستند. 
دالیل زمینه ای همچنین وضعیتی دارند یعنی زمینه را ایجاد می کنند اما آن چیزی که 
آن نابسامانی را شروع می کند دالیل اجرایی هستند که می توانند دالل ها باشند. پس 
چه چیزی مهم تر و مبنایی تر هست؟ آن دالیل زمینه ای که در بازار وجود دارد. مثل 
سیاست گذاری ، قانون گذاری و تعریف سازوکار بازاری که توسط مسئوالن انجام می شود.

مویدیان در پایان تاکید کرد: ما اگر بخواهیم مدیریت درستی بر بازار محصوالت کشاورزی 
داشته باشیم ناگزیر هستیم از اینکه مدیریت زنجیره  ارزش را به دست یک متولی واحدی 
بسپاریم که هم پاسخگو باشد هم بتواند کل حلقه های مختلف این زنجیره را با هم 
هماهنگ بکند. مصادیق مختلفی هم برای هماهنگی و تنظیم اجرایی بازار می تواند به کار 
گرفته شود مثل بورس کاال یا موارد مختلفی که البته جای بررسی و تحلیل بیشتر دارد.

گیالن امروز-  معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیالن از عدم کمبود مرغ 
در گیالن خبر داد و گفت: توزیع مرغ در گیالن افزایش یافته و به 2۶0 تن در روز 

رسیده است.
به گزارش تسنیم ، میرحجت علی اکبرنژاد اظهار داشت: استان گیالن قطب تولید مرغ 
در کشور بوده و با افزایش ۶ درصدی در تولید به هیچ وجه با کمبود تولید مواجه 

نیستیم.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیالن بیان کرد: تعادل در بازار استان ها 

همجوار گیالن بهم خورده و افزایش تقاضا باعث ملتهب شدن بازار گیالن شده است.
علی اکبرنژاد عنوان داشت: مردم نباید هیچ نگرانی بابت میزان مرغ و قیمت مرغ در 
استان داشته باشند لذا کشتارگاه های گیالن 3 شیفت در حال فعالیت بوده و اولویت ما 

تأمین همه نیازهای مرغ استان است.
تاثیر  تحت  مردم  کرد:  تصریح  گیالن  کشاورزی  جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
این دلیل صف های طوالنی در خرید  به دنبال ذخیره سازی مرغ هستند و  هیجانات 

مرغ است.
وی گفت: طبق اعالم ستاد تنظیم بازار مصوب شد که در روز 30 تن توزیع مرغ در 
استان را افزایش دهیم از 4 اسفند میزان توزیع مرغ در گیالن به 2۶0 تن می رسد که 

۶0 تن افزایش نسبت به روزهای گذشته دارد.
علی اکبرنژاد افزود: 10 تن مرغ مازاد در کشتارگاه ها وجود دارد تا اگر هر شهرستانی 

اعالم کمبود مرغ کند سریعاً مقدار الزم به آن شهرستان منتقل شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیالن بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
طول دوران پرورش مرغ را از 40 روز به 45 افزایش داده که این باعث افزایش وزن و 

تولید می شود.
علی اکبرنژاد تصریح کرد: گیالن مجوز افزایش 10 درصدی جوجه ریزی تا ماه مبارک 
رمضان را دریافت کرد اگر تأمین ارز دولتی همچنان محقق شود هیچ افزایش قیمت 

اتفاق نمی افتد.
وی با بیان اینکه هر چقدر بازار کشش داشته باشد توزیع ادامه پیدا می کند افزود: با 
توجه به مقدار زیاد جوجه ریزی در بهمن ماه پیش بینی ما این است که در نیمه 2 

اسفندماه باید مرغ مازاد را از بازار جمع آوری کنیم.
علی اکبرنژاد خاطرنشان کرد: 2 هزار و 400 تن مرغ در ماه گذشته در استان گیالن 

ذخیره شده که در صورت اعالم ستاد تنظیم بازار به بازار تزریق می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیالن بیان کرد: در چند روز آینده شاهد 

وفور توزیع مرغ با قیمت 20 هزار و 400 تومان در بازار گیالن هستیم.

توزیع روزانه مرغ در استان گیالن به ۲۶۰تن افزایش یافت

آغاز طرح بررسی بیماری های 
غیرواگیر در گیالن

گیالن امروز- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، از آغاز اجرای طرح بررسی عوامل بیماریهای غیر 

واگیر از امروز در گیالن خبر داد.
بررسی  طرح  اجرای  وبینار  در  حیدرزاده  آبتین  دکتر 
عوامل بیماریهای غیر واگیر، افزود: با توجه به گسترش 
بیماری های غیر واگیر در دنیا، سازمان بهداشت جهانی 
راه  را  بیماری های غیرواگیر  نظام مراقبت عوامل خطر 
قابل  و  معتبر  اطالعات  به  دسترسی  تا  کرده  اندازی 

 مقایسه آسان شود.
وی گفت: چندین دهه است که بیماری های غیرواگیر از 
جمله بیماری ها قلب و عروق و عوامل زمینه ای آن مانند 
چربی ، فشار و قند خون و هم چنین انواع سرطان ها از 
جمله مشکالت عمده سالمتی مردم در سراسر دنیا شده 
است و اجرای این طرح ها می تواند با شناسایی به موقع 

این بیماری ها از عوارض آنها پیشگیری کرد.
دکتر حیدرزاده با بیان اینکه این طرح همزمان با سراسر 
کشور در گیالن نیز آغاز شده تصریح کرد: این به صورت 
آزمایشی در شهرستان های رشت، الهیجان، بندرانزلی، 

تالش و املش در حال اجرا است.

ارسال ۲۰ هزار اثر از 
دانش آموزان گیالنی به پنجمین 

جشنواره سالمت دانش آموزی
گیالن امروز- معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش 
از  اثر  هزار   20 ارسال  از  گیالن  استان  پرورش  و 
سالمت  جشنواره  پنجمین  در  گیالنی  آموزان  دانش 
دانش آموزی خبر داد و گفت: این جشنواره به منظور 

سپاس از مدافعان سالمت برگزار می شود.
» امیر سراجی« با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره 
مدافعان  از  سپاس  منظور  به  دانش آموزی  سالمت 
آموزان  دانش  به  سالمت  آموزش  هدف  با  سالمت 
خبرنگار  به  سالمت  مدافعان  از  تقدیر  همچنین  و 
شبستان گفت: این جشنواره برای دانش آموزان همه 
می  برگزار  متفاوت  موضوعات  در  و  تحصیلی  مقاطع 
شود که بهداشت فردی موضوع مشترک همه دانش 

آموزان است.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان 
اعالم  آثار  ارسال  مهلت  آخرین  را  اسفند   15 گیالن 
اول  ابتدایی  مقطع  آموزان  دانش  داشت:  بیان  و  کرد 
و  نقاشی  قالب  در  را  فردی  بهداشت  و  سالم  تغذیه 
پیام بهداشتی به جشنواره ارسال کردند. به گفته وی 
و پسماند  زباله  تفکیک  تعذیه سالم،  فردی،  بهداشت 
موضوع مقطع ابتدایی دوم است که در قالب نقاشی، 
پیام بهداشتی و نامه ای به کرونا ویروس به این جشنواره 
با رویکرد آموزشی - ترویجی در زمینه تغذیه، تحرک 

فیزیکی، خود مراقبتی و محیط زیست ارسال شد.
سراجی بهداشت فردی، عوارض جانبی و تغدیه سالم 
و بلوغ را موضوع مقطع متوسطه اول در قالب نقاشی، 
پیام بهداشتی، نامه ای به کرونا ویروس و خاطره نویسی 
سالم،  تعذیه  فردی،  بهداشت  کرد:  بیان  و  دانست 
و  استرس  و  خشم  مدیریت  پسماند،  و  زباله  تفکیک 

سالمتی از موضوعات مقطع متوسطه دوم اعالم شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 20 هزار اثر از دانش آموزان 
گیالنی در این جشنواره ثبت شده است تصریح کرد: 
فردی  بهداشت  خودمراقبتی،  موضوعات  در  آثار  این 
 ،19 کووید  چون  واگیر  های  بیماری  از  پیشگیری  و 
فرهنگ  ترویج  غیرواگیر،  و  سرماخوردگی  و  آنفلوآنزا 
تغذیه سالم و ریز مغذی ها با رویکرد افزایشی سیستم 
ایمنی بدن در شرایط بیماری کووید 19، نقش محیط 
و  ورزش  اهمیت  آن،  از  حفاظت  های  راه  و  زیست 

تحرک بدنی در سایت همگام ارائه شد.

انهدام یک شرکت هرمی در فومن
فومن  در  هرمی  شرکت  یک  8عضو  امروز-  گیالن 

شناسایی و دستگیر شدند.
ماموران  گفت:  فومن  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
یک  ساله  29تا48  8عضو  شهرستان  این  انتظامی 
شرکت هرمی را در خانه ای ویالیی در شهرستان فومن 

شناسایی و دستگیر کردند.
 سرهنگ عباس حقیقی نیا افزود: 11جلد جزوه آموزشي 
در خصوص نحوه فعالیت شرکت هاي هرمي در بازرسی 
به  متهمان  کرد:  اضافه  وی  شد.    خانه کشف  این  از 
فرماندهی  سرپرست  شدند.   معرفی  قضائی  مراجع 
انتظامی فومن در پایان با اعالم اینکه فعالیت شرکتهای 
هرمی غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: فعالیت در قالب 

این شرکتها، مانع رشد و شکوفایی اقتصادي مي شود.

صید ماهی از رودخانه با کلرپاشی
در  پاشی  کلر  با  که  متخلفی  صیاد  امروز-  گیالن 
رودخانه، ماهی ها را قتل عام و سپس صید می کرد در 

دام ماموران حفاظت محیط زیست گیالن افتاد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن با اعالم این 
خبر گفت: یک صیاد متخلف که با کلر پاشی در بستر 
رودخانه همه ماهی ها و موجودات زنده رودخانه را قتل 
عام و سپس صید می کرد دستگیر و به مراجع قضایی 
زیست  متخلفان  به  پور  اکبری  ساسان  شد.    معرفی 
محیطی هشدار داد با متخلفان و صیادان غیر مجاز به 

شدت برخورد می شود.
و  است  انسانی  غیر  های صید  برخی روش  وی گفت: 
اثرات مخربی بر محیط زیست می گذارد و بی شک این 

متخلفان در دام قانون گرفتار خواهند شد.


