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تعطیلی بهخاطر مرمتهای جزیی است

استاندار :قبل از بارش برف هشدار داده بودیم!

قلعه رودخان و موزه میراث روستایی گیالن
در سالمتند

برخورد با مدیران ناکارآمد در بحران سفید گیالن

پریسا عظیمی
خبرنگار

شیما جهان بخش
خبرنگار

بازرس کل گیالن:
گرفتاری  15ساعته
مسافران در مسیر
امامزاده هاشم
سبب نارضایتی و
رنجش خاطر مردم و
مسافران شده است.
مدیران این حوزه
کم کاری کرده اند،
در حالی که از چند
روز قبل به آنان وقوع
چنین شرایطی اعالم
شده بود
استاندار گیالن:
از معاون عمرانی
استانداری
خواستهام با بررسی
دقیق اقدامات
دستگاههای اجرایی
در جریان بارشهای
اخیر ،عملکرد آنها
را ارزیابی و نتیجه
نهایی را اعالم کند

فارس

بارش ســنگین بــرف در گیالن ســبب
مســدود شــدن اکثر راههــای ارتباطی
روســتایی و حتــی شــهری و مختــل
شــدن برخی زیرســاختهای شــهری
ازجملــه اختالل  85درصدی خطوط
و شبکههای برقرسانی در این استان
شد.
در این میان گرفتار شــدن چند ساعته
صدهــا خــودرو تنهــا در فاصلــه چنــد
کیلومتــری شــهر رشــت این ســؤال را
بــرای برخــی از مــردم ایجــاد کــرد که
چــرا بــا وجــود هشــدارهای چندبــاره
هواشناســی در خصــوص احتمــال
بارش ســنگین برف دوباره باید شاهد
چنین وضعیتی در اســتانی باشیم که
در ســالهای نــه چنــدان دور نیــز این
تجربه را داشته و دیگر نمیتوان گفت
که مسئوالن غافلگیر شده بودند.
هرچنــد به گفتــه وزیر نیــرو بارش
برف اخیر در گیالن  27برابر میانگین
کشــوری بــوده ،امــا ایــن موضــوع
نمیتوانــد توجیــه منطقــی بــرای
اهمــال و کــم کاری برخــی مســئوالن
اســتان باشــد کــه از چنــد روز پیــش با
دســتور اســتاندار گیــان بــرای کنترل
چنیــن وضعیتــی در آمــاده بــاش به
ســر میبردهانــد .ابعــاد قضیــه بــه
حدی گســترده بود که استاندار گیالن
و بــازرس کل اســتان عملکــرد برخی
مدیران در پــی بارش برف را ضعیف
ارزیابــی کــرده و گفته اند :بــا مدیرانی
کــه وظایفشــان را بــه نحــو صحیــح
انجــام ندادهاند ،در چارچــوب قانون
برخورد میشود.
«ارســان زارع» ،اســتاندار گیــان
در ایــن زمینه در گفتوگــو با «ایران»

از عملکــرد ضعیــف برخــی مدیــران
اســتان گالیــه کــرد و گفــت :دقیقــاً
چنــد روز قبــل از شــروع بارشهــا در
جلســهای که با مدیران اجرایی استان
داشتم وضعیت احتمالی را تشریح و
از آنان خواستم اقدامات الزم را برای
پیشــگیری از وقوع حــوادث احتمالی
بهدنبــال بارشهــا انجــام دهنــد .در
واقع تمام دستگاههای اجرایی استان
نســبت بــه احتمــال بــارش ســنگین
برف آگاهی کامل داشــتهاند ،از اینرو
هیــچ گونه اهمال و کم کاری از ســوی
مدیران پذیرفته نمیشود.
زارع از تشــکیل کمیتــه ارزیابــی
عملکــرد مدیــران در پی بــارش برف
در اســتان خبــر داد و تأکیــد کــرد :از
معاون عمرانی استانداری خواستهام
با بررسی دقیق اقدامات دستگاههای
اجرایــی در جریــان بارشهــای اخیر،
عملکرد آنها را ارزیابی و نتیجه نهایی
را اعالم کند.
بعــد از اعــام نتیجــه نهایــی بــا
مدیرانــی کــه در انجــام وظایــف خود
کوتاهــی کردهانــد برخــورد قاطعانــه
خواهد شــد و مدیرانی که توجیه قابل
قبولــی بــرای کار خود نداشــته باشــند
برکنــار خواهنــد شــد؛ البتــه در مقابل
مدیرانــی هــم کــه عملکــرد مناســبی
داشــتهاند نیــز مــورد تشــویق قــرار
میگیرند.
وی اعــام نهایــی نــام مدیــران
ناکار آمد را به پایان بررســیها موکول
کــرد و افزود :هــر چند نمیتــوان نظر
قطعــی در ایــن زمینه داشــت ،اما در
حال حاضــر «محمد نازک کار» مدیر
کل راهــداری و حملونقــل جــادهای
گیالن برکنار شده و «سبحاناهلل علی
پور» معاون فنی این اداره جانشین او

گزارش

محمد نازک کار ،مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای گیالن برکنار و سبحاناهلل علیپور معاون فنی این اداره جانشین او شده است

شده اســت .هرچند اســتاندار معتقد
اســت کــه نبایــد عملکــرد مدیــران
اجرایــی در طــول ســالهای متوالی را
با یک سهلانگاری نادیده گرفت ،اما
خاطرنشــان کرد :عملکرد مدیران در
ایــن مقطع که موجــب رنجش خاطر
بســیاری از مــردم و میهمانان اســتان
شــده ،موضوعــی نیســت کــه بتــوان
براحتی از کنار آن گذشت.
البتــه برخــی از مســافران نیــز
بیتوجــه به هشــدارهای هواشناســی
راهــی گیــان شــده و هیــچ گونــه
تجهیــزات ایمنــی همراه نداشــتهاند،
اما بــاز هم از آنان بــه خاطر همکاری
و صبوریشان تشکر میکنم.
«ســیفاهلل مســرور» بــازرس کل
گیــان نیــز در گفتوگــو با «ایــران» با
بیــان اینکه ارزیابــی مثبتی از عملکرد

مدیــران در پــی بــارش بــرف نداریم،
گفت :سالهای قبل نیز مشابه چنین
بارشــی را در اســتان تجربــه کردهایــم
و نمیتــوان گفــت وضعیــت موجــود
شــرایط خاص بحرانی بوده و مدیران
غافلگیر شدهاند.
وی ادامه داد :گرفتاری  15ســاعته
مســافران در مســیر امامــزاده هاشــم
ســبب نارضایتــی و رنجــش خاطــر
مردم و مســافران شده است .مدیران
این حوزه کم کاری کردهاند ،در حالی
که از چند روز قبل به آنان وقوع چنین
شرایطی اعالم شــده بود .البته برخی
مدیــران در مســیر امامزاده هاشــم-
ســراوان حاضر شــدند و تالش زیادی
انجــام دادنــد ،امــا نتایــج مطلوبــی
حاصل نشد.
مســرور بــا اشــاره بــه مشــکالت

موجــود در شــهر رشــت گفــت :از
عملکــرد مدیریت بحران شــهری نیز
ناراضــی هســتم .ارزیابیهــای انجام
شــده تاکنون نشــان میدهد ،آنان در
خصــوص ســاماندهی بــارش بــرف و
بهکارگیــری امکانات موجود کم کاری
داشتهاند.
بــازرس کل گیــان بــا بیــان اینکه
مدیــران را موظــف بــه پاســخگویی
بــه مــردم میکنیــم ،اضافــه کــرد :بــا
مدیرانــی کــه وظایفشــان را بــه نحو
صحیح انجام ندادهاند ،در چارچوب
قانــون برخــورد میکنیــم .البتــه
بررســیها همچنان ادامــه دارد و طی
چند روز آینــده نتیجه نهایی عملکرد
مدیــران ارزیابــی و علــل مشــکالت و
به اطالع مســئوالن ،مــردم و اصحاب
رسانه میرسد.

وقتــی بدانیم مــوزه میراث روســتایی گیــان تنها تجربــه ملی و آســیایی در
نمایاندن میراث معماری و ســبک زندگی روستایی است که بهصورت روباز
در فضایی گســترده به وســعت  260هکتار احداث شــده اســت ،شــایعات و
اخباری مبنی بر آسیب دیدن  70درصدی این مجموعه بهخاطر برف هفته
گذشته در گیالن ،نگرانکننده و تأثر آور است .اما خبر خوب این است که این
شایعات واقعیت ندارد .اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گیالن از تعطیلی موزه میراث روستایی و مکان تاریخی قلعه رودخان بهدلیل
بارش شدید برف اخیر خبر داده و نسبت به حضور گردشگران در مسیر این
قلعه تاریخی و باال رفتن به ســمت آن هشــدار داده اســت اما این تعطیلی
و هشــدار به معنای آســیب دیدن نگرانکننده آنها نیســت« .ولی جهانی»،
توگو با «ایران» با اشاره به اینکه این دو
معاون میراث فرهنگی گیالن در گف 
مکان تا اطالع ثانوی تعطیل اســت ،اعالم کرد :بارش برف چند روز گذشته
به تعدادی از آثار و بناهای تاریخی استان خساراتی زده که در دست بررسی
اســت؛ یکی از ایــن آثار،
موزه میــراث روســتایی
اســت کــه از  36بنایــی
کــه در آن موجود اســت
 3بنا بین  5تا  10درصد
آسیب دیده است.
فضاهــای جانبــی ایــن
مــوزه مانند مســیرهای
رفتوآمد ،چپرها ،النه
پرندگان و طویل ه دامها بهدلیل اینکه سازههای سبک و موقتی دارد ،خسارت
جزئی دید که این سازهها بهدلیل سبک بودن هرساله احیاء میشود .جهانی
بــا اشــاره به اینکــه برنامهریزی برای تعیین خســارت و مرمت از ســازهها در
دســتور کار معاونت میراث گیالن قــرار گرفته ،ادامه داد :همکاران ســازمان
برنامــه و بودجه اســتان هم از موزه بازدید داشــتند و قول همــکاری دادند تا
با برآورد خسارات ،بودجه مشخصی را تعیین کنند .معاون میراث فرهنگی
گیــان با تأکیــد براینکه امکان بازدیــد از این موزه تا زمــان برفروبی کامل و
بازگشــایی مســیرهای بازدیدکنندگان امکانپذیرنیســت ،یادآور شــد :بازدید
از ســایر موزههای وابســته به میراث فرهنگی مانند موزه رشــت و موزه چای
الهیجــان برای بازدیدکنندگان فراهم اســت .این مقام مســئول در اداره کل
میراث فرهنگی گیالن درباره وضعیت قلعه رودخان که شــاهد بارش برف
 2متری در این مکان تاریخی بودیم ،گفت :در بازدیدی که کارشناســان ما از
این قلعه داشتند ،از  3پنل خورشیدی موجود که برق قلعه را تأمین میکند،
یک پنل آســیب دیده است .دیگر سازههای غربی ،شرقی و میانی قلعه هم
سالم مانده است.
جهانــی با بیــان اینکه ســعی میکنیم از قســمتهای مختلف قلعــه برای
اطمینان بیشــتر از سالم ماندن بناها از خســارات برف بازدید داشته باشیم؛
تصریح کرد :تعداد زیادی درخت هم در مسیر قلعه بهدلیل سنگینی برف
شکست که درحال جابهجایی آنها هستیم.

