
۱۹7 قطعه در نيروگاه رامين اهواز بازسازي شد 
م�ل  عا ير مد    خوزستان
نيروگاه رامين 
اه�واز از بازس�ازي بي�ش از ۱۹۷ قطع�ه و 
تجهيزات نيروگاهي به دس�ت متخصصان 

اين نيروگاه خبرداد. 
خليل محمدي مديرعامل نيروگاه رامين اهواز 
گفت: در س��ه ماهه نخست س��ال جاري بيش 
از ۱۹۷ قطعه و تجهيزات نيروگاهي از س��وی 
متخصصان نيروگاه رامين اهواز در كارگاه هاي 
ساخت قطعات اين نيروگاه بازسازي و ترميم شده اس��ت.  وي افزود: متخصصان نيروگاه رامين اهواز با 
بهره گيري از توان و تجربه، توانسته اند بر كمبودها غلبه و بازسازي قطعات را با هدف كاهش هزينه ها، 
روزبه روز بهتر و بيشتر اجرايي كنند.  مديرعامل نيروگاه رامين اهواز تصريح كرد: استفاده از توان داخلي 
عالوه بر كاهش هزينه ها براي نيروگاه، سبب كاهش زمان تعميرات تجهيزات نيروگاهي مي شود و عملكرد 
اين مجموعه نشان از تحقق پشتيباني از توليد است.  محمدي گفت: در حال حاضر نيروگاه رامين اهواز با 
شش واحد توليدي و با مجموع ظرفيت يك هزار و ۸۵۰ مگاوات ساعت با تمام توان در مدار توليد است و 

نقش مهمي در توليد پايدار انرژي حياتي برق و پشتيباني از شبكه سراسري، را دارد.

مس�ئول بس�يج     مركزي
اصن�اف اس�تان 
مركزی گفت: در بسيج اصناف استان مركزي بيش 
از هفت گروه جهادي تخصصي سازماندهي شده اند 
كه خدمات تخصصي به ولي نعمتان ارائه مي شود. 
س��رهنگ پاس��دار محمد فراهاني مسئول بسيج 
اصناف س��پاه روح اهلل در حاش��يه نشست هيئت 
انديشه ورز بس��يج اصناف اس��تان مركزي گفت: 
بسيج اصناف در طي اين سال ها به پشتوانه هيئت 
انديشه ورز و مجاهدت هاي بسيجيان دالور همواره 
براي رفع بحران ه��ا طرح هاي مهم��ي اجرا كرده 
كه يكي از آنها طرح كاس��بان امين بود كه بركات 
فراواني براي تأمين كاالهاي اساس��ي داشت.  وي 
افزود: طرح همي��اران بازرس��ي از ديگر طرح هاي 
بس��يج اصناف براي كنترل و نظارت بر بازار است 
كه بيش از ۱۵ بازرس در سطح استان در قالب اين 
طرح خدمت رساني مي كند.  مسئول بسيج اصناف 

سپاه روح اهلل استان مركزي ادامه داد: به رغم ايجاد 
مش��كالتي براي اصناف در طي ش��رايط بيماري 
كرونا خيرين و كاس��بان با هدايت بس��يج اصناف 
در اقدامات خداپس��ندانه همچون نهضت كمك 

مؤمنانه براي كاهش آسيب هاي بيماري كرونا نقش 
داشته اند و در قالب بسته هاي معيشتي، بهداشتي و 
غذايي خانواده هاي آسيب ديده را حمايت كرده اند.  
فراهاني تصريح كرد: در بسيج اصناف استان مركزي 

بيش از هفت گروه جهادي تخصصي سازماندهي 
ش��ده اند كه خدمات تخص��ي در مناطق محروم و 
كم برخوردار ارائه مي دهند.  مسئول بسيج اصناف 
سپاه روح اهلل استان مركزي گفت: سال گذشته بسيج 
اصناف در يك اقدام ابتكاري با راه اندازي اردوهاي 
جهادي تخصصي در مناطق محروم خدمات قابل 
توجهي ارائه داد.  فراهاني گفت: در س��ال جاري به 
فضل الهي رويكرد گروه هاي جهادي در سه حوزه 
خدمات رساني تخصصي، سازندگي و اشتغالزايي 
انجام خواهد ش��د و براي ايجاد اشتغال با توجه به 
تخصص محور بودن گروه هاي جه��ادي توانمند 
س��ازي، مهارت آموزي و مهارت افزايي نيز دنبال 
مي شود.  وي افزود: همچنين دو گروه جهادي براي 
محروميت زدايي در حوزه عمراني سازماندهي شده 
كه در اين ايام با كمك مركز نيكوكاري اصناف براي 
ساخت دو واحد مس��كوني نيازمندان در روستاي 

مرزيجران اراك تالش مي شود.
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كاهش 65درصدي آب ورودي به سد هاي زنجان
مديرعامل شركت      زنجان
منطق�ه اي  آب 
زنجان از كاهش 65درصدي ميزان آب ورودي به 
س�دهاي اي�ن اس�تان در س�ال جاري خب�رداد. 
اس��ماعيل افش��اري مديرعامل ش��ركت آب 
منطقه اي زنج��ان گفت: مي��زان آب ورودي 
به سدهاي اين استان در س��ال گذشته ۲۲۳ 
ميلي��ون مترمكع��ب بود ول��ي اي��ن رقم در 
س��ال جاري به ۷۶ ميليون مترمكعب كاهش 

يافته كه ۶۵ درصد كمتر از مقدار پارسال است.  وي افزود: حجم آب پشت سدهاي استان در سال جاري 
۲۵۷ ميليون مترمكعب است ولي سال گذشته اين ميزان ۲۸۲ ميليون مترمكعب بود كه ۲۵ ميليون 
مترمكعب ذخيره آب كمتري نسبت به سال گذشته داريم.  مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان 
ادامه داد: از اين ۲۵ ميليون مترمكعب، ۲۰ ميليون آن براي سد تهم است كه ۴۰درصد آب شرب شهر 
زنجان از اين سد تأمين مي شود.  افش��اري ادامه داد: ورودي آب سد تهم در سال جاري ۷/۸ ميليون 

مترمكعب و اين ميزان سال گذشته نزديك ۲۶ ميليون مترمكعب بود.

شركت ۳۳5 بانوي سرپرست خانوار همداني در مهارت هاي فني و حرفه اي
مديركل فني و      همدان
حرفه اي استان 
همدان از ارائه مهارت هاي فني و حرفه اي به 
۳۳5 زن سرپرست خانوار در سه ماه نخست 

سال جاري در استان خبرداد. 
وهب مختاران مديركل فني و حرفه اي اس��تان 
همدان گف��ت: در راس��تاي توانمند س��ازي و 
اشتغالزايي زنان سرپرس��ت خانوار تعداد ۲۰۸ 
نفر در بخش دولتي آموزش هاي مهارتي و۱۲۷ 

نفر از بانوان سرپرست خانوار در آموزشگاه هاي آزاد آموزش هاي فني و حرفه اي را فرا گرفتند.   وي با بيان 
اينكه دوره هاي آموزشي در چهار خوشه خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و كشاورزي ارائه مي شود افزود: 
در اين مدت دوره هاي آموزش مهارتي مانند مانتو دوزي، قالي بافي تابلويي، كارآفريني، دوخت كيف چرم، 
سفالگري و خياطي نيز در استان برگزار شده است.  مديركل فني و حرفه اي استان همدان ادامه داد: اين 
آموزش ها براي زنان در مراكز ثابت خواهران، سكونتگاه هاي غير رسمي، مراكز ثابت شهري، روستايي و 
عشايري و آسيب  ديدگان ناشي از مواد مخدر به عنوان گروه هاي هدف آموزش هاي مهارتي اجرا مي شود. 

شناسايي ۳۰۰ نقطه خطرآفرين در سواحل گيالن
مدي�ركل امور      گيالن
ع���ي  جتما ا
گيالن، با بيان اينكه س�واحل گيالن بيش از 
۳۰۰ نقطه خطرآفرين دارد، گفت: مردم در اين 
ايام از شنا در نقاط خطرآفرين پرهيز كنند. 
سيامك حيدري مديركل امور اجتماعي گيالن، با 
اشاره به تمهيد مقدمات الزم و سياستگذاري هاي 
خاص براي بهره مندي م��ردم از دريا به ويژه در 
فصل تابستان، گفت: همه س��اله بيش از ۴۵۰ 

ناجي غريق در نقاط ساحلي استان حضور دارند و به ارائه خدمات مطلوب مي پردازند.  وي با بيان اينكه 
شرايط بهداشتي جامعه و وضعيت قرمز كرونايي در استان مسافرت ها را محدود كرده است، يادآور شد: 
استان گيالن همه ساله بيش از ۳۵ طرح سالم سازي دريا و ۶۵ شناگاه فعال دارد كه به ارائه خدمات به 
گردشگران داخل استاني و اقصي نقاط كشور مشغول هستند، اما در حال حاضر با محدوديت هاي كرونايي 
مواجه هستيم و مصوبات ستاد كرونا الزم االجراست.  مديركل امور اجتماعي گيالن، با بيان اينكه سواحل 
گيالن بيش از ۳۰۰ نقطه خطرآفرين دارد، خاطرنشان كرد: مردم در اين ايام از شنا در نقاط خطرآفرين و 

پرهيز كنند و پس از رفع محدوديت هاي كرونايي، در طرح هاي سالم سازي حضور يابند. 

 موزه حماسي اسالمي شهداي آمل 
ششم بهمن ساخته مي شود

 بسيج سازندگي آذربايجان شرقي
 1960 طرح عمراني را اجرا يي مي كند

مديركل حفظ      مازندران
دف�اع  آث�ار 
مقدس مازن�دران از احداث موزه حماس�ي 

اسالمي شهداي آمل خبرداد. 
عبداهلل ملكي مديركل حفظ آث��ار دفاع مقدس 
مازندران با بيان اينكه در مورد حماسه مردم آمل 
در جنگ جنگل كارهاي زي��ادي صورت گرفت، 
و با اش��اره به اينكه كمونيس��ت ها در كتاب خود 
عنوان هزارسنگر آمل را به نفع خود بهره برداري 
كردند، گفت: حماسه اسالمي ششم بهمن آمل 
بايد براي جوانان تبيين شود. وي بر ضرورت انتقال 
اين حماسه به آيندگان و نسل جوانان تأكيد كرد 
و افزود: كتاب هاي زيادي با موضوع جنگ جنگل 
نوشته شد و قرار است در هفته دفاع مقدس كتاب 
كارنامه جنگ جنگل رونمايي ش��ود.   مديركل 
حفظ آثار دفاع مقدس مازندران با بيان اينكه اوج 
جنگ جنگل در اوايل دهه ۶۰، حماسه ششم بهمن 
آمل بود و با اشاره به اينكه امام)ره( در وصيت نامه 
سياس��ي الهي خود از آمل ياد كرد، ادامه داد: اين 
مسئله داراي پيام است؛ چراكه يكي از مؤلفه هاي 
قدرت نظام انقالب اسالمي ما مردم هستند و امام، 
مردم و مقاومت مردمي را خوب ديد و به دشمنان 
فهماند كه مردم پاي اين انقالب هستند.  ملكي 

با اش��اره به اينكه يكي از دغدغه هاي اصلي ما در 
آمل ساخت موزه است، تصريح كرد: آمل دروازه 
ورود به استان است و س��االنه شاهد ۲۰ ميليون 
گردشگر هستيم و بايد مقاومت و حماسه اسالمي 
مردم را خوب به نمايش بگذاريم.  وي ادامه داد: در 
چهلمين سال حماسه اسالمي ششم بهمن آمل 
قرار داريم و انتظار مي رود براي احداث اين موزه از 
سوي مسئوالن اين شهرستان تالش ويژه صورت 
گيرد.  مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس مازندران با بي��ان اينكه معرفي حكومت 
علويان و مرعش��يان، ۴۰ شهيد حماسه اسالمي 
آمل و اميراني چون امير منفرد نياكي در موزه يكي 
از اهداف است، گفت: نيازمند عزم و همت جهادي 
مسئوالن آمل براي احداث موزه ششم بهمن آمل 
هستيم تا حماسه اسالمي را براي تاريخ معرفي و 
هزارسنگر را احيا كنيم.  علي اماني مسئول دفتر 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس شهرستان 
آمل  نيز گفت: دو گردان، تيپ ۷۵ ظفر )كه بعد از 
جنگ منحل شد( و تيپ كاندويي ۵۸ مالك اشتر 
تحت امر قرارگاه رمضان بودند و مأموريت خارج از 
كشور را انجام مي دادند و با تشكيل نيروي قدس 
س��پاه با حضور مدافعين حرم تا پايان داعش در 

جبهه مقاومت فعاليت داشتند.

رئيس س�ازمان      آذربايجان شرقي
بسيج سازندگي 
آذربايجان شرقي گفت: اين مجموعه در قالب 
طرح سه ساله تعداد ۱۹6۰ طرح اجرا مي كند. 
س��رهنگ محمد اس��كندري رئيس سازمان 
بس��يج س��ازندگي آذربايجان ش��رقي با اشاره 
به برنامه ري��زي اي��ن مجموعه ب��راي اجراي 
تعداد ۱۹۶۰ در قالب طرح س��ه س��اله گفت: 
براي اج��راي اين تع��داد ط��رح ۸۰۰ ميليارد 
تومان سرمايه گذاري الزم است كه در صورت 
تحقق آن تح��والت بس��يار مه��م در مناطق 
محروم آذربايجان شرقي ايجاد و گامي مهم در 
محروميت زدايي برداشته مي شود.  وي با بيان 
اينكه اين طرح ها در حوزه هاي آب، برق، ساخت 
خانه هاي بهداش��ت و عالم، مرمت و بازسازي 
مدارس و مساجد و اجراي برنامه هاي فرهنگي، 
اجتماعي و عمران��ي به انجام خواهد رس��يد، 
زودبازده بودن، كم هزين��ه بودن و عام المنفعه 
بودن را از ويژگي هاي اجراي طرح هاي مختلف 
توس��ط بس��يج س��ازندگي بيان كرد.  رئيس 
سازمان بس��يج س��ازندگي آذربايجان شرقي 
موفقيت بسيج سازندگي در س��ال هاي ۹۸ و 
۹۹ را نشانه اي بارز از كيفيت اجراي طرح هاي 

عمراني توسط اين مجموعه دانست.  اسكندري 
با اش��اره به توانمندي هاي جهادگران بسيجي 
آذربايجان  شرقي در اجراي طرح هاي مختلف 
محروميت زداي��ي، از اين مجموع��ه به عنوان 
بازوان دس��تگاه هاي اجرايي نام ب��رد و يادآور 
شد: ما با قاطعيت اعالم مي كنيم كه خواستار 
مش��اركت در اجراي س��خت ترين پروژه هاي 
عمراني در نقاط دوردس��ت هس��تيم و چون 
نگرش انتفاعي در بسيج سازندگي حاكم نيست 
به راحتي مي توانيم با دستگاه هاي اجرايي وارد 
همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه شويم.  وي 
با بيان اينكه در حال حاضر تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ 
گروه جهادي در قالب اقشار مختلف به صورت 
جغرافيا و محله مح��ور در آذربايجان ش��رقي 
فعال هس��تند، گفت: اين تعداد گروه جهادي 
عالوه بر فعاليت هاي محروميت زدايي و عمران 
و آباداني ش��هرها، روس��تاها و مناطق محروم 
استان، به دليل ش��يوع ويروس كرونا در حوزه 
مقابله با گسترش اين ويروس نيز فعاليت هاي 
گس��ترده اي دارن��د.  رئيس س��ازمان بس��يج 
سازندگي آذربايجان ش��رقي، حركت در مسير 
بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را رويكرد اصلي و 

مهم اين مجموعه عنوان كرد.

  هرمزگان: جانشين سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان گفت: در گام پنجم 
طرح شهيد قاسم سليماني براي مقابله با كرونا حدود ۵۰۰ نفر در قالب ۱۳۵ 
تيم ثابت و سيار تخصصي كار واكسيناسيون در استان را انجام مي دهند.  
سرهنگ هدايت اهلل اميري افزود: اين طرح از هشتم تيرماه امسال با همكاري 
سازمان بسيج جامعه پزشكي سپاه هرمزگان و دانشگاه علوم پزشكي استان 
و پشتيباني فرمانداران شهرستان ها آغاز شده است.  وي ادامه داد: در اين 
رابطه تعداد هشت مركز تجميعي تجهيز شده است و ۱۰۰ نفر عوامل اجرايي 

نيز نظارت و ترابري كار با واكسيناسيون در هرمزگان را انجام مي دهند. 
   البرز: رئيس مسكن و امور مهندسي كميته امداد البرز گفت: خريد، 
احداث و تعمير ۱۸۴ مسكن مددجويي توسط كميته امداد استان البرز 
صورت گرفت.  مازيار محمدي با اشاره به اينكه هزينه هاي انجام  شده در 
بخش مسكن مددجويي از محل اعتبارات دولتي، صدقات، زكات، آورده 
مددجو، كمك خيران، مراكز نيكوكاري و وام قرض الحس��نه بوده است، 
افزود: رقمي معادل ۱ ميليارد و ۱۱۰ ميليون تومان صرف خريد و تعمير 
۱۸۴ واحد مسكوني مددجويان شده است.  وي ادامه داد: اين نهاد انجام 
خدمات عمراني مختلفي از جمله خريد و احداث مسكن براي مددجويان 
فاقد مسكن، تعمير، تكميل، بازسازي منازل، سرويس بهداشتي، حمام، 

آشپزخانه مددجويان تحت حمايت را در دستور كار دارد. 
  خوزستان: رئيس ستاد بازس��ازي عتبات عاليات خوزستان گفت: 
ساخت وساز موكب هاي اربعين در مرز چذابه در هفته هاي اخير با وجود 
قطعي نشدن برگزاري كنگره اربعين در كربالي معلی شتاب گرفته است.  
حجت االسالم سيدمحمود موس��وي افزود: حدود ۶۰ درصد از مجموع 
بيش از ۲۲۰ موكب اربعين شناسنامه دار در مرز چذابه كه اجازه پذيرايي 
و ميزباني از زائران اربعين حسيني را دارند مشغول ساخت و ساز هستند 
تا بتوانند در فضايي مناسب از زائران پذيرايي كنند.  به گفته وي، با وجود 
گرماي شديد و طاقت فرسا، تعداد ديگري از موكب هاي اربعين با استفاده 
از هدايا و كمك هاي مردمي در حال انتقال مصالح ساختماني به مرز چذابه 

هستند تا عمليات ساخت و ساز را شروع كنند. 
   اصفهان: قائم مقام كميته امداد امام خميني)ره( استان اصفهان در 
حاشيه مراسم اهداي جهيزيه نوعروسان در جرقويه سفلي، گفت: مرحله 
دوم توزيع هديه ازدواج نوعروس��ان، همزمان با س��الروز ازدواج حضرت 
علي)ع( و بانو فاطمه زهرا)س( اجرايي شد و ۲۰۰ نوعروس با مشاركت 
خيران راهي خانه بخت ش��دند.  عباسعلي زارعان، با اش��اره به ارزش ۵ 
ميليارد و توماني ۲۰۰ سري جهيزيه، افزود: هر سري جهيزيه به ارزش ۲۵ 
ميليون تومان، شامل يخچال، تلويزيون، ماشين لباسشويي، اجاق گاز و 
جاروبرقي مي باشد كه با مشاركت خيران تهيه شده است.  وي ادامه داد: از 
ابتداي سال جاري تاكنون ۴۴۱ سري جهيزيه با مساعدت نيكوكاران تهيه 

و به نوعروسان تحت حمايت اهدا شده است.

»دلتا« شمال ايران را هم تسخير كرد
باز هم هش�دارها در حد هش�دار ماند و نه مسئوالن ش�رايط موجود و 
حرف هاي خودش�ان را جدي گرفتن�د و نه ش�هروندان در رفتار و آمد 
وشدهايشان تغييري ايجاد كردند، تا موج پنجم تمام ايران را فرا گرفت.  
دلتا از جنوب به شمال رسيده و حاال اردبيل و مازندران و گيالن روزهاي 
س�ختي را تجربه مي كنند. اما آنچه بيش از هر چيز به چشم مي خورد 
بي توجهي ها، ساده انگاري ها و قوانين سهل و قابل خريدي است كه موجب 
شده گروهي با پرداخت جريمه ها به سفرهايي بروند كه عالوه بر خودشان 
براي ديگر شهروندان نيز مش�كالت و هزينه هاي زيادي به همراه دارد. 

    
از اوايل ماه وقتي اعالم شد ويروس دلتا از جنوب كشور در حال حركت به 
سمت شمال است، همه فقط ترسيدند و مثل هر دفعه از شدت سرايت و 
كشندگي آن گفتند. همه مي دانستند دلتا ويروسي جهش يافته است و 
سرعت سرايتش ۱۴۰درصد از ويروس هاي قبلي بيشتر بوده و حتي برخي 
واكسن ها هم نسبت به آن بي اثر هستند.  تك تك شهروندان و بيشتر از 
آنها مس��ئوالن و متوليان امر خوب مي دانستند در صورت بي توجهي به 
اين موضوع موج پنجم كرونا كشور را فرا مي گيرد و حاال با رسيدن دلتا به 

استان هاي شمالي بايد گفت، ايران قرمز شد. 
   رفت و آمدهايي به قيمت مرگ

براساس اعالم دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل آمار كل بيماران بستري 
شده كرونايي در اين استان به ۲۵۰ نفر رسيده و بررسي ها حكايت از انتقال 
بيماري در دورهمي ها و مراكز پرتردد دارد.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي اين 
استان با بيان اينكه طبق مشاهدات كارشناسان و ناظران بهداشتي در برخي 
معابر پرتردد و شلوغ شهر اردبيل شاهد عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
هستيم، گفت: »عدم رعايت فاصله گذاري در نانوايي ها، پيشخوان ها، مراكز 
خريد و... موجب افزايش تعداد بيماران كرونايي شده كه در صورت تداوم اين 

وضعيت به اوج تشديد شيوع كرونا در اردبيل خواهيم رسيد.«
 شهرام حبيب زاده، بر عدم برگزاري مراسم هاي عروسي و عزاداري تأكيد 
كرد و افزود: »هرگونه تجمع در مكان هاي سر بسته و با تعداد نفرات باال 
موجب انتقال بيماري مي ش��ود و ش��هروندان ضروري است از برگزاري 
يا ش��ركت در اين دورهمي هاي خانوادگي اجتناب كنند.« اين مسئول، 
كروناي دلتا را يك��ي از خطرناك ترين نوع جهش يافت��ه كرونا عنوان و 
گفت: »بررسي ها نشان مي دهد فرد آلوده به بيماري كروناي دلتا همزمان 
مي تواند بيش از ۵۰ نفر را در زمان كوتاه مبتال كند و در صورت عدم استفاده 

از ماسك و رعايت فاصله اجتماعي ميزان درگيري باالتر هم مي رود.«
   بيمارستان هاي مازندران درگير دلتا

ديگر نياز نيست وقتي در مورد دلتا حرف مي زنيم به سراغ استان هاي جنوبي 
برويم. زيرا شمالي ترين استان ها هم درگير اين ويروس شده اند و اينك فقط 
بايد فكري براي جلوگيري از انتشار بيشتر آن بود.  براساس گزارش ها دلتا 
بيش از هزار و ۲۰۰ نفر را به بيمارستان هاي كشانده و اين اعداد براي مازني ها 

رقمي نيست كه بخواهند پروتكل هاي بهداشتي را جدي بگيرند.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اشاره به روند روبه رشد ابتالي به 
كرونا در استان، شمار شهرهاي قرمز مازندران را رو به افزايش اعالم كرده و 
گفته: »تمام مازندران در منطقه پرخطر كرونايي قرار دارد. شهرهاي قائمشهر، 
ساري، آمل، محمودآباد، بابل، چالوس، نوشهر، نور، سوادكوه در وضعيت قرمز 
قرار دارند و عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي و كاهش استفاده از ماسك 

مي تواند براي استان و مردم اين منطقه خطرناك باشد.«
 سيدعباس موسوي ادامه داد: »در حال حاضر بيشتر موارد بستري و ابتالي 
بيماري خانوادگي است و بيشتر اين افراد در دورهمي ها و سفرهاي پايان هفته 
مبتال شدند.« وي با بيان اينكه تزريق واكسن كهنساالن نمي تواند ايمني در 
همه افراد ايجاد كند، افزود: »قطعاً عمومي شدن واكسن تا پايان بهمن ماه 

طول مي كشد از اين رو بايد رعايت بهداشت را در اولويت قرار دهيم.«
  خوشگذراني هايي به رنگ قرمز در سواحل

كمي آن  طرف تر يعني در گيالن هم شرايط مثل بقيه استان هاست و كسي 
هنوز باور ندارد دلتا بازي سختي را برايشان تدارك ديده است. 

وضعيت قرمز كرونا در برخي از شهرهاي گيالن و روند افزايشي آمار بيماران 
بستري و بي برنامگي و نبود نظارت هاي كافي سبب شده تا اين روزها سواحل 

اين استان شاهد حجم زيادي از مسافر باشد.  
وقتي اكثر استان هاي كش��ور با ويروس جهش يافته كرونا به نام دلتا درگير 
هستند و بيش از ۱۴۰ شهر در وضعيت قرمز قرار دارد، در گيالن هم شهرهاي 
آستارا، رشت، انزلي، رودبار و رودسر رنگشان را قرمز كرده اند. به جز رشت باقي 
شهرهاي قرمز گيالن در مبادي ورودي قرار داشته و متأسفانه با وجود توصيه 
مسئوالن و محدوديت هاي ترددي، اين منطقه همچنان شاهد حضور مسافران 
است.  مسافراني كه جريمه يك ميليون توماني و خطر ابتال به كرونا آن هم از 
نوع دلتايش را به جان مي خرند اما دس��ت از سفر نمي كشند. براساس گفته 
استاندار گيالن در روزهاي گذشته هشت مورد ابتال به كرونا دلتا در شهرهاي 
قرمز استان با مثبت شدن آزمايشات شناسايي شده است. همچنين مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشكي گيالن نيز از روند صعودي ابتال و بستري بيماران كرونا در 
بيمارستان هاي استان خبر داده و آن را يك هشدار عنوان كرده اند.  كافيست 
سري به سواحل شمال بزنيم. شهرهاي ساحلي مملو از مسافر هستند و سواحلي 
كه افراد حاضر در آن حتي ابتدايي ترين پروتكل هاي بهداشتي كه همان استفاده 

از ماسك و رعايت فاصله فيزيكي است را هم رعايت نكرده اند.  
اين خوشگذراني ها روزهاي سختي را براي گيالن رقم خواهد زد و افزايش آمار 
مبتاليان در روزهاي آينده محصول تخمي است كه امروز مي كاريم.  »متأسفانه 

باز تعداد بستري هاي روزانه ما به بيش از ۱۰۰ نفر رسيده است.«
اين ها بخشي از حرف هاي معاون بهداشتي علوم پزشكي گيالن است كه 
با اش��اره به روند صعودي بيماري كرونا در استان، گفته: »در حال حاضر 
۴۱۱ بيمار در مراكز درماني استان بستري هستند و تعداد بيماران بد حال 
و بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان گيالن نيز به سه رقمي 
شدن نزديك مي شود.« آبتين حيدرزاده به شناس��ايي مواردي از كرونا 
دلتا در گيالن اشاره و اضافه كرد: »با توجه به سرعت ۶۰ درصدي سرايت 
كرونا دلتا در صورت عدم رعايت شهروندان شاهد افزايش تعداد بيماران 
بستري و رسيدن به شرايط سخت در استان خواهيم بود. براساس آمارها 
ميزان رعايت پروتكل ها در استان به پايين تر از ميانگين كشوري رسيده 
كه بسيار خطرناك است. هرگونه عادي انگاري، عدم رعايت شيوه نامه ها در 
اصناف و پروتكل هاي بهداشتي از سوي شهروندان وضعيت را خطرناك تر 
خواهد كرد.« وي با توجه به روند واكسيناسيون تنها راهكار مقابله با كرونا 
را استفاده از ماسك و پرهيز از حضور در دورهمي ها و رعايت پروتكل ها 
برشمرد و گفت: »تا زماني كه شهروندان مشاركت نكنند نمي توانيم كرونا 
را مهار كنيم. بر همين اس��اس و با توجه به آخرين مصوبات جلسه ستاد 
مديريت كرونا استان، مقرر شد با س��ختگيري و شدت بيشتري از ورود 

خودرو با پالك غير بومي به استان گيالن جلوگيري شود.« 
كوتاه سخن اينكه با وجود همه تأكيدات و توصيه هاي علوم پزشكي گيالن 
و حتي مصوبات ستاد استاني مديريت كرونا متأسفانه نبود برنامه از سوي 
مسئوالن سبب شده تا ش��اهد ازدحام جمعيت در تفرجگاه ها و سواحل 
استان باشيم كه قطعاً اين موضوع زمينه را براي افزايش آمارهاي كرونايي 

و وخيم شدن وضعيت و شرايط گيالن فراهم مي كند. 

 طرح نشاط معنوي در بقاع متبركه 
شهرستان بيرجند و درميان

رئي�س اداره اوق�اف و ام�ور خيري�ه     خراسان جنوبي
شهرس�تان بيرجند از برگزاري طرح 
نشاط معنوي تا نيمه مردادماه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
بق�اع متبرك�ه شهرس�تان بيرجن�د و درمي�ان خب�ر داد. 
حجت االس��الم دادخدا خداي��ي رئي��س اداره اوقاف و ام��ور خيريه 
شهرستان بيرجند در استان خراسان جنوبي گفت: غني سازي اوقات 
فراغت نوجوان��ان و جوانان يكي از راهكارهاي مؤث��ر در ايجاد آرامش 
و س��المت رواني خانواده و جامعه ب��وده و در كاهش و پيش��گيري از 
آسيب هاي اجتماعي نقش مهمي ايفا مي كند.  وي افزود: در اين راستا 
ضروري است با اجراي هوشمندانه برنامه »نشاط معنوي« در آستان 
مقدس امامزادگان نسبت به اجراي برنامه هاي تركيبي آن به دو شيوه 

مجازي و حضوري اهتمام ويژه اي داشته باشيم.  
رئيس اداره اوق��اف و ام��ور خيريه شهرس��تان بيرجن��د از برگزاري 
طرح »نش��اط معنوي« از ۱۰ تيرماه لغايت نيم��ه مردادماه با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در بقاع متبركه شهرس��تان بيرجند و درميان 
خبرداد و گفت: همزمان با اجراي اين طرح ويژه برنامه جش��ن واليت 

علوي در اواخر تيرماه اجرا خواهد شد.  
خدايي افزود: طرح نش��اط معن��وي در محل امام��زادگان باقريه)ع(، 
امامزاده زيدالدين ابراهيم موس��ي)ع(، امامزاده سيدمحمد يشد)ع( و 

امامزاده سيدزهرا)س( برگزار مي شود.
 وي به اهداف برگزاري اين طرح اشاره كرد و ادامه داد: تعميق باورهاي 
ديني و ترويج معارف اسالمي با استفاده هوشمندانه از ظرفيت اوقات 
فراغت دانش آموزان، اس��تفاده از ابزارهاي روز و روش هاي جذاب و نو 
مانند ظرفيت فضاي مجازي و ارتباط گيري مؤثر، زمينه سازي تربيت 
نسل جوان و نوجوان، جهت كادرس��ازي براي مديريت بقاع متبركه و 
مراكز افق و مهارت افزايي و توانمندسازي دانش آموزان در كالس هاي 

نشاط معنوي از جمله اهداف برگزاري طرح نشاط معنوي است.

 ايجاد نخستين مركز توانمندسازي 
مشاغل سيار در البرز 

رئيس س�ازمان س�اماندهي مشاغل      البرز
ش�هري و فرآورده ه�اي كش�اورزي 
ش�هرداري كرج از راه ان�دازي نخس�تين مركز توانمندس�ازي و 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون كشور با همكاري كميته امداد 
ام�ام خمين�ي )ره( الب�رز و ش�هرداري در ك�رج خب�رداد. 
احمد خيري رئيس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي 
كشاورزي شهرداري كرج گفت: نخستين مركز توانمند سازي مشاغل 
سيار و بي كانون كش��ور به عنوان مركز كار آفريني اجتماعي فعاليت 
خواهد كرد كه نقش مؤثري در ساماندهي اين گونه مشاغل دارد.  وي 
افزود: اين مركز با مشاركت كميته امداد امام خميني )ره( تجهيز شده 

و در آينده اي نزديك آماده بهره برداري است.  
رئيس سازمان ساماندهي مشاغل ش��هري و فرآورده هاي كشاورزي 
ش��هرداري كرج ادامه داد: در اين مركز يك دوره آموزش��ي دارندگان 
مش��اغل س��يار در زمينه مهارت هاي فروش برخط )آنالي��ن( برگزار 
مي شود و فروشندگان س��يار از س��امانه هاي فروش آنالين براي ارائه 
محصوالت خود به م��ردم اس��تفاده مي كنند.   خي��ري اعتبار صرف 
ش��ده براي خريد تجهيزات اولين مركز توانمندس��ازي مشاغل سيار 
و بي كانون كش��ور را ۲ميليارد توم��ان عنوان ك��رد.  وي همچنين از 
اختصاص فضايي به مساحت ۲ هزار متر مربع از سوي كميته امداد امام 
خميني)ره( استان البرز و مشاركت نهادهاي مدني براي راه اندازي مركز 
توانمند سازي مشاغل سيار خبرداد و گفت: اين فضا به منظور ساماندهي 
و توانمندس��ازي مددجويان و صاحبان مشاغل س��يار و بي كانون كه 

دستفروشان را هم شامل مي شود، راه اندازي خواهد شد.

 افتتاح مركز 6۴ تختخوابي ناجا 
در زاهدان 

بخش الحاقي تنفسي بيمارستان خاتم االنبياء)ص( زاهدان با مشاركت 
معاونت بهداري ناجا و دانشگاه علوم پزشكي زاهدان افتتاح شد.  
افتتاح اين بيمارس��تان در كمتر از ۱۰ روز انج��ام و با اين اقدام 
۶۴ تخت تنفس��ي به ظرفيت حوزه درمان زاهدان اضافه ش��د. 
سيدمحمد هاشمي شهري رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
در اين خصوص گفت: نيروي  انتظامي جمهوري اس��المي ايران 
يكي از اين نهادهاي مقدس بود و فرماندهي بهداد نيروي انتظامي 
همزمان با حضور ۶۰ نفر از نيروهاي پزشكي و كادر پرستاري اين 
فرماندهي، تجهيز  و راه اندازي بخش الحاقي تنفسي ۶۴تختخوابي 
را آغاز و در كمتر از ۱۰ روز به مرحله بهره برداري رساند.  هاشمي  
افزود: اين مجموعه عالوه بر بخش هاي بستري و درمان سرپايي 
مردان و زنان به كامل ترين تجهيزات بستري تنفسي و از جمله 

دستگاه پرتابل اكسيژن ساز مجهز است. 

 كلنگ زني و افتتاح ۱7 پروژه 
در شهر جديد بينالود

اجراي�ي  عملي�ات  آغ�از  و  بهره ب�رداري  آيي�ن  در 
تع�داد  بينال�ود  جدي�د  ش�هر  عمران�ي  پروژه ه�اي 
۷ پ�روژه افتت�اح و ۱۰ پ�روژه ني�ز كلنگ زن�ي ش�د. 
۷ پروژه عمراني به ارزش ۳۱۰ ميليارد ري��ال افتتاح و عالوه بر آن 
۱۰پروژه به ارزش ۳۶۰ ميليارد ريال در شهر جديد بينالود كلنگ زني 
شد.  حبيب اله طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي پس از اين كه 
هفت پروژه  عمراني در شهر جديد بينالود را افتتاح و ۱۰ پروژه ديگر 
را نيز كلنگ زني كرد، گفت: در بينالود يك تعداد خدمات روبنايي را 
كه به بهبود شرايط زندگي در مجموعه شهر بينالود كمك مي كند، 
افتتاح كرديم؛ اين خدمات شامل دو قطعه زمين چمن ورزشي است 
كه در اختيار جوانان و نوجوانان قرار مي گيرد تا بتوانند از آنها بهره 
ببرند؛ همچنين يك باب كتابخانه از ديگر پروژه هاست؛ براي مسير 

دوچرخه و پياده روي نيز برنامه ريزي شده است.

اجراي طرح ملي »مسجد، مدرسه، تابستان« 
در آذربايجان شرقي 

مدي�ر س�تاد هماهنگ�ي كانون ه�اي فرهنگ�ي هن�ري مس�اجد 
آذربايجان شرقي از برگزاري طرح ملي مسجد، مدرسه، تابستان در پنج 
كانون فرهنگي هنري مساجد و با مشاركت ۱5 مدرسه در استان خبرداد. 
محمد هادي نيا مدير ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد آذربايجان شرقي در نشست با محوريت طرح ملي )مسجد، 
مدرس��ه و تابس��تان(، با بيان اين كه ۱۴۰۸ باب كانون فرهنگي 
هنري در مساجد آذربايجان شرقي فعال هستند، گفت: طرح ملي 
مسجد، مدرسه، تابستان، در پنج كانون فرهنگي هنري مساجد و 
با مشاركت ۱۵ مدرسه در استان برگزار مي شود.  وي افزود: سال 
گذش��ته حدود ۵۲ هزار نفر در پورتال بچه هاي مسجد ثبت نام 
كردند كه طبق پيش بيني هاي انجام شده، امسال اين آمار افزايش 
مي يابد.  وي افزود: جذب روحانيون و طلبه هاي جوان مبلغ و مربي 

اوقات فراغات از ديگر ظرفيت فراغتي كانون هاست. 

    آذربايجان شرقي    خراسان رضوي   سيستان وبلوچستان 


