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رئیس دانشگاه علوم پزشکی :

کرونای انگلیسی به گیالن رسید
گیالن امروز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی گیالن با اعالم مشاهده یک بیمار مبتال به کرونای جهش 
یافته انگلیسی در این استان گفت: تست کرونای یک خانم ۷۱ 
ساله اهل منجیل که همراه داماد خود به یکی از بیمارستان های 
البرز مراجعه کرده بود، از نوع جهش یافته انگلیسی گزارش شده 
سالگی  یک  در  ساالری  ارسالن  دکتر  ایرنا،  گزارش  به  است.  
بیماری کووید ۱۹ در گفت و گوی ویژه خبری از شبکه استانی 
افزود: تست ۱۲ نفر از  اعضای این خانواده را به انستیتو پاستور 

ارسال کرده ایم ضمن اینکه همه این افراد در قرنطینه هستند.
افزون بر ۳۲ هزار بیمار  اینکه طی یک سال اخیر  با اعالم  وی 
کرونایی در بیمارستان های استان بستری شدند، اظهار داشت: 
در این مدت حدود ۴۹ هزار بیمار کرونایی سرپایی تحت درمان 

قرار گرفتند.
وی خاطر نشان کرد: در این مدت افزون بر ۱۰۰ هزار تست پی 
سی آر و ۴۰ هزار تست رپید در مراکز فعال ۱۶ و ۲۴ ساعته 

خدمات جامع سالمت استان گیالن انجام شده است.
در  انگیسی  ویروس  موارد  مشاهده  به  اشاره  با  ساالری  دکتر 
کشور عنوان کرد : با توجه به اینکه شدت ابتال به این ویروس 
در مقایسه با کرونای معمولی بیشتر است باید تا مراقبت های 
پیش  از  بیش  پیشگیری  های  دستورالعمل  رعایت  و  بهداشتی 

مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن 
اظهار داشت: کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی پیشگیرانه از 
انتشار ویروس کرونا در اماکن عمومی تحت نظارت بهداشت ۱۵ 
تا ۲۰ درصد کاهش یافته در حالیکه بسیاری از اماکن از جمله 
حمل و نقل، بازار و مراسم های عروسی تحت نظارت ما نیست.

وی با بیان اینکه رعایت پروتکل های پیشگیری از انتشار ویروس 
با توجه به بروز  در سطح استان پایین است، خاطر نشان کرد: 
ویروس کرونای انگلیسی ، نگران خیز جدید بیماری هستیم لذا 
برای در امان ماندن ، رعایت پروتکل های بهداشتی جدی است.
دکتر ساالری در ادامه با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح شهید 
اظهار  گیالن  در  سالمند  هزار   ۳۰۰ غربالگری  ویژه  سلیمانی 
داشت: تاکنون ۱۸۰ هزار سالمند در اجرای این طرح غربالگری 
شدند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیاز به مراقبت داشتند 

و ۶۲۵ نفر تحت قرنطینه قرار گرفتند.
هم اکنون حدود ۳۶۰ بیمار مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان 

های استان گیالن بستری هستند.

علیرضا نوروزی بهمبری مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی گیالن شد

گیالن امروز- طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، علیرضا نوروزی 
بهمبری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گیالن شد.

فرهاد دژپسند در این حکم، با اشاره به تعهد، تخصص و تجارب 
ارزنده نوروزی و پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
اجرای  و  “پیگیری  چون  مواردی  وی،  انتصاب  برای  اقتصاد 
سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و مالی کشور”، “اعمال 
بهبود  “پیگیری  و  ذیحسابان”  عملکرد  و  مالی  امور  بر  نظارت 
بعنوان  را  گیالن”  استان  در سطح  کار  و  محیط کسب  مستمر 

برخی اولویت های کاری نوروزی تعیین کرده است.
بر این اساس، “پیگیری امور مولد سازی و دارایی های دولت”، 
“راهبری و مدیریت مرکز خدمات سرمایه گذاری و تهیه نقشه راه 
تامین مالی خارجی” و “پیگیری وصول و ارائه گزارش عملکرد 
درآمد های استان” از جمله دیگر اولویت های کاری مدیر کل 

جدید امور اقتصادی و دارایی استان گیالن است.
های  واحد  و  ها  سازمان  با  هماهنگی  و  “همکاری  همچنین، 
امور  وزارت  های  برنامه  و  اهداف  پیشبرد  در  استان  اجرایی 
دکتر  سوی  از  شده  تعیین  اولویت  دیگر  دارایی”  و  اقتصادی 

دژپسند برای مدیر کل جدید است.
در خاتمه حکم انتصاب “علیرضا نوروزی بهمبری” می خوانیم: 
با واحد  به خداوند متعال، ضمن هماهنگی  اتکال  با  امید است 
های ستادی و استانی در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی 
منشور  و  گرایی  اعتدال  قانونمداری،  اصول  رعایت  با  خویش 
اخالقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به جمهوری اسالمی ایران 

و ملت شریف ایران موفق و موید باشید.
التحصیل  فارغ  بهمبری”  نوروزی  “علیرضا  است،  گفتنی 
کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه 
شیراز و کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی است.
از جمله سوابق شغلی نوروزی “مدیر کلی امور اقتصادی و دارایی 
نیز  و  اداره کل”  اقتصادی همین  امور  معاونت  و  اردبیل  استان 
استانداری  ریزی  برنامه  معاونت  اقتصادی  امور  گروه  “ریاست 

گیالن” قابل ذکر است.
به  که  بود  این سمت  دار  عهده  عظیمی  سیدرضا  این  از  پیش 

عنوان معاون وزیر اقتصاد منصوب شده است.

ثبت چهار اثر میراث طبیعی گیالن 
در فهرست آثار ملی

گیالن امروز- معاون میراث فرهنگی گیالن از ثبت چهار اثر میراث 
طبیعی گیالن در فهرست آثار ملی خبر داد و افزود: آثار طبیعی ثبت 
شده شامل تاالب امیربکنده از توابع خشکبیجار، درخت سرخدار 
منطقه شفت، باغ فالحت یا ایستگاه تحقیقات گل وگیاه الهیجان، 
آبشار میالش اشکورات بودند که پرونده های آن ها مورد تایید قرار 

گرفتند.
به گزارش دیارمیرزا، ولی جهانی با اعالم این خبر گفت: در جلسه 
شورای سیاست گذاری ثبت میراث طبیعی وزارت میراث فرهنگی، 
استان  طبیعی  میراث  اثر  پنج  پرونده  صنایع دستی  و  گردشگری 
گیالن توسط معاونت میراث فرهنگی گیالن ارائه و با قرارگیری چهار 
مورد از آثار ارائه شده در فهرست آثار ملی موافقت شد و ثبت یک اثر 

نیز به طور مشروط مورد موافقت این شورا قرار گرفت.
ولی جهانی اضافه کرد: آثار طبیعی ثبت شده شامل تاالب امیربکنده 
از توابع خشکبیجار، درخت سرخدار منطقه شفت، باغ فالحت یا 
ایستگاه تحقیقات گل وگیاه الهیجان، آبشار میالش اشکورات بودند 
که پرونده های آن ها مورد تایید قرار گرفتند و پرونده قرق شوراب که 
مابین پیربازار و ضیابر واقع شده است مشروط به تکمیل اطالعات و 

ارائه مجدد در این شورا مورد مواقت اعضا واقع شد.
جهانی افزود: دو پرونده میراث طبیعی گیالن نیز به علت کمبود 
وقت در این جلسه مطرح نشده و مقرر گردید در جلسات آتی نسبت 

به بررسی آن ها اقدام شود.

رتبه برتر کشوری گیالن در اجرای 
طرح برخورد با توزیع کنندگان 

و خرده فروشان مواد مخدر
انهدام  به  اشاره  با  گیالن  استاندار  امروز-  گیالن 
۱۰۵ باند قاچاق مواد مخدر و افزایش ۴۵ درصدی 
کشفیات طی ۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته گفت: گیالن در اجرای طرح برخورد 
با توزیع کنندگان و خرده فروشان طی سال جاری با 
به  از چهار تن مواد مخدر کشف شده، موفق  بیش 

کسب رتبه برتر کشوری شده است.
ارسالن زارع در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر گیالن با اشاره به آسیب های اجتماعی 
مواد  کرد:  اظهار  مخدر  مواد  به  اعتیاد  از  ناشی 
از  بسیاری  بسترساز  به عنوان مؤلفه ای مهم،  مخدر 
برای  را  مشکالتی  که  بوده  اجتماعی  آسیب های 

توسعه و شکوفایی جامعه به وجود می آورد.
بررسی های علمی صورت گرفته و  به  اشاره  با  وی 
به موازات  اجتماعی  و  فرهنگی  اقدامات  مؤثر  نقش 
برنامه های مقابله ای در کاهش ابتال و تقاضا افزود: 
بازتوانی  و  درمانی  فرهنگی،  اقدامات  گسترش  با 
می توان آسیب های مبتالیان به این مواد افیونی را 

کاهش داد.
اجرای  گیالن،   در  دولت  عالی  نماینده  گفته  به 
۲۰۴ طرح پاک سازی نقاط آلوده در استان توسط 
پلیس مبارزه با مواد مخدر و نیز برنامه های مشابه 
مؤثر  اجتماعی،  تهدیدات  با  مقابله  توسط سپاه در 

بوده است.
قاچاق  باند   ۱۰۵ انهدام  به  اشاره  با  همچنین  وی 
طی  کشفیات  درصدی   ۴۵ افزایش  و  مخدر  مواد 
۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با  برخورد  طرح  اجرای  در  گیالن  کرد:  تصریح 
جاری  سال  طی  خرده فروشان  و  توزیع کنندگان 
نوع  از  مخدر کشف شده  مواد  تن  از چهار  بیش  با 
تریاک، هروئین، حشیش و شیشه، موفق به کسب 

رتبه برتر کشوری شده است.
مشارکت  و  همکاری  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
مقابله  موفقیت آمیز  طرح های  اجرای  در  مردم 
ظرفیت  از  بهره گیری  با  کرد:  بیان  مخدر  مواد  با 
و  اسالمی  شوراهای  اجرایی، سمن ها،  دستگاه های 
علمی  پژوهش های  و  یافته ها  اساس  بر  و  دهیاران 
و برنامه ریزی مدون نسبت به سبب شناسی و رفع 

مشکالت در نقاط آلوده اقدام شود.
وی ساماندهی معتادان از طریق روش درمان دادگاه 
مدار را یکی از طرح های پیشران در حوزه مبارزه با 
مواد مخدر دانست که استان های دیگر را ترغیب به 
امیدواری کرد  ابراز  و  الگو کرده  این  از  بهره مندی 
این  در  تقاضا  کاهش  و  بازتوانی  درمان،  شاهد  تا 

بخش باشیم.
همکاری  استمرار  ضرورت  بر  همچنین  زارع 
 ۱۶ ماده  اجرای  در خصوص  استان  شهرداری های 
قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر مراکز نگهداری 

از معتادان متجاهر تأکید کرد.

محدودیت تردد نوروزی 
در گیالن اجرا می شود

با  مقابله  ستاد  رئیس  جانشین  امروز-  گیالن 
کرونای گیالن گفت: محدودیت های تردد نوروز در 
استان  شهرهای  ویژه  به  کشور  شمالی  استان   سه 

گیالن اجرا می شود.
قاسم نژاد با بیان اینکه همه تابع سیاست های ستاد 
ملی مقابله با کرونا هستند عنوان کرد: با توجه به 
اینکه ایام پایان سال، تعطیالت ماه رجب، شعبان و 
نوروز را در ادامه داریم برنامه ریزی شده که قرارگاه 
سفرهای  برای  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  عملیاتی 
پیش رو دستورالعمل های مناسب را تهیه کند که از 
هفته آینده ابالغ و در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
 وی در مورد آزمون های استخدامی که دستگاه های 
اجرایی دارند هم اضافه کرد: در این مورد هم اعالم 
شده که رعایت دستورالعمل های بهداشتی ضروری 
ضوابط  و  دستورالعمل ها  این  به  توجه  با  و  است 
برای  را  الزم  اقدامات  که  هستند  مجاز  دستگاه ها 

برگزاری آزمون های مورد نظر انجام دهند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیالن از کنترل 
بیان داشت:  و  داد  شدید مراکز خرید عیدانه خبر 
اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشور و استان ها 
موظف هستند بر مراکز خرید عیدانه نظارت کنند، 
از طرفی در ماه رجب مراسم اعتکاف را داریم که 
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده که با توجه به 
طوالنی بودن حضور مؤمنان در محیط های بسته ما 

امسال بحث اعتکاف را نخواهیم داشت.
استان گیالن  با کرونا  جانشین رئیس ستاد مقابله 
با اشاره به اینکه فعالیت بازارها و دست فروشان هم 
تابع ستاد ملی مقابله با کرونا است و متعاقبا اعالم 
گیالن،  شمالی  استان  سه  در  کرد:  اذعان  می شود 
مشهد،  شهرهای  همچنین  و  گلستان  و  مازندران 
قشم  کیش،  بوشهر،  بندرعباس،  اصفهان،  شیراز، 
از  کلی  به شکل  مسافرپذیر  زرد  و حتی شهرهای 
محدودیت  نوروز  تعطیالت  برای  ملی  ستاد  طریق 

تردد اجرا می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن 
اعالم  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  اینکه  بر  تاکید  با 
کرده که ورود به شهرهای شمالی از جمله گیالن 
کرد:  خاطرنشان  می شود  تردد  محدودیت  شامل 
زمان تردد شبانه هم در شهرهای آبی، زرد، نارنجی 

و قرمز از ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد اعمال می شود.
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)ادامه از صفحه 1(
عباسی ادامه داد: »فرصت سه ماهه به طرف های غربی 
و آمریکایی ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام 
هیچ  آژانس  با  ها  تحریم  کامل  رفع  تا  باید  ما  بیفتیم، 
همکاری ای نداشته باشیم و اگر کاری بخواهند در سه ماه 
آینده انجام دهند، در چند سال گذشته انجام داده بودند.«

او در بخش دیگری از صحبت های خود به شدت از دولت 
انتقاد کرد و گفت: »کمیسیون انرژی در جریان هیچیک 
از تصمیمات دولت نیست، ما به این لجوج ها در سال ۹۴ 
اجازه دادیم برجام را اجرا کنند تا جامعه دوقطبی نشود، اما 
دیگر آن دوره تمام شد و برجام امتحان خود را پس داد و 

این خسارت محض نتیجه خود را نشان داد.« 
قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند

مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی )دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹( 
در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل 

آژانس بین المللی انرژی اتمی از این توافق انتقاد کرد. 
امنیت ملی و سیاست خارجی گفت:  رئیس کمیسیون 
»دولت متأسفانه مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری 
سازشکارانه،  پالس های  مرتب  و  است  زده  گره  آمریکا 
وادادگی و سازش پذیری را داد و همین موضوع دشمن 

را تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد و از قانون 
مجلس حساب نبرد، در حالی که این کار خالف نص صریح 
قانون بود که اگر طرف های مقابل ما تحریم ها را برداشتند و 
وظایفشان را اجرا کردند دولت باید به مجلس گزارش دهد 
و مجلس تصمیم گیر نهایی است که دولت مجددا تعهدات 

اجرایی را به اجرا بگذارد یا نه.«
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: »در قانون 
مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و 
مجازات هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول 
اجرای مفاد در نظر گرفته شد اما متاسفانه در قرارداد بین 
آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت های آژانس به دور از 
قانونی  را  ادامه نظارت ها  ادامه دارد. در واقع  چشم مردم 

کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.«
او با بیان اینکه »اگر قرار است مجلس شورای اسالمی قانونی 
برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه های آن نامشروع 
است«، گفت: »مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود 
پافشاری کند و براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی آقای 
رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در 
مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال 
و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.« رئیس 
کمیسیون امنیت ملی افزود: »امروز مجلس باید بایستد و 
بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک 
حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود 

هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا 
وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبال تصمیم 
گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد 
از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات 
با پالس های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و 
نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین 

مسیری را برود.« 

چرا ظریف و صالحی به آژانس اعتماد کردند
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی  حدادی  علی 
شوراهای مجلس هم از توافق دولت با آژانس انتقاد کرد 
و گفت: »امروز وظیفه نمایندگان نظارت بر اجرای دقیق 
و کامل مصوب مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم ها و صیانت از منافع ملی است.«
او افزود: »دولت نمی تواند و نباید با نقض قانون مقابل منافع 

ملی بایستد.«
»اقدام  گفت :  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
تشکیل جلسه  یازدهم که  امروز مجلس  مهم  و  موقع  به 
رسیدگی به بودجه کشور بود، با توجه به اهمیت موضوع 
بررسی بیانیه اخیر سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای آن بود که نمایندگان انقالبی یکپارچه و 
قانون  اصل ۷۷  قانون  اقدام خالف  این  مقابل  در  یکصدا 

اساسی بایستند ودولت هم باید پاسخگو باشدد.«
کجا  به  ظریف  و  صالحی  که  سؤال  این  طرح  با  حدادی 

اعتماد  چرا  که  دهند  توضیح  باید  »آنها  گفت:  می روند 
کردند؟ چرا امروز مجددا به غرب و آژانس بین المللی انرژی 

هسته ای اعتماد کردند؟«
عزیزی عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس  ابراهیم 
نیز  در واکنش به موافقتنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
انرژی  انرژی هسته ای کشور، گفت: »سازمان  و سازمان 
قانون  مفاد  آژانس  با  قانون  اقدامی خالف  در  ایران  اتمی 
این  و  کرده  نقض  را  ها  تحریم  لغو  برای  راهبردی  اقدام 
اقدام هیچ وجاهت قانونی ندارد، تفاهم دوجانبه ای تحت 
عنوان موضوعات فنی و موقت برای مجلس محلی از اعراب 

ندارد.«
تصویب معرفی متخلفان به قوه قضائیه 

در ادامه جلسه نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده 
۲۳۴ نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین 

از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد.
قوه قضائیه  به  ارجاع متخلفان  برای  رای گیری  ادامه  در 
صورت گرفت که نهایتا در جریان این رای گیری که کمتر 
از یک دقیقه طول کشید از ۲۳۹ نماینده حاضر، ۲۳۴ با 
شرکت در رای گیری و ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ 

رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند.
به این ترتیب مجلس رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی 
که در این توافق نقش داشته اند را به دستگاه قضایی به 

اتهام تخلف معرفی کرده است.

شکایت مجلس از رییس جمهور به خاطر توافق ایران و  آژانس بین المللی انرژی هسته ای 

توقف امور در ایستگاه اختالف قوا

رییس مجمع نمایندگان گیالن مطرح کرد: 

جای خالی طرح های بزرگ کشاورزی در گیالن
گیالن امروز- رییس مجمع نمایندگان گیالن از عملکرد بانک ها در قبال کشاورزان 
به شدت انتقاد کرد و با بیان اینکه طرح های بزرگ کشاورزی در گیالن اجرایی نشده 

است گفت: مردم از افزایش بی سابقه قیمت کود 
شیمیایی ناراضی هستند و توقع رسیدگی دارند.

رسول فرخی میکال در گفت وگو با شبستان با 
تاکید بر اینکه شالیکاران و کشاورزان از افزایش 
قیمت کود شیمیایی و سموم دفع آفات ناراضی 
هستند و توقع رسیدگی مسئوالن به این قضیه 
را دارند اظهار داشت: عملکرد بانک ها در قبال 
کشاورزان و برای اعطای تسهیالت کشاورزی به 

آنان اصال قابل قبول نیست.
رییس مجمع نمایندگان گیالن نامگذاری امسال 
معظم  مقام  توسط  تولید  جهش  سال  نام  به 
اینکه  با بیان  رهبری را مورد اشاره قرار داد و 
خودکفایی  و  اقتصادی  مباحث  روی  بر  ایشان 
کرد:جای  تصریح  دارند  ویژه ای  تاکیدات 
طرح های بزرگ کشاورزی در گیالن خالی است.

وی ادامه داد: متاسفانه بانک ها برای اعطای تسهیالت از کشاورزان درخواست می کنند 
سند ملک شهری ارائه کنند در حالی که یک کشاورز چنین امکانی برایش وجود ندارد 

و عمال دستش خالی می ماند.
فرخی میکال با اشاره به اینکه درخواست های غیرمعقول بانک ها برای اعطای تسهیالت 
به کشاورزان مشکالت زیادی را برای آنان ایجاد کرده است عنوان کرد: درخواست 
بانک ها برای ارائه سند ملک شهری موجب می شود کشاورز برای تهیه سند به دالالن 

مراجعه کند و بخشی از وام دریافتی را به آنان بدهد. 

نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس فراهم آوردن بسترهای الزم برای اینکه 
زمینی که کشاورز روی آن کار می کند به عنوان وثیقه مورد قبول واقع شود را راهکاری 
داخلی  تولیدات  از  حمایت  جهت  اساسی 
افزایش  و  خودکفایی  شد:  یادآور  و  دانست 
پشتیبانی  بدون  کشاورزی  بخش  تولیدات 

مؤثر از این بخش میسر نمی شود.
و  گذشته  سال  در  باران  شدید  بارش   وی 
همزمان با برداشت محصول برنج که خسارات 
مالی بسیار زیادی را متوجه شالیکاران گیالنی 
کرد را هم مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: 
جمله  از  کشاورزی  محصوالت  بیمه  اگر 
این  برنج به خوبی ترویج می شد االن شاهد 
برنجکاران  و  از آسیب دیدن کشاورزان  حجم 
گیالنی نبودیم.  عضو کمیسیون امور داخلی و 
شوراهای مجلس مبلغ خسارت پرداختی بیمه 
در مقایسه با ارزش محصوالت را بسیار ناچیز 
قلمداد کرد و بیان داشت: عالوه بر این مشکل، 
کشاورزان به علت اینکه آگاهی کامل و جامعی از این موضوع ندارند هر قراردادی را که 

در مقابلشان می گذارند و با هر شرطی که باشد را امضا می کنند.
بارندگی به مزارع برنج حوزه  رییس مجمع نمایندگان گیالن خسارت بسیار شدید 
انتخابیه الهیجان و سیاهکل را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه مشکالت موجود 
در مسیر بیمه کردن محصوالت کشاورزی باید برداشته شود خاطرنشان کرد: اکثریت 
اراضی شالیزاری آسیب دیده ما بیمه نبودند از طرفی به علت برخی مسائل مردم نیز 

تاکنون رغبتی برای بیمه کردن محصول خود نداشته اند.

چهره بهاری گیالن زمستانی می شود
مانده  ماه  یک  از  کمتر  امروز-  گیالن 
به بهار که در هوای معتدل یکماه اخیر 
سبز،  همیشه  سرزمین  این  گیالن  در 
به  و  کرده  تن  بر  حیات  جامه  درختان 
اما  اند  یافته  زینت  بهاری  های  شکوفه 
پیش بینی هواشناسی برای روزهای آتی 
بارش  از کاهش محسوس دما و  حاکی 

برف در استان است.
پیش  اداره  سرپرست  و  توسعه  معاون 
هواشناسی  کل  اداره  و  هشدار  بینی 
های  نقشه  اساس  گفت:بر  گیالن 
هواشناسی، سامانه ناپایدار بارشی و سرد 
از اواخر وقت سه شنبه وارد منطقه شده 
آن  پیامد  و  باشد  می  فعال  تا جمعه  و 
بارش برف در جلگه و ارتفاعات، وزش باد 

و کاهش دما است. شبنم هادی نژاد در گفت و گو با ایرنا افزود: نقشه های هواشناسی 
نشان دهنده فعالیت جریانات ناپایدار در منطقه است که طی روزهای دوشنبه و سه 
شنبه با تضعیف ناپایداری کاهش ابر و افزایش دما توام خواهد بود؛  اما  از سه شنبه 
بعد از ظهر و شب با نفوذ توده هوای سرد و بارشی؛  افزایش ابر، بارندگی و وزش باد در 

دامنه ها و بارش برف در ارتفاعات تا پایان هفته پیش بینی می شود.
به گفته وی، اواخر وقت سه شنبه تا چهارشنبه وزش باد نیز در برخی مناطق استان 

شدید یا خیلی شدید پیش بینی می 
شود.

وی تصریح کرد: از روز چهارشنبه  به 
افت  به  توجه  با  هفته  پایان  تا  تناوب 
بین  متوسط   طور  به  دما  محسوس 
هفت تا ۱۲ درجه سانتیگراد و  بارش 
روز  از  و  بود  خواهیم  استان  در  برف 
جمعه با تضعیف تدریجی ناپایداری ها 
به تدریج شاهد کاهش ابر و افزایش دما 

در هفته آینده خواهیم بود.
هادی نژاد ادامه داد: این سامانه بارشی 
از اواخر وقت جمعه بتدریج از منطقه 
خارج می شود اما هوای سرد تا صبح 

شنبه در منطقه استقرار دارد.
و  هشدار  بینی  پیش  اداره  سرپرست 
اداره کل هواشناسی گیالن اضافه کرد: بارش برف از روز چهارشنبه ابتدا در ارتفاعات و 
سپس در جلگه آغاز می شود که در برخی مناطق غربی، مرکزی و اطراف تاالب انزلی 
شدید است. وی اظهار داشت: آبگرفتگی، لغزش، رانش، کوالک و برف در ارتفاعات 
و دامنه ها و مناطق کوهستانی، کاهش دید، اختالل در تردد محورهای کوهستانی، 
خسارت به سازه ها و احتمال وقوع بهمن از جمله پیامدهای احتمالی فعالیت سامانه 

بارشی چهارشنبه تا جمعه است.


