رئیس پلیس راه استان خبر داد؛

کاهش  ۴۹درصدی تلفات حوادث جاده ای در ایالم
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روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران
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مدیرکل کار و رفاه اجتماعی ایالم:

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اعالم کرد؛

استخدام غیربومیها در

نصب  ۲دســتگاه اکسیژ نســاز در
بیمارســتا نهای ایالم

پروژههای نفتی پذیرفتنی نیست
2

استاندار:

مدیر حوزه هنری ایالم:

دستگاههاملزمبهموافقت
بادورکاری کارکنانهستند

مستند طنز «کرونا ژان» تولید
میشود

استاندار ایالم گفت :تمامی دستگاههای اجرایی استان
با توجه به تشدید شیوع کرونا ملزم به موافقت با
دورکاری با کارکنان دارای عالئم حتی بیشتر از سقف  ۵۰درصد
هستند.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا ،قاسم سلیمانی دشتکی اظهار
داشت :دستگاههای اجرایی استان باید به همه کارکنان دارای بیماری
زمینه ای ،افراد مسن و زنان باردار دورکاری دهند و در شهرستانهای
بحرانی ایالم و ایوان نیز کارکنان میتوانند به صورت شیفتی  ۵۰درصد
تعطیل و  ۵۰درصد در محل کار حضور داشته باشند.

4

منبع:سایت ایرنا

4

4

معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت:

با هدف کاهش مراجعات بیمه شدگان؛

ادارات ایالم  7هزار کارمند اضافه دارند

بیمه سالمت ایالمیها تا ۱۴۰۰
تمدید شد

2

 10530واحد مسکونی در
قالب طرح اقدام ملی مسکن احداث میشود

مدیرعامل توزیع برق استان:

4

 ۱۰۰درصد مناطق استان از نعمت
برق برخوردارند

با حضور نایب رئیس مجلس و هیات همراه صورت گرفت؛

پیگیری تأمین اعتبار تکمیل طرحهای راهسازی ایالم
در بازدیـد مهنـدس نیکـزاد ،نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسلامی و
هیـات همـراه ،نمایندگان اسـتان در مجلس شـورای اسلامی ،معاونان
اسـتاندار و مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان ایالم پیگیری تأمین اعتبار
تکمیـل طر حهـای راهسـازی اسـتان در دسـتور کار قـرار گرفـت.
بـه گـزارش جامجـم بـه نقـل از اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی راه و
شهرسـازی اسـتان ایلام ،مدیـرکل ایـن دسـتگاه اجرایـی در بازدیـد از
طر حهـای :چهـار خطـه دهلـران -اندیمشـک ،دهلـران -مهـران ،تونـل
عظیـم کبیـر کـوه ،چهـار خطـه دره شـهر بـه پـل دختـر ،محـور دره شـهر-
بـدره -ایلام ،تقاطـع غیر همسـطح ملکشـاهی ،مسـیر و تونلهای محور
ایلام -مهـران و غیـره بـه همـراه هیـات مذکـور ،خواسـتار توجـه بیـش از
پیـش بـه توسـعه جادههـای اسـتان ایلام بـه لحـاظ اهمیت بیـن المللی
و دروازه عتبـات عالیـات شـد.

در طـرح سراسـری افتتـاح ،واگـذاری گروهـی زمیـن و آغـاز عملیـات اجرایـی طـرح اقـدام ملـی مسـکن بـا حضـور رئیـس جمهـور بـه صـورت ویدئـو
کنفرانـس ،احـداث  10530واحـد مسـکن ملـی در اسـتان ایلام آغـاز شـد.
بـه گـزارش جا مجـم بـه نقـل از اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی راه و شهرسـازی اسـتان ایلام ،در ایـن جلسـه که به صورت همزمان در سراسـر کشـور
بـا حضـور رئیسجمهـور بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس و اسـتاندار ایلام ،معـاون امـور هماهنگـی امـور عمرانـی ،مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان و
مدیران و مسـئوالن سـایر دسـتگاهها و نهادها در سـالن شـهید رجایی اسـتانداری ایالم برگزار شـد علی اصغر کاظمی ،مدیرکل راه و شهرسـازی
یهـای راه و شهرسـازی اسـتان ایلام بـرای احـداث  10530واحـد مسـکن در طـرح اقـدام ملـی مسـکن
اسـتان ایلام بـه تشـریح اقدامـات و برنامهریز 
پرداخت.
کاظمـی در ایـن جلسـه گفـت :از تعـداد واحدهـای مذکـور ،قـرارداد احـداث  6671واحـد منعقـد شـده و  2529واحـد نیـز از محـل اعتبـارات بازآفرینـی
در حـال احـداث میباشـد.
سـلیمانی دشـتکی ،اسـتاندار ایلام نیـز در ایـن جلسـه گفـت :همـه دسـتگاههای مرتبـط بایـد در کنـار هـم کمـک کننـد تـا طـرح اقـدام ملـی مسـکن
اسـتان در کمتریـن زمـان و بهتریـن شـیوه اجرایـی شـود.
در پایان این مراسم قرارداد واگذاری تعدادی از واحدهای مسکن مهر نیز به متقاضیان استان توسط استاندار تقدیم شد.
الزم به ذکر است تا کنون  16617واحد مسکن مهر در استان ایالم تحویل متقاضیان شده است.

مهنـدس کاظمـی ،مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان ایلام در بازدیـد

گـذاری و مشـارکت آمـاده عملیاتـی شـدن اسـت.

نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسلامی و هیـات همـراه متشـکل از

مهنـدس نیکـزاد نیـز در ایـن سـفر گفـت :پیگیـری تأمیـن اعتبـار

نمایندگانـی از مجلـس شـورای اسلامی و مدیـران و مسـئوالن وزارت

طر حهای راه و شهرسـازی اسـتان در دسـتور کار این هیات قرار خواهد

راه و شهرسـازی کـه بـه دعـوت نماینـدگان اسـتان در مجلـس شـورای

گرفـت و تلاش خواهیـم کـرد تـا شـاهد تسـریع اجـرای ایـن پروژههـا

اسلامی بـه اسـتان سـفر کـرده بودنـد گفـت :پروژههـای عظیمـی در

باشـیم.

بخـش راه در اسـتان فعـال بـوده کـه بـا پیشـرفت مناسـب در حـال اجـرا

در پایـان ایـن بازدیـد جلسـه شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان بـا

هسـتند و در صورت توجه به تأمین اعتبار آنها شـاهد توسـعه و تحول

حضـور سـلیمانی دشـتکی ،اسـتاندار ایلام و هیـات مذکـور و مجمـع

در اسـتان ایلام خواهیـم بـود.

نماینـدگان اسـتان در سـالن شـهید رجایـی اسـتانداری ایلام تشـکیل

همچنیـن دو طـرح عظیـم آزادراهـی و اتصـال اسـتان بـه شـبکه ریلـی در

شـد تـا ضمـن بررسـی طر حهـای اسـتان جهـت تکمیـل ایـن طر حهـا

اسـتان ایلام در صـورت پیگیـری تأمیـن اعتبـار و رفـع موانـع سـرمایه

برنامـه ریـزی دقیقـی صـورت گیـرد.
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
ایالم

مدیرعامل توزیع برق استان:

 ۱۰۰درصد مناطق استان از نعمت برق برخوردارند

هادی شیرخانی ،مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق استان ایالم گفت :خوشبختانه استان ایالم در
زمینه تامین برق مشترکان در کشور پیشرو بوده و با
برق رسانی به روستاهای باالی پنج خانوار ضریب نفوذ

برق در ایالم  ۹۹/۹۹درصد میباشد.
به گزارش جامجم شیرخانی اظهار داشت :در حال
حاضر مهمترین چالشهای فراروی شرکتهای
توزیع ،عدم امکان سرمایه گذاری در بخش تولید برق

خبر

استاندار:

مدیرکلکار ورفاهاجتماعیایالم:

 ۴.۵درصد صادرات کشور از مرز مهران انجام میشود

استخدامغیربومیهادر پروژههای
نفتیپذیرفتنینیست

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایالم با اشاره به
اینکه استخدام نیروهای غیربومی در پروژههای
نفت و گاز ایالم قابل قبول نیست ،گفت :اولویت
استخدام باید نیروهای بومی باشند.
به گزارش جامجم شکراهلل شیرخانی اظهار کرد:
جذب هر گونه نیرو در شرکتهای نفت ،گاز و
پتروشیمی در استان ایالم ،باید ضابطه مند و به دور
از رابطه بازی باشد .وی ،هدف اصلی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار برشمرد و
تصریح کرد :شرکتهای نفت و گاز ایالم در جذب
نیروی کار باید دقت کنند تا اولویت نیروهای بومی
ً
و کارگرانی باشند که قبال اخراج شده یا در شرف
اخراج هستند .شیرخانی اظهار کرد :جذب هر گونه
نیرو در شرکتها ،باید برابر ضوابط و به دور از روابط
باشد و بر اساس ماده  ۴۷برنامه ششم توسعه
اولویت با نیروهای بومی ،متخصص و کارآمد است.
وی گفت :در جذب نیروهای کار مورد نیاز با رعایت
قوانین و مقررات استخدامی و ضوابط شرکت،
اولویت با نیروهایی باشد که از قبل دارای سوابق
متعدد بوده و در پروژههای مختلف در احداث این
ً
مجتمع حضور داشتند و اخیرا بیکار شدهاند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایالم با بیان
اینکه حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به بهانههای
مختلف از کارگران غیربومی استفاده میکنند،
افزود :به هیچ وجه استخدام نیروهای غیربومی
در پروژههای نفت و گاز و پتروشیمی استان قابل
قبول نیست و با آن برخورد جدی صورت خواهد
گرفت.
وی ادامه داد :مدیران شرکتهای نفت و گاز،
نیروهای مورد نیاز در حوزههای تخصصی را اعالم
کنند تا مراکز آموزش فنی و حرفهای استان،
نیروهای مورد نیاز آنها را تربیت و تأمین کند.

افزایش استحصال آب از سد
ایالم ،در دستور کار آبفا

در کشور به خاطر شرایط تحریم است و متأسفانه روز
به روز این چالش سبب سختتر شدن انجام وظایف
در حوزه شرکتهای توزیع برق شده است .شیرخانی
در ادامه از وضعیت نامناسب وصول مطالبات شرکت

برق خبر داد و گفت :اگر همین روند ادامه داده شود
جریان برق مشترکان بدحساب قطع میشود .وی
افزود :میزان بدهی انباشته شده مشترکان برق در
استان ایالم بالغ بر  ۸۰میلیارد تومان است.

استاندار ایالم با اشاره به ظرفیتهای مرز مهران گفت۴.۵ :
درصد صادرات کشور از طریق مرز مهران انجام میشود.
به گزارش جامجم قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با اعضای
کمیسیون اقتصاد کالن بازرگانی و اداری مجمع تشخیص
مصلحت نظام در محل استانداری ایالم اظهار کرد :از مرزهای
چهارگانه کشور در شمال و جنوب و شرق و غرب ،تنها منطقه
غرب کشور دارای منطقه آزاد نیست.
وی در ادامه از مرز مشترک با کشور عراق به عنوان یک مزیت
مهم برای توجیه ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران یاد کرد و
گفت :از آنجا که سالهای سال است کشور در گیر تحریمهای
ظالمانه است ،وجود مرز مهران در مراودات تجاری و بازرگانی با
عراق برای کشور بسیار حائز اهمیت است.
سلیمانیدشتکی با عنوان این مطلب که در غرب کشور استان
ایالم با  ۴۳۰کیلومتر دارای بیشترین مرز مشترک با کشور
عراق است ،اظهار کرد :عالوه بر این ،مناطق همسایه ایالم در
آن طرف مرز دارای اشتراکات زیاد مذهبی ،قومی و فرهنگی با
استان است.

وی در ادامه گفت :امتیاز مهم دیگر طراحی دو آزاد راه حمیل،
ایالم ،مهران ،کربال و دیگری آزاد راه پل زال ،مورموری ،چیالت،
دهلران ،نجف اشرف و دو خط راه آهن اسالم آباد به ایالم و راه
آهن اندیمشک به دهلران و همچنین بزرگراه مهران ،دهلران
به اندیمشک است که باعث اتصال شمال ،جنوب و مرکز
کشور به استان و در نهایت کشور عراق میشود که این مهم
باز میتواند در ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران موثر باشد.
* ارائه مشوقهای الزم برای سرمایهگذاری در استان
نماینده عالی دولت در استان سپس به ظرفیتهای مهم
استان چون  ۱۱درصد ذخایر گاز ،چهار درصد ذخایر نفت۴.۵ ،
درصد صادرات کشور و … اشاره کرد و افزود :عالوه بر این،
زیرساختهای ایجاد شده در منطقه ویژه مهران خود میتواند
بستر بسیار خوبی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری باشد.
استاندار ایالم در ادامه از پایانه مرزی ،گذر مرزی و بازارچه مرزی
مهران به عنوان امتیاز ویژه ای در ایجاد منطقه آزاد تجاری
مهران یاد کرد و گفت :عالوه بر این ،بازارچه جدید دیگری به نام
چنگوله در مهران ایجاد میشود که مجموعه اینها و ظرفیت

خوبی در منطقه ایجاد خواهد کرد .وی در ادامه به دو طرح
عظیم کشاورزی به عنوان مزیتهای مهم دیگر در منطقه
اشاره کرد و گفت :طرح احیا و سامانه گرمسیری دو طرح مهم
و بزرگ استان است که حدود  ۸۰درصد آن در محدوده مهران
قرار دارد که در مراحل پایانی کار است و این مهم موجب
تحول عظیمی در سیستم کشاورزی استان شده و راه ورود
سرمایهگذاران را برای ایجاد صنایع تبدیلی در استان باز خواهد
کرد.
سلیمانیدشتکی سپس از مشوقهای الزم برای ایجاد
سرمایهگذاری و باال بردن امنیت مناطق مرزی شرق
و غرب کشور به عنوان ظرفیت دیگر
برای ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران
یاد کرد و گفت :هر سرمایهگذاری که در
این مناطق قصد سرمایهگذاری داشته
باشد عالوه بر بیمه امنیتی و تخصیص
 ۱۰۰درصدی اعتبارات ۱۵ ،درصد اضافه بر
ردیف بودجه تسهیالت دریافت میکند.

استاندار خبر داد؛

حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری مشروع در استان

آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان مهران با حضور علی دهقانی رئیس
کل دادگستری استان ،بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،سلیمانی
سرپرست معاونت برنامه ریزی ،فرماندار ،اعضای شورای تامین ،اعضای شورای اداری و
سایر مسئوالن این شهرستان با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت شیوه نامههای مقابله
با ویروس کرونا برگزار شد.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ایالم ،دهقانی در ابتدای
این جلسه با تبریک هفته وحدت ،میالد نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی(ص) و
والدت امام صادق(ع) را تبریک گفت و اهانت به ساحت مقدس پیام آور رحمت و عدالت
پیامبر عظیم الشان اسالم را که نشانه عجز توهین کنندگان در برابر عظمت دین مبین
اسالم است محکوم کرد .وی از اسالم به عنوان دین سعادت ،احترام به کرامت انسانی و

انسانیت یاد کرد و این توهین را اهانت به معنویت و بشریت دانست.
دهقانی با تقدیر از دالوریها ،فداکاریها و ایثارگریهای مردم مهران در هشت سال دفاع
مقدس خاطرنشان کرد :مهران امروز به عنوان دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمان
اباعبداهلل الحسین(ع) شناخته میشود.
وی همچنین به اهمیت وجود ظرفیت اقتصادی مهران در اقتصاد استان و کشور اشاره
کرد و افزود :باید تمام دستگاهها و سازمانهای متولی تالش کنند با جذب سرمایه گذار
و حمایت از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در توسعه و پیشرفت شهرستان و استان و
کشور سهیم باشیم .رئیس کل دادگستری استان ایالم خدمت به مردم را فرصت و توفیق
الهی توصیف کرد و اذعان داشت :خدمت به مردم باید همراه با سعه صدر و مهربانی بوده
و برآورده کردن نیازها و رسیدگی به درخواستهای مراجعان از اهم وظایف کارگزاران نظام
اسالمی است.
وی از توسعه و پیشرفت به عنوان تکلیف و وظیفه مسئوالن در قبال نظام و مردم یاد کرد
و اظهار داشت :تالش در جهت حمایت از سرمایه گذاری مشروع به جهش تولید و تحقق
اقتصاد مقاومتی مطابق فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) منجر میشود.
عالی ترین مقام قضایی استان ایالم ظرفیت بزرگ شهرستان مهران در بعد صادرات کاال را
ارزشمند توصیف کرد و خاطرنشان کرد :این ظرفیت باید توسعه پیدا کرده و تحت نظارت
دستگاههای متولی زمینه صادرات بیشتر کاال از مرز مهران فراهم شود و طبعا دستگاه
قضایی استان در این راستا حمایتهای الزم را انجام خواهد داد.
وی پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق را در کنار توسعه صادرات ضروری ارزیابی کرد و گفت:
برخورد با قاچاق وظیفه و تکلیف است و مقابله و مبارزه با آن صرفا محدود به برخورد
قضایی نیست و تمام دستگاهها و نهادهای متولی باید با اولویت اقدامات پیشگیرانه
بشدت با قاچاق برخورد کنند .دهقانی بر بازدید مداوم رئیس دادگستری و دادستان

مهران از گمرک این شهرستان تاکید کرد و افزود :در ضمن این بازدیدها باید با حمایت
از صادرات قانونی و نظارت بر مشکالت صادرکنندگان ،با هرگونه قاچاق و تخطی از قانون
برخورد شود .وی ظهار داشت :با فعال نمودن شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی
در شهرستان به این موضوع توجه ویژه شود به نحوی که از اراضی ملی در جهت توسعه
استان استفاده شده و منافع آن مختص عموم مردم باشد.
رئیس کل دادگستری استان ایالم تعامل ،همکاری و هم افزایی دستگاه قضایی را در
عین رعایت استقالل قضات در صدور رای مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت :استقالل
دستگاه قضایی به معنای عدم تعامل و همکاری نیست و دادگستری استان در کنار سایر
دستگاهها و نهادهای خدمت رسان در جهت توسعه ،امنیت و خدمت رسانی مطلوب
نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا میکند .وی همچنین در راستای سیاستهای تحولی
قوه قضائیه بر کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت تمام
ادارات و سازمانها ،امام جمعه و ائمه جماعات ،شورای تامین ،بزرگان ،مصلحان و ریش
سفیدان تاکید کرد و اذعان داشت :حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی در مراحل
اولیه اختالف ،با پیشگیری و اقدام در جهت صلح و سازش قابل مدیریت است.
دهقانی در ادامه سخنان خود افزود :در رسیدگی به پروندهها همواره باید سرعت ،دقت
و رسیدگی عادالنه در دستور کار باشد به نحوی که مردم دستگاه قضایی را به عنوان
آخرین ملجأ و پناهگاه خود دانسته و به روند رسیدگی عادالنه به پرونده خود اطمینان
داشته باشند .وی در پایان با تقدیر و تشکر از تالشها و زحمات رئیس سابق دادگستری
شهرستان مهران ،برای وی و رئیس جدید دادگستری این شهرستان آرزوی موفقیت
نمود .گفتنی است در پایان این مراسم عبدالکریم سبزواری به عنوان رئیس شعبه اول
دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی شهرستان مهران معرفی و از زحمات جبار سپهری در
دوران تصدی این مسئولیت تقدیر شد.

مردم در مهار کرونا به صورت گسترده مشارکت کنند؛

به منظور بررسی افزایش میزان استحصال
آب از سد ایالم مدیر عامل آبفای استان به
همراه معاون بهره برداری آب ،مدیر امور آبفای
شهرستان ایالم و جمعی از کارشناسان شرکت از
تأسیسات سد ایالم بازدید کردند.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی شرکت
آب و فاضالب استان ایالم ،مدیر عامل آب و
فاضالب استان ایالم در حاشیه بازدید از سد ایالم
بیان کرد :شرکت آبفای ایالم تامین میان مدت
و بلند آب شهر ایالم را در دستور کار دارد؛ یکی
از این طر حها ،افزایش میزان برداشت آب از سد
ایالم به میزان  ۲۰۰لیتر در ثانیه است.
تیموری افزود :کار مطالعاتی این طرح درحال
انجام است و بزودی به اتمام میرسد و در صورت
تامین اعتبار بالفاصله عملیات اجرایی آن آغاز
میگردد .وی گفت :برای اجرای این طرح اعتباری
بالغ بر  ۸۰میلیارد تومان نیاز است.
مدیر عامل آبفای ابفای استان ابراز امیدواری کرد
که با اجرای این طرح سال آینده مشکل کمبود
آب در شهر ایالم برطرف شود.

نظارت رسانههای ایالم بر اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا
اسـتاندار ایلام بـا اشـاره بـه اینکـه نیازمنـد مشـارکت گسـترده
مـردم در بحـث کرونـا هسـتیم ،گفـت :رسـانههای ایلام بـر اجرایـی
شـدن مصوبـات سـتاد کرونـا نظـارت کننـد.
بـه گـزارش جامجـم قاسـم سلیمانیدشـتکی در نشسـت شـورای
فرهنگ عمومی اسـتان که با حضور نماینده ولی فقیه در اسـتان
و دیگـر اعضـاء در دفتـر امـام جمعـه ایالم برگزار شـد ،با عنـوان این
مطلب که در امور فرهنگی و مذهبی محوریت کار با نماینده ولی
فقیـه در اسـتان اسـت ،اظهـار کـرد :الحـق و االنصـاف امـام جمعـه
ایلام در تمـام امـور اسـتان بویـژه در بحـث کرونـا پیشـگام بـوده و
هسـت و از ایـن بابـت تشـکر میکنـم.
وی در ادامـه مسـجد محـوری را یـک اصـل اساسـی در زندگـی همـه
دانسـت و افـزود :در ایـن خصـوص بـه محالتـی کـه بـرای سـاخت
مسـجد تعییـن شـده ،در واگـذاری زمیـن و سـاخت و سـاز کمـک
خواهـد شـد و البتـه سـعی میشـود از کمـک خیـران و مـردم بـرای
مشـارکت در امـر خیـر نیـز اسـتفاده شـود.
اسـتاندار ایلام در بخـش دیگـری از صحبتهـای خـود بـه
موضـوع کرونـا در اسـتان پرداخـت و گفـت :امـروز کرونـا
بـه طـرز نگـران کننـدهای زندگـی همـه را بـه خطـر انداختـه
اسـت و همـه بایـد در قبـال شـرایط پیـش آمـده احسـاس

مسئولیت کنیم.
سلیمانیدشـتکی بـا اشـاره بـه نشسـت مشـترک شـورای تامین و
سـتاد کرونـای اسـتان ،گفـت :در ایـن نشسـت تصمیمـات بسـیار
خوبی گرفته شـد اما باید این تصمیمات با فوریت در اختیار صدا

و سـیما و رسـانهها بـرای آگاهـی بخشـی بـه مردم قـرار میگرفت که
متاسـفانه این مهم انجام نشـده اسـت.
وی در ادامـه بـر نظـارت جـدی در اجرایـی شـدن مصوبـات تاکیـد
و عنـوان کـرد :وقتـی تصمیمـی گرفتـه میشـود واحـد مربوطـه

معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت:

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ایالم گفت :هفت هزار نیروی مازاد در دستگاههای اداری
مشغول فعالیت هستند که باید بر اساس چارتها و پستهای
سازمانی سازماندهی و مدیریت شوند.
به گزارش جامجم امین دوست محمدی در کارگروه مجازی کرونا
و رسانه اظهار داشت :سهم تعیین شده پستهای سازمانی
دستگاههای اجرایی استان ایالم  ۲۲هزار و  ۵۰۰پست است در حالی
که در مجموع  ۲۸هزار و  ۹۹۷نفر نیروی انسانی در ادارات استان
مشغول به کار هستند.

ادارات ایالم  7هزار کارمند اضافه دارند

وی در مورد مبحث دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی در
زمان کرونا هم افزود :در قانون اداری کشور دورکاری در زمانهای
خاصی چون همه گیری بیماریها یک اهرم برای کارکنان و مدیران
دستگاهها محسوب میشود تا سالمت نیروهای دستگاهها به
مخاطرهنیفتد.
دوست محمدی تاکید کرد :دورکاری باید دارای سه فاکتور ماهیت
کار ،فراهم بودن زیرساختها و عدم اختالل در فرآیند کار باشد و
نیز نظارتها بر حسن انجام کار از سوی دستگاههای مربوطه لحاظ
شود.

وی با بیان اینکه نگاه مدیران به مقوله دورکاری نیروهای خود نگاه
و باور اشتباهی است ،اضافه کرد :دیدگاه مدیران باید به دورکاریها
تغییر کند چرا که یک کارمند دورکار در منزل و با استفاده از امکانات
موجود خود کارهای اداری محوله را انجام میدهد و نیز عدم حضور
در ادارات و دورکاری باعث کاهش هزینههای مصرفی و انرژی
دستگاههای اداری میشود.
وی یادآور شد :در شرایط فعلی مدیران باید دورکاری کارکنان را
جدی بگیرند و اولویت نیز با زنان دارای فرزند کوچک و نیز کارمندان
دارای بیماری زمینهای است و البته باید بر حسن انجام کار در زمان

دورکاری نیروها نظارت دقیقی شود تا خللی در زمینه انجام
کارهای اداری بروز نکند.
دوست محمدی در مورد دولت الکترونیک هم گفت :از سال
 ۸۳یک ردیف اعتباری برای توسعه دولت الکترونیک در نظر
گرفته شد و در همان سالهای اولیه نیز  ۴۲میلیارد ریال
برای این موضوع به استان اختصاص یافت که این
مبلغ در چهار حوزه اتوماسیون اداری ،آی سی دی
ال ،ایجاد جایگاههای اینترنتی و خرید تجهیزات به
دستگاههای مشمول پرداخت شد.

مسـئول پیگیـری مصوبـه تـا بـه سـرانجام رسـیدن آن باشـد و در
پایـان گـزارش کار را بـه سـتاد ارائـه دهـد.
اسـتاندار ایلام در ادامـه از اصحـاب رسـانه و فضـای مجـازی بـرای
نظـارت بـر اجـرای مصوبـات درخواسـت کمـک کـرد و گفـت :اینجـا
نقـش رسـانه مهـم اسـت و بایـد خروجـی مصوبـات در بطـن
جامعـه را بگیـرد و جایـی را کـه دسـتورالعملها و پروتکلهـا
رعایـت نمیشـود شـفاف سـازی کنـد ،البته ایـن امر باید بـا تعهد و
دلسـوزی بـاال بـرای بهتـر شـدن امـور باشـد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه مشـارکت خـوب و بـاالی مـردم در اوایـل
کار سـتاد کرونـا ،تصریـح کـرد :در ابتـدای کار مـردم بـا تشـکیل
پویشهـای مختلـف کمـک بسـیار خوبـی بـه سـتاد کرونـا کردنـد
و در برهههایـی از زمـان نیـز نتایـج بسـیار مثبتـی در کنتـرل
اوضـاع گرفتیـم و امـروز بـاز نیازمنـد ایـن مشـارکت و حمایتهـا
هستیم.
وی در پایـان بـه پیشـنهاد نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در
تشـکیل قـرارگاه کمکهـای مومنانـه اشـاره کـرد و گفـت :ایـن
پیشـنهاد خوب و ارزشـمندی اسـت و در این راسـتا به فرمانداران
و ائمـه جمعـه اسـتان گفتهایـم کـه ایـن قـرارگاه را در شهرسـتانها
تشـکیل دهنـد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان ایالم
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آگهی مزایده عمومی 99-3
اداره كل راه و شهرسازی استان ایالم

نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازی استان ایالم در نظر دارد به موجب مصوبه هیات نمایندگی اداره كل
و دستورالعملهای ابالغی و مجوزهای صادره سازمان ملی زمین و مسكن نسبت به فروش
تعداد  26قطعه زمین با كاربری تجاری و مسكونی واقع در شهرهای ایالم ،سرابله و دهلران
اقدام نماید:
مهلت و محل دریافت اسناد :از تاریخ  99/8/14لغایت  - 99/9/4سامانه تداركات الكترونیكی
دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran. ir
مهلت و محل تحویل پیشنهادقیمت -99/9/4 :سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد )
به آدرس www.setadiran. ir
با توجه به اعالم فراخوان و دریافت پیشنهادات از طریق سامانه الكترونیكی دولت به نشانی
 ، www.setadiran.irالزم است كلیه متقاضیان با مراجعه به شركتهای مربوطه نسبت به
ثبت نام در سایت فوق الذكر و دریافت شناسه كاربری و رمز عبور و امضای الكترونیكی ()token
جهت ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند .
الزم به توضیح است كه پاكتهای متقاضیانی كه در سامانه مذكور ثبت نام نكرده و از طریق
سامانه پیشنهاد قیمت ارسال نكنند  ،باز نخواهد شد.
متقاضیان میتوانند در صورت داشتن هرگونه پرسش در خصوص فراخوان و بازدید از
قطعات ،در ساعات اداری به اداره كل راه و شهرسازی ایالم (معاونت امالك و حقوقی ) مراجعه
یا با شماره تلفن  08433331904تماس حاصل نمایند .
هزینه انتشار آ گهی به عهده برنده مزایده میباشد.
با توجه به ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد ایران نیاز به ارائه و ارسال پاكت فیزیكی
پیشنهاد قیمت نمی باشد و فقط اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه به دبیرخانه اداره كل
تحویل گردد.

اداره كل راه و شهرسازی استان ایالم
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان ایالم

خبر
باهدفکاهشمراجعاتبیمهشدگان؛

بیمه سالمت ایالمیها تا ۱۴۰۰
تمدید شد

مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت :در راستای
ضرورت کاهش مراجعات بیمه شدگان تحت
پوشش و جلوگیری از شیوع کرونا اعتبار
تمامی دفاتر بیمه سالمت به جز صندوق
ایرانیان تا فروردین  ۱۴۰۰به صورت خودکار
تمدید شد.
به گزارش جامجم نورالدین رحیمی ضمن
قدردانی از کارکنان بهداشتی و مدافعان
سالمت اظهار داشت :با تمدید دفترچه بیمه
شدگان تحت پوشش این بیمه نیازی به
مراجعه حضوری به ادارات و دفاتر پیشخوان
نیست و این کار به صورت سیستمی صورت
میگیرد.
وی افزود :دفترچه بیماران خاص دارای بیمه
ایرانیان نیز تا  ۲۱فروردین  ۱۴۰۰تمدید اعتبار
شدند.
رحیمی یادآور شد :بیمه سالمت  ۹۰درصد
هزینه درمان بیماران کرونایی را پرداخت
میکند و به طور میانگین هر بیمار کرونایی
 ۴۰میلیون ریال برای سازمان بیمه سالمت
هزینه دارد و دفترچههای این افراد که اعتبار
آنها به پایان رسیده به صورت خودکار و
سیستمی تمدید شده است و میتوانند از
خدمات سالمت استفاده کنند.
مدیرکل بیمه سالمت ایالم اظهار داشت:
 ۳۴۶هزار نفر از جمعیت استان در قالب
صندوق کارکنان دولت ،سایر اقشار
روستاییان و عشایر ،ایرانیان و سالمت
همگانی تحت پوشش بیمه هستند.
وی یادآور شد :این بیمه ،ساالنه بیش از
هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال برای هزینه درمان
بیمهشدگان به موسسات و مراکز درمانی
طرف قرارداد در استان پرداخت میکند.
 ۳۸۹هزار نفر در استان ایالم تحت پوشش
بیمه سالمت هستند و دارای  ۲۲۶مرکز و
موسسه طرف قرارداد و  ۲۱دفتر پیشخوان
تحت پوشش است.

مدیر حوزه هنری ایالم:

مستند طنز «کرونا ژان» تولید
میشود

مدیر حوزه هنری ایالم گفت :مستند طنز
«کرونا ژان» توسط این مرکز در حال تولید
است و تا  ۲ماه آینده آماده پخش از شبکه
استانی سیمای مرکز ایالم خواهد شد.
به گزارش جامجم محمدعلی قاسمی افزود:
این مستند در قالب برنامه طنز پنج قسمتی
به زبان محلی تولید میشود که در قالب آن
سعی شده است با استفاده از ظرفیت هنر
مردم به رعایت پروتکلهای بهداشتی مقابله
با کرونا تشویق شوند.
وی یادآور شد :این مستند ترکیبی از نمایش،
شعر و طنز همراه با ارائه نکات بهداشتی
است که در هر قسمت آن استاد کیومرث
صادقیان از اساتید برجسته نقاشی استان
با مضمون کرونا تابلویی نیز در حین برنامه
خلق میکند.
وی اضافه کرد :این برنامه مستند تولید حوزه
هنری و با مشارکت  8نفر از هنرمندان این
مرکز است که تا  ۲ماه آینده تولید آن پایان
یافته و آماده پخش از شبکه استانی سیمای
مرکز ایالم خواهد بود.
مدیر حوزه هنری ایالم هدف از تولید این
برنامه را آگاهی مردم از خطرات کرونا و
تشویق آنها به رعایت نکات بهداشتی برای
مقابله با این بیماری با استفاده از ظرفیت
هنر عنوان کرد.
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رئیس پلیس راه استان خبر داد؛

کاهش  ۴۹درصدی تلفات حوادث جاده ای در ایالم
رئیس پلیس راه استان ایالم گفت :از ابتدای سال تاکنون تلفات حوادث جاده ای در ایالم
 ۴۹درصد کاهش یافته است.
به گزارش جامجم رضا همتیزاده در مراسم صبحگاه نهادهای امدادرسان اظهار کرد:
هدف از اجرای این مراسم وحدت و همبستگی میان دستگاهها برای خدمترسانی بهتر
به مصدومان و کشتههای حوادث جادهای در استان است.
وی با تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات ارزنده یگانهای خدماترسان در راستای
پیشگیری از حوادث و سوانح ترافیکی ،گفت :کاهش  ۴۹درصدی تلفات و حوادث جادهای
در استان ناشی از تعامل و همکاری تنگاتنگ دستگاههای امدادرسان با پلیس راه بوده
است.
همتیزاده یادآور شد :رسیدگی سریع و بموقع به مصدومان جادهای ،بستر مناسب برای
مصدومان جادهای در بیمارستان ،نحوه امدادگری در صحنه تصادف و پس از آن توسط
امدادگران ،آمادگی برای ماموریتهای پیش رو و مخاطرات جادهای همانند بارندگی ،سیل

و آمادگی خدماتدهی هرچه بیشتر به بیماران کرونایی ،از مهمترین مسائلی است که باید
مورد توجه نهادهای امدادرسان برای کاهش بیشتر حوادث و سوانح ترافیکی در استان
قرار گیرد.
رئیس پلیس راه استان ایالم با بیان اینکه موفقیتهای خوبی در سنوات گذشته کسب
شده است ،گفت :امیدواریم با همراهی و همبستگی بین نهادهای خدمات رسان و
همکاری مردم ،بتوانیم تا پایان سال شاهد کاهش چشمگیر سوانح جادهای باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیتهای تردد در راستای پیشگیری
از شیوع ویروس کرونا در استان گفت :پلیس راه استان درباره محدودیتهای ترافیکی
در آرامستانهای استان و تفرجگاهها تدابیری اندیشیده و برابر قانون با متخلفان برخورد
خواهد کرد .همتی زاده از مردم و رانندگان خواست با رعایت پروتکلهای بهداشتی
ً
خصوصا زدن ماسک ،در پیشگیری از شیوع این بیماری منحوس و خطرناک ،خادمان خود
در بهداشت و درمان را همراهی کنند.

برای مقابله با خوردگی در واحدهای شیرین سازی آمین؛

طرح خالقانه یکی از کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم

طرح ایجاد کالدینگ (روکش دار کردن) بخشی از سیستم لوله کشی بین برج احیا و
ریبویلرهای واحدهای شیرین سازی آمین پاالیشگاه گاز ایالم و نیز بخشهای داخلی
این ریبویلرها و نازلهای برج مذکور با ورق نازک از جنس استنلس استیل ،توسط یکی
از کارکنان این واحد صنعتی به نظام مشارکت این شرکت پیشنهاد شد که با اجرای
موفقیت آمیز آن در بخش نگهداری و تعمیرات این تجهیزات ،صرفه جویی اقتصادی و
درحوزه تولید نیز تاثیرات بسیار مثبتی بر کاهش توقفات به همراه داشته است.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی ،ارائه دهنده این طرح که دارای  21سال
سابقه اجرایی پایپینگ و از تکنیسینهای مکانیک پیمانکاری این پاالیشگاه میباشد

در گفتگو با خبرنگار حوزه روابط عمومی گفت :در ابتدا برای مقابله با خوردگی در این
نقاط از یکسری پوششهای ضد خوردگی ویژه استفاده میشد که ضمن هزینه باالی
تامین ،تاثیر چندانی در جلوگیری از خوردگیهای شیمیایی این نقاط نداشته و در
چندین نوبت ،لزوم انجام تعمیرات اضطراری برای مقابله با پیشرفت خوردگی مستلزم
توقف تولید میشد.
«غالمحسین سلیمانی زاده» افزود :به عنوان یک راه حل برای باال بردن استحکام این
نقاط پیشنهاد شد که از ورق استنلس استیل با ضخامت مناسب که هزینه آن نسبت
به سایر راههای پیشگیری از خوردگی ،از جمله پوششهای یاد شده به مراتب کمتر
میباشد ،استفاده شود که خوشبختانه این پیشنهاد با توجه به جزئیات اجرایی ارائه
شده تائید گردید و با اجرای موفقیت آمیز آن ،در بازرسیهای انجام شده در چندوقت
اخیر هیچگونه مشکلی در نقاط یاد شده مشاهده نشده و توقف تولید ناشی از این
مورد را نیز نداشتهایم.
وی به مزایای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت :عدم نیاز به تعویض ساالنه پایپینگ
و نازلهای ریبویلر و برج احیاء و عدم نیاز به تغییر جنس آنها برای افزایش استحکام،
کاهش هزینههای تیمهای تعمیراتی ،کاهش توقفات تولید و جلوگیری از هدر رفتن
ماده شیمیایی حالل آمین که هزینههای تأمین آن در شرایط فعلی سرسام آور است،
برخی از دستاوردهای این طرح بوده است.
در این ارتباط دبیر نظام مشارکت شرکت پاالیش گاز ایالم نیز با اشاره به اینکه نظام
پیشنهادات به عنوان برجسته ترین ابزار مدیریت مشارکتی ،زمینه ساز مشارکت

کارکنان در تصمیم گیریهای سطوح مختلف سازمان ،از امور اجرایی تا اتخاذ تصمیمات
راهبردی است ،گفت :در مدیریت مشارکتی ،کارکنان در اتخاذ تصمیم برای ایجاد تحول
در سازمان سهیم بود ه و در مرحله اجرا نیز همکاری و همدلی بیشتری داشته و به تبع
آن شاهد افزایش بهره وری نیز خواهیم بود.
مصدق رضایی افزود :نظام پیشنهادات شرکت پاالیش گاز ایالم از سال  1387بر
اساس آیین نامه مصوب شرکت ملی گاز ایران تشکیل و با اهداف افزايش ميزان
بهرهوري ،تقويت روح ابتكار و حس مسئوليت در كاركنان ،افزايش همكاري بين
كاركنان ،امكان استفاده از تجارب عملي و نظرات و انديشههاي كاركنان ،فعالیت خود
را آغاز کرده است.
وی اظهار داشت :با توجه به امکان صرفه جویی اقتصادی ناشی از اجرای برخی طر حهای
پیشنهادی همچون طرحی که در این گزارش به آن اشاره شده است و هزینهکرد سود
حاصل از صرفهجویی با هدف توسعه نیروی انسانی ،گسترش مشارکت کارکنان و
سایر سرفصلهای مصوب شورای همیاری و مشارکت ،نظام پیشنهادات این شرکت
به سمت ایجاد زمینه دریافت پیشنهادات با مزیت و ویژگی ایجاد صرفهجویی مالی در
شرکت حرکت کرده و در این راستا پیشنهادات متعددی دریافت نموده است.
وی تصریح کرد :مطابق آئین نامه ،پیشنهادات دریافتی در چند مرحله توسط
کارشناسان و اعضای شورا از حیث کاربردی بودن ،قابلیت اجرا و تناسب هزینه فایده
مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید ،ضمن اجرا ،مطابق ضوابط به پیشنهاد
دهنده پاداش داده شده و مورد تقدیر قرار میگیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اعالم کرد؛

نصب  ۲دستگاه اکسیژنساز در بیمارستانهای ایالم
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم گفت ۲ :دستگاه
اکسیژن ساز هر کدام با ظرفیت تولید  ۶۰۰لیتر در دقیقه در نتیجه
رایزنیها با وزارت بهداشت ،پیگیریهای مکرر رئیس دانشگاه و
حمایت همهجانبه استاندار ایالم به استان اختصاص یافت که در
بیمارستانهای امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی نصب و
راهاندازی شدهاند.
به گزارش جامجم به نقل از ایرنا دکتر عباس قیصوری اظهار
داشت :عالوه بر این قرار است از سوی وزارت بهداشت یک
دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت تولید  ۶۰۰لیتر اکسیژن در دقیقه و
 ۲دستگاه دیگر با ظرفیت  ۳۰۰لیتر در دقیقه جهت افزایش ظرفیت
اکسیژن مورد نیاز بیمارستانهای مذکور به استان اختصاص یابد.
به گفته وی ،از سوی وزارت بهداشت تصمیم بر این شده است که
به جای  ۲دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت  ۳۰۰لیتر در دقیقه ،یک
دستگاه با ظرفیت  ۶۰۰لیتر در دقیقه به استان اختصاص یابد که
دغدغههای ما را در این زمینه به کلی رفع خواهد کرد.
وی تاکید کرد :با توجه به افزایش میزان بستریها و نیاز به
اکسیژن مصرفی بیماران ،مسئوالن دانشگاه و در راس آنها رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم از ماهها قبل افزایش آمار مبتالیان و
بستریها را پیشبینی کرده و از همان زمان با حمایت استاندار با
وزارت بهداشت در راستای اختصاص دستگاههای اکسیژنساز
بیمارستانهای اصلی در مرکز استان شامل امام خمینی(ره) و
شهید مصطفی خمینی رایزنیهای متعدد و مکرری داشتند که در
این روزهای سخت ،با افزایش آمارها برای تامین اکسیژن بیشتر در
بیمارستانها غافلگیر نشویم.
* کمبود تخت بیمارستانی و خستگی شدید کارکنان؛ نتیجه

افزایش آمارها
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :بیمارستانهای
استان بخصوص بیمارستانهای امام خمینی(ره) و شهید مصطفی
خمینی در مرکز استان با گذراندن شرایط سخت در صورت افزایش
آمار مبتالیان و بستریها عالوه بر اینکه دچار کمبود فضای
فیزیکی و تخت بیمارستانی خواهیم شد ،بلکه کارکنان نیز دچار
خستگی و فرسودگی شدیدی خواهند شد.
دکتر قیصوری افزود :حوزه درمان استان در ایام شیوع کرونا
یکی از حوزههای پر مشغل ه بوده که در نبردی نابرابر با این
ویروس منحوس و بیرحم قرار گرفته و زحمات و مجاهدتهای
دستاندرکاران حوزه درمان در دفاع از سالمت مردم و بیماران در
سنگر بیمارستان را بیش از پیش مورد تحسین و تقدیر همگان
قرار داده است.
وی با بیان اینکه مردم شرایط را درک و از شیوع بیشتر کرونا
جلوگیری کنند ،تاکید کرد :در روزهای اخیر بیماری کرونا در استان
بیش از ایام گذشته جوالن میدهد و موجب نگرانی و اضطراب
همگان شده و همه چشم به اولین سنگر مبارزه یعنی عرصه
سالمت دوخته اند.
دکتر قیصوری یادآور شد :در این روزها در اوج شیوع بیماری کرونا
قرار داریم و برخی از شهرستانهای استان همچون ایالم و ایوان
باالتر از وضعیت قرمز و در وضعیت سیاه قرار دارند که خطر و
تهدید بسیار بزرگی برای سالمت شهروندان است.
وی تصریح کرد :در واقع در وضعیت خوبی قرار نداریم و با تداوم این
روال ،سایر شهرستانها در اوج بیماری قرار خواهند گرفت.
* مردم کمک کنند حجم کار بیمارستانها کم شود

دکتر قیصوری با اشاره به وضعیت فعلی و فشار کاری در
بیمارستانها و راهکارهایی برای بهبود این وضعیت ،گفت :بیماری
کرونا هیچ درمان قطعی ندارد و تنها درمان آن پیشگیری از ابتال به
بیماری تا ریشه کنی آن است ،بنابراین از مردم استان تقاضا داریم
که شرایط را درک کرده و با رعایت پروتکلهای بهداشتی هم باعث
کاهش آمار مبتالیان بستری و فوتیها شوند و هم اینکه ما را یاری
کنند که حجم کار در بیمارستانها کاهش یابد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم گفت :با گذشت

زمان و افزایش آمار بستریها در بیمارستانها نگرانیهای ما نیز
بیشتر میشود .اگر مردم رعایت کنند ،یقینا میزان ابتال ،بستری و
فوتیهای ناشی از کرونا نیز به پایینترین حد خود خواهد رسید.
دکتر قیصوری افزود :بیمارستانهای ما ظرفیت مخصوص به خود
را به لحاظ امکانات و نیروی انسانی دارند که اگر این ظرفیت از حد
ً
بگذرد ،قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد و خواهش ما از مردم
این است که نگذارند ظرفیتهای حوزه درمان ما با مشکل و
چالش مواجه شوند.

استاندار:

دستگاهها ملزم به موافقت با دورکاری کارکنان هستند
استاندار ایالم گفت :تمامی دستگاههای اجرایی استان با توجه به تشدید شیوع کرونا ملزم
به موافقت با دورکاری با کارکنان دارای عالئم حتی بیشتر از سقف  ۵۰درصد هستند.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا ،قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت :دستگاههای
اجرایی استان باید به همه کارکنان دارای بیماری زمینه ای ،افراد مسن و زنان باردار دورکاری
دهند و در شهرستانهای بحرانی ایالم و ایوان نیز کارکنان میتوانند به صورت شیفتی ۵۰
درصد تعطیل و  ۵۰درصد در محل کار حضور داشته باشند.
وی افزود :حضور  ۵۰درصد کارکنان فاقد عالئم و بدون بیماری زمینه ای در شهرستانهای
بحرانی ایالم و ایوان با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی به دلیل رفع
امور ادارای مردم در این شهرستانهاست .استاندار ایالم تاکید کرد :با توجه به اینکه مرکز
استان و شهرستان ایوان در وضعیت بحرانی و پنج شهرستان دیگر در وضعیت قرمز قرار
دارند از مردم استان خواستاریم که پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی را به صورت
دقیق رعایت کنند.
* تعطیلی گروه شغلی دوم ،سوم و چهارم در ایالم و ایوان
استاندار ایالم افزود :در دو شهرستان پرخطر و بحرانی ایالم و ایوان گروه شغلی دوم ،سوم

و چهارم تعطیل هستند و تنها مشاغل گروه یک با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و
فاصله گذاری اجتماعی اجازه فعالیت خواهند داشت.
سلیمانی دشتکی افزود :در این شهرستانها ،گروههای شغلی یک نظیر نانواییها ،مراکز
خرید و فروش مواد غذایی ،مراکز تهیه غذای بیرون بر و مراکز فروش میوه و لبنیات
میتوانند با رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی و همچنین فاصله گذاری
فعالیت داشته باشند .وی افزود :به دلیل اینکه گروه شغلی یک نیازهای روزانه مردم تامین
را میکند و مردم از خدمات عمومی آن بهره مند میشوند این گروه شغلی عالوه بر مجاز
بودن فعالیت در مناطق بحرانی در مناطق با وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد کرونا نیز مجاز به
فعالیت هستند .استاندار ایالم یادآور شد :در شهرستانهایی با وضعیت قرمز و نارنجی
نیز گروههای شغلی سوم و چهارم که شامل دانشگاهها ،مدارس ،استخرهای سرپوشیده
برگزاری مراسمات اجتماعی ،فرهنگی و اجتماعی و همایش ،باشگاههای ورزشی پربرخورد
از جمله کاراته و کشتی ،قهوه خانهها ،باغ وحشها و مراکز تفریحی است مجاز به فعالیت
نیستند .وی با بیان اینکه هلیالن تنها شهرستان با وضعیت زرد کرونا در استان است،
افزود :در شهرستان هلیالن تنها گروه شغلی چهار تعطیل است.

وی افزود :جهت مقابله همه جانبه با کرونا و کاهش شیوع این بیماری باید همه همایشها
و جلسات به صورت غیرحضوری و در صورت نیاز به حضور اعضا ،این جلسات با حداکثر ۱۰
تا  ۱۵نفر در سالنهای بزرگ برگزار شود .سلیمانی دشتکی تاکید کرد :هدف ما برای کنترل و
مدیریت بیماری کرونا در استان باید قطع زنجیره انتقال بیماری باشد.
وی اضافه کرد :برای قطع زنجیره بیماری کرونا هر فرد مشکوک به کرونا در استان باید در
منزل یا بیمارستان قرنطینه شود.
استاندار ایالم در خصوص شرایط افرادی که از بیماران کرونایی مراقبت میکنند ،افزود:
افرادی که به هر دلیلی از بیماران کرونایی مواظبت میکنند باید تست دهند و در صورت
مثبت بودن آزمایش ،بین  ۱۰تا  ۱۴روز قرنطینه شوند.
وی تصریح کرد :افرادی که به کرونا مبتال شده و امکان حضور و قرنطینه در خانه را ندارند
میتوانند جهت گذراندن دوره نقاهت خود از دو سالن نقاهتگاه بیماران کرونایی که اخیرا
تجهیز شده است ،استفاده کنند.
سلیمانی دشتکی از مردم استان خواست پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را
رعایت کنند و از هرگونه تجمع ،اجتماع ،تردد و جابهجایی غیرضروری بپرهیزند.

