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»موسیقی« ما دچار 

»نفوذ اختاپوسی« شده
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گیالن امروز- با توجه به شیوع ویروس انگلیسی در کشور و در پیش  بودن 
تعطیالت نوروزی، اعمال محدودیت در سفرهای نوروزی امری ضروری است 

اما ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز برنامه مشخصی برای سفرهای نوروزی ندارد!
به گزارش  پویا بیش از یکسال از شناسایی اولین موارد ابتال به کرونا در کشور 
می گذرد؛ اگرچه ایران تاکنون توانسته با اعمال برخی محدودیت ها و اجرای طرح 
شهید سلیمانی آمار ابتال به کرونا را کاهش دهد اما ورود نوع جهش یافته کرونا با 

منشأ انگلیسی به کشور، نگرانی زیادی برانگیخته است.
وزیر بهداشت انتقادات تندی به برخی مسئولین دولت داشت؛ وی با انتقاد از 
کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، تصریح کرد: » به شدت 
گله مندترم از آنهایی که با پروتکل شکنان برخورد نمی کنند؛ فقط ما ته رودخانه 
زخمی و جنازه جمع می کنیم خب به جای وزیر بهداشت، مدیرکل مرده شورخانه 
بگذارید. وزیر بهداشت برای چه می خواهید؟ ویروس جهش یافته، مهاجم تر است. 
فکر نکنید انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف نظام سالمت جهان را دارد. انگلیس 
یکی از نظام های بسیار مقتدر سالمت را دارد، آلمان در مسائل بهداشتی و درمانی 
کشور کمی نیست اما به زانو درآمد. نه گستردگی اقلیم ما را دارند، نه کم پولی 
و کم بضاعتی اقتصادی ما را دارند. داریم فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان 

می کند چرا گوش نمی کنید؟«
گالیه مندی وزیر بهداشت از عدم رعایت پروتکل ها در حالی صورت گرفته است 
که تعطیالت نوروزی در پیش است و به نظر می رسد ستاد ملی مقابله با کرونا 

هنوز برنامه مشخصی برای اعمال محدودیت در سفرهای نوروزی ندارد.
در همین راستا  ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با بیان این که درباره 
ممنوعیت سفر های نوروزی پیشنهاداتی شده اعالم کرد که هنوز تصمیمی در این 

مورد گرفته نشده است.

این تأخیر و تعلل ستاد ملی مقابله با کرونا در اعمال محدودیت  در سفرهای 
نوروزی در حالی است که مدیرعامل راه آهن از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای 

نوروزی خبر داده است.
و  نمی شود  قطار ختم  بلیت های  فروش  به پیش  تنها  نوروزی  البته سفرهای 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به برنامه ریزی ها برای سفرهای 

احتمالی نوروزی و فعالیت احتمالی تورهای گردشگری اشاره کرده است!
وزیر کشور نیز با بیان این که مقرر شد برای ایام نوروز طرح ویژه ای ارائه شود 
درباره جزئیات این طرح گفت: »مقرر شده نظارت بر تردد در جاده ها به ویژه 
اتومبیل هایی که افراد مثبت در آنها حضور دارند با اتصال سیستم نیروی انتظامی 

به وزارت بهداشت انجام شود.
این اظهارات رحمانی فضلی با واکنش عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی روبرو شد؛ وی ضمن تأکید بر لزوم اعمال محدودیت در سفرهای 
نوروزی به تسنیم گفت: »نظارت بر حضور افراد کرونا مثبت در جاده ها و ترددهای 
نوروزی مستلزم این است که از افراد تست گرفته شود و اگر این امر به این 
معناست که هر کس که بخواهد وارد جاده شود باید تست کرونا بدهد و هزینه 

این تست را پرداخت کند، چنین اتفاقی، نوعی »کاسبی« خواهد بود.«
با گذشت مدت زمان زیادی از شیوع کرونا در کشور، به نظر می رسد که ستاد ملی 
مقابله با بیماری کرونا هنوز حاضر نیست از تجارب گذشته کشور در بحث مقابله با 
کرونا عبرت بگیرد. ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در بسیاری از تعطیالت سال، 
اقدام به اعمال محدودیت در تردد نکرد و این مسئله به هجوم بسیاری از مسافران 
به نقاط مختلف کشور و افزایش شمار مبتالیان انجامید. سعید نمکی در همین 
راستا گفت: »اپیدمی کرونا را در دموکراتیک ترین کشورها نیز با خواهش و تمنا 

جمع نکردند و جاهایی باید از قانون استفاده شود.«

سفرهای نوروزی هیزم آتش 
شیوع کرونا می شود؟

گیالن  استان  در  مرغ  روزانه  توزیع 
یافت افزایش  تن   ۲۶۰ به 

رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان مصنوعات 
و فرآورده های چوبی شهرستان رشت:

برگزاری و برخی عناوین نمایشگاهی 
مبلمان، ملتهب کردن بازار است

استاندار گیالن:

پروژه های عمرانی با پیشرفت ۷۰ درصد 
زودتر به مردم تحویل داده شود

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 344221۷۷       فکس: 34422۰44

امام جمعه رشت: 

ایران قدرت اول حفظ تمامیت ارضی در منطقه است
گیالن امروز -  نماینده ولی فقیه در گیالن و امام جمعه رشت گفت: 

ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  امروز 
در  ارضی  تمامیت  حفظ  اول  قدرت 

منطقه است
آیت اهلل رسول فالحتی در اولین همایش 
ملی بررسی ابعاد مختلف دستاوردهای 
با  تاالر حکمت رشت  در  مقدس  دفاع 
بیان اینکه دفاع مقدس زیباترین دوره 
در تاریخ ایران است، اظهار داشت: نگاه 
ایران  تاریخ  در  مقدس  دفاع  به  عمیق 
باستان و ایران پس از اسالم نشانگر این 
است که  هیچ دوره ای به زیبایی تاریخ 
اسالمی  انقالب  دوره  در  مقدس  دفاع 
نیست. وی با بیان اینکه ایران در سایه 

جنگ هشت ساله دفاع مقدس توانست به تقویت استعدادهای داخلی خود 
بپردازد، خاطر نشان کرد: بررسی حادثه بزرگ دفاع مقدس یکی از برنامه 

های عمده نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
نماینده ولی فقیه در گیالن با تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی بیان 
داشت: ایستادگی مردم ایران در برابر قدرت های سلطه گر جهانی از جمله 

دستاوردهای بزرگ و ارزشمند دفاع مقدس است،
وی با یادآوری کمک های خودجوش 
مردم در جریان شیوع بیماری کرونا 
خاطر نشان کرد: بسیج همگانی در 
ویژه  به  مردمی  راستای کمک های 
از دیگر  نیز  بیماری کرونا  در شیوع 

دستاوردهای دفاع مقدس است.
آیت اهلل فالحتی تشکیل گروه های 
دفاع  دستاوردهای  از  را  جهادی 
مقدس برشمرد و اظهار داشت: بسیج 
از درون  همگانی مردمی خودجوش 
می  حوادث  با  مقابله  برای  جامعه 

تواند کمک حال دولت ها باشد.
ابعاد  بررسی  ملی  همایش  اولین 
رصد  هدف  با  شنبه«  »سه  امروز  مقدس   دفاع  دستاوردهای  مختلف 
دستاوردهای همه جانبه هشت سال دفاع مقدس، کالبد شکافی مدیریت 
هشت سال دفاع مقدس و ارایه راهکارهایی برای برون رفت از مشکالت 
و تنگناهای کشور و انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان در دانشگاه 

گیالن برگزار شد.

گیالن امروز -  مدیرکل پارک علم و فناوری گیالن از تغییر خط تولید 
محصوالت  گفت:  و  داد  خبر  کرونا  شیوع  دوران  در  فناور  شرکت های 

حوزه  در  گیالن  فناور  شرکت های 
صادر  دیگر  کشورهای  به  کرونا 

می شود.
علی باستی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در  رشت ، اظهار داشت: با 
شیوع کرونا شرکت های دانش بنیان 
زمان  کوتاه ترین  در  گیالن  فناور  و 
محصوالت  به  را  خود  تولید  خط 
و  ماسک  مانند  شرایط  با  متناسب 
مواد ضدعفونی و سایر موارد تغییر 

دادند.
مدیرکل پارک علم و فناوری گیالن 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح 

احتمال کمبود تخت های بیمارستانی در بستری بیماران کرونایی وجود 
داشت یکی از شرکت های دانش بنیان ونتیالتور تک نفره ای را طراحی کرد 

که فرد می تواند در منزل به راحتی از آن استفاده کند.
دستگاه  رودسر  در  شرکت ها  از  یکی  همچنین  داشت:  عنوان  باستی 
تصفیه کننده و ضدعفونی کننده هوا را طراحی کرده و ساخت که می تواند 
ویروس کرونا را در سطوح از بین ببرد که حتی در این حوزه صادرات نیز 

دارد.
با اشاره به فعالیت های فناوران در  مدیرکل پارک علم و فناوری گیالن 
نرم  فناور  شرکت های  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  کرونا  شیوع  دوران 
افزارهایی را طراحی کردند که دانش آموزان و دانشجویان بتوانند به راحتی 

از امکانات آموزش در منزل استفاده کنند.
باستی با بیان اینکه در این دوران سامانه»بیهین« برای ترغیب شهروندان 
در جهت خرید از منزل طراحی شد 
شرکت ها  از  تعدادی  داشت:  ابراز 
می تواند  که  دادند  ارائه  محصوالتی 
هزینه  حداقل  با  را  خرید  سامانه 
قرار  مغازه داران  اختیار  در  اینترنتی 

دهد.
وی با بیان اینکه هنوز زیرساخت های 
نیست  کافی  حوزه  این  در  موجود 
به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
ممنوعیت  و  موجود  تحریم های 
خارجی،  خریدهای  از  برخی 
کشور  سراسر  دستگاه های  استفاده 
از ظرفیت های مجموعه دانش بنیان 
پارک  اینکه  بیان  با  فناوری گیالن  و  علم  پارک  یافت. مدیرکل  افزایش 
علم و فناوری گیالن بیش از 600 محصول را عرضه می کند عنوان داشت: 
نکته حائز اهمیت این است که سازمان های دولتی برای رفع نیازهای خود 

می توانند به پارک های علم و فناوری مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه در این مدت با برگزاری نمایشگاه و راه اندازی فن 
بازار در حوزه آشنایی دستگاه ها با محصوالت فناوران اقدام کردیم گفت: 
این پارک در شبکه ای از پارک های علم و فناوری سراسر کشور قرار دارد 
و سازمان های  دولتی سراسر کشور می توانند محصوالت مورد نیاز خود را 
از این شبکه دریافت کنند که باید در این زمینه نیز زیرساخت های الزم 

فراهم شود.

مدیرکل پارک علم و فناوری گیالن :

محصوالت شرکت های فناور گیالن در حوزه کرونا به کشورهای دیگر صادر می شود

تهدید تولید ملی با انتشار اخبار کذب
گیالن امروز -  به دنبال انتشار خبری در رسانه های فارسی زبان بیگانه مبنی 
بر سرطان زا بودن محصوالت کلوچه نادری به نقل از یک نشریه آلمانی، پس 

از بررسی ها و آزمایشات الزم، سالمت این 
محصول، بار دیگر تایید شد.

روابط  از  نقل  به  نیوز  ریال  گزارش  به 
عمومی باشگاه توسعه کسب و کار یونسکو،  
پس از انتشار خبری در رسانه های فارسی 
بودن  زا  سرطان  بر  مبنی  بیگانه  زبان 
محصوالت کلوچه نادری به نقل از یک 
نشریه آلمانی، این محصول مجددا مورد 
بررسی و آزمایش  قرار گرفت. با بررسی 
دقیق و علمی نمونه ها در آزمایشگاه های 
از  بعد  از کشور و  مرجع داخل و خارج 
دریافت نتیجه آزمون و تاییدیه سالمت 
از مراجع ذی صالح، بر اساس مستندات 

مطلبی که پیشتر در خصوص سرطان زا بودن این محصول مطرح شده بود، 
رد می شود. مدیرکل نظارت برغذا و نوشیدنی سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ 
به اطالعیه سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد: تمام محصوالت صادراتی از 

ایران مطابق با مقررات سازمان جهانی بهداشت ُکدکس codex مواد غذایی 
و سازمان غذا و دارو ایران تولید می شوند.

در واکنش دیگر دکتر ربابه شیخ االسالم 
رئیس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی 
اساس  بر  کرد:  اعالم  ایران  سالمت 
انجام  آزمایشات  و  بازرسی ها  مستندات، 
آالینده های  فاقد  محصول  این  شده، 
میکروبی و شیمیایی مضر برای سالمت 

انسان بوده و مصرف آن ایمن است.
غذایی  صنایع  و  علوم  انجمن  همچنین 
ایران ضمن رد ادعای نشریه آلمانی صحت 
و سالمت محصوالت این شرکت را تایید و 
بر این اساس سالمت مصرف کنندگان را 

در حاشیه امنیت غذایی دانست.
کمیسیون  کار  و  کسب  توسعه  باشگاه 
ملی یونسکو-ایران در سال جهش تولید ملی و در راستای حمایت از تولید 
کنندگان  و کمک به توسعه زیر ساخت های علمی ، آموزشی و فرهنگی آنان 

تاسیس شد که شرکت کلوچه نادری عضو این باشگاه است.

مجتمع تجاری نیمه کاره آستارا به سرمایه گذار جدید واگذار می شود
گیالن امروز -  مسئول واحد حقوقی شهرداری آستارا اعالم کرد: مجتمع 
تجاری نیمه کاره که به جای سینما سوخته سابق بنا شده به دلیل متعهد 
نبودن مجری و سرمایه گذار به تکمیل پروژه، راکد مانده است و این طرح 

طی مزایده عمومی به سرمایه گذار جدید واگذار خواهد شد.
اکبر پوربایرام روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص 
تجاری  ساختمان  گفت:  کاره  نیمه  تجاری  ساختمان  تکلیف  تعیین 
جایگزین سینما سوخته در مرکز شهر آستارا از سال ۸۴ به صورت پروژه 
مشارکتی بین شهرداری و سرمایه گذار بخش خصوصی در حال ساخت 
و طبق  خود  تعهدات  به  گذار  سرمایه  نکردن  عمل  به  توجه  با  و  است 
حکم خلع ید صادره از سوی دستگاه قضایی، حق ادامه عملیات اجرایی از 

سرمایه گذار ساقط شده است.
وی با اعالم اینکه تکمیل این پروژه را به بیش از ۱0 سرمایه گذار ساکن 
اردبیل، تبریز، رشت و تهران پیشنهاد داده ایم، گفت: متاسفانه هیچکدام از 
سرمایه گذاران به دلیل رکود اقتصادی،  اطمینان نداشتن از بازگشت کامل 

سرمایه و احتمال ضرر و زیان تمایلی به پذیرش پروژه نداشتند.
او ادامه داد: سرمایه گذار ساختمان تجاری بعد از سال ها معطلی پروژه 

در اواخر سال ۹6 پیگیر تکمیل آن بود و با صالحدید مسئوالن فرصتی 
اینکه  وجود  با  و  نکرد  عمل  خود  تعهد  به  اما  شد  داده  وی  به  یکساله 
ساختمان حدود 6۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد با پیگیری شهرداری 

حکم خلع ید از دادگستری صادر شد.
مسئول واحد حقوقی شهرداری آستارا حرف و حدیث های رایج در افکار 
عمومی در خصوص دالیل معطلی ساختمان تجاری را غیرمستند و عامیانه 
خواند و با اشاره به مشکالت جذب سرمایه گذار از عزم راسخ شهرداری 

برای تحویل پروژه به سرمایه گذار توانمند خبر داد.
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( در آستارا در سال ۹6 با انتشار گزارشی 
با تیتر »مجتمع تجاری نیمه کاره آستارا ۱2 ساله شد« علت اطاله احداث 
این ساختمان را پیگیری کرده بود و شهرداری از نبود اراده الزم در مجری 
پروژه برای تکمیل آن و تصمیم شهرداری برای اجرای حکم خلع ید خبر 

داده بود.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب 
استان گیالن و مرز جمهوری آذربایجان واقع شده و مرکز آن از مناطق 

گردشگرپذیر ایران است.


