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معاون علوم پزشکی جهرم خبرداد؛
کشف چهار هزار کیلو 

مواد غذایی غیر بهداشتی 
ازابتدای شیوع کرونا در جهرم

 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: ۲۲۶ 
مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در جهرم از ابتدای شیوع 

کرونا ویروس پلمپ شده است.
جمع  در  ارجمند  مجید  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران گفت: از اسفندماه سال ۹۸ تاکنون از ۱۲ هزار 
و ۸۵۶ بازدیدی که کارشناسان بهداشت محیط از مراکز 
تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در شهرستان داشته اند 
معدوم  و  کشف  غذایی  مواد  کیلوگرم   ۵۸۲ و  هزار   ۴

شده است.
در  ویروس  کرونا  شیوع  دلیل  به  افزود:  ادامه  در  وی 
از  دانشگاه  محیط  بهداشت  نظارت کارشناسان  شهرستان 
مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی بیش ازپیش بوده 
 ۵۱۲ مراکز  این  از  انجام شده  بازرسی های  در  که  است 
بهداشتی صادرشده  اصول  رعایت  عدم  دلیل  به  اخطاریه 

است.
ارجمند اضافه کرد: از این ۵۱۲ اخطاریه صادرشده برای 

این مراکز ۲۲۶ مورد از آن ها پلمپ شده است.
وی بیان کرد: همچنین ۱۱۰ بازرسی از کارخانه های تهیه 
کارشناسان  سوی  از  شهرستان  در  غذایی  مواد  توزیع  و 
کنترل  جهت  و  گرفته  دانشگاه صورت  محیط  بهداشت 
کووید ۱۹، ۸۵ دستورالعمل های بهداشتی صادرشده است.

الرستان

 افزایش بهبودیافتگان 
از بیماری کرونا در شهرستان های 

الر، خنج و اوز 
سرپرست روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان 
از افزایش بهبودیافتگان بیماری کرونا در شهرستان های 

الر، خنج و اوز خبر داد.
اُسروش سرپرست روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  الرستان 
باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اظهار کرد: هیچ مورد 
مثبتی از ابتال به کرونا در روز گذشته در شهرستان های 

الرستان، خنج و اوز ثبت نشد.
در  کرونا  بیماری  از  بهبودیافتگان  مجموع  داد:  ادامه  او 
مورد   ۱۶۸ به  نیز  اوز  و  خنج  الرستان،  شهرستان  سه 

افزایش یافته است.
سرپرست روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان 
تصریح کرد: مجموع کل مبتالیان کووید ۱۹ در الر ۱۶۰ 

مورد بوده و ۲ نفر فوت شده اند.
اُسروش اضافه کرد: تعداد مبتالیان کرونا در اوز نیز تا 

دیروز ۱۱۶ مورد بوده و یک نفر فوت شده است.
او افزود: همچنین مجموع کل مبتالیان کرونا در خنج ۸۵ 

نفر بوده و فوتی نداشته اند.
دیگر  ویروس های  از  بسیاری  همانند  کرونا  ویروس 
از چربی طبیعی( دارد که  لیپید )نوعی  از جنس  بدنه ای 
از بین می رود. برای همین شستن دست  با مواد شوینده 
و صورت و وسایل با مواد شوینده مثل صابون و یا مواد 

ضدعفونی کننده، ویروس را از بین می برد.

خرامه

 اجرای طرح اتالف 
موش های صحرایی و النه کوبی 

در خرامه 
هدف  با  گفت:  خرامه  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
اتالف  طرح  مرحله  نخستین  سالک،  بیماری  کنترل 

موش های صحرایی و النه کوبی در خرامه انجام شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 
شبکه  رئیس  دانش   مصطفی  خرامه،  شهرستان  بهداشت 
بهداشت و درمان خرامه با اشاره به ضرورت توجه به خود 
مراقبتی از سوی مردم برای پیشگیری از بیماری سالک 
بیان کرد: اجرای این طرح با توجه به شروع فصل گرما، 
و  شناسایی  هدف  با  و  سالک  پشه  شدن  زیاد  و  شیوع 
اتالف موش های صحرایی در کانون های تکثیر پشه ناقل 

بیماری سالک در مناطق مختلف شهرستان خرامه و بخش 
کربال اجرا شده است.

با  مبارزه  مسئول  کارشناس  خسروانی  اله  حجت 
بیماری های واگیر شبکه بهداشت و درمان خرامه نیز در 
خصوص بیماری سالک تصریح کرد: بیماری لیشمانیوز 
مشترک  بیماری های  مهمترین  از  یکی  )سالک(  جلدی 
منطقه  در  بومی  به صورت  که  بوده  حیوان  و  انسان  بین 
این  مخزن  به عنوان  صحرایی  جوندگان  و  دارد  وجود 
الزم  بیماری  کنترل  برای  که  می شوند  شناخته  بیماری 

است طرح جونده کشی در مناطق آلوده انجام شود.
در  سم  به  آغشته  طعمه  برنامه،  این  در  داد:  ادامه  او،   
از  پس  و  تحویل  حاضر  نیروهای  به  دربسته،  سطل های 
بهداشت  شبکه  نظارت  با  گروه ها  تقسیم بندی  و  توجیه 
کشاورزی،  جهاد  فرمانداری،  مشارکت  با  و  درمان  و 
شهرستان  شهرداری  کربال،  بخش  و  مرکزی  بخشداری 
خرامه و سلطان شهر، دهیاران و بهورزان شهرستان، این 

طرح اجرا شد.
طرح،  این  اجرای  چارچوب  در  افزود:  خسروانی 
با  اطالع رسانی  و  آموزش  شامل  تکمیلی  فعالیت های 
برگزاری نشست های آموزشی برای عموم مردم و توزیع 
بسته های آموزشی با مشارکت شبکه بهداشت و درمان و 

جهاد کشاورزی انجام شده است.

استان بوشهر
رئیس پلیس بوشهر: 

شناسایی ۳۰ انتشاردهنده اخبار 
جعلی کرونا در فضای مجازی 

استان بوشهر

انتشاردهنده اخبار  نفر  رئیس پلیس استان بوشهر گفت: ۳۰ 
دادسرا  روانه  بوشهر  استان  مجازی  فضای  در  کرونا  جعلی 

شدند.
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  واعظی  خلیل  سردار 
داشت: ۱۹۰ نفر از کاربران فضای مجازی در استان بوشهر 

در عرصه انتشار مطالب ویروس کرونا توجیه شدند.
وی تصریح کرد: ۷۵ نفر از مدیران کانال ها و سایت ها که 
درباره  مجازی  فضای  در  واقع  اخبار خالف  انتشار  به  اقدام 
ویروس کرونا کرده بودند پلیس فتای استان بوشهر به این 

مدیران تذکر الزم ارائه کرد.
 ۲۴ به صورت  فتا  پلیس  افزود:  بوشهر  استان  پلیس  رئیس 
ساعته با تشکیل تیم های رصد، کار بررسی سایت ها و فضای 

مجازی را بر عهده دارد.
افزود:  به دادسرا خبر داد و  افراد متخلف  از احضار  واعظی 
از  نفر   ۳۰ بوشهر  استان  فتای  پلیس  مأموران  تالش  با 
انتشاردهندگان شایعات در خصوص ویروس کرونا در فضای 

مجازی استان بوشهر شناسایی و تحویل دادسرا شدند.
دهندگان  منتشر  و  شایعه سازان  با  برخورد  بر  تأکید  با  وی 
با  خبرهای کذب در راستای هراس و نگرانی مردم گفت: 
تالش مأموران پلیس فتای بوشهر ۳۰ نفر از انتشاردهندگان 
شایعات ویروس کرونا در فضای مجازی شناسایی و تحویل 

دادسرا شدند.
واعظی با تأکید بر برخورد با بر هم زنندگان اذهان و تشویش 
افکار عمومی اظهار داشت: استان بوشهر در عرصه مدیریت 
آرامش  زنندگان  هم  بر  که  است  کرده  عمل  موفق  کرونا 

مردم در عرصه کرونا ویروس تحت تعقیب قرار می گیرند.
تمامی  شبانه روز  در  استان  فتای  پلیس  اینکه  بیان  با  وی 
پایش  و  رصد  را  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضاهای 
می کند افزود: کسانی که بخواهند در عرصه ویروس کرونا 
در بین مردم تشویش و نگرانی ایجاد کنند بدون شک تحت 

تعقیب قرار می گیرند.
به پایش و رصدهای  اشاره  با  استان بوشهر  انتظامی  فرمانده 
و  کانال ها  در  مطالب  و  خبرها  انتشار  بررسی  و  سایبری 
اینستاگرام خاطرنشان کرد:  و  واتساپ  تلگرامی،  گروه های 
امنیت روانی  به  اذهان عمومی و خدشه وارد شدن  تشویش 
متخلفان  با  و  از طریق فضای سایبری جرم محسوب  جامعه 

برخورد می شود.

۱۰ درصد دانش آموزان استان 
بوشهر در امتحانات حضوری 

شرکت می کنند
دانش آموزان  تعداد  بوشهر  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
به  توجه  با  گفت:  و  دانست  نفر  هزار   ۲۴۰ را  استان  این 
به صورت  دوازدهم  و  نهم  پایه های  امتحانات  برگزاری 
حضوری ۱۰ درصد دانش آموزان با رعایت پروتکل بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی در این آزمون شرکت می کنند.
علیمراد کرمی  در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با 

بیان اینکه امتحان پایه های نهم و دوازدهم به صورت حضوری 
در مدارس استان بوشهر آغازشده است اظهار داشت: در این 
راستا تمام مدارس و تجهیزات مدارس و فضای امتحانی علیه 

ویروس کرونا ضدعفونی شده است.
اینکه داشتن ماسک و دستکش برای برگزاری  بیان  با  وی 
امتحان پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری الزامی است 
از  اعم  امتحان  این  برگزاری  دست اندرکاران  تمامی  گفت: 
معلم، ناظر، دیگر دست اندرکاران و دانش آموزان باید پوشش 

ماسک و دستکش داشته باشند.
اینکه  بیان  با  بوشهر  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
آغازشده  از ششم خردادماه  اول  متوسطه  نهم  پایه  امتحانات 
است افزود: از 240 هزار دانش آموز استان بوشهر 10 درصد 
و  نهم  پایه  پسر  و  دختر  دانش آموز  هزار   24 تعداد  به  آن 

دوازدهم در آزمون پایانی شرکت دارند.
دانش آموزان،  تجمع  از  جلوگیری  کرد:  اضافه  کرمی 
امتحانی،  حوزه های  روزانه  کردن  ضدعفونی  و  گندزدائی 
تهویه مناسب در حوزه های امتحانی، تهیه ماسک و دستکش 
برای دانش آموزان، افزایش فاصله صندلی های آزمون و آگاه 
اقداماتی  مهمترین  از  آزمون  برگزارکنندگان  برای  بخشی 
انجام شده  دانش آموزان  سالمت  حفظ  راستای  در  که  است 

است.
برگشت  از  غیردولتی  مدارس  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
شهریه های غیردرسی این مدارس خبر داد و بیان کرد: مدارس 
غیردولتی 5 ماه خدمات تحصیلی ارائه کرده اند و در مدتی که 
مدارس به سبب کرونا تعطیل اعالم شد شهریه های غیردرسی 

به مدت 2 ماه به دانش آموزان برگشت داده می شود.
هزینه  برگشت  بوشهر  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
فوق برنامه، سرویس مدارس و تغذیه که واحدهای آموزشی 
این  ازجمله  را  کرده اند  دریافت  را  آن  شهریه  غیردولتی 
به  اکنون  کرد:  تأکید  و  دانست  برگشتی  هزینه های 
تمامی  و  شده  داده  برگشت  شهریه ها  این  خانواده ها  برخی 
دریافت  برای  می توانند  غیردولتی  مدارس  دانش آموزان 

شهریه یاد شده اقدام کنند.
سال  شروع  قبل  تا  دریافتی  مبلغ  اینکه  به  اشاره  با  کرمی 
جدید به خانواده ها برگشت داده می شود گفت: اداره ارزیابی 
عملکرد و اداره مشارکت های مردمی نیز برای رسیدگی به 
شکایات اولیاء دانش آموزان به منظور شهریه دریافتی مدارس 

غیرانتفاعی در نظر گرفته شده است.

دشتستان

۵۴۰ هکتار مراتع کوهستانی 
دشتستان درآتش سوخت

با  گفت:  بوشهر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بررسی نقشه های ماهواره ای و پایش محیطی مشخص شد در 
آتش سوزی هفته جاری منطقه دهرود شهرستان دشتستان این 

استان ۵۴۰ هکتار از مراتع کوهستانی سوخته است.
غالمرضا منتظری در گفت وگو با ایرنا افزود: از این میزان 
۶۰ هکتار مشجر و دارای پوشش درختی بوده است به همین 
و  یک  بوته ای  و  مرتعی  گونه های  به  خسارت  عمده  دلیل 
چندساله مثل بهمن، گون و تنگرس وارد شده و درختان بنه، 
بادام، کلخنگ، انجیر کوهی و شیر بادام خسارت قابل توجهی 

ندیده است.
آتش سوزی  مسئوالن  همت  و  مردم  بااراده  کرد:  بیان  وی 
از چهار شبانه روز  بعد  بوشهر در زمان حاضر  مراتع دهرود 

به طور کامل مهار و خاموش شد.
گفت:  بوشهر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
عصر  از  که  دشتستان  شهرستان  دهرود  منطقه  آتش سوزی 
کامل  به طور  دوشنبه  غروب  بود  شروع شده  گذشته  جمعه 
استمرار  پیوسته  به طور  آتش  مدت  این  در  و  شد  خاموش 
نداشته و چند بار مهار و پس از ساعت هایی دوباره شعله ور 

می شد.
نیروهای  آتش سوزی  شروع  از  اطالع  به محض  افزود:  وی 
بوشهر  استان  و  شهرستان  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان 
به طور ضربتی فراخوان و سازماندهی شدند و جوامع محلی، 
مرتع داران، همیاران طبیعت، شوراهای اسالمی و دهیاری های 
یاری یگان  به  نیز  بسیجی  نیروهای  بوشکان و  ارم و  بخش 

حفاظت منابع طبیعی شتافتند.
منتظری در باره علت اینکه چرا آتش سوزی در همان روز 
امکانات  و  تالش  همه  گفت:  نشد،  مهار  و  کنترل  نخست 
انسانی و فنی بکار گرفته شد اما ویژگی توپوگرافی منطقه، 
باد  وزش  پرتگاهی،  و  تند  شیب  با  بلند  بسیار  عرصه های 
فصل  این  در  گیاهان  متراکم  پوشش  و  گرم  هوای  شدید، 
به دلیل بارندگی های مناسب چند ماه گذشته شرایط را برای 
بود،  بسیار سخت و طاقت فرسا کرده  خاموش کردن آتش 
با  مواردی  در  پشتیبانی  و  تجهیزات  نقل وانتقال  که  طوری 
چهارپایان صورت گرفت، اما به لطف خدا و همت مردم و 
سازماندهی مسئوالن منطقه، آتش در کوتاه ترین زمان ممکن 

مهار شد.
افزود:  بوشهر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
نیروی  نفر   ۲۰۰ از  بیش  آتش  کردن  خاموش  عملیات  در 
انسانی وارد منطقه شد و در مهار آتش مشارکت کردند و 
نیز  بالگرد هالل احمر  فروند  موجود یک  امکانات  کنار  در 

برای نقل وانتقال نیروهای مردمی و تجهیزات اطفای حریق از 
استان هم جوار به منطقه اعزام شد.

طبیعی  منابع  عرصه های  ساکنان   به ویژه  و  مردم  از  وی 
خواست در پیشگیری از بروز چنین حوادثی مشارکت داشته 
باشند و از همه مسئوالن شهرستان، مردم غیرتمند منطقه و 
مناسب  پوشش  و  اطالع رسانی  در  ارتباط جمعی  رسانه های 
خبری عملیات مهار آتش سوزی و آگاهی بخشی به جامعه 
در  آتش سوزی  این  علت  کرد:  بیان  منتظری  کرد.  تشکر 
دست بررسی است اما به احتمال بسیار زیاد عوامل انسانی در 

این حادثه دخیل بوده است.

 

استان هرمزگان
 

بندرعباس
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس:

شهردار هفت سال برای حل 
مشکالت شهری وقت داشت

 با جلسات خصوصی دردی 
از شهر بندرعباس درمان نمی شود

شهردار  گفت:  بندرعباس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  است  شهرداری  رأس  در  که  است  سال   ۷ بندرعباس 
تذکرات زیادی به او داده شده است که بی توجهی ها موجب 
شهردار  از  سؤال  برای  شورا  اعضای  قانونی  حق  از  استفاده 

شده است.
جراره  فاطمه  بندرعباس،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
اسالمی  شورای  جلسه  ششمین  و  هفتاد  و  یک صد  در 
شهردار  از  سؤال  طرح  موضوع  به  اشاره  با  بندرعباس  شهر 
بندرعباس اظهار داشت: نگاه ما این است که شهردار باید در 
جلسه شورای شهر حاضر شود و پاسخگوی سؤاالت مطرح 

شده باشد.
وی افزود: تاکنون تذکرات زیادی به شهردار بندرعباس چه 
اما  است  شده  داده  شفاهی  به صورت  چه  و  کتبی  به صورت 
اختیار  از  شورا  اعضای  نکرده اند  تذکرات  به  توجهی  چون 

قانونی خود برای طرح سؤال از شهردار استفاده کردند.
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در پاسخ به عسکری زاده 
دیگر عضو شورای شهر که خواستار مطرح شدن مشکالت و 
برخی موارد دیگر در جلسات خصوصی شده بود بیان کرد: 
به خاطر جلساتی است که  اینکه مشکالت ما حل نمی شود 
در پشت پرده و به صورت خصوصی توسط افراد برگزار و 

صحبت ها و تصمیماتی گرفته می شود.
بندرعباس  شهرداری  مدیران  انتصاب  در  کرد:  عنوان  وی 
به عنوان  اما  ندارند  دخالت  حق  شورا  اعضای  از  هیچ کدام 
نماینده شورای اسالمی شهر و مردم می توانند موارد را بررسی 
کنند و اگر به هر دلیلی متوجه شدند که انتصاب یک سری 
افراد مشکالتی را برای شهر ایجاد کرده حتمًا باید طبق وظیفه 

قانونی شان تذکر دهند.
جراره تأکید کرد: شخص شهردار 7 سال است که متصدی 
این عنوان است و با توجه به اینکه عمر هر دوره شورا 4 ساله 
است پس 3 سال برای حل مشکالت در جلسات خصوصی 

کافی بوده است.

کیش
مدیر اداره استاندارد کیش:

نداشتن گواهی ایمنی 
ساختمان و آسانسور در کیش 

تأسف بار است
ایمنی  گواهی  نداشتن  گفت:  کیش  استاندارد  اداره  مدیر 
ساختمان و آسانسور در کیش سؤال برانگیز و تاسفبار است.

از  داشت:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  صومعه  سعید 
حدود سال ۱۳۹۳ و تفویض اختیارات منطقه آزاد در حوزه 
اسفندماه  در  مصوبه  آخرین  دریافت  با  درنهایت  استاندارد، 

سال ۹۷ که با پیگیری سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد.
وی با بیان اینکه امروز اداره استاندارد کیش اختیارات یک 
اداره کل استانی را دارد، ادامه داد: استاندارد بر اساس چهار 
محور اصلی »اندازه شناسی«، »تأیید صالحیت«، »ارزیابی« و 
»تطبیق« تعریف و پایه ریزی شده است به طوری که در تمام 

زمینه های زندگی بشری دارای اختیار عمل هستیم.
به گفته وی، در جزیره کیش به منظور تسهیل و تسریع در 
امور، خیلی از اقدامات که قباًل نیازمند مراجعه متقاضیان به 
استان و یا مرکز بود، اکنون بدون بروکراسی های رایج اداری 
در استان ها و بدون هیچ گونه محدودیتی در نوع کاال، امکان 
ترخیص کاال در منطقه و یا برای سرزمین اصلی در این اداره 
فراهم شده است و این تسهیالت، واردات به جزیره یا سرزمین 
اصلی و یا صادرات به خارج از کشور برای هرگونه کاال را 
نیز شامل می شود. صومعه افزود: در حوزه نظارت بر اجرای 
باید  می شود  محسوب  منطقه ای  وظیفه ای  که  نیز  استاندارد 
با اختیارات  برای واحدهای تولیدی و دیگر موارد مشمول، 

اداره در منطقه قابل انجام است.
تفیضات  و  مصوبات  بر  تأکید  با  کیش،  استاندارد  مدیر 
و  کارشناسان  آموزش  گفت:   ۹۷ اسفند  مورخ  شده  داده 
مجوز  دریافت  با  که  بود  مباحثی  از  کیفی  کنترل  مدیران 
صدور گواهینامه آموزش که مورد تأیید اداره کل استاندارد 
استان های کشور بود قابل ارائه شد و دیگر نیازی به فرستادن 
کارشناسان برای گذراندن دوره های الزم به سرزمین اصلی 
امکان  در کیش  دوره ها  این  فارغ التحصیالن  و  ندارد  وجود 

ارائه مدرک و تخصص خود را در سراسر کشور دارند.
مدیر استاندارد کیش، با اشاره به اهمیت توجه به استاندارد 
آسانسورها گفت: یکی از خدماتی که در ساختمان سازی با 
هزینه نه چندان باال انجام می شود اما ایمنی باالیی را می طلبد 
و  ایمنی  هرلحظه  مستقیم  می تواند  که  است  آسانسور  بحث 

سالمت افراد را تأمین یا به خطر بیندازد.
وی افزود: این دستگاه الکتریکال و مکانیکالی است که در 
کل کشور و طی بازرسی ادواری، ایمنی و استاندارد آسانسور 
باید بهره برداران  کنترل و تأیید می شود و بعد از یک سال 
مراکز مسکونی، ایمنی عملکرد را خواستار شوند چراکه در 
غیر این صورت، جبران هرگونه خسارت احتمالی به عهده 

مدیر و مالکین آن ساختمان است.
وی تأکید کرد: در کیش در کلیه مراکز اقامتی مثل هتل ها، 
بازرسی ادواری هر ساله انجام می شود. ولی در مورد بازارها 
ایمنی  گواهی  دارای  همه  جدید  بازارهای  داریم،  بحث  دو 
عملکرد هستند اما در مورد بازارهای قدیمی، هنوز موفق به 
تأکید کرد: طبق مصوبات جدید،  نشده ایم. صومعه  امر  این 
ایمنی  تأیید  گواهینامه  بدون  بیمه  تمدید  حق  بیمه  ادارات 
عملکرد ادواری را ندارند و ساختمان هایی که این بررسی را 

انجام نمی دهند حتی از بیمه هم محروم هستند.

استان خوزستان

اهواز

نخستین سم شناس دارویی 
ایران درگذشت 

دکتر هیبت اهلل کالنتری ، نخستین سم شناس دارویی کشور 
جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروسازی  دانشکده  رئیس  و 

شاپور اهواز درگذشت. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جندی شاپور، این استاد برجسته سم شناسی کشورمان در سال 
1335در شهرستان گتوند متولد شد ودر سال 1354 در رشته 
امتحان اعزام  التحصیل شد و در سال 1356 در  طبیعی فارغ 
به خارج پذیرفته و برای تحصیل در رشته داروسازی راهی 
دانشگاه هندوستان شد. او در سال 1361 در دانشگاه بمبئی 
دوره پی اچ دی داروسازی را گذراند و در سال 1362بورسیه 
سال  در  کشور  علمی  نخبه  این  شد.  جنوبی  کره  دانشگاه 
1368به ایران بازگشت و به عنوان نخستین سم شناس دارویی 
به استخدام دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی  ایران 
اهواز درآمد. تالیف چندین کتاب از جمله سم شناسی نوین 
و ارائه بیش از 70   مقاله در مجالت داخلی و بین المللی از 

جمله تالش های علمی دکتر کالنترهرمزی است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پیامی 
درگذشت رئیس دانشکده داروسازی این دانشگاه را تسلیت 

گفت.

استان کهگیلویه و بویراحمد

 تأسیسات گردشگری 
کهگیلویه و بویراحمد فعالیت 

خود را آغاز می کنند

معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
مکان های  و  تأسیسات  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پروتکل های  رعایت  با  می توانند  استان  این  گردشگری 

بهداشتی، فعالیت خود را آغاز کنند.
جمع  در  حسین زاده  محمد  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
خبرنگاران با بیان اینکه از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون 
همه تأسیسات گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تعطیل بوده 
است، اظهار داشت: همه تأسیسات و مکان های گردشگری 
این استان می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت 
خود را آغاز کنند. وی  افزود: بر اساس تصمیم وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با هماهنگی استانداری 
رستوران ها،  مهمان پذیرها،  هتل ها،  بویراحمد  و  کهگیلویه 
با  گردشگری  اردوگاه های  و  بوم گردی  اقامتگاه های 
 رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند به مردم خدمات دهی 

کنند.
معاون گردشگری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: تیم های 
گذشته،  همچون  گردشگری  مکان های  بر  نظارت  بازرسی 
این  بر  و  بوده  گشت زنی  حال  در  شبانه روزی  به صورت 
مکان ها نظارت می کنند. حسین زاده از جبران خسارات وارد 
شده به مکان های گردشگری در مدت اخیر خبر داد و ابراز 
کرد: دولت بسته های حمایتی ازجمله تسهیالت ارزان قیمت 
پیش بینی کرده که فعاالن بخش گردشگری می توانند از این 

تسهیالت استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تولد نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در خوزستان در سال ۹۹ مشاهده و ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد اشرفی بیان کرد: با پیگیری صورت گرفته در خصوص احیای زیستگاه های گوزن زرد ایرانی در خوزستان، 
۱۷ رأس گوزن زرد ایرانی با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست از استان ایالم به زیستگاه های اصلی و طبیعی خود در خوزستان منتقل شدند و 
انتقال و  پروژه  انجام  از  داد: پس  ادامه  انجام شد. وی  موفقیت  با  و  دفتر حیات وحش سازمان  با حمایت  بهمن ۹۸  انتقال در  خوشبختانه عملیات 
رهاسازی به منظور سنجش صحت و سالمت این گونه باارزش و شاخص خوزستان، برنامه پایش مستمر و دقیق انجام می شود که خوشبختانه در یکی 
از زیستگاه های اصلی و طبیعی استان شاهد تولد نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی بودیم. اشرفی ادامه داد: این گوساله یک ماهه، ماده است و در 

صحت و سالمت کامل بسر می برد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خبر داد؛
تولد نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی خوزستان در سال ۹۹


