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وزیر بهداشت بر لغو سفرهای نوروزی تاکید کرد

ویروس انگلیسی در کشور میچرخد

چگونه باور کنیم کسانی که ماسک را از ما دریغ
کردند ،قرار است به ما واکسن بدهند؟
وزیر بهداشت در بیس��تویکمین آیین پویش
ره س�لامت گفت :امسال سال س��ختی داشتیم.
در کنار س��ختیهای ناش��ی از ناجوانمردیهای
تحریمهای ظالمانه ،فش��اری مضاعفی را بهدلیل
کووید  ۱۹تحمل کردیم .ما در شرایطی این موج
را دریافت کردیم که خزانهای نس��بتا تهی و بانک
مرکزی بیشتر از خزانه تهی بهدلیل نبود صادرات
و دریافت منابع ارزی داشتیم .وزیر بهداشت ادامه
داد :ما در یک مس��ابقه با کش��ورهایی وارد شدیم
که خزانههای پر ،زیرس��اخت مهیا و پرس��نلی با
برخ��ورداری از تمام امکانات داش��تند و ما حتی
برای تهیه ماس��ک و لباس برای مدافعان سالمت
یا هیچ نداش��تیم یا امکانات اندک بود .از هر جای
دنی��ا هم که میخواس��تیم تجهی��زات بیاوریم با
س��ختی و ظلم مضاعف روبهرو بودیم .برای تامین
و جابهجای��ی ماس��ک ان ۹۵در روزهای اول همه
دنی��ا را زی��رورو میکردیم و با خس��ت از گروهی
میگرفتی��م .در همین رون��د همین آدمهایی که
میگویند ما ب��رای دارو و تجهیزات اجازه دادیم،
در ف�لان فرودگاه اقالم را بلوکه میکردند .همین
اس��ت که امروز رهبر معظم انق�لاب میفرمایند
چگون��ه ب��اور کنیم کس��انی که ماس��ک را از ما
دریغ کردند ،قرار اس��ت به ما واکسن بدهند؟ که
بس��یار منطق قابلدفاعی است .نمکی افزود :این
رنجه��ا و اضطراب را به م��ردم منتقل نکردیم اما
تحم��ل کردیم و با لط��ف خداوند ،همدلی ،وفاق،
هدایت ،هم��کاری و حمایت رهبر معظم انقالب،
تش��دید مجموعه کمیته کشوری مدیریت کرونا
و وقتگ��ذاری رئیسجمه��وری و همکاری همه
ارکان بهوی��ژه مردم و کس��به توانس��تیم اوضاع
را مدیری��ت کنی��م .ناج��ا ،ائمه جمعه ،بس��یج و
شرکتهای دانشبنیان حماسه خلق کردند.
وزی��ر بهداش��ت ادامه داد :در ع��رض  ۵۵روز از
یک واردکننده ماس��ک و تجهیزات تبدیل به یک
تولیدکننده و س��پس صادرکننده ش��دیم که این
از برگهای زرین تاریخ پس از انقالب اس��ت .در
عرض  ۴۰روز به مرگهای دورقمی رس��یدیم که
البت��ه آنهم زیاد اس��ت اما در مقایس��ه با دنیای
گرفت��ار و مرف��ه افتخار بزرگی بود .خدا را ش��کر
میکنم که س��الی را به پایان میبریم که باوجود
تمام س��ختیها دستاوردی بزرگ برای جمهوری
اسالمی ایران در مدیریت کرونا بهدست آمد.
نمک��ی تاکید کرد :اس��تانداران و بخش��داران

هی��ات دول��ت مص��وب ک��رد واردات کاالهای
اساس��ی بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاهها
از جمل��ه گواهی  GMPانجام و در ش��بکه توزیع
کشور عرضه ش��ود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
دفتر هیات دولت ،هیات دولت مصوب کرد واردات
کاالهای اساسی ،ضروری و میوه شامل برنج ،چای،
دانههای روغنی ،مغز گردو ،بادام هندی ،نهادههای
دامی ،دام زنده ،گوش��ت گاو و گوس��اله بدون الزام
ب��ه ارائه گواهی س��ایر دس��تگاهها از جمله گواهی
 GMPانجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.
در این جلسه که به ریاست رئیسجمهوری برگزار

را تعلیق کردیم ،چراکه کش��ور ع��راق درگیر نوع
جهشیافته انگلیس��ی است و مرزهای غربی کشور
رصد میشوند.

 کاه�ش رعای�ت ش�یوهنامههای
بهداشتی

سعید نمکی

س��خنگوی س��تاد مل��ی مقابله با کرون��ا با بیان
اینک��ه در مجموع  ۳۱ش��هر نارنج��ی و حدود  ۸تا
 ۹شهر قرمز در خوزستان داریم ،گفت :جز ارومیه
(نارنج��ی) اهواز (قرمز) ،تمام مراکز اس��تانها در
وضعیت زرد هس��تند اما تاکید میکنیم باتوجه به
گردش ویروس جهشیافته انگلیسی در  ۲۹استان
کش��ور ،مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند،
چراکه س��فرها میتواند بهش��دت جامعه را درگیر
کند .به گزارش ایس��نا ،علیرضا رئیس��ی افزود :جز
 ۹ ،۸ش��هر از خوزس��تان که وضعیت قرمز دارند،
همچنین گچساران در کهگیلویهوبویراحمد ،دیگر
شهر قرمزی در کشور نداریم و بابت آن خوشحالیم
ام��ا در عین حال نگرانیهایی نیز داریم .وی تاکید
کرد :باز هم میگویم که وضعیت کشور فعال خوب
اس��ت اما مولفه مهم ویروس جهشیافته انگلیسی
است که در  ۲۹استان کشور در حال گردش است.
این ویروس مهاجمتر اس��ت و مرگومیر بیشتری
دارد که میتواند بهشدت جامعه را درگیر کند.
وی اضافه کرد :درس��ت است که تابآوری مردم
پایین آمده اما تابآوری حوزه سالمت هم کاهش
یافته اس��ت .هرچند پزش��کان ،پرس��تاران و کادر
بهداش��ت و درمان همیش��ه در صحنه هس��تند و
این خس��تگی را از زبان آنها نمیش��نویم اما دوباره
میگویم که تابآوری نظام س�لامت پایین آمده و
کادر بهداشت و درمان خسته هستند .این موضوع
را جدی بگیریم .سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
تاکید کرد :ویروس جهشیافته انگلیسی بهمراتب
خطرناکت��ر از وی��روس ووهان اس��ت .همچنین
ویروس جهشیافت��ه برزیلی بهمراتب خطرناکتر
از نوع انگلیس��ی اس��ت .در همین راستا  ۳۲پرواز
از  ۳۲کش��ور را ممن��وع کردیم .پروازه��ا از عراق

س��خنگوی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی گف��ت :در هفت��ه گذش��ته رعای��ت
ش��یوهنامههای بهداش��تی حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد
کاه��ش یاف��ت و ای��ن نگرانکنن��ده اس��ت .اگر
تردده��ا افزایش یابد و کرون��ا چرخش پیدا کند،
دس��تاوردهایی که بهواس��طه رعایت شیوهنامهها
و اجرای طرح ش��هید س��لیمانی بهدس��ت آمد ،از
بین میرود .س��یما س��ادات الری در گفتوگو با
ایرن��ا درباره وضعیت ش��یوع بیم��اری کووید ۱۹
در کش��ور افزود :مرگومیر بهعل��ت کرونا در ۵۰
درصد اس��تانهای کشور صفر است و این بهدلیل
افزایش شناس��ایی بیماران و رعایت پروتکلهای
بهداش��تی از طرف م��ردم و اصن��اف و همچنین
اج��رای طرحهایی مانند طرح ش��هید س��لیمانی
است .اکنون ش��رایط ثبات نسبی ،اما شکنندهای
در زمینه کرونا داریم و نگران تعطیالت عید نوروز
و سفرها هستیم .وی ادامه داد :واکسن کرونا وارد
کشور ش��ده و تولید واکسن در کشور نیز در حال
انجام اس��ت .از مردم میخواهیم که پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کرده و سفر نروند تا دچار خیز
جدید بیماری نش��ویم و تعداد زیادی از هموطنان
را از دس��ت ندهیم .تاکنون واکس��نهای وارداتی
مثل باهارات هند و واکس��ن اس��پوتنیک روسی و
واکسن سینوفارم چینی وارد شده و واکسن کرونا
از س��بد کوواکس نی��ز در هفتهه��ای آینده وارد
میش��ود .مع��اون وزیر بهداش��ت گفت :نوس��ان
مرگومی��ر بهعل��ت کرونا در ح��الحاضر بهعلت
فوتیهایی است که در خوزستان رخ میدهد و حتی
استانهای همجوار مثل کهگیلویهوبویراحمد هم
در خطر هس��تند و روز شنبه هفته جاری مشاهده
کردیم که گچس��اران هم دچار وضعیت قرمز شد.
الری اظهار کرد :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی در زمینه محدودیتها پیش��نهاددهنده
است ،اما تصمیم نهایی را ستاد ملی مقابله با کرونا
اتخاذ میکند .پیش��نهاد وزارت بهداشت این است
که مردم در ایام نوروز سفر نروند و مباحثی مانند
قرنطینه بیماران جدی گرفته ش��ود .محدودیتها
و جریمهها براس��اس رنگبندی شهرها اگر جدی
گرفته ش��ود و نظارتها بیش��تر باش��د ،وضعیت
شهرهایی مانند تهران هم بهتر خواهد شد.

صادرات در سالهای  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹خارج از سهمیه
ارزی و مقدار تعیین شده بوده و واگذاری ارز حاصل
از صادرات پیلهوران و شرکتهای تعاونی مرزنشین
به س��ایر پیلهوران و شرکتهای تعاونی مرزنشین
میس��ر اس��ت .بهعالوه اینکه ش��رکتهای تعاونی
مرزنش��ین و پیلهوران که اقدام به درخواست ورود
کاال ی��ا صلح اظهارنامههای صادراتی و ثبت آماری
کردند ،کارتهای آن��ان برای واردات اقالم مذکور
رفع تعلیق میشود .در راستای تسهیل واردات اقالم
یادش��ده ،کارتهای الکترونیک مب��ادالت مرزی
مرزنشینان اس��تانهای آذربایجان غربی ،بوشهر،

سیستانوبلوچستان ،خراسان رضوی ،خوزستان،
کردستان و هرمزگان بهصورت سیستمی برای یک
دوره یکس��اله تا پایان سال  ۱۴۰۰تمدید میشود.
همچنی��ن بازارچههای مرزی ش��رق کش��ور برای
واردات کاال از تخفیف س��ود بازرگانی  ۲۰درصدب
برخودار میش��وند .هیات دولت در ادامه ،بهمنظور
ترمیم ذخایر اس��تراتژیک گوشت سفید کشور و با
هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان ،به
شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد  ۵۰هزار
تن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰
تومانی) خریداری و وارد کشور کند.

علیرضا رئیسی

بهویژه در اس��تان مازندران خیلی خوب به صحنه
آمدند .در اس��تانی مثل مازن��دران بهدلیل درهم
آمیختگی جمعیت و پیوس��تگی ش��هر و روس��تا
خاموش کردن آت��ش بیماری و مدیریت اپیدمی
بس��یار کار س��خت و هنرمندانهای است و دست
کس��انی ک��ه در این اس��تان حماس��ه آفریدند را
میبوس��م زیرا پیک وحش��تناکی که میتوانست
قتل عام س��نگینی رقم بزند را مدیریت کردند .در
این مدیریت همه پای کار آمدند و کمک کردند.
وزیر بهداشت ادامه داد :باید نگرانیهایم را بیان
کنم .ویروس جدید جهشیافنه در مدت کوتاهی
توانس��ت یکی از قدرتمندترین زیرس��اختهای
نظام س�لامت جهان یعنی کش��ور انگلستان را به
زی��ر آورد و نظام بهداش��ت و درم��ان انگلیس که
یکی از اس��تخواندارترین نظامهای سالمت است
را به زانو درآورد .انگلیس��یها تا چند ماه قبل ۲۲
میلیارد پوند صرف نظام س�لامت کرده بودند اما
روزی  ۱۸۶۰م��رگ را در این توفان تجربه کردند.
وزیر بهداش��ت تاکید کرد :االن یک ماه اس��ت که
ویروس انگلیسی در کشور میچرخد که به لطف
خداون��د ما هن��وز مرگهای دورقم��ی را تجربه
میکنی��م که البته همین رقم هم زیاد اس��ت ،اما
نگرانیم که دو مولفه بسیار موثر یعنی اول ویروس
جهشیافته با طغیان بیش��تر و دوم سفر بهعنوان
مولفه جابهجاکننده بیماری عمل کند .همیشه از
م��ردم میخواهیم از س��فرها پرهیز کنند .برخی
میگویند تابآوری مردم کاهش یافته است .من
معتق��دم مردم بیش از آنچ��ه ما فکر میکنیم در
مقاب��ل س��ختیها مقاومت دارند ام��ا اگر این هم
درس��ت باش��د ،همکاران من در نظام سالمت هم
باید تابآوری داش��ته باشند .نمکی ادامه داد :من
بهعنوان متولی نظام س�لامت شرمسار تابآوری
بیش از حد همکارانم در نظام س�لامت هس��تم.
هیچ ک��دام از همکارانم حتی یک روز در این ۱۳
ماه استراحت نداشتند .ما باید به تابآوری نظامی
ک��ه میخواهد خدمت دهد فک��ر کنیم ،آیا اینها
نیازمند یک بازتوانی در طول این مدت نیس��تند؟

سیما سادات الری

بنابرای��ن از مردم میخواهم س��فرها را بهویژه به
اس��تانی مث��ل مازندران که ت��ازه از یک پیک گذر
کرده مدیریت کنند و پیکی با ویروس جهشیافته
به آنها تحمیل نکنیم.

 اعلام آخری�ن وضعی�ت رنگبندی
شهرها

اجازه به مرزنشینان برای واردات کاالهای اساسی و میوه

ش��د ،مقرر شد میوههای گرمس��یری و نارنگی نیز
از طریق ش��رکتهای تعاونی مرزنشین و پیلهوران
از مح��ل ارز حاصل از صادرات س��الهای ۹۸ ،۹۷
و  ۹۹بدون الزام به ارائه گواهی س��ایر دس��تگاهها
از جمل��ه گواهی  GMPانجام و در ش��بکه توزیع
کشور عرضه شود .همچنین هیات وزیران سازمان
دامپزشکی و حفظ نباتات را موظف کرد تمهیدات
الزم برای بررس��ی سریع ارزیابی قرنطینهای را در
مرزه��ا ت��دارک ببینند .بهموج��ب تصمیم دولت،
واردات کاالهای اساس��ی و ضروری یادشده توسط
ش��رکتهای تعاونی مرزنشین و پیلهوران از محل

ویژه تر از خبر

عکس روز

ممنوعیت افزایش کرایههای حملونقل

بازدید خسرو رفیعی ،رئیس انجمن روابط عمومی ایران و دکترسعید
فیلسوفیان ،مدیر روابط عمومی و امور بین الملل میدکو از موسسه

عکس :آیدا فریدی

اس��تاندار تهران از ممنوعیت هرگونه افزای��ش نرخ کرایههای حملونقل عمومی
در س��ال جدید پیش از تصویب کمیته تطبیق فرمانداری خبر داد .به گزارش ایلنا،
انوش��یروان محس��نیبندپی ،استاندار تهران در جلسه ش��ورای حملونقل ترافیک
اس��تان تهران گفت :امروز بررس��ی و تحقق مطالبات صنف��ی رانندگان حملونقل
عمومی در تهران که در ش��رایط کرونایی متحمل خس��ارت ش��دند ،ضروری است.
وی ادامه داد :درباره مش��کالت تاکس��یرانان و مش��خصا بیمه تامین اجتماعی باید
س��ازمان تامین اجتماعی را ملزم به پرداخت حق بیمه رانندگان جدیدالورود کنند.
همچنی��ن ب��رای جبران کمبود درآم��د رانندگان حملونقل عمومی که ناش��ی از
کروناست که رانندگان متحمل شدند باید با بررسی دقیق سازکاری کارشناسی در
اینباره اندیش��یده شود .استاندار تهران خاطرنشان کرد :نوسازی ناوگان حملونقل
عمومی در شهر و استان تهران ضروری است و باید این اقدام از مسیر ستاد کرونای
اس��تان و همچنین از محل پرداخت یارانه دولتی و درآمدهای عمومی شهرداریها
پیگیری کرد .محس��نیبندپی تصریح کرد :ایس��تگاه تاکس��ی خط مترو آزادگان به
شاهدشهر شهریار بهزودی احداث خواهد شد .وی ادامه داد :هرگونه افزایش نرخ در
کرایههای حملونقل عمومی و بهویژه تاکسی پیش از تصویب و تایید کمیته تطبیق
فرمانداریها که وظیفه تایید مصوبات شوراهای شهر را برعهده دارد ،غیرقانونی است
و باید در اینباره نظارتها تشدید شود.

گروسی بیطرفی خود
را حفظ کند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در
نشس��ت خبری روز گذش��ته خود با رسانهها
از مدی��رکل آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی
خواس��ت که در چارچوب فن��ی اظهارنظر و
بیطرفی خود را حفظ کند.
بهگزارش ایس��نا ،س��عید خطی��بزاده در
آخری��ن نشس��ت مطبوعاتی خود در س��ال
 ۱۳۹۹در پاس��خ به س��والی درباره اظهارات
رافائل گروس��ی ،مدیرکل آژانس انرژی اتمی
مبنی ب��ر اینکه ته��ران باید دسترس��یهای
بیش��تری را به آژانس بینالمللی انرژی برای
نظارت بر فعالیتهای هستهاش بدهد ،گفت:
موضوع نظارت بر فعالیتهای هستهای ایران
یک موضوع فنی و تکنیکی است و روابط بین
ای��ران و آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی نیز
ب��ر همین چارچوب اس��ت .وی ادامه داد :در
چارچوب پادمان ایران همواره دسترسیهای
الزم را در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی
قرار داده است؛ البته برخی از این دسترسیها
فراپادمانی اس��ت و براساس اجرای داوطلبانه
پروت��کل الحاقی ب��ود که باتوج��ه به مصوبه
مجلس ش��ورای اس�لامی این دسترس��یها
تعلیق ش��د .س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه
کشورمان همچنین به موضوع توافق ایران با
آژانس انرژی اتمی اش��اره ک��رد و گفت :این
توافق س��هماهه فرصتی را به دیپلماسی داده
و باید منتظر بمانی��م و ببینیم که طرفهای
مقاب��ل از ای��ن فرص��ت دیپلماس��ی چگونه
اس��تفاده میکنند .وی همچنین از مدیرکل
آژانس انرژی اتمی خواس��ت که در چارچوب
فنی اظهارنظر و بیطرفی خود را حفظ کند.
او گفت :روابط خوب ایران و آژانس در همین
چارچوب میتواند ادامه پیدا کند.
خطی��بزاده همچنین با اش��اره به س��فر
نماینده ویژه نخس��توزیر پاکس��تان در امور
افغانستان به ایران و دیدارهایی که با تعدادی
از مقام��ات کش��ورمان انج��ام داده ،اظه��ار
کرد :ای��ران رایزنیهای نزدیک��ی با برخی از
کش��ورها از جمله کش��ورهای همسایه خود
در موضوع افغانس��تان دارد و طبیعی اس��ت
که این رایزنیها در چارچوب دولت جمهوری
اسالمی افغانستان صورت میگیرد.
وی همچنین در پاس��خ به این س��وال که
آیا ایران در نشس��ت مسکو درباره افغانستان
ش��رکت خواهد کرد یا خیر ،تصریح کرد :در
حال بررس��ی این دعوت هستیم و اگر درباره
آن به نتیجه برسیم اطالعرسانی خواهیم کرد.

استداللهای مخالفان
برجام جدی نیست

نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی
در وین با اشاره به اشتباهات گذشته امریکاییها
در قب��ال توافق برجام اعالم کرد :اس��تداللهای
مخالفان برنامه جامع اقدام مش��ترک در زمینه
برنامه هس��تهای ایران را نمیتوان جدی گرفت.
بهگ��زارش ایرن��ا ،میخاییل اولیان��وف ،نماینده
دائ��م روس��یه در س��ازمانهای بینالملل��ی در
وی��ن در توییتی نوش��ت :برخی افراد نمیتوانند
از اش��تباهات گذشته درست عبرت بگیرند .وی
اف��زود :آیا به مدارک و ش��واهد بیش��تری برای
اثبات شکس��ت کامل سیاس��ت فشار حداکثری
امری��کا در ارتباط با ایران نی��از داریم؟ اولیانوف
خاطرنشان کرد :آیا  ۱۲شرط مایک پمپئو ،وزیر
خارجه س��ابق امریکا درباره ایران تحقق یافت؟
اس��تداللهای مخالفان برجام را نمیتوان جدی
گرف��ت .مق��ام روس این توییت را در پاس��خ به
توییت رس��انه انگلیس��یزبان عربنیوز نوشت
که در آن گفته ش��ده بود :ایران از خواس��تههای
خ��ود در توافق هس��تهای عقبنش��ینی کرده و
این امر نش��انگر اهمیت ابزارهای تحریمی است
ک��ه امری��کا در ارتباط با ای��ران در اختیار دارد.
همزمان با آغاز تش��دید تحریمهای امریکا علیه
ای��ران در دوره ترامپ ،مایک پمپئو برای کاهش
فش��ارهای حداکثری  ۱۲شرط گذاشته بود که
گنجاندن برنامه موشکی و نقش منطقهای ایران
در مذاک��رات جدی��د و همچنی��ن تغییر برخی
بندهای برجام برای دائمی کردن محدودیتهای
غنیسازی در ایران ،مهمترین آنها بودند .پیشتر
نماین��ده روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی
مس��تقر در وین ،سیاست فشار حداکثری امریکا
در ارتباط با ایران را بیثمر و غیرسازنده خواند.

روی خط سیاست

ای��ن روزه��ا در پ��ی هماهنگیهای مس��ئوالن
کش��وری و بهدنبال دیدار اعضای کمیسیون عمران
مجلس ش��ورای اس�لامی از خلیج گرگان ،امیدی
ت��ازه برای غلبه بر فاجعه مرگ «خلیج گرگان» که
نگرانی شدید دوستداران محیطزیست بهویژه صدها
هزار ت��ن از اهالی غرب مازندران را درپی داش��ته،
بهوجود آمده است.
برپایه خبرهای اعالم شده قرار است با هماهنگی
س��ازمان بنادر و دریانوردی اقدامهای اساسی برای
الیروبی کانالهای آبرسانی «چپاقلی»« ،خوزینی»
و «آش��وراده» که وظیفه آبرسانی از دریای خزر به
این خلیج را در طول  ۱۰۰س��ال گذش��ته برعهده
داش��تهاند ،صورت گیرد تا از یک سو خلیج گرگان
بهعن��وان مهمتری��ن و بزرگترین مخ��زن پرورش
ماهیان خاویاری دریای خزر احیا شود و از دیگر سو
بنادر و شهرهای ساحلی شرق دریای خزر نیز رونق
و فعالیتی سازنده و تازه را تجربه کنند.
گرچه انتش��ار این خبر ،روحیه ت��ازهای به مردم
منطقه بخش��یده و ن��ور امید احیای ای��ن خلیج را
روش��ن کرده ،اما بای��د دانس��ت بازآفرینی صنعت
کش��تیرانی و دریانوردی و همزم��ان احیای اقتصاد
ج گ��رگان ،اقدامهایی
بنادر چهارگانه حاش��یه خلی 
فراتر از الیروبی 3کانال و اقدامهای حاشیهای آن را
میطلبد که به عزمی ملی و تصمیمهایی حاکمیتی
نیازمند است.
پیش��ینه فعالیتهای کشتیرانی و دریانوردی در
بن��در گز و بن��در ترکمن در جنوب و ش��رق خلیج
گرگان و اهمیت آنها در مراودت تجاری و بازرگانی
منطق��ه و کش��ور در گذش��تههای دور ،بر کس��ی
پوشیده نیست و در این مختصر نمیگنجد ،اما احیا
و بهینهس��ازی این بن��ادر و بازآفرینی نقش آنها در
رونق صنعت کشتیرانی ش��رق دریای خزر نیازمند
اجرای راهکارهایی زیربنایی اس��ت؛ بهعنوان مثال،
تاسیسات و اسکلههای جدید بندری که از دهه ۷۰
در نوار ساحلی بندر گز احداث شد ،بر اثر عمق کم
آب حاشیه اسکله ،حتی برای پهلوگیری کشتیهای
کوچک مسافربری هم نامناسب تشخیص داد ه شد،
بههمین س��بب تمامی این تاسیسات که میلیاردها
تومان پول بیتالمال صرف ساخت آن شد ،بیثمر و
بیفایده باقی مانده و تنها به محل اتراق گردشگران
بومی و غیربومی در فصل گرما تبدیل شده است!
متاس��فانه در طول دهههای پیش��ین باتوجه به
رش��د و توس��عه بنادر بزرگ در شمال کشور ،بنادر
قدیمی منطقه بهویژه در حاش��یه خلیج گرگان که
زمانی از مهمتری��ن مناطق مراودات تجاری منطقه
بودن��د ،نقش اقتصادی و اش��تغالزایی خ��ود را در
مناطق محل اس��تقرار از دس��ت دادهان��د .در حال
حاضر ،بهعل��ت محدودیتهای طبیعی این بنادر از
قبیل عمق کم و نبود ظرفیت پذیرش ش��ناورهای
کوچک س��نتی ،اقبال مناسبی برای سرمایهگذاری
بخ��ش خصوص��ی و دولتی برای توس��عه این بنادر
وجود ندارد و باوجود سرمایهگذاریهای ارزشمندی
که برای احیای مجدد بندر گز و بندر ترکمن و بندر
نوس��از خواجه نفس ،در دهههای  ۷۰و  ۸۰صورت
گرفت و اسکلهها و تاسیس��ات بندری جدیدی که
در نوار س��احلی این ش��هرها ایجاد ش��د ،متاسفانه
بهدالیلی که برشمرده شد ،سرمایهگذاریهای انجام
شده ،بیمصرف و بالاستفاده مانده است.
از ای��ن رو اکنون که با پیگیریهای انجامش��ده،
چش��ماندازی امیدبخ��ش در زمین��ه احیای خلیج
گرگان ایجاد شده و میرود که یأسها به امید بدل
شود ،بجاست همگام با اقدامهایی که در پیش است،
طرحهایی ازسوی استانداری و شهرداریهای بنادر
گز و ترکمن ،برای بازپیرایی نوار س��احلی و برطرف
کردن معضل لجنهای خش��ک شده در بستری که
قبال گس��تره دریا بود ،صورت گیرد؛ بستری که در
پی الیروبی کانالهای خوزینی ،چپاقلی و آشوراده،
امید میرود بار دیگر زیر پوش��ش آبهای نیگلون
قرار گیرد و بس��تر دریا را تشکیل دهد .با این اقدام
زمینه الزم برای ایجاد عمق مناس��ب و آبخور الزم
ب��رای پهلوگیری کش��تیها در مسیرکش��تیرانی تا
مجاورت اسکلهها فراهم خواهد شد.
بیتردی��د با ای��ن اقدام��ات ،تقوی��ت و افزایش
بهرهوری این بن��ادر که پیامده��ای امیدبخش آن
اقتصاد خانوارهای وابس��ته ،شهر و منطقه را تحت
تاثی��ر قرار میدهد ،بس��تری زیربنایی و ارزش��مند
در مسیر توس��عه اقتصادی منطقه و ایجاد امکانات
مناسب حملونقل دریایی بهویژه راهاندازی خطوط
کش��تیرانی بار و مس��افربری در آبهای س��احلی
خزر از گلس��تان تا غرب گیالن (بندرآستارا) فراهم
خواهد شد .بهیقین اگر به اجرای اینگونه اقدامهای
ضروری و زیربنایی (قبل از الیروبی و راه یافتن آب
دریای اصلی به خلیج) پرداخته نش��ود ،مس��ئوالن
مربوط��ه درآینده پیش رو هیچ پاس��خی به نس��ل
کنونی ون سلهای بعدی نخواهند داشت.

شفافسازی
روند
واکسیناسیون
طبق
اولویتبندیها

رئیسجمهوری با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه تهیه و تامین
واکس��ن خارجی کرونا از سوی وزارت بهداشت و همه نهادهایی که در
این زمینه همکاری داش��تهاند ،تاکید کرد :اینکه توانستهایم در شرایط
س��خت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن ،هم در زمینه تحقیق و تولید
واکس��ن داخلی و هم تهیه و تامین واکس��ن خارجی مورد نیاز کش��ور
عملکرد موفقی داش��ته باشیم ،از افتخارات ملت ایران است .به گزارش
ایسنا ،حسن روحانی پس از دریافت گزارش نهادهای مربوط به اقدامات

انجامش��ده در مسیر تهیه و تامین واکسن مطمئن از کشورهای روسیه،
چین و هند ،از تالشهای انجامشده قدردانی کرد.
روحانی همچنین به وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی دستور
داد همانطورکه در یکس��ال گذشته با ایجاد شفافیت و اطالعرسانی و
ارائه آمار دقیق از میزان ش��یوع و نحوه مقابل��ه با این بیماری بهعنوان
یکی از اصول و اس��تانداردهای پذیرفته ش��ده جهانی عمل شد ،درباره
واکسیناسیون نیز به همین شیوه اقدام شود.

رئیسجمهوری تاکید کرد :ضروری اس��ت که ملت ش��ریف با اطالع
کامل از مفاد س��ند ملی تصویبشده درباره عملیات واکسیناسیون ،در
جریان جزئیات این اقدام بزرگ نیز قرار گیرند.
در همین راس��تا با ایجاد ش��فافیت در اینباره گامی دیگر در راستای
اهتمام به دسترس��ی آزاد ب��ه جریان اطالعات در دول��ت تدبیر و امید
برداشته خواهدشد .به این ترتیب از بروز هرگونه تردید و ابهامی در این
زمینه جلوگیری خواهدشد.

