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ادامه یادداشت از صفحه اول
اومیکرون و رویکرد دولتی
به کنترل بیماری

خبرها حاکی اســت که دانشگاههای علوم پزشکی
در اســتانها به وزارت بهداشت و درمان در خصوص
روند رو به گســترش اومیکرون در شــهرها هشدار
دادهانــد و خواســتار تأمین امکانــات و تجهیزات و
نیروی انســانی متخصص در اســتانها شدهاند .در
پی اعالم خبر جان باختن ســه نفر در ایران در پی
ابتال به اومیکرون ،سرپرســت مرکز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت و درمان زبان به اعتراف
گشــود و اذعان کرد که «اگرچه قــدرت مرگومیر
اومیکــرون اندک اســت و همانطور که مشــاهده
میشــود از یک هزار و ۱۶۲مورد مبتال ،سه نفر جان
خود را ازدستدادهاند ،اما باید پروتکلها را رعایت و
در اســرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون اقدام
کرد ».ســخنان محمد هاشمی در حالی است که به
نقل از منابع آگاه و درعینحال غیررسمی در ساختار
سالمت کشــور ،تاکنون دستکم 23نفر در پی ابتال
به اومیکرون جانباختهاند و همچنین تعداد مبتالیان
در کشور باالتر از 10هزار نفر برآورد میشود.
ایران پس از گسترش اومیکرون در اروپا و خاورمیانه
در تیررس ویروس جدید قرار گرفت و این کشــور در
آســتانه وقوع پیک همگانی و خطرناک کرونا است.
زمانی که پیش از شناسایی رسمی ویروس در کشور
هشدار داده میشد یا پس از شناسایی ویروس نسبت
به وقوع موج جدید و پیک ششــم بیماری از ســوی
کمیته علمی ســتاد ملی کرونــا وضعیت اضطراری
اعالم و ضرباالجل 14روزه تعیین میشد ،پیشبینی
چنین روزهایی در ایران سخت نبود .دولت به دالیل
نامعلوم ترجیح داد تا عملکرد رضایتبخشی را نسبت
به مهار و کنترل ویروس بروز ندهد تا اینکه این روزها
که کشــور با افزایش دو برابری بیماران در هر هفته
مواجه میشــود ،وقوع پیک همگانــی را تا هفتهها
و ماههــای آینده به تأخیر اندازد .پیک ششــم کرونا
الجرم موجب اعمــال محدودیتهای زیادی خواهد
شــد و عید نوروز و ماههای ابتدایی سال آینده برای
هموطنان بهســختی خواهد گذشــت .بنا به برخی
مصلحتاندیشیهای سیاسی و اقتصادی ،برای اینکه
دولــت در خصوص تعطیلی و قرنطینه ،متحمل ضرر
و زیانهای اقتصادی از حیث پرداخت مخارج زندگی
مردم در دوران قرنطینه نشــود ،چنین اتفاقی دور از
ذهن نبوده اســت که تعطیالت و قرنطینه و برقراری
محدودیتها و ممنوعیتها به تعطیالت نوروز موکول
شود .فع ً
ال رویکرد دولتی در ایران درباره مهار و کنترل
ویروس جدید کرونا بر واکسیناســیون نوبت ســوم
متمرکزشــده است؛ آنهم برای ویروسی که به گفته
«ملیتا ووجنوویچ» نماینده سازمان جهانی بهداشت
در روســیه ،نحوه پیشــرفت همهگیری کرونا نشان
میدهد ویروس هرگز بهطــور کامل از بین نمیرود
و در عوض به شــکل یک بیمــاری بومی در گردش
خواهد بود .چون ویروس کرونا و واریانت های متعدد
آن از جنــس  RNAو نه  DNAاســت ،نمیتوان
امیدوار بود که بیماری با واکسن بهطور کامل محو و
ناپدید شود .هرچند دنیا در تدارک واکسنهای نوبت
چهارم تا ششــم بیماری کرونا است و ظهور ویروس
اومیکرون به معنای پایان کرونا نیســت ،ویروسهای
خانواده کرونا ازاینپس همراه جوامع بشری خواهند
بود و مهــار و کنترل بیماری مســتلزم بهکارگیری
پروتکلهای بهداشــتی و برقــراری محدودیتها و
ممنوعیتهــای لحظهای و مقطعی و اعمال مدیریت
صحیح و کمخطر در جامعه خواهد بود .در شرایطی
که حتی در ایران تمرکز روی واکسیناســیون نوبت
سوم رفته و مقررشده است تا مطابق با مصوبات ستاد
ملی کرونا در گام نخســت ،دهها هزار نفر از رانندگان
وســایل حملونقل عمومی شــهری و بینشهری به
دلیل عدم تزریق واکسن از اول بهمنماه ممنوع از کار
شوند ،دولت نسبت به واردات واکسنهای مؤثرتر روی
واریانت جدید اقدام نمیکند .گزارش پژوهشــگران
ایرانی نشــان میدهد آسترازنکا مؤثرترین واکسن در
کاهش عفونت کرونا بوده اســت و دوز بهروز شده آن
میتواند در وضعیتی که ویروس جدید نسبت به سایر
واکسنها مقاومت داشته است ،بهتر عمل کند .اکنون
این واکسن در کشور با کمبود مواجه شده و اص ً
ال در
برخی مراکز واکسیناسیون نایاب شده است .هرچند
طی روزهای اخیر ادعاشــده که محمولههایی از این
واکســن بهصورت اهدایی وارد کشور شده است ،اما
نیروهای بهداشتی شهرستانها و استانها میگویند
محموله جدید برای واکسینه کردن گروههای هدف
به دستشان نرسیده است و مردم همچنان سرگردان
هستند و با تعویق تزریق دوز سوم واکسن خود روبهرو
شدهاند .در پایان تأکید میشود؛ دولت در هفتههای
آینده ناگزیر به تجدیدنظر در سیاســتهای کرونایی
خود خواهد شــد و صحبت از توقف بیماری و سویه
جدیــد ویروس از طریق واکســن و دمیدن بر عادی
انگاری و سادهانگاری بیماری راه بهجایی نخواهد برد.
اینکه همزمان با اعالم وضعیت هشدار کمیته علمی
ســتاد ملی کرونا در پی شــیوع اومیکرون در کشور،
اطالعرســانی محدود میشود و در اختیار سخنگوی
ســتاد قرار میگیرد و ســپس اعالم به رسمی شدن
حضوری دانشــگاهها و مدارس میشود جای تعجب
دارد .اکنون موج ابتالی بســتری پس از موج ابتالی
ســرپایی بیماری در کشور اتفاق افتاده است و اعمال
مداخــات و محدودیتها چــون در ابتدای افزایش
مبتالیان ســرپایی اجرا نشد ،دیگر باید در هفتهها و
ماههای آینده به ســمت پایان سال ،منتظر افزایش
موارد بســتری یا فوت بود و در ایــن صورت ،اعمال
محدودیتها و حتی تعطیلی کل کشور عم ً
ال بیتأثیر
خواهد بود و تنها میتوان به قرنطینه ســطح باال در
حد حکومتنظامی دل بســت تا از باتالق کرونا جان
سالم به در برد.
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نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی:

نسبت به مالیات تعیینشده برای کرمان گالیه داریم
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلس
شورای اسالمی گفت :نسبت به افزایش 128
درصدی مالیات اســتان کرمــان در بودجه
 1401گالیه داریم و اگر تجدیدنظر نشــود
مشکالتی برای استان به وجود میآورد.
محمدمهــدی زاهــدی در مراســم معارفه
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی اســتان کرمان
بیان کرد :همه کســانی که اینجا هســتند
مدیریتی در یک سطحی داشتند اما در دوران
برزخی مدیریت کار برای مدیر بسیار سخت
اســت .وی افزود :اداره این دســتگاه بسیار
سخت است اما آقای شهسواری در این مدت
به عنوان سرپرست بهترین خود را نشان داد و
برای آقای سلطانی نژاد آرزوی موفقیت داریم.
زاهدی ادامه داد :امــورات باید با هماهنگی
باشــد اما هماهنگی به تنهایی کافی نیست؛
سایر ادارات ،نهادها و ســازمانهای مرتبط
عالوهبر هماهنگی بایــد حمایت کنند .وی
تصریح کرد :ما در اســتان کرمان در موضوع
مالیاتی بســیار گالیه داریم؛ چگونه میشود
بدون نظر مســئولین اســتان  ۱۲۸درصد
مالیات استان را برای ســال  ۱۴۰۱افزایش
دهند .زاهدی ادامه داد :در الیحه بودجه سال
آینده صندوق پیشــرفت و توســعه گذاشته

شــده ،ما مناطق محروم بسیاری در استان
داریم و باید پولی باشد تا کار شود .امیدواریم
تجدید نظر شــود وگرنه مشکل جدی برای
استان ایجاد میشود.
وی همچنین تأکید کرد :فشار زیادی که به

تولیدکننده برای گرفتن رتبه میآوریم ظلم
است .جلوی فرار مالیاتی باید گرفته شود اما
فشار مالیاتی به تولیدکننده ظلم است .زاهدی
تاکید کرد :شفافسازی امورات و پاک بودن
سیستم به خصوص در ارتباطات با بخشهای

خصوصی بسیار مهم اســت تا خدشهای به
مدیران وارد نشــود .بنابر این گزارش در این
مراسم از زحمات حمید شهسواری تقدیر و
صادق ســلطانی نژاد به عنوان مدیرکل امور
اقتصاد و دارایی استان کرمان معرفی شد.

در نشست کمیسیون گردشگری ،صنایعدستی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت ؛

بررسی ظرفیتهای گردشگری اصفهان در نمایشگاه بینالمللی تهران
دهمین نشست کمیسیون گردشگری ،صنایعدستی و فرش
اتاق بازرگانی اصفهان با ارائه گزارشــی از نمایشــگاه اکسپو
دبی ،تبادل نظــر درباره پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی
گردشگری تهران ،بررسی رویدادها و اقدامات متناسب برای
ارتقاء گردشــگری اصفهان و نقش دســتگاههای متولی در
حوزه گردشگری برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانــی اصفهان ،علی
کرباســیزاده مشــاورعالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در
این نشســت با بیان اینکه باید برای بهرهبرداری حداکثری
از دوره بعدی نمایشگاه اکسپو دبی برنامهریزی کنیم ،اظهار
داشت :امســال  195کشور دنیا در نمایشگاه اکسپو شرکت
کردند و حضور در این رویداد فرصتی بســیار طالیی است
که متأســفانه امســال از این فرصت به درستی بهرهبرداری
نشد.
وی درباره پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران

افزود :با توجه به فرصت کم باقیمانده تا آغاز این نمایشگاه،
پیشنهاد میکنم اتاق بازرگانی اصفهان با همراهی شهرداری
و حمایت شورای شهر اقدام به تأمین غرفهها کنند تا زمینه
حضــور فعاالن بخش خصوصی حوزه گردشــگری اصفهان
در این نمایشــگاه فراهم شــده و در نهایــت منجر به رونق
گردشگری شهر و استان اصفهان شود.
ث فرهنگی،
همچنیــن علیرضا ایزدی ،مدیــرکل اداره میرا 
گردشگری و صنایعدستی اســتان اصفهان در این نشست
گفــت :باید از غرفــه  273متری اختصاص داده شــده به
اصفهان برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری
استان استفاده کنیم چون فروش صنایعدستی در بخشهای
دیگری از نمایشــگاه صورت میگیرد و هنرمندان استان در
آن بخشها مستقر میشوند.
وی با بیان اینکه محتوایی که قرار است در این غرفه ارائه شود
باید آیینه تمامنمای فرهنگ مردم اصفهان در این نمایشگاه

باشد ،ادامه داد :باید تمام تالش خود را بهکار گیریم تا رکود
دو ساله ناشــی از شیوع کرونا را پشت سر گذاشته و زمینه
حضور گردشــگران در اصفهان در نــوروز  1401را فراهم
کنیم .گردشگری صنعتی فرابخشی است و اگر سایر بخشها
ث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
به کمک ادارهکل میرا 
استان نیایند کاری از پیش نمیبریم.
مســعود نیکآیین ،مدیركل تشــریفات استانداری اصفهان
نیز بیان کرد :برای اینکه نمایشــگاه گردشــگری تهران به
نمایشــگاهی جذاب ارتقاء پیدا کند بایــد بر بهبود کیفیت
محتوای غرفه اصفهان تمرکز کنیم که در این زمینه میتوان
برگزاری کارگاههای آموزشــی را در برنامه این غرفه اضافه
نمود .همچنین میتوان از سفرای کشورهایی که با اصفهان
ارتباط خواهرخواندگی یــا تفاهمنامه دارند برای حضور در
نمایشــگاه گردشگری دعوت کرد که برای این منظور اعالم
آمادگی میکنیم.

به دلیل سیالبی بودن،

مسیر  ۶روستا در خوزستان همچنان بسته است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت :با
توجه به تداوم بارندگی در شهرهای شمالی استان ،مسیر ۶
روستا به دلیل سیالبی بودن همچنان بسته است.
غالمعباس بهرامی نیا اظهار کرد :در پی بارندگی های مداوم
اخیر ،جاده  ۹روستا در دزفول ،اندیمشک و گتوند به دلیل
سیالبی شدن مسیر مسدود شد.
وی افزود :با فروکش آب و تالش نیروهای راهداری مســیر
یک روستا در گتوند و  ۲روستا در دزفول بازگشایی شد اما
 ۶مسیر دیگر به دلیل سیالبی بودن همچنان بسته هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان با بیان
اینکه دسترســی به این روستاها نیازمند فروکش آب است،
گفت :عالوه بر محورهای سیالبی ،مسیر شاهزاده عبداهلل با
حدود  ۲۵روستا ،مسیر موری با حدود  ۶روستا ،مسیر دره
گچی با  ۴روســتا ،مسیر شــیمبار حدود  ۱۰روستا ،مسیر

سوســن به ُکمفه با  ۶روســتا و مســیر عالیپیر میرزا با ۵
روستا با ریزش کوه مواجه هستند.
بهرامــی نیا بــا بیان اینکــه اولویت با ریزش بــرداری در
محورهای اصلی کوهستانی استان است ،تصریح کرد :ریزش

برداری در مســیرهای منتهی به این روستاها به ترتیب در
حال انجام اســت و در صورتی که ســامانه بارشی جدیدی
وارد نشــود و ریزش کوه در مسیرهای اصلی جاده اندیکا-
شهرکرد نداشته باشــیم ،مسیر این روستاها در اسرع وقت
بازگشایی میشود.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزســتان در
خصوص مســیر خرم آباد به اندیمشــک عنوان کرد :مسیر
برگشــت از خرم آباد به پل زال همچنان مسدود و با توجه
به شدت تخریب ،بازسازی آن زمانبر است.
وی بیــان کــرد :تردد در مســیر خرم آباد به اندیمشــک
همچنان از محورهای جایگزین شــامل جــاده قدیم خرم
آباد-پلدختــر برای خودروهای ســبک و محور خرم آباد-
کوهدشــت -پلدختر -اندیمشــک برای تردد خودروهای
سنگین خواهد بود.

آغاز به کار نمایشگاه فرش دستباف در کرمانشاه
مدیر روابط عمومی نمایشــگاه بینالمللی کرمانشاه از
آغاز به کار نمایشگاه استانی فرش دستباف و تابلوفرش
در کرمانشــاه خبــر داد .حامد وفاپور اظهــار کرد :این
نمایشــگاه از روز  27دی در محل دائمی نمایشگاههای
کرمانشــاه واقع در انتهای پارک شاهد فعالیت خود را
آغاز کرده و تا دوم بهمن مــاه پذیرای بازدیدکنندگان

اســت .وی ساعت بازدید از نمایشــگاه را نیز هر روز از
ساعت  15تا  20اعالم کرد و ادامه داد :در این نمایشگاه
فقط فروشــندگان ،بافنــدگان و تولیدکنندگان بومی
استان حضور دارند و فرصتی فراهم شده تا بافندگان و
کارگاههای استان بتوانند تولیدات خود را بدون واسطه
عرضه کنند.
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به گفتــه مدیر روابــط عمومی نمایشــگاه بینالمللی
کرمانشــاه ،این نمایشــگاه در قالب  60غرفه دایر شده
است.
وفاپور خاطرنشــان کرد :در حاشــیه نمایشــگاه فرش
دســتباف ،تعــدادی از غرفهها نیز به عرضه لوســتر و
ملزومات خانه اختصاص یافته است.

خبر
برگزاری نشست توجیهی اخذ
گواهی نامه صالحیت پیمانکاران در آبفای
استان اصفهان

نشســت توجیهی پیمانکاران برای دریافــت گواهی نامه
صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب برگزار شد .رئیس
بهره برداری ازشبکه توزیع آب آبفای استان اصفهان گفت:
بر اساس دستورالعمل ابالغی از سوی شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور ،پیمانکاران فعال در بخش بهره برداری و
توسعه آب ،باید تا پایان سال موفق به دریافت گواهی نامه
صالحیت از شــرکت مهندسی آبفای کشور شوند .مهدی
شمس بگی شرایط احراز صالحیت شرکت های متقاضی
بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب را بسیار حائز اهمیت
دانســت و عنوان کرد :تحصیالت ،تخصص ،تجربه ،سوابق
درخشــان و رضایت کارفرما در اخذ گواهی نامه صالحیت
پیمانکاران بسیار موثر است .وی با بیان این که گستردگی
فعالیــت ها در بخــش بهره برداری و توســعه آب نیاز به
تخصص و تجربه موفق دارد افزود :فعالیت های مربوط به
آب شرب به دو فرآیند تولید وتوزیع آب تقسیم می شوند
که فرآیند تولید شامل استحصال ،انتقال (پمپاژی یا ثقلی)،
ذخیره سازی و تصفیه آب و فرایند توزیع شامل فعالیت های
مربوط به بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات
آب ،تصفیه خانه ها ،خطوط انتقال ،ایســتگاه های پمپاژ،
مخازن ذخیره آب ،شبکه توزیع ،انشعابات آب و آب شیرین
کن ها است .گفتنی است این نشست با حضور سحر قنبری
کارشناس هماهنگی معاونت بهره برداری و توسعه شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور و  28پیمانکار فعال در بخش
بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان برگزار شد.
با طراحی و ساخت یک دستگاه ساده؛

مدت زمان راه اندازی مجدد
کاک ولو کاهش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی
(ره) شازند  ،با طراحی و ساخت یک دستگاه ساده توسط
احسان عباسی از کارکنان واحد تعمیرات مکانیک سرعت
عمل و استفاده بهینه از وقت در رفع گرفتگی و جام از کاک
ولوهای واحــد  ۱۹افزایش یافت  .وی در رابطه با مکانیزم
عملکرد دســتگاه دست ســاز خود گفت  ‹‹ :عملکرد این
دستگاه “ساده” اما بسیار کاربردی است  .معموال کاک ولو
های واحد  ۱۹به دلیل نوع طراحی و گوگرد مذاب داخل آن
 ،حتی با انجام گریس کاری جام می شوند و به هیچ عنوان
قابلیت حرکت ندارند و برای استفاده مجدد الزم است باز
شده و جهت تعمیر به کارگاه ارسال شوند .
ایــن کار به دلیل وجود گوگــرد مذاب داخل الین و عدم
اطمینان از ســرد شدن آن  ،دارای خطرات برای همکاران
بوده و نیازمند مشارکت شــش نفر ،همزمان تعمیرکار و
اختصاص زمان کاری قابل توجه است ,اما به کمک وسیله
طراحی شــده  ،کاک ولوها بدون نیاز به باز شدن و اتالف
وقت به موقع روان و اصالح می شــوند و در دسترس بهره
بــردار قرار می گیرند  .این خبر می افزاید ‹‹:برخی از کاک
ولوها امکان از سرویس خارج شدن جهت ارسال به کارگاه را
ندارند به همین دلیل به کمک این وسیله می توان مشکالت
آنها را در همان مکان استقرار برطرف نمود و از دیگر سوی
گریس مورد استفاده در کاک ولوها قیمت باالیی دارد که
در طوالنی مدت می تواند هزینه قابل توجهی را به شرکت
تحمیل نماید ؛ اما بهره گیری از امکانات این دستگاه می
تواند از هزینه های انجام شده جلوگیری نماید و مدت زمان
راه انــدازی مجدد کاک ولــو را از حداقل چهار روز به نیم
ساعت کاهش دهد .
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل مپنا
در بازدید از فوالد مبارکه:
همكاریهای مشترك مپنا و فوالد مباركه منافع
عمومی دربر خواهد داشت
رئیــس هیأتمدیــره و مدیرعامل گروه مپنا با اشــاره به
همکاریهــای مشــترک این شــرکت با فــوالد مبارکه
در زمینههــای مختلف به ویــژه در حوزه انــرژی گفت:
همکاریهای مشترک مپنا و فوالد مبارکه ،منافع عمومی
دربر خواهد داشــت .عباس علیآبادی رئیس هیأتمدیره
و مدیرعامل گروه مپنا در بازدید از شــرکت فوالد مبارکه
با بیان این که فوالد مبارکه یک ثروت ملی و زیرســاخت
توســعه کشور محسوب میشود ،اظهار کرد :صنعت فوالد
به عنوان یکی از اساسیترین عناصر صنعت هر کشور است.

