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نجات  ۱۷گمشده در ارتفاعات تالش

گیالن امروز -مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن از نجات
 ۱۷گمشده در محور اسالم به خلخال خبر داد و گفت :عوامل امدادی
پایگاه ورگه دره تالش پس از اعزام به منطقه مذکور طی  ۴ساعت
تالش عملیات جستوجو توانستند گم شدگان را پیدا و به مسیر
اصلی بازگردانند.
غالمی با بیان اینکه این حادثه در ساعت  ۲۱:۰۰روز یکشنبه (۱۶
مرداد )به جمعیت هالل احمر اطالع رسانی شد ،افزود :وقتی این
حادثه به مرکز کنترل عملیات هالل احمر استان گزارش شد ،دو تیم
از پایگاه ورگه دره تالش به منطقه مذکور اعزام و طی یک عملیات
جستوجو ،گم شدگان را پیدا و به مسیر اصلی بازگردانند.
وی خاطر نشان کرد :خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت.

کشف بیش از  11کیلو مواد مخدر در
منزل و خودروی متهم در الهیجان

گیالن امروز -فرمانده انتظامي الهيجان از کشف  11کیلو و 500
گرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسي از منزل و خودرو يك متهم
در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ «حمید محمدینسب» در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس با بيان اينكه مواد مخدر و اعتیاد ریشه بسیاری از جرایم،
ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی است اظهار داشت :برخورد با
سوداگران مرگ به صورت مستمر در دستور كار پليس قرار دارد.
وی در ادامه داد گفت :در پی دریافت اخباری مبنی بر توزیع مواد
مخدر توسط فردی با یک دستگاه خودرو نیسان در شهرستان
الهیجان ،پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار
گرفت .فرمانده انتظامي شهرستان الهيجان بيان داشت :ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات فنی و بررسیهای همه
جانبه ضمن اطمينان از صحت موضوع ،خودرو متهم را حين تردد در
سطح شهر الهيجان توقيف كردند.
این مقام انتظامی از دستگيري متهم به همراه همدستش خبر داد و
بيان داشت :در بازرسي از منزل و خودرو وي 11 ،کیلو و  500گرم
مواد مخدر از نوع تریاک كشف شد.
سرهنگ محمدی نسب افزود :متهمان  28و  50ساله با تشکیل
پرونده براي سير مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي شدند.

افزایش  ۵۸درصدی اهدای خون
در گیالن در دهه اول ماه محرم

گیالن امروز -مردم گیالن در دهه اول ماه محرم با نذر اهدای خون
با حضور در پایگاههای انتقال خون به یاری بیماران نیازمند به این
مایع حیاتی شتافتند.
مدیر پزشکی انتقال خون گیالن در این باره به ایرنا گفت :در دهه
اول ماه محرم چهار هزار و  ۴۸۸نفر به پایگاههای انتقال خون استان
مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۶۰درصد
افزایش یافتهاست .دکتر گیتی ایزدیپور اظهار داشت :از این تعداد
مراجعه کننده ،سه هزار و  ۸۱۷نفر موفق به اهدای خون شدند که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته درصد  ۵۸.۹۷افزایش یافتهاست.
وی با اشاره به حضور پرشور عزاداران حسینی در روزهای تاسوعا
و عاشورا برای اهدای خون بیان داشت :طی این  ۲روز ،یک هزار و
 ۶۷۸نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد یک هزار و
 ۴۴۸واحد خون اهدا شد.
مدیر پزشکی انتقال خون استان گیالن با بیان اینکه از این تعداد
 ۲۳۸نفر اولین بار برای اهدای خون اقدام کردند ،افزود ۷۱۹ :نفر از
اهداکنندگان مستمر و  ۴۹۱نفر باسابقه هستند .ایزدی پور در ادامه
با اشاره به پویش سراسری نذر خون با شعار ایثار حسینی و اهدای
خون آگاهانه اظهار داشت :این پویش به مناسبت ماه محرم و صفر در
پایگاه های انتقال خون استان گیالن به اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه نیاز به خون و فرآوردههای خونی همیشگی است،
افزود :با توجه به اینکه پویش نذر خون همچنان ادامه دارد ،از مردم
نوعدوست استان گیالن درخواست می شود که اهدای خون را تنها
به روزهای خاص از جمله تاسوعا و عاشورا محدود نکنند.

تعطیلی خودسرانه  ۱۷نانوایی
متخلف در رشت
گیالن امروز -مدیرکل تعزیرات حکومتی گیالن ،از تعطیلی
خودسرانه  ۱۷نانوایی متخلف در رشت در روزهای تاسوعا و عاشورای
حسینی خبر داد .مرتضی امینی در گفتوگو با ایسنا ،از اجرای
طرح ویژه نظارتی تعزیرات حکومتی در روزهای تاسوعا و عاشورای
حسینی از نانوایی های شهر رشت خبر داد و اظهار کرد :در روزهای
 ۱۶و  ۱۷مرداد با حضور معاون اجرای احکام و بازرسین تعزیرات
حکومتی استان و با همراهی بازرسین جهاد کشاورزی و صمت از
نانوایی های سطح شهرستان رشت بازدید به عمل آمد.
وی از انجام بازرسی از  ۳۳نانوایی در سطح شهرستان رشت خبر داد
و افزود :در این بازرسی ها  ۲۴نانوایی متخلف شناسایی شد که تخلف
هفت واحد به دلیل کم فروشی و تخلف  ۱۷واحد دیگر به دلیل
تعطیلی خودسرانه بود .مدیرکل تعزیرات حکومتی گیالن با بیان
اینکه ضمن قطع سهمیه نانوایی های متخلف ،اقدام به پلمب و نصب
بنر به عنوان متخلف می کنیم ،خاطرنشان کرد :برای این واحدهای
متخلف پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به شعب اداره کل
تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

پلمپ یک مطب دندانپزشکی
غیرمجاز در شهرستان رشت

گیالن امروز -معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن از
شناسایی و پلمپ یک مطب دندانپزشکی بدون پروانه در شهرستان
رشت خبر داد .دکتر حیدرعلی بالو گفت  :کارشناسان نظارت بر
درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن با همکاری پلیس اماکن  ،یک
مطب دندانپزشکی واقع در بلوار دیلمان در محله گلسار رشت را به
دلیل نداشتن پروانه طبابت پلمپ و پرونده را برای رسیدگی به مراجع
قضایی ارجاع کردند .وی با بیان اینکه مراکز مجاز درمانی باید پروانه
طبابت را در معرض دید مراجعان قرار دهند ،افزود :شهروندان در
صورت مشاهده هر گونه تخلف و یا دخالت افراد غیرمجاز در حوزه
پزشکی و دندانپزشکی ،مورد را به سامانه  ۱۹۰گزارش دهند.

{گیالن}
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رشد  ۱۷۰درصدی اقامت در گیالن از ابتدای امسال

گیالن امروز -گردشگری به عنوان مهم ترین رکن اقتصادی استان گیالن در
یکسال اخیر با تغییر مدیریت کشور و استان میزبان تحوالتی عمیق بود؛ بطوریکه
اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایعدستی گیالن تحقق  ۶۰درصدی
تعهد ایجاد اشتغال و افزایش چشمگیر ثبت میراث فرهنگی در زمره آثار ملی را
گوشه ای از تحوالت می داند.
گیالن همیشه در عرصه تاریخ کشور منشا تحوالت
عظیم فرهنگی و تاثیر گذار در کشور بوده است.
وجود حکومت هایی چون دیلمیان کیانیان و نهضت
جنگل گواهی بر این ادعاست و بر اساس مستندات
موثق مطالعات باستانشناسی سابقه سکونت در
گیالن که همان دیلم و جیالن است به سه هزار و
 ۵۰۰سال پیش باز می گردد.
به گزارش ایرنا ،باران ،شالی ،تاریخ و طبیعت سفر
میآفرینند و اگرچه کرونا ضربهای ناخوش بر پیکره
آفاق پویی در جهان و کشور وارد کرد اما متولیان ،به
افق روشن سپهر گردشگری گیالن بعنوان صنعت
سیاحت دلخوش ساخته اند و گیالن با پنج هزار
و  ۲۰۰اثر تاریخی ،سه هزار و  ۴۰۰تاسیسات
گردشگری و  ۲۷هزار هنرمند صنایع دستی و به
دلیل دارا بودن جاذبه های طبیعی  ،تاریخی و زیست
بوم های بکر ،مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار
دارد.
تحقق  ۶۰درصدی تعهد اشتغال
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
گیالن با تاکید براینکه بیش از  ۶۰درصد تعهد ایجاد
اشتغال این ادارهکل محقق شده است ،گفت:سرمایه
گذاری و بومگردی باالترین سهم را در این موفقیت
داشته اند.
ولی جهانی افزود :سال گذشته با موفقیت ۱۲۵
درصدی و ایجاد شغل برای  ۶۰۰نفر ،رتبه نخست در تحقق اشتغال حوز ه
گردشگری را کسب کردیم؛ لذا برای امسال ظرفیت سهم اشتغال گیالن افزایش
یافت و به یکهزار و  ۱۳۰نفر رسید .وی اظهار داشت :در سال جاری که با شعار
تولید ،دانشبنیان ،اشتغال آفرین مزین شده و به منظور تحقق سیاستهای کلی
پیشبینیشده در خصوص رونق اشتغال و ایجاد توسعه کسبوکارها در حوزه
گردشگری و صنای ع وابسته ،ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان گیالن موفق شده تاکنون  ۶۰درصد از تعهد اشتغال این ادارهکل را که
ی شده محقق کند .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
برای سال  ۱۴۰۱پیشبین 
و صنایعدستی گیالن اضافه کرد :تحقق موضوع یاد شده در زمینه های سرمایه
گذاری و گردشگری بویژه بومگردی است .جهانی گفت ۱۲۵ :اقامتگاه بومگردی
در گیالن فعال است که بیشتر آنها در شهرستان های رشت،رودبار،تالش و شفت
فعال است؛ اقامتگاه های بومگردی یکهزار و  ۲۵۳اتاق و سه هزار و  ۵۰۰تخت به
ظرفیت اقامتی استان افزوده است  .وی گفت :این ادارهکل در تالش است با ایجاد
فضای مناسب برای رونق گردشگری و صنای ع وابسته در استان گیالن و همچنین
تدوین بستههای سرمایهگذاری جذاب در حوزههای مختلف سهم مهمی را در
ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی متوازن در استان گیالن ایفا کند.
رشد  ۱۷۰درصدی اقامت در گیالن
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع

دستی گیالن  ،مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گیالن
با ارائه آمار ورود گردشگران به گیالن گفت  :از ابتدای سال تاکنون نزدیک
به  ۱۶میلیون نفر مسافر و گردشگر وارد استان شده و سطح اشغال اقامت و
ماندگاری مسافران نسبت به سال گذشته حدود  ۱۷۰درصد افزایش داشته
است .ولی جهانی انجام کاوش های باستان شناسی چون کاوش سایت موزه

کهنه ماسوله و ثبت بیش از  ۴۴اثر فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی
کشور ،پیگیری رفع موانع ثبت جهانی ماسوله و مرمت بیش از  ۴۲بنای
تاریخی را از دیگر اقدامات این اداره کل است.
رفع  ۹۵درصدی موانع ثبت جهانی ماسوله
ماسوله شهر تاریخی و توریستی گیالن با قدمتی حدود یکهزار سال از سال
 ۱۳۵۴با شماره  ۱۰۹۰در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و از سال
 ۹۰در مسیر جهانی شدن قرار گرفت تا اینکه در سال گذشته مهیا شدن
حضور ارزیابان یونسکو برای بررسی شرایط ثبت ،همت مسئوالن را برای رفع
هرچه بیشتر موانع ثبتی این اثر زنده تاریخی به همراه داشت.
ثبت جهانی ماسوله در این روزها به پر استرس ترین لحظاتش نزدیک می
شود وعزم مسئوالن گیالن در پی سلسله پیگیری های مداوم در رفع موانع
ثبت جهانی ماسوله که در صدر آنها پیگیری و حمایت های استاندار قرار
دارد ،پس از گذشت  ۱۱سال از آغاز فرآیند این پروسه جزم تر شده است
و امروز مدیرکل میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی گیالن خبر از
رفع موانع ثبت جهانی این شهر تاریخی می دهد.
چشم انتظاری ماسوله برای عبور از ثبت موقت
شهرک تاریخی ماسوله در سال  ۲۰۰۷در میراث تاریخی یونسکو به طور
موفق ثبت شد تا مسیر هرگونه تغییر و آسیب به آن بسته شود .در گذر

سالها این شهر رفت و آمد مدیران ،کارشناسان بینالمللی ،ملی و استانی
بسیاری را به خود دید ،که بررسی های و گزارشات متعددی را از این قطعه
تاریخی به همراه داشت .اما همچنان پرونده جهانی شدن ماسوله اندر خم
یونسکو باقی مانده بود تا اینکه آبان ماه  ۱۴۰۰ماسوله عنوان شهر کامل از
نگاه ارزیابان بین المللی را از آن خود کرد که به اعتقاد کارشناسان قدمی
مهم در مسیر ثبت جهانی محسوب میشود.
بهمن ماه سال گذشته ثبت منظر فرهنگی شهر
تاریخی ماسوله نیز در فهرست میراث جهان اسالم
(آیسسکو) خبری تازه و امید بخش برای این شهر
و دوستداران میراث فرهنگی بود و در همین ماه
ولی جهانی مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی گیالن با اشاره به ارسال پرونده ثبت
جهانی ماسوله به یونسکو از مهیا شدن این شهر
تاریخی برای حضور ارزیابان یونسکو برای تابستان
 ۱۴۰۱خبر داد.
غفلت مساوی با از دست دادن
یک فرصت تاریخی
کمر همت برای ثبت جهانی ماسوله بسته شد
و در اسفند ماه پارسال کمیته رفع موانع ثبت
جهانی شهر تاریخی ماسوله در استانداری گیالن
با مدیریت شخص اسداهلل عباسی استاندار
گیالن تشکیل شد .استاندار گیالن فروردین ماه
امسال نیز در این کمیته بر لزوم همافزایی همه
دستگاههای اجرایی در جهت رفع موانع ثبت
جهانی ماسوله تأکید کرد و گفت :ثبت جهانی
ماسوله ،حیثیت گیالن است و هیچ گونه بهانه
ای برای تاخیر دستگاه های اجرایی در انجام
وظایف تعیین شده ،پذیرفتنی نیست .عباسی در
خردادماه در جلسه بررسی رفع موانع برای ثبت جهانی ماسوله تاکید کرد:
همه دستگاه های ذیربط دست به دست دهند تا ماسوله بعنوان نماد میراث
فرهنگی استان ثبت جهانی شود و غفلت در این فرایند به معنی از دست
دادن یک فرصت تاریخی است.
وی ثبت جهانی ماسوله را گامی مهم در اقتصاد گردشگری استان دانست
و گفت :هر دستگاه به سهم خود برای موانع مشخص شده اقدام و هرکجا
نیاز به تامین اعتبار است اعالم شود تا برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.
میزبانی گیالن از افتتاح  ۶۰پروژه در هفته دولت
ولی جهانی ،مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیالن
همچنین بیان کرد۶۰:پروژه گردشگری شامل اقامتگاه بوم گردی ،مجتمع
گردشگری  ،هتل ،مرمت بناهای تاریخی با برآورد حجم سرمایهگذاری
یکهزار و  ۳۵۰میلیارد تومان در هفته دولت به بهرهبرداری می رسد .پ
به هر روی تالش برای بوجود آوردن افقی روشن در سپهرگردشگری گیالن
در جریان است و مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گیالن
به پاس قدرشناسی کلیه اقدامات انجام شده را،با همراهی و همگامی دولت
 ،مشارکت بخش خصوصی و همچنین حمایت نمایندگان مجلس گیالن و
البته با تالش و خدمات تمامی کارکنان خدوم و زحمتکش این اداره کل
می داند.

با انتخاب  ۱۵شهریور

تفاهم نامه ثبت روز ملی آستارا امضا شد

گیالن امروز -تفاهمنامه ثبت روز ملی آستارا با حضور معاون صنایع دستی
اداره کل میراث فرهنگی استان گیالن و شهردار آستارا امضا و پانزدهم
شهریور به نام روز ملی آستارا نامگذاری شد.
تفاهمنامه ثبت روز ملی آستارا به پیشنهاد و پیگیری غالمرضا مرحبا ،نماینده
مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی و اتاق فکر دفتر نماینده شهرستان
مرزی بندر آستارا انجام شد و با توجه به منابع موجود ،پانزدهم شهریور ماه
که سالروز ریشه کنی بیسوادی در آستارا و تاسیس مدرسه حکیم نظامی
آستارا است برای این روز انتخاب گردید.
در همین رابطه با حضور معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان گیالن ،نماینده مردم آستارا در مجلس
شورای اسالمی ،فرماندار آستارا و روسای ادارات آموزش و پرورش و میراث
فرهنگی شهرستان و همچنین شهردار آستارا طی مراسمی تفاهمنامه
مشترکی در زمینه ثبت روز ملی آستارا در محل فرمانداری آستارا به امضای
حمید آذرپور ،معاون اداره کل میراث فرهنگی استان گیالن و میثم الوان پور،
شهردار آستارا رسید و روز  ۱۵شهریور هر سال و همزمان با سالروز ریشه
کنی بیسوادی در شهرستان آستارا که در سال  ۱۳۴۸اتفاق افتاد ،این روز به

نام روز ملی آستارا ثبت شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی در این مراسم با اشاره به
سابقه غنی فرهنگی و ریشه و اصالت مردمان پرافتخار و مرزدار شهرستان
آستارا اظهار کرد :با توجه به وجود آثار و ظرفیت های متعدد گردشگری،
اقتصادی و تاریخی آستارا ،قطعا برگزاری جشنواره و رویداد روز ملی آستارا
زمینه ساز پیامدهای مثبتی در زمینه شناساندن هر چه بهتر جاذبه های
شهرستان در سطح کشور و حتی بین المللی خواهد شد.
غالمرضا مرحبا با بیان اینکه در آستارا با محدودیت مکان مواجه هستیم و
ما نباید در زمینه توسعه گردشگری عقب بمانیم افزود :آستارا با دارا بودن
سه مرز فعال زمینی ،دریایی و ریلی ،کوهستان و طبیعت از شهرستان های
منحصر به فرد و زیبای کشور و استان گیالن محسوب می شود و باید
قدردان این همه مواهب طبیعی خدادادی باشیم و از این ظرفیت ها به نحو
احسن استفاده کنیم.
وی برگزاری رویداد روز ملی آستارا با مشارکت فعال تمامی شهروندان و
دوستداران فرهنگ و هنر و دستگاه های اجرایی شهرستان را موجب توسعه
و معرفی هرچه بیشتر این شهرستان در سطح ملی دانست و تصریح کرد :روز

ملی آستارا رویدادی مردمی بوده و نیاز به همراهی رسانه ها برای فرهنگ
سازی و اطالع رسانی در این حرکت فرهنگی بیش از پیش احساس می
شود .فرماندار آستارا نیز در این مراسم با اشاره به روز  ۱۵شهریور هر سال
که به نام روز ملی آستارا ثبت شد ،اظهار کرد :ظرفیتهای بسیار خوبی در
شهرستان مرزی بندر آستارا برای برگزاری جشنواره ها در شهر و مناطق
روستایی وجود دارد و باید به صورت جدی از استعدادهای شهرستان در
تمامی زمینه ها استفاده کرد.
عنایت رضایی پور به اهمیت معرفی ظرفیتهای بالقوه با فعالیتهای
فرهنگی اشاره و افزود :جشنواره ها نقش مهمی در تحقق اهداف در بیان
تواناییهای مختلف شهرستان دارند.
وی تاکید کرد :اقلیم مستعد آستارا با پیشینه فرهنگی و آثار گردشگری و
تاریخی متعددش در هم آمیخته و بر همین اساس برای توسعه روزافزون
بخش گردشگری آن باید با برنامه ریزی کامل عمل کرد.
فرماندار آستارا خاطرنشان کرد :گرهگشایی در بخش گردشگری و توجه
به ظرفیتهای این شهرستان مرزنشین نه تنها روند توسعه آن را تسریع
میکند بلکه فرصتهای جدید شغلی برای جوانان منطقه ایجاد خواهد کرد.

کاهش چشمگیر مصرف مواد لبنی به خاطر گرانی

گیالن امروز -مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به
کاهش چشمگیر مصرف لبنیات ،عدم جبران این موضوع را برای کودکان
به ویژه در مناطق محروم خطرناک خواند.
به گزارش ایلنا ،احمد اسماعیلزاده با اشاره به گرانی مواد خوراکی اظهار
کرد :گزارشهایی که در این حوزه وجود دارد ،متأسفانه به دلیل گرانی
لبنیات ،مصرف مواد لبنی به ویژه شیر در طی دو سه ماه اخیر کاهش
چشمگیری داشته است .حتی افرادی هم که محدوده مصرف چشمگیری
نیز داشتهاند ،مصرف خود را کاهش دادهاند .وقتی مصرف لبنیات کاهش
پیدا میکند افراد به سمت گروههای غذایی دیگر گرایش پیدا میکنند.
وی با اشاره به جایگزینی نوشابهها و نوشیدنیهای شیرین به جای شیر
نیز گفت :این موضوع عمدتا در گروههای سنی نوجوان بسیار بارز است .با
این حال با توجه به اینکه هنوز مدارس تعطیل بوده و بررسیهای دقیقی
در این رابطه انجام نشده است هنوز نمیتوان به طور قطع و یقین بگوییم
که به جای شیر نوشابه مصرف میشود ،اما وقتی نوشیدنی مانند شیر که
به عنوان یک میان وعده در مدارس استفاده میشد کم میشود بچهها نه
تنها به سمت نوشابه که حتی به سمت نوشیدنیهای شیرین ،آبمیوههای
صنعتی و شربتها گرایش پیدا میکنند.
اسماعیلزاده با بیان اینکه هنوز تحقیق جامعی که نشان دهد به جای
شیر چه چیزی مصرف میشود وجود ندارد ،گفت :آمارهای متعددی که از
گوشه و کنار کشور به ما میرسد نشان میدهد که علیرغم تولید بسیار
زیاد لبنیات ،مصرف آن در سطح جامعه کاهش پیدا کرده است .البته قبال
نیز مصرف لبنیات در کشور نیز در حد مطلوب نبود با این حال امروز
بیشتر کاهش یافته است.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تأکید کرد :اگر کاهش مصرف
لبنیات تداوم پیدا کند کمبود کلسیم ،کمبود پروتئین و مواد مغذی در
کودکان دارای سوء تغذیه به ویژه در استانهای کم برخوردار به نحوه قابل

توجهی خود را در قالب پوکی استخوان ،کوتاه قدی و بیماریهایی از این
دست نشان خواهد داد.
وی در رابطه با راهکار وزارت بهداشت برای جبران کمبود مصرف لبنیات

در کشور به ویژه در میان کودکان و نوجوانان نیز گفت :در این راستا
ما باید روی برنامه مصرف شیر در مدارس حداقل در استانهای کم
برخوردار تمرکز کنیم تا حداقل برای کودکان این مناطق مصرف یک
واحد شیر را در طول روز داشته باشیم .همچنین ممنوعیت ارائه نوشابه و
نوشیدنیهای صنعتی شیرین در مدارس استراتژی دیگر ما است که این
را دنبال میکنیم.
او یادآور شد :یک استراتژی دیگر وزارت بهداشت رایزنی با نهادها ،بنیادها
و خیرین است تا منابع خود را به سمت کاهش قیمت لبنیات سوق دهند.

اسماعیلزاده همچنین در مورد وضعیت مصرف مواد پروتئینی مانند
گوشت قرمز ،مرغ و ماهی نیز گفت :متأسفانه در سالیان قبل که قیمتها
پایین بود مصرف غذاهای دریایی به ویژه ماهی به عنوان یک منبع سرشار
از مواد پروتئینی و اسیدهای چرب اومگا ۳به غیر از برخی استانها که
نزدیک دریا بودهاند چندان برجسته نبود .در مورد سایر مواد غذایی
پروتئینی به ویژه گوشت قرمز نیز درست است که مصرف آن در برخی
مناطق کاهش پیدا کرده است اما باید بدانیم که پروتئین را ما حتما از
گوشت قرمز نمیگیریم در بسیاری از مواد دیگر مانند گوشت ماکیان،
مرغ ،تخم مرغ و حبوبات نیز وجود دارد البته اتفاقی که رخ داده این است
که قیمت این مواد جایگزین نیز افزایش پیدا کرده است.
او ادامه داد :با توجه به سخت شدن معیشت مردم طبیعتا مصرف این مواد
پروتئینی کاهش پیدا کرده است به همین دلیل تأکید مسئوالن باید روی
این موضوع باشد در غیر این صورت عوارض کاهش مصرف این مواد در
آینده خود را بر روی سالمت مردم نشان خواهد داد .وی بیان کرد :مصرف
مرغ و ماکیان تا حدودی رضایت بخش است و بسیاری از مردم مصرف
خود را از گوشت قرمز به این موضوع سوق دادهاند هرچند ما تأکید داریم
که حداقل مردم دوبار در هفته از گوشت قرمز استفاده کنند تا از مواد
مغذی که در گوشت قرمز وجود دارد نیز استفاده کنند.
اسماعیلزاده همچنین در رابطه با جبران کمخونی در مادران باردار نیز
گفت :در ماده  ۲۴قانون جوانی جمعیت به طور خاص به تأمین سبد
غذایی تمامی اقشاری میپردازد که در سنین باروری هستند از جمله
مادران باردار و مادرانی که کودکان زیر  ۵سال دارند .خوشبختانه با
همکاری اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت بستههای غذایی را تعریف
کردهایم که در دل آنها گوشت قرمز و سپید ،حبوبات و تخم مرغ دیده
شده است که این بستههای غذایی از طریق کمیته امداد ،بنیاد علوی،
بنیاد برکت در چند وقت آینده به دست این اقشار خواهد رسید.

