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افزایش پرونده های احتکار 
کاال در گیالن  

گیالن امروز- رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیالن 
گفت: ابتدای سال تاکنون ۲۷ فقره پرونده احتکار کاال 
تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش ۱۰۰ درصدی دارد.
 ، با تسنیم  ارحام عفت دوست در گفت وگو  سرهنگ 
تا توزیع اظهار داشت: ناجا  از مبدأ  درباره رصد کاال 
با  تنگاتنگی  تعامل  توزیع  تا  از مبدأ  برای رصد کاال 
این راستا اطالعات  سازمان صمت گیالن دارد و در 
سامانه جامع انبارها سازمان صمت گیالن در اختیار 

ما قرار دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیالن با بیان اینکه این 
تعامالت در راستای مقابله با جرایم اقتصادی به ویژه 
احتکار نقش ویژه ای دارد افزود: ضمن رصد اطالعاتی 
توسط سامانه ها، نشست های ماهیانه و همکاری های 
میدانی خوبی با سازمان صمت گیالن به ویژه با معاونت 

بازرسی داریم.
در  احتکار  پرونده های  درصدی  افزایش ۱۰۰  از  وی 
تاکنون ۲۷  ابتدای سال  از  و گفت:  داد  گیالن خبر 
فقره پرونده احتکار به ارزش ۱9 میلیارد ریال تشکیل 
شده است؛ کشفیات کاالهای احتکار شده شامل 44 
تن شکر، 6۷ تن آرد، 8 هزار و ۷۷۲ بطری انواع روغن، 
3 تن سیمان، 83۲ حلقه الستیک و سایر اقالم بوده 

است.
برای  قانون  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  عفت دوست 
تشکیل  پرونده  می  شوند  احتکار  مرتکب  که  افرادی 
به عنوان  باشد  عمده  احتکار  این  اگر  به ویژه  و  شده 
اخالل در نظام اقتصادی تلقی می شود؛ امسال 4 فقره 
پرونده اخالل در نظام اقتصادی تشکیل و با متخلفان 

شدیداً برخورد شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیالن با بیان اینکه ناجا 
از منابع طبیعی در راستای مبارزه  با یگان حفاظت 
با قاچاق چوب همکاری خوبی دارد گفت: در موارد 
اصل  می شود  کشف  پلیس  توسط  که  چوبی  قاچاق 
چوب را به منابع طبیعی تحویل می دهیم و پرونده 
تشکیل داده شده نیز به تعزیرات ارجاع داده می شود.

از مهم ترین تخلفات در حوزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محصوالت  قاچاق  و  درختان  قطع  طبیعی  منابع 
جنگلی است افزود: طبق اصل 45 قانون اساسی منابع 
طبیعی اعم از جنگل ها و مراتع جزو انفال بوده و طبق 
وظیفه  به عنوان  منابع  از  صیانت  و  حفظ   5۰ اصل 

عمومی تلقی شده و تخریب آن ممنوع است.
عفت دوست با اشاره به توقف بهره برداری از جنگل های 
شمال کشور که از سال 96 طبق ماده 38 قانون برنامه 
ششم انجام شد تصریح کرد: این ممنوعیت بهره برداری 
و  سوداگران  ترغیب  و  چوب  قیمت  افزایش  سبب 

فرصت طلبان به تخریب عرصه های جنگلی شد.
ابراز  گیالن  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
داشت: از طرفی در قانون مبارزه با قاچاق چوب تنها 
حمل چوب به عنوان قاچاق تلقی می شود و نگهداری 
چوب قاچاق محسوب نشده است همچنین قاچاقچیان 
از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز سو استفاده 
رأفت  نگاه  با  قانون  این  اینکه  بیان  با  وی  کرده اند.  
اسالمی تصویب شد گفت: این قانون در عمل باعث شده 
که قاچاقچیان ترسی از حبس نداشته باشند و با توجه 
به ارزش باالی چوب به سمت قاچاق آن کشیده شوند؛ 
امسال ۱5۱ فقره پرونده قاچاق چوب در گیالن تشکیل 

شده و متخلفان به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

مهاجرت پنج هزار زنبوردار 
به گیالن

گیالن امروز- پنج هزار زنبوردار با فرا رسیدن فصل 
بهار، فعالیت خود را در گیالن آغاز کردند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
گیالن با اشاره به اینکه همه ساله در اردیبهشت ماه 
زنبورداران به گیالن مهاجرت می کنند تا در این فصل 
پرگل از مواهب طبیعی استان بهره مند شوند گفت: 
پیش بینی می شود این زنبور داران امسال 6 هزار تن 

عسل از 36۰ هزار کندوی خود برداشت کنند.
اکبرنژاد با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم عسل در 
بینی  افزود: پیش  بازار حداقل 8۰ هزار تومان است 
می شود زنبورداران گیالنی با فروش این میزان عسل 

بیش از 48۰ میلیارد تومان درآمد کسب کنند.
وی با اشاره به اینکه شرایط مناسب آب و هوایی و 
شکوفایی بهار نارنج باعث شده زنبورداران استان های 
مجاور همه ساله در فصل بهار به گیالن مهاجرت کنند 
تصریح کرد: این زنبورداران پارسال 5 هزار و 6۰۰ تن 

عسل برداشت کرده اند.

مرگ یک مرد بر اثر سقوط 
خودروی سواری به دره

در  دره ای  به  سمند  سواری  سقوط  امروز-  گیالن 
بخش لیسار تالش، یک کشته برجای گذاشت.

پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
سقوط  اثر  بر  )یکشنبه(  امروز  صبح  گفت:  گیالن 
سواری سمند به داخل دره ی روستای قلعه بین بخش 

لیسار تالش، مرد 45 ساله ای در دم کشته شد.
دکتر اسدی افزود: مرد 34 ساله، دیگر سرنشین این 
خودرو که به شدت مجروح شده بود، پس از اقدامات 
اولیه گروه فوریت های پزشکی ، به بیمارستان شهید 

نورانی تالش منتقل شد.

مصائب معلمین گیالنی در روزگار آموزش آنالین 
نوشین کریمی

دو سالی است که معلم ها در تار و پود یک اپیدمی ناخوشایند سعی می کنند مضاعف 
تر از آنچه که قبال بودند، تالش کنند تا از طراوت و آگاهی به دانش آموزان چیزی کم 
نگذارند و پا به پای تمام دشواری ها و بیماری همه گیر موجود باز بتوانند نسل آینده 

را پویا و توانمند تربیت کنند.
اما باید پذیرفت در این مسیر، فراز و فرودهایی هست که معلمان 
و دانش آموزان به همراه والدینشان با هم تجربه می کنند و باید با 

صبوری در کنار هم »کرونا را شکست دهیم«.
به مناسبت روز معلم به سراغشان رفتیم و از دغدغه هایی که این 
روزها، آن را به سختی تجربه می کنند، پرسیدیم. »ناهید فطرتی« 
مدیر مدرسه ۲ زبانه در سنگر است که آموزش آنالین را به صورت 
تصویری برای دانش آموزانش در نظر گرفته است، دانش آموزان هر 
روز با لباس فرم جلوی معلم حاضر می شوند و مانند روال عادی 

درس های همان روز را می آموزند.
وی در گفت و گو با شبستان اظهار کرد: در شرایط عادی حضور 
مستمر دانش آموزان برای اینکه معلم ها تسلط کامل بر همه امور 

آنها خواهند داشت، نقطه قوت آموزش است.
فطرتی اظهار کرد: نقطه قوت آموزش در دوران کرونا باز هم بستگی 
به آموزش هر مدرسه ای دارد، یعنی مدارسی با امکانات خوب، 
معلمین با تجربه و اولیای دوراندیش و بستر اینترنتی مناسب می 

تواند نقطه قوت باشد.
وی اذعان کرد: اینترنت ضعیف بعضی از دانش آموزان، قطع و وصل 
مداوم اینترنت و ایجاد ناآرامی اعصاب و روان معلمین در کالس 
های مجازی در کنترل نظم و انضباط کالس نقطه ضعف محسوب 

می شود و به مراتب سرعت یادگیری کندتر خواهد شد.
 فطرتی با اشاره به اینکه این محدودیت ها و عدم برگزاری کالس 

های حضوری نباید مانع عقب ماندن دانش آموزان از سایر کالس های در نظر گرفته 
شده آن آموزشگاه شود، بیان کرد: متاسفانه تحرک دانش آموزان کم شده اما ما حتی 
زنگ های ورزش، کاردستی و نقاشی را برای دانش آموزان برگزار می کنیم تا تمام 

نیازهای آنان پاسخ داده باشیم.
وابستگی به گوشی موجب آسیب های جسمی و روحی برای دانش آموزان 

شده است
»خدیجه انصافی« معاون اجرایی و آموزشی یکی از مدارس رشت است، وی با بیان 
اینکه کنترل آموزش بچه ها توسط خانواده ها از دست رفته است، خواستار برگزاری 

کالس ها به صورت حضوری شد.
وی با اشاره به اینکه وابستگی به گوشی، آسیب های جسمی و روحی به دانش آموزان 
زده است، گفت: فعالیت گروهی و پرورشی بچه ها، رقابت های کالسی، چالش پرسش 

و پاسخ داخل کالس ها و... از بین رفته است.
انصافی افزود: معلم در این دوران در هر پایه ای که ُمدرس بوده، هر کاری کرده وظیفه 
اش را انجام داده و آسیب زیادی ندیده و فقط رویه و روند آموزشی اش متفاوت شده 

است اما دانش آموزان با هزار و یک جور آسیب مواجه هستند.
انصافی تصریح کرد: زمانی قبل از کرونا پدر و مادرها برای نوجوانشان گوشی اختصاصی 
نمی خریدند که از درسش عقب نماند اما اکنون هر چقدر هم پدر و مادر گوشی بچه 
را مدیریت کنند اما فرزندان حرفه ای شده اند و برای دور زدن پدر و مادرها به بهانه 

درس خواندن راه پیدا کرده اند.
وی بیان کرد: در حال حاضر وسعت ارتباطات آزادتر شده و دانش آموز به بهانه دانلود 
کردن فیلم آموزشی دیدن تدریس معلم، گریزی به ارتباطات فضای مجازیش می زند 

که در کنترل والدین نیست.
آموزش آنالین مهارت های کارگاهی دشوار است

»لیلی حق شناس« نیز که از معلم های باسابقه هنرستانی است در گفت و گو با 
شبستان بیان کرد: معلمین واقعا از کندی نت و دانش آموزانی که حضور فعال در 

کالس های آنالین ندارند، کالفه هستند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دانش آموزان از پس درس های کارگاهی مدرسه برنمی 
آیند افزود: چون ما شاخه فنی و هنرستان هستیم کارگاه کامپیوتر، معرق، خیاطی، 
گرافیک و... داریم که بدون تجهیزات کارگاهی انجامش سخت و هزینه بردار است و 
دانش آموز چگونه آنالین این مهارت ها را بیاموزد. حق شناس اذعان کرد: در حال 
حاضر کارهای خیلی معمولی و آسانتر به دانش آموزان داده می شود تا بتوانند در منزل 

انجام دهند و گاهی برای رفع اشکال به مدرسه بیایند.
»عفت دوست« معلم پایه اول ابتدایی نیز در گفت و گو با شبستان اظهار کرد: یکی از 
دغدغه های کالس آنالین این است که در بیشتر موارد دانش آموز فقط با معلم و گاه 

با مدیر یا معاون آموزشی دبستان ارتباط تصویری خواهند داشت .
وی گفت: حضور معاون پرورشی و مربی بهداشت، مربی ورزش، مشاور دبستان با دانش 
آموز به صورت آنالین وجود ندارد یا خیلی این ارتباط کم است.  عفت دوست افزود: 
ارتباط در حوزه پرورشی می تواند در پیشرفت همه جانبه دانش آموزان و آماده سازی 

دانش آموزان پایه اول برای پذیرش مدرسه مثمر ثمر و کاربردی باشد.
»اکبر آیین« با اشاره به وضعیت تدریس در وضعیت کرونایی، روز معلم را به معلمان 
تبریک گفت و اظهار کرد: تا حاال برایتان اتفاق افتاده بخواهید به یک نفر که قدرت 

بینایی اش را از دست داده و گوش هایش سنگین است مطلبی را بفهمانی؟ بدون 
شک سخت است. 

این استاد دانشگاه و مدرس پایه ریاضی بیان کرد: این قضیه زمانی که در این مورد 
شک و تردید هم داشته باشید که طرف مقابل واقعا کور و کر است یا وانمود می کند 

خیلی سخت تر نیز می شود.
را دارد  آنالین چنین حالتی  اینکه آموزش مجازی و  بیان  با  وی 
گفت: وقتی طرف مقابل می گوید میکروفونم مشکل دارد، دوربین 
هم نقص دارد و فعال نمی شود و اینکه راست می گوید یا خیر خدا 

می داند.
آیین افزود: متاسفانه در بسیاری موارد، دروغ نهادینه شده و شما 
چاره ای جز قبول کردن بهانه های دانش آموز و دانشجویت ندارید.

وی با اشاره به اینکه نظم کالس نیز هر چند دقیقه با فرستادن پیام 
متنی که می گویند صدا نداریم یا با کیفیت پایین دریافت می کنیم، 
موضوع بهم ریختگی دیگری است، ادامه داد: گاهی دو دلی که اینها 
از سر شیطنت است یا واقعا صدا برایش قطع و وصل می شود، 
باید درس بدهی به مخاطبی که نمی دانی خواب است یا بیدار، در 

واتساپ می چرخد یا اینستاگرام و....
آیین تصریح کرد: هرچند دلت همراه این نوع تدریس نیست اما 

ناگزیری مثبت اندیش باشی و به تدریس ادامه بدهی.
 وی با ابراز ناراحتی از اینکه باید در چنین فضایی متکلم الوحده 
باشی و جای پرسش و پاسخ نیست گفت: هزاران ایراد هم برای 
نگرفتن تماس تصویری دارند و پرسش صوتی هم که معلوم نیست از 
آموخته های خودشان جواب می دهند یا از کتاب برایت می خوانند.
آیین اظهار کرد: حجم مطالب کتاب مخصوصا ریاضیات باال است و 
شما باید در یک محدوده مشخص این کتاب را تدریس کنی و جای 

هیچ عذر و بهانه ای نداری.
نداشتن  ارتباطی خوب،  نداشتن خط  باید  روستاییان  به مشکالت  تازه  وی گفت: 
سیستم مناسب از جمله لب تاپ، تبلت و یا گوشی با کیفیت و یا اینکه چند دانش 

آموز از یک گوشی استفاده می کنند هم اضافه کرد.
آیین ادامه داد: تازه زمانی که درس تمام می شود پیام های بی مورد دانش آموزان در 
ساعات غیر آموزش، حتی نیمه شب و یا روزهای تعطیل شما را درگیر خود می کند 
و با تذکر و یا عدم پاسخگویی نیز مشکل حل نمی شود پای والدین به میدان می آید.
وی همراهی و مزاحمت برای خانواده را از دیگر مشکالت تدریس در خانه دانست و 
اضافه کرد: صبح ها خواب را از فرزند کوچکت می گیری و با ساکت نگه داشتن اعضای 

خانواده می خواهی که موجب اختالل در آموزش نشوند.
آیین گفت: امتحاناتی که نمی دانی چه کسی جواب داده است، صدها عکس نوشته ای 
که دانش آموزان فرستاده اند و مجبوری از دریچه کوچک موبایل و با چشمانی ریز شده 
در گوشی آنها را دقیق تصحیح کنی تا حقی ضایع نشود.  وی هزینه سرسام آور شارژ 
اینترنت و موبایل و استهالک آن را دردسر دیگری دانست که هم معلمین با آن روبرو 
هستند و هم دانش آموز و خاطرنشان کرد: آموزش مجازی را در این شرایط بیماری 
همه گیر نه می توانی رها کنی و نه می توانی تحملش کنی و بیشتر برای من و معلمی 
که معتاد تدریس و دانش آموز و مدرسه است تدریس مجازی شبیه بوییدن گل های 
مصنوعی است ولی بیشتر درد زمانی است که خانواده هایی ناجوانمردانه قضاوت می 

کنند و می گویند معلمان در خانه نشسته اند و حقوق می گیرند.

سالن  در  که  کرونا  العاده  فوق  جلسه  در   . کشاورز  یدا...   - امروز  گیالن 
اجرایی  دستگاههای  همه  از  الهیجان  فرماندار  شد  برگزار  الهیجان  فرمانداری 
به  را  مردم  سالمت  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  عدم  با  که  کسانی  خواست 
مخاطره می اندازند برخورد جدی صورت گیرد.در این جلسه که با حضور تعدادی 
از مسووالن بیمارستانهای شهرستان الهیجان برگزار شد روسای بیمارستانهای 
انتقاد  پرسنل خدماتی  از جمله  بیماران  برای  امکانات  کمبود  از  میالد   ، پیروز 
وپرسنل  بیشتر  های  نیازمندتخت  بیماری  این  پیک  به  توجه  با  وگفتند  کردند 

خدماتی بیشتری هستیم.  
های  پروتکل  رعایت  در  را  الهیجان  شهرداری  اقدام  پیروز  بیمارستان  رییس 
بهداشتی مورد تقدیر قرار داداما درعین حال گفت: متاسفانه تعدادی از گردشگران 
اطراف  استخر،  روهای دور  وپیاده  ها  پارک  بستن  اقدامات شهرداری در  باهمه 
این  با  کردندکه جادارد  پارکینگ خودروهای خودشان  به  تبدیل  را  اماکن  این 
افراد برخورد مناسبی صورت گیرد.در ادامه سرهنگ رستمی  رییس راهنمایی 
ورانندگی الهیجان با تاکید بر اینکه بیش از ۲5۰۰ خودرو در طول ایام کرونا در 

الهیجان اعمال قانون شده است از تشدید این اقدامات در آینده خبر داد.

وگردشگران  مسافران  برخی  از  انتقاد  با  نیز  الهیجان  شهردار  قیامتیون  یوسف 
پارک ها وجایگاههای  تمام  اینکه  به  توجه  با   : در الهیجان خاطرنشان ساخت 
متاسفانه  اما  است  شده  بسته  داربست  با  شهرداری  توسط  الهیجان  تفریحی 
تعدادی از رانندگان که اغلب انها غیر بومی واز گردشگران بوده با پارک خودروها 

در این مناطق کمترین توجه ای به پروتکل های بهداشتی دارند.
***

به  یا  افراد غیربومی  افراد مبتال به ویروس کرونا در الهیجان را  از  باالیی  درصد 
عبارتی مسافران ، گردشگران و ویالداران تشکیل می دهند و این وضعیت عالوه بر 
سخت کردن کار مدافعان سالمت، مهار این ویروس را در مناطق گردشگری سخت 

و دشوارتر کرده است.
شهرالهیجان به واسطه همنوایی کوه، جنگل  از گردشگر پذیرترین مناطق این 
استان گیالن و حتی کشور محسوب می شود. به طوری که بخش زیادی از جمعیت 
این شهرها را مسافران و خوش نشینان تشکیل می دهند و حتی در برخی ایام سال 

این جمعیت از ساکنان آن نیز بیشتر می شود. 
متولیان امر بهداشت و درمان منطقه معتقدند که تردد زیاد مسافر غیربومی در 
تعطیالت رسمی و روزهای پایانی هفته به الهیجان  از یکسو و کم توجهی برخی 
از آن ها به الزامات بهداشتی مراقبت فردی مقابله با کرونا نظیر استفاده نکردن از 
ماسک و عدم رعایت فاصله گذاری فیزیکی در مکان های عمومی پرتجمع از سوی 

دیگر، امکان قطع زنجیره ویروس کرونا در منطقه را نخواهد داد.
آنان معتقدند که بررسی آماری از نتایج آزمایش های مثبت افراد مشکوک به کرونا 
در مراکز درمانی دولتی و خصوصی نیز گویای این واقعیت است که درصد باالی 

افراد مبتال به ویروس کرونا را افراد غیربومی تشکیل می دهند.
در همین حال شماری از مسئوالن، پزشکان و متخصصان تداوم اعمال محدودیت 
مانع  و  داربست  کشیدن  جمله  از  کرونا  ویروس  شیوع  نخست  روزهای  همانند 
در پارکها و بخصوص شیطان کوه و غیره.... را به عنوان گامی مهم برای مهار و       
ریشه کنی این ویروس می دانند و تاکید دارند: درصورت عادی انگاری این موضوع 
و حضور مسافران و گردشگران نه تنها مصوبات ستادملی مبارزه با کرونا هیچ اثری 

نخواهد داشت بلکه تا سالها باید در انتظار رفتن این ویروس نشست.
به گفته آنان هر زمانی که از میزان تردد مسافران و گردشگران به الهیجان کاسته 
شده تعداد مراجعین به مراکز درمانی کمتر شد ولی بدنبال هر تعطیلی و حضور 

چشمگیر مسافران و گردشگران به همان نسبت نیز میزان مبتالیان به این ویروس 
افزایش می یابد.

عده زیادی مردم از شهرهایی مختلف ایران  در پایان هر هفته و روزهای تعطیل 
حتی در فصل غیرگردشگری پائیز و زمستان نیز به شهر الهیجان  می آیند و بدون 
، جایگاه های  مانند واحدهای خبازی  از مراکزی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
سوخت ،  فروشگاه های عرضه مواد غذایی خدمات دریافت می کنند و کافی است 
در میان آن ها یکی آلوده به این ویروس باشد و به خاطر سرعت انتشار و جهشی 

بودن این ویروس منطقه را آلوده کند 
مسافران آلوده به کرونا به عنوان ناقالن بیماری تعداد زیادی از اهالی این منطقه 
را هم آلوده خواهند کرد و طبیعتا پس از بازگشت به زادگاهشان این ویروس را به 

همشهری های خود نیز انتقال خواهند داد.
با این وضعیت پیش آمده و آمد و شد افراد غیر بومی که نظارت آنچنانی روی رفتار 
آن ها در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی وجود ندارد طبیعتا نباید بزودی 
انتظار داشت این ویروس از بین برود و زندگی مردم به روال عادی برگردد پس باید 

پذیرفت راهی جز تنگ تر کردن حلقه رعایت پروتکل های بهداشتی وجود ندارد.
شاید عده ای از مردم یا مسئوالن تصور کنند که این بیماری سبک تر شده در 
حالی که چنین تصوری نادرست است چرا که شاید در گذشته بیشتر افراد آلوده 
به کرونا و بیماری کووید -۱9 در بیمارستان ها بستری و تحت درمان قرار می 
گرفتند، اما امروز این گونه نیست و از مجموع 3۰ بیماری که روزانه با عالئم کرونا 
مراجعه می کنند، شاید سه یا چهار نفرشان به خاطر بیماری های زمینه ای در 
بیمارستان بستری شوند و بقیه طبق توصیه پزشک معالج در منزل قرنطینه و تحت 

مداوا قرار می گیرند.
در گذشته تنگی نفس، تب و لرز، سرفه، اسهال، درد و کوفتگی شدید بدن جزو 
نشانه های ابتالی افراد به کرونا بود، اما امروز اختالل حواس ، خارش بدن و قرمزی 

های ناشی از آن جزء عالئم کرونا محسوب می شود و عده زیادی از مردم و حتی 
این عالئم در صورت  بودند در حالی که  این موضوع بی اطالع  از  پزشکان هم 

رعایت نکردن فرد بیمار کشنده است.
تا زمانی که این ویروس میزبان داشته باشد ، طبیعتا در کشور باقی خواهد ماند و 
این دغدغه برای مردم وجود دارد برای این منظور باید محدودیت هایی در سطح 

استانها و شهرستانها اعمال شود.
از زمان شیوع ویروس کرونا بخصوص در زمان اوج آن آمار افراد غیر بومی مبتال 
به بیماری کووید ۱9 و بستری شده در مراکز درمانی این شهرستان دارای نوسان 
شد ولی در برخی از ماه ها تعداد افراد بستری از مرز 3۰ درصد هم عبور کرده 
است. دغدغه دیگر آنکه هیچ اطالعی از تردد مسافران آلوده به ویروس کرونا که 
باید مدت سه هفته و حتی یک ماه در منزل قرنطینه شده و رفت و آمد آن ها 

نیز تحت کنترل قرار گیرد ، وجود ندارد.
شهرستان  در  کرونا  ویروس  کنترل  و  مقابله  پیشگیری،  برای  خوبی  اقدامات 
مصوب می شود اما چه فایده وقتی در گشت های میدانی از مراکز خدمات رسان 
از واحدهای خبازی ، میدان میوه و تره بار ، جایگاه های سوخت ، نقاط ساحلی 

و دیگر مکان های عمومی دیده می شود که عده ای از مسافران پروتکل های 
بهداشتی مقابله با کرونا را سبک می شمارند طبیعتا این رفتارها روی شهروندان 
کرونا  کارگروه  اعضای  زحمات  تمامی  و  گذارد  می  برجای  منفی  اثر  شهر  این 
زیرسئوال می برد و مدافعان سالمت نیز روز به روز خسته تر از گذشته می شوند.
از  از کرونا  به خاطر ترس  نباید  ایجاد نشود که  باور در مردم  این  تا زمانی که 
و  باشند  داشته  ضروری  غیر  سفر  کشور  مناطق  دیگر  به  دائمی  سکونت  محل 
حتی االمکان باید به هرشکل ممکن مدت ها از سفرها غیر ضروری بپرهیزند و 
الزامات بهداشتی را بدرستی انجام ندهند نباید امیدوار بود که این ویروس روزی 

مهار شود .
باید تا فرهنگ سازی اینکه مردم در شرایط کرونایی به مسافرت نروند، ادامه یابد.
حدود 8۰ درصد مبتالیان به این ویروس افراد ناقل هستند به بیان دیگر همان 
مسافران و گردشگرانی که اغلب جوانند و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در 

سطح شهرستان پرسه می زنند.
برای تائید این ادعا باید به ادارات ثبت اسناد و بانک ها مراجعه کرد تا پی برد که 
روز به روز رد پای مسافران بویژه سرمایه گذاران تهرانی و دیگر استان ها برای 
خرید هکتاری زمین به این منطقه بیشتر می شود و متاسفانه هیچ نظارتی روی 

رفتار آن ها نمی شود .
امروز میان مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا و حضور مسافران و گردشگران در 
این منطقه یک رابطه معنادار آماری وجود دارد چرا که هر بار با حضور مسافران 
این منطقه    ویروس کرونا در  به  آلوده  افراد  افزایشی ۱۰۰ درصدی  روند  شاهد 
بوده ایم و به جرات می توان مدعی شد که بیشتر آن ها غیر بومی بوده اند و در 

نتیجه وضعیت این شهرستان ها از قرمز هم فراتر رفت.
شاید عده ای تصور کنند که اقتصاد مردم این منطقه به صنعت گردشگری وابسته 
است و اگر مسیرها به روی مسافران و گردشگران بسته شود اقتصاد مردم این 
خطه آسیب می بیند و چنین تصوری به نظر نادرست است زیرا اگر با این تفکر و 
رویکرد رفتار شود طبیعتا خسارت های ناشی از این ویروس بیشتر از آن خسارتی 

است که برای مدتی از ورود مسافران به این منطقه وارد شود.
رعایت  بخاطر  بازاریان   و  کسبه  و  الهیجان  فهیم  مردم  از  دارد  جا  پایان  در 
و   شود  تشکر  و  تقدیر  بازار  تعطیلی  برای  همراهی  و  بهداشتی  پروتکل های 
مرگ  و  بستری  ابتال،  آمار  کاهش  به  منجر  بتواند  اقدامات  این  همه  امیدواریم 

ناشی از کرونا شود.

دکتر محمودی فرماندار الهیجان در جلسه فوق العاده ستاد بحران : 

از نقض شیوه نامه های بهداشتی توسط گردشگران جلوگیری شود


