
با خنك شدن هوا     اردبيل
در روزهاي آينده 
زم�ان خاموش�ي ها در بخش صنعت اس�تان 

اردبيل كاهش مي يابد. 
حسين قديمي مديرعامل شركت توزيع برق استان 
اردبيل گفت: اوضاع شبكه برق سراسري با افزايش 
ظرفيت نيروگاه هاي تازه و تعمير ش��ده به نسبت 
اوايل تابستان بهتر شده و اميدواريم از شدت پيك 
بار در ساعات اوج كاسته ش��ود.  وي افزود: سهميه 
اعالمي از سوي شركت توانير براي استان اردبيل تا 
۳۵۰ مگاوات اعالم مي شود ولي همچنان با افزايش 
مصرف برق در سطح اس��تان به ويژه برق خانگي و 
عمومي روبه رو هستيم كه از همين رو  مجبور شديم 
اعمال خاموشي را به ميزان ۱۶ مگاوات داشته باشيم.  
مديرعامل شركت توزيع برق استان اردبيل تصريح 
كرد: البته اين خاموش��ي ها با اع��الم برنامه روزانه 
انجام شده و قطعاً ش��هروندان با مراجعه به سايت 

شركت توزيع برق مي توانند در جريان برنامه هاي 
خاموشي قرار گرفته و برنامه ريزي را در اين زمينه 
انجام دهند.  قديمي گفت: ۵۴ مگاوات از افزايش بار 
مصرف استان در مديريت مصرف بخش صنعتي و 

كشاورزي در نظر گرفته شده تا شرايط متعادلي را در 
مصرف و توان شبكه شاهد باشيم.  وي افزود: براساس 
اعالم هواشناسي استان با خنك شدن هوا اميدواريم 
كاهش مصرف برق اتفاق بيفتد و حتي محدوديت 

اعمال ش��ده براي خاموش��ي صنايع كاسته شود.  
مديرعامل شركت توزيع برق استان اردبيل ادامه داد: 
در روزهاي اخير و با اعمال خاموشي در بخش صنايع 
گله مندي ها از كاهش توليد محصوالت صنعتي و 
افزايش قيمت آنها نظير سيمان مطرح بود كه مقرر 
شد در روزهاي پيك مصرف تا ۵۰ درصد ظرفيت و 
ساير ايام تا صددرصد توليد سيمان با برقراري برق 
و فعاليت اين مجموعه انجام شود.  قديمي گفت: در 
فروردين ماه امسال با امضاي تفاهمنامه اي با صنايع 
مختلف سعي كرديم تا همكاري آنها را در ايام پيك 
تابستان در تعديل مصرف انرژي شاهد باشيم كه 
مقرر بود تعطيالت تابستاني و تعميرات در اين ايام 
اعمال شود كه ۷۰ درصد صنايع استان با ما همكاري 
نزديكي را داشته اند.  مديرعامل شركت توزيع برق 
استان اردبيل ادامه داد: اميدواريم با بهبود شرايط در 
نيمه دوم تابستان و كاهش دماي هوا از شدت مصرف 

برق نيز كاسته شود. 
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سيداحمد هاشمي اشكا

3 هزار مدرسه در سيستان وبلوچستان به بهره برداري رسيد
معاون سياسي     سيستان وبلوچستان 
ع��ي  جتما ا
استاندار سيس�تان و بلوچستان از ساخت 
3هزار كالس درس در اين استان خبرداد. 
ابوذر كوثري معاون سياسي اجتماعي استاندار 
سيستان و بلوچستان با اشاره به ساخت ۳ هزار 
كالس درس در اين استان گفت: در ۲ سال اخير 
۱۰ درصد كالس هاي ساخته ش��ده در كشور 
متعلق به سيستان و بلوچستان بوده كه پراكنش 

اين كالس ها نيز با توجه به محروميت بيش��تر در مناطق جنوبي عمدتاً در شهرستان هاي جنوب اين 
استان بوده است.  وي افزود: تخصيص رديف استخدام حدود ۲۰ هزار نفر و تدوين اسناد شاخص محور در 
حوزه هاي مختلف با هدف ارتقاي وضعيت موجود از جمله اقدامات ارزنده و ماندگار مسئوالن و معلمان 
اين استان بوده است.  معاون سياسي اجتماعي استاندار سيستان و بلوچستان ادامه داد: اقدامات در حوزه 

آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان طي سه سال اخير در نوع خود كم نظير و ماندگار خواهد بود.

ايجاد ۱۰مركز مشاوره اي جديد براي زوجين در سمنان 
مدي���ركل      سمنان
يس��تي  بهز
س�منان از معرف�ي 1۰مركز مش�اوره براي 
زوجين در س�امانه تصميم استان خبرداد. 
عليرضا ايزدپور مديركل بهزيستي سمنان گفت: 
با همكاري دادگستري سامانه تصميم به منظور 
مداخالت كاهش طالق و ترويج امر مش��اوره در 
مركز استان در سال 99راه اندازي شد.  وي بابيان 
اينكه سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار داراي اين 

سامانه شدند، افزود: در شهرهاي مذكور همكاري با دادگستري كل استان براي برگزاري دوره هاي آموزشي 
تخصصي براي كاربران سامانه تصميم مستقر در دفاتر پيشخوان قضايي به انجام رسيده است.  مديركل 
بهزيستي استان سمنان بابيان اينكه هدف از راه اندازي اين سامانه ارجاع زوجين متقاضي طالق توافقي به 
مراكز مشاوره بوده است، ابراز داشت: هم اكنون ۱۰ مركز مشاوره در قالب چهار مركز به عنوان ارزياب و شش 

مركز تخصصي مشاوره براي ارائه خدمات مشاوره زوجين در سامانه تصميم معرفي شدند.

بيمارستان صحرايي بم تا نيمه مردادماه تجهيز مي شود
بيمارس�تان      كرمان
صحراي�ي بم 
در استان كرمان تا اواسط مردادماه تجهيز و 

تكميل مي شود. 
دكتر حسين آقا عس��گري رئيس بيمارستان 
پاس��تور بم با اش��اره به اينكه تجهيز و تكميل 
بيمارستان صحرايي تا اواسط مردادماه در دستور 
كار قرار دارد گفت: با ورود به پيك جديد تعداد 
تخت هاي بيمارس��تان به ۱۲۳ تخ��ت به جز 

تخت هاي ICU افزايش يافته و دانش��گاه ظرفيت افزايش تا ۱۷۸ تخت را دارد.  وي با اشاره به اينكه با 
كمبود نيروي انساني مواجه هستيم، افزود: ۴۵ تخت از سوي خيرين به بيمارستان صحرايي اهدا شد كه 
در ۱۰ كانكس آماده خدمات است ولي با كمبود نيروي انساني مواجه هستيم كه مجموعه شهر بايد به ما 
كمك كند.  رئيس بيمارستان پاستور بم با بيان اينكه با توجه به شيوع كروناي دلتا همه در معرض خطر 
هستند، ادامه داد: كادر درمان بسيار خسته شده و فشار بسيار زيادي روي دوش آنهاست.  آقا عسگري 
گفت: قدرت انتقال كروناي دلتا نسبت به انواع قبل بسيار زياد است و سير بيماري بيشتر اما ميزان كشندگي 

آن كمتر است و با توجه به واكسيناسيوني كه انجام مي شود اميد مي رود آمار فوتي ها پايين بيايد.

آزادي ۱۱۷ زنداني جرائم مالي و غيرعمد 
در عيد غدير به همت سپاه فارس

 5 تقاطع غير همسطح در شهر اراك 
احداث  مي شود

فرمان�ده س�پاه      فارس
فج�ر ف�ارس از 
آزادي 11۷ زنداني جرائم غيرعمد در استان 

به مناسبت عيد غدير خبرداد. 
سردار يداهلل بوعلي فرمانده سپاه فجر استان فارس 
گفت: از سال گذشته موضوع آزادسازي زندانيان 
جرائم غيرعمد به عنوان يكي از كمك هاي مؤمنانه 
در دس��تور كار قرار گرفت و تاكنون پنج مرحله 
برگزار شده اس��ت كه در مراحل قبل ۸۱۱ نفر 
از زندانيان كه بدهي آن��ان بيش از ۱۱۲ ميليارد 
تومان بوده از زندان هاي استان آزاد شده اند.  وي 
افزود: در پنجمين مرحله از نذر رهايي نيز براي 
آزادس��ازي ۱۱۰ زنداني مالي با همت ستاد ديه 
و خيرين اس��تان برنامه ريزي كرديم اما با همت 
رئيس كل دادگستري استان زمينه آزادي ۱۱۷ 
نفر زنداني فراهم شد.  فرمانده سپاه فجر استان 
فارس يادآور شد: در پنجمين مرحله نيز از اين 
۱۱۷ زنداني، ۶ نفر زنداني زن هستند كه زمينه 
آزادي آنان فراهم شد و از ابتداي اجراي اين طرح 
تاكنون تعداد 9۲۸ نفر از زندان هاي استان آزاد به 
آغوش خانواده هايشان باز گشته اند.  سردار بوعلي 
اظهار اميدواري كرد كه تا پايان سال ۱۴۰۰ بتوانند 
با همت خيرين و اقش��ار مختلف مردم و بسيج 

زمينه آزادي زندانيان جرائ��م غيرعمد با كمتر 
از ۵۰ ميليون توم��ان را فراهم كنند.  وي تأكيد 
كرد: يكي از ويژگي هاي برجس��ته استان فارس 
وجود خيرين سرآمد اس��ت و اميدواريم در ماه 
محرم نيز اين مهم محقق شود تا زمينه آزادي ۸۱ 
نفر زنداني با بدهي كمتر از ۵۰ ميليون در سطح 
استان نيز فراهم ش��ود.  رئيس كل دادگستري 
فارس نيز در اين باره گفت: همزمان با عيد سعيد 
غدير، با مشاركت ستادديه، سپاه فجر، بسيج و 
دادگستري استان فارس، مقدمات آزادي ۱۱۷ 
نفر از زندانيان در زندان هاي اس��تان فراهم شد.  
حجت االسالم والمسلمين سيدكاظم موسوي 
افزود: بيش از ۷9۰ زندان��ي مالي در زندان هاي 
اس��تان تحمل كيفر مي كنند كه ۳۰ نفر از اين 
تعداد، زن هستند و ۸۱ نفر از آنان بدهي بين ۳۰ 
تومان تا ۵۰ تومان دارند كه با پرداخت مبلغ كل 
بدهي ۲ ميليارد و 9۰۰ ميليون تومان مي توانند 
آزاد شوند.  وي ادامه داد برنامه آزادسازي، برنامه 
مشاركتي بين سپاه فجر، ستاد ديه و دادگستري 
كل استان است و در چهار طرح قبلي نذر رهايي، 
زمينه آزادي بيش از ۸۰۰ زنداني مالي فراهم شده 
است و اميدواريم با همت خيرين زمينه آزادسازي 

افراد بيشتري فراهم شود.

ي  س���خنگو     مركزی
شوراي اسالمي 
پنجم اراك با اشاره به اجراي همزمان عمليات 
پنج تقاطع غير همسطح در اين شهر از تكميل 
عمليات طرح ميدان مقاومت كه با پيش�رفت 
فيزيكي ۸۰ درص�د همراه اس�ت و هفته آتي 
روگ�ذر آن بهره ب�رداري مي ش�ود، خبرداد. 
سعيد نادري سخنگوي شوراي اسالمي پنجم اراك 
گفت: تقاطع غير همسطح ميدان امام حسين)ع(، 
بزرگراه شهيد آنجفي با تقاطع فراهان و مسير غير 
همسطح امام خميني)ره( در ورودي شهر اراك از 
ديگر طرح هاي مهم عمراني شهر اراك است كه 
در اس��رع وقت عمليات اجرايي اين طرح ها كليد 
مي خورد.  وي، اتمام طرح هاي نيمه تمام مديريت 
شهري را اولويت اقدامات شوراي پنجم اسالمي 
شهر اراك عنوان كرد و افزود: تقاطع ميدان ورزش 
به عنوان بزرگ ترين طرح غير همس��طح كشور 
و همچنين پل ش��ريعتي با اختص��اص يك هزار 
ميليارد ريال اعتبار، طرح شهيد صيدي با اعتبار 
۶۴۰ ميليارد ريال، و مس��ير علم الهدي با اعتبار 
۴۰۰ ميليارد ريال، پارك بانوان با منابع مالي۱۰۰ 
ميليارد ري��ال و اجراي طرح پي��اده راه اميركبير 
درمدت خدمات اجرايي اين ش��ورا بهره برداري 

شد و برخي طرح ها نيز در حال انجام است.  نادري 
بهبود خدمات شهري و مسائل زيست محيطي، 
ايجاد زمين هاي چمن و س��الن هاي ورزشي در 
مناطق حاش��يه ش��هر، ارتقاي نظام جمع آوري 
پسماند شهري، حفظ و نگهداري فضاي سبز، ايجاد 
پارك هاي محله اي، اجراي طرح گردشگري گردو 
و همچنين باغ ايراني در منطقه الهيه و بازسازي 
ديوار ساحلي شهر اراك را از ديگر اقدامات انجام 
شده در عمر چهار ساله اين شورا عنوان كرد.  وي 
تصريح كرد: شفاف سازي عملكرد و فعاليت هاي 
ش��وراي اس��المي پنجم اراك، راه اندازي سامانه 
عيان در شهرداري اراك، پيگيري مطالبات جامعه 
هنرمندان و س��من هاي اس��تان در كميسيون 
فرهنگي شورا، صدور مجوز براي امالك قولنامه اي 
شهر اراك به ويژه در مناطق حاشيه شهر را از ديگر 
اقدامات عنوان كرد.  س��خنگوي شوراي اسالمي 
پنجم شهر اراك گفت: اين طرح در شوراي ترافيك 
استان مصوب و به وزارت راه و شهرسازي روانه شده 
كه در قالب آن اجراي دو خط بي آرتي، ساماندهي 
و نوسازي سيستم حمل و نقل شهري و همچنين 
گسترش فرهنگ دوچرخه سواري به عنوان يكي 
از الگوهاي حمل و نقل ش��هري به منظور حفظ 

سالمت شهروندان لحاظ شده است.

   خوزس�تان: پروژه احداث شبكه گازرس��اني به مجتمع بندري امام 
خميني)ره( با ۱۸ درصد پيشرفت فيزيكي وارد مراحل عملياتي مطلوبي 
شده است.  مديركل بنادر و دريانوردي استان خوزستان و مدير منطقه ويژه 
اقتصادي بندر امام خميني)ره( گفت: در پروژه شبكه گازرساني به مجتمع 
بندري امام خميني)ره( با اعتباري نزدي��ك به ۷۶۵ ميليارد ريال در نظر 
است ۲۷ هزار متر مكعب گاز طبيعي از طريق دو مسير و با برخورداري از دو 
ايستگاه تقليل فشار به تمام نقاط منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني)ره( 
انتقال داده شود.  عادل دريس افزود: عملياتي شدن پروژه گازرساني به اين 
بندر بزرگ تجاري عالوه بر رفع درخواست متقاضيان به سوخت ارزان و در 
نتيجه كاهش هزينه تمام شده  كاال و خدمات، موجب تغيير سوخت مصرفي 

تعدادي از كارخانجات و صنايع از سوخت مازوت به گاز طبيعي مي شود. 
   آذربايجان ش�رقي: در راس��تاي بهينه س��ازي مص��رف انرژي و 
تفاهمنامه  بين شركت توانير و بسيج، رزمايش مديريت مصرف بهينه 
برق )شهيد عباسپور( همزمان با سراسر كش��ور درشركت توزيع برق 
تبريز برگزار شد.  مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق تبريز با اشاره 
به اينكه ميزان مصرف ادارات حوزه  بهره برداري برق تبريز ۳۵ مگاوات 
است، گفت: هدف از اجراي اين رزمايش، كاهش مصرف انرژي ادارات در 

ساعات اداري به ۵۰ درصد و ساعات غيراداري به 9۰درصد است.

 ۶ بقعه كهگيلويه و بويراحمد 
ميزبان برگزاري مانور سالمت 

مانور سالمت همزمان با دهه واليت      كهگيلويه و بويراحمد
در شش بقعه متبركه شاخص استان 

كهگيلويه و بويراحمد برگزار شد. 
حجت االسالم عباس نصيراالسالمي مديركل اوقاف و امور خيريه استان 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: مانور سالمت همزمان با دهه واليت در شش 
بقعه متبركه شاخص اس��تان كهگيلويه و بويراحمد با همكاري شبكه 
بهداشت و درمان و بسيج جامعه پزشكي برگزار شد.  وي افزود: طرح مانور 
سالمت در بقاع متبركه امامزاده جعفر )ع( شهرستان گچساران، امامزاده 
سيد محمد)ع( روستاي سرآبيز شهرستان باشت، امامزاده آقامير)ع( در 
شهر دهدشت شهرس��تان كهگيلويه، امامزاده ميرساالر )ع( شهرستان 
كهگيلويه، امامزاده محمود )سيد محميد( )ع( شهرستان كهگيلويه و بقعه 
متبركه امامزاده شاه غالب )ع( شهرستان مارگون برگزار شد.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه اس��تان كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: در قالب 
مانور سالمت در بقعه متبركه امامزاده شاه غالب )ع( مارگون كه با همكاري 
دانشگاه علوم پزشكي و بسيج جامعه پزشكي استان برگزار شد، ۳۰۰ نفر 
در رده هاي سني مختلف مورد معاينه و معالجه قرار گرفتند و طبق تجويز 
پزش��ك داروي رايگان در اختيار آنها قرار گرفت.  نصيراالس��المي ادامه 
داد: در قالب طرح تبركات علوي كه به مناسبت دهه واليت و عيد سعيد 
غديرخم برگزار شد، ۲۰۰ بسته شامل بسته هاي خوراكي و پوشاكي ميان 
مستمندان سيالب كلوار و مجاوران امامزاده غالب توزيع شد، همچنين 
۷۰۰ پرس غذا از محل درآمد موقوفه مسجد شهيدان شهرستان گچساران 
تهيه و ب��ا رعايت كامل پروتكل هاي بهداش��تي توزيع ش��د.  وي گفت: 
همزمان با برگزاري جشن عيد سعيد غديرخم در بقاع متبركه امامزادگان 
سيدابراهيم و سيد اسداهلل )ع( در شهرستان بهمئي ۴۰۰ پرس غذا با رعايت 

كامل پروتكل هاي بهداشتي توزيع شد. 

 استان ها در شرايط سخت كرونايي هستند
يكي باور كند!

چقدر س�اده انگاري، چقدر بي تفاوتي و چقدر راح�ت از كنار مرگ 
هموطنان گذشتن! اين واقعيت امروز شهرهاي مختلف ايران است 
وقتي شهروندان پروتكل هاي بهداشتي را ناديده مي گيرند و كرونا 
به تاخت و ت�ازش ادامه مي دهد. ب�از هم تعداد فوتي هاي ناش�ي از 
كرونا به 3۰۰ نفر در روز رس�يد و اين بار ويروسي وحشي كه سرايت 
و درگيري هايش بيش از ويروس هاي قبلي است، اين كار را مي كند. 
در هفته اي كه گذش�ت اردبيل با آمار روزي ۷۸ بس�تري و مرگ 19 
شهروندش روزهاي سختي داشت. ايالم با افزايش روستاهاي قرمزش، 
شهرستان دهلران را هم به ليست مناطق قرمز اضافه كرد و كرمان كه 
ماه هاست با واژه بحران عجين شده است با بستري كردن 229 نفر در 
بيمارستان هايش و مرگ 2۰ نفر در عرض 24 ساعت ركورد عجيبي زد!

    
در هفته اي كه گذش��ت بنابر اعالم دانش��گاه علوم پزش��كي ۱9بيمار 
مبتال به كرونا در استان اردبيل جان باخته و ۵۴9 بيمار جديد نيز در 
بيمارستان ها بستري ش��دند.  اين اتفاق بسيار نگران كننده است زيرا 
اردبيلي كه توانسته بود بعد از پيك چهارم به شرايط خوبي رسيده و اكثر 
شهرها و روستاهايش از رنگ قرمز و نارنجي خارج شوند حاال بايد به فكر 
كاهش مرگ و ميرهايش باشد.  در همين رابطه رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي استان اردبيل با بيان اينكه با وجود توصيه هاي مكرر بر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در ايام تعطيالت برخي از شهروندان همچنان به 
برگزاري دورهمي ها و مهماني هاي خانوادگي خود ادامه دادند، گفت: 
نتايج اين بي توجهي به پروتكل ها با افزايش بستري بيماران بدحال در 
بيمارستان هاي استان نمايان مي شود و متأسفانه در صورت ادامه اين 

روند شاهد تكميل ظرفيت بيمارستان ها خواهيم بود. 
شهرام حبيب زاده شلوغي و تردد غير ضرور در مراكز خريد و معابر اصلي 
شهر را از ديگر عوامل افزايش بستري هاي روزانه بيمارستان ها عنوان 
كرده و افزود: اين روزها شهروندان بدون در نظر گرفتن آمار ارائه شده 
توسط ميزان ش��يوع بيماري و بيماران بدحال در حال تردد در معابر 
شهري هستند و اين تردد غير ضرور موجب عدم رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي و فاصله گذاري هاي اجتماعي مي گردد.
اين مسئول به آخرين آمار تزريق واكس��ن كرونا در اردبيل نيز اشاره 
كرده و گفت: »بيش از ۱۱9 هزار دز در مرحل��ه اول، بيش از ۳9 هزار 
دز در مرحله دوم و در مجموع بيش از ۱۵۸ هزار دز واكس��ن كرونا به 
گروه هاي هدف اعالم شده تزريق شده است.« به گفته حبيب زاده تعداد 
بستري هاي روزانه به طور متوس��ط از ۷۰ بيمار به ۸۷ بيمار رسيده و 
طي يك هفته گذشته ۵۴9 بيمار جديد با تش��خيص كادر درمان در 

بخش هاي مختلف كرونايي بيمارستان هاي اردبيل بستري شده اند.
وي ضمن ابراز همدردي و تس��ليت به خانواده ه��اي داغدار اردبيل از 
فوت چهار بيمار جديد كرونايي در ۲۴ ساعت گذشته خبرداد و افزود: 
»نسبت به هفته هاي گذش��ته روند افزايش��ي ۲۰ درصدي مشاهده 
مي ش��ود و هم اكنون ۷۱ بيمار بدحال كرونايي در بخش مراقبت هاي 
ويژه بستري هستند كه با توجه به وضعيت و شدت درگيري پيش بيني 
مي شود متأسفانه شاهد فوت چندين بيمار در روزهاي آينده باشيم.«

رئيس دانشگاه علوم پزشكي اردبيل تأكيد كرد: »هم اكنون شهرهاي 
اردبيل، خلخال و گرمي در وضعيت قرمز، شهرستان هاي پارس آباد و 
اصالندوز در وضعيت نارنجي و شهرستان هاي بيله سوار، نمين، كوثر، 

نير و سرعين در وضعيت زرد شيوع كرونا قرار دارند.«
   افزايش بستري ها در ايالم

ايالم هم روزهاي خوبي را سپري نمي كند و افزايش تعداد بستري هاي 
كرونايي در شهرهاي مختلف آن باعث نگراني شده است. 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اين استان با بيان اينكه شهرستان 
دهلران هم به جمع ش��هرهاي قرمز كرونايي پيوس��ت و عالوه بر اين 
شهرهاي ايالم، مهران، آبدانان، چوار و دره ش��هر نيز در شرايط قرمز 
كرونايي قرار دارند، گفت: »شرايط و تعداد بستري هاي كرونا در مراكز 

درماني استان فوق العاده زياد و نگران كننده است.«
جميل صادقي فر با اش��اره به اينكه وي��روس جديد درگي��ري ريه را 
بسيار باال برده است، افزود: »در اس��تان ايالم چند مورد مادران باردار 
بستري هستند و در كنار آنها جوان تر ها با درگيري ۷۰ درصد ريه وارد 
بيمارستان مي ش��وند. خواهش ما از مردم استان اين است افرادي كه 
عالئم دارند، در زمينه درم��ان تعلل نكنند و حتماً ب��ه مراكز درماني 
مراجعه كنند.«  به گفته اين مسئول، كساني كه جزو گروه هدف براي 
واكسيناسيون هستند، مخصوصاً افراد باالي ۵۸ سال اگر براي تزريق 
واكسن تعلل كنند ممكن است هزينه هاي سنگيني و شايد به قيمت از 

دست دادن زندگي برايشان تمام شود.
صادقي فر با بيان اينكه واكسيناس��يون خبرنگاران، زندانيان، بانك ها، 
اساتيد دانش��گاه و حوزه، رانندگان حمل و نقل عمومي درون و برون 
ش��هري و فرودگاه در دس��تور كار قراردارد، افزود: به محض دريافت 
ليس��ت هماهنگي از خانه مطبوعات ايالم در زمان و مكان مش��خص 

تزريق واكسن خبرنگاران استان انجام مي شود. 
  كرمان، بحران، تمام

كرمان كه فقط چند م��اه اول كرونا را با آرامش س��ركرد، گويي با واژه 
بحران كنار آمده و در ادامه بحران كرونا در اين استان طي ۲۴ ساعت 
۲۲9 نفر در بيمارستان هايش بستري شده و ۲۰ نفر هم جان باختند. 

سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمان با تأكيد بر اينكه شيب صعودي 
ابتال به كرونا در اين استان ادامه دارد گفت: »مجموع بيماران كرونايي 
كه در بيمارستان ها بستري هستند به هزار و 99 نفر رسيده كه تعدادي 
از اين افراد در بخش آي.سي.يو بستري هس��تند و وضعيت مناسبي 
ندارند.« مهدي شفيعي ادامه داد: ۲۰ نفري كه فوت كرده اند بين ۳۵ تا 
9۷ سال سن داشتند و مجموع جانباختگان كرونا در كرمان به ۳ هزار 
و ۵۱۲ نفر رسيد. مرگ هايي كه در پي عدم رعايت پروتكل ها و شيوع 
كرونا در بين آحاد مردم است.  وي نوع غالب كرونا در كرمان را كروناي 
هندي اعالم كرد و افزود: اين نوع ويروس به شدت مسري است به همين 

دليل از مردم مي خواهيم پروتكل ها را رعايت كنند.  
از استان گيالن كه همچنان در تعطيالت، مقصد بسياري از شهروندان 
بي مالحظه اس��ت هم همين بس كه معاون بهداش��تي دانشگاه علوم 
پزشكي اين استان با اشاره به اينكه تنها ۳۵ درصد شهروندان از ماسك 
اس��تفاده مي كنند، گفته: »هم اكنون ه��زار و ۳۰۰ بيمار كرونايي در 

بيمارستان ها بستري هستند.«
آبتين حيدرزاده با بيان اينكه در يك  ش��بانه روز ۳۰۰ بيمار جديد در 
مراكز درماني بستري شده اند، افزود: »متأسفانه ۲۳۰ بيمار در شرايط 
بد قرار دارند و تعدادي از اين بيماران نيز منتظر خالي شدن تخت هاي  
آي سي يو هستند.« وي با بيان اينكه يك سوم گيالني ها ماسك را قبول 
داش��ته و از آن اس��تفاده مي كنند، تأكيد كرد: عدم استفاده از ماسك 
سبب شده تا تعداد بيماران كرونايي افزايش يابد و طي ۲۴ساعت حدود 

۲ هزار بيمار سرپايي در استان خدمات دريافت كرده اند. 

 آمادگي ۱۰۰ درصدي سپاه گيالن
 براي اجراي واكسيناسيون 

فرمان�ده س�پاه ق�دس گي�الن از آمادگ�ي 1۰۰ درص�دي 
س�پاه اس�تان در واكس�ينه ك�ردن م�ردم خب�رداد. 
سردار محمد عبداهلل فرمانده سپاه قدس گيالن با اذعان به اينكه 
واكسيناس��يون ۷۰ درصدي هدف گذاري وزارت بهداشت است 
اما ما آمادگي داريم تا ۱۰۰ درصد مردم را نسبت به اين بيماري 
واكس��ينه كنيم، گفت: فرماندهان س��پاه هاي نواحي از نظر ما 
فرمانده ميداني مديريت واكسيناسيون كرونا هستند و هر شب 
بايد گزارش پيشرفت اقدامات خود را به ما ارائه كنند.  وي افزود: 
از امروز تا ۶۰ روز ديگر كار سپاه در تمامي بخش ها تعطيل بوده 
و همه خادمان مردم در سپاه در ايام تعطيل نيز پاي كار هستند.  
فرمانده س��پاه قدس گيالن با اش��اره به عزم س��پاه در تسريع 
واكسيناس��يون كرونا در اس��تان از جمله در رشت تصريح كرد: 
۴۰ مركز واكسيناسيون در رشت مهيا شده و به سرعت واكسينه 

كردن مردم در اين شهرستان بزرگ نيز آغاز خواهد شد.

 ۲۷ زنداني جرائم غيرعمد لرستان
به مناسبت عيد غديرخم آزاد شدند

مدي�ركل زندان ه�اي لرس�تان از آزادي 2۷ زنداني جرائم 
غيرعم�د اي�ن اس�تان به مناس�بت عي�د غدير خب�رداد. 
عبدالمجيد كشوري مديركل زندان هاي لرستان در آيين افتتاحيه 
المپياد ورزشي زندان هاي لرس��تان، گفت: هدف از برگزاري اين 
رقابت ها ايجاد فضاي شور و نشاط و ارتقاي سطح سالمت جسم 
و روح مددجويان است.  وي با اشاره به اينكه با اجراي برنامه هاي 
اس��تاندارد در حوزه هاي مختلف اصالحي و تربيتي با شناسايي 
استعدادهاي مددجويان، زمينه پرورش و هدايت آنها نيز فراهم 
مي شود، افزود: در آستانه عيد غديرخم، ۲۷ زنداني جرائم غيرعمد 
و بدهكار مالي به آغوش خانواده هاي خود بازگش��تند.  مديركل 
زندان هاي استان با تأكيد بر لزوم ورود خيرين نسبت به آزادسازي 
زندانيان جرائم غيرعمد، ادامه داد: سنت حسنه آزادسازي زندانيان 
جرائم غيرعمد به مناس��بت هاي مختلف و در قالب جشن هاي 

گلريزان در طول سال برگزار مي شود.

افتتاح همزمان ۴ كارگاه مهارت آموزي 
در مركز فني و حرفه اي بيرجند 

با حضور استاندار خراسان جنوبي، 4 كارگاه مهارت آموزي، 
در مرك�ز فني و حرف�ه اي بيرجند ب�ه بهره برداري رس�يد. 
حميد مالنوري، اس��تاندار خراس��ان جنوبي در بازديد از روند برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي و مهارت آموزي در مركز فن��ي و حرفه اي بيرجند 
چهار كارگاه مهارت آموزي اينترنت اشياء، هوشمند سازي، فيبرنوري و 
مكاترونيك را به صورت همزمان افتتاح كرد.  مهارت آموزان در كارگاه 
اينترنت اشياء دوره هاي طراحي سيستم هاي مبتني بر اينترنت اشياء 
)IOT(، انواع دوره هاي برنامه نويسي و غيره را فرا مي گيرند.  در كارگاه 
هوشمند سازي نيز، مباحث هوشمند س��ازي منازل و اماكن صنعتي، 
آموزش داده مي ش��ود.  در كارگاه فيبرنوري دوره هاي آموزشي مفصل 
بندي فيبرنوري، طراحي شبكه هاي فيبرنوري با استفاده از نرم افزارهاي 
مربوطه، مباني مخابرات و ش��بكه فيبرنوري و آموزش داده مي ش��ود.  
مهارت آموزان با استفاده از دوره هاي آموزشي طراحي شده، برنامه نويسي 
مقدماتي و پيشرفته S7- 300، تعمير موبايل و لپ تاپ را فرا مي گيرند. 

    خراسان جنوبي   لرستان   گيالن

 جويندگان كار در سرپل ذهاب
 ۱۲ هزار ساعت آموزش فني ديدند

در چهار ماه گذشته بيش از 12 هزار ساعت    كرمانشاه
آموزش فن�ي در مركز فن�ي و حرفه اي 
س�رپل ذهاب به هنرجويان رش�ته هاي مختل�ف مهارتي ارائه ش�د. 
محسن بابلي رئيس مركز فني و حرفه اي سرپل ذهاب گفت: در چهار 
ماه نخست امسال ۴۷ دوره آموزشي برگزار شده و ۲۰۴ كارآموز در اين 
دوره شركت كرده اند.  وي افزود: ۱۲هزار نفر ساعت در اين دوره ها كه 
با هدف ترويج رونق بخش و پر كردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و 
با هدف ايجاد اشتغال پايدار برگزار شد، آموزش هاي الزم را فرا گرفتند.  
رئيس مركز فني و حرفه اي سرپل ذهاب ادامه داد: در پايان اين دوره هاي 
آموزشي به هنرجويان گواهي ارائه شد البته در صورت فعاليت آنها در 
رش��ته هاي مورد نظر پروانه توليد برايش��ان صادر مي شود تا از طريق 
صندوق كارآفريني اميد تسهيالت الزم را براي ورود به بازار كار دريافت 
كنند.  بابايي با اشاره به آموزش رشته هاي آزاد فني و حرفه اي توسط 
بخش خصوصي در سرپل ذهاب گفت: امسال در صنعت ساختمان ۵۰ 
نفر، در حوزه قاليبافي۱۴ نفر و در عرصه محل��ي دوزي نيز ۲۰ نفر در 
مراكز و آموزش��گاه هاي آزاد آموزش ديده اند.  وي گفت: در دوره ثابت 
ش��هري طي اين مدت رش��ته تعميركار خودروهاي سواري و بنزيني 
درجه دو تعداد كارآموزان ثبت نامي ۲۰ نفر با ۴ هزار و ۳۴۰ نفر ساعت 

عملكرد آموزشي بود كه هفت نفر ۴۸۰ ساعت آموزش ديدند. 

 بهره برداري و آغاز ساخت
 ۲9 پروژه شهري درگرگان 

شهردار گرگان از بهره برداري يا آغاز ساخت     گلستان
29 پروژه در س�طح اين ش�هر خب�رداد.

عبدالرضا دادبودش��هردار گرگان گفت: آيين افتتاح، رونمايي يا آغاز 
عمليات اجرايي ۲9 طرح و پروژه عمراني، س��رمايه گذاري، خدماتي، 
فرهنگي، ورزشي و پژوهشي شهرداري به مناس��بت ايام دهه واليت 
و امامت و عيد س��عيدغدير در س��الن اجتماعات ش��هيد حاج قاسم 
سليماني شهرداري گرگان برگزار شد. وي افزود: از اين تعداد، ۲۳ طرح 
در بخش بهره برداري و راه اندازي و شش طرح در بخش آغاز عمليات 
اجرايي محسوب مي شوند. ش��هردار اراك ارزش ريالي اين پروژه ها را 
در مجموع بالغ بر ۱۶۴ ميليارد تومان اعالم كرد و تصريح كرد: ش��ش 
طرح در حوزه عمران، سه طرح در حوزه سرمايه گذاري، پنج طرح در 
حوزه مناطق، پنج طرح در حوزه سيما، منظر و فضاي سبز، سه طرح در 
حوزه حمل و نقل، چهار طرح در حوزه فرهنگي، اجتماعي و ورزشي، 
يك طرح پژوهشي، يك طرح در حوزه خدمات شهري و يك طرح در 
حوزه آتشنشاني در نظر گرفته شده است. دادبود به پروژه هاي شاخص 
اش��اره كرد و گفت: پروژه مشاركتي س��اخت و بهره برداري از مجتمع 
ورزش��ي تفريحي واقع در عدالت ۱۷، پروژه مس��كوني – مش��اركتي 
چشم انداز، پيست دوچرخه سواري و مسير پياده روي در ميدان بسيج، 
نصب المان  هاي جديد در پارك بانوان و بل��وار امام رضا)ع(، راه اندازي 
پارك اوتيس��م، بازارچه هاي عرضه ميوه و تره بار و سبزي، بازسازي و 
بهره برداري از ۲۳ دستگاه اتوبوس درون شهري و بهره برداري از اولين 

سراي محله در شهر گرگان از جمله طرح هاي شاخص هستند. 

53 هزارمين واحد مسكوني در قزوين مقاوم سازي شد
53هزارمين     قزوين
واحد مسكن 
مقاوم سازي شده در استان قزوين با حضور 
ويديو كنفرانس�ي رئيس برنام�ه و بودجه 

كشور به بهره برداري رسيد. 
ابوالفضل ياري مديركل بنياد مسكن انقالب 
اسالمي قزوين در مراس��م ۵۳هزارمين واحد 
مسكن مقاوم سازي ش��ده در استان گفت: در 
طرح ويژه نوسازي مسكن روستايي كه از سال 
گذشته در استان اجرا ش��د، بيش از ۳ هزار واحد را بازديد كرديم و از اين رقم، ۲ هزار و ۷۷۰ واحد 
را تشكيل پرونده داديم كه ۳۰۰ متقاضي از بهزيس��تي و ۳۰۰ متقاضي از كميته امداد از اين طرح 
استقبال كردند.  وي افزود: ۲ هزار متقاضي را به بانك براي دريافت تسهيالت كمك بالعوض براي 
ساخت تأمين مسكن محرومان، اقشار كم درآمد و شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر جمعيت معرفي كرديم كه 
به مرحله عقد قرارداد رسيد.  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي قزوين ادامه داد: از اين تعداد، هزار 
و ۷۵۷ واحد به مرحله پي كني، هزار و ۶۵۴ واحد به مرحله فنداسيون، هزار و ۱9۸ واحد به مرحله 

سقف و هزار و ۱۴ واحد به مرحله گچ و خاك رسيده و۵۳هزارمين مسكن نيز افتتاح شد.


