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88498441سرويس  شهرستان

حوريه ملکیسجاد مرسلي

سرپرست اداره كل     اصفهان
تأمين اجتماعي ا 
اصفهان با اشاره به ثبت ۷۲ هزار و ۵۰۰ درخواست 
بيمه بيكاري به دليل ش�يوع وي�روس كرونا در 
استان گفت: از اين تعداد ۶۹ هزار و ۵۰۰ نفر واجد 
ش�رايط دريافت مق�رري بيمه بيكاري ش�دند. 
عبدالرس��ول آقاهادي سرپرس��ت اداره كل تأمين 
اجتماعي اس��تان اصفهان گفت: براساس آخرين 
آماري كه از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 
اصفهان دريافت كرده ايم، ۷۲ هزار و ۵۰۰ درخواست 
بيمه بيكاري به دليل شيوع ويروس كرونا در استان 
اصفهان ثبت شد.  وي با اعالم اينكه ۶۹ هزار و ۵۰۰ 
نفر واجد ش��رايط دريافت مقرري بيمه بيكاري به 
دليل ش��يوع ويروس كرونا بودند، افزود: پرداخت 
مقرري بيمه بيكاري تابع قانون بيكاري س��ازمان 
تأمين اجتماعي نيست، بلكه براساس تفاهمي است 
كه سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي منعقد كردند و 
مقرر شد به ميزان ۵۵ درصد از حداقل حقوق براي 
اين ايام به حساب افرادي كه به دليل شيوع ويروس 
كرونا بيكار ش��دند واريز شود، همچنين به ازاي هر 

نفر تحت تكفل، ۵ درصد به اين ميزان اضافه شود.  
سرپرست اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان 
تصريح كرد: به همين دليل دريافتي واجدان شرايط 
كمتر از ميزان پيش بيني شده در قانون بيمه بيكاري 

است.  وي با اشاره به اينكه متقاضيان دريافت بيمه 
بيكاري به دليل كرونا صرفاً از اسفند تا ارديبهشت ماه 
از اين شرايط بهره مند شدند، گفت: تاكنون افراد واجد 
شرايط در سامانه ثبت نام كرده و از اول خردادماه بيمه 
بيكاري به شرايط عادي بازگشته است، يعني براساس 
قانون بيمه بيكاري و با مراجعه به ادارات تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، تقاضاي مقرري بيمه بيكاري و احراز 
شرايط و ارجاع به تأمين اجتماعي صورت مي گيرد.  
آقاهادي با اشاره به اينكه در شرايط عادي متقاضي 
بيمه بيكاري ضمن مراجعه به ادارات كار درخواست 
خود را ارائه كرده، س��پس درخواس��ت در كميته 
بيكاري مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت به سازمان 
تأمين اجتماعي ارجاع مي شود، خاطرنشان كرد: در 
زمان كرونا نيازي به تشكيل پرونده نبوده و فقط از 
طريق ثبت نام در سامانه، پايش و ارسال اطالعات به 
سازمان برنامه و بودجه، واريز مبالغ به حساب شباي 

افراد متقاضي انجام شده است. 

كرونا 69 هزار اصفهاني را مجبور به دريافت بيمه بيكاري كرد

آغاز پرداخت ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيالت جبران خسارت كرونا
۷۰۰ ميليارد تومان     لرستان
تسهيالت ارزان 
قيمت براي واحدهاي اقتصادي متضرر از كرونا در 
استان لرستان تصويب شد كه اين رقم ابالغ و روند 
معرف�ي متقاضي�ان به بانك آغاز ش�ده اس�ت. 
علي آشتاب مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
لرستان با اش��اره به آغاز پرداخت ۷۰۰ ميليارد 
تس��هيالت جبران خس��ارت كرونا در لرستان، 
گفت: اعتبارات اين بخش شناور است و در صورت 

استقبال متقاضيان مي توان مبالغ بيشتري براي استان جذب كرد.  وي افزود: اين رقم به منظور جبران 
خسارت ناشي از ويروس كرونا به واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي استان توسط ۱۶ بانك عامل در 
اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.  مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تأكيد كرد: شرط اصلي براي 
دريافت اين تسهيالت، ثبت نام واحدها در سامانه »كارا« است چراكه در غير اين صورت نمي توان از اين 
خدمت بهره مند شد و متقاضيان بايد از طريق دستگاه هاي مرتبط با كارگاه خسارت ديده، به بانك معرفي 
شوند.  آشتاب تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي عضو كارگروه اشتغال استان در خصوص اطالع رساني و رفع 

مشكالت متقاضيان دريافت اين تسهيالت به نحوي اقدام كنند كه همه مشموالن از آن بهره مند شوند.

ارائه مشاوره هاي تخصصي به شركت هاي دانش بنيان قم
مدير س�ازمان      قم
تجاري س�ازي 
فن�اوري و اش�تغال دانش آموخت�گان جهاد 
دانشگاهي واحد قم از همكاري مركز نوآوري و 
شتابدهي جهاد دانشگاهي اين استان و همكاري 
ب�ا نهادهاي ديگ�ر، ب�راي ارائه مش�اوره هاي 
تخصصي به شركت هاي دانش بنيان قم خبر داد. 
ياسر شريفي مدير سازمان تجاري سازي فناوري 
و اش��تغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهي 

واحد استان قم گفت: مشاوره شركت هاي دانش بنيان در چندين بخش مديريت تأمين مالي، توسعه 
كسب و كار، بازاريابي و فروش و تجاري سازي و مشاوره هاي بيمه اي در قالب برنامه مشخص دو روزه 
توسط مشاوران مجرب و خبره در مركز نوآوري و شتابدهي جهاد دانشگاهي استان قم انجام گرفت.  
وي افزود: در شرايط اقتصادي كنوني بايد راه رسيدن به موفقيت در كار را به خوبي آموزش و نهادينه 

كرد چراكه فرصتي براي تجربه و آزمايش وجود ندارد.

ساخت ديوار ضامن در نقاط پرتگاهي محور كرج– كندوان
مع�اون راهداري     البرز
اداره كل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي اس�تان الب�رز از احداث ديوار 
ضامن در نقاط پرتگاهي محور كرج - كندوان خبر داد. 
مجتبي حاجيان مع��اون راه��داري اداره كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان البرز با 
اشاره به اقداماتي كه در راستاي ارتقاي ايمني 
محور كرج - كندوان انجام ش��ده است، گفت: 
بدين منظور اداره كل راه��داري و حمل و نقل 

جاده اي استان نسبت به احداث ديوار ضامن و گابيون به جاي گاردريل در نقاط پرتگاهي در مرز مشترك 
با رودخانه كرج اقدام كرده است.  وي با اشاره به اينكه احداث ديوار ضامن و گابيون به طول سه كيلومتر در 
نقاط پرتگاهي محور كرج - كندوان اكنون پيشرفت بيش از ۶۰ درصدي دارد، افزود: اعتبار صرف شده 
بدين منظور بالغ بر يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان است.  معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل  ونقل 
جاده اي استان البرز در ادامه با اشاره به نصب نيوجرسي به جاي گاردريل در نقاطي از محور كرج - كندوان 
با هدف افزايش ايمني، بيان كرد: اين اقدامات كه با اعتباري بالغ بر 4 ميليارد تومان و به طول ۱۲ كيلومتر 

اجرايي شده است، در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 

افزايش 98 درصدي نفوذ گاز در روستاهاي بوشهر
مديرعام��ل     بوشهر
ش��ركت گاز 
بوشهر از افزايش ۹8/۵  درصدی گازرساني 
روس�تايي ب�ه اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
مسلم رحماني مديرعامل شركت گاز استان بوشهر 
با اشاره به تحول عظيم در روند گازرساني به مناطق 
روستايي گفت: با توسعه گازرساني به روستاهاي، 
ضريب نفوذ گاز روستايي اس��تان به ۹8/۵ درصد 
افزايش مي رس��د.  وي افزود: با انج��ام پروژه هاي 
متفاوت ضريب نفوذ گازرساني در روس��تاها از ۳۶ به ۹8/۵ درصد افزايش يافته است.  مديرعامل شركت گاز 
استان بوشهر تصريح كرد: تعداد شهرهاي گازدار استان بوشهر نيز از ۳۰ به ۳۹ شهر ارتقا يافته است و در اين مدت 
ضريب نفوذ گاز شهري از ۷۲ به ۹۹/۲ درصد افزايش يافته است.  رحماني، هدف از اجراي طرح انقالب گازرساني 
را بهره مندي همه اقشار مردم از نعمت گاز و محروميت زدايي در مناطق كمتر برخوردار عنوان كرد و افزود: انرژي 
گرمايشي گاز مي تواند به عنوان موتور محرك و پيشران توسعه اقتصادي مورد توجه مردم و مسئوالن قرار گيرد. 

 اجراي 41۰ طرح اشتغالزايي 
براي مددجويان ايالمي

مع�اون اش�تغال و خودكفاي�ي      ايالم
كميت�ه امداد اس�تان اي�الم از 
اجراي بيش از 41۰ طرح اشتغالزايي براي مددجويان جوياي 
كار اي�ن نه�اد در س�ه ماه�ه نخس�ت امس�ال خب�ر داد. 
شبيب جعفرزاده معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان 
ايالم با اع��الم اجراي 4۱۰ طرح اش��تغالزايي ب��راي مددجويان 
ايالمي گفت: اين تعداد طرح اشتغال، از محل تبصره ۱۶ صندوق 
قرض الحسنه امداد واليت، اشتغال روستايي و هم افزايي با بانك 
قرض الحسنه مهر پرداخت شده و در مجموع براي اجراي اين تعداد 
طرح بيش از ۱4۵ ميليارد ريال هزينه شده است.  وي افزود: صنايع 
دستي، مشاغل كوچك خانگي، كش��اورزي، صنعت، دامداري، 
كسب و مغازه داري و موارد متنوع ديگر از جمله طرح هاي اشتغال 
اجرا شده توسط اين نهاد بوده است.  معاون اشتغال و خودكفايي 
كميته امداد استان ايالم تأكيد كرد: همكاري با مؤسسات كاريابي 
جهت ايجاد فرصت شغلي براي مددجويان كميته امداد يكي از 

برنامه هاي اشتغالزايي اين نهاد است.

 ذخيره سازي 4۵ ميليون قطعه الرو ميگو 
در مزارع پرورش ميگو سيريك 

رئيس شهرس�تان س�يريك از      هرمزگان
ذخيره سازي 4۵ ميليون قطعه 
الرو ميگ�و از ابتداي س�ال زراعي جديد تاكن�ون در مزارع 

پرورش ميگو سيريك خبر داد. 
حسن رئيسي رئيس شهرستان سيريك با اشاره به توليد بالغ بر 
۲4۱ ميليون و ۱۵۰ هزار قطعه الرو ميگو در سه ماه نخست سال 
در شهرستان سيريك گفت: از اين ميزان بالغ بر 4۵ ميليون قطعه 
الرو ميگو در مزارع پرورش ميگو شهرستان سيريك ذخيره سازي 
شده است.  وي با بيان اينكه همه الروهاي توليد شده به صورت 
مجزا نمونه برداري و پس از تأييد سالمت با رعايت اصول بهداشتي 
به مراكز پرورش ميگو منتقل مي ش��وند، تصريح كرد: مازاد نياز 
شهرستان سيريك به ديگر نقاط استان جهت ذخيره سازي صادر 
مي شود.  رئيسي با اشاره به فعاليت هشت مركز تكثير ميگو در 
شهرستان سيريك افزود: در راستاي تحقق منويات مقام معظم 
رهبري و همچنين شعار س��ال مبني بر »جهش توليد« در اين 

شهرستان شش مركز تكثير ميگو نيز در حال احداث است. 

 واگذاري خانه هاي قديمي شوشتر
 به شرط احيا و اشتغالزايي

رئيس اداره راه و شهرسازي شوشتر از     خوزستان
واگذاري خانه هاي قديمي در شوشتر 
به س�رمايه گذاران بومي به ش�رط حفظ، احيا و اش�تغالزايي خبر داد. 
 محمدتقي س��راجيان رئيس اداره راه و شهرسازي شوشتربا اشاره 
واگذاري خانه هاي قديمي شوشتر به شرط حفظ، احيا و اشتغالزايي 
گفت: خانه هاي قديمي در شوشتر وجود دارد كه هيچ استفاده اي از 
آنها نمي شود و ساليانه متعدد است كه رها شده اند، ساماندهي و توسعه 
اين خانه ها توسط سرمايه گذاران بومي بسيار حائز اهميت است.  وي 
با اشاره به هدف واگذاري ها به بخش مردمي و سرمايه گذاران افزود: 
مهم ترين اولويت واگذاري اين خانه هاي قديمي حفظ و احيا بافت 
تاريخي شهر شوشتر، توسعه و اشتغالزايي كوچك توسط مردم در اين 
خانه هاي قديمي است.  رئيس اداره راه و شهرسازي شوشتربا اشاره 
به اولين اقدام واگذاري به بخش مردمي و سرمايه گذاري عنوان كرد: 
قصد داريم خانه امين زاده را به بخش خصوصي واگذار نماييم، اولويت 
واگذاري سرمايه گذاران بومي در شهرستان هستند و چشم انداز ما 

حفظ و احيا و اشتغالزايي در اين مكان است. 

راه اندازي بزرگ ترين مركز فوق تخصصي 
درمان ناباروري در اراك

تربيت ۷۰ تسهيلگر براي مبارزه با آسيب هاي 
اجتماعي در خراسان جنوبي

نخس���تين و     مركزي
بزرگ تري��ن 
مركز دولتي فوق تخصصي درمان ناباروري 
دانشگاه علوم پزشكي اراك در بيمارستان 
اميرالمومنين)ع( اين ش�هر راه اندازي شد. 
بهمن صادقي س��ده معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشكي اراك با اشاره به اينكه نخستين و بزرگ ترين 
مركز دولتي فوق تخصصي درم��ان ناباروري اين 
دانشگاه در بيمارس��تان اميرالمومنين)ع( اراك 
راه اندازي شد، گفت: در راستاي سياست هاي كلي 
افزايش جمعيت ابالغي از سوي مقام معظم رهبري 
و تأكيد وزير بهداش��ت و افزاي��ش نرخ جمعيت 
در اس��تان مركزي اين مركز با تعرفه هاي دولتي 
در اس��تان به مراجعان خدمات ارائه می كند.  وي 
افزود: مجوز راه اندازي اين مركز سال ۹۶ در اختيار 
استان قرار داده شد كه با تأمين بخشي از تجهيزات 
تخصصي اين مركز، آذرماه پارسال اقدامات اوليه 
آغاز ش��د.  معاون درمان دانش��گاه علوم پزشكي 
اراك ادامه داد: ۵۰ ميليارد ريال اعتبار براي تأمين 
تجهيزات اين مركز هزينه شده است كه با راه اندازي 
آن ظرفيت پذيرش مراجعان استان با تعرفه دولتي 

را دارد.  دكتر صادقي گفت: بهره مندي از خدمات 
۱۱ نيرو شامل يك نفر فلوش��يپ ناباروري، يك 
نفر جنين شناس، دو نفر ماما، دو نفر هوشبر، دو 
نفر پرستا و سه نفر نيرو خدمات در اين مركز نياز 
اس��ت كه بايد مجوز جذب صادر شود.  وي افزود: 
مراجعه كنن��دگان اين مركز تخصص��ي درماني 
مي توانند از امكانات اتاق عمل و در صورت نياز فوري 
از خدمات اورژانسي بيمارستان اميرالمومنين)ع( 
استفاده كند.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي 
اراك افزود: ارائه خدمات تخصصي درمان ناباروري 
در اس��تان با تعرفه هاي دولتي يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي شهروندان استان بود كه با راه اندازي 
و توس��عه اين مركز، گام هاي مؤثري در راستاي 
تنگناهاي زوجين براي فرزندآوري برداشته خواهد 
شد.  دكتر صادقي تصريح كرد: يكي از مسائلي كه 
به جد مورد توجه رهبرمعظم انقالب اسالمي و وزير 
بهداشت قرار دارد، رشد جمعيت است كه در اين 
مسير دانشگاه علوم پزشكي اراك تمام تالش خود 
را براي جلوگيري از منفي شدن رشد جمعيت و 
كاهش سالمندي در دستور كار دارد و در مرحله 
بعدي توسعه و افزايش اين مراكز مورد توجه است.

معاون جمعيت     خراسان جنوبي
حم�ر  ل ا هال

خراس�ان جنوبي از تربيت ۷۰ تسهيلگر در 
قالب طرح پيمان براي مبارزه با آسيب هاي 
اجتماع�ي در اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
فائزه موهبت��ي مع��اون جمعي��ت هالل احمر 
خراس��ان جنوبي با بيان اينكه ۷۰ تسهيلگر در 
قالب طرح پيمان در سطح استان تربيت شده اند، 
گفت: اين افراد آموزش هاي مرتبط با آسيب هاي 
اجتماعي را به ۹ هزار و 8۰۰ نفر ارائه كرده اند.  وي 
افزود: تاكنون اقدامات خوبي از س��وي جمعيت 
هالل احمر در راستاي پيشگيري از بروز آسيب ها 
انجام شده كه مي طلبد اين روند استمرار داشته 
باشد.  موهبتي با اشاره به آس��يب هاي ناشي از 
اعتياد در جامع��ه تصريح كرد: ام��روزه گرايش 
طيف گسترده اي از افراد به سمت استفاده از مواد 
صنعتي رفته كه خطرهاي بي شماري پيش روي 
جامعه گذاشته است.  معاون امور جوانان جمعيت 
هالل احمر خراسان جنوبي برگزاري كارگاه هاي 
آموزشي را از جمله اقدامات انجام شده طي سال 
گذشته در زمينه مبارزه با آسيب هاي اجتماعي 

دانست و گفت: اين كارگاه ها با هدف پيشگيري 
از آس��يب هايي اعم از اعتياد و مواد مخدر برگزار 
شده اس��ت.  موهبتي مهدهاي كودك، مدارس، 
دانشگاه، خوابگاه، محالت و روستاها را از جمله 
جامعه مخاطب اين كارگاه ها عنوان كرد و افزود: 
در مجموع ۹ هزار و 8۰۰ نفر آموزش هاي ارائه شده 
را فرا گرفته اند.  وي بيان كرد: اجراي برنامه هاي 
ورزشي با هدف پيشگيري از اعتياد براي ۵ هزار و 
۳۰۰ نفر و برپايي ايستگاه هاي سالمت با شعار نه به 
اعتياد از ديگر اقدامات انجام شده بوده است.  معاون 
امور جوانان جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي با 
بيان اينكه برنامه هاي نمادين شامل حلقه انساني 
حمل پالكادر آموزش��ي براي ۳ ه��زا و 8۰۰ نفر 
اجرايي شده است، افزود: بيش از 4 هزار پمفلت 
و سي دي آموزش��ي هم بين جامعه هدف توزيع 
شده اس��ت.  موهبتي از اجراي طرح پيمان خبر 
داد و تصريح كرد: در راس��تاي اجراي اين طرح 
افرادي به عنوان تسهيلگر تربيت مي شوند و بعد 
از گذراندن دوره هاي آموزشي در مناطق مختلف 
به ارائه مباحث پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 

مي پردازند. 

   خراس�ان رضوي: مديرعام��ل ش��ركت ش��هرك هاي صنعت��ي 
خراسان رضوي؛ گفت: ۹ درصد اشتغال كل شهرك هاي صنعتي كشور در 
شهرك هاي صنعتي اين استان قرار دارد.  مسعود مهدي زاده مقدم افزود: 
در 4۰ شهرك و ناحيه صنعتي به متقاضيان زمين واگذار شده و هم اكنون 
۲ هزار و ۶8۲ واحد صنعتي در ش��هرك هاي صنعتي فعاليت مي كنند.  
وي با اشاره به اشتغال ايجاده شده براي ۲ هزار ۱۲۱ نفر در سال گذشته، 
ادامه داد: هم اكنون افزون بر ۷۷ هزار نفر در شهرك هاي صنعتي استان 

خراسان رضوي مشغول به كار هستند. 
   گلستان: محمدرحيم رحيمي، مديرعامل شركت گاز استان گلستان، 
گفت: شركت گاز استان تا پايان سال گذشته، موفق شد بالغ بر ۹۶ درصد 
خانوار روستايي و ۱۰۰ درصد خانوار ش��هري اين استان را از نعمت گاز 
طبيعي بهره مند سازد.  وي افزود: در سال ۹8 موفق شديم از نظر اهداف 
كمي؛ ۲8۹ كيلومتر ش��بكه گذاري و ۶۱۰۰ مورد نصب انش��عاب را در 
قالب گازرساني به ۲۲ روستاي جديد، انجام دهيم و با اين اقدام، ۱84۰۰ 

مشترك را نيز به جمع مشتركان گاز اضافه كنيم. 
   كردستان: معاون بهره برداري و توس��عه آب شركت آبفا كردستان 
گفت: در حال حاضر 8۲ مجتمع آبرساني روستايي كار تأمين آب 448 
روس��تا را انجام مي دهد.  محمد فرهاد معاون بهره برداري و توس��عه آب 
شركت آبفا كردستان افزود: بيش��ترين مجتمع هاي آبرساني روستايي 
در شهرستان سقز به تعداد ۱۳ و بيجار و دهگالن و كامياران هر كدام به 
تعداد ۱۲ روستا مي باشد؛ ضمن آنكه ۱۱ مجتمع در شهرستان ديواندره و 

۹ مجتمع در شهرستان قروه وجود دارد.

 اوج گيري كرونا 
در مناطق باالي ۵۰ درجه گرما

 پاسكاري كرونا بين مردم و مسئوالن 
مهم ترين عامل شيوع دوباره آن است

با اينكه از روز اول ورود كرونا به ايران اعالم مي شد كه اين ويروس در 
شرايط مختلف، رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي دهد، اما كسي 
باورش نمي شد روزي به شكل توپ در بيايد. ابتدا گفتند اين ويروس بر 
روي كودكان و جوانان اثري ندارد و بعداً معلوم شد كه حتي نوزان را هم 
از بين مي برد. سپس اعالم شد با گرم شدن هوا ويروس از بين مي رود 
كه رسيدن تابستان با اوج گيري كرونا همراه شد. اما نكته مهم تر تبديل 
شدن ويروس كرونا به توپي براي پاسكاري بين مسئوالن و مردم است 
كه هم اكنون در زمين اين دو گروه جابه جا مي شود. در شرايطي كه 
آمار مبتاليان در ايران س�ير صعودي در پيش گرفته و در دماي ۵۰ 
درجه جنوب كرمان هم شاهد اوج گيري اين ويروس هستيم. اما هر 
روز مسئوالن از بي توجهي مردم نسبت به رعايت اصول بهداشتي 
صحبت مي كنند و شهروندان هم برداشتن همه محدوديت ها از طرف 
دولتمردان را نشانه اي از كم ش�دن كرونا در جامعه تعبير مي كنند. 

    
وقتي هوا كمي خنك تر بود مي گفتند كرون��ا در گرما از بين مي رود و 
طاقت ماندگاري ن��دارد. ولي در حال حاضر كه در برخي اس��تان هاي 
مركزي و جنوبي كشور دماي هوا افزايش يافته به همان نسبت شيوع 
كرونا نيز موجب ابتالي افراد بيشتري به اين بيماري شده است. براساس 
اعالم سازمان هواشناسي، دماي هواي جنوب كرمان به باالي ۵۰ درجه 
رسيده، به طوري كه طي دو هفته اخير اين منطقه جزو گرم ترين نقاط 
كشور معرفي شده اس��ت. اما اين افزايش دما هيچ تأثيري در كنترل 
ويروس كرونا در اس��تان نداش��ته و بيماري كوويد۱۹ ه��ر روز تعداد 
بيشتري از شهروندان كرماني را گرفتار مي كند.  مسئوالن مي گويند 
عدم رعايت نكات فاصله گذاري اجتماعي، شركت در مراسم هاي عزا و 
عروسي و تجمع ها موجب شيوع ويروس شده است و مردم از مسئوالن 
گاليه دارند كه سياست هاي اجرايي اشتباه آنها و كم كردن محدوديت ها 
موجب افزايش ترددها بين استان هاي آلوده و مناطق سفيد كرمان شده 
و همين امر شيوع بيماري را بيشتر كرده است.  دور باطلي كه اصل قضيه 
را رها كرده و استان هاي ايران را كه در حال سفيد شدن بودند را دوباره 
به وضعيت قرمز و بحراني بازگردانده است.  اگر گفته شود جنوب كرمان 

وارد مرحله بحراني شده است، حرفي به گزاف نيست. 
گزارش ها نش��ان مي دهند فقط در روز دوشنبه سه نفر به خاطر كرونا 
فوت كردند و ۲۹ بيمار جديد نيز شناسايي شده و تعداد كل مبتاليان 
از ابتداي اپيدمي تاكنون به هزار و ۷88 نفر رس��يده است. نكته حايز 
اهميت اينكه اكثر اين افراد در سال جاري به اين بيماري مبتال شده اند. 
افزايش مبتاليان به كرونا موجب شده ظرفيت بخش هاي كرونايي اكثر 
بيمارستان هاي جنوب كرمان تكميل شود و روند شيوع و موارد فوتي از 

ابتداي شيوع در بحراني ترين وضعيت ممكن قرار بگيرد. 
   سردرگمي مسئوالن بين ماندن و رفتن

هرمزگان اصالً وضعيت خوبي ندارد. اين استان به شدت روزهاي سختي 
را تجربه مي كند و خس��تگي كادر درماني بيمارستان هايش و پر شدن 

تخت هاي بستري كار درمان و مراقبت را با مشكل مواجه كرده است. 
هر چند محدوديت هاي حاكم بر اين استان مي تواند به مهار شيوع كرونا 
كمك كند اما تصميمات در حدي نيستند كه سرعت نتيجه بخشي را باال 
ببرند. در همين راستا مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان از ارائه 
پيشنهاد تمديد تعطيلي اماكن فرهنگي، هنري، سينمايي استان شامل 
سالن هاي سينما، تئاتر، موس��يقي و نگارخانه ها خبر داده و مي گويد: 
»براساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مبني بر بازگشايي اماكن 
فرهنگي، استان هرمزگان نيز در حال مهياسازي و ايجاد زيرساخت هاي 
الزم براي بازگشايي براساس پروتكل هاي بهداشتي است. اما با توجه به 
شيوع بيماري كرونا و اعالم رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان مبني 
بر پيك اين بيم��اري طي دو هفته آينده و لزوم مان��دن مردم در خانه، 
پيشنهاد تمديد تعطيلي اماكن فرهنگي به دستگاه هاي باالدستي داده 
 شده اس��ت.« رضا كمالي زركاني ادامه مي دهد: »به رغم ارائه پيشنهاد 
تعطيلي اماكن فرهنگي، هنري و سينمايي استان، مشغول آماده سازي 
اين فضاها هستيم و مردم مطمئن باشند در صورت بازگشايي، مشكلي از 
لحاظ بهداشتي وجود نخواهد داشت و با رعايت صددرصدي پروتكل هاي 
بهداشتي اين اماكن بازگشايي خواهد ش��د و در اين خصوص يك تيم 

نظارتي تشكيل شده است.«
همين رفتارهاي مس��ئوالن نش��ان مي دهد كه آنها نمي دانند چه كار 
مي كنند و چه كار بايد بكنند. درخواست تمديد تعطيلي ها و آمادگي 
براي بازگشايي ها آن هم در استاني كه در وضعيت قرمز قرار دارد نشان 
از سردرگمي مسئوالنش دارد.  در مورد كرونا و بي توجهي نوشتن مثل 
خود كرونا خسته كننده مي شود وقتي هيچ اثري در جامعه نمي گذارد.  
كرونا يك ويژگي خاص دارد و آن هم اينكه صورت عدم رعايت اصول 
بهداش��تي و بي توجهي به فاصله گذاري ها، هر يك بيمار مبتال به اين 

ويروس مي تواند 4۰۰ فرد سالم را مبتال كند.

 زيرساخت هاي سيل زده لرستان 
چشم انتظار وعده هاي روی آب  نوبخت

سيل فروردين ماه ۹8 چندين استان را درنورديد و خسارات زيادي 
بر جاي گذاشت. خشم طبيعت كه در گلستان و لرستان و خوزستان، 
تعدادی از هوطنان را بي خانمان كرده و زيرساخت هاي بي شماري را 
از بين برد. استان لرستان از جمله استان هاي سيل زده بود كه براساس 
آمار بيش از 8 هزار ميليارد تومان به زيرساخت هاي آن خسارت وارد 
شد. بعد از آن مس�ئوالن يكي پس از ديگري وارد اين استان شده و 
پس از گرفتن عكس هاي يادگاري قول هايي مي دادند و آنجا را ترك 
مي كردند. آنها مي رفتند و مردمي مي ماندند كه چش�م به راه انجام 
كارها و رفع مشكالت شان بودند. حاال بعد از گذشت حدود 1۵ ماه از 
وقوع سيل، معاون عمراني استانداري لرستان، از معاون رئيس جمهور 
و رئيس س�ازمان برنامه و بودجه اي گاليه مي كن�د كه قول هايي در 
رابطه با تأمين ماشين آالت، اعتبارات راه ها، ساماندهي رودخانه ها، 
پل ها و زيرس�اخت هاي ديگ�ر داده و رفت�ه و هرگز عملي نش�ده. 

    
وقتي سيل خس��ارات زيادي به مناطق مختلف لرس��تان وارد كرد، اين 
محمدباقر نوبخت در سمت رئيس سازمان برنامه و بودجه بود كه هر بار 
از اختصاص اعتباراتي براي كمك به مردم و بازسازي زيرساخت ها حرف 
مي زد.  در آن زمان اعالم شد سيل يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بخش 
مسكن، ۷۰۰ ميليارد تومان به واحدهاي صنفي و 8۰۰ ميليارد تومان به 
بخش كشاورزي استان خسارت وارد كرد.  مديركل مديريت بحران لرستان 
مجموع خسارات وارد به زيرساخت هاي استان در مناطق مختلف را حدود 
8 هزار ميليارد تومان اعالم كرد و گفت كه اگر اعتبارات به سرعت تخصيص 
نيابد حتماً لرستان دچار مشكالت ديگري مي شود كه هزينه هاي باالتري 
را به مردم تحميل مي كند.  روزها از پي هم آمدند و رفتند و خرده پول هايي 
هم به استان رسيد كه كفاف رفع تمام مشكالت را نمي داد و حاال معاون 
استاندار لرستان گفته: »وعده هاي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 

برنامه و بودجه براي تأمين اعتبارات سيالب عملي نشده است.« 
گودرز اميري با تأكيد بر اينكه قول هاي نوبخت در بحث تأمين ماشين آالت، 
اعتبارات راه ها، س��اماندهي رودخانه ها، پل ها و… بعد از وقوع سيالب به 
نتيجه نرسيده است به مهر گفته: »لرستان خسارات زيادي را متحمل شد كه 
بايد با نگاه ويژه اي به آن تصميم گيري مي شد.« وي با بيان اينكه در اين رابطه 
اعتباراتي اختصاص پيدا كرد و كار شروع شد اما به دليل اينكه نيمه تمام بود 
دوباره بخشي از آنها در سيالب اسفندماه از بين رفت، افزود: »دوباره كار در 
اين رابطه شروع شده، اما اگر اعتبارات اختصاص پيدا نكند و اين پروژه ها به 
نتيجه نرسد ممكن است اين پروژه ها در آينده با وجود سرمايه گذاري هايي 
كه صورت گرفته دچار آسيب ش��وند.« اميري با بيان اينكه در سفري كه 
نوبخت به استان داشتند قول هاي خوبي دادند اما اين قول ها تحقق پيدا 
نكردند، گفت: اين قول ها در بحث تأمين ماش��ين آالت، راه ها، ساماندهي 

رودخانه و پل ها و مسائل ديگر و زيرساخت ها بود كه هرگز عملي نشد.«
   راه هاي روستايي نيمه كاره مانده اند

در كنار نيازهايي كه لرس��تان در رابطه با خرابي هاي سيالبش دارد، برخي 
پروژه ها هم وجود دارند كه بايد حتماً به اتمام برسند.  در همين باره معاون 
عمراني استانداري لرستان به وضعيت راه هاي روستايي لرستان اشاره كرد و 
گفت: »در حال حاضر در بخش پيمانكاري راه هاي روستايي، بيشتر از ۱۰۰ 
ميليارد تومان بدهكار هستيم و هيچ اعتباري هم نداريم.« وي با بيان اينكه ۹ 
ميليارد تومان امسال در بخش آسفالت به ما پرداخت شد، ادامه داد: »۲ هزار و 
۵۰۰ كيلومتر راه روستايي خاكي در لرستان داريم كه زيرسازي شده و آماده 
آسفالت است همچنين حدود ۲ هزار كيلومتر راه روستايي داريم كه نياز به راه 
شكافي، راهسازي و ابنيه فني دارد.« اميري با تأكيد بر اينكه با اين اعداد و ارقام 
ناچيز به جايي در حوزه راه روستايي نخواهيم رسيد، با اشاره به اينكه كريدور 
غرب در خرم آباد قطع مي شود، گفت: اجراي اين كريدور به ماده ۲۳ نياز دارد و 
اين امر در قالب اصالحيه عملي مي شود و بايد به جنوب و غرب وصل شود.« 

 توزيع 4۵ هزار بسته پروتئيني 
در رزمايش همدلي زنجان

مس�ئول س�تاد اجرايي فرم�ان امام     زنجان
خميني )ره( در استان زنجان از توزيع 
4۵ هزار بس�ته پروتئين�ي در رزمايش همدلي توس�ط گروه هاي 

جهادي اين ستاد خبر داد. 
رحمان هادي نژاد مسئول س��تاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( در استان 
زنجان با اشاره توزيع 4۵ هزار بسته پروتئيني در رزمايش همدلي زنجان گفت: 
ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( مرحله دوم رزمايش همدلي را با حضور 
گروه هاي جهادي در زنجان اجرا مي كند و بسته هاي غذايي در اختيار افراد 
بي بضاعت قرار مي گيرد.  وي با اشاره به اينكه در سراسر كشور 4 ميليون بسته 
پروتئيني در اين رزمايش توزيع خواهد شد، تصريح كرد: براي استان زنجان نيز 
4۵ هزار سهميه در نظر گرفته شده است و افراد نيازمند از طريق مؤسسه هاي 
خيريه و پايگاه هاي بسيج شناسايي مي شوند.  مسئول ستاد اجرايي فرمان امام 
خميني )ره( در استان زنجان يادآور شد: در مرحله نخست رزمايش بسته هاي 

غذايي شامل برنج، روغن، ماكاروني، رب گوجه فرنگي و حبوبات توزيع شد. 

بهره برداري از بزرگ ترين مجموعه 
هيدروتراپي ايران در اردبيل 

بزرگ ترين مجموعه هيدروتراپي ايران     اردبيل
در منطقه نمونه گردش�گري سبالن 
اس�تان اردبي�ل در دهه فجر امس�ال ب�ه بهره برداري مي رس�د. 
اكبر بهنامجو اس��تاندار اردبيل در بازديد از منطقه نمونه گردشگري 
س��بالن گفت: براس��اس هدف گذاري ه��اي انجام ش��ده بزرگ ترين 
مجموعه هيدروتراپ��ي ايران در منطقه نمونه گردش��گري س��بالن 
استان اردبيل به بهره برداري مي رسد.  وي با بيان اينكه اين مجموعه 
مدرن ترين و مجهزترين آبدرماني استان اردبيل خواهد بود، افزود: در 
حال حاضر اين مجتمع بزرگ و مهم گردش��گري ۵۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته و برنامه ريزي شده تا در دهه فجر امسال به بهره برداري 
برسد.  استاندار اردبيل اين پروژه را از طرح هاي جهش توليد برشمرد و 
تصريح كرد: بهره برداري از اين طرح زمينه ساز ايجاد فرصت هاي شغلي 
جديد و توسعه اشتغال شده و اقدامي مهم در راستاي تحقق شعار سال 
به ش��مار مي رود.  نادر فالحي مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان اردبيل نيز در اين بازديد گفت: مجتمع آزادي به 
عنوان بزرگ ترين مجموعه آبدرماني استان اردبيل كه بخشي از آن به 
صورت روباز در شهرستان نير احداث مي شود، نقش مهمي در جذب 
گردشگران به استان ايفا خواهد كرد.  وي از اختصاص اعتبارات مورد 
نياز براي تكميل و افتتاح اين مجتمع خب��ر داد و افزود: هدف گذاري 
اصلي بهره برداري از اين پروژه تا دهه فجر بوده تا پذيراي گردشگران 

ورودي به استان و از مؤلفه هاي رونق گردشگري در منطقه باشد. 


