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رئیس پلیس راه استان خبر داد؛
کاهش 49 درصدی تلفات حوادث جاده ای در ایالم
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دستگاه ها ملزم به موافقت 
با دورکاری کارکنان هستند 

مستند طنز »کرونا ژان« تولید 
می شود

استاندار ایالم گفت: تمامی دستگاه های اجرایی استان 
با  موافقت  به  ملزم  کرونا  شیوع  تشدید  به  توجه  با 
درصد   ۵۰ سقف  از  بیشتر  حتی  عالئم  دارای  کارکنان  با  دورکاری 

هستند.
اظهار  دشتکی  سلیمانی  قاسم  ایرنا،  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
داشت: دستگاه های اجرایی استان باید به همه کارکنان دارای بیماری 
زمینه ای، افراد مسن و زنان باردار دورکاری دهند و در شهرستان های 
بحرانی ایالم و ایوان نیز کارکنان می توانند به صورت شیفتی ۵۰ درصد 

تعطیل و ۵۰ درصد در محل کار حضور داشته باشند.

 : مدیر حوزه هنری ایالم:استاندار

استخدام غیربومی ها     در 

پروژه های نفتی پذیرفتنی نیست

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی ایالم:
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مدیرعامل توزیع برق استان: با هدف کاهش مراجعات بیمه شدگان؛معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت:

بیمه سالمت ایالمی ها تا 14۰۰ ادارات ایالم 7 هزار کارمند اضافه دارند
تمدید شد

1۰۰ درصد مناطق استان از نعمت 
برق برخوردارند

4

و  رئیلس مجللس شلورای اسلامی  نایلب  نیکلزاد،  بازدیلد مهنلدس  در 
هیلات هملراه، نمایندگان اسلتان در مجلس شلورای اسلامی، معاونان 
اسلتاندار و مدیرکل راه و شهرسلازی اسلتان ایام پیگیری تأمین اعتبار 

ح هلای راهسلازی اسلتان در دسلتور کار قلرار گرفلت. تکمیلل طر
و  راه  رسلانی  اطلاع  و  ارتباطلات  اداره  از  نقلل  بله  جام  جلم  گلزارش  بله 
از  بازدیلد  در  اجرایلی  دسلتگاه  ایلن  مدیلرکل  ایلام،  اسلتان  شهرسلازی 
تونلل  مهلران،  دهللران-  اندیمشلک،  دهللران-  خطله  چهلار  ح هلای:  طر
 - ، محلور دره شلهر عظیلم کبیلر کلوه، چهلار خطله دره شلهر بله پلل دختلر
بلدره- ایلام، تقاطلع غیر همسلطح ملکشلاهی، مسلیر و تونل های محور 
، خواسلتار توجله بیلش از  ایلام- مهلران و غیلره بله هملراه هیلات مذکلور
پیلش بله توسلعه جاده هلای اسلتان ایلام بله لحلاظ اهمیت بیلن المللی 

و دروازه عتبلات عالیلات شلد.
بازدیلد  در  ایلام  اسلتان  شهرسلازی  و  راه  مدیلرکل  کاظملی،  مهنلدس 
از  متشلکل  هملراه  هیلات  و  اسلامی  شلورای  مجللس  رئیلس  نایلب 
از مجللس شلورای اسلامی و مدیلران و مسلئوالن وزارت  نمایندگانلی 
راه و شهرسلازی کله بله دعلوت نماینلدگان اسلتان در مجللس شلورای 
در  عظیملی  پروژه هلای  گفلت:  بودنلد  کلرده  سلفر  اسلتان  بله  اسلامی 
بخلش راه در اسلتان فعلال بلوده کله بلا پیشلرفت مناسلب در حلال اجلرا 
هسلتند و در صورت توجه به تأمین اعتبار آنها شلاهد توسلعه و تحول 

در اسلتان ایلام خواهیلم بلود. 
ح عظیلم آزادراهلی و اتصلال اسلتان بله شلبکه ریللی در  همچنیلن دو طلر
سلرمایه  موانلع  رفلع  و  اعتبلار  تأمیلن  پیگیلری  صلورت  در  ایلام  اسلتان 

آملاده عملیاتلی شلدن اسلت. گلذاری و مشلارکت  
اعتبلار  تأمیلن  پیگیلری  گفلت:  سلفر  ایلن  در  نیلز  نیکلزاد  مهنلدس 
ح های راه و شهرسلازی اسلتان در دسلتور کار این هیات قرار خواهد  طر
پروژه هلا  ایلن  اجلرای  تسلریع  شلاهد  تلا  کلرد  خواهیلم  تلاش  و  گرفلت 

باشلیم. 
در پایلان ایلن بازدیلد جلسله شلورای برنامله ریلزی و توسلعه اسلتان بلا 
مجملع  و  مذکلور  هیلات  و  ایلام  اسلتاندار  دشلتکی،  سللیمانی  حضلور  
نماینلدگان اسلتان در سلالن شلهید رجایلی اسلتانداری ایلام تشلکیل 
ح هلا  طر ایلن  تکمیلل  جهلت  اسلتان  ح هلای  طر بررسلی  ضملن  تلا  شلد 

گیلرد. صلورت  دقیقلی  ریلزی  برنامله 

10530 واحد مسکونی در 
قالب طرح اقدام ملی مسکن احداث می شود

ح اقلدام مللی مسلکن بلا حضلور رئیلس جمهلور بله صلورت ویدئلو  ح سراسلری افتتلاح، واگلذاری گروهلی زمیلن و آغلاز عملیلات اجرایلی طلر در طلر

کنفرانلس، احلداث 10530 واحلد مسلکن مللی در اسلتان ایلام آغلاز شلد.
بله گلزارش جام جلم بله نقلل از اداره ارتباطلات و اطلاع رسلانی راه و شهرسلازی اسلتان ایلام، در ایلن جلسله که به صورت همزمان در سراسلر کشلور 
بلا حضلور  رئیس جمهلور بله صلورت ویدئلو کنفرانلس و اسلتاندار ایلام، معلاون املور هماهنگلی املور عمرانلی، مدیلرکل راه و شهرسلازی اسلتان و 
مدیران و مسلئوالن سلایر دسلتگاه ها و نهادها در سلالن شلهید رجایی اسلتانداری ایام برگزار شلد علی اصغر کاظمی، مدیرکل راه و شهرسلازی 
ح اقلدام مللی مسلکن  اسلتان ایلام بله تشلریح اقداملات و برنامه ریزی هلای راه و شهرسلازی اسلتان ایلام بلرای احلداث 10530 واحلد مسلکن در طلر

پرداخت.

، قلرارداد احلداث 6671 واحلد منعقلد شلده و  2529 واحلد نیلز از محلل اعتبلارات بازآفرینلی  کاظملی در ایلن جلسله گفلت: از تعلداد واحدهلای مذکلور

در حلال احلداث می باشلد.

ح اقلدام مللی مسلکن  سللیمانی دشلتکی، اسلتاندار ایلام نیلز در ایلن جلسله گفلت: همله دسلتگاه های مرتبلط بایلد در کنلار هلم کملک کننلد تلا طلر

اسلتان در کمتریلن زملان و بهتریلن شلیوه اجرایلی شلود.

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 16617 واحد مسکن مهر در استان ایام تحویل متقاضیان شده است.

با حضور نایب رئیس مجلس و هیات همراه صورت گرفت؛

پیگیری تأمین اعتبار تکمیل طرح های راه سازی ایالم 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اعالم کرد؛
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ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

ایالم

 شنبه  17 آبان  1399   شماره 5796
مدیرعامل توزیع برق استان: 

1۰۰ درصد مناطق استان از نعمت برق برخوردارند نیروی 2 توزیع  شرکت  عامل  مدیر  شیرخانی،  هادی 
در  ایام  استان  خوشبختانه  گفت:  ایام  استان  برق 
 زمینه تامین برق مشترکان در کشور پیشرو بوده و با 
برق رسانی به روستاهای باالی پنج خانوار ضریب نفوذ 

برق در ایام ۹۹/۹۹ درصد می باشد.
حال  در  داشت:  اظهار  شیرخانی   جام جم  گزارش  به 
شرکت های  فراروی  چالش های  مهم ترین  حاضر 
توزیع، عدم امکان سرمایه گذاری در بخش تولید برق 

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

برق خبر داد و گفت: اگر همین روند ادامه داده شود 
وی  می شود.  قطع   بدحساب  مشترکان  برق  جریان 
در  برق  مشترکان  شده  انباشته  بدهی  میزان  افزود: 

استان ایام بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان است.

خبر
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی ایالم:

استخدام غیربومی ها     در پروژه های 
نفتی پذیرفتنی  نیست

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایام با اشاره به 
پروژه های  در  غیربومی  نیروهای  استخدام  این که 
نفت و گاز ایام قابل قبول نیست، گفت: اولویت 

استخدام باید نیروهای بومی باشند.
کرد:  اظهار  شیرخانی  شکراهلل  جام جم  گزارش  به 
و  گاز  نفت،  شرکت های  در  نیرو  گونه  هر  جذب 
پتروشیمی در استان ایام، 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: شرکت های نفت و گاز ایام در جذب 
نیروی کار باید دقت کنند تا اولویت نیروهای بومی 
شرف  در  یا  شده  اخراج  قبًا  که  باشند  کارگرانی  و 
اخراج هستند. شیرخانی اظهار کرد: جذب هر گونه 
نیرو در شرکت ها، باید برابر ضوابط و به دور از روابط 
باشد و بر اساس ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه 
اولویت با نیروهای بومی، متخصص و کارآمد است.
وی گفت: در جذب نیروهای کار مورد نیاز با رعایت 
شرکت،  ضوابط  و  استخدامی  مقررات  و  قوانین 
اولویت با نیروهایی باشد که از قبل دارای سوابق 
متعدد بوده و در پروژه های مختلف در احداث این 

 بیکار شده اند.
ً
مجتمع حضور داشتند و اخیرا

بیان  با  ایام  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
این که حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به بهانه های 
می کنند،  استفاده  غیربومی  کارگران  از  مختلف 
غیربومی  نیروهای  استخدام  وجه  هیچ  به  افزود: 
در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی استان قابل 
قبول نیست و با آن برخورد جدی صورت خواهد 

گرفت.
گاز،  و  نفت  شرکت های  مدیران  داد:  ادامه  وی 
نیروهای مورد نیاز در حوزه های تخصصی را اعام 
استان،  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مراکز  تا  کنند 

نیروهای مورد نیاز آنها را تربیت و تأمین کند.

از سد  آب  افزایش استحصال 
ایالم، در دستور کار آبفا

استحصال  میزان  افزایش  بررسی  منظور  به 
به  استان  آبفای  عامل  مدیر  ایام  سد  از  آب 
همراه معاون بهره برداری آب، مدیر امور  آبفای 
شهرستان ایام  و جمعی از کارشناسان شرکت از 

تأسیسات سد ایام بازدید کردند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت 
و  آب  عامل  مدیر  ایام،  استان  فاضاب  و  آب 
فاضاب استان ایام در حاشیه بازدید از سد ایام 
بیان کرد:  شرکت آبفای ایام تامین میان مدت 
و بلند آب شهر ایام را  در دستور کار دارد؛ یکی 
از این طرح ها، افزایش میزان برداشت آب از سد 

ایام به میزان ۲۰۰ لیتر در ثانیه است.
درحال  طرح  این  مطالعاتی  کار  افزود:  تیموری 
انجام است و بزودی به اتمام می رسد و در صورت 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  بافاصله  اعتبار  تامین 
می گردد. وی گفت: برای اجرای این طرح اعتباری 

بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان نیاز است.
مدیر عامل آبفای ابفای استان ابراز امیدواری کرد 
که با اجرای این طرح سال آینده مشکل کمبود 

آب در شهر ایام برطرف شود.

 ۴.۵ گفت:  مهران  مرز  ظرفیت های  به  اشاره  با  ایام  استاندار 
درصد صادرات کشور از طریق مرز مهران انجام می شود.

به گزارش جام جم قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با اعضای 
تشخیص  مجمع  اداری  و  بازرگانی  کان  اقتصاد  کمیسیون 
مرزهای  از  کرد:  اظهار  ایام  استانداری  محل  در  نظام  مصلحت 
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 
و  کرد  یاد  مهران  تجاری  آزاد  منطقه  ایجاد  توجیه  برای  مهم 
گفت: از آنجا که سال های سال است کشور در گیر تحریم های 
ظالمانه است، وجود مرز مهران در مراودات تجاری و بازرگانی با 

عراق برای کشور بسیار حائز اهمیت است.
سلیمانی دشتکی با عنوان این مطلب که در غرب کشور استان 
کشور  با  مشترک  مرز  بیشترین  دارای  کیلومتر   ۴۳۰ با  ایام 
ایام در  بر این، مناطق همسایه  کرد: عاوه  عراق است، اظهار 
با  فرهنگی  و  قومی  مذهبی،  زیاد  اشتراکات  دارای  مرز  طرف  آن 

استان است.

آزاد راه حمیل،  وی در ادامه گفت: امتیاز مهم دیگر طراحی دو 
راه پل زال، مورموری، چیات،  آزاد  کربا و دیگری  ایام، مهران، 
دهلران، نجف اشرف و دو خط راه آهن اسام آباد به ایام و راه 
بزرگراه مهران، دهلران  اندیمشک به دهلران و همچنین  آهن 
مرکز  و  جنوب  شمال،  اتصال  باعث  که  است  اندیمشک  به 
کشور به استان و در نهایت کشور عراق می شود که این مهم 

باز می تواند در ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران موثر باشد.
* ارائه مشوق های الزم برای سرمایه گذاری در استان

مهم  ظرفیت های  به  سپس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
، چهار درصد ذخایر نفت، ۴.۵  گاز ۱۱ درصد ذخایر  استان چون 
این،  بر  عاوه  افزود:  و  کرد  اشاره   … و  کشور  صادرات  درصد 
زیرساخت های ایجاد شده در منطقه ویژه مهران خود می تواند 

بستر بسیار خوبی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری باشد. 
 استاندار ایام در ادامه از پایانه مرزی، گذر مرزی و بازارچه مرزی 
تجاری  آزاد  منطقه  ایجاد  در  ای  ویژه  امتیاز  عنوان  به  مهران 
مهران یاد کرد و گفت: عاوه بر این، بازارچه جدید دیگری به نام 
ظرفیت  و  اینها  مجموعه  که  می شود  ایجاد  مهران  در  چنگوله 

ح  طر دو  به  ادامه  در  وی  کرد.  خواهد  ایجاد  منطقه  در  خوبی 
منطقه  در  دیگر  مهم  مزیت های  عنوان  به  کشاورزی  عظیم 
ح مهم  ح احیا و سامانه گرمسیری دو طر اشاره کرد و گفت: طر
و بزرگ استان است که حدود ۸۰ درصد آن در محدوده مهران 
موجب  مهم  این  و  است  کار  پایانی  مراحل  در  که  دارد  قرار 
ورود  راه  و  شده  استان  کشاورزی  سیستم  در  عظیمی  تحول 
سرمایه گذاران را برای ایجاد صنایع تبدیلی در استان باز خواهد 

کرد.
ایجاد  برای  الزم  مشوق های  از  سپس  سلیمانی دشتکی 

شرق  مرزی  مناطق  امنیت  بردن  باال  و  سرمایه گذاری 
دیگر  ظرفیت  عنوان  به  کشور  غرب  و 
مهران  تجاری  آزاد  منطقه  ایجاد  برای 
یاد کرد و گفت: هر سرمایه گذاری که در 
این مناطق قصد سرمایه گذاری داشته 
باشد عاوه بر بیمه امنیتی و تخصیص 
۱۰۰ درصدی اعتبارات، ۱۵ درصد اضافه بر 
ردیف بودجه تسهیات دریافت می کند.

: استاندار

4.5 درصد صادرات کشور از مرز مهران انجام می شود

گسلترده  مشلارکت  نیازمنلد  این کله  بله  اشلاره  بلا  ایلام  اسلتاندار 
ملردم در بحلث کرونلا هسلتیم، گفلت: رسلانه های ایلام بلر اجرایلی 

شلدن مصوبلات سلتاد کرونلا نظلارت کننلد.
بله گلزارش جام جلم قاسلم سلیمانی دشلتکی در نشسلت شلورای 
فرهنگ عمومی اسلتان که با حضور نماینده ولی فقیه در اسلتان 
و دیگلر اعضلاء در دفتلر املام جمعله ایام برگزار شلد، با عنلوان این 
مطلب که در امور فرهنگی و مذهبی محوریت کار با نماینده ولی 
فقیله در اسلتان اسلت، اظهلار کلرد: الحلق و االنصلاف املام جمعله 
ایلام در تملام املور اسلتان بویلژه در بحلث کرونلا پیشلگام بلوده و 

هسلت و از ایلن بابلت تشلکر می کنلم.
وی در ادامله مسلجد محلوری را یلک اصلل اساسلی در زندگلی همله 
دانسلت و افلزود: در ایلن خصلوص بله محاتلی کله بلرای سلاخت 
مسلجد تعییلن شلده، در واگلذاری زمیلن و سلاخت و سلاز کملک 
خواهلد شلد و البتله سلعی می شلود از کملک خیلران و ملردم بلرای 

مشلارکت در املر خیلر نیلز اسلتفاده شلود.
بله  خلود  صحبت هلای  از  دیگلری  بخلش  در  ایلام  اسلتاندار 
کرونلا  املروز  گفلت:  و  پرداخلت  اسلتان  در  کرونلا  موضلوع 
انداختله  خطلر  بله  را  همله  زندگلی  کننلده ای  نگلران  طلرز  بله 
احسلاس  آملده  پیلش  شلرایط  قبلال  در  بایلد  همله  و   اسلت 

مسئولیت کنیم.
سلیمانی دشلتکی بلا اشلاره بله نشسلت مشلترک شلورای تامین و 
سلتاد کرونلای اسلتان، گفلت: در ایلن نشسلت تصمیملات بسلیار 
خوبی گرفته شلد اما باید این تصمیمات با فوریت در اختیار صدا 

و سلیما و رسلانه ها بلرای آگاهلی بخشلی بله مردم قلرار می گرفت که 
متاسلفانه این مهم انجام نشلده اسلت.

وی در ادامله بلر نظلارت جلدی در اجرایلی شلدن مصوبلات تاکیلد 
مربوطله  واحلد  می شلود  گرفتله  تصمیملی  وقتلی  کلرد:  عنلوان  و 

مسلئول پیگیلری مصوبله تلا بله سلرانجام رسلیدن آن باشلد و در 
پایلان گلزارش کار را بله سلتاد ارائله دهلد.

اسلتاندار ایلام در ادامله از اصحلاب رسلانه و فضلای مجلازی بلرای 
نظلارت بلر اجلرای مصوبلات درخواسلت کملک کلرد و گفلت: اینجلا 
بطلن  در  مصوبلات  خروجلی  بایلد  و  اسلت  مهلم  رسلانه  نقلش 
پروتکل هلا  و  دسلتورالعمل ها  کله  را  جایلی  و  بگیلرد  را  جامعله 
رعایلت نمی شلود شلفاف سلازی کنلد، البته ایلن امر باید بلا تعهد و 

دلسلوزی بلاال بلرای بهتلر شلدن املور باشلد.
وی در ادامله بلا اشلاره بله مشلارکت خلوب و بلاالی ملردم در اوایلل 
تشلکیل  بلا  ملردم  کار  ابتلدای  در  کلرد:  تصریلح  کرونلا،  سلتاد  کار 
پویش هلای مختللف کملک بسلیار خوبلی بله سلتاد کرونلا کردنلد 
کنتلرل  در  مثبتلی  بسلیار  نتایلج  نیلز  زملان  از  برهه هایلی  در  و 
ایلن مشلارکت و حمایت هلا  بلاز نیازمنلد  املروز   اوضلاع گرفتیلم و 

هستیم.
در  اسلتان  در  فقیله  وللی  نماینلده  پیشلنهاد  بله  پایلان  در  وی 
ایلن  گفلت:  و  کلرد  اشلاره  مومنانله  کمک هلای  قلرارگاه  تشلکیل 
پیشلنهاد خوب و ارزشلمندی اسلت و در این راسلتا به فرمانداران 
و ائمله جمعله اسلتان گفته ایلم کله ایلن قلرارگاه را در شهرسلتان ها 

دهنلد. تشلکیل 

مردم در مهار کرونا به صورت گسترده مشارکت کنند؛

نظارت رسانه های ایالم بر اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا 

آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان مهران با حضور علی دهقانی رئیس 
سلیمانی  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  بخشنده  استان،  دادگستری  کل 
سرپرست معاونت برنامه ریزی، فرماندار، اعضای شورای تامین، اعضای شورای اداری و 
سایر مسئوالن این شهرستان با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت شیوه نامه های مقابله 

با ویروس کرونا برگزار شد.
ابتدای  در  دهقانی  ایام،  استان  دادگستری  عمومی  روابط  از   نقل  به  جام جم  گزارش  به 
این جلسه با تبریک هفته وحدت، میاد نبی مکرم اسام 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 اسام را که نشانه عجز توهین کنندگان در برابر عظمت دین مبین 
اسام است محکوم کرد. وی از اسام 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 دالوری ها، فداکاری ها و ایثارگری های مردم مهران در هشت سال دفاع 
مقدس خاطرنشان کرد: مهران امروز به عنوان دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمان 

اباعبداهلل الحسین)ع( شناخته می شود.
وی همچنین به اهمیت وجود ظرفیت اقتصادی مهران در اقتصاد استان و کشور اشاره 
کرد و افزود: باید تمام دستگاه ها و سازمان های متولی تاش 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 ایام 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 درخواست های مراجعان از اهم وظایف کارگزاران نظام 

اسامی است. 
وی از توسعه و پیشرفت به عنوان تکلیف و وظیفه مسئوالن در قبال نظام و مردم یاد کرد 
و اظهار داشت: تاش در جهت حمایت از سرمایه گذاری مشروع به جهش تولید و تحقق 

اقتصاد مقاومتی مطابق فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( منجر می شود.
عالی ترین مقام قضایی استان ایام ظرفیت بزرگ شهرستان مهران در بعد صادرات کاال را 
ارزشمند توصیف کرد و خاطرنشان کرد: این ظرفیت باید توسعه پیدا کرده و تحت نظارت 
دستگاه های متولی زمینه صادرات بیشتر کاال از مرز مهران فراهم شود و طبعا دستگاه 

قضایی استان در این راستا حمایت های الزم را انجام خواهد داد.
وی پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق را در کنار توسعه صادرات ضروری ارزیابی کرد و گفت: 
آن صرفا محدود به برخورد  برخورد با قاچاق وظیفه و تکلیف است و مقابله و مبارزه با 
قضایی نیست و تمام دستگاه ها و نهادهای متولی باید با اولویت اقدامات پیشگیرانه 
دادستان  و  دادگستری  رئیس  مداوم  بازدید  بر  دهقانی  کنند.  برخورد  قاچاق  با  بشدت 

مهران از گمرک این شهرستان تاکید کرد و افزود: در ضمن این بازدیدها باید با حمایت 
از صادرات قانونی و نظارت بر مشکات 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.
در  را  قضایی  دستگاه  افزایی  هم  و  همکاری  تعامل،  ایام  استان  دادگستری  کل  رئیس 
عین رعایت استقال قضات در صدور رای مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: استقال 
دستگاه قضایی به معنای عدم تعامل و همکاری نیست و دادگستری استان در کنار سایر 
دستگاه ها و نهادهای خدمت رسان در جهت توسعه، امنیت و خدمت رسانی مطلوب 
نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا می کند. وی همچنین در راستای سیاست های تحولی 
قوه قضائیه بر کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت تمام 
ادارات و سازمان ها، امام جمعه و ائمه جماعات، شورای تامین، بزرگان، مصلحان و ریش 
سفیدان تاکید کرد و اذعان داشت: حجم ورودی پرونده ها به محاکم قضایی در مراحل 

اولیه اختاف، با پیشگیری و اقدام در جهت صلح و سازش قابل مدیریت است.
دهقانی در ادامه سخنان خود افزود: در رسیدگی به پرونده ها همواره باید سرعت، دقت 
به عنوان  را  که مردم دستگاه قضایی  به نحوی  باشد  کار  و رسیدگی عادالنه در دستور 
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 تاش ها و زحمات رئیس سابق دادگستری 
موفقیت  آرزوی  شهرستان  این  دادگستری  جدید  رئیس  و  وی  برای  مهران،  شهرستان 
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. 

استاندار خبر داد؛

ع در استان حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری مشرو

و  مدیریت  سازمان  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه   معاون 
برنامه ریزی ایام گفت: هفت هزار نیروی مازاد در دستگاه های اداری 
مشغول فعالیت هستند که باید بر اساس چارت ها و پست های 

سازمانی سازماندهی و مدیریت شوند. 
به گزارش جام جم امین دوست محمدی در کارگروه مجازی کرونا 
سازمانی  پست های  شده  تعیین  سهم  داشت:  اظهار  رسانه  و 
دستگاه های اجرایی استان ایام ۲۲ هزار و ۵۰۰ پست است در حالی 
استان  ادارات  در  انسانی  نیروی  نفر  و ۹۹۷  هزار  مجموع ۲۸  در  که 

مشغول به کار هستند.

در  اجرایی  دستگاه های  کارکنان  دورکاری  مبحث  مورد  در  وی 
اداری کشور دورکاری در زمان های  افزود: در قانون  کرونا هم  زمان 
خاصی چون همه گیری بیماری ها یک اهرم برای کارکنان و مدیران 
به  دستگاه ها  نیروهای  سامت  تا  می شود  محسوب  دستگاه ها 

مخاطره نیفتد.
دوست محمدی تاکید کرد: دورکاری باید دارای سه فاکتور ماهیت 
کار، فراهم بودن زیرساخت ها و عدم اختال در فرآیند کار باشد و 
نیز نظارت ها بر حسن انجام کار از سوی دستگاه های مربوطه لحاظ 

شود.

وی با بیان این که نگاه مدیران به مقوله دورکاری نیروهای خود نگاه 
و باور اشتباهی است، اضافه کرد: دیدگاه مدیران باید به دورکاری ها 
تغییر کند چرا که یک کارمند دورکار در منزل و با استفاده از امکانات 
موجود خود کارهای اداری محوله را انجام می دهد و نیز عدم حضور 
انرژی  و  مصرفی  هزینه های  کاهش  باعث  دورکاری  و  ادارات  در 

دستگاه های اداری می شود.
را  کارکنان  دورکاری  باید  مدیران  فعلی  شرایط  در  شد:  یادآور  وی 
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 

انجام  زمینه  در  خللی  تا  شود  دقیقی  نظارت  نیروها  دورکاری 
کارهای اداری بروز نکند.

دوست محمدی در مورد دولت الکترونیک هم گفت: از سال 
الکترونیک در نظر  برای توسعه دولت  اعتباری  ۸۳ یک ردیف 

گرفته شد و در همان سال های اولیه نیز ۴۲ میلیارد ریال 
این  که  یافت  اختصاص  استان  به  موضوع  این  برای 

دی  سی  آی  اداری،  اتوماسیون  حوزه  چهار  در  مبلغ 
ال، ایجاد جایگاه های اینترنتی و خرید تجهیزات به 

دستگاه های مشمول پرداخت شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت:

ادارات ایالم 7 هزار کارمند اضافه دارند
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وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 

آگهی مزایده عمومی   99-3
 اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم در نظر دارد به موجب مصوبه هیات نمایندگی اداره کل 
و دستورالعمل های اباغی و مجوزهای صادره سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به فروش 
و دهلران   ،سرابله  کاربری تجاری و مسکونی واقع در شهر های ایالم  با  تعداد 26  قطعه زمین 

اقدام نماید: 
مهلت و محل دریافت اسناد: از تاریخ 99/8/14 لغایت 99/9/4  - سامانه تدارکات الکترونیکی 

www.setadiran. ir دولت )ستاد ( به آدرس
مهلت و محل تحویل پیشنهادقیمت:  99/9/4-   سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( 

www.setadiran. ir به آدرس
با توجه به اعام فراخوان و دریافت پیشنهادات از طریق سامانه الکترونیکی دولت به نشانی

به  با مراجعه به شرکت های مربوطه نسبت  کلیه متقاضیان  ، الزم است   www.setadiran.ir
)token( ثبت نام در سایت فوق الذکر و دریافت  شناسه کاربری و رمز عبور و امضای الکترونیکی

جهت ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند .
الزم به توضیح است که پاکت های متقاضیانی که در سامانه مذکور ثبت نام نکرده و از طریق 

سامانه پیشنهاد قیمت ارسال نکنند ، باز نخواهد شد.
از  بازدید  و  فراخوان  خصوص  در  پرسش  هرگونه  داشتن  صورت  در  می توانند  متقاضیان     
قطعات، در ساعات اداری به اداره کل راه و شهرسازی ایام )معاونت اماك و حقوقی ( مراجعه 

یا با شماره تلفن  ۰84333319۰4 تماس حاصل نمایند .
گهی به عهده برنده مزایده می باشد. هزینه انتشار آ

با توجه به ارائه پیشنهاد قیمت از طریق  سامانه ستاد ایران نیاز به ارائه و ارسال پاکت فیزیکی 
پیشنهاد قیمت نمی باشد و فقط اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه به دبیرخانه  اداره کل 

تحویل گردد.

نوبت دوم

کل راه و شهرسازی استان ایالم اداره 
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موسی نشده، کلیم کی خواهی شد؟    
در طور رهش، مقیم کی خواهی شد؟

تا جلللللللللللوه حق، تو را ز خود نرهاند
با یار ازل، ندیللللللللم کی خواهی شد؟

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان ایالم:  پروین سجادی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان ایالم:

084-33350984

شنبه   17 آبان   1399   شماره 5796

خبر

با هدف کاهش مراجعات بیمه شدگان؛
بیمه سالمت ایالمی ها تا 14۰۰ 

تمدید شد

مدیرکل بیمه سامت ایام گفت: در راستای 
ضرورت کاهش مراجعات بیمه شدگان تحت 
اعتبار  کرونا  شیوع  از  جلوگیری  و  پوشش 
صندوق  جز  به  سامت  بیمه  دفاتر  تمامی 
خودکار  صورت  به   ۱۴۰۰ فروردین  تا  ایرانیان 

تمدید شد. 
ضمن  رحیمی  نورالدین  جام جم  گزارش  به 
مدافعان  و  بهداشتی  کارکنان  از  قدردانی 
سامت اظهار داشت: با تمدید دفترچه بیمه 
به  نیازی  بیمه  این  پوشش  تحت  شدگان 
مراجعه حضوری به ادارات و دفاتر پیشخوان 
نیست و این کار به صورت سیستمی صورت 

می گیرد.
وی افزود: دفترچه بیماران خاص دارای بیمه 
اعتبار  تمدید   ۱۴۰۰ فروردین   ۲۱ تا  نیز  ایرانیان 

شدند.
درصد   ۹۰ سامت  بیمه  شد:  یادآور  رحیمی 
پرداخت  را  کرونایی  بیماران  درمان  هزینه 
کرونایی  بیمار  هر  میانگین  طور  به  و  می کند 
سامت  بیمه  سازمان  برای  ریال  میلیون   ۴۰
هزینه دارد و دفترچه های این افراد که اعتبار 
و  خودکار  صورت  به  رسیده  پایان  به  آنها 
از  می توانند  و  است  شده  تمدید  سیستمی 

خدمات سامت استفاده کنند.
داشت:  اظهار  ایام  سامت  بیمه  مدیرکل 
قالب  در  استان  جمعیت  از  نفر  هزار   ۳۴۶
اقشار  سایر  دولت،  کارکنان  صندوق 
سامت  و  ایرانیان   ، عشایر و  روستاییان 

همگانی تحت پوشش بیمه هستند.
از  بیش  ساالنه  بیمه،  این  شد:  یادآور  وی 
درمان  هزینه  برای  ریال  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار 
درمانی  مراکز  و  موسسات  به  بیمه شدگان 

طرف قرارداد در استان پرداخت می کند.
پوشش  تحت  ایام  استان  در  نفر  هزار   ۳۸۹
و  مرکز   ۲۲۶ دارای  و  هستند  سامت  بیمه 
پیشخوان  دفتر   ۲۱ و  قرارداد  طرف  موسسه 

تحت پوشش است.

مدیر حوزه هنری ایالم:
مستند طنز »کرونا ژان« تولید 

می شود

طنز  مستند  گفت:  ایام  هنری  حوزه  مدیر 
تولید  حال  در  مرکز  این  توسط  ژان«  »کرونا 
از شبکه  آماده پخش  آینده  تا ۲ ماه  و  است 

استانی سیمای مرکز ایام خواهد شد.
به گزارش جام جم محمدعلی قاسمی  افزود: 
این مستند در قالب برنامه طنز پنج قسمتی 
آن  به زبان محلی تولید می شود که در قالب 
هنر  ظرفیت  از  استفاده  با  است  شده  سعی 
مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله 

با کرونا تشویق شوند.
وی یادآور شد: این مستند ترکیبی از نمایش، 
بهداشتی  نکات  ارائه  با  همراه  طنز  و  شعر 
کیومرث  استاد  آن  قسمت  هر  در  که  است 
استان  نقاشی  برجسته  اساتید  از  صادقیان 
برنامه  حین  در  نیز  تابلویی  کرونا  مضمون  با 

خلق می کند.
وی اضافه کرد: این برنامه مستند تولید حوزه 
این  هنرمندان  از  نفر   8 مشارکت  با  و  هنری 
پایان  آن  تولید  آینده  ماه   ۲ تا  که  است  مرکز 
یافته و آماده پخش از شبکه استانی سیمای 

مرکز ایام خواهد بود.
این  تولید  از  هدف  ایام  هنری  حوزه  مدیر 
و  کرونا  خطرات  از  مردم  گاهی  آ را  برنامه 
برای  بهداشتی  نکات  رعایت  به  آنها  تشویق 
ظرفیت  از  استفاده  با  بیماری  این  با  مقابله 

هنر عنوان کرد.

امام خمینی)ره)

رئیس پلیس راه استان ایام گفت: از ابتدای سال تاکنون تلفات حوادث جاده ای در ایام 
۴۹ درصد کاهش یافته است.

کرد:  اظهار  امدادرسان  نهادهای  صبحگاه  مراسم  در  همتی زاده  رضا  جام جم  گزارش  به 
هدف از اجرای این مراسم وحدت و همبستگی میان دستگاه ها برای خدمت رسانی بهتر 

به مصدومان و کشته های حوادث جاده ای در استان است.
راستای  در  خدمات رسان  یگان های  ارزنده  خدمات  و  زحمات  از  قدردانی  و  تشکر  با  وی 
پیشگیری از حوادث و سوانح ترافیکی، گفت: کاهش ۴۹ درصدی تلفات و حوادث جاده ای 
در استان ناشی از تعامل و همکاری تنگاتنگ دستگاه های امدادرسان با پلیس راه بوده 

است.
همتی زاده یادآور شد: رسیدگی سریع و بموقع به مصدومان جاده ای، بستر مناسب برای 
مصدومان جاده ای در بیمارستان، نحوه امدادگری در صحنه تصادف و پس از آن توسط 
امدادگران، آمادگی برای ماموریت های پیش رو و مخاطرات جاده ای همانند بارندگی، سیل 

و آمادگی خدمات دهی هرچه بیشتر به بیماران کرونایی، از مهم ترین مسائلی است که باید 
مورد توجه نهادهای امدادرسان برای کاهش بیشتر حوادث و سوانح ترافیکی در استان 

قرار گیرد.
رئیس پلیس راه استان ایام با بیان این که موفقیت های خوبی در سنوات گذشته کسب 
و  رسان  خدمات  نهادهای  بین  همبستگی  و  همراهی  با  امیدواریم  گفت:  است،  شده 

همکاری مردم، بتوانیم تا پایان سال شاهد کاهش چشمگیر سوانح جاده ای باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت های تردد در راستای پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا در استان گفت: پلیس راه استان درباره محدودیت های ترافیکی 
در آرامستان های استان و تفرجگاه ها تدابیری اندیشیده و برابر قانون با متخلفان برخورد 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  خواست  رانندگان  و  مردم  از  زاده  همتی  کرد.  خواهد 
 زدن ماسک، در پیشگیری از شیوع این بیماری منحوس و خطرناک، خادمان خود 

ً
خصوصا

در بهداشت و درمان را همراهی کنند.

رئیس پلیس راه استان خبر داد؛

کاهش 49 درصدی تلفات حوادث جاده ای در ایالم

و  ج احیا  کشی بین بر از سیستم لوله  کردن( بخشی  کادینگ )روکش دار  ایجاد  ح  طر
آمین پاالیشگاه گاز ایام و نیز بخش های داخلی  ریبویلرهای واحدهای شیرین سازی 
ج مذکور با ورق نازک از جنس استنلس استیل، توسط یکی  این ریبویلرها و نازل های بر
با اجرای  که  کارکنان این واحد صنعتی به نظام مشارکت این شرکت پیشنهاد شد  از 
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.
سال   21 دارای  که  ح  طر این  دهنده  ارائه  عمومی،  روابط  از  نقل  به  جام  جم  گزارش  به 
سابقه اجرایی پایپینگ و از تکنیسین های مکانیک پیمانکاری این پاالیشگاه می باشد 

در گفتگو با خبرنگار حوزه روابط عمومی گفت: در ابتدا برای مقابله با خوردگی در این 
نقاط از یکسری پوشش های ضد خوردگی ویژه استفاده می شد که ضمن هزینه باالی 
در  و  نداشته  نقاط  این  شیمیایی  خوردگی های  از  جلوگیری  در  چندانی  تاثیر  تامین، 
چندین نوبت، لزوم انجام تعمیرات اضطراری برای مقابله با پیشرفت خوردگی مستلزم 

توقف تولید می شد.
»غامحسین 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 راه های پیشگیری از خوردگی،  از جمله پوشش های یاد شده به مراتب کمتر 
می باشد، استفاده شود که خوشبختانه این پیشنهاد با توجه به جزئیات اجرایی ارائه 
شده تائید گردید و با اجرای موفقیت آمیز آن، در بازرسی های انجام شده در چندوقت 
اخیر هیچگونه مشکلی در نقاط یاد شده مشاهده نشده و توقف تولید ناشی از این 

مورد را نیز نداشته ایم.
ح اشاره کرد و اظهار داشت: عدم نیاز به تعویض ساالنه پایپینگ  وی به مزایای این طر
ج احیاء و عدم نیاز به تغییر جنس آنها برای افزایش استحکام،  و نازل های ریبویلر و بر
رفتن  هدر  از  جلوگیری  و  تولید  توقفات  کاهش  تعمیراتی،  تیم های  هزینه های  کاهش 
ماده شیمیایی حال آمین که هزینه های تأمین آن در شرایط فعلی سرسام آور است، 

ح بوده است. برخی از دستاوردهای این طر
در این ارتباط دبیر نظام مشارکت شرکت پاالیش گاز ایام نیز با اشاره به این که نظام 
مشارکت  ساز  زمینه  مشارکتی،  مدیریت  ابزار  ترین  برجسته  عنوان  به  پیشنهادات 

کارکنان در تصمیم گیری های 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 بوده  و در مرحله اجرا نیز همکاری و همدلی بیشتری داشته و به تبع 

آن شاهد افزایش بهره وری نیز خواهیم بود.
بر   1387 سال  از  ایام  گاز  پاالیش  شرکت  پیشنهادات  نظام  افزود:  رضایی  مصدق    
میزان  افزایش  اهداف  با  و  تشکیل  ایران  گاز  ملی  شرکت  مصوب  نامه  آیین  اساس 
بین  همکاري  افزایش  کارکنان،  در  مسئولیت  حس  و  ابتکار  روح  تقویت  بهره وري، 
کارکنان، امکان استفاده از تجارب عملي و نظرات و اندیشه هاي کارکنان، فعالیت خود 

را آغاز کرده است.
ح های  وی اظهار داشت: با توجه به امکان صرفه جویی اقتصادی ناشی از اجرای برخی طر
پیشنهادی همچون طرحی که در این گزارش به آن اشاره شده است و هزینه کرد سود 
و  کارکنان  مشارکت  گسترش  انسانی،  نیروی  توسعه  هدف  با  صرفه جویی  از  حاصل 
سایر سرفصل های مصوب شورای همیاری و مشارکت، نظام پیشنهادات این شرکت 
به سمت ایجاد زمینه دریافت پیشنهادات با مزیت و ویژگی ایجاد صرفه جویی مالی در 

شرکت حرکت کرده و در این راستا پیشنهادات متعددی دریافت نموده است.
توسط  مرحله  چند  در  دریافتی  پیشنهادات  نامه،  آئین  مطابق  کرد:  تصریح  وی 
کارشناسان و اعضای شورا از حیث کاربردی بودن، قابلیت اجرا و تناسب هزینه فایده 
پیشنهاد  به  ضوابط   مطابق  اجرا،  ضمن   تایید،  صورت  در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

دهنده پاداش داده شده و مورد تقدیر قرار می گیرد.

برای مقابله با خوردگی در واحدهای شیرین سازی آمین؛

ح خالقانه یکی از کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم  طر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایام گفت: ۲ دستگاه 
اکسیژن ساز هر کدام با ظرفیت تولید ۶۰۰ لیتر در دقیقه در نتیجه 
و  رئیس دانشگاه  وزارت بهداشت، پیگیری های مکرر  با  رایزنی ها 
حمایت همه جانبه استاندار ایام به استان اختصاص یافت که در 
بیمارستان های امام خمینی)ره( و شهید مصطفی خمینی نصب و 

راه اندازی شده اند.
اظهار  قیصوری  عباس  دکتر  ایرنا  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
یک  بهداشت  وزارت  سوی  از  است  قرار  این  بر  عاوه  داشت: 
دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت تولید ۶۰۰ لیتر اکسیژن در دقیقه و 
۲ دستگاه دیگر با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در دقیقه جهت افزایش ظرفیت 
اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های مذکور به استان اختصاص یابد.

به گفته وی، از سوی وزارت بهداشت تصمیم بر این شده است که 
به جای ۲ دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در دقیقه، یک 
دستگاه با ظرفیت ۶۰۰ لیتر در دقیقه به استان اختصاص یابد که 

دغدغه های ما را در این زمینه به کلی رفع خواهد کرد.
به  نیاز  و  بستری ها  میزان  افزایش  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
اکسیژن مصرفی بیماران، مسئوالن دانشگاه و در راس آنها رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ایام از ماه ها قبل افزایش آمار مبتایان و 
بستری ها را پیش بینی کرده و از همان زمان با حمایت استاندار با 
اکسیژن ساز  دستگاه های  اختصاص  راستای  در  بهداشت  وزارت 
و  خمینی)ره(  امام  شامل  استان  مرکز  در  اصلی  بیمارستان های 
شهید مصطفی خمینی رایزنی های متعدد و مکرری داشتند که در 
این روزهای سخت، با افزایش آمارها برای تامین اکسیژن بیشتر در 

بیمارستان ها غافلگیر نشویم.
نتیجه  کارکنان؛  شدید  خستگی  و  بیمارستانی  تخت  کمبود   *

افزایش آمارها
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایام گفت: بیمارستان های 
استان بخصوص بیمارستان های امام خمینی)ره( و شهید مصطفی 
خمینی در مرکز استان با گذراندن شرایط سخت در صورت افزایش 
فضای  کمبود  دچار  این که  بر  عاوه  بستری ها  و  مبتایان  آمار 
دچار  نیز  کارکنان  بلکه  شد،  خواهیم  بیمارستانی  تخت  و  فیزیکی 

خستگی و فرسودگی شدیدی خواهند شد.
کرونا  شیوع  ایام  در  استان  درمان  حوزه  افزود:  قیصوری  دکتر 
این  با  نابرابر  نبردی  در  که  بوده  مشغله   پر  حوزه های  از  یکی 
گرفته و زحمات و مجاهدت های  ویروس منحوس و بی رحم قرار 
دست اندرکاران حوزه درمان در دفاع از سامت مردم و بیماران در 
سنگر بیمارستان را بیش از پیش مورد تحسین و تقدیر همگان 

قرار داده است.
کرونا  بیشتر  شیوع  از  و  درک  را  شرایط  مردم  این که  بیان  با  وی 
جلوگیری کنند، تاکید کرد: در روزهای اخیر بیماری کرونا در استان 
اضطراب  و  نگرانی  موجب  و  می دهد  جوالن  گذشته  ایام  از  بیش 
عرصه  یعنی  مبارزه  سنگر  اولین  به  چشم  همه  و  شده  همگان 

سامت دوخته اند.
دکتر قیصوری یادآور شد: در این روزها در اوج شیوع بیماری کرونا 
قرار داریم و برخی از شهرستان های استان همچون ایام و ایوان 
و  خطر  که  دارند  قرار  سیاه  وضعیت  در  و  قرمز  وضعیت  از  باالتر 

تهدید بسیار بزرگی برای سامت شهروندان است.
وی تصریح کرد: در واقع در وضعیت خوبی قرار نداریم و با تداوم این 

روال، سایر شهرستان ها در اوج بیماری قرار خواهند گرفت.
* مردم کمک کنند حجم کار بیمارستان ها کم شود

در  کاری  فشار  و  فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  قیصوری  دکتر 
بیمارستان ها و راهکارهایی برای بهبود این وضعیت، گفت: بیماری 
کرونا هیچ درمان قطعی ندارد و تنها درمان آن پیشگیری از ابتا به 
بیماری تا ریشه کنی آن است، بنابراین از مردم استان تقاضا داریم 
که شرایط را درک کرده و با رعایت پروتکل های بهداشتی هم باعث 
کاهش آمار مبتایان بستری و فوتی ها شوند و هم این که ما را یاری 

کنند که حجم کار در بیمارستان ها کاهش یابد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایام گفت: با گذشت 

آمار بستری ها در بیمارستان ها نگرانی های ما نیز  زمان و افزایش 
بیشتر می شود. اگر مردم رعایت کنند، یقینا میزان ابتا، بستری و 

فوتی های ناشی از کرونا نیز به پایینترین حد خود خواهد رسید.
دکتر قیصوری افزود: بیمارستان های ما ظرفیت مخصوص به خود 
را به لحاظ امکانات و نیروی انسانی دارند که اگر این ظرفیت از حد 
 با مشکل مواجه خواهیم شد و خواهش ما از مردم 

ً
بگذرد، قطعا

و  مشکل  با  ما  درمان  حوزه  ظرفیت های  نگذارند  که  است  این 
چالش مواجه شوند. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اعالم کرد؛

نصب 2 دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان های ایالم 

استاندار ایام گفت: تمامی دستگاه های اجرایی استان با توجه به تشدید شیوع کرونا ملزم 
به موافقت با دورکاری با کارکنان دارای عائم حتی بیشتر از سقف ۵۰ درصد هستند.

ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: دستگاه های  از  گزارش جام جم به نقل  به 
اجرایی استان باید به همه کارکنان دارای بیماری زمینه ای، افراد مسن و زنان باردار دورکاری 
دهند و در شهرستان های بحرانی ایام و ایوان نیز کارکنان می توانند به صورت شیفتی ۵۰ 

درصد تعطیل و ۵۰ درصد در محل کار حضور داشته باشند.
وی افزود: حضور ۵۰ درصد کارکنان فاقد عائم و بدون بیماری زمینه ای در شهرستان های 
بحرانی ایام و ایوان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به دلیل رفع 
امور ادارای مردم در این شهرستان هاست.  استاندار ایام تاکید کرد: با توجه به این که مرکز 
استان و شهرستان ایوان در وضعیت بحرانی و پنج شهرستان دیگر در وضعیت قرمز قرار 
دارند از مردم استان خواستاریم که پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را به صورت 

دقیق رعایت کنند.
* تعطیلی گروه شغلی دوم، سوم و چهارم در ایالم و ایوان 

استاندار ایام افزود: در دو شهرستان پرخطر و بحرانی ایام و ایوان گروه شغلی دوم، سوم 

و چهارم تعطیل هستند و تنها مشاغل گروه یک با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی اجازه فعالیت خواهند داشت .

سلیمانی دشتکی افزود: در این شهرستان ها، گروه های شغلی یک نظیر نانوایی ها، مراکز 
لبنیات  و  میوه  فروش  مراکز  و  بر  بیرون  غذای  تهیه  مراکز  غذایی،  مواد  فروش  و  خرید 
گذاری  فاصله  همچنین  و  بهداشتی  دستورالعمل های  و  پروتکل ها  رعایت  با  می توانند 
فعالیت داشته باشند. وی افزود: به دلیل این که گروه شغلی یک نیازهای روزانه مردم تامین 
را می کند و مردم از خدمات عمومی آن بهره مند می شوند این گروه شغلی عاوه بر مجاز 
بودن فعالیت در مناطق بحرانی در مناطق با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد کرونا نیز مجاز به 
فعالیت هستند.  استاندار ایام یادآور شد: در شهرستان هایی با وضعیت قرمز و نارنجی 
نیز گروه های شغلی سوم و چهارم که شامل دانشگاه ها، مدارس، استخرهای سرپوشیده 
برگزاری مراسمات اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی و همایش، باشگاه های ورزشی پربرخورد 
از جمله کاراته و کشتی، قهوه خانه ها، باغ وحش ها و مراکز تفریحی است مجاز به فعالیت 
نیستند. وی با بیان این که هلیان تنها شهرستان با وضعیت زرد کرونا در استان است، 

افزود: در شهرستان هلیان تنها گروه شغلی چهار تعطیل است.

وی افزود: جهت مقابله همه جانبه با کرونا و کاهش شیوع این بیماری باید همه همایش ها 
و جلسات به صورت غیرحضوری و در صورت نیاز به حضور اعضا، این جلسات با حداکثر ۱۰ 
تا ۱۵ نفر در سالن های 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. 
افزود:  کرونایی مراقبت می کنند،  از بیماران  که  افرادی  ایام در خصوص شرایط  استاندار 
افرادی که به هر دلیلی از بیماران کرونایی مواظبت می کنند باید تست دهند و در صورت 

مثبت بودن آزمایش، بین ۱۰ تا ۱۴ روز قرنطینه شوند.
وی تصریح کرد: افرادی که به کرونا مبتا شده و امکان حضور و قرنطینه در خانه را ندارند 
می توانند جهت گذراندن دوره نقاهت خود از دو سالن نقاهتگاه بیماران کرونایی که اخیرا 

تجهیز شده است، استفاده کنند.
سلیمانی دشتکی از مردم استان خواست پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را 

رعایت کنند و از هرگونه تجمع، اجتماع، تردد و جابه جایی غیرضروری بپرهیزند. 

 : استاندار

دستگاه ها ملزم به موافقت با دورکاری کارکنان هستند 


