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خبر
معاون استاندار گیالن:

بانک ها جدیت بیشتری برای 
کمک به تولید داشته باشند

گیالن  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  امروز-  گیالن 
آنها  به  بانک ها،  از منابع  استان  بهره مندی  اهمیت  به  اشاره  با 
تأکید کرد که برای کمک به تولید و اشتغال جوانان بویژه تحصیل 

کردگان دانشگاهی، جدیت بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایلنا ، آرش فرزام صفت در جلسه کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان با تأکید بر اینکه مصوبات این کارگروه به طور 
مستمر پایش و موارد مهم استنکاف بانک ها از پرداخت تسهیالت 
به کارگروه ماده 62 هیأت خبرگان بانکی ارجاع می شود، اظهار 
قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  خوشبختانه  داشت: 
تصمیمات خوبی برای امهال بدهی واحدهای تولیدی به دستگاه 
اند که همه این تصمیمات در راستای  ها و بانک ها اتخاذ کرده 

کمک به تداوم تولید و اشتغال بنگاه هاست.
تولیدی قبل  داریم مشکالت واحدهای  انتظار  اینکه  بیان  با  وی 
کارگروه  ارکان  به  و  برررسی  ها  دستگاه  در  بحران  به  تبدیل  از 
ارسال گردد، ادامه داد: در کنار حفظ واحدهای تولیدی موجود، 
باید سعی کنیم واحدهای غیرفعال و نیمه فعال مجددا به چرخه 

تولید بازگردند.
معاون استاندار گیالن خواستار تالش بیشتر از سوی بانک هایی 
شد که منابع خوبی در استان دارند اما حدود نیمی از این منابع را 

در استان مصرف نکرده اند.
از نقش بانک های خصوصی نباید غافل شد  افزود:  فرزام صفت 
و وظیفه این بانک ها خدمت به مردم استان گیالن است که در 
رأس این خدمات، کمک به تولید و اشتغال جوانان تحصیل کرده 

استان است.
و  رسیدگی  استان  تولیدی  واحد  مشکالت شش  جلسه  این  در 

تصمیماتی برای حل مشکالت آنها اتخاذ شد.

افزون بر ۱۷ میلیارد تومان 
تسهیالت کرونا به اهالی 

فرهنگ و هنر گیالن پرداخت شد
گیالن امروز - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن از پرداخت 
افزون بر ۱۷ میلیارد تومان تسهیالت کرونا به اهالی فرهنگ و هنر 

گیالن معادل 6۷ درصد مبلغ مصوب شده خبرداد.
به گزارش  شبستان  »فیروز فاضلی« با اشاره به تمدید مهلت ثبت 
نام برای دریافت تسهیالت کرونایی اصحاب فرهنگ و هنر تا ۱۵ 
اسفند اظهارداشت: این تسهیالت ۱2 درصدی در سه سقف ۱6، 

هشت و 6 میلیون تومانی پرداخت می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با بیان اینکه به کارفرمایان 
دارای کد کارگاه به ازای هر کارمند یا کارگر شاغل در بنگاه ۱6 
هشت  خویش فرما  کارفرمایان  افزود:  می شود  پرداخت  میلیون 
میلیون تومان و آزادکاران فاقد بیمه 6 میلیون تومان تسهیالت 
میلیون   ۴۳۰ و  میلیارد   ۱۷ پرداخت  از  وی  می کنند.   دریافت 
تومان تسهیالت کرونایی به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه از ابتدای 
این تسهیالت برای اشتغالزایی و  تا کنون خبرداد و گفت:  سال 
جبران خسارت هزار و ۷66 نفر در قالب پرونده های خویش فرما، 
کارگاه رسمی و غیر رسمی )فاقد بیمه( در رسته اصلی مراکز و 

مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای پرداخت شد.
تسهیالت  تومان  میلیارد   2۵ سهم  تصویب  به  اشاره  با  فاضلی 
کرونایی برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان، اذعان کرد : 
این تسهیالت برای جبران خسارت های وارده به کسب و کارهای 
ناشی از محدودیت  ها و بیکاری  های تحمیلی مستمر از کرونا است 

که تا کنون 6۷ درصد این مبلغ، جذب و پرداخت شده است.
وی در پایان از متقاضیان خواست تا هرچه زودتر نسبت به ثبت نام 

در سامانه کاراkara.mcls.gov.ir   اقدام کنند.

بیش از 2 میلیون و 540 هزار خدمت 
در شرکت گاز استان گیالن انجام شد

گیالن امروز- شرکت گاز استان گیالن با ارائه کلیه خدمات گاز 
از طرق حضوری و غیرحضوری و ثبت بیش از 2 میلیون و ۵۴۰ 
موجبات  است  توانسته  امسال  زمستان  و  پاییز  در  خدمت  هزار 

رضایتمندی مشترکین گاز را فراهم نماید.
انجام  اعالم  با  گیالن  استان  گاز  مدیرعامل شرکت  اکبر  حسین 
بیش از 2 میلیون و ۵۴۰ هزار خدمت گاز در پاییز و زمستان سال 
جاری در این شرکت اظهار داشت: این خدمات از راه های دفاتر 
پیشخوان، حضور در ادارات، سایت اینترنتی، نرم افزار موبایلی و 
گاز  مدیرعامل شرکت  است.  ارائه شده  مشترکین  به  گویا  تلفن 
به  الکترونیک  خدمات  ارائه  های  درگاه  گسترش  گیالن  استان 
مردم را ضروری دانست و گفت: با شیوع بیماری کرونا در استان، 
این شرکت کلیه خدمات مرتبط با گاز را به صورت الکترونیکي و 
غیرحضوری به مشترکین محترم ارائه می کند و در همین راستا 
در پاییز و زمستان امسال بیش از ۱ میلیون و ۵2۰ هزار خدمت 
از طریق سایت، نرم افزار موبایلی و تلفن گویا به ثبت رسیده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش روزافزون استفاده از تلفن های 
با  هوشمند توسط مردم، تصریح کرد: شرکت گاز استان گیالن 
ساخت، اصالح و به روزرسانی مستمر نرم افزار موبایلی )اپلیکیشن( 
خود و پاسخگویی به انجام بالغ بر ۵۰۰ هزار خدمت در مدت کمتر 

از 6 ماه توانسته است به نیازهای مشترکین محترم پاسخ دهد.
حسین اکبر با بیان این موضوع، اظهار داشت: مشترکین محترم 
www. می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی گاز گیالن به آدرس

nigc-gl.ir و یا  از طریق اپلیکیشن بازار نسبت به دریافت نرم 
افزار خدمات گاز گیالن اقدام نمایند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن بیان کرد: به جهت اهمیت ویژه موضوع خدمت رسانی به 
مردم، گزارش خدمات ارائه شده به مشترکین در بخش های دفاتر 
پیشخوان، حضوری و الکترونیکي بصورت ماهیانه دریافت و مورد 
تحلیل و پایش قرار گرفته و نسبت به شناسایی مشکالت و رفع 

هرچه سریع تر آنها اقدام الزم صورت می گیرد.
وی در خاتمه بار دیگر از مردم و مشترکین گاز درخواست کرد 
تا حتی االمکان از حضور در ادارات گاز خودداری کرده و خدمات 
مورد نیاز خود را از طریق غیرحضوری به ثبت رسانند تا با این 
و هزینه صرفه  از گسترش کرونا، در وقت  کار ضمن جلوگیری 

جویی شود.
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استاندار گیالن:

پروژه های عمرانی با پیشرفت ۷۰ درصد زودتر به مردم تحویل داده شود
گیالن امروز- استاندار گیالن با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی 
برای حفاظت از محیط زیست به ویژه در مواقع بروز حوادثی همچون آتش سوزی ها 

های  طرح  و  عمرانی  پروژه های  که  کرد  تأکید 
به  زودتر  پیشرفت ۷۰ درصد،  بر  افزون  اقتصادی 

مردم تحویل داده شود.
 ارسالن زارع در مراسم تکریم و معارفه فرمانداران 
سابق و جدید شهرستان سیاهکل با بیان اینکه در 
سایه انسجام، وفاق، همدلی و مشارکت همه جانبه 
در رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دوره سخت 
و دشوار مقابله با کرونا نیز سپری می شود، ادامه داد: 
پس از غلبه بر بیماری؛ در این مناطق مجدداً شاهد 
حضور پررنگ گردشگران و رونق کسب و کار ناشی 

از خدمات بخش گردشگری خواهیم بود.
بر  عالوه  دولت  اقدامات  از  یکی  گیالن  استاندار 
پرداختن به مسائل اقتصادی و معیشتی را ایجاد 
امید بین مردم و همچنین افزایش نشاط اجتماعی 
در جامعه عنوان و خاطرنشان کرد: این مناطق از 

دیرباز شاهد برگزاری جشنواره های گوناگون بومی و محلی به ویژه در منطقه 
دیلمان بوده که در چنین شرایطی، با استفاده از بستر فضای مجازی باید برگزار 
شود تا شاهد پویایی اجتماعی و افزایش نشاط در شهرستان باشیم. وی شاخص 
جمعیتی را یکی از مولفه های مهم و قانونی در اختصاص اعتبارات شهرستانی 
عنوان کرد و گفت: به سبب ظرفیت های متعددی که شهرستان سیاهکل دارد ، در 
دولت تدبیر و امید اقدامات همدالنه خوبی با فعالیت دستگاه های اجرایی صورت 
گرفته است.  استاندار گیالن با بیان اینکه عالوه بر جمعیت، شاخص وسعت هم 
بعنوان مولفه اختصاص اعتبار باید درنظرگرفته شود، افزود: باتوجه به اینکه امروز 
انجام هر فعالیتی در کنار استمرار همراهی ها، نیازمند اعتبار است و در شاخص 
وسعت و شرایط جغرافیایی، سیاهکل متفاوت از سایر شهرستان هاست که در این 

خصوص پیشنهاداتی به سازمان های ملی داده شده که امیدواریم اصالح شود.

وی احیاء واحدهای راکد تولیدی و بازگشت کارخانجات تعطیل به چرخه تولید به 
ویژه طی دو سال اخیر را همواره جزء اهداف مهم دولت دانست و با اشاره به اینکه 

واحدهای تملیک شده بانک ها مقرر شده به چرخه فعالیت برگردند، اظهار داشت: 
توجه به این واحدها و حمایت از بخش خصوصی برای رونق اشتغال و فعالیت های 
اقتصادی مورد تأکید است و در این راستا از هر ظرفیتی که زمینه اشتغال را فراهم 
کند ضمن استقبال، حمایت هم می کنیم.  استاندار گیالن با اشاره به اینکه فعالیت 
صنایع تبدیلی و شیوه های مدرن کشاورزی طی سالیان اخیر در این شهرستان با 
اقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران مواجه شده، افزود: بایستی در مسیر تحقق این 
مهم؛ ضمن راه اندازی واحدهای جدید و ایجاد اشتغال، حفاظت از محیط زیست 
و منابع طبیعی به طور اصولی مورد توجه باشد. نماینده عالی دولت در گیالن به 
پیش بینی هواشناسی مبنی بر احتمال بارش برف و باران در مناطق مختلف استان 
طی روزهای آتی اشاره و بر لزوم آماده باش تمامی دستگاه های خدمات رسان 
تأکید و تصریح کرد: تأکیدم به فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه های استانی 

و شهرستانی این است که به صورت میدانی پای کار باشند و از تمامی امکانات و 
ظرفیت ها برای خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.

 زارع به همراهی های خوب مردم هنگام بروز آتش 
سوزی ها اشاره و بهره گیری از این ظرفیت ها را جزء 
انتظارات خود از فرماندار جدید عنوان کرد و گفت: 

حفاظت از محیط زیست از اولویت های ماست.
وی به قرارداشتن در آستانه فصل زراعی جدید اشاره 
کرد و از کشاورزان سخت کوش گیالنی خواست که 
از فرصت بارش  نعمت الهی استفاده بهینه کرده و 

مزارع خود را شخم زمستانه بزنند.
استاندار گیالن به درپیش بودن مهمترین رویداد 
سیاسی و اجتماعی سال آینده نیز اشاره و اضافه 
کرد: برگزاری انتخابات با سالمت و امنیت کامل، 
زمینه ساز افزایش اعتماد است و باید برای حضور 
گسترده مردم در این مشارکت بزرگ، بسترسازی 
های الزم صورت گیرد  چراکه صندوق آراء تضمین 
حفظ این نظام است. استاندار گیالن با بیان اینکه 
همکاری شایسته اعضای شورای اداری در بخش های مختلف مورد انتظار است، 
بر  افزون  اقتصادی دارای  از واحدهای  نیز شماری  گفت: پروژه های عمرانی و 
پیشرفت ۷۰ درصدی را با اهتمام مضاعف، هرچه زودتر و حتی قبل از هفته دولت 
پیش رو به بهره برداری رسانده و به مردم تحویل داده شود. وی استفاده حداکثری 
از مشارکت مردم، ظرفیت جوانان و سمن ها برای پیشبرد امور و اهتمام به جلب 
رضایت آنان، تعامل و همکاری با ائمه جمعه، نماینده مجلس و نخبگان شهرستان 
و تالش پرانگیزه تا آخرین روز مسئولیت را جزء انتظارات خود از فرماندار جدید 

شهرستان سیاهکل عنوان کرد.
از تالش های محمود صوفی در دوران تصدی  با قدردانی  این مراسم  پایان  در 
فرمانداری سیاهکل، رحمت حیدری نژاد به عنوان فرماندار جدید این شهرستان 

معرفی شد.

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

برگزاری و برخی عناوین نمایشگاهی مبلمان، ملتهب کردن بازار است
  گیالن امروز- در یک ماهه قبل از اسفند شرکت نمایشگاهی 
مرکز گیالن دو نمایشگاه با عنوان نمایشگاه مبلمان و نمایشگاه 
مبلمان و خانه مدرن را توسط مجریان نمایشگاهی برگزار کرد که 
چون از گذشته دغدغه و  نگرانی اتحادیه درودگران  و  مبلسازان 
خالء واحدهای بومی در این نمایشگاه ها و بعضا تقارن برگزاری 
نمایشگاه ها همزمان با فرارسیدن بازار نوروزی بود ، این نمایشگاه 
از اسفند ماه  اتحادیه و شرکت نمایشگاهی قبل  با همکاری  ها 
طی فاصله دو تا سه هفته ای که  با استقبال واحدهای تولیدی و 
صنفی داخلی همراه بود  برپا شد. ضمن اینکه سیاست اتحادیه و 
نمایشگاه این بار مستقر کردن کارشناس باتجربه اتحادیه  جهت 
حمایت از مصرف کننده بود که این دو نمایشگاه تجربه خوبی 
از تعامل، همکاری و رفع دغدغه اتحادیه برای حمایت از محیط 
به همراه  را  استان  اصناف   و  تولیدی  و واحدهای  و کار  کسب 

داشت.
اما اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان مصنوعات و فراورده های 
نو  بودن سال  نزدیک  به  با توجه  ماه  اسفند  برای  چوبی گیالن 
برگزاری  روی  ای  ویژه  حساسیت  مردم  نوروزی  های  خرید  و 
نمایشگاه با عنوان مبلمان را داشته است چرا که اعتقاد بر این 
است اصناف در یک سال گذشته آنچنان بار مشکالت و سختی 
دوش  بر  را  کووید ۱9  ویروس  و  اقتصاد  بر  حاکم  شرایط  های 
کشیده اند که هر بی تدبیری و یا تحمیل بار اضافه بر دوش شان 

می تواند موجب به کما رفتن آن ها شود .
با  رشت  های  خیابان  از  برخی  در  بنرهایی   اخیر  روز  در چند 
عنوان برگزاری نمایشگاه کاالی ایرانی – خانه ایرانی در معرض 

دید عموم گذاشته شده است که  تبلیغ اولین عنوان کاالهای این نمایشگاه 
بازار  بودن  پیش  در  با  نمایشگاه   مجری  که  حالی  در  است  بوده  مبلمان 
با  به اعضای خود  اتحادیه نسبت  از حساسیت  خریدهای نوروزی و اطالع 
هدف منفعت طلبی دست به چنین اقدامی زده است ، اقدامی که می تواند 
بازار مبلمان رشت را که بزرگترین بازار تولید و اصناف شمال ایران است 

ملتهب کند.
در این رابطه رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان مصنوعات و فراورده 
های چوبی گیالن با ابراز گله مندی از برخی  مجریان  نمایشگاهی که منافع 
خود را بر منافع عموم ترجیح می دهند  با خطاب قرار دادن آنان در زمینه 

عدم ایجاد التهاب در بازار در آستانه سال نو گفت :

اعضای تحت پوشش این اتحادیه در شهرستان رشت بالغ بر یک هزار نفر 
عضو در رسته های مختلف که تولید و عرضه مبلمان شاخه هایی از اعضای ما 
را پوشش می دهد به جهت تعدد واحدها ، مهارت و خالقیت اعضا و ارائه کار 
باکیفیت به عنوان قطب تولید و عرضه مبلمان و مصنوعات چوبی  در شمال 
ایران شناخته می شوند که در طول سال های اخیر برگزاری برخی نمایشگاه 
ها که با حضور واحدهای خارج از استان انجام می گرفت موجب نارضایتی 
اعضاء و مردم بود که خوشبختانه با همکاری شرکت نمایشگاهی این دغدغه 
در اواخر سال جاری مرتفع شد که برپایی دو نمایشگاه با عنوان مبلمان با 
حضور واحدهای داخلی و بومی به گونه ای سیاست حمایتی اتحادیه جهت 
ایجاد رقابت بین واحدهای بومی و حمایت از مصرف کنندگان و گارانتی 
کردن خرید های آنان بعد از نمایشگاه از واحدهای حاضر در نمایشگاه بوده 

است اما آنچه که ما را در چند روز اخیر غافلگیر کرده است برگزاری 
نمایشگاهی از ۵ لغایت 9 اسفند آن هم در آستانه سال نو با عنوان 
مبلمان است که چنین اتفاقی توسط مجری نمایشگاه که حساسیت 
ما را می دانست قطعا بی توجهی به مشکالت اقتصادی و شرایط 
فعلی بازار است و حتی مجری نمایشگاه نیز مجوز ارائه عنوان مبلمان 

را در این نمایشگاه نداشته است . 
 علی  امیرمستوفیان برگزاری هر گونه نمایشگاه  با عنوان مبلمان در 
روزهای منتهی به سال نو را خالف سیاست های حمایتی اتحادیه از 
تولید و  بازار دانست و تصریح کرد: این حساسیت ها ناشی از برنامه 
های اتاق اصناف ایران است و در همین رابطه اتاق اصناف ایران هم  
مخالف برپایی نمایشگاه در روزهای پایانی سال است و رسما سیاست 
خود را به تمام استان ها ابالغ کرده است این سیاست ها با توجه 
به پایان رسیدن سال جاری با هدف  همراهی با  ستاد ملی مقابله 
با کرونا جهت  پیشگیری از هر گونه اقداماتی که می تواند سالمت 
مردم را به مخاطره اندازد می باشد و اتحادیه هم نمی تواند  شاهد  

تحمل فشار مضاعف بر زیرمجموعه خود باشد.
و  مصنوعات  مبلسازان  و  درودگران  صنف  اتحادیه  وی  گفته  به   
و  امالک  اتحادیه  دو   از  بعد  فرآورده های چوبی شهرستان رشت 
خواروبار ، پرتعداد ترین اعضای تحت پوشش  اتحادیه های مرکز 
استان  را دارد  و همکاران ما در یک سال اخیر به جهت پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا با ستاد استانی مقابله با کرونا نهایت همکاری 
را داشته اند ،بنابراین هر گونه اقدامی که خودسرانه ، بی تدبیرانه و 
خالف سیاست های اصناف و غیر قانونی باشد را قطعا منفعت طلبی 
تلقی کرده و مانع از هر گونه اقدامات یک جانبه گرایانه و سودجویانه 

خواهد شد. 
علی  امیرمستوفیان از طرح و برنامه اتاق اصناف با نام »نمایشگاهی به وسعت 
ایران » در اسفند ماه جاری خبر داد و گفت : سیاست اتاق اصناف و اتحادیه 
برگزاری نمایشگاه نیست با طرح یاد شده  که  توسط اتاق اصناف عنوان 
شده است در ماه جاری هر واحد صنفی می تواند با مشارکت در این طرح 
به پویش اتاق اصناف بپیوندد، این طرح سیاستی در جهت حمایت از اصناف 
و مردم و اقدامات  پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا است و واحدهای ما می 
توانند با مراجعه به اتحادیه  و اخذ مجوز  از حضور در این طرح که جشنواره 
و تخفیف است و از اول اسفند تا ۱۵ فروردین  به مدت ۴۵ روز ادامه دارد 

برخوردار شوند.      

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن خبر داد :

خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تا سقف 30 میلیارد ریال
گیالن امروز- مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت: 
صنایع کوچک می تواند شرایط ایجاد اشتغال و تولید ، در کشور را فراهم 

آورد .
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ، فریبرز 
سعیدی کیا بیان داشت : صنایع کوچک با سرمایه کم می تواند شرایط 
ایجاد اشتغال و تولید در کشور را فراهم آورد و به همین منظور حمایت از 

صنایع کوچک تاثیر زیادی در چرخه اقتصادی کشور دارد .
توانند  می  دارند  وثیقه  تامین  کمبود  مشکل  که  واحدهایی   : افزود  وی 
در صورت داشتن شرایط الزم از خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری 

صنایع کوچک تا سقف ۳۰ میلیارد ریال استفاده کنند .
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن اضافه کرد : صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بانک های مختلفی نیز تفاهمنامه 
همکاری امضاء کرده است و تسهیالت قابل پرداخت ، به منظور فعالیت 
صورت گرفته موظف است امکان توسعه صنایع کوچک را در کشور فراهم تولیدی و یا صادراتی در کشور می باشد ، این صندوق به موجب اساسنامه 

سازد .
 : گفت  گیالن  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
است  حمایتی  سازمانی  کوچک  صنایع  گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق 
که نقش پشتیبانی در ایجاد و توسعه صنایع کوچک و شهرکها و نواحی 
صنعتی کشور را در چهارچوب سیاستهای کلی وزارت صنعت ، معدن و 
تولید  در  کوچک  صنایع  ویژه  به  سهم صنعت  افزایش  منظور  به  تجارت 

ناخالص کشور با استفاده از منابع داخلی بر عهده دارد .
و  این عرصه  افراد غیر صنعتگر در  : متاسفانه حضور  افزود  پایان  وی در 
دریافت تسهیالت از بانکها با مجوزهای صنعتی و عدم پرداخت اقساط ، 
باعث ایجاد حس بی اعتمادی از سوی بانکها نسبت به بخش صنعت شده 
است که در سال 99 با مدیریتی مناسب و شناسایی صنعتگران واقعی و 
تمام  راکد  واحدهای صنعتی  احیای  و  صنعتگر  ظاهر  به  افراد  با  برخورد 
تالش خود را برای رشد و تعالی صنایع کوچک به کار گرفتیم و در سال 

۱۴۰۰ با همت و تالش مضاعف در این مسیر گام خواهیم برداشت . 

)ادامه از صفحه ۱(
البته ستاد ملی مقابله با کرونا حتی در اعمال محدودیت در سفرها نیز عملکرد خوبی 
نداشته است و در تعطیالتی که در سال جاری با آن مواجه بودیم در مقاطعی به 
مردم گفته شد که در یک بازه زمانی مشخص اجازه سفر کردن ندارند و همین امر 
باعث شد مردم قبل از تاریخ اعالم شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام به سفر 

کنند و پس از پایان آن تاریخ به شهرهای خود بازگردند!
این بی تدبیری حتی به اذعان سخنگوی وزارت بهداشت نیز رسید و الری در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: »درباره سفرها در تعطیالت گذشته طوری این محدودیت  ها 
اعالم شد که عماًل انگار به مردم گفته شد می توانید به مدت چهار روز به سفر بروید.«

حاال تنها چند هفته تا آغاز تعطیالت نوروزی باقیمانده است و سردرگمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در اعمال محدودیت در سفرهای نوروزی ادامه دارد؛ این تعلل ستاد 
در حالی است که به اذعان وزیر بهداشت ویروس کرونای انگلیسی در کل کشور 
چرخیده است و این ویروس عالوه بر سرایت پذیری باال، مرگ و میر بیشتری نیز 
به همراه دارد. وقتی بحث اعمال محدودیت در ترددها مطرح می شود بسیاری از 
مسئولین دولت از زیان های مالی که متوجه صنعت گردشگری و مشاغل شده است 
سخن به میان می آورند؛ برای مثال مدیرعامل راه آهن از زیان 2۰۰۰ میلیارد تومانی 
شرکت های ریلی در دوران کرونا گالیه کرده و وزیر گردشگری نیز از تأثیر شیوع 

کرونا بر گردشگری صحبت کرده است.

بهانه جویی برای بازگشایی جاده ها و صدور مجوز برای فعالیت تورهای گردشگری 
در ایام کرونا به بهانه مشکالت اقتصادی در حالی صورت می گیرد که انجام روزانه 
تنها 2۵ هزار تست کرونا، بالغ بر 6 میلیارد تومان هزینه برای دولت در بر دارد و 
طبق اعالم سازمان بیمه سالمت، میانگین هزینه هر بیمار کرونایی در بیمارستان 
دولتی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که 9۰ درصد هزینه های آن توسط بیمه 
سالمت و ۱۰ درصد توسط مردم پرداخت می شود؛ از سوی دیگر فرسودگی کادر 
درمان، جایگزین کردن نیروهای جدید با مدافعان سالمتی که بر اثر کرونا به شهادت 
می رسند و مشکالت اجتماعی و روانی ناشی از فوت افراد برای خانواده ها، مسائلی 

نیستند که حتی با پرداخت هزینه های مالی قابل جبران باشند.

سفرهای نوروزی هیزم آتش شیوع کرونا می شود؟


