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ایمنسازی کشور در برابر کووید  ۱۹از کدام راه انجام میشود؟!
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عکس:آیدا فریدی

طبق آماری که در رس��انههای رسمی کشور منتشر شده
در طول یک دهه اخیر بیش از  ۱۴۰هزار هکتار از جنگلها
و مراتع کشور در بین شعلههای آتش ،سوخت ه است .هزینه
مستقیم این سلسله فجایع غمبار تا امروز حدود  ۱۶۹هزار
میلیارد تومان بوده که نش��اندهنده وارد آمدن خس��ارتی
سنگین و جبرانناپذیر به منابع طبیعی ایران است .اما این
اعداد و ارقام زمانی باعث نگرانی میشوند که بدانیم عوامل
انس��انی عامل اصل��ی وقوع  ۹۰درصد ای��ن فجایع بودهاند!
کارشناسان معتقدند این مسئله نشانگر نوعی خودزنی ملی
اس��ت و نمیتوان دولت را تنها مقصر آن جلوه داد ،چراکه
در وقوع بخش اعظم این حوادث مردم عمدا یا سهوا دخیل
هس��تند .البته صاحبنظران بر این باورند که در بسیاری از
موارد بیتدبیری مس��ئوالن دولتی و حاکمیتی باعث بروز
واکنشهای تقابلی مردم شده است.
برای مثال گفته میش��ود در برخی از موارد مردم محلی
بهدلیل اختالفات ارضی ب��ا نهادهای حاکمیتی به لجبازی
روی آورده و آتش بر جان طبیعت میاندازند و لطمه بزرگی
به منافع ملی وارد میکنند.
س��ازمانهای ذیربط نی��ز بارها از کمب��ود منابع برای
پیش��گیری یا مقابله با اینگونه اتفاقات خبر دادهاند و حتی
در مواردی شنیده میش��ود که همان بودجه ناچیز هم به
نهادهای محیطزیس��تی پرداخت نمیش��ود! کارشناسان و
فعاالن محیطزیس��ت معتقدند اگر چنی��ن وضعیتی ادامه
پیدا کند باید انتظار اتفاقات بس��یار ناگوارتری را بکش��یم
ک��ه هر یک میتواند بحران��ی بهمراتب بزرگتر و مخربتر
را باعث شود.
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واکسن کرونا در دوراهی تولید یا واردات

برادر بزرگوار

جناب آقای اکبر محمد هاشمی

انتخاب شایس��ته جنابعالی به معاونت تعه�دات بیمهای اداره
کل تامین اجتماعی اس�تان اصفهان را که نش��ان از کارآیی و
توانمندی جنابعالی و تجارب ارزنده در تعامل با شرکای اجتماعی
سازمان دارد ،صمیمانه تبریک عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
برایتان تداوم توفیق و سالمتی و سعادت روزافزون خواهانم.
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جناب آقای دکتر محسن ریاضی
سرپرست محترم اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان

انتخاب شایسته جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض نموده ،رجاء
واثق دارم در پرتو تجربیات ارزنده و شایس��تگیهای مدیـریتی
و تعهد جنابعالی ،ش��اهد رشد کمی و کیفی خدمات سازمان و
افزایش رضایت ش��رکای اجتماعی صندوق تامیناجتماعی در
استان باشیم.
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