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استان فارس
فیروزآباد

راه اندازی سامانه اتوماسیون 
آسایار در اورژانس ۱۱۵ 

شهرستان فیروزآباد
مسئول اورژانس فیروزآباد از راه اندازی سامانه اتوماسیون 

آسایار در اورژانس فیروزآباد خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 
بهداشت و درمان فیروزآباد، مهدی علی یاری گفت: این 
سامانه، فعالیت مراکز اورژانس شهرستان های فیروزآباد، 

قیروکارزین، المرد و مهر را پوشش می دهد.
به  دسترسی  شده،  راه اندازی  سامانه  داد:  ادامه  یاری  علی 
فراهم  فرصتی  و  تسهیل  را  اورژانس  اطالعات  و  آمار 
اطالعات  و  آمار  از  به موقع  بهره گیری  با  تا  می کند 
سیستم  ارتقای  برای  مؤثرتری  برنامه های  مجموعه، 
تدوین شود و به طورکلی هدف اصلی از راه اندازی سامانه 
تسهیل  اورژانس،  ارتباطات  مرکز  در  آسایار  اتوماسیون 

فرایند عملیات، نظارت و گزارش گیری است.
مسئول اورژانس فیروزآباد تصریح کرد: از مزایای نرم افزار 
مأموریت  فرایند  از  دقیق  آمار  ارائه  آسایار،  اتوماسیون 
مأموریت،  پایان  تا  مددجو  تماس  برقراری  لحظه  از 
آمبوالنس ها  بهتر  مدیریت  مأموریت ها،  زمان  کاهش 
اساس  بر  پایگاه ها  توزیع  در  توسط GPS، کمک کننده 
پراکندگی جمعیت، توزیع نیروی انسانی و آمبوالنس ها 
و درنهایت مدیریت آنالین و لحظه به لحظه  مأموریت ها 

تحت نظر واحد کنترل کیفیت است.
اورژانس  که  موضوع  این  به  اشاره  با  یاری  علی  مهدی 
اجرای  در  پیش قدم  مراکز  جزء  همیشه  فیروزآباد 
طرح های جدید و نوین بوده است گفت: امروز یک روز 
راه اندازی  با  است چراکه  فیروزآباد  اورژانس  برای  مهم 
مرکز  سابقه خوب  و  به عملکرد  توجه  با  و  این سیستم 
اورژانس فیروزآباد در اجرای طرح های پیشین، این مرکز 
از  مناسب  استفاده  و  اجرا  در  برتر  مراکز  می تواند جزء 
کل  سطح  در  همچنین  و  فارس  استان  در  نرم افزار  این 

کشور باشد.
بی دریغ  از زحمات  فیروزآباد در آخر  اورژانس  مسئول 
و حمایت های همه جانبه دکتر محمدجواد مرادیان رئیس 
و  فارس  استان  پزشکی  فوریت های  و  مدیریت  مرکز 
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  چگینی  خدابخش  دکتر 

شهرستان در اجرای این طرح  تشکر و قدردانی کرد.

مرودشت

 بازدید سرزده سرپرست 
 شبکه بهداشتی، درمانی

و آموزشی مرودشت از مرکز 
جامع سالمت سیدان

شهرستان  آموزشی  و  درمانی  بهداشتی،  شبکه  سرپرست 
به صورت  ارائه خدمات،  باهدف بررسی روند  مرودشت، 

سرزده از مرکز جامع سالمت شهر سیدان بازدید کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 
این  سرپرست  مرودشت،  آموزشی  و  درمانی  بهداشتی، 
خدمات  مجموعه  از  نظارتی  بازدیدهای  ادامه  در  شبکه 
سالمت در شهرستان، از مرکز جامع سالمت سیدان بازدید 
و ضمن بررسی راهکارهای توسعه خدمات در این مرکز، 
از نزدیک بر نحوه فعالیت ها و ارائه خدمات به مراجعین 

این مرکز، نظارت کرد.
دکتر مجید اکبرزاده هدف از این بازدید را بررسی نحوه 
عنوان  پوشش  تحت  جمعیت  به  بهداشتی  خدمات  ارائه 
کرد و افزود: جمعیت شهر و حاشیه شهر پس از اجرای 
طرح تحول سالمت حوزه بهداشت، مراقبت های بهداشتی، 

درمانی مصوب را به صورت فعال دریافت می کنند.
پانسمان،  و  تزریقات  واحدهای  از  بازدید  این  در  او 
اتاق های احیای قلبی و ریوی، معاینه پزشک، دندانپزشکی 

بازدید به عمل آورد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان ضمن تشکر از زحمات 
کارکنان این مرکز به بررسی مشکالت و موانع موجود 
قول  مرکز،  این  در  بیماران  به  خدمات  بهتر  ارائه  در 
مساعد جهت همکاری درخصوص برطرف نمودن مسائل 
و مشکالت موجود به خصوص در حیطه خدمت رسانی به 

بیماران طرح پزشک خانواده را دادند.
در حاشیه این بازدید سرپرست شبکه بهداشتی، درمانی و 
آموزشی مرودشت از مرکز در حال ساخت درمان بستر 

این شهر بازدید کرد.

استان بوشهر
بوشهر

بوشهریها:
 تا رفع بحران 

 کرونا از میهمان نوازی 
معذوریم 

 

 
با  بوشهر  استان  مسئوالن  و  مردم  ایرنا  گزارش  به 
رفع  تا  خواستند  آنان  از  خود  هم وطنان  از  عذرخواهی 
بیماری  این  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  و  کرونا  خطر 
در  زیرا  نکنند  مسافرت  استان  این  به  سراسر کشور  در 
آیین  و  رسم  نمی توانند  اضطراری  و  بحرانی  شرایط  این 
خطه  گرم  خون  مردم  این  فرهنگ  که  میهمان نوازی 

جنوب است را به جا آورند.
بوشهری ها همچنین به هم وطنان قول دادند که بالفاصله 
پس از عادی شدن شرایط بهداشتی و برچیده شدن بساط 
ویروس کرونا از سراسر کشور همچون سال های گذشته 
با همه دارایی ها و توانایی های مادی و معنوی در پذیرا و 

خدمت مسافران و گردشگران خواهند بود. 
مطلوب،  و  معتدل  آب وهوای  به  توجه  با  بوشهر  استان 
طبیعی  آثار  و  و کوه های سرسبز  زیبا، دشت ها  سواحل 
و  اسفند  بهمن،  ماه های  در  به ویژه  ساالنه  تاریخی  و 
نقاط  از  گردشگر  و  مسافر  میلیون ها  پذیرای  فروردین 
خرید  برای  نیز  آنها  از  بخشی  که  است  کشور  مختلف 
بازارهای تجاری بندرهای این کشور  به ویژه گناوه،  از 
دلوار، کنگان، عسلویه و غیره به این استان سفر می کنند 
و بوشهری ها نیز به رسم و فرهنگ میهمان نوازی به خوبی 
هرسال  بوشهر  دلیل  همین  به  می کنند  میزبانی  آنان  از 
اقامت  مدت  و  نوروزی  گردشگری  برتر  استان های  از 

مسافران در کشور است. 
ویروس  شیوع  به  توجه  با  امسال  بوشهر  استان  مردم  اما 
بیماری کرونا در کشور و آلوده شدن ده ها نفر و فوت 
همه  توصیه های  و  ویروس  این  به  مبتالیان  از  شماری 
مسئوالن، پزشکان و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی کشور مبنی بر رعایت نکات بهداشت 
فردی و جمعی، تعطیلی تمامی مراکز آموزشی، لغو همه 
همایش ها  تجمع ها،  اجتماعی،  و  فرهنگی  برنامه های 
ماندن  خانواده ها  و  مردم  به  تأکید  و  کشور  در  غیره  و 
در خانه و خودداری از مسافرت و خروج از منزل برای 
پیشگیری از شیوع بیشتر این ویروس در همه جای کشور 
از هم وطنان خواستند تا این توصیه ها را جدی بگیرند و با 
همکاری همگانی به مقابله با کرونا ویروس بروند و آن 

را شکست دهند.
آنان گفتند: این خواهش و درخواست آنان از هم وطنان 
برای خودداری از مسافرت به این استان در شرایط خاص 
بهداشتی کشور در راستای مسئولیت پذیری آنان و کمک 
به مسئوالن و مشارکت مسئوالنه برای کنترل شیوع این 
بیماری و کاهش تلفات جانی و هزینه های مالی جامعه در 

این وضعیت اقتصادی است.    
هرمزگان  فارس،  به ویژه  استان ها  از  شماری  هم اکنون 
دارند درگیر  قرار  بوشهر  و خوزستان که در همسایگی 
ورود  نیز  دریا  سمت  از  و  هستند  کرونا  ویروس 
پهلو  استان  این  بنادر  در  امارات  مبدأ  از  شناورهایی که 
و  زمینی  نشده  کنترل  ورودی های  با  همراه  می گیرند 
هوایی موجی از نگرانی ها را در بین شهروندان بوشهری 

ایجاد کرده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج
استاندار:

 هیچ موردی از ابتال به کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد 

مشاهده نشده است 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیچ موردی از ابتال 
وجود  استان  این  در  تاکنون  ویروس  کرونا  بیماری  به 
نداشته و آزمایش بیمارهای مشکوک از لحاظ داشتن این 

بیماری منفی بوده است.
شورای  نشست  در  کالنتری  حسین  ایرنا،  گزارش  به 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  بحران  مدیریت  هماهنگی 

یاسوج اظهار داشت: این موضوع به هیچ وجه دلیل مراقبت 
نکردن الزم از سوی مردم استان برای پیشگیری از بیماری 

کرونا ویروس نیست.
وی افزود: سه نفر در کهگیلویه و بویراحمد مشکوک به 
بیماری کرونا ویروس بودند که جواب آزمایش های آنها 

منفی بوده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مردم این استان 
باید برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس به هشدارها 
و  بهداشت  متولیان حوزه  از سوی  ارائه شده  تذکرهای  و 
به آنها عمل  درمان کشور و استان توجه جدی داشته و 

کنند.
بویراحمد  و  مردم کهگیلویه  نباید  عنوان کرد:  کالنتری 
برخی  یا  مجازی  فضای  در  شده  مطرح  شایعه های  به 
کرونا  بیماری  مورد  در  استان  این  خبری  سایت های 

ویروس توجه داشته باشند. 
وی ابراز داشت: اطالعات و اخبار صحیح در مورد بیماری 
منابع  از  باید  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ویروس  کرونا 

موثق ازجمله خبرگزاری ها و صداوسیما دریافت شود.
منفی  نکته  دو  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
انتقال و جو  باالی  بیماری کرونا ویروس شامل سرعت 

روانی به وجود آمده ناشی از آن در جامعه است.
کالنتری اظهار داشت: بر اساس اعالم متخصصان امر ۸۰ 
به  نیاز  بدون  ویروس  کرونا  بیماری  به  مبتالیان  درصد 
پزشک بهبود می یابند، ۲۰ درصد از افراد درگیر نیازمند 
درمان هستند و تنها دو درصد مبتالیان در معرض خطر 

مرگ قرار دارند.
دقیق  به موقع،  بخشی  آگاهی  و  اطالع رسانی  افزود:  وی 
در کهگیلویه  ویروس  بیماری کرونا  مورد  در  شفاف  و 
استان  این  مردم  بین  روانی  آرامش  ایجاد  و  بویراحمد  و 

ضروری است.

گچساران
دادستانگچساران:

درباره انتقال ویروس کرونا 
از طریق کارگران چینی در 
گچساران نگرانی وجود ندارد

دادستان گچساران گفت: با توجه به اینکه از ابتدای بروز 
بیماری کرونا نیروهای انسانی چینی شاغل در سد در حال 
نگرانی  شده اند  ممنوع الخروج  گچساران  شیر  چم  ساخت 

بابت انتقال ویروس کرونا توسط این افراد وجود ندارد.
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بازیار  حمزه  امیر 
داشت: در این مورد شخصًا ورود کرده ام و تا اطالع ثانوی 

کارگران حق خروج از کشور را ندارند.
گچساران  غیرمجاز  قهوه خانه های  پلمپ  از  همچنین  وی 
انتشار  از  پیشگیری  باهدف  انتظامی  نیروی  مشارکت  با 

ویروس کرونا خبر داد.
بازیار افزود: یا هدف پیشگیری از انتشار این ویروس با 
همکاری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران 

، اقدام به پلمپ قهوه خانه های غیرمجاز شده است.
در  اصناف  و  مردم  همکاری  از  قدردانی  ضمن  بازیار 
که  کرد  توصیه  کرونا  ویروس  انتشار  از  پیشگیری 
برای  سراها  قلیان  و  کافی شاپ ها  مشاغلی چون  صاحبان 
همکاری  قضایی  دستگاه  و  پلیس  با  مردم  سالمتی  حفظ 

کنند.
شهرستان  در  کرونا  ویروس  از  موردی  هیچ  تاکنون 

گچساران شناسایی نشده است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت و درمان حدود یک صد 
نفر در کشور به طور قطعی به کرونا مبتال شده اند که از 

این تعداد ۱۶ نفر فوت کرده اند.
کرونا  تاکنون در بیش از ۳۰ کشور جهان مشاهده شده 

است.

استان خوزستان

اهواز

عضوشورایکالنشهراهواز:

 مشکالت اهواز 
را شناسایی و برای رفع آن 

برنامه ریزی کنید
منتخب  نمایندگان  گفت:  اهواز  کالن شهر  شورای  عضو 
مجلس منتظر راه اندازی مجلس نمانند و مشکالت این شهر را 

شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی قنواتی در جلسه علنی 
شورای کالن شهر اهواز اظهار کرد: مردم ایران همیشه نشان 
به  و  پیداکرده اند  حضور  درصحنه ها  بصیرت  با  که  دادند 
درخواست رهبر انقالب لبیک گفتند و حماسه ای دیگری را 

با حضور خود در انتخابات خلق کردند.
و  انقالب  تراز  در  مجلسی  یازدهم،  مجلس  اینکه  بابیان  وی 
ایران خواهد بود، افزود: امید می رود نمایندگان جدید مجلس 
ناکارآمدی های  ترمیم  برای  را  درستی  ریل گذاری  بتوانند 
گام های  اقتصادی  و  اجتماعی  معیشتی،  مشکالت  مدیریتی، 

مؤثر بردارند.

اهواز  بیان کرد: شورای شهر  اهواز  عضو شورای کالن شهر 
با  همکاری  هرگونه  برای  آمادگی  محلی  پارلمان  به عنوان 

نمایندگان منتخب اعالم می کند.
مشکالت  درخصوص  منتخب  نمایندگان  به  خطاب  قنواتی 
از  مزمنی  مشکالت  اهواز  شهر  گفت:  اهواز  شهر  موجود 
قبیل فاضالب اهواز، قطار شهری اهواز، پرداخت نشدن حق 
چند  حاشیه نشینی  وابسته،  صنایع  و  نفت  توسط  آالیندگی 
صدهزارنفری و ناوگان پیر و فرسوده اتوبوس رانی دارد که با 
ورود جدی و پیگیری و حمایت نمایندگان اهواز در مجلس 

شورای اسالمی حل خواهد شد.
قومیت ها،  بین همه سالیق،  هم افزایی  و  وی گفت: وحدت 
جناح ها و نخبگان و مردم است که می تواند به توسعه یافتگی 

برسد.
نمایندگان جدید  اینکه  بابیان  اهواز  عضو شورای کالن شهر 
نمانند  اعتبارنامه ها  تأیید  و  یازدهم  مجلس  تشکیل  منتظر 
اپیدمی  کرد:  بیان  کنند،  آغاز  را  کار  امروز  همین  از  و 
بسیاری  اضطراب  و  نگرانی  موجب  امروز  ویروس  کرونا 
اول  صف  به عنوان  شهرداری  و  است  شده  شهروندان  از 
و  بهداشت  تأمین  درخصوص  شهروندان  به  خدمت رسانی 

سالمت عمومی به هیچ وجه مسامحه نکند.
وی بابیان اینکه ناوگان اتوبوس رانی، آتش نشانی و خدمات 
شهری به روز، ضدعفونی و در برابر این بیماری مقاوم شوند؛ 
نیروهای  و  کارمندان  به  بهداشتی  نکات  باید  کرد:  عنوان 
نیز  فرهنگی  در حوزه  و  داده شود  خدمات شهری آموزش 

نکات پیشگیرانه ترویج شود.

عضوشورایکالنشهراهواز:
 آبفای اهواز 

به تعهدات خود عمل نکرده 
است

درزمینه  اهواز  آبفای  گفت:  اهواز  کالن شهر  شورای  عضو 
»دفع آب های سطحی« به تعهدات خود عمل نکرده است.

علنی  جلسه  در  حاجتی  فتح اهلل  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شورای کالن شهر اهواز با تشکر از حضور مردم انقالبی ایران 
اسالمی برای حضور در انتخابات، اظهار کرد: مردم با حضور 

خود صحنه های زیبایی را خلق کردند.
اساسی ترین  از  یکی  فاضالب  و  اینکه آب  به  اشاره  با  وی 
مشکالت و معضالت مردم شهر اهواز است، بیان کرد: این 
روزها اداره کل آب و فاضالب با مدیریتی دستپاچه و فاقد 
برنامه ریزی برای بهبود وضعیت به سر می برد و این اداره باید 

برنامه دقیق تری را برای برون رفت از این بحران ارائه کند.
مدیریت  این  کرد:  تصریح  اهواز  کالن شهر  شورای  عضو 
اکنون حتی ظرفیت شنیدن انتقاد را ندارد و منتقدان خود را 
به دادگاه می کشاند جایز نیست بر صندلی مدیریت بنشینند.

و  بهداشت  حوزه  مسئوالن  که  درزمانی  کرد:  بیان  حاجتی 
دست ها  شست وشوی  درخصوص  مستمر  به صورت  سالمت 
برخی  مردم  می دهند  هشدار  کرونا  ویروس  با  مقابله  برای 

مناطق شهر اهواز در تأمین آب شرب دچار مشکل هستند.
کرد:  عنوان  اهواز،  در  آب  قطعی  افزایش  به  اشاره  با  وی 
روز  در  ساعت   ۱۲ تا  شرب  آب  شهر  این  نقاط  برخی  در 
قطع است و مدیران آب و فاضالب اهواز نیز پاسخ درستی 

نمی دهند.
و  آب  شرکت  اینکه  بابیان  اهواز  کالن شهر  شورای  عضو 
خود  تعهدات  به  همچنان  گذشته  آب گرفتگی  از  فاضالب 
عمل نکرده است، عنوان کرد: بر اساس تعهدات این شرکت 
فرهنگ  خیابان  نبش  زند  خیابان  سپتیک  ایستگاه  بود  بنا 
تاکنون  که  شود  اضافه  ایستگاه  آن  به  نیز  پمپی  و  اصالح 

اقدامی صورت نگرفته است.
مشعلی  کوی  فاضالب  خط  بود  بنا  همچنین  گفت:  حاجتی 
به کالکتور متصل شود که این اتصال در حد شعار و وعده 

باقی مانده است.
عضو شورای کالن شهر اهواز از دیگر تعهدات شرکت آب و 
فاضالب اهواز به تعمیر و راه اندازی پمپ های کنسولی پیچی 

در ایستگاه پیچ وار منطقه ۸ اشاره کرد و افزود: همچنین بنا 
بود لوله گذاری خط هزار در بلوار معلم ایجاد شود که نه تنها 
این شرکت  توسط  نیز  خیابان ها  بلکه  نشده  محقق  مهم  این 
کرده  مواجه  مشکل  با  رفت وآمد  در  را  مردم  و  زده  شخم 

است.

استان هرمزگان
 

بندرعباس

شهرداربندرعباس:
ضدعفونی اماکن و ناوگان 

حمل ونقل عمومی 
بندرعباس

شهردار بندرعباس از ضدعفونی اماکن و ناوگان حمل ونقل 
عمومی شهر به منظور پیشگیری از بیماری ویروسی کورونا 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس امینی زاده در جلسه ستاد 
مدیریت بحران شهرداری که با موضوع اقدامات الزم جهت 
پیشگیری از بیماری کورونا برگزار شد، اظهار کرد: با توجه 
مورد  یک  مشاهده  کشور،  سطح  در  بیماری  این  شیوع  به 
مثبت در استان هرمزگان و همچنین ضرورت انجام اقدامات 
پیشگیرانه، تشکیل جلسات مرتبط در دستور کار قرارگرفته 

است.
وی با اشاره به تصمیم گیری در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه، 
افزود: از فردا چهارشنبه هفتم اسفندماه، کلیه پارک های بادی 
تا  بندرعباس  بوستان های  تمام  در  بازی  وسایل  و  کودکان 

اطالع ثانوی تعطیل است.
اتوبوس ها،  ضدعفونی  و  شست وشو  از  بندرعباس  شهردار 
و  حمام ها  پرجمعیت،  عمومی  مجتمع های  تاکسی ها، 
و  بازارها  پرتردد،  معابر  عمومی،  بهداشتی  سرویس های 
داد  خبر  غیره  و  شهرداری  مدیریت  تحت  بازارچه های 
و  بحران  مدیریت  نیروهای  توسط  اقدامات  این  گفت:  و 

آتش نشانی شهرداری از بامداد امشب آغاز می شود.
سایر  مسافرین  از  تعدادی  حضور  به  اشاره  ضمن  امینی زاده 
تصریح  اخیر،  روزهای  طی  بندرعباس  در  کشور  شهرهای 
کرد: تمامی چادرهای این مسافرین از سطح شهر و بوستان ها 

به یک بوستان )خلیج فارس( منتقل می شود.
پایانه های  ضدعفونی  از  نیز  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
مسافربری خبر داد و گفت: تبلیغات و اطالع رسانی عمومی 
در سطح شهر برای آگاهی بخشی بیشتر به عموم شهروندان 

نیز در دستور کار قرارگرفته است.

پارسیان
معاونتولیداتگیاهیجهادکشاورزی

هرمزگان:
 مشاهده هجوم ملخ ها 
به زمین های کشاورزی 

شهرستان پارسیان

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: از 
دوم اسفند ۲۰ هکتار زمین کشاورزی در شهرستان پارسیان 

برای مقابله با ملخ ها سم پاشی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ترابی بابیان اینکه هجوم 
ملخ ها به زمین های کشاورزی شهرستان پارسیان اول اسفندماه 
از  هکتار   ۸۰۰ تا   ۷۰۰ ملخ ها  هجوم  افزود:  است،  دیده شده 

زمین های کشاورزی شهرستان پارسیان مشاهده شده است.
وی با اشاره به اینکه ستاد بحران در استان هرمزگان چهارم 
اسفندماه برای مقابله با این آفت تشکیل شده است، تصریح 
پایان  از  پس  ملخ ها  هجوم  احتمالی  خسارت  میزان  کرد: 

سم پاشی اعالم می شود.
ترابی ادامه داد: ۱۵ گروه دیده بان و ۱۵ گروه سم پاش کار 
مبارزه با ملخ های صحرایی را در غرب هرمزگان با مرکزیت 

شهرستان پارسیان بر عهده دارند.
هرمزگان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون 
ملخ های  حمله  جدید  موج  با  جدی  مقابله  برای  کرد:  اظهار 
صحرایی به مزارع و باغ ها، مراتع و جنگل ها نیاز به همکاری 

همه جانبه همه دستگاه های اجرایی است.
وی اضافه کرد: نخستین دسته ملخ های مهاجر صحرایی در 
توابع  از  نخیلو  بندر  در  پارسال  بهمن ماه  چهارم  هرمزگان 
بندرلنگه در غرب هرمزگان گزارش شد این ملخ ها به علت 
نبود بارش و غذای کافی در سواحل دریای سرخ و عربستان 
به مناطق مختلف ازجمله یمن، عمان و ایران مهاجرت کردند.
به  ملخ  آفت  ورود  از  گزارش  دومین  داشت:  اظهار  ترابی 
هرمزگان دوم اسفندماه سال گذشته از بخش سندرک میناب 
واقع در شرق این استان )در فاصله ۴۵۰ کیلومتری از کانون 
با عبور از کشور  اول در بندرلنگه( دریافت شد این ملخ ها 
عمان، دریای عمان و سواحل مکران وارد خاک ایران شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم اعالم کرد که تاکنون حتی یک مورد مشکوک کروناویروس جدید هم به مراکز درمانی این شهرستان 
مراجعه نداشته است. 

دکتر محمد رحمانیان در گفت وگو با ایسنا، ضمن تأکید بر لزوم پرهیز از قبول و بازنشر شایعات از سوی مردم خصوصًا در فضای مجازی، گفت: 
در شهرستان جهرم، تدابیر الزم اندیشیده شده و تیم های بهداشتی و درمانی نیز در آمادگی کامل هستند. او با اشاره به اینکه تمام موارد از سوی کادر 
بهداشتی و درمانی شهرستان جهرم، پایش دقیق می شود، گفت: مهم ترین نکته در مقابله با این بیماری، توجه به بهداشت فردی، خصوصًا شست وشوی 
دائم دست ها و پرهیز از لمس صورت توسط شهروندان است. رحمانیان با تأکید بر اینکه شهروندان با مراعات کامل راهکارهای پیشگیرانه، از ابتالی 
خود و دیگران به بیماری های مختلف واگیردار به ویژه کرونا ویروس جدید، ممانعت خواهند کرد، گفت: شهروندان با توجه به اینکه در طول روز به 

شکل مکرر در حال لمس اشیا مختلف هستند، باید حتمًا به شکل مکرر دست ها را با آب و صابون شست وشو دهند.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیشهرستانجهرم:
جهرم تاکنون مورد مشکوک کرونا نداشته است


