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ساری-درخشنده،خبرنگارتوسعه 
ایرانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران گفت: با حضور نیافتن 
مردم برای تزریق دوز سوم، زنگ خطر به 
صدا درآمده است به طوری که عباس آباد 
به رنگ زرد در آمده و تــا آخر هفته، یا 
ابتدای هفته آینده ممکن است وضعیت 

مازندران بدتر شود.
قاســم اویس در گفت وگو با ایسنا 
با اشــاره به وضعیت واکسیناســیون 
در مازنــدران، اظهار کــرد: وضعیت 
واکسیناسیون در مازندران خوب نیست 

به طوری که تاکنون تنها ۳۵ درصد از دوز 
سوم تزریق شده است.

وی با اشــاره به اینکــه باید معادل 
۶۰ درصد از جمعیتی که سررســید 
آن ها رسیده است تزریق انجام می شد، 
تصریح کرد: در حــال حاضر به لحاظ 
هدف گذاری ۲۵ درصد از واکسیناسیون 
دوز سوم عقب هستیم چرا که مردم برای 
تزریق واکسیناسیون مراجعه نمی کنند و 
با توجه به افزایش موارد بستری و سرپایی، 
آگاهی بخشــی از طریق رسانه ها باید 
انجام شــود. معاون بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشــکی مازندران، ادامه داد: در 
تزریق واکسن، ۲۰ درصد از لحاظ زمانی 
نیز عقب هستیم زیرا باید سه هفته قبل 
مردم تزریق دوز ســوم را انجام را انجام 
می دادند و این زمان را از ما گرفته و این 
موضوع باعث افزایش بار بیماری می شود. 
اویس با اشاره به اینکه با وجود مشارکت 
خوب واکسیناسیون در دوز اول و دوم 
اما مشارکت در دوز سوم ضعیف است، 
تصریح کرد: ۵/۹۷ درصد دوز اول و ۹۱ 
درصد دوز دوم واکسن را تزریق کردند 
اما مردمی که این همه اســتقبال برای 

واکسیناســیون در دوزهای اول و دوم 
داشتند برای دوز سوم کوتاهی می کنند.

وی در پاســخ به اینکه برخی مردم 
از تعداد تزریق واکسن خسته شده اند 
می گویند چند دوز دیگــر باید تزریق 
شود، گفت: برخی واکسن ها مانند فلج 
اطفال و کزاز ۴ تا ۶ دوز هم دارد و مردم 
کودکان خود را به جهت ایمنی بخشی 
واکسینه می کنند پس عنوان خستگی 
از تزریق بی معنا است و باید به فکر ایمنی 

بخشی باشند.
 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 

پزشــکی مازندران همچنین در پاسخ 
به این ســوال که در میان مردم عنوان 
می شود فاصله واکسن های دیگر چند 
ساله اســت اما در کرونا در عرض چند 
ماه چندین دوز باید تزریق شــود و در 
گزارش های مردمی یکی از دالیل عدم 
مشارکت این مســئله نیز است، اظهار 
کرد: فاصله زمانی کوتاه به این دلیل است 
که واکسیناسیون در حوزه کرونا علم 
جدیدی است و خطا ممکن است داشته 
باشد اما آن خطا در زمان واکسیناسیون 
است، خود واکسیناسیون هیچ خطا و 

مشکلی ندارد و حقیقی است.
 اویس ادامه داد: وضعیت مازندران 
نیز به دلیل تزریق دوز اول و به خصوص 
در دوز دوم خوب بوده اســت، در ابتدا 
اعالم شد که ۶ ماه پس از تزریق واکسن 
دوم مرحله سوم باید انجام شود و االن 
گفته شده سه ماه پس از واکسیناسیون 
نوبت دوم که باید گفت، میزان اثربخشی 

واکسن مالک عمل است.
 وی گفت: با حضور نیافتن مردم برای 
تزریق دوز سوم، زنگ خطر به صدا درآمده 
است به طوری که عباس آباد به رنگ زرد 
در آمده و تا آخــر هفته، یا ابتدای هفته 
آینده ممکن است وضعیت مازندران 
بدتر شود زیرا موارد سرپایی و بستری 

افزایش پیدا کرده است.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشــکی مازندران در پاســخ به 
بررسی وضعیت امیکرون در استان نیز 
گفت: روزانه موارد امیکــرون در حال 
افزایش اســت و اگر یک مورد ابتال به 

امیکرون داریم، باید بگوییم حداقل ۵۰ 
نفر دیگر درگیر هستند. هم وضعیت 
امیکرون و هم وضعیت سرپایی و بستری 

رو به افزایش است.
اوویس در توصیه ای گفت: تزریق دوز 
سوم واکسن، استفاده از ماسک، تهویه 
فضای بسته و فاصله گذاری اجتماعی 

توصیه شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  استان:

زنگ خطر شیوع »امیکرون« در مازندران به صدا درآمد
 معاون بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران 
همچنین در پاسخ به این 

سوال که در میان مردم 
عنوان می شود فاصله 

واکسن های دیگر چند ساله 
است اما در کرونا در عرض 
چند ماه چندین دوز باید 

تزریق شود و در گزارش های 
مردمی یکی از دالیل عدم 

مشارکت این مسئله نیز 
است، اظهار کرد: فاصله 
زمانی کوتاه به این دلیل 

است که واکسیناسیون در 
حوزه کرونا علم جدیدی 
است و خطا ممکن است 

داشته باشد اما آن خطا در 
زمان واکسیناسیون است، 

خود واکسیناسیون هیچ 
خطا و مشکلی ندارد و 

حقیقی است.

  اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی- استاندار اصفهان گفت: هفته فرهنگی اصفهان به پشتوانه و توانمندی اهالی 
فرهنگ و هنر این خطه در کشورهای خارجی برگزار می شود.

 سید رضا مرتضوی   در دیدار  با  شماری  از هنرمندان و فرهیختگان اصفهانی با اشاره به سفر مسووالن ارشد کشورهای دنیا 
به ایران خاطرنشان کرد: آنان در این سفر خود  به اصفهان نیز می آیند و در نشست های مشترک در استانداری، برگزاری هفته 

فرهنگی اصفهان در کشورهای خود را پیگیری می کنند.
استاندار اصفهان ادامه داد: با توجه به شهرهای خواهر خوانده اصفهان و ظرفیت هنری این دیار، برگزاری رویداد هفته فرهنگی 

در دیگر کشورها پیگیری می شود.
وی با اشاره به ظرفیت  هنر اصفهان و دغدغه هنرمندان، از مسووالن شــهری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست تا نسبت به برگزاری نشست های مشترک با هنرمندان و بررسی موضوعات 

تخصصی اقدام کنند.
مرتضوی به جایگاه ویژه هنرمندان ایرانی در انتقال مفاهیم و بیان نیازهای مردم جامعه اشاره کرد و گفت: هنرمندان کشورمان 

غمخوار مردم هستند و در فعالیت های هنری خود احساسات و نیازهای مردم را بیان می کنند.
وی این خصوصیت را وجه متمایز بین هنرمندان ایرانی با دیگر کشــورها بیان کرد و گفت: اهالی هنر در کشورمان نه تنها 
نسبت به نیازهای سرزمین خود بلکه نسبت به مردم جوامع دیگر نیز دغدغه داشته و با ارتباط توحیدی قوی خود آثار فاخر خلق 

و احساسات را نشان می دهند.
مرتضوی همچنین به دغدغه آب که از سوی هنرمندان مطرح شد اشاره کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد وقت مدیریت کالن 
استان برای رسیدگی به این موضوع مهم و مباحث آن اختصاص یافته  است که امیدواریم نتایج ارزشمندی از این پیگیری ها 

به دست آید.

  مشهد-میرشکار،خبرنگارتوســعه ایرانی، مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی گفت: در راســتای اعمال معافیت های مالیاتی و تخفیف 
قیمتی در مناطق محروم ۷۷ واحد صنعتی با اشــتغال ۱۰۷۸ نفر و سرمایه گذاری 
۱۴۴۰ میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی محروم استان که فاقد تقاضای 
کافی است، به بهره برداری رسیده است. علی بهرامی زاده با تاکید بر لزوم توجه ویژه به 
نواحی کمتر توسعه یافته استان افزود: فعالیت های حمایتی در مناطق محروم استان 
شامل برنامه های تمرکززدایی صنعتی با حمایت از سرمایه گذاری در این مناطق، 

انعقاد تفاهم نامه با چهار دستگاه اجرایی، احیای واحدهای راکد با برنامه های پایدار، رفع موانع تعیین تکلیف قراردادهای اراضی 
راکد و ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی است. رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: 
در راستای اجرای برنامه های ویژه احیا و ارتقای ظرفیت واحدهای صنعتی استان از ۳۲۴ واحد صنعتی راکد تاکنون ۱۱۰ واحد 
به چرخه تولید بازگشته و استان در زمره رتبه های برتر کشور در احیای واحدهای راکد قرار گرفته است. هم اکنون ۶۲ درصد 
واحدهای راکد خراسان رضوی قابلیت احیا دارد. وی ادامه داد: همچنین به منظور تسهیل در توسعه کسب و کارها جهت توسعه 
اشتغال در حوزه صنایع کوچک و نیز پیرو مصوبه کمیته پشتیبانی و مانع زدایی و کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان، 
شرایط استقرار ۴۳۰ قطعه کارگاهی در برخی از شهرک های صنعتی خراسان رضوی پیش بینی شده است. بهرامی زاده با اشاره به 
افزایش تقاضا در بخش صنعت استان و کمبود و مشکالت مربوط به تامین آب در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی در 
سال جاری بیان کرد: تاکنون ۹۱۶ لیتر بر ثانیه )تامین ۶۷ درصد آب مورد نیاز( برای شهرک ها و نواحی صنعتی استان تامین شده 

که نسبت به سال قبل به میزان تامین ۹۰۷ لیتر بر ثانیه افزایش داشته و رشد محسوسی داشته است.
مدیر عامل این شــرکت اضافه کرد: یکی از برنامه های حمایتی مهم این شرکت به صورت کلی و در مناطق محروم توسعه 
شرکت های دانش بنیان و ارائه خدمات به این شرکت هاست. در این راستا امسال و سال آتی اولویت واگذاری اراضی و مکان های 

مناسب در شهرک های صنعتی به شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته و خواهد یافت.

استاندار :
هفته فرهنگی اصفهان در کشورهای خارجی برگزار می شود

راه اندازی 77 واحد صنعتی جدید در نواحی صنعتی خراسان رضوی 

کرمانشاه - کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از افزایش 
سه درصدی مصرف فرآورده های نفتی استان در ۹ ماه سپری 
شده از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و گفت: در این بازه زمانی بیش از ۸۳۷ میلیون لیتر انواع 

فرآورده های نفتی در این استان مصرف شد.
»فریدون یاسمی«از مصرف ۴۰۵ میلیون و ۳۰۲ هزار 
لیتر بنزین در ۹ ماه سپری شده از سال جاری در استان خبر 
داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۱۵ درصد افزایش داشته است.
وی به کاهش ۲۵ درصدی مصرف نفت سفید استان در 
همین بازه زمانی، اشاره کرد و گفت: در این مدت ۲۹ میلیون و 
۴۶۲ هزار لیتر نفت سفید در سطح منطقه مصرف شده است.

 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
کرمانشاه در ادامه همچنین از کاهش پنج درصدی مصرف 
نفت گاز استان در۲۷۶ روز نخست امسال خبر داد و اظهار 
کرد: در مدت مذکور ۳۹۶ میلیون و ۷۶۵ هزار لیتر نفت گاز 

در استان مصرف شد.
یاســمی همچنین از کاهش ۱۱ درصدی مصرف نفت 
کوره استان در ۹ ماه ابتدای امسال خبر داد و اظهار کرد: در 

این بازه زمانی ۵ میلیون و ۲۳۲ هزار لیتر نفت کوره در این 
منطقه مصرف شد.

استان کرمانشــاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ 
شهرســتان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهســتان و ۲ هزار و 
۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان 
سکونت می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و 

۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.
اکنون ۵/۹۹ درصد خانوارهای شهری استان کرمانشاه 
با گازرسانی به ۲۹ شــهر و ۸۵ درصد خانوارهای روستایی 
با گازرســانی به هزار و ۷۴۵ روســتا از نعمت گاز طبیعی 

برخوردارند.

بوشهر-رزاز-خبرنگارتوسعه ایرانی-سید رضا حسینی  
بیان داشت آبخیزداري در واقع مدیریت جامع، هماهنگ و 
پایدار براي حفظ، احیاء، توسعه و بهربرداري بهینه، علمي و 
پایدار از منابع آبي، خاکي، گیاهي و جانوري عرصه هاي آبخیز 
کشور است او پخش و بهره برداري از سیالب، پیشگیري و مهار 
سیالبهاي مخرب ساالنه، استحصال آب و تغذیه مصنوعي 
آبخوانها و تقویت سفره هاي آب زیرزمیني را هدف از اجرای 
طرح های آبخیزداری ذکر و نتیجه آن را افزایش بهروري در 
بخشهاي مختلف کشاورزي و دامپروري، کنترل سیالبهاي 
مخرب ساالنه و کاهش خســارات و تخریب اماکن و مراکز 

جمعیتي روستایي و شهرها عنوان کرد.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
بوشهر اســتان همچنین از افزایش ۶۷ درصدی اعتبارات 
اجرای پروژه های آبخیزداري در ســطح شهرســتانها و 
حوزه هاي آبخیز این اســتان در سال جاری نسبت به سال 
گذشــته خبر داد و آن را بالغ بر یکهزار و ۲۳۴ میلیارد ریال 

اعالم کرد.
حســینی؛ اولویت هزینه کرد این اعتبارات را با هدف 
کنترل و مهار سیالب، استحصال آب و تغذیه سفرهاي آب 

زیرزمیني و کنترل و کاهش فرسایش خاک برشمرد.

او همچنین به عملکرد مجموعه پروژه های آبخیزداري 
شــامل عملیات مکانیکي، بیومکانیک و بیولوژیک نظیر؛ 
بندهاي خاکي و سنگي مالتي، پیتینگها، کنتورفارو، هاللي 
آبگیرها و نهالکاري ها اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه در سه 
مورد بارندگي اخیر در این استان، ضمن برآورد استحصال 
و تغذیه بالغ بر ۵۵ میلیون متر مکعب آب ناشــي از نزوالت 
آسماني، در پیشگیري، کنترل و مهار سیالبهاي مخرب در 
شهرستانهاي محل اجراي پروژه ها نقش قابل توجهي ایفا 
کرده و موجب شادماني و رضایت اهالي روستاها و شهرهاي 

پایین دست شدند.

 افزایش ۶7 درصدی اعتبارات حوزه آبخيز داری استان 
بوشهر

مدیر شرکت نفت منطقه کرمانشاه:
امسال بيش از ۸۰۰ ميليون ليتر فرآورده نفتی در کرمانشاه مصرف شد

خبرخبر

افتتاح 2۰5  طرح شرکت توزیع 
 نيروی برق استان قزوین

  در دهه فجر 

 قزویــن -مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی -مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین گفت: همزمان با دهه مبارک فجر ۲۰۵ طرح 
صنعت برق در مناطق مختلف استان قزوین به بهره 

برداری می رسد.
مسعود خواجه وند با تبریک فرا رسیدن ایام اهلل 
دهه مبارک فجر اظهارداشت: همه ساله به مناسبت 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی طرح 
های عمرانی این شــرکت آماده افتتاح می شود 
تا با بهره برداری از آنهــا کام مردم از خدمات نظام 

شیرین شود.
وی بیــان کرد:  در ســالی که به نــام »تولید ، 
پشــتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها« نامگذاری شــده 
و همزمان با دهه مبارک فجر، بــا تالش بی وقفه 
کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
به منظور خدمت رســانی بیشتر به مردم شریف و 
شهید پرور استان تعداد ۲۰۵  پروژه شرکت توزیع 
نیروی برق استان در شهرستان های قزوین ، البرز، 
تاکستان،  بوئین زهرا، آبیک و آوج به بهره برداری 

می رسد.
مدیر عامل  شــرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین تصریح کرد: این طرح ها ر قالب توســعه و 
احداث، نیرو رسانی، اصالح و بهینه سازی، روشنایی 

معابر، رفع ضعف ولتاژ و جابجایی شبکه است.
خواجه وند یادآورشــد: برای اجرای طرح های 
یاد شده بیش از ۴۵۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال 

هزینه شده است.
وی گفت: از طرح های یاد شده تعداد ۴۱ طرح 
در شهرستان قزوین، تعداد ۵۱ طرح در تاکستان، 
۲۶ طرح در شهرستان آبیک، ۷ طرح در آوج ،  ۲۹ 
طرح در شهرستان البرز، تعداد ۲۴ طرح در بوئین 
زهرا و ۲۷ طرح نیز در شهر محمدیه به بهره برداری 

می رسد.

تجليل مدیر کل تامين 
اجتماعی آذربایجان شرقی

 از بانوان این اداره کل

تبریز-امید-محمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شــرقی، در 
سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و گرامیداشــت روز زن، از همکاران بانوی اداره کل 
استان تجلیل کرد.  جعفر سمساری، مدیر کل تامین 
اجتماعی استان آذربایجان شرقی، در مراسم میالد 
با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س( و 
روز زن، که با حضور بانوان همکار اداره کل و همچنین 
حضور وبیناری بانوان همکار شعب تابعه، همزمان در 
سراسر استان، برگزار شد، ضمن تبریک ایام میالد زهره 
درخشان عصمت و طهارت حضرت فاطمه زهرا )س(، 
دختر عزیز پیامبر عظیم الشأن اسالم، ایشان را الگوی 
یگانه زن در تاریخ و آموزگار بزرگ عشق و ایثار نامید 
و این مناسبت را بهترین فرصت برای گرامیداشت 
جایگاه رفیع زن و مقام بی همتای مادر دانست.  وی 
افزود، به یقین مادران و زنان همواره در تاریخ و زندگی 
بشری، مقامی رفیع داشــته و در آموزه های دینی و 
فرهنگی ما نیز بر شــان و جایگاه مادر تاکید فراوان 
شده است.  سمساری، در ادامه سخنان خود، با تاکید 
بر نقش موثر بانوان در تحکیم بنیاد خانواده و تربیت و 
پرورش صحیح نسل فرهیخته و توانمند آینده، ایفای 
نقش پررنگ خدمت رسانی و مسئولیت اجتماعی 
بانوان نجیب، پاکدست و تحصیلکرده همکار تامین 
اجتماعی استان را در راستای توسعه و نیل به اهداف 
سازمانی تعیین کننده دانســت.  مدیر کل تأمین 
اجتماعی استان، در پایان مراسم با آرزوی سالمتی، 
بهروزی و توفیقات روز افزون بــرای تمامی بانوان و 
مادران سرزمین اسالمی باالخص بانوان همکار تامین 
اجتماعی استان، ابراز امیدواری کرد با توکل بر خداوند 
متعال و تکیه بر توان و تالش بانوان، شاهد جامعه  ای 
موفق و متعالی  در آینده ای نه چندان دور خواهیم بود.

استانها

    


