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مدیرکل محیط زیست گیالن:

تغییر کاربری ها دغدغه 
امروز در حوزه 

محیط زیست است

مجیدی رسما 
سرمربی استقالل شد
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مسکن با دالر ۲۸ هزار 
تومانی معامله می شود 

اما بورس...!

توطئه 
و توهم توطئه!

قتل دوست 
صمیمی در یک 

عصبانیت  لحظه 

لطفی که 
خانم یا آقای کرونا 

به بهزاد فراهانی کرد!

شرکت مخابرات ایران، منطقه گیالن درنظردارد خرید120 سلول باتری سیلد کتابی12 ولت 100 آمپرو 120 سلول 
باتری سیلد کتابی 12 ولت 200 آمپر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام دهد.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه گیالن 
به آدرس : GIlan.tCI.IR و www.tCI.IR و http://IEtS.MpORG.IR  یا برای خرید اسناد به اداره خرید و 
قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس:  رشت -چهارراه گلسار، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه 3 مراجعه نمایند. 

مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالنتلفن تماس  : 013-32132331-32132330

آگهی تجدید مناقصه یك مرحله ای 99/17        )نوبت دوم(
خرید120 سلول باتری سیلد کتابی12 ولت 100 آمپرو 120 سلول باتری سیلد کتابی 12 ولت 200 آمپر 

آگهی مزایده اجاره بوفه
بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( تامین اجتماعی رشت در نظر دارد، محل 
بوفه واقع در داخل بیمارستان را برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی به 

اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند از روز یک شنبه تاریخ 1399/12/17 با ورود به سایت 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )SEtadIRan.IR( نسبت به شرکت در مزایده 

فوق اقدام نمایند.
ضمنا هزینه نشر آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( رشت

4

هشدار وزیر بهداشت نسبت به تدارک سفرهای نوروزی: 

سفر را در خیالتان هم تصور نکنید 

اقالم اساسی شب عید، چشم 
بازاری تنظیم  تصمیمات  راه  به 

فرماندار انزلی خبر داد:

لزوم نظارت جدی 
از تولید تا توزیع

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه:

افزایش تجارت خارجی ایران مستلزم 
فراهم شدن بستر مناسب بانکی است

آدرس: رشت - الکان بلوار پروفسور سمیعی، نرسیده 
به تقاطع راه آهن تلفن: 33403448-50 - 013

پوررستگار کد 4463

قابل توجه همشهریان عزیز
افتتاح مرکز معاینه فنی 

خودروهای سبك

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگ های ساختمانی 
صنعتی و رنگ های پودری الکترواستاتیك

نشانی: کیلومتر 5 جاده رشت انزلی  صندوق پستی 43415-1141

info@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :پست الکترونیک

تلفن: 2166 و 34422177       فکس: 34422044

گیالن امروز- وزیر بهداشت ضمن تشریح روند بیماری کرونا در دنیا و 
ایران،ضمن تاکید بر جدی گرفتن ویروس جهش یافته و رعایت پروتکل 
ها از سوی مردم، گفت: اصال مشخص نیست که چه روزهایی را در پیش 
داشته باشیم؛ خواهشم این است که تدارک سفرها را در ذهن و خیال تان 

هم تصویر نکنید.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی از محل رصدخانه طرح شهید سلیمانی، 
گفت: وضعیت جهان همانطور که می دانید و از رسانه ها می بینید، متاسفانه 
مشکل ویروس کرونا و به خصوص ویروس موتاسیون یافته اکثر کشورهای 
جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در 2۴ ساعت گذشته در آمریکا که 
باالترین آمار را دارد، 19۸9 مرگ، برزیل با 172۶ مرگ، روسیه با ۴۴1 مرگ، 
مکزیک با ۴37 مرگ، آلمان ۴01 مورد و انگلیس 3۴3 مورد، ایتالیا 3۴3 
مورد، فرانسه 330 مورد، هلند 21۶ مورد و ایران با ۸۶ مورد مرگ و میر در 

جهان گرفتار ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند.
وی افزود: در ایران روند مرگ و میر در کشور علی رغم ویروس موتاسیون 
یافته، دو رقمی است؛ زیرا  همکارانمان شبانه روز تالش کردند تا اجازه ندهند 
که مرگ و میرها از حد دو رقمی بیشتر شود و امروز هم خوشبختانه میزان 

مرگ ما به بیش از دو رقمی افزایش پیدا نکرده است.
وزیر بهداشت گفت: درباره روند گرفتاری در کشور امروز بیشترین درگیری 
را در استان خوزستان داریم و یک استان آتشین از نظر گرفتاری با بیماری 
است. متاسفانه اکثر شهرهای استان گرفتارند. شهرهای شمالی استان مانند 
شوشتر و دزفول هم که قبال مرگ و میری درباره ویروس موتاسیون یافته 

نداشتیم، دچار گرفتاری و مرگ و میر شدند.
شدت و هجوم کرونای جهش یافته به ریه ها

نمکی تاکید کرد: این ویروس موتاسیون یافته متاسفانه چهره ای متفاوت از 

ویروس ووهان از خود نشان می دهد. ویروسی است گرفتار کننده و به سرعت 
شدت بیماری در آن باال می رود و به شدت افراد بدحال شده و جوان تر ها 
گرفتار می شوند. ما ابتدا فکر می کردیم افراد دیر مراجعه می کنند، اما بعد 
دیدیم بیمارانی هم که به موقع مراجعه می کنند، تعدادی شان در عرض ۴۸ 
ساعت در فاز گرفتاری سخت ریوی و مرگ و میر گرفتار می شوند. از 70 بیمار 
اینتوبه ما در بیمارستان های خوزستان، متاسفانه در یک شبانه روز 30 نفر 

تلف شدند و این نشان از شدت و هجوم بیماری به ریه هاست.
وزیر بهداشت گفت: این پیش بینی بود که قبال انجام داده بودیم و قبال در 
مقابل همین دوربین ها من چند هفته قبل تمام این تذکرات را به مردم 
داده بودم و اعالم کردم که اگر خدایی نکرده دچار چنین مصیبتی شویم، 
کار بسیار سنگین و سخت می شود. استاندار خوزستان به خوبی همراهی 
می کنند و به شدت همراه هستند و کار را مدیریت می کنند. وی افزود: البته 
هنوز گله مندی های خودمان را داریم. در هندوستان با پیدا شدن مواردی از 
ویروس موتاسیون یافته، کل پروازها تعطیل شد و فقط هواپیماهای باربری 
کار می کنند، در نیوزیلند با یک مورد گزارش بیماری، تعطیلی عمومی در 
بسیاری از فعالیت های عمومی ایجاد کردند، در استرالیا و برخی کشورهای 
دیگر اروپایی به شدت محدودیت ایجاد کردند، اما متاسفانه امروز که با رییس 
دانشگاه علوم پزشکی استان صحبت می کردم، اعالم کرد که هنوز برای سوار 
شدن به قطار، هواپیما و وسایل حمل و نقل عمومی تست الزامی نیست که 
من دوباره نامه محکمی نوشتم به دنبال نامه های قبلی که حداقل زمانیکه 
ما یک کانون سنگین آلودگی داریم، اجازه ندهیم که ویروس به جاهای 
دیگر کشور سرایت کند. خدایی نکرده اگر سه تا چهار خوزستان دیگر با 
این ویروسی با این قدرت سرایت و مرگ آفرینی داشته باشیم، واقعا کنترل 
ممکن است از دست ما و همکارانمان خارج شود و مصیبت بزرگی خواهد بود.

شرکت مخابرات ایران،  منطقه گیالن درنظردارد خرید کابل نوری12،2۴،۴۸،72و 1۴۴CORE  را از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای انجام دهد.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه گیالن 
به آدرس : GIlan.tCI.IR و www.tCI.IR و http://IEtS.MpORG.IR  یا برای خرید اسناد به اداره خرید و 
قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس:  رشت -چهارراه گلسار، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه 3 مراجعه نمایند. 

مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالنتلفن تماس  : 013-32132331-32132330

آگهی تجدید مناقصه یك مرحله ای 99/11
144COREخرید کابل نوری12،24،48،72و

 )نوبت دوم(

ایران اسالمی به لطف پروردگار، مملو از نعمت های طبیعی است و درخت هم یکی از 
بی شماران سرمایه هایی است که در اختیار داریم. اهمیت درختکاری تا به آنجا است که 
مقام معظم رهبری هر ساله در روز درختکاری نسبت به کاشت نهال، اقدام می کنند تا 

مردم هم به پیروی از شایستگان، ادامه دهنده مسیر آنها باشند.
منابع طبیعی و به ویژه جنگل، در طول سال های اخیر به شدت آسیب دیده و نیازمند 
توجه و حمایت دولتمردان و همچنین عموم مردم است، حفظ این منابع طبیعی از 
عمده اقدامات مورد توجه دولت تدبیر و امید است و حفظ منابع طبیعی را وظیفه ای 
ملی می دانیم. روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، تلنگری است تا بدانیم فرزندان ما و 
آیندگان، برای ادامه حیات، وابسته به رفتار امروز ما در مقابل حفظ منابع طبیعی هستند.  
در ایام مبارک و فرخنده درختکاری و منابع طبیعی، اقدامات فعاالن این عرصه را قدر 

می دانیم و امیدواریم مورد عنایت خداوند قرار گیرند.
شهرداری و شورای اسالمی شهر آستارا

تبدیلی  صنایع  معاونت  اصلی  رسالت  خانی-  امروز،علیرضا  گیالن 
ضایعات  کاهش  و  فراوری  توسعه  ششم  برنامه  در  کشاورزی  سازمان 

محصوالت کشاورزی بوده است. 
دکتر جواد زاده معاونت توسعه صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی گیالن 
امروز  گیالن  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  فوق  طی  مطلب  ذکر  با 
گفت: تمام اهداف و  برنامه های جهاد کشاورزی استان اجرایی شدن 
اصل برنامه ششم توسعه بوده است که در همین راستا عالوه بر اینکه 
۸۸هزار و ۴00 تن بر ظرفیت فراوری محصوالت کشاورزی استان در 
صنایع تبدیلی افزوده شده همچنین برای 39۴ نفر در این حوزه شغل 

ایجاد شده است. 
وی افزود: حدود 2۸ طرح اصالح ساختار در سالجاری در کارخانه های 

شالیکوبی استان به اجرا در آمده است. 
پایان  تا  براینکه  تاکید  با  استان  کشاورزی  در جهاد  مسوول  مقام  این 
استان  فراوری  ظرفیت  برداری  بهره  پروانه  2هزار  مجوز  1399با  سال 
بخش  این  در  اشتغال  وضعیت  و  افزایش  تن  و۸۵0هزار  1میلیون  به 
به 12هزار و۵00 نفرارتقا پیدا می کند خاطرنشان ساخت: در راستای 
تعداد  استان   کشاورزی  جهاد  تبدیلی  صنایع  معاونت  کمی  اهداف 
واحدهای اصالح ساختار شده در صنایع تبدیلی استان )کارخانه های 
شالیکوبی( بالغ بر ۵۵0فقره افزایش یافته است به طوری که از این حیث 

استان گیالن توانسته رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد. 

وی با اشاره به اینکه از تعداد ۵۵0 کارخانه شالیکوبی اصالح شده  200 
ها  کارخانه  این  گفت:  کنند  کسب  را  برتر  رتبه  اند  توانسته  کارخانه 
برنج جلوگیری  از ضایعات  تن  بر ۴0 هزار  بالغ  همچنین موفق شدند 
کنند که ارزش اقتصادی این امر با احتساب هر کیلو برنج به قیمت 2۶ 
هزار تومان بالغ بر ۴00 میلیارد تومان بوده است که در واقع ۸0درصد 
این  باز گشته است که  به سفره کشاورزان  این محصول  قیمت  ارزش 
امر به نوعی در راستای تحقق شعار اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است. 

برنج  محصول  سازی  برند  حوزه  در  براینکه  تاکید  با  زاده  جواد  دکتر 
دارای  ها  افزاید:زنجیره  می  است  شده  شناسایی  1۶زنجیره  تاکنون 
سیکل خاص و زمانبر بوده و لذا تشکل ها در قالب برندهایی که دارند 
باید زنجیرها را تشکیل دهند که این امر از مزرعه تا سفره شالیکار رصد 
می شود به نوعی که تشکلها کشاورزان را شناسایی و با آنان مشارکت و 
قرارداد بسته و وارد زنجیره خود می کنند و از این طریق نهادهایی مانند 
کود وسم وانواع ادوات کشاورزی را در مراحل کاشت ، داشت و برداشت 

در اختیار کشاورز قرار می دهند. 
فراوری  زنجیره  این  های  کارخانه  در  کشاورز  شلتوک  دیگر  سویی  از 
وارزش افزوده این محصول به جیب کشاورز می رود و مهمتر اینکه برنج 
تولیدی سالم و بهداشتی و به دور از تقلب واختالط در اختیار مصرف 
کننده قرار می گیرد و اگر این اتفاق بیفتد مطمئن باشید که برنج گیالن 

به جایگاه اصلی خودش ارتقا پیدا می کند.

آگهی مزایده شماره 99/8/م گ
6فروش امالک و مستغالت بانك تجارت

معاون صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی گیالن: 

امسال با افزایش ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی برای  394نفر شغل ایجاد شد 


