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خبر
بهورز گیالنی در راه مبارزه با کرونا
شهید راه خدمت شد

گیالن امروز -رقیه رونقی بهورز شبکه بهداشت صومعه
سرا استان گیالن شهید خدمت شد« .رقیه رونقی» بهورز
شبکه بهداشت صومعه سرا بود که در چند وقت اخیر در
راه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران و با عالئم
تنفسی حاد شهید خدمت شد .ارسالن ساالری رئیس
دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز در پیامی شهادت این
عضو جامعه بهداشت و درمان استان را تسلیت گفت.
پیش از این شهید دکتر کیانفر متخصص اورولوژی ،وحید
منصف کسمایی متخصص طب اورژانس ،پزشک مردمی و
دانشیار متعهد و دلسوز دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز
پس از روزها مبارزه با بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت.
علی شیخمرادی ،غالمرضا وثوقیکیا ،نرجس خانعلیزاده و
ناهید نوشاد از دیگر نفرات کادر بهداشت و درمان استان
گیالن بودند که تاکنون در راه مبارزه با ویروس کرونا و
کمک به بیماران شهید خدمت شدند.

فرماندهی انتظامی الهیجان خبر داد:

کشف بیش از  ۸تن شکر احتکار
شده در الهیجان

گیالن امروز  -فرمانده انتظامي الهيجان از كشف  8تن و
 500كيلوگرم شكر احتكار شده در اين شهرستان خبر داد.
” سرهنگ “قاسم جانعلیپور”  ،اظهار داشت :در پی دریافت
خبری مبنی بر احتکار شکر در شهرستان الهیجان ،بررسی
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت .این مقام انتظامی
با بیان اینکه کارآگاهان آگاهی با تحقیقات نامحسوس و
میدانی از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند افزود:
محل دپو شکرها که یک باب منزل بود در شهرستان
الهیجان شناسایی شد .وی با اشاره به اینکه ماموران
پلیس آگاهی و امنیت عمومی پس از هماهنگی قضائی به
محل مورد نظر اعزام شده و در بازرسی از این مکان ۸ ،تن
و  ۵۰۰کیلوگرم شکر احتکار شده را کشف کردند .سرهنگ
جانعلیپور تصریح کرد :متهم  ۷۲ساله این پرونده با تشکیل
پرونده به مرجع قضائی معرفی شد .فرمانده انتظامی
شهرستان الهیجان در پایان خاطرنشان کرد :کارشناسان
ارزش محموله کشف شده  ۸۵۰میلیون ریال اعالم کردند.

دستگیری کالهبردار مامورنما در الهیجان
فرمانده انتظامی الهیجان از دستگیری یک کالهبردار
مامورنما در این شهرستان خبر داد .
سرهنگ “قاسم جانعلیپور” در تشریح این خبر گفت :در
پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود
به عنوان کارمند یکی از ارگانهای نظامی و با وعده
اشتغال برای افراد ،مبالغ هنگفتی کالهبرداری کرده است،
بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با
انجام تحقیقات از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند
افزود :منزل متهم در شهرستان الهیجان شناسایی شد.
وی با اشاره به اینکه ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی
قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند ادامه داد :متهم در
حالی که قصد فرار از درب دوم منزل را داشت ،دستگیر
شد .سرهنگ جانعلیپور تصریح کرد :در بازرسی از محل
دستگیری متهم ،لباس یکی از ارگانهای نظامی ،کارت
شناسایی جعلی ،چراغ چشمک زن الایدی ،مهر جعلی
یک شرکت و تعداد زیادی قرارداد جعلی اشتغال به کار
افراد کشف شد .این مقام انتظامی گفت :متهم  33ساله
در تحقیقات پلیس به  10میلیارد ریال کالهبرداری از
 5نفر اعتراف کرد که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی
معرفی شد .فرمانده انتظامی شهرستان الهیجان در
پایان با اعالم اینکه تحقیقات در زمینه شناسایی دیگر
شاکیان این پرونده ادامه دارد از شهروندان خواست ،با
اطمینان از صحت اظهارات افراد ،فریب وعدههای دروغین
کالهبرداران را نخورند.

مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه
گیالن برگزار نمیشود

گیالن امروز -مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه گیالن
گفت :مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه استان گیالن
برای حفظ سالمت مردم و مقابله با شیوع ویروس
کرونا برگزار نمیشود .حجتاالسالم ستار علیزاده در
گفتوگویی با اعالم این خبر اظهار کرد :برای جلوگیری از
شیوع ویروس کرونا ،طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا
مراسم تحویل سال جدید در بقاع متبرکه استان گیالن
برگزار نمیشود .وی افزود :بقاع متبرکه سراسر کشور همه
ساله در آستانه سال نو با اجرای مراسم تحویل سال به
استقبال سال جدید میرفتند و طرح آرامش بهاری را
برگزار میکردند که در سال  99برای حفظ سالمت مردم
و مقابله با شیوع ویروس کرونا این مراسم برگزار نمیشود.
مدیرکل اوقاف گیالن گفت خادمین بقاع متبرکه گیالن
هر روز بقاع متبرکه استان را ضد عفونی میکنند.

بهره مندی  ۵۸۰نفر از طرح
دستهای مهربانی اوقاف رشت

گیالن امروز -اداره اوقاف رشت در آستانه سال نو با
اجرای طرح دستهای مهربانی به  ۵۸۰نفر از نیازمندان
این شهرستان بن تهیه اقالم ضروری اهدا کرد .رییس
اداره اوقاف و امور خیریه رشت گفت :اداره اوقاف و امور
خیریه رشت در آستانه سال نو با اجرای طرح دستهای
مهربانی به یاری نیازمندان رفت .حمیدرضا کریمی ادامه
داد :به  ۵۸۰نفر از نیازمندان شهرستان رشت در قالب
طرح دستهای مهربانی بن تهیه اقالم ضروری اهدا شد که
برای اجرای طرح در شهرستان رشت ۱۴۰میلیون تومان از
عواید موقوفه مال اسماعیل پیش نماز هزینه شد.

{گیالن زمین}
خاطراتی از دوره جدال با کرونا ،درس معلم صومعه سرایی

گیالن امروز -تمام بدنم درد می کرد بعد تب و سرفه به سراغم آمد و کم کم نفسم به
شماره افتاد .می دانستم که عالئم کرونا است  .برای درمان از شهرم صومعه سرا راهی
رشت شدم  ،به چند بیمارستان سر زدم و جواب شنیدم که پر است .
سرانجام در بیمارستان قائم رشت پذیرش شدم  ،جواب آزمایشات و حال روز من نشان
می داد که کرونا مثبت است  .من و ویروس کرونای جا گرفته در تنم در جدال بودیم.
باخود مرور می کردم که این ویروس غریبه در کجا و چگونه به تنم رخنه کرده است آن
هم منی که به عنوان یک معلم از روزهای اول انتشار خبر این ویروس به همه توصیه
می کردم که نکات بهداشتی برای پیشگیری را رعایت
کنند و با خنده برخی که کرونا را شوخی می دانستند
مواجه می شدم اما دستکش و ماسک می زدم حتی
در روز انتخابات سر صندق رای همه چیز را با الکل
ضدعفونی می کردم .
یادم آمد که چند روز قبل از بستری شدنم به بانکی در
صومعه سرا رفتم و به شخصی در نوشتن فیش بانکیش
کمک کردم که ضمن صحبت بامن سرفه عجیبی می
کرد و با من دست داد و گفت پسرم خدا تو را نگهدارد
و احتمال می دهم در همان یک لحظه غفلت  ،ویروس
کار خودش را کرده بود .
شش روز بستری در بیمارستان و تالش های
فرشتگان بی بال
به هر حال دیگر بستری شده بودم و باید با تمام توانم با
این ویروس مبارزه می کردم ،با خودم می گفتم معلمی
که همیشه صحبت از مقاومت و مبارزه باسختی ها کرده
نباید کم بیاورد !
شاید در آنجا بود که معنای گفته سعدی را می فهمیدم که  “ :هر نفسی که فرو می رود
مفرح ذات  ،پس در هر نفسی دو نعمت موجودست
ّ
ممد حیاتست و چون بر می آید ّ
و بر هر نعمتی شکری واجب“ .
فرشتگان سفید پوش را می دیدم که با مراقبتهایشان چراغ جان ما را افروخته نگه می
داشتند .حال و روز من از دیگران بخاطر شرایط سنی ام بهتر بود  ،کادر درمانی با همه
خستگی و خطر انتقال بیماری  ،آنقدر همراه و یاورمان بودند که من از خودم خجالت
می کشیدم که چرا بدلیل بی احتیاطی و عدم رعایت نکات پیشگیری آنها را در چنین
شرایط سختی به زحمت انداخته ام .
برای بهبودی کامل ۱۴روز در منزلم در قرنطینه می مانم
از همان لحظه بروز عالئم از همه فاصله گرفتم و پس از ترخیص از بیمارستان قائم رشت
اکنون چند روزی است که در اتاقم خود را قرنطینه کرده ام و با پدر و مادر خودم هم
تماس تصویری دارم و در را بر روی همه بسته ام .
در حالی که می خندد می گوید  :اینترنتم هم به راه است و آموزش به شاگردانم تعطیل
نشده است و به اولیا دانش آموزان توصیه می کنم که فرزندانشان را پای فضای مجازی
تنها نگذارند .

دلتنگ و نگران دانش آموزانم گالیه هم دارم
به هر حال ویروس را شکست می دهم اما نگرانم که در این روز های کرونایی و روزهای
پایانی سال دانش آموزانم که مخصوصا پسر هستند دنبال مواد محترقه بروند وخدای
ناکرده بر مشکالت خود خانواده شان و بیمارستان ها بیفزایند  .اما گالیه دارم که امیدوارم
در رسانه خود آن را نشر دهید آن هم از کمک نکردن شرکت بیمه ای است که در این
روزهای بستری یک ریال از هزینه های بیمارستان را تقبل نکرد پس از بهبودم در اولین
فرصت این بیمه را که در این روزهای سخت یاریگرم نبود حذف خواهم کرد .

می خواهم پنجره اتاقم را بشکنم و فریاد بزنم
این روز ها که از پنجره رو به خیابان اتاقم به بیرون نگاه می کنم و متاسفانه مردم را
دائما در خیابان و در حال خرید شب عید می بینم دوست دارم از پنجره فریاد بزنم آی
مردم جان مادرتان به خانه بروید و در آنجا بمانید تا زنجیره شیوع بریده شود.
آی مردم ! من یک کرونایی هستم براستی اگر کسی در بین این مردم ناقل بیماری باشد
قابل تشخیص است هرگز و هرگز ،من رعایت می کنم و در خانه می مانم اما اگر کسی
رعایت نکند و در بین شما باشد چه !؟
صدایم را به مردمان شهرو کشورم برسان
کاش می شد حال روز بیماران بستری شده و تالش کادر درمانی را به تصویر کشید
صادقانه بگوئیم شاید مستقیم اعالم نکنند کرونایی و اعالم کنند بیماری حاد تنفسی
و ...
اما هرچه است برای ریشه کن کردن آن نیاز به رعایت نکات بهداشتی و بویژه در خانه
ماندن دارد .امروز رسانه ها باید مانند دهقان فداکار مردم را هنگام عبور از ریل زندگی
آگاه کنند تا دچار حادثه نشوند .صدایم را به مردم کشور برسان و بگو من هم به عنوان
یک معلم سهمی در مبارزه با کرونا دارم پس در خانه و اتاقم در قرنطینه می مانم تا
بهبودی کامل حالم موجب نگرانی جامعه ام را بوجود نیاورم .

معاوناقتصادی استاندار گیالن در حمایت از واحدهای تولیدی:

اعطای مشوقهای بانکی ،بیمهای و مالیاتی در دستور کار است

گیالن امروز -معاوناقتصادی استاندار گیالن حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی
استان به علت ادامهدار شدن بحران ویروس کرونا را ضروری خواند و گفت :اعطای
مشوقهای بانکی ،بیمهای و مالیاتی به این واحدها در دستور کار است.
آرش فرزامصفت در گفتوگو با تسنیم  ،با تأکید بر اینکه حمایت از واحدهای تولیدی
و صنعتی استان گیالن به علت ادامهدار
شدن بحران انتشار ویروس کرونا ضروری
است اظهار داشت :تاکنون هیچ واحدی
در گیالن به علت پیامدهای مخرب ناشی
از کرونا تعطیل نشده و از طرفی اعطای
مشوقهای الزم به آنان در دستور کار
است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
گیالن اصلیترین پیامد شیوع ویروس
کرونا در سطح جهان را مباحث مربوط به
ضرر و زیان حوزه تولید و صنعت دانست
و عنوان کرد :همه کشورها از این موضوع
ابراز نگرانی میکنند و طبیعتاً کشورمان
و استان گیالن نیز از این قاعده مستثنی
نیست بنابراین باید برای کاهش این
مشکالت برنامهریزی کنیم.
فرزامصفت به عوامل و دالیل مهمی که
حوزه تولید و صنعت به خاطر بحران شیوع کرونا از آن متضرر شود اشاره کرد و
ابراز داشت :کاهش تقاضا از سمت مردم در مورد بسیاری از کاالها یکی از این دالیل
محسوب میشود زیرا این روزها مردم بیشتر در منازل هستند و به غیر از ارزاق عمومی
خود دغدغه خرید کاالی دیگری را ندارند.
وی کاهش تقاضا برای بسیاری از کاالها و اقالم تولیدی را یکی از مهمترین آثار مخرب
شیوع ویروس کرونا دانست و تصریح کرد :در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی
ما به علت درگیر شدن کارگرانشان با ویروس کرونا یا کاهش داوطلبانه شیفتهای کاری
و اعطای مرخصی به برخی از نیروهایشان با مشکالت عدیدهای مواجه شدهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیالن با بیان اینکه عدم وجود کارگر به میزان
کافی در تولیدات اثرات مستقیم و منفی به جای میگذارد اظهار داشت :حوزه واردات
و صادرات انواع کاالها نیز از دیگر بخشهایی است که به علت بحران فعلی این بیماری
دچار نوساناتی میشود زیرا هماینک بسیاری از کشورها مرزهایشان را بستهاند.
فرزامصفت باز بودن مرز آستارا و جریان داشتن بحث واردات و صادرات در این پایانه
گمرکی را با وجود تمام مشکالت و مشقتها مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد :اگر

میزان صادرات کاهش پیدا کند و واحدهای تولیدی نتوانند محصوالت خود را صادر
کنند ،این بخش از فعالیتهای اقتصادی ما نیز به علت انسداد مرزها دچار مشکل
میشود.
وی عوامل یاد شده و تأثیرات روحی و روانی که به علت شیوع ویروس کرونا متوجه
فعاالن و صاحبان واحدهای تولیدی
و صنعتی میشود را بسترساز ایجاد
چالشهای جدید در حوزه تولید تلقی
کرد و گفت :برگشت خوردن چکهای
بانکی ،عقب افتادن اقساط و بحثهای
کارگری از جمله معضالتی است که
پیشبینی میشود واحدهای تولیدی
دچار آن شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
گیالن با بیان اینکه با تمام این تفاسیر
هیچ واحد تولیدی و کارخانهای در
سطح استان به علت مشکالت ناشی از
شیوع ویروس کرونا تعطیل نشده است
گفت :مردم تأکید دارند که دولت دستور
تعطیلی واحدهای تولیدی را صادر کند
در حالیکه در هیچ کجای دنیا تعطیلی
ش خصوصی دستوری انجام نمیشود.
بخ 
فرزامصفت با تأکید بر اینکه اگر هم تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات به صورت
دستوری انجام شود این کار نیازمند تأمین منابع هنگفتی برای جبران ضرر و زیان
واحدهای صنعتی است عنوان کرد :با توجه به تمام این موارد تصمیم گرفته شد
واحدهای تولیدی با رعایت موازین بهداشتی برای حفظ سالمت کارگران به تولید خود
ادامه دهند.
وی امهال تسهیالت بانکی به مدت سه ماه ،حذف جرایم بانکی و اعطای مشوقهای
بیمهای و مالیاتی مطابق مصوبات شورای عالی اقتصاد را از جمله اقدامات حمایتی دولت
نامید و گفت :اینکه به علت ادامه بحران ویروس کرونا در آینده بر تعداد واحدهای
تعطیل و نیمهفعال گیالن اضافه میشود موضوعی است که نمیتوان آن را از هماکنون
پیشبینی کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیالن با بیان اینکه تمام توان دولت و متعاقب
آن استانداری به حداقل رساندن ضررو و زیانهای ناشی از ویروس کرونا و جلوگیری از
تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی است اظهار داشت :اگر حقوق کارگران  2یا  3ماه به
آنان پرداخت نشود مطمئناً این اتفاق تبعات بسیار سختتری در جامعه خواهد داشت.

این روزها از مرگ کسی تعجب نمی کنیم

حاج سعیدی
این روزها دیگر از مرگ هیچ کس تعجب نمی کنیم و نمی پرسیم چرا مرد؟! تصادف
کرد؟ مریض بود؟ پیر و جوان هم ندارد ...نه ...یک سرما خوردگی ساده که اص ً
ال هم
خطرناک نیست و دارویی هم ندارد ،ولی نمی دانیم چرا تا کنون جان بسیاری از
همشهریان ما را گرفته است؟! از رئیس اداره ،روحانی ،فرهنگی گرفته تا کشاورز ،بازاری،
خانه دار و  ...مرگ های غم انگیزی که نه تشییع جنازه ای در کار است و نه مراسم
عزاداری! خانواده ها نمی توانند جنازه عزیزان شان را در آغوش بگیرند و برای آخرین
بار وداع کنند! بدون شک این نوع تشییع جنازه و تدفین سنگینی داغ عزیزان را صد
چندان می کند و حسرتی ابدی بر دل خانواده های سوگوار خواهد گذاشت ...تسلیت ها
مجازی شده اند ولی درد هجران و دوری ،واقعی است و جگر سوز...
با این وجود هنوز کرونا را جدی نگرفته ایم .بانک ها و ادارات فعال هستند و مغازه های
شهر شلوغ تر از همیشه در حال داد و ستد...
ویروس کرونا در بیش از  150کشور دنیا رخنه پیدا کرده است و دنیا را به هم ریخته
است ولی عجب از کسانی که هنوز به آن با دیده شک و تردید می نگرند و خانمی که
دیروز در مغازه ای در واکنش به مغازه دار برای استفاده از ژل ضد عفونی گفت :من که
به این مدل رعایت بهداشت اعتقادی ندارم .این ویروس آنقدر هم که می گویند خطر

ناک نیست و شلوغش کردند!
در حقیقت خطرناک تر از ویروس کرونا ،ویروس کم سوادی و بی فرهنگی است که
نمی توانیم درک عمیقی از موضوعات اجتماعی داشته باشیم و چون هنوز خودمان یا
اطرافیان مان به این ویروس دچار نشده اند ،درد همسایه و سایر شهروندان را نمی بینیم
و درک نمی کنیم قطع این زنجیره بستگی به نگاه ،رفتار و نگرش ما دارد!
ای کاش تمام بنرهای شهر را به جای تبلیغات پوشاک و رستوران و دانشگاه و  ...به
تصاویر شهروندانی اختصاص می دادیم که این چند روز جان خود را از دست دادند!
کادر درمان و پزشکی خسته از مراجعات بی شمار با لباس ها و ماسک هایی که حقیقتاً
راه رفتن و نفس کشیدن با آنها دشوار است ،شبانه روز در حال پذیرش بیماران هستند.
تخت های بیمارستانی پر شده است و نفس شهر به شماره افتاده است! اما ما هنوز در
خیابان ها به دنبال پادری ،وسایل سفره هفت سین ،لباس شب عید و آجیل و شیرینی
از این مغازه به آن مغازه می رویم و در تدارک نوروز هستیم! غافل از اینکه کرونا در
کمین ماست و با هر مراجعه غیر ضروری به بازار احتمال گسترش ویروس را افزایش
می دهیم  .یادمان باشد اگر به خودمان نیائیم  ،تا چند ماه دیگر باید این شرایط سخت
را تحمل کنیم و شاید حسرت روزهایی را بخوریم که باید در خانه می ماندیم و نماندیم!
به هوش ...
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سایه ویروس کرونا بر اقتصاد
بومی و محلی گیالن

مائده فالحتکار ضیابری
سایه ویروس ناخوانده کرونا ،بر اقتصاد بومی و محلی مناطق
مختلف کشور از جمله غرب گیالن ،بازارهای نوروزی را از رونق
انداخته است .مردم برای رهایی از این ویروس به حبس خود در
خانه به امید روزهای آینده نشستهاند تا بار دیگر شاهد هیاهو و
بازی بچهها در کوچهها باشند
وقتی در محل شنبه بازار ماسال و یکشنبه بازار صومعهسرا حاضر
شدیم ،شهر در سکوت مطلق به سر میبرد و دیگر خبری از آن
همه هیاهوی شب عید نبود ،سکوت و خلوتی بازار به خوبی به
چشم میخورد و این بار به خوبی معنی بازارهای هفتگی را که
سبب جریان زندگی میشدند را حس کردیم.
دیگر خبری از بازار ماهیقرمزها ،سبزهها و ملزومات سفره هفت
سین نبود تا همه مردم ،عید امسال خود را با مهمانی ناخوانده که
سبب گرفتن شادمانی شده است ،بگذرانند.
در این راستا با چند تن از مردم به گفتوگو پرداختهایم که در
ادامه به آن میپردازیم:
مجید جویبار از جوانان ماسالی با بیان اینکه شنبه بازار ماسال،
بازاری آشنا برای مردمان این خطه است به شبستان اظهار کرد:
این بازار بیش از  ۲۰۰سال قدمت دارد و درآن انواع و اقسام کاال
و محصوالت بومی و محلی به فروش میرسد.
این جوان ماسالی با بیان اینکه این بازار سنتی و محلی با تار
وپود زندگی شهروندانش گرهخورده است افزود :هر هفته بیش از
هزاران نفر در این بازار محلی به دادوستد و رفع نیازهای زندگی
خود میپردازند .وی گفت :شنبه بازار ماسال محلی برای عرضه
و فروش محصوالت سنتی و بومی اهالی منطقه و حاشیه است و
بانوان روستایی و خانهدار ،انواع تولیدات نظیر تخممرغهای محلی،
سبزیها و صیفیجات و انواع و اقسام دیگر محصوالت را در آن
عرضه میکنند .جویبار با بیان اینکه متاسفانه امسال بر خالف
سالهای گذشته روح شادی و نشاط از این بازار گرفته شده است
تصریح کرد :این ویروس کاری کارده که مردم دیگر به زندگی
عادی و روزانه خود نمیتوانند بپردازند.
این جوان ماسالی با بیان اینکه در زندگی عادی شاید همه چیز
برایمان تکراری شده بود و قدر آن را نداشتیم خاطرنشان کرد :این
روزها که درگیر ویروس کرونا هستیم تازه معنای زندگی و همین
چیزهای سادهای که داشتیم و قدرش را نمیدانستیم ،فهمیدیم.
سالمتی مهمتر از رکود بازار
یک جوان صومعهسرایی با بیان اینکه هرچند این تصمیم مسئوالن
برای حفظ سالمت مردم بسیار کارگشاست افزود :اما متاسفانه
بسیاری از فروشندگان برای خرید محصوالت نظیر پوشاک در
قالب چک اقدام کردهاند و وضعیت رکود بازار میتواند تبعات
ناخوشایندی برایشان دربر داشته باشد.
وی با بیان اینکه همه مردم باید بدانند در فقر زندگی کردن بهتر
از ،از دست دادن عزیزی بر اساس رعایت نکردن اصول بهداشتی
است گفت :این روزهای بد هم میگذرد و دوباره به روزهای عادی
بر میگردیم.
این جوان با بیان اینکه همه دعاهای ما در شبانهروز ریشهکن
شدن کرونا ویروس از زندگی این ملت است تصریح کرد :امید
است با تالشهای شبانهروزی که مسئوالن و نهادهای مردمی
میکنند هر چه زودتر شاهد از بین رفتن این ویروس باشیم.
از همه اینها بگذریم آنچه از اثرات ویروس کرونا بیشتر از موارد
دیگر در معرض دید و عینی است ،خسارت سنگین بر اقتصاد
بازارهای هفتگی پر رونق است ،با ورود ویروس کرونا به گیالن و
به تبع شهرستانهای صومعهسرا و ماسال در نخستین ایستگاه،
بازارهای هفتگی و بازارهای روز همه شهرها را به تعطیلی کشاند
که تاثیر منفی شدیدی بر اقتصادهای کوچک و خانوادهها داشت.
وضعیت پیش آمده برای بازار شب عید بازارهای هفتگی نیز
خوشایند نبوده است و بازارهای هفتگی که یکی از پرفروشترین
بازارهای استان گیالن از لحاظ پوشاک و تنقالت شب عید است
را تحت تاثیر قرار داد .اینطور که به نظر میرسد شرایط اقتصادی
در استان گیالن بهویژه شهرستانهای ماسال و صومعهسرا که
شهره رونق و سرزندگی در بازارهای هفتگی بود و اکنون خود جزو
مبتالیان خطرناک ویروس کرونا است ،خوب نیست .ویروسی که
آمارها نشان میدهد حاال حاالها قصد رفتن ندارد.
تداوم تعطیلی بازارهای هفتگی صومعهسرا
فرماندار صومعهسرا با اشاره به تداوم تعطیلی بازارهای هفتگی
صومعهسرا اظهار کرد :برای حفظ سالمت افراد جامعه و مردمانی
که به بازارهای سنتی مراجعه میکنند و برای پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا تصمیم به تعطیلی بازارهای هفتگی این شهرستان
شده است .سیدجالل سیدمحمدی حفظ سالمت مردم را امری
مهم دانست و افزود :تالش براین است هر تجمعی که در آن فاصله
استاندارد بین افراد که یک تا یک و نیم متر است رعایت نشود را
محدود کنیم و تعطیلی بازارهای سنتی نیز به این دلیل اتخاذ شده
است .وی با بیان اینکه هرگونه تجمعی امکان ابتالی بیشتر افراد
به ویروس کرونا و در نتیجه در گستردگی آن نقش بهسزائی دارد
گفت :از همین رو بازارهای محلی ،مدارس و اماکن گردشگری تا
اطالع ثانوی و عادی شدن اوضاع تعطیل است.
سیدمحمدی تصریح کرد :با بهبود شرایط فوق و پس از بررسی
کامل ،بالفاصله با نظر و همکاری مسئوالن حوزه سالمت فعالیت
بازارهای هفتگی و دام این شهرستان از سرگرفته میشود.
تعطیلی بازارهای هفتگی ماسال
فرماندار ماسال هم با اشاره به تعطیلی شنبهباز ماسال و پنجشنبه
بازار شاندرمن اظهار کرد :برای آنکه اقدام پیشگیرانهای داشته
باشیم و از انتشار ویروس کرونا جلوگیری کنیم ،تصمیم به
تعطیلی بازارهای هفتگی گرفتیم.
وحید پورحضرت با بیان اینکه هر زمان شرایط عمومی مطلوب
بود و ویروس کرونا ریشهکن شد ،این بازارها میتوانند به کارشان
ادامه دهند افزود :اولویت همه ،حفظ جان و سالمت مردم است و
در همین راستا باید اجتماعات خطرساز را محدود کرد.
وی با بیان اینکه شهروندان جهت حفظ سالمتی و بهداشت فردی
از خروج بیمورد از خانه پرهیز کنند گفت :شهروندان در راستای
برنامههای وزارت بهداشت و دستورالعملهای بهداشتی همکاری
الزم را داشته باشند تا هر چه سریعتر این بیماری مهار شود .
پورحضرت با اشاره به لزوم تامین مایحتاج روزانه مردم تصریح
کرد :در این مدت نانواییها ،قصابیها و سوپرمارکتها با رعایت
نکات بهداشتی دایر بوده و خدمترسانی میکنند.

