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کازرون

با حضور جمعی از مسئوالن
و دانشگاهیان صورت پذیرفت

رونمایی از خبرنامه دانشگاه 
سلمان فارسی کازرون

  

  

سلمان  دانشگاه  خبرنامه  شماره  نخستین  از  رونمایی  آیین 
فارسی کازرون با حضور جمعی از مسئوالن این شهرستان، 

برگزار شد.
امور  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فاضل نیا،  غریب  کازرون،  فارسی  سلمان  دانشگاه  بین الملل 
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون در ابتدای این نشست، 
خاطرنشان نمود: خبرنامه دانشگاه سلمان فارسی کازرون، در 

راستای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه عمل خواهد نمود.
در ادامه این نشست، علی مظفری، معاون استاندار و فرماندار 
ویژه شهرستان کازرون نیز طی سخنانی با قدردانی از رویکرد 
فارسی کازرون در جهت شفافیت  دانشگاه سلمان  مدیریت 
عملکرد و ارتباط گسترده با بخش های مختلف جامعه، وجود 

خبرنامه برای این دانشگاه را یک ضرورت دانست.

با حضور سرپرست و مسئوالن حوزه 
پزشکی؛

سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه 
آزاد اسالمی کازرون معرفی شد

  
دانشگاه  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
سرپرست  دالوند  محمدرضا  کازرون،  واحد  اسالمی  آزاد 
اعتبارسنجی  جلسه  در  کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
با حضور مسئوالن و کارشناسان  پزشکی رشته پزشکی که 
علوی  مریم  سیده  حکمی   در  شد،  برگزار  پزشکی  حوزه 
موقت  سرپرست  به عنوان  را  روماتولوژی  تخصص  فوق 
از خدمات  و  معرفی  دانشگاهی  واحد  این  پزشکی  دانشکده 
این  زینب السادات هجرتی که نزدیک به یک دهه ریاست 
دانشکده را بر عهده داشت، قدردانی و سمت جدید وی را 
فارس  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پزشکی  معاون  به عنوان 

تبریک گفت و برای آنا آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
دالوند در این جلسه قدمت رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 
کازرون را یادآور شد و گفت: این واحد دانشگاهی با ۳۵ 
در کشور  باسابقه  واحدهای  از  یکی  آموزشی،  فعالیت  سال 
است و رشته پزشکی آن نیز از بدو تأسیس دانشگاه به این 
واحد اختصاص یافت و تاکنون خدمات زیادی را به کشور، 

جامعه علمی و مراکز درمانی ارائه کرده است.
وی افزود: همه ما باید تالش کنیم تا رشته پزشکی در این 
واحد دانشگاهی به لحاظ سطح کیفی با استانداردهای وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منطبق و برای ارتقای آن 

از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
ارائه  از  کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
امکانات فرهنگی به دانشجویان خبر داد و گفت: دانشجویان 
و  آیین نامه ها  دقیق  رعایت  با  می توانند  نیز  پزشکی  بخش 
به منظور  دانشگاه  امکانات  از  موجود  دستورالعمل های 
و  آموزشی  پژوهشی،  فرهنگی،  ازجمله  مختلف  فعالیت های 
و  مقاالت  ارائه  مستندسازی،  رسانه ای،  قالب  در  دانشجویی 
ورزشی استفاده کنند. سیده مریم علوی نیز در نخستین جلسه 
با  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون  اعتبارسنجی پزشکی 
ابراز امیدواری از همکاری دانشگاه با بخش پزشکی گفت: با 
حمایت های مؤثر مسئوالن و همکاران، تمام سعی و تالشمان 
و  حیاتی  رشته  این  تقویت  و  مشکالت  رفع  راستای  در  را 

باارزش در این واحد دانشگاهی خواهیم کرد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  سرپرست 
در  آموزش  و  استادان  کار  اهمیت  بر  تأکید  با  کازرون 
بخش بالینی اظهار کرد: با ارزیابی و نظارت دقیق تر از نحوه 
برای  تا  کنیم  کسب  را  بیشتری  اطالعات  استادان  عملکرد 
ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی و بهره وری 
رشته  این  دانش آموختگان  آینده  در  و  برداریم  گام  بهتر 
به نحو شایسته  را  بهداشتی و درمانی جامعه  نیازهای  بتوانند 

رفع کنند.
وی با تأکید بر به روزرسانی سایت دانشکده پزشکی افزود: 
سایت  اطالع رسانی ها،  و  آموزشی  خدمات  ارائه  به منظور 
دانشکده  باید به روزرسانی تا برنامه های درسی به دانشجویان 
در بخش های بالینی از ابتدای دوره از طریق سایت دانشکده 

انجام شود.

بختگان

معاون فنی اداره کل محیط زیست 
فارس خبر داد؛

مخالفت سازمان محیط زیست 
فارس با سند زدن تاالب بختگان

و طشک به نام وزارت نیرو

سازمان محیط زیست فارس از مخالفت صریح این سازمان با 
طرح سندگذاری تاالب بختگان و طشک فارس به نام وزارت 

نیرو خبر داد.
نبی اله مرادی معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس در 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو 
جوان اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه هماهنگی و دستورالعملی 
با  رابطه  در  فارس  زیست  محیط  حفاظت  سازمان   به 
سندگذاری تاالب بختگان و طشک فارس به نام وزارت نیرو 
مطلع  این خبر  از  از طریق رسانه ها  نیز  ما  است  نشده  ابالغ 

شده ایم.
کل  اداره  به  دستورالعمل  این  ابالغ  صورت  در  افزود:  او 
حفاظت محیط زیست فارس این سازمان قطعًا مخالفت خود 
را اعالم می کند همان طور که در این خصوص رئیس سازمان 
قضاییه  قوه  رئیس  با  فارس  استان  زیست  محیط  حفاظت 
نامه نگاری و اعتراض و مخالفت این سازمان را اعالم کرده 
مراتع  و  جنگل ها  سازمان  رئیس  کرد:  تصریح  است.مرادی 
نیز در این رابطه به رئیس سازمان ثبت اسناد نامه زده است و 
مراتب اعتراض خود را اعالم و سازمان حفاظت محیط زیست 
به معاون حقوقی رئیس جمهور نامه زده و اعتراض و مخالفت 

خود را اعالم کرده اند.
او بیان کرد: طبق قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های 
کشور بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و به همین 
تاالب ها  بر  نیرو  وزارت  مالکیت  مخالف  سازمان  این  دلیل 
ارائه  افزود:  فارس  اداره کل محیط زیست  فنی  است.معاون 
سند عرصه های منابع طبیعی به نام دولت جمهوری اسالمی و 
اجرای طرح حدنگار و تهیه نقشه های کاداستر بسیار ضروری 
است، ولی این که کدام دستگاه ها به نمایندگی از دولت باشد 
بسیار مهم و اساسی است چراکه وظایف و مأموریت سازمان 

و دستگاه های مختلف با هم فرق می کند.
حساسیت های  به  توجه  با  تاالب ها  درمجموع  گفت:  او 
اکوسیستمی باالیی که دارند مطابق قانون، سازمان حفاظت 
محیط زیست نماینده دولت برای حفاظت از تاالب ها است و 

وزارت نیرو ارتباطی به این مسئله ندارد.
معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس گفت: با توجه به 
اینکه تاکنون دستورالعملی در این باره ابالغ نشده نمی توان از 
اهداف آن صحبت کرد، اما به نظر می رسد هدف اجرای این 
طرح حدنگاری و تهیه نقشه های کاداستر است که سازمان 
دارای سند  ملی  منابع  واقع  در  دنبال می کند که  اسناد  ثبت 

مالکیت باشند و امری به جا و ضروری است.
متولی  نام سازمانی که  به  اهمیت سندگذاری  به  اشاره  با  او 
آن  متولی  سازمان  نام  به  که  این  افزود:  است،  منطقه  یک 
سند  اگر  یعنی  دارد  اهمیت  بسیار  شود  صادر  سند  منطقه 
تاالب ها مدنظر است باید به نام سازمان حفاظت محیط زیست 
باشد که وظیفه حفاظت از تاالب ها را بر عهده دارد نه وزارت 

نیرو که حفاظت از تاالب ها جزو وظایفش نیست.
پیش  رابطه  این  در  می تواند  مشکالتی  کرد:  اظهار  مرادی 
بیاید در واقع در نوع نگاه دستگاه متولی است چراکه وقتی 
تخریبی در تاالب اتفاق می افتد باید توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست تعیین حریم و اعالم خسارت کند و وقتی سند 
به نام دستگاه دیگری باشد این سازمان نمی تواند کاری در 

این رابطه انجام دهد.

مدیر امور آب و فاضالب بختگان
خبر داد؛

آغاز عملیات اجرایی آبرسانی
به سیزده روستای بختگان

مدیر امور آب و فاضالب بختگان از آغاز عملیات اجرایی 
برای آبرسانی به سیزده روستای این شهرستان خبر داد.

آبفای  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس، ابوذر قزل بیگلو مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
روستای   ۱۳ به  آبرسانی  اجرایی  عملیات  گفت:  بختگان 
چاه  آبرسانی  مجموعه   ۲ شماره  چاه  از  بختگان،  شهرستان 

سرخ و تم شولی، انجام می شود.
خط  متر   ۳۳۰۰ از  بیش  اجرای  شامل  پروژه  این  افزود:  او 
توزیع آب شرب  شبکه  از  متر   ۲۹۰۰ اصالح  و  انتقال آب 

روستایی است.
این مقام مسئول، اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح را 
افزون بر ۶ میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: هزینه اجرای 
این طرح از اعتبارات استانی، ۳ درصد نفت و گاز، توازن و 

صندوق توسعه ملی تأمین می شود.

قزل بیگلو تصریح کرد: با اجرا و بهره برداری از این پروژه 
از آب  بختگان  روستای شهرستان  در ۱۳  روستائیان ساکن 

شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

المرد
 رئیس محیط زیست شهرستان المرد 

خبر داد؛

آغاز زایش گوسفندهای وحشی
در کوه هوای المرد

رئیس محیط زیست شهرستان المرد در جنوب استان فارس از 
ثبت نخستین موارد زایش گوسفندهای وحشی )قوچ و میش( 

در منطقه حفاظت شده کوه هوای این شهرستان خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل 
گفت:  سلمان پور  محمدعلی  فارس،  محیطزیست  حفاظت 
کوه  در  وحشی  گوسفندهای  از  شده  متولد  بره های  اولین 
هوای شهرستان المرد، توسط غالمرضا میر از محیط بانان این 

شهرستان، مستند شد.
او افزود: کنترل های مستمر و شبانه روزی یگان های حفاظت 
پراکندگی  از  پیشگیری  منظور  به  شهرستان  زیست  محیط 
وحوش و ایجاد استرس در زمان زادآوری حیات وحش در 

حال انجام است.
سلمان پور بیان کرد: طی آمار سرشماری سال گذشته از این 
منطقه، جمعیت َکل، بُز و قوچ و میش از تعداد ۸۴ رأس در 

سال ۹۵ به ۸۰۹ رأس در سال ۹۸ رسیده بود.
رئیس محیط زیست شهرستان المرد اظهار کرد: منطقه شکار 
ممنوع کوه هوا و تنگ خور از سال ۱۳۷۸ به عنوان منطقه 
این  از  حفاظت  منظور  به  است.  شده  انتخاب  ممنوع  شکار 
منطقه در سال ۱۳۸۰ پاسگاه محیطبان کوه هوا ساخته می شود 
حفاظت  منطقه  این  حیات وحش  از  محیطبان  نفر  چهار  و 

می کنند.

آباده
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان آباده خبر داد؛

کاشت نهال بنه و بادام در آباده
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان آباده، رحیمی حقیقی رئیس 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آباده، گفت: به مناسبت 
منطقه  در  آباده  دوست  طبیعت  مردم  طبیعی،  منابع  هفته 

شورجستان ۸۵۰۰ اصله نهال بنه و بادام کاشتند.
او، بیان کرد: دوازده هزار گونه درخت نیز در ایستگاه منابع 

طبیعی آباده برای کاشت نهال  آماده شده  است.

جهرم
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرستان جهرم خبر داد؛

تعطیلی شش آرایشگاه متخلف
در جهرم

از  جهرم،  شهرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تعطیلی شش آرایشگاه زنانه و مردانه به دلیل رعایت نکردن 

شیوه نامه های بهداشتی خبر داد.
دانشگاه  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
بهداشتی  معاون  ارجمند  مجید  سید  جهرم،  پزشکی  علوم 
دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم، گفت: حضور افراد در 
محیط سربسته و قرار گرفتن آن ها در کنار هم شرایط را برای 
می کند  چندان  دو  و  آسان  ویروس کرونا   به  افراد  ابتالی 
بنابراین آرایشگران اجازه ندهند محیط آرایشگاه شلوغ شود.

او، بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن سال جدید و باالرفتن 
آرایشی  سالن های  صاحبان  عروسی،  مراسم  برگزاری  آمار 
مراجعات زیادی دارند و برای حفظ سالمتی افراد و پیشگیری 
از شیوع باالی بیماری در شهرستان جهرم باید نوبت دهی به 
مشتریان در آرایشگاه ها بر اساس فواصل زمانی و به صورت 
نوبت دهی تلفنی باشد و از تجمع افراد در این مکان ها به جد 

جلوگیری شود.
پلمب  همچنین   و  اخطاریه   ۱۶ به صدور  اشاره  با  ارجمند، 
و تعطیلی چهار آرایشگاه زنانه و ۲ آرایشگاه مردانه در دو 
پلمب   علت  کرد:  تصریح  جهرم  شهرستان  در  گذشته  هفته 
شدن این تعداد از آرایشگاه ها، تجمع بیش از حد مشتریان بر 
اساس محیط آرایشگاه، نبود فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 

نکردن از ماسک بوده است. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم، ادامه 
داد: انجام تاتو بدون داشتن مجوز از سازمان فنی حرفه ای و 
آموزشگاه بهداشت اصناف در آرایشگاه های زنانه از دیگر 

علت های پلمب شدن آن ها بوده است. 

استان بوشهراستان بوشهر

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر:

۴۰۰۰ تن گوشت مرغ اسفندماه 

در استان بوشهر تولید می شود
 

 

 

 

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه در ۱۱ ماه 
امسال ۳۳ هزار تن گوشت مرغ در استان بوشهر تولید شده 
 ۴ اسفندماه  شده  انجام  جوجه ریزی  به  توجه  با  گفت:  است 

هزار ۳۶۳ تن گوشت مرغ در استان بوشهر تولید می شود.
در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  منوچهری  محمدتقی 
تولید  قطب های  از  یکی  استان  این  اینکه  بیان  با  بوشهر 
گوشت مرغ در منطقه جنوب کشور است اظهار داشت: در 
استان بوشهر 218 واحد مرغداری فعال است که در سال 4 

دوره جوجه ریزی می کنند.
وی با بیان اینکه در 11 ماه امسال 33 هزار تن گوشت مرغ 
تولید و در بازار استان بوشهر عرضه شد گفت: در بهمن ماه 
1.8 میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری های استان بوشهر 
انجام شده که پیش بینی می شود 4 هزار 363 تن گوشت مرغ 

در اسفندماه تولید و عرضه شود.
نهاده  توزیع  میزان  بوشهر  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
مرغداری ها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: امسال تاکنون 
49 هزار تن نهاده ذرت و 26 هزار تن سویا توزیع شده است.
منوچهری از توزیع 864 تن گوشت مرغ از ابتدای ماه اسفند 
تاکنون در بازار استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: سرانه 
این  و  کیلوگرم   28 بوشهر  استان  در  مرغ  گوشت  مصرف 

میزان تولید جوابگوی نیاز استان است.
استان  مرغداری های  در  جوجه ریزی  به  اشاره  با  وی، 
در  جوجه ریزی  قطعه  میلیون   20 تاکنون  کرد:  خاطرنشان 
مرغداری های استان انجام شده و تاکنون 33 هزار تن گوشت 

مرغ تولید و به بازار عرضه شده است.
 رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر پیش بینی جوجه ریزی 
کرد:  بیان  و  دانست  جوجه  قطعه  میلیون   2 را  اسفندماه  در 
پیش بینی می شود در فروردین سال 1400 بیش از 3 هزار تن 

گوشت مرغ تولید شود.
را 45  بوشهر  استان  در  مرغ  میانگین سن کشتار  منوچهری 
 2.3 زنده  مرغ  وزن  میانگین  کرد:  تصریح  و  دانست  روز 

کیلوگرم و وزن الشه 1.8 کیلوگرم است.

 

استان هرمزگاناستان هرمزگان

با حضور وزیر آموزش و پرورش 
صورت گرفت؛

بهره برداری از ۹ دبستان در هرمزگان

 

 
 

با حضور مجازی وزیر آموزش و پرورش، ۹ دبستان با ۳۳ 
کالس درس در هرمزگان به بهره برداری رسید.

فارس؛  خلیج  مرکز  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: 
برای ساخت این مدارس با مشارکت بنیاد برکت ۲۰ میلیارد 
تومان هزینه شده است.سید فخرالدین هاشمی افزود: فضاهای 
بندرلنگه  و  بندرخمیر  میناب،  شهرستان های  در  آموزشی 

ساخته شده اند.
وی گفت: دو دبستان سه و شش کالسه برکت در روستاهای 
با مساحت ۱۵۰ و  َکش َکلَمان و حاجی خادمی، به ترتیب 
۴۹۱ مترمربع، در شهرستان میناب به بهره برداری رسید.وی 
افزود: در سال آینده هم ۱۳ مدرسه با ۶۶ کالس درس در 

شهرستان میناب به بهره برداری می رسد.
هرمزگان ۴۷۸ مدرسه تخریبی دارد که بیش از ۵۰ مدرسه آن 

در شهرستان میناب است.

استان خوزستاناستان خوزستان

اهواز

تصویر تکان دهنده
مشاور وزیر بهداشت از بیمارستان 

رازی اهواز

 

 

 
رازی  بیمارستان  از  عکسی  انتشار  با  بهداشت  وزیر  مشاور 
در خوزستان  کرونا  میر  و  مرگ  به وضعیت  نسبت  اهواز، 

هشدار داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا وهاب زاده با انتشار عکس جوانی 
عزادار در بیمارستان رازی اهواز، نسبت به وضعیت مرگ و 
میر بیماران مبتال به کرونا در استان خوزستان هشدار داد. وی 
در توضیح این عکس، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 

نوشت:
هفته پیش مادرش بر اثر کرونا فوت کرده بود. خواهرش هم 

در مراسم خاکسپاری به کرونا مبتال شده بود.
پیشرفت  بیماری  آنقدر  بی جان.  اورژانس،  آوردنش  امروز 
کرده بود که تالش برای احیا و بازگشتش هم بی نتیجه بود.

در کمتر از یک ساعت فوت کرد.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل تعزیرات حکومتی 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

ممنوع شدن خروج سیمان
از کهگیلویه و بویراحمد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
استان های  به  یاسوج  و  مارگون  کارخانه های  سیمان  خروج 

همجوار تا اطالع ثانوی ممنوع شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
یاسوج، برات علی صالحی  مدیرکل تعزیرات حکومتی در 
بویراحمد  و  کهگیلویه  محلی  رسانه های  خبرنگاران  جمع 
گفت: به علت کمبود سیمان در استان شاهد نارضایتی مردم 

و نوسان قیمت ها این محصول بودیم.
برات علی صالحی افزود: با تدابیر اندیشیده شده هیچ مشکلی 

در باب کیفیت سیمان در استان نداریم.
او بیان کرد: به دلیل رفع کمبودها و نیاز ضروری استان به 
زده  زلزله  منطقه  بازسازی  برای  ساختمانی  مصالح  و  سیمان 
استان ممنوع و  از  به خارج  این محصول  سی سخت خروج 

پیگرد قانونی دارد.
و  کرد  اشاره  هم  مرغ  گوشت  گرانی  موضوع  به  صالحی 
گفت: میزان تولید مرغ در کهگیلویه و بویراحمد کمتر از 
میزان مصرف این کاال است و یکی از دالیل افزایش قیمت 
مرغ تأمین آن از دیگر استان ها و پرداخت هزینه های جانبی 
از جمله کرایه حمل است.او قیمت مصوب مرغ تولیدی در 
کهگیلویه و بویراحمد را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بیان کرد و 
گفت: این در حالی است که قیمت هر کیلو مرغ که خارج 
و  هزار   ۲۶ جانبی  هزینه های  به خاطر  می شود  تأمین  استان 
افزود:  استان  حکومتی  تعزیرات  است.مدیرکل  تومان   ۴۰۰
یکی از مهمترین دالیل تأمین نشدن مرغ مورد نیاز استان و 
نبود  بویراحمد  و  این محصول در کهگیلویه  قیمت  افزایش 

استان معین برای تأمین این کاال است.
صالحی بیان کرد: در صورت تعیین استان معین برای تأمین 
از مشکالت کمبود مرغ  بخشی  بویراحمد  نیاز کهگیلویه و 
افزایش و نوسانات قیمت این محصول جلوگیری  رفع و از 

می شود.

به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  نفر   ۳۴۸ و  هزار   ۲۹ تاکنون 
کرونا مبتال شده اند.

بویراحمد،  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: از مجموع حدود افزون 
بر ۶ هزار پرسنل کارکنان درمان استان، ۲۰۶۹ نفر از آنان تاکنون 

به کرونا مبتال شده اند.
پرویز یزدان پناه افزود: دکتر محمد زارع اولین شهید سالمت استان 

در اثر ابتال به بیماری کرونا )انگلیسی( جان خود را تقدیم کرد.
در  انگلیسی  کرونای  از  جدیدی  مورد  جاری  هفته  در  افزود:  وی 
دارای  و  مشابه  داشتن عالیم  با  نفر  تنها یک  نشده،  مشاهده  استان 
پی سی آر منفی وجود دارد که هم اینک در قرنطینه به سر می برد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ۶۵۰ 
دوز واکسن وارد استان شده و مراحل واکسیناسیون برای گروه های 

هدف در حال انجام است.

ابتالی حدود ۳۰ هزار کهگیلویه و بویراحمدی به کرونا


