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خبر

 ۴۳۱فوتی جدید کرونا در کشور

گیالن امروز -سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی
و فوتی ناشی از کووید ۱۹-در کشور را اعالم کرد.
دکتر سیماسادات الری گفت :بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۱۲هزار و  ۹۳۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که دو هزار و  ۱۵۵نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۸۴۱هزار و ۳۰۸
نفر رسید .وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۴۳۱ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۴۴هزار و  ۳۲۷نفر رسید.
الری گفت :خوشبختانه تا کنون  ۵۹۶هزار و  ۱۳۶نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری ادامه داد ۵۷۷۸ :نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی افزود :تا کنون پنج میلیون و  ۷۴۷هزار و  ۳۲۵آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
به گفته وی ،استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم،
خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری گفت :استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

آمار مبتالیان کرونا درگیالن به ثبات
نسبی رسید

گیالن امروز -معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی گیالن گفت :آمار مبتالیان به بیماری کووید
 ۱۹طی چند روز اخیر با همکاری مردم در رعایت پروتکل های
بهداشتی پیشگیرانه از انتشار ویروس کرونا به حالت ثبات نسبی
رسیده است .دکتر آبتین حیدرزاده در گفت و گو با ایرنا افزود :از
حدود دو ماه گذشته شاهد افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا
در استان گیالن بوده ایم اما در دو سه روز اخیر روند نزولی شروع
شده که امیدواریم با همراهی و همکاری مردم در رعایت توصیه
های بهداشتی پیشگیرانه این روند ادامه یابد.
وی افزود  :در حال حاضر  ٤٤٠بیمار مبتال به بیماری کووید ۱۹
در بیمارستان های گیالن بستری هستند.
وی با اشاره به اعمال محدودیت های جدید از روز «شنبه» در
سراسر کشور و گیالن اظهار داشت :اگر محدودیت های دو هفته
ای که اعالم شده به درستی رعایت شود ،امید است که رفته رفته
شاهد افت آمار بیماران کرونایی و فوتی های ناشی از آن باشیم.

ذخایر خونی گیالن به میزان مطلوب
رسیده است

گیالن امروز -مدیر پزشکی انتقال خون استان گیالن افزود :در
روزهای منتهی به  ۲۴آبان ،ذخایر خون استان به مانند ذخایر
خون کل کشور به کمترین میزان مطلوب رسیده بود و پروسه
تحویل خون های درخواستی بیمارستانها به سهولت انجام نمی
گرفت.
به گزارش دیارمیرزا ،دکتر گیتی ایزدی پور در واکنش به برخی
خبرها مبنی بر اینکه عمل جراحی بیماران در صورت نیاز به خون
منوط به معرفی  ۴نفر اهدا کننده جهت تامین خون جایگزین
است ،به دیارمیرزا گفت :مراکز مختلف درمانی بر اساس نیازشان
لیست درخواست خود را به واحد پخش خون اداره کل انتقال خون
گیالن ارسال می کنند تا خون مورد نیاز را در اختیارشان قرار
دهیم .دکتر گیتی ایزدی پور با بیان اینکه بنا به اهمیت باال بودن
ضریب امنیت خون های اهدایی ،سیستم جایگزین خون از سال
 ۱۳۸۲در ایران منسوخ شده ،یادآور شد :اهدای خون به صورت
داوطلبانه و بدون چشم داشت مادی صورت می پذیرد.
وی افزود :در روزهای منتهی به  ۲۴آبان ،ذخایر خون استان به
مانند ذخایر خون کل کشور به کمترین میزان مطلوب رسیده
بود و فرآیند تحویل خون های درخواستی بیمارستانها به سهولت
انجام نمی گرفت.
ایزدی پور در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه با فراخوان عمومی و
دعوت همگانی و جلب نظر آحاد مردم نیکوکار در یک هفته اخیر
با باال رفتن ذخایر خونی مواجه شدیم ،گفت :ضمن تقدیر و تشکر
از اهداکنندگان عزیز گیالنی که بیماران نیازمند به دریافت خون
را تنها نگذاشتند و عاشقانه ما را در تهیه و تامین خون مورد نیاز
بیماران یاری رساندند ،اعالم می کنیم که ذخایر خون گیالن به
میزان مطلوب رسیده و از همگی دعوت می کنیم با اهدای خون
سالم ،بطور مستمر این ذخایر را همچنان مطلوب نگه دارند.

سرهنگ امیرحسین نقیمهر رئیس
پلیس فتا استان گیالن شد

گیالن امروز -آیین تکریم رئیس پلیس فتا استان گیالن با حضور
معاون هماهنگ کننده و تنی چند از مسؤوالن انتظامی استان
برگزار شد .سرهنگ حسین حسنپور در مراسم تکریم رئیس
پلیس فتا گیالن که در سالن کوثر ستاد انتظامی استان برگزار
شد اظهار داشت :مقابله با جرائم سایبری از اهداف اصلی پلیس
تخصصی فتا است .معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی
گیالن با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
در خصوص اهمیت فضازی مجازی ،تصریح کرد :همواره باید با
حضوری فعال در این فضا نسبت به شناسایی تهدیدها و آسیبها
اقدام کرده و به سالمسازی آن پرداخت .وی از کارکنان پلیس فتا
به عنوان افسران خط مقدم جنگ نرم با دشمن یاد کرد و اذعان
داشت :فضای مجازی یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمن در تغییر
سبک زندگی ،فرهنگ و نظام جمهوری اسالمی ایران بوده که
شرط پیروزی در این جنگ ،رصد و ایجاد بستر امن در فضای
مجازی همراه با بصیرت و هوشیاری است .سرهنگ حسنپور
پیشگیری از جرم در فضای مجازی را یکی از اهداف پلیس فتا
دانست و گفت :این پلیس تالش میکند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
موجب کاهش جرائم فضای سایبری در استان گیالن شود.
الزم به ذکر است ،در پایان این مراسم از زحمات و خدمات
سرهنگ «ایرج پورمستمند» با اهدای لوح ،تقدیر و سرهنگ
«امیرحسین نقیمهر» عهدهدار امور پلیس فتا استان گیالن شد.

{گیالن زمین}
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استاندار گیالن در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا عنوان کرد:

گیالن در اجرای طرح محله سالمت محور ،جزو استان های برتر باشد

گیالن امروز -استاندار گیالن با اشاره به اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند
محدودیتها در کشور و استان گیالن متناسب با روند و وضعیت بیماری
کووید  ۱۹از امروز ،بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و نیز مشارکت مردم
تأکید کرد و گفت :الزم است درک مشترکی
از اهمیت رعایت توصیه های بهداشتی شکل
گرفته  ،اقناعسازی و اطالع رسانی شفاف به
آحاد جامعه انجام شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی استانداری گیالن؛
ارسالن زارع عصر شنبه در جلسه ستاد استانی
مدیریت بیماری کرونا با اشاره به اجرای طرح
جامع مدیریت هوشمند محدودیتها در کشور و
استان گیالن متناسب با روند و وضعیت بیماری
کووید  ۱۹از اول آذرماه اظهار داشت :اجرای این
طرح در واقع مرحله جدیدی از مسئولیتپذیری
اجتماعی آحاد شهروندان است که با هدف
کنترل شیوع ویروس  ،قطع زنجیره انتقال آن و و
نیز کاهش میزان بستری شدگان اجرا می شود.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای محدودیت های
جدید کاهش آمار بستری شدگان تا پایان آذر به
میزان حداقل  30درصد و همچنین دستیابی به
آمار نزولی حداقل  50درصد طی سه ماه آینده
است ،افزود :اجرای شایسته محدودیت های
تعیین شده و مصوب از سوی ستاد ملی کرونا
باید مورد توجه مردم و مسئوالن باشد .
استاندار گیالن با اشاره به بیان کارشناسان و
محققان علوم بهداشتی مبنی بر آنکه تعطیلی راهحل اصلی مقابله با همهگیری
ویروس کرونا نیست ،ادامه داد :همچنان الزم است استفاده از ماسک ،رعایت
فاصله گذاری اجتماعی ،عدم شکلگیری اجتماعات انسانی و دیگر توصیه ها
مورد توجه باشد.
وی با تاکید بر لزوم تشدید نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی
خاطرنشان کرد :همانگونه که رییس جمهوری نیز بیان داشته؛ مصوبات در
ارتباط با طرح جامع  ،به منزله قانون و وظیفه ای اجتماعی است و همگان باید
این مقررات را رعایت کنند.
وی ادامه داد :در جلسات اخیر ستاد استانی کرونا و بهدفعات ،با اشاره به
آمارهای متقن منتشرشده در ستاد ملی مدیریت کرونا ،از مردم خواستهام از
دورهمیهای خانوادگی پرهیز کنند و امروز نیز با توجه به تعطیلیهای مقرر
شده و نیز محدودیت تردد خودروهای سواری شخصی از ساعت  21تا  4صبح
 ،الزم میدانم این امر را مجددا به هماستانیهای عزیز یادآور شوم.
نماینده عالی دولت در استان موضوع ضمانت اجرای همه ابعاد این طرح را از
موارد مهمی خواند که باید به آن توجه شود و گفت :انتظار دارم دستگاه هایی

که مسئولیت اجرای مصوبات را بر دوش دارند ،با جدیت اقدام نمایند زیرا
موفقیت در اجرای این مهم  ،مستلزم هماهنگی و همکاری همه دستگاه های
مرتبط و مشارکت جدی مردم است .

دکتر زارع همچنین بر ضرورت بیماریابی فعال و الزام به قرنطینه مبتالیان به
کرونا تاکید کرد و افزود :مهمترین راه مقابله با بیماری و شکست آن؛ نیل به
یک درک مشترک از اهمیت رعایت توصیههای بهداشتی و اصلیترین رویکرد
از اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها ،شکلگیری یک انضباط
اجتماعی است.
وی بر لزوم همکاری و تعامل همه دستگاه ها ،نهادها ،ارگان ها و اقشار مختلف
مردم استان در اجرای هرچه بهتر طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها
متناسب با روند و وضعیت بیماری کووید  ۱۹تاکید و اضافه کرد :انتظار می رود
کارگروه رسانه و فضای مجازی و نیز صداوسیمای مرکز استان ،مبتنی بر یک
برنامه آگاهی بخش ،اجرای طرح جامع اعمال محدودیتهای پویا در مقابله با
کرونا را بعنوان گامی اصولی در راستای تامین سالمتی همه شهروندان ،تبیین
کرده و در این زمینه به تولید محتوا بپردازند.
استاندار گیالن ادامه داد :الزم است جزئیات این طرح به روشنی به اطالع مردم
رسانده و آنان اقناع شوند و با پاسخ شفاف مسئوالن ذیربط  ،هرگونه ابهامی در
اذهان عمومی زدوده گردد.

وی گفت :با توجه به برقراری تعطیلی ،نقش رسانه ملی در غنی سازی اوقات
فراغت مردم با تولید برنامه های شاد ،اهمیت بسیاری دارد و الزم است فرآیند
آموزش دانش آموزان و دانشجویان از طریق آموزش و پرورش ،دانشگاه ها و
صداوسیما به طور منظم و مستمر در این ایام نیز دنبال
شود.
نماینده عالی دولت در استان یادآور شد :دولت در حد
توان و مقدورات؛ به مشاغل و اقشار آسیب پذیر طی ماه
های اخیر توجه داشته و به منظور استمرار این حمایت
ها در جلسه امروز ستاد ملی کرونا ،پرداخت تسهیالت به
برخی خانوارها در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه همیشه شاهد حضور موثر خیران در
بخش های مورد نیاز در کشور و استان بوده ایم؛ اجرای
چند مرحله از رزمایش مواسات  ،همدلی و کمک مومنانه
در استان را نمونه ای از این امر خواند و گفت :نیاز است
امروز نیز سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه،
خیران ،گروه های جهادی و نیز نهادهایی چون هالل
احمر وارد عمل شده و به افرادی که در قرنطینه هستند،
یاری رسانند.
دکتر زارع ادامه داد :هم افزایی و انسجام تمامی نهادهای
اجرایی ،قضایی و نیروهای مسلح و انتظامی در قطع
زنجیره شیوع بیماری ،الگویی ستودنی است که امروز
برای مقابله با کرونا جلوه گر شده و در دیگر صحنه ها نیز
به طور قطع  ،اثربخش خواهد بود.
وی اجرای طرح «محله سالمت محور» با عنوان سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی را که هماهنگیهای الزم برای
اجرای آن در بسیج ،سپاه و دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداران شهرستان های
استان صورت گرفته  ،اقدامی ارزنده و مطلوب خواند و با تاکید بر اینکه باید
اجرای آن در سطح گسترده و با دقت انجام شود ،ابراز امیدواری کرد که گیالن
در اجرای این طرح نیز همچون طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و غربالگری
های صورت گرفته طی ماه های گذشته ،از استان های برتر و پیشتاز کشور
باشد.
وی در خاتمه سخنانش گفت :طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا ،زمان وکالت
نامه تعویض پالک خودروها تا موقع بازگشایی مراکز پالک گذاری ،تمدید
شده است .استاندار گیالن همچنین نخستین روزهای آذرماه را یادآور فرمان
تاریخی امام راحل و شکلگیری نهادی خواند که در تاریخ انقالب ماندگار شد
و گفت :امام خمینی با درایت و هوشمندی؛ «بسیج» را شجره طیبه خوانده اند
و بسیجیان ،در صحنه های مختلف حاضر بوده و همه توانشان را در خدمت
اهداف نظام و انقالب اسالمی و البته منافع ملت به کار گرفته اند و از این رو
باید گفت که بسیج ،نه متعلق به گروه یا اندیشه ای خاص ،بلکه متعلق به مردم
ایران است که باید بعنوان سرمایه ای ملی به آن نگریست.

مصائب تمام نشدنی کسبوکارها در گیالن

گیالن امروز -همزمان با استمرار شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسبوکارها
در سراسر کشور از جمله در گیالن دچار ضرر و زیانهای هنگفتی شدند که
از این میان انگار حال و روز اصناف و حوزه گردشگری استان از همه وخیمتر
است و مشخص نیست پرداخت تسهیالت حمایتی آن هم با نرخ سود 12
درصد چقدر میتواند از مشکالت آنان را حل کند.
گیالن از جمله قطبهای مهم گردشگری کشور در تمام ایام سال بوده
و همیشه میزبان مسافران و گردشگران است .همهگیری ویروس کرونا
فعالیت واحدهای گردشگری ،اقامتی ،تفریحی و بسیاری از کسب و کارهای
صنفی استان را به مدت چندین ماه مختل کرد تا جایی که حتی به موجب
فشارهای اقتصادی برخی از سرناچاری مجبور به تعدیل نیرو و یا تعطیلی
فعالیت شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گیالن با بیان این نکته
که دولت در بسته حمایتی و پیشنهادی خود دو روش را برای حمایت از
کسب و کارهای آسیبدیده از شیوع کرونا قرار داده است عنوان کرد :در
این بسته حمایتی پرداخت تسهیالت بانکی به فعاالن بخش خصوصی و
گردشگری تا سقف  16میلیون تومان و به ازای هر نفر در دستور کار قرار
گرفت.
مسعود حالج پور در مورد نرخ سود بازپرداخت این تسهیالت بانکی هم
مواردی را بیان داشت و در تشریح بیشتر این موضوع تصریح کرد :سود این

تسهیالت بانکی معادل  12درصد در نظر گرفته شده از طرفی باز پرداخت
آن برای فعاالن حوزه گردشگری بسیار دشوار است.
ج پور با اشاره به اینکه در طرح دولت فعاالن گردشگری آسیبدیده از
حال 
کرونا در قالب نظام تأمین اجتماعی و پرداخت بیمه بیکاری به نیروها هم
مورد حمایت قرار میگیرند خاطرنشان کرد :فعاالن گردشگری گیالن بیشتر
از این بخش استقبال کرده و آن را متناسب با شرایط خود میدانند هر چند
که نبود مسافر و گردشگر به علت وضعیت وخیم شیوع کرونا آنها را شدیدا ً
تحت فشار قرار داده است.
رییس اتاق اصناف گیالن هم تسهیالتی بانکی که به کسب و کارهای
آسیبدیده از کرونا پرداخت شد را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت :به
عقیده بنده این تسهیالت و کمکها باید در قالب بخشهای دیگری مانند
نظام تأمین اجتماعی از اصناف حمایت میکرد بنابراین شیوه فعلی ،آثار و
تبعات مطلوب چندانی را برای اصناف به بار نمیآورد.
جاللالدین محمد شکریه با اشاره به اینکه این روزها نباید از عبارت
صنوف آسیبپذیر استفاده کنیم و شرایط فعلی تمام واحدهای صنفی را
به سختی متضرر کرده است یادآور شد :در حال حاضر واحدهای صنفی با
مشکالت بزرگی در زمینه تأمین اجارهبها و هزینههای جاری امرار معاش
خانوادههایشان مواجه شده و با این چالشها دست و پنجه نرم میکنند.
طبق صحبتهای اخیر مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن در

گفتوگویی ،تاکنون از مجموع  411میلیارد تومان تسهیالت درخواست
شده  324میلیارد تومان حدود  79درصد از مجموع تسهیالت درخواست
شده به متقاضیان در استان گیالن پرداخت شده است.
بر اساس گزارش عباس علیزاده ،گیالن رتبه نخست کشور در پرداخت
تسهیالت کرونا را به خود اختصاص داده و آمارها نشان میدهد از این حیث
از سایر استانها پیشی گرفته است .وی همچنین تعداد پروندههای تشکیل
شده برای دریافت تسهیالت کرونا در گیالن را  29هزار و  486فقره پرونده
برای  44هزار و  214نفر شغل در استان اعالم کرد.
در اینجا اگر بخواهیم با توجه به اتفاقات رخ داده و اقدامات انجام شده
متولیان امر قضاوتی انجام دهیم با دیدن این آمارها و ارقام و پرداخت این
میزان تسهیالت بانکی خیالمان راحت میشود که الاقل در چنین شرایط
آشفتهای صاحبان مشاغل آسیبدیده مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفتند
اما آیا واقعا میتوان صرفاً از روی همین آمارها قضاوت دقیقی داشت.
بدون شک با افزایش شیوع ویروس کرونا ،کاهش ورود مسافر و گردشگر
و نیمه تعطیل و یا تعطیل شدن کامل بسیاری از کسب و کارها در گیالن
شرایط برای صاحبان این مشاغل دشوارتر میشود و مشخص نیست افرادی
که از تسهیالت حمایتی با نرخ سود  12درصد استفاده کردهاند چگونه و از
چه راهی موفق به بازپرداخت بدهی خود و نهایتا ادامه فعالیتشان خواهند
شد.

معاون عمرانی استانداری گیالن:

اصالح شبکه توزیع و انتقال برق گیالن نیازمند اعتبار ملی است

گیالن امروز -معاون عمرانی استانداری گیالن با اشاره به اینکه اصالح
شبکه توزیع و انتقال برق استان نیازمند اعتبارات کالن ملی است ،گفت:
بخشی از نیازمندیهای استان در جهت تقویت و اصالح شبکه برق به استان
اختصاصیافته اما کافی نیست.
به گزارش فارس،علی اوسط اکبری مقدم با بیان اینکه شبکههای توزیع و
انتقال برق در استان گیالن شرایط مطلوبی ندارند و عمدتاً فرسوده هستند،
اظهار کرد :برای اینکه شبکههای برق فرسوده گیالن جمعآوری و اصالح
شوند نیاز به اعتبارات کالن ملی و چندمیلیاردی است.
وی با اشاره به تخصیص اعتبارات هرچند ناچیز از منابع ملی جهت اصالح
شبکه برق استان ،افزود :هرچند تا یک هزار کیلومتر از شبکه برق فرسوده
استان به کابلهای خود نگهدار در حال اصالح هستند اما با اعتباراتی
تخصیصی و ابالغی کنونی شبکههای برق استان با توجه به گرانیهای چند
برابری اخیر قابل تقویت و اصالح نیست.

معاون عمرانی استاندار گیالن با اشاره به تفاهمنامه استان با سازمان
برنامهوبودجه در جهت اصالح شبکه برق گیالن ،گفت :تفاهمنامهای
بین استاندار گیالن ،شرکت توزیع برق استان و همچنین رئیس سازمان
برنامهوبودجه کشور در خردادماه منعقد و مطابق آن  ۸۰میلیارد تومان
اعالم شد که این هزینه اضطراری برای اصالح شبکه برق بود ،گرچه رقم
پیشنهادی پیش از افزایش قیمتهای اخیر برآورد شده بود و اکنون این رقم
پیشنهادی بسیار فراتر رفته است .اکبری مقدم با بیان اینکه بخشی از تعهد
سازمان برنامهوبودجه در تفاهمنامه تحققیافته ،خاطرنشان کرد ۱۵ :میلیارد
تومان از مبلغ کل تفاهمنامه به استان به جهت هزینههای اصالح توزیع برق
تخصیصیافته اما هنوز ابالغ اعتبار نشده است و برای شبکه انتقال(برق
منطقهای) نیز تاکنون اعتباری تخصیص نیافته است.
وی با اشاره به مساعدت دولت در جبران بخشی از خسارتهای برف به شبکه
انتقال و توزیع برق گیالن ،گفت :در پی جبران بخشی از خسارتهای ناشی

از برف سال گذشته نیز مجموعاً  ۲۰میلیارد (  ۱۰میلیارد تومان برای شرکت
توزیع و  ۱۰میلیارد تومان برای شرکت انتقال) به گیالن اختصاص یافت
درحالیکه  ۱۵۰میلیارد تومان برآورد هزینه به مرکز اعالمشده بود.
معاون عمرانی استاندار گیالن با بیان اینکه در شرایط کنونی تالش شده تا
شبکه برق پایداری در استان شاهد باشیم ،افزود :با امکانات فعلی در شبکه
توزیع و انتقال برق در تالش هستیم تا وضعیت برق در استان پایدار بماند
اما اگر برف سنگینی را مجددا ً در گیالن داشته باشیم قطعاً خاموشیها مکرر
خواهد بود.
اکبری مقدم با اشاره به تمهید مقدمات اندیشیده شده در جهت کاهش قطع
جریان برق در استان ازجمله در مواقع بحرانی ،گفت :بهتمامی فرمانداریها
ابالغشده تا درختان خطرآفرین حاشیه خطوط برق بهسرعت اصالح و
برچیده شوند تا از وارد آمدن خسارتهای احتمالی ناشی از برف جلوگیری
کند هرچند خود خطوط برق فرسوده نیز توان برف سنگین را ندارند.

فرماندار انزلی :

کارآفرینان در شرایط سخت صادقانه در کنار دولت ایستاده اند

گیالن امروز -فرماندار انزلی کارآفرینان را موتور محرکه جامعه در دستیابی
به توسعه پایدار دانست و گفت  :کارآفرینان در شرایط سخت اقتصادی که
کشور در آن قرار دارد صادقانه در کنار دولت ایستادند .به گزارش ایرنا،
اسماعیل میرغضنفری در جلسه تقدیر از کارآفرینان برتر شهرستان با بیان
اینکه تالشهای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی در این سالهای تحریم موجب
شد تا از این شرایط سخت با عزت گذر کنیم ،اظهار داشت  :اگر کمک این
قشر به اقتصاد نبود با مشکالت بسیاری در این عرصه روبرو می شدیم.
وی با بیان اینکه کارآفرینان در سالهای اخیر با اشتغالزایی از بسیاری
آسیبهای اجتماعی جلوگیری کردند ،خطاب به کارآفرینان افزود  :فضای

اشتغالی که شما با فکر خود ایجاد می کنید بسیار تاثیر گذار بوده و حضورتان
در عرصه تولید و کار به رشد و پویایی شخصیت افراد جویای کار کمک
شایانی کرده و می کند .میرغضنفری تصریح کرد  :شما با تزریق اعتماد به
نفس و حس موثر بودن در افراد موجب شده اید که جوانان به این نتیجه
برسند که با هر شرایط و تحصیالتی با ایده های خالقانه می شود کارآفرینی
کرد و همه چیز در مدرک خالصه نمی شود.
وی کار آفرینان را نمود اقتصاد مردم ساالر عنوان کرد و یاد آور شد  :عملکرد
شما موجب می شود جامعه به رشد و پویایی برسد و حضورتان در عرصه
های اقتصاد و سرمایه گذاری بسیار با ارزش است.

فرماندار انزلی کارآفرینان را بسیجیان عرصه کار و جهاد دانست و افزود  :هر
زمان که نظام به شما نیاز دارد در کنار مسئوالن و متولیان نظام قرار گرفتید
و امید است بتوانیم صادقانه پاسخگوی تالش های شما باشیم.
وی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران پشتوانه قوی و مردمی
آن دانست و افزود  :کارآفرینان؛ طبیبان و درمانگران حوزه اشتغال هستند و
امید است بتوانیم افراد را متوجه توانمندیهای شان کرده تا با شناختی که
از جامعه خود دارند ،برنامه ریزی و کارآفرینی کنند.
در پایان مراسم تقدیر از کارآفرینان برتر شهرستان بندرانزلی از  ۲۰نفر از کار
آفرینان با اهداء لوح و هدایایی قدردانی شد.

