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خبر

رونمایی از دستگاه شناور دروگر 
سنبل آبی در گیالن

گیالن امروز- استاندار گیالن در مراسم رونمایی از دستگاه شناور 
دروگر سنبل آبی در گیالن گفت: اقدامات مقابله ای برای پیشگیری 

از رشد سنبل آبی، ضرورت دارد.
دروگر  شناور  دستگاه  الحاق  و  رونمایی  مراسم  در  زارع  ارسالن 
سنبل آبی، در جمع خبرنگاران، منابع طبیعی و محیط زیست را از 
ارکان توسعه ای گیالن عنوان کرد و گفت: باید باید با برنامه ریزی 
های اصولی و کارشناسانه در ابعاد مختلف، از تاالب انزلی به عنوان 

میراثی گرانبها صیانت و حفاظت کرد.
وی با یادآوری اینکه در سال های اخیر عواملی از جمله گیاه مهاجم 
سنبل آبی منجر به ورود آسیب هایی به این تاالب بین المللی شده، 
گفت: اثر تخریبی و رشد تصاعدی این گیاه و دربرگیری رسوب در 

بخش هایی از تاالب، اقدامات مقابله ای را ضروری کرد.
استاندار گیالن خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثری توسط اداره کل 
حفاظت از محیط زیست استان از جمله مقابله، پیشگیری از رشد و 

جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی صورت گرفته است.
از  یکی  آبی  سنبل  دروگر  ماشین  از  استفاده  اینکه  بیان  با  وی 
بهترین روش های جمع آوری این گیاه مهاجم است، افزود: باتوجه 
به مشکالت واردات نمونه خارجی در تأمین قطعات و تحریم های 
ناشی از جنگ اقتصادی، استفاده از توان داخلی شرکت های دانش 

بنیان و خالقیت جوانان بومی استان در دستور کار قرار گرفت.
زارع به پیگیری های الزم در جهت تأمین اعتبار مورد نیاز و استفاده 
از ظرفیت صنایع دریایی شهید تمجیدی اشاره کرد و گفت: این 
دستگاه در کوتاه ترین زمان ممکن ضمن خالقیت، ابتکار و صرفه 
جویی قابل توجه در منابع، با ۴۰ درصد قیمت تمام شده مشابه 
های  آزمایش  براساس  داد:  ادامه  وی  است.  شده  تولید  خارجی، 

صورت گرفته، جمع آوری گیاه سنبل آبی اثربخش است.
استاندار گیالن به توان این دستگاه و جمع آوری گیاه سنبل آبی در 
عمق کم اشاره و اضافه کرد: این گیاه مهاجم محدود به انزلی نیست 
و برای بهره مندی شهرستان های دیگر از توان و خالقیت جوانان 
بومی، ساخت سه دستگاه جدید نیز از طریق انعقاد قرارداد بین 
اداره کل حفاظت محیط زیست با صنایع شهید تمجیدی پیگیری 

می شود.

سرمایه گذاری بیش از ۱۲۵۰ میلیارد تومانی 
در بخش گردشگری گیالن

گیالن امروز- مدیر کل میراث فرهنگی گیالن با اشاره به اجرای 
۱۷۰ طرح گردشگری طی سال گذشته در استان، گفت: بیش از هزار 
و ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این 
حوزه شده است. به گزارش مهر، مسعود حالج پور در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در استان گیالن با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در 
نوروز ۱۴۰۰، اظهار کرد: نوروز امسال بیش از پنج میلیون مسافر وارد 

استان گیالن شده است.
وی در ادامه به طرح مرمت کاخ »سردار امجد« در شهرستان تالش 
اشاره و با بیان اینکه بر این کار سه میلیارد تومان اعتبار اختصاص 
یافته است، افزود: طرح مرمت این کاخ با هدف نمایش فرهنگ و 
تمدن غرب گیالن برای مردم انجام می شود. مدیرکل میراث فرهنگی 
گیالن همچنین با اشاره به اینکه یکی از سیاست ها و اولویت کاری 
این سازمان برند سازی صنایع دستی استان است، گفت: رشتی دوزی 
را با محوریت رشت به عنوان شهر هنرهای ملی کشور به ثبت رسیده 
است. حالج پور با بیان اینکه ۱۷۰ طرح گردشگری با سرمایه گذاری 
یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در استان گیالن اجرایی و به بهره 
برداری رسید، افزود: با تکمیل و بهره برداری از این تعداد طرح برای 

هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال زایی شده است.

۶۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال به 
مددجویان بهزیستی در گیالن واگذار می شود

گیالن امروز- مدیرکل بهزیستی استان گیالن گفت: ۶۰۰ واحد 
مسکونی تا پایان امسال در اختیار مددجویان بهزیستی گیالن قرار 

می گیرد.
حسین نحوی نژاد در گفت وگو با تسنیم افزود: در هر سال حدود 
سال  در  که  می شود  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار  تا ۲  و ۵۰۰  هزار 
گذشته حدود هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده؛ امسال به دنبال 
این هستیم که به جز ارائه تسهیالت به افراد برای ایجاد اشتغال 
توجه ویژه ای به عرصه فنی حرفه ای و انجام مهارت داشته باشیم تا 
کیفیت ایجاد کار در افراد باال رود. مدیرکل بهزیستی استان گیالن 
اظهار داشت: در حوزه مسکن سعی داریم با سپاه پاسداران، قرارگاه 
خاتم االنبیا، قرارگاه بسیج سازندگی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و 
خیرین، مسکن هایی را با قیمت ارزان ایجاد کرده و با تسهیالت بانکی 

بدون بهره در اختیار محرومین قرار دهیم.
 وی گفت: در سال گذشته ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار جمعیت 
هدف قرار گرفته و پیش بینی ما این است که امسال این روند رو 
به رشد باشد و ۶۰۰ واحد مسکونی جدید تا پایان سال در اختیار 
این است که  بر  ما  قرار گیرد؛ تالش  بهزیستی گیالن  مددجویان 
شرایطی ایجاد شود تا افراد فاقد مسکن به ویژه آن هایی که دو معلول 

به باالتر دارند تا پایان امسال صاحب خانه شوند.

تدوین برنامه جامع برای زمین های 
کشاورزی گیالن

گیالن امروز- سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی گیالن 
گفت: برنامه جامعی در سه حوزه حفظ کاربری و یکپارچگی، سند 
دارکردن و توسعه زمین های کشاورزی در دست تدوین است که به 
زودی اجرا می شود.  فرهاد فتاحی با اشاره به نامگذاری امسال مقام 
معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، افزود: با 
توجه به تاکید استاندار گیالن، سهم ۴۰  درصدی کشاورزی استان 
در تولید ثروت و سهم ۲۸ درصدی این بخش در ایجاد اشتغال، 
تدوین برنامه جامع و دقیق در حوزه های ذکر شده برای رفع موانع 
تولید و پشتیبانی بسیار مهم است.  وی با اشاره به سهم حدود سه 
درصدی گیالن از تولیدات کشاورزی کشور، اضافه کرد: در برنامه 
پیشنهادی عالوه بر شناسایی دقیق تر مشکالت، سعی بر این است 
که از زمین های کشاورزی و مکان های تولید با حدنگاری و رفع 
تداخل، سند دارکردن، استفاده منطقی و بهینه از زمین های ملی 
قابل واگذاری برای اجرای طرح های تولیدی و پیش بینی اشتغالزایی 

بخش کشاورزی و غیر کشاورزی حفاظت شود. 
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منطقه آزاد انزلی در چالش انتخاب مدیرعامل

گیالن امروز، سعید سیمیاری همدم-  ۲۷دی ماه 99 بود که رییس 
جمهور در آیین بهره برداری از ۱۸ طرح سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی 
که به صورت ویدئو کنفرانس  برگزار شد از پروژه راه آهم رشت – کاسپین 

و  مهم  بسیار  پروژه  یک  عنوان  به 
اهمیت  بر  و  کرده  یاد  استراتژیک 
تاکید  پروژه  این  ویژه  و  خاص 
افتتاح  روحانی  دکتر  البته  کردند. 
 ۱۴۰۰ سال  اوایل  در  طرح  این 
و  کردند  الزام  مسئوالن  به  هم  را 
طریق  از  هم  را  آن   اعتبار  تامین 
که  آزاد  مناطق  عالی  دبیر شورای 
آن زمان دکتر بانک این مسئولیت 

را داشتند عنوان کردند.
وی همچنین همان زمان خواستار 
افتتاح زود هنگام راه آهن به عنوان 
پروژه مهم و استراتژیک با پیگیری 
 ، آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
استاندار   ، شهرسازی  و  راه  وزیر 
ازاد  منطقه  عامل  مدیر  و  گیالن 

انزلی شدند. 
که  بود  گفته  هم  را  این  روحانی 
ضرورت دارد پروژه سه شیفته شده 
تا عملیات زیر سازی راه آهن رشت 
دنبال  توان  همه  با  کاسپین   –
این  و  افتتاح  اوایل ۱۴۰۰  تا  شود 
آمادگی برای تامین اعتبار از طریق 
دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد 

انجام شود.
به  که  کاسپین   – رشت  آهن  راه 
راهبردی  و  ملی  طرح  یک  عنوان 
اتصال  حلقه  و  گردد  می  تلقی 

آستارا  به  آینده  در  آن  اتصال  و  است  فارس  خلیج  به  کاسپین  دریای 
مزیتی  و  شود  می  انجام  المللی  بین  ریلی  شبکه  به  آذربایجان  طریق  از 
ایران در تجارت فرا  ارزشمند برای شبکه حمل و نقل جمهوری اسالمی 

ملی محسوب می گردد  .
منطقه آزاد انزلی  که در بین سال های 9۲ تا 9۸ به مدت ۶ سال تجربه 
ها  سال  این  و طی  بود  دیده  خود  به  مدت  طوالنی  را  مدیر  یک  حضور 
ساختار فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری و زیرساختی دچار تغییرات 
مضاعفی  شد و ایجاد  مجتمع بندری کاسپین و ساخت اولین پست اسکله 
در سال 9۴ با کشتی هایی با ظرفیت ۱۲ هزار تنی و ۲۰ هزار تنی نفتی 
و سرانجام افزایش این تعداد از پست ها به ۴ پست اسکله ، ایجاد مارینا 
، سرمایه گذاری خارجی توسط  ترک ها در بخش تفریحی و گردشگری 
غیر  تقاطع  افتتاح   ، تجاری  مجتمع   ۷۰۰ و  هزار  یک  از   بیش  ایجاد   ،
همسطح و سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف صنعتی 
، زیرساختی ، تفریحی و تجاری  و اهداف و چشم اندازی که برای ایجاد 
۲۵ پست اسکله برای ایجاد ترمینال های متعدد کانتینری ، نفتی ، رو رو 
، کاالهای عمومی و غیره  در آن دیده شده بود ،بهانه ای بود تا از منطقه 
آزاد انزلی به عنوان کامل ترین مجموعه بندری شمال کشور نام برده شود  
، اما همین مجتمع برای  قدیمی ترین و شناخته شده ترین مجتمع بندری 
مجتمع  منافع  و  جدی  رقیب  یک  شد  انزلی  در  کاسپین  دریای  حاشیه 
انزلی را به مخاطره انداخت و حتی بر اقتصاد این شهر هم سایه  بندری 
افکند . به هر حال منطقه آزاد انزلی تحولی را در خود دیده بود اما ادامه 
این روند در مقطعی به دلیل مشکالت تحریم و واردات درآمدهای سازمان 

را با چالش هایی روبرو کرد و این اتفاق و عدم تمایل مهندس مسرور برای 
ماندن بیشتر در سازمان و اتصال او به ساالری که وعده شستا را به او داده 
بود  ، زمزمه های رفتن مهندس مسرور از سازمان را روز به روز تشدید کرد 

تا اینکه او در شهریور 9۸ از ساالری  حکم حضور در هیات مدیره شستا را 
گرفت و دکتر بانک هم تا  زمان انتصاب مدیر جدید به او حکم سرپرستی 
داد که سرانجام ولی اله روزبهان از گلستان که مسئولیت سازمان برنامه 
و بودجه را  داشت در آذر 9۸ توسط دکتر بانک ،مدیر عامل منطقه آزاد 
انزلی منصوب  شد ، موضوع پیگیری راه آهن کامال به او تکلیف شده بود 
اما او اگر چه خصایص خوبی داشته است اما در نوع روابط با کارآفرینان و 
سرمایه گذاران و خصوصا پروژه راه آهن که برای دولت بسیار حیاتی بود 
غفلت هایی داشته است که برخی از نارضایتی ها به گوش دکتر بانک نیز 
رسیده بود و او تصمیم گرفت نسخه مدیریت روزبهان را ۱۴ ماهه بپیچد 
و ۱۵بهمن ماه که روزبهان در جلسه ای حضور داشت ناگهان از برکناری 
خود در این سمت مطلع شد ، پس از  این برکناری عضو موظف هیات 
مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان که تجربه طوالنی در این سازمان را 
داشته است و سال ها مسئولیت دفتر مسرور را هم عهده دار بود و نسبت 
به حوزه های مختلف منطقه آزاد شناخت داشت  با حکم دکتر بانک با 

حفظ سمت سرپرست سازمان می شود.
اما از ماه بعد از این انتصاب حمالت به سمت سید مهدی نقوی تند و تند 
تر می شود ، عده ای همچنان خشم رفتن  روزبهان را با کوبیدن نقوی 
تخلیه می کردند و در سوگ رفتن روزبهان بر سر و جان خود می زدند 
و عده ای چون بدهکاری هایی را که به برخی افراد  اطراف حوزه ریاست 
داشته و  در همان زمان از همان ناحیه شارژ مالی می شدند تکلیفی بر 
دوش داشتند که می باید علیه نقوی فعالیت می کردند که برخی از آنان 
ماه  فروردین  از هفته دوم  نقوی  . رفتن  ای  هم داشتند  ابزارهای رسانه 

جدی و جدی تر شد و در هفته سوم کار به جایی که رسید که تغییر او 
را منتسب به دکتر نوبخت دانستند و گزینه هایی را مطرح کردند که با 
دخالت دکتر نوبخت قرار است بر مسند سازمان جایگزین سرپرست فعلی 

گردد.
البته دکتر نوبخت در اواخر سال قبل در بازدید 
از راه آهن که اسفند سال 9۷ همزمان با بهره 
عملیات  رشت  قزوین  آهن  راه  خط  از  برداری 
اجرایی اتصال راه آهن رشت به شهرستان انزلی 
و بندرکاسپین در حضور رییس جمهور امضا و 
بعدها به شدت این پروژه از سوی رییس جمهور  
دلیل  به   ، شد  برده  نام  استراتژیک   و  مهم   ،
کندی در روند عملیات ساخت از پیمانکار پروژه 

انتقاد و دستور سرعت در عملیات اجرا داد .
نوبخت  دکتر  ویژه  مورد حمایت  نیز  این طرح 
استان  زیرساختی  های  پروژه  سایر  همانند 
قرار  داشت  که این تالش ها و حمایت های 
ماندگار او بعدها به چشم گیالنیان خواهد آمد 
و امروز برخی ها درک درستی از دلسوزی ها و 
پیگیریهای دکتر نوبخت ندارند و یا اینکه چشم 

خود را در قبال این واقعیت  بسته اند .
زمان  صرفا  نوبخت،  دکتر  برای  هیاهو  این  اما 
کسانی  برای  ها   برداری  بهره  برخی  خریدن 
و  دارند  المال  بیت  جیب  در  دست  که  است 
کرده  تبدیل  خانوادگی  کانون  به  را  سازمان  یا 
اختیار  در  و  استخدام   ، مزایا   ، امکانات   ، اند 
با  ، اجاره مسکن  گرفتن پست های خانوادگی 
پول سازمان ، رفت و آمد و استفاده شخصی از 
خودروهای دولتی ،  دادن رانت اطالعاتی برای  
شرایط  کردن  فراهم   ، گذاران   سرمایه  برخی 
برای عده ای با تسهیل در کار و برای عده ای 
دیگر مانع تراشی و عدم مطالبه بیت المال که 
غیر قانونی برخی امکانات  در اختیار عده ای قرار گرفته ، نسیم دلسردی 
را از پسکرانه سواحل بندر کاسپین می وزاند ، قطعا در روزهای آتی اگر 
تصمیم به تغییر باشد  و اگر دکتر نوبخت تمایلی برای پیشنهاد روی فرد 
خاصی داشته باشند  قطعا ایشان امید ، پویایی و تحرک را برای توسعه 
برخی  در  نوبخت  دکتر   ، زد   رقم خواهد  پیشنهاد درست  با یک  گیالن 
از بخش های حساس گیالن از جمله درمان ،آزاد راه ، راه آهن و حوزه 
های مختلف  با سرعت برای گیالن قدم برداشته اند که این اقدامات او از 
چشم نمایندگان استان دیگر پنهان نمانده و تا جایی که انتقادات علیه او 
به جهت در نظر گرفتن اعتبارات ویژه به گیالن کار را به صحن مجلس 
کشانده اما او گیالن را نه برای گیالنی ها بلکه گیالن را برای همه ایران 
دانسته است. هم اکنون با هجمه هایی که در جهت تغییر برای مسئولیت 
سازمان منطقه آزاد انزلی در این چند ماهه کوتاه شنیده می شود اگر بنا 
باشد ادامه این مسئولیت بر عهده آقای نقوی نباشد از گزینه های بسیار 
توانمند اقتصادی نام برده می شود که برخی ها خود چنان تمایلی برای 
زمان  که  همانطور  دارند  اعتقاد  ها  بعضی  که  اینجاست  و  ندارند  آمدن 
بار  این   ، شد  سازمان  در  توسعه  موجب  نجفی  آقای  وجود  مسرور  آقای 
در فرصت باقی مانده فعالیت دولت ، دخالت آقای نوبخت ضروری است 
و دکتر نوبخت می تواند با یک پیشنهاد مناسب به شورای عالی مناطق 
با یک طوفان کوچک آسیب  از خسارت هایی گردد که شاید  ،مانع  آزاد 
جدی  همانند چند سال قبل که بر  یکی از موج شکن های مجتمع بندری 
کاسپین  وارد شده بود ، این طوفان هم این بار فضای اقتصادی سازمان را 

با مخاطره روبرو کند.  

رئیس کل دادگستری گیالن :

پرونده قضایی برای اخالل گران نظام تولید گیالن تشکیل شد
گیالن امروز- رئیس کل دادگستری گیالن درباره تخریب اموال و توقف 
تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی خریداران آن گفت: برای این اشخاص 

به اتهام اخالل در نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شده است .
به گزارش روابط عمومی دادگستری گیالن ؛ حجت االسالم حمزه خلیلی با 
بیان اینکه رئیس قوه قضاییه در سفر به گیالن بر رسیدگی سریع به وضعیت 
شرکت های پوشش، رشت الکتریک ایران و صنایع ابریشم تاکید داشت، اظهار 
کرد: دادگستری کل استان گیالن با تاکیدات رئیس قوه قضائیه در مدت 
کوتاهی اقدامات الزم را در زمینه فسخ قرارداد برای بازپس گیری مالکیت 
این کارخانجات و برخورد با اشخاصی که در نظام تولید اخالل کرده اند، به 

انجام رسانده است.
وی در خصوص وضعیت شرکت صنایع پوشش خاطرنشان کرد: با پیگیری 
دستگاه قضایی گیالن قرارداد فی مابین گروه شرکت آتیه دماوند -وابسته 
به بانک صنعت و معدن - و خریداران بخش خصوصی در شعبه ۲۰ دادگاه 
حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت 

آتیه دماوند بازگشت داده شد.
وی از راه اندازی خط تولید صنایع پوشش در آینده ای نزدیک خبر داد و 
افزود: گروه سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات 
کمیته حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای بهسازی و مقاوم سازی سالن 
تولید و بهره برداری از ماشین آالت ریسندگی پوشش اقدام نموده و به زودی 

خط تولید جدید این کارخانه راه اندازی خواهد شد.

حجت االسالم والمسلمین خلیلی گفت: برای این اشخاص به اتهام اخالل در 
نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شده است و بازپرس پرونده ضمن صدور 
قرار کارشناسی برای بررسی همه جانبه وضعیت این شرکت، از آن جایی که 
احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری 
متهم صادر نموده است.  وی خاطر نشان کرد: بازپرس پرونده ضمن صدور 
قرار کارشناسی برای بررسی همه جانبه وضعیت این شرکت، از آن جایی که 
احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری 

متهم صادر نموده است.
وی در ادامه به شرکت رشت الکتریک ایران اشاره  و بیان کرد: از آن جایی 
که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی 
جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط 
مندرج در قرارداد، عالوه بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید 
نموده اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیالن صورت 

پذیرفته است.
مالک  کشوری  بازنشستگی  صندوق  به  کرد:  اضافه  خلیلی  االسالم  حجت 
شرکت رشت الکتریک ایران- اعالم شد تا براساس مفاد قرارداد، نسبت به 

فسخ آن برابر ماده ۲۴۰ قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش کند.
کیفری  پرونده  به  رسیدگی  از  همچنین  گیالن  قضایی   شورای  رئیس 
در  تولید  نظام  در  اخالل  اتهام  به  ایران  الکتریک  رشت  خریداران شرکت 
دادسرای عمومی و انقالب رشت خبر داد و اظهار داشت: به لحاظ اهمیت 

موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان 
رسمی در سه رشته ماشین آالت، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری 
و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال 
و ابالغ آن به وکیل متهمان نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور 

قرار الزم و قانونی اقدام شده است.
حجت االسالم والمسلمین خلیلی همچنین به وضعیت شرکت ابریشم گیالن 
ابریشم  با توجه به این که خریداران شرکت صنایع   : اشاره و تصریح کرد 
گیالن عالوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به 
شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهره وری مناسب اقدام 
ننموده اند از سوی دادگستری کل استان گیالن به شرکت سرمایه گذاری 
آتیه دماوند اعالم شد تا با استناد به ماده ۲۴۰ قانون مدنی نسبت به فسخ 

قرارداد اقدام نماید.
وی افزود: در خصوص اتهام متهمین مبنی بر اخالل در نظام تولید، پرونده ای 
در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان صومعه سرا تشکیل شده است که 
با تکمیل تحقیقات، به زودی متهم اصلی احضار و قرار الزم و قانونی صادر 
خواهد شد.  رئیس کل دادگستری گیالن در پایان با انتقاد از مالکان این 
تعهدات  اجرای  عدم  و  تخلف خریداران  وجود  با  کرد:  تصریح  کارخانجات 
آتیه دماوند و صندوق  تاخیر شرکت  و  تعلل  قرارداد،  و شرایط مندرج در 
بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی نداشته و الزم 

است در برابر مطالبه گری شهروندان پاسخگو باشند.

۱۳ شهرستان گیالن قرمز شد
شرایط  از  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  امروز-  گیالن 

بحرانی و وضعیت قرمز در ۱۳ شهر ستان گیالن خبر داد.
آبتین حیدرزاده اظهار کرد : متاسفانه با ورود سیل عظیم مسافر به گیالن 

شرایط این استان بحرانی و به حالت قرمز درآمده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه طبق آمار دریافتی 
بستری بیماران، شرایط ۱۳ شهرستان گیالن به وضعیت قرمز تبدیل شده 
است گفت: بر اساس اعالم ستاد مدیریت و مقابله با کرونا همه شهرستان 
های گیالن به جز شهرستان های رضوانشهر، شفت، سیاهکل و ماسال قرمز 

هستند.
حیدرزاده اذعان داشت : این چهار شهر هم در وضعیت نارنجی کرونایی قرار 
دارند و دیگر هیچ شهرستانی در گیالن زرد و آبی نیست در حالیکه قبل از 

تعطیالت نوروز وضعیت استان زرد بود.
وی اضافه کرد: حضور مسافران و رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی و 

برگزاری تجمع و دورهمی از مهمترین دالیل قرمز شدن گیالن است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به اعمال محدودیت 
های کرونایی در گیالن اظهار داشت: ستاد مدیریت و مقابله با کرونا برای 
کنترل ویروس کووید ۱9 تعطیلی ادارات، اماکن ورزشی و بازار را در دست 

اجرا دارد که اطالع رسانی خواهد شد.
مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیالن با بیان اینکه در حال حاضر 
۶۴۱ بیمار مبتال به ویروس کووید ۱9در مراکز درمانی استان بستری هستند 

گفت: در مقایسه با روز گذشته، ۵۶ بیمار افزایش یافته است.
رخشاد اذعان کرد : طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۸نفر در بیمارستان های استان 
بستری شدند. 9۳ نفر از این بیماران کرونایی به علت وخامت حالشان در 

بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.
مسافرت های نوروزی؛  مهمترین عامل شکست گیالن از کرونا

بسیاری از مردم گیالن از آزاد شدن سفرهای نوروزی به استان گالیه دارند 
و انتظار می رفت برای جلوگیری از این امر تدابیر ویژه ای از سوی مسئوالن 

ذی ربط اتخاذ می شد.

ماه  هشت  در  گیالن،  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارشناسان  گفته  به 
گذشته، هیچکدام از شهرهای استان وضعیت قرمز نداشته؛ این در حالی است 

که پس از پایان تعطیالت نوروز، سه شهرستان گیالن وضعیت قرمز دارند.
بی شک یکی از دالیل رفوزه شدن گیالن در مقابله با کرونا و کسب چنین 
آماری آزاد شدن سفرهای نوروزی بوده و با ورود مسافران شهرستان های زرد 
و آبی گیالن تغییر رنگ دادند و برخی ها نارنجی و قرمز شدند، زیرا افراد از 
نقاط قرمز و نارنجی به نقاط زرد و آبی آمدند و به تبع ویروس کرونا هم با 

آنها سفر کرده و جابجا شده است.
افزایش آمار بیماران کرونایی تنها پیامد سفرهای نوروزی و سهل انگاری در 
استفاده از ماسک و حضور برخی از افراد در دورهمی ها نبود، بلکه نتیجه بدتر 
و خطرناکتر آن شیوع کرونای انگلیسی در بسیاری از شهرهای گیالن است.

پر واضح است که به دنبال کاهش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشور و افزایش دید و بازدیدها و دورهمی ها، تعداد جان باختگان روزانه کرونا 

رو به افزایش خواهد رفت.


