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الرستان

 سرمایه گذاری های حاصل
 از موقوفات الرستان، برای این 

شهرستان هزینه می شود

 
گفت:  فارس  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
پروژه های  و  موقوفات  از  حاصل  سرمایه گذاری های 
رفع  برای  الرستان  بزرگ  بازار  ازجمله  موقوفه ای 

مشکالت و توسعه این شهرستان هزینه خواهد شد.
اداره  از روابط عمومی  به نقل  به گزارش روزنامه طلوع 
کل اوقاف و امور خیریه فارس، حجت االسالم سید عباس 
موسوی، در آیین افتتاح بازار بزرگ الرستان اظهار داشت: 
افزوده و میزان سرمایه گذاری های پیش بینی شده  ارزش 
دریافتی  مال االجاره های  ازجمله  موقوفه ای  طرح های  در 
از بازار بزرگ الرستان رقمی افزون بر ۱۰ میلیارد ریال 

در سال است.
رونق  در  الرستان  بزرگ  بازار  نقش  به  اشاره  با  وی، 
کسب و کار و جهش تولید، افزود: این بازار در زمینی 
به مساحت حدود ۳۰ هزار مترمربع با ۱۹۹ باب مغازه در 

بخش ها و صنوف مختلف راه اندازی شده است
استان فارس اضافه کرد:  امور خیریه  اوقاف و  مدیرکل 
برای این بازار بزرگ که با مشارکت بخش خصوصی و 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان الرستان احداث شده، 

اعتباری افزون بر ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
یکی  همچنان  الرستان  شهرستان  داد:  ادامه  موسوی 
و  مشارکتی  طرح های  اجرای  در  اصلی  کانون های  از 

موقوفه ای در استان فارس است.

استهبان

برداشت انجیر در استهبان فارس 
آغاز شد

 
انجیر در شهرستان استهبان استان فارس در هفته های اول 
مرداد به بار می نشیند و برداشت آن نیز آغاز می شود که 

رقم سبز این محصول در این شهرستان غالب است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی جهاد 
کشاورزی استهبان، در سال زراعی جاری به دلیل نزول 
بارندگی های مؤثر و گرم شدن هوای مردادماه برداشت 
انجیر به صورت تازه خوری در استهبان آغاز شده است.

در  استهبان  کشاورزی  جهاد  مدیر  منش  اعیان  مهدی 
زیر  سطح  غالب  که  سبز  رقم  انجیر  گفت:  زمینه  این 
کشت انجیر استهبان را  شامل می شود و جنبه اقتصادی 
هم  خوری  تازه  صورت  به  می تواند  دارد،  صادراتی  و 
شهرستان  این  در  خوری  تازه  ارقام  که  شود  برداشت  

شامل ارقام سیاه، شاه انجیر  و متی هم هست.
رسوم  و  آداب  طبق  و  قدیم االیام  از  داشت:  اظهار  وی 
شهرستان استهبان، انجیر تازه خوری به عنوان پیشکش و 
هدیه به اقوام، دوستان و همسایگان داده می شود و چون 
تازه خوری نسبت به خشکبار رقم  ارقام  میزان برداشت 
سبز بسیار پایین است و قابلیت نگهداری پایینی دارد به 

ندرت توسط بهره برداران به بازار به عرضه می شود.
مدیر جهاد کشاورزی استهبان بیان کرد: برداشت انجیر 
هزار   ۲۴ سطح  در  مردادماه  اواخر  از  استهبان   خشک 
هکتار از  انجیرستان های بارور استهبان آغاز می شود که 
پیش بینی می شود برداشت انجیر امسال با توجه به شرایط 

خوب نزدیک به ۲۰ هزار تن باشد.

زرقان

فراخوان شب شعر عاشورای زرقان 
منتشر شد

 
»ویژه  زرقان  عاشورای  شعر  شب  دوازدهمین  فراخوان 

شاعران استان فارس« منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، شاعران می توانند آثار ارزشمند 
عاشورایی خود را تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۳۱ مردادماه 
مصادف با »اول محرم الحرام هزار و چهار صد و چهل و 
پست  یا   ۰۹۰۳۵۴۱۷۵۹۳ واتساپ  شماره  طریق  از  دو« 
 marsiyeh@gmail.com نشانی  به  الکترونیکی 

ارسال کنند.
براساس آنچه دبیرخانه شب شعر عاشورای زرقان اعالم 
به  باید  الکترونیکی  پست  نشانی  به  ارسالی  آثار  کرده؛ 
صورت تایپ شده در word و با قلم tahoma ارسال 

شوند.

همچنین دبیرخانه از پذیرفتن آثار در قالب های دیگر به 
صورت pdf یا تصویر معذور است و محدودیتی از لحاظ 
فرم و قالب وجود ندارد و شاعران می توانند حداکثر تا ۳ 

اثر ارسال کنند.

مرودشت

آموزش ۴۰۰ زن روستایی مرودشت 
در طرح بهبود تغذیه و ایجاد 

باغچه های سالمت 
۴۰۰ نفر از زنان روستایی مرودشت در طرح بهبود تغذیه 

و ایجاد باغچه های سالمت آموزش دیده اند.
اداره  از روابط عمومی  به نقل  به گزارش روزنامه طلوع 
جهاد کشاورزی مرودشت، راضیه اسالم مهر مسئول اداره 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  ترویج  و  آموزش 
و  آموزشی  برنامه های  اجرای  به  اشاره  با  مرودشت 
در  سالم  محصول  باغچه های  ایجاد  به منظور  ترویجی 
مرودشت، گفت:  طرح  بهبود تغذیه و ایجاد باغچه های 
و  روستا   ۲۰ در  تاکنون   ۱۳۹۷ سال  از  آموزش  سالمت 
برای بیش از ۴۰۰ نفر در قالب صندوق های اعتبارات خرد 

زنان روستایی اجرا شده است.
او، بیان کرد: طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری 
در  سال  سومین  برای  سالم  محصول  باغچه  ایجاد  و 

شهرستان مرودشت اجرا شده  است.

استان بوشهراستان بوشهر

حدود ۱۰ میلیارد تومان تسهیالت 
 به مشاغل آسیب دیده از کرونا
 در استان بوشهر پرداخت شد

در  گفت:  بوشهر  استان  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
ویروس کرونا  از  آسیب دیده  واحدهای  از  حمایت  راستای 
تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی به ۸۷۶ نفر 
از صنوف و واحدهای اقتصادی استان بوشهر پرداخت شده 

است.
داریوش زراعت گر در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر 
از تشکیل هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی در استان بوشهر 
تسریع در  به منظور  این هیئت که  اظهار داشت:  و  داد  خبر 
پرداخت تسهیالت در راستای کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید تشکیل شده است اعضای آن مشخص و معرفی شدند.

وی، مأموریت هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان بوشهر 
را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اگر در پرداخت تسهیالت 
بانکی به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در راستای رفع 
هیئت  در  الزم  راهکارهای  شد  ایجاد  مشکلی  تولید   موانع 
ابالغ  و  بررسی  پرداخت  برای  اقتصادی  و  بانکی  خبرگان 

می شود.
کرد:  بیان  بوشهر  استان  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  در  هیئت  این  تصویب  با 
مورد نظر، بانک ها موظف به پرداخت هستند و در صورت 
عدم پرداخت، پرونده به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال 

می شود.
اقتصادی  و  بانکی  خبرگان  هیئت  اینکه  بیان  با  زارعت گر 
استان بوشهر از امروز کار خود را آغاز کرده است تصریح 
کرد: این هیئت متشکل از تعدادی از فعاالن حوزه بانکی و 
اقتصادی است که توسط استاندار معرفی و با حکم رئیس کل 

بانک مرکزی مشغول به کار شده اند.

َدّیر

فرماندار دیر:
کمبودهای بیمارستان شهرستان 

دیر رفع می شود
 

فرماندار شهرستان دیر گفت: با پیگیری های صورت گرفته، 
کمبودهای بیمارستان شهرستان دیر رفع می شود.

کریم علی حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک 
دهه امامت و والیت و تقدیر از فعالیت های کادر بهداشت 
این  در   ۱۹ کووید  بیماری  همه گیری  زمان  در  درمان  و 
تیم های  قالب  در  نیز  هم وطنان  از  تعدادی  گفت:  شهرستان 
درمان  و  بهداشت  کادر  به کمک  در سطح کشور  پزشکی 

آمده و در این جبهه به این عزیزان کمک می کنند.
عالیقدر  مرجع  مساعد  نظر  با  تیم ها  این  از  یکی  افزود:  وی 

با  و  شده  تشکیل  سیستانی  العظمی  اهلل  تشیع حضرت  جهان 
به  نسبت  مرزی  و  محروم  مناطق  به  حاذق  پزشکان  ارسال 

ویزیت بیماران به ویژه بیماران کرونایی اقدام می کنند.
فرماندار دیر ادامه داد: در این راستا با توجه به نیاز شهرستان 
از این فرصت بوجود آمده استفاده شد و با دعوت از دکتر 
بیماری های  تخصص  فوق  پزشک  این  مظفری،  ابوالفضل 
ریوی برای مشاوره و همکاری با کادر درمانی بیمارستان امام 
ازجمله  ریوی  بیماران  به  رایگان  و خدمات دهی  )ع(  هادی 

کرونایی در شهرستان دیر حضور یافت.
وی گفت: بیش از ۵۰ بیمار ریه و کووید ۱۹ در شهرستان 
و  گرفته  قرار  ریه  معاینه  مورد  مظفری  دکتر  توسط  دیر 
دریافت  رایگان  به طور  را  خود  تخصصی  پزشکی  خدمات 

کردند.
این فوق تخصص می تواند کمک  اینکه حضور  بیان  با  وی 
کند،  دیر  شهرستان  کرونایی  و  ریوی  بیماران  به  شایانی 
و  تجربیات  از  نیز  درمان  کادر  و  پزشکان  قطعًا  افزود: 
در  اطالعات  تبادل  جهت  در  فوق تخصص  این  مشاوره های 

خصوص بیماران کرونایی بهره خواهند برد.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

 محدودیت های کرونایی 
در هرمزگان برای پنجمین هفته 

تمدید شد  

 محدودیت های مقابله با کرونا در استان هرمزگان با توجه 
به تداوم شیوع بیماری کووید ۱۹ برای پنجمین هفته متوالی 

تمدید شد.
به گزارش ایرنا این محدودیت ها شامل تعطیلی آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه ها، کتابخانه ها، 
پذیرائی،  تاالرهای  مشابه،  مراکز  و  تئاتر  سینماها، 
قهوه خانه  کافه ها،  زیبایی،  سالن های  و  زنانه  آرایشگاه های 
سرپوشیده،  استخرهای  آبی،  تفریحی  مراکز  چاپخانه ها،  و 
ورزشی  فعالیت های  و  باشگاه ها  و  بدنسازی  باشگاه های 
پربرخورد ازجمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه است.
طبق ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا مساجد و مصلی ها نیز 
تعطیل هستند و برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، 
مذهبی، همایش ها، عروسی، عزا و تجمع ها هم ممنوع است.

هرمزگان  اداره های  در  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 
رضایت بخش نیست

بیماری  مدیریت  استانی  ستاد  نشست  در  هرمزگان  استاندار 
کرونا در استان، گفت: با توجه به آمارهای اعالمی استفاده از 
ماسک در اداره های استان مناسب است، اما براساس گزارش 
در  فاصله گذاری  رعایت  پزشکی،  علوم  دانشگاه  اعالمی 

اداره ها رضایت بخش نیست.
فریدون همتی تأکید کرد: مدیران اداره ها وظیفه و مسئولیت 
رعایت  تا  کنند  نظارت  امر  این  بر  جدی  بسیار  دارند 

فاصله گذاری در اداره ها بسیار بهتر شود.
دستورالعمل های  خوب  رعایت  به  توجه  با  افزود:  وی 
بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی توسط 
بیماری  به  ابتال  میزان  اخیر،  هفته های  در  هرمزگان  مردم 

کرونا در استان روند کاهشی پیدا کرده است.
همتی تصریح کرد: این کاهش روند ابتال به بیماری کرونا 
و  ویروس  این  بلکه  نیست  مشکل  شدن  حل  معنای  به 
تمامی اصول  باید همه مردم  بیماری همچنان وجود دارد و 
بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و 

خودداری از برپایی تجمعات را رعایت کنند.
استاندار هرمزگان تأکید کرد: در تمامی اداره ها، واحدهای 
عمرانی،  طرح های  و  پروژه ها  اقتصادی،  بنگاه های  تولیدی، 
تمامی محیط های کار و اشتغال ازجمله بازارها و پاساژها و 
اصناف مختلف، رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی به ویژه 

استفاده از ماسک الزامی و اجباری است.
وی هشدار داد: به مراجعه کنندگانی که ماسک نداشته باشند، 
خدمات ارائه نمی شود و ناظران و بازرسان بر این امور نظارت 
این  در  نیز  مجموعه ها  این  مدیران  و  داشت  خواهند  جدی 

خصوص مسئولیت دارند.
قشم

 اجرای طرح اتو سینما 
در جزیره قشم 

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
برای  سینما  اتو  طرح  کرونا،  شیوع  به  توجه  با  گفت:  قشم 

نخستین بار در قشم اجرا شد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اتو  طرح  در  گفت:  شیخ زاده  مرتضی  هرمزگان،  از  جوان 
سینما،  با رعایت فاصله اجتماعی، در روزهای بین عید قربان 

اکران  سینمایی   فیلم  یک    ۲۲ ساعت  شب  هر  غدیر،  تا 
می شود.

صفحه  از  سینمایی  فیلم  تصویر  طرح  این  در  افزود:  او  
نمایشگر بزرگ پخش می شود و تماشاچیان از طریق رادیوی 

خودروهای خود  می توانند صدای فیلم را  دریافت کنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: در طرح اولیه اتو سینما برای حضور ۵۰ دستگاه 
شهروندان،  استقبال   صورت  در  و  شد  برنامه ریزی  خودرو 

می توان با جانمایی جدید، ظرفیت این طرح را افزایش داد.
نیروهای  حضور  برای  الزم  هماهنگی های  افزود:  شیخ زاده  
منطقه  سازمان  )آمبوالنس(  اتوالنس  همچنین  و  آتش نشانی 
آزاد قشم برای  ایمنی و خدمت رسانی انجام شده  و شرایط 
شده  فراهم  محل  این  در  اهداکنندگان  از   خونگیری  برای 

است.

استان خوزستاناستان خوزستان

استاندار خوزستان: 

ادارات دولتی در صورت عدم 
رعایت ضوابط بهداشتی پلمپ 

می شوند
 

استاندار خوزستان با انتقاد از رعایت نشدن ضوابط مقابله با 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ادارات گفت:  برخی  از سوی  کرونا 
اداراتی که ضوابط را رعایت نمی کنند،  اهواز موظف است 

پلمپ کند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی استانداری 
خوزستان؛ غالمرضا شریعتی در حاشیه نشست مقابله با کرونا 
خوزستان  استان  شرایط  داشت:  اظهار  خوزستان  استان  در 
تعداد  و  داشته  نزولی  روند  همچنان  به کرونا  ابتال  لحاظ  به 

بیماران رو به کاهش است.
مراقبتی،  خود  می طلبد  شرایط  این  به  توجه  با  افزود:  وی 
رعایت ضوابط بهداشتی و همچنین استفاده از ماسک و فاصله 

اجتماعی را رعایت کرده تا این روند تداوم داشته باشد.
استاندار خوزستان بیان داشت: استان هنوز از وضعیت هشدار 
خارج نشده است؛ امیدواریم تا دوشنبه جاری طبق اعالم ستاد 

کرونا از وضعیت هشدار خارج شویم.
وی با بیان اینکه باید تالش و همتی بیشتری برای پایداری 
و نیز حفظ این وضعیت داشته باشیم گفت: رفتن به وضعیت 
روند نزولی و سفید کار مهمی بوده اما مهم تر این است که 
این شرایط را حفظ کرده تا دوباره بیماری سیر صعودی به 

خود نگیرد.
شریعتی با اشاره به نحوه چگونگی برگزاری عید غدیر خم در 
استان گفت: طبخ غذا با رعایت ضوابط بهداشتی باید صورت 

گیرد اما غذای نذری نباید در همان مکان طبخ توزیع شود.
با  برای شادی  ادامه گفت: راهپیمایی  استاندار خوزستان در 
توجه به وضعیت کرونا در خوزستان نداریم؛ مردم سعی کنند 

از تجمع و حضور در مکان های شلوغ خودداری کنند.
وی به برگزاری عزاداری ماه محرم اشاره کرد و گفت: بنا 
دانشگاه  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  جاری  هفته  است  شده 
چگونگی  درباره  را  خودشان  پیشنهادات  پزشکی  علوم 

برگزاری مراسم عزاداری ارائه دهند.
شریعتی در ادامه افزود: قرار است پیش بینی برای فصل پاییز 
و شرایط مختلف داشته باشیم که در این باره کمیته ای تشکیل 
شده تا برنامه ریزی کند و آمادگی و نیازها را از همین اآلن 

آماده کند.
اهواز

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز:
رازی تنها بیمارستانی که پذیرای 

بیماران کرونایی در اهواز است
 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: بیمارستان رازی 
تنها بیمارستانی است که پذیرای بیماران کرونایی در اهواز 
تا  نمی کنند  پذیرش  جدید  بیمار  بیمارستان ها  سایر  و  بوده 

بیماران قبلی ترخیص شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان در نشست ستاد 
استانی مدیریت بیماری کرونا که در سالن مرکز مانیتورینگ 
در جمع خبرنگاران  برگزار شد،  استانداری  بحران  مدیریت 
اظهار کرد: در هفته جاری استان خوزستان مثل دو سه هفته 
گذشته است که روند کاهشی را در بیماری کرونا داشتیم و 
بستری  مبتالیان  تعداد  بوده و  شنبه هم روند کاماًل کاهشی 
در استان تقریبًا ۴۴ نفر بودند که نشان دهنده وضعیت خوبی 

است و به سمت کاهش در حرکت هستیم.
افزود: سه شهر ما در آخرین به روزرسانی سفید، چهار  وی 

روزهای  بودند؛  نارنجی  و  زرد  شهرها  مابقی  و  قرمز  شهر 
این هفته  و  به روزرسانی می شود  آمار  این  هفته  دوشنبه هر 
امیدواریم که شهرهای قرمز باز هم کمتر و شهرهای سفید 

افزایش پیدا کرده باشند.
کرد:  بیان  ادامه  در  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
استفاده  و  اجتماعی  فاصله گذاری  مردم، رعایت  با همکاری 
این  استمرار  برای  که  بودیم  موفقیت  این  شاهد  ماسک  از 

وضعیت فعلی هم به همراهی مردم نیاز داریم.
وی افزود: امیدواریم که مردم مثل ۲۰ روز گذشته استفاده 
از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را در دستور کار 

داشته باشند تا بتوانیم از این بحران سخت عبور کنیم.
اهواز تصریح کرد: اکنون  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
در اهواز تنها بیمارستانی که پذیرای بیماران کرونایی است، 
بیمارستان رازی هست و سایر بیمارستان ها نیز بیمار جدید 

پذیرش نمی کنند تا بیماران قبلی ترخیص شوند.
وی اضافه کرد: در شهرستان ها مثل دشت آزادگان، رامشیر، 
هندیجان و شهرهای کوچک هم اعالم کردیم که بیمار جدید 
و  کند  پیدا  افزایش  سبز  بیمارستان های  تا  نکنند  بستری  را 

بیماران را به بیمارستان رازی در اهواز منتقل کنند.
تعداد  هم  دیگر  شهرهای  گفت:  ادامه  در  نژادیان  ابول 
بخش هایی که داشتند، هرکدام از پنج بخش تنها یک یا دو 
بخش را فعال نگه داشته اند و مابقی تعطیل شده است و برخی 
شهرها نیز که یک تا سه بیمارستان درگیر داشتند، همه را در 
یک بیمارستان متمرکز کردیم تا مردم با آرامش بیشتری به 
بیمارستان ها مراجعه و اعمال جراحی اکتیو و غیر اورژانسی 

که مدت ها تعطیل بود را فعال کردیم.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

 راه اندازی دستگاه تولید ماسک
 در کهگیلویه و بویراحمد

دستگاه  یک  راه اندازی  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار   
تولید ماسک در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این 

دستگاه تا پایان هفته جاری وارد استان می شود.
استانی مدیریت پیشگیری  حسین کالنتری در نشست ستاد 
و مقابله با ویروس کرونا، افزود: از تک تک اعضای جامعه 

سالمت و کادر پزشکی تقدیر و تشکر می کنم.
وی با اشاره به اینکه آمارها حاکی از آن است که ما همچنان 
نیست،  آسان  هم  شرایط  و  هستیم  درگیر  کرونا  بیماری  با 
اظهار کرد: در این شرایط در اثر نامهربانی افراد سهل انگار و 
غافل، جان تعدادی از هم استانی های ما به خطر افتاده و نتیجه 
آن این بوده که از مجموع افرادی که فوت کرده اند، ۴۹ نفر 

بیماری زمینه ای داشتند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم شد و خاطرنشان کرد: کسانی که در 
رفتارهای  این  با  می کنند  مقاومت  ماسک  از  استفاده  مقابل 
غیراخالقی نسبت به جان هموطنان خود بی توجهی می کنند و 

این رفتار بخشودنی نیست.
در  بستری  کرونایی  بیماران  برخی  اینکه  بیان  با  کالنتری 
بیمارستان های استان هم وضعیت خوبی ندارند، تصریح کرد: 
هرچند  و  شده  برپا  گذشته  هفته  از  غربالگری  ایستگاه های 
بنا بر نظر دانشگاه علوم پزشکی، ادامه این روند نیاز نیست 
اما این ایستگاه ها در پایان هفته برای کنترل تردد و ورود 
می شوند،  استان  وارد  قرمز  استان های  از  که  خودروهایی 
موردنیاز  سایبان های  تأمین  از  وی  هستند.  مستقر  همچنان 
برای ایستگاه های غربالگری و رفع مشکالت این ایستگاه ها 
خبر داد و عنوان کرد: سه هزار ماسک نیز در اختیار نیروی 
انتظامی قرار می گیرد و دانشگاه علوم پزشکی هم در زمینه 
انتظامی کمک  نیروی  به  توان،  باید در حد  تجهیزات  سایر 
کند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا، آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید از نیمه 
شهریور کار خود را شروع کنند و متناسب با وضعیت کرونا 
در مناطق مختلف، کالس ها به صورت حضوری در مناطق 
سفید، نیمه حضوری در مناطق زرد و غیرحضوری در مناطق 
قرمز برگزار شود. وی با بیان اینکه ۱۲ هزار فرهنگی و ۱۶۰ 
هزار دانش آموز در استان وجود دارد، تأکید کرد: باید این 
افراد ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی 

در مراکز آموزشی حضور یابند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: عالوه بر این، در 
آموزش عالی هم ستاد ملی کرونا این فرصت را ایجاد کرده 
که همه دانشجویان در ترم آینده در دانشگاه محل زندگی 
یک ترم  می توانند  دانشجویان  حتی  و  کنند  ثبت نام  خود 

مرخصی موجه بگیرند.
کالنتری با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، بیان کرد: مقام 
رهبری در سخنان اخیرشان حجت را بر همگان تمام کردند 
و همه برنامه ریزی ها باید با رعایت دستورالعمل های ستاد ملی 
باشد که ستاد ملی نیز شنبه آینده نتیجه نهایی را اعالم می کند.

 رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( چغادک گفت: ۲۰ رأس گوسفند 
و هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ به وزن هزار و ۹۵۰ کیلو گوشت به مناسبت 
عید سعید قربان بین نیازمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد چغادک 

توزیع شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از بوشهر، احمد محمدنیا، رئیس 
با  گفتگو  در  بوشهر  استان  چغادک  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
خبرنگاران اظهار داشت: ۲۰ رأس گوسفند و هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ به 
وزن هزار و ۹۵۰ کیلو گوشت به مناسبت عید سعید قربان، قربانی و بین 

نیازمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد چغادک توزیع شد.
اظهار داشت: ارزش ریالی ۲۰ رأس  به  ارزش ریالی آن  اشاره  با  وی 
ریال  میلیون   ۴۱۰ نیز  مرغ ها  و  ریال  میلیون   ۴۰۰ شده  قربانی  گوسفند 
از خیرین  تقدیر  با  )ره( چغادک  امام خمینی  امداد  است.رئیس کمیته 
و نیکوکاران اظهار کرد: خیرین و نیکوکاران همیشه در همه صحنه ها 
امام جمعه  دفتر  این،  بر  عالوه  هستند؛  پیشتاز  خیر  امر  و  دارند  حضور 
چغادک، مراکز نیکوکاری و کمیته امداد چغادک در اجرای این طرح 

مشارکت داشتند.

۹۵۰ کیلو گوشت بین نیازمندان چغادک توزیع شد


