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تدریس غیرحضوری برای بیش از ۹۰۰دانشجوی
دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :تدریس غیرحضوری برای بیش از ۹۰۰دانشجوی این
دانشگاه انجام می شود.
«نوروز هاشمی» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،افزود:
با تعطیلی دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد و
خوابگاههای این دانشگاه تدریس بصورت غیرحضوری برای
بیش از ۹۰۰دانشجوی این دانشگاه انجام می شود.
وی اظهارکرد :با توجه به تعطیلی دانشگاه فرهنگیان
در دو پردیس کوثر و شهید ایزدپناه تدریس در این دانشگاه
بصورت غیرحضوری ادامه دارد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد :بیش از  ۱۰۰مدرس این دانشگاه مطالب
و جزوات خود را در زمینه ۱۵۰درس در رشتههای تربیتی ،آموزش ابتدایی و مشاوره در قالب تدریس نیم ساعته تهیه
و در سامانه یادگیری الکترونیکی (ایلرنینگ) دانشگاه فرهنگیان بارگذاری می کنند.
نوروزی تصریح کرد :در روش دوم نیز این تدریسها در کانالهای شبکه فضای مجازی از سوی مدرسان به
دانشجویان انتقال و بازخورد آنها نیز بررسی می شود .تدریس غیرحضوری برای بیش از ۹۰۰دانشجوی پیوسته این
دانشگاه انجام می شود.
وی با اشاره به مشکل اینترنت برای آموزش و تدریس غیرحضوری دانشجویان بیان کرد :برخی از دانشجویان این
دانشگاه در مناطقی هستند که دسترسی به اینترنت ندارند و این مساله آموزش غیرحضوری را با مشکل مواجه کرده
است که از متولیان امر انتظار در این زمینه چاره اندیشی کنند.

اعتبار رمز پیش فرض کارت سوخت
تمدید شد

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان
از اقداماتی در راستای تسهیل شرایط و کاهش تردد
شهروندان به منظور انجام امور پیرامون کارت سوخت
خبر داد.امین روستایی در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد:
کارتهای سوخت جامانده در جایگاههای سوخت تا اطالع
بعدی در جایگاهها نگهداری و اعتبار رمز پیش فرض همه
کارت ها تمدید شد.وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی
خانواده بزرگ سوخت رسان نیز در جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا سهیم هستند ،افزود :برای حفظ سالمت
مراجعان ،کاهش مراجعات حضوری و سهولت دسترسی
آنان ،راهکاری اتخاذ شده تا مردم با کمترین تعداد دفعات مراجعه ،به کارتهای جامانده خود دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد :پیش از این اگر شخصی کارت هوشمند سوخت خود را بر اثر فراموشی جا میگذاشت ،آن در صندوق
جاماندهها ضبط و بعد از چند روز به ناحیه مربوط ارسال و این کار سبب مراجعه صاحب کارت به جایگاه و سپس
ناحیه برای دریافت کارت می شد.روستایی تصریح کرد :اکنون مسئول جایگاه موظف است مشخصات کارت جامانده و
نام کاربر تلمبهچی را به شرکت اعالم کرده و آن را در محلی امن در جایگاه نگهداری تا پس از مراجعه مالک خودرو
و احراز هویت آن با رویت کارت شناسایی و دریافت رسید ،کارت را به ایشان تحویل دهد.مدیر پخش منطقه همدان
همچنین از تمدید زمان و فعال شدن مجدد رمز پیش فرض کارتهای هوشمند سوخت تا پایان فروردین ماه ۹۹
خبر داد و خاطرنشان کرد :افرادی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده ،برای حذف رمز دیگر نیازی به مراجعه
حضوری به نواحی شرکت ملی پخش ندارند.

جهانگیریدرجریاناقدامهایستادمدیریتکرونادرکهگیلویهوبویراحمدقرارگرفت

معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با حسین
کالنتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جریان آخرین
اقدامها و فعالیتهای ستاد مدیریت و مبارزه با ویروس
کرونا در استان قرار گرفت.
«اسحاق جهانگیری» روز سه شنبه  ۲۷اسفند در
این تماس تلفنی ضمن تقدیر از تالشهای استاندار ،تیم
مدیریتی و ایثارگریهای جامعه پزشکی و کادر درمانی
در سطح ملی و استان کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله
جدی با شیوع این بیماری گفت :اهتمام ویژه دولت بر
تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز استان و حمایت از
کادر درمان و جامعه پزشکی استوار است.
وی افزود :بدون شک ایثارگری ها و جان فشانی
های کادر پزشکی و سفیدپوشان عرصه بهداشت و درمان
در کارزار مبارزه جانانه با این بیماری هیچ گاه از خاطره
ملت ایران پاک نخواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین کهگیلویه و
بویراحمد را یکی از مناطق و استانهای با کمترین تعداد
ابتال به بیماری کرونا در کشور دانست و اظهارکرد :این
روند امیدوارکننده نتیجه همدلی ،همراهی و انسجام
مسئوالن استانی مدیریت کرونا در استان و البته
همراهی ،مشارکت و همدلی مردم فهیم و قدرشناس این

استان است.
جهانگیری همچنین
خواستار همراهی و همگامی
مردم این استان بر رعایت
مسایل و توصیه های
بهداشتی و ایمنی از سوی
ستاد ملی و استانی مبارزه با
بیماری کرونا و متولیان امر
شد و خاطرنشان کرد :دولت
با تمام توان در کنار مردم و
ملت بزرگ ایران و این خطه
از کشورمان برای ریشه کنی
ویروس کرونا ایستاده است.
کالنتری،
حسین
استاندار کهگیلویه و
بویراحمد نیز در این تماس
تلفنی با تقدیر از اهتمام و
نگاه ویژه دولت تدبیر و امید
به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :برنامهها ،فعالیتها
و اقدامهای ستاد مبارزه با کرونا منظم و با قوت و جدیت
در حال برگزاری است و حتی نخستین استانی بودیم

که جلسات هماهنگی و
مقابله ای قبل از ورود این
بیماری به کشور را برگزار
کرده بودیم.
کالنتری یادآور شد:
درست است که استان از
لحاظ آمار کمترین افراد
مبتال به ویروس کرونا را دارد
اما همچنان نگران بازگشت
افراد و هم استانهایی هستیم
که از استانهای با بیشترین
درگیری با این ویروس وارد
استان خواهند شد.
وی تصریح کرد :ستاد
مدیریت و مبارزه با بیماری
کرونا در استان تاکنون
تمامی تمهیدات و تدابیر
الزم برای جلوگیری از
گسترش و شیوع این بیماری را در ابعاد مختلف اجرایی
و عملیاتی کرده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد غربالگری منظم و

منسجم در مبادی ورودی شهرهای مختلف و محورهای
مواصالتی استان به ویژه در سه محور ورودی به شهر
یاسوج مرکز استان را از جمله اقدامها و فعالیتهای
مقابله ای در این راستا دانست.
کالنتری یادآور شد :تاکنون بیش از  ۱۷جلسه ستاد
مدیریت و مبارزه با کرونا در این استان برگزار شده است.
راه اندازی کارخانه الکل سازی پس از  ۱۰سال رکود
و تعطیلی با ظرفیت حدود هزار لیتر در روز ،افتتاح
کارگاه تولید ماسک با محوریت و همکاری سپاه فتح
استان با ظرفیت ۲۰هزار عدد در روز ،و تغییر خطوط
کارخانه سینره و تولید انبوه ژل ضدعفونی که هم اکنون
برخی استان های درگیر کشور را نیز پوشش می دهد
و همچنین انسجام و بسیج همگانی تمامی نیروهای
خدماتی ،اجرایی و سازمان های مردم نهاد از مهمترین
اقدامات ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری
کهگیلویه و بویراحمد ،وی در پایان این گفتگوی تلفنی
از همت و تالش همه دستگاهها و نهادهای کمک کننده
در استان به ویژه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ،سپاه
فتح استان و بسیج ،نیروی انتظامی ،هالل احمر ،رسانه
ها و صداوسیما تقدیر کرد.

فرمانده سپاه کربال مازندران خبر داد

بسیجیان سپاه کربال مازندران در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا

فرمانده سپاه کربال مازندران از پای کار آمدن حدود  ۱۰۰هزار نفر از
بسیجیان سپاه کربال در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا در این استان خبر
داد.
سردار محمدحسین بابایی ظهر دیروز در جمع خبرنگاران ضمن عرض
تبریک به مناسبت ایام سال جدید و ضمن عرض تسلیت به خانوادههای
داغدیده مبتالیان کرونا و همچنین ضمن خدا قوت به کسانی که در خط
مقدم این بیماری منحوس مشغول به فعالیت هستند ،اظهار کرد :سپاه کربال
از همان ابتدای شروع بیماری کرونا قرارگاه زیستی برای مقابله با این ویروس
را راهاندازی کرده است.
وی تصریح کرد :در این قرارگاه بسیجیان سپاه کربال برای مقابله با
ویروس کرونا سازماندهی شدهاند و سازمان جدید موقتی را برای عزیزان
داوطلب تعریض کردیم که تحت عنوان مدافعان سالمت است.
فرمانده سپاه کربال مازندران خاطرنشان کرد :در امر آموزش توجیه و یاد
دادن مباحث الزم برای مقابله با این ویروس منحوس عنوان (سفیران سالمت)
را برای تعدادی از بسیجیانی که با دانشگاه علوم پزشکی استان همکاری
میکنند ،در نظر گرفته شد.
سردار بابایی گفت :سفیران سالمت در کوچکترین واحدهای ما از

پایگاههای رده مقاومت روستایی گرفته تا مراکز شهری و بیمارستان ها برای
مقابله با این بیماری پای کار هستند.
وی با اشاره به اینکه عدهای دیگر از بسیجیان ما برای ضدعفونی کردن
معابر و خیابانها برای مقابله این ویروس پای کار آمدند ،افزود :این بسیجیان
تحت عنوان (امور اجرایی و عملیاتی مدافعان سالمت) برای مقابله با این
ویروس وارد عمل شدند و تمام مکانها مثل پمپ بنزین ،نانواییها ،درگاههای
بانکی  ،atmبانکها ،تاکسیها و وسایل نقلیه عمومی که حساسیت بیشتری
دارند ،ضدعفونی میکنند.
فرمانده سپاه کربال مازندرانادامه داد :اما دستور کار جدیدی در حال
تدوین است که این بحث با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در هفته چهارم
این بیماری منزل به منزل و منطقه به منطقه اجرایی خواهد شد تا این استان
برای جلوگیری از این بیماری به یک ثبات پایدارتری برسد.
سردار بابایی با اشاره به اینکه بخش دیگری از بسیجیان ما نیز ایثارگرانه
مشغولند و پا گذاشتن جای قدیمیهایشان که در دوران دفاع مقدس ستاد
پشتیبانی جنگ را به راه میانداختند ،گفت :طبق همان دوران ما امروز در
سراسر استان کارگاههایی داریم که تحت عنوان ستاد پشتیبانی مدافعان
سالمت هستند و همه اقدامات الزم نظیر ماسک ،روپوشهای بیمارستانی،

مواد ضد عفونی کننده و دستکش را با توصیههای بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی تولید میکنند.
وی بیان کرد :دانشگاه علوم پزشکی اصولی را به ما اعالم کرده و به ما
اجازه داد تا به کارگاههای لوازم بهداشتی برای مقابله این ویروس مجوز ۴۵
روزه داده شود و تا دیروز هم بیش از  ۱۰۰کارگاه تولیدی از بسیج جامعه
پزشکی استان مجوزهای تولید لوازم بهداشتی برای مقابله با این ویروس را
دریافت کردند.

لغو مرخصی و ماموریت شهرداران استان سمنان در نوروز

پیاده نظامهای جنگ رودرو با کرونا

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت :کارگران و پاکبانان
شهرداریهای استان سمنان در صف مقدم و سربازان پیاده نظام در جنگ و
مبارزه با کرونا ویروس هستند.
دکتر منوچهر فخری در همایش ویدئو کنفرانس شهرداران استان
سمنان در سالن کوثر استانداری با تبریک و گرامیداشت روز شهردار ،افزود:
در هفتههای گذشته اقدامهای خوبی برای مقابله با کرونا ویروس در استان
سمنان از سوی مسئوالن مربوط انجام شد و در این وادی نقش شهرداریهای

استان بسیار برجسته بوده است.
وی خاطر نشان کرد :تمام دستگاههای اجرایی برای مقابله با کرونا
ویروس در استان سمنان در تالش هستند و با تالش همگانی به یاری خداوند
از این بحران سربلند بیرون خواهیم آمد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان تصریح کرد :سال  ۹۸سال
خوبی برای ملت شریف ایران نبود ،چراکه آغاز این سال با بالیای طبیعی و
سیل و پایان آن هم با شیوع کرونا ویروس در حال اتمام است و امیدواریم
به یاری خداوند سال  ۹۹سرشار از خیر و برکت و بهترین حال برای مردم
عزیز ایران باشد.
فخری اضافه کرد :در سالهای گذشته در ماه اسفند و در آستانه عید
نوروز ،شور و نشاط خاصی در کشور حکمفرما بود و امسال به دلیل شیوع
کرونا ویروس مردم تالش دارند با درخانه ماندن برای نابودی و ریشه کنی این
ویروس منحوس در تالش باشند.
وی گفت :شهرداریها تعطیلی ندارند و در فصلهای مختلف سال و
در آیینهای سوگواری و یا جشن و سرور ،نقش شهرداریها تغییر میکند.
فخری ادامه داد :شهرداریهای استان سمنان مهمترین اقدامهای انجام
شده در بخش های مختلف را مستندسازی کنند و براساس آمار شهرداریهای

استان سمنان  ،از شهرداریهای پیشرو برای مقابله با کرونا ویروس در کشور
هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان افزود :ضدعفونی و
گندزدایی مناطق شهری استان در هر  ۲۴ساعت یکبار انجام شود و ممنوعیت
پذیرش مسافر با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار کرد :در این ایام توج ه ویژهای از سوی شهرداریها به پاکبانان
و کسانی که در حال خدماترسانی به اقشار مردم برای مقابله با کرونا ویروس
هستند  ،شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان ادامه داد :ضدعفونی
ناوگان حمل و نقل سبک و سنگین درون شهری به طور مرتب در دستور
کار باشد و شهرداری ها در فرهنگ سازی و تبلیغات برای در خانه ماندن،
مقابله با کرونا ویروس و رعایت نکات بهداشتی به طور مستمر در تالش باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت :از ظرفیت خیران
برای تامین اقالم بهداشتی و مقابله با کرونا ویروس استفاده شود و مرخصی و
ماموریت شهرداران در این ایام و نوروز  ۹۹لغو است.
فخری ادامه داد :با توجه به احتمال بارش باران و آب گرفتگی معابر،
تمهیدات الزم از سوی شهرداران استان اندیشیده شود.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس خبر داد:

تایید درخواست بازنشستگی  1700کارگر شاغل در مشاغل سخت فارس

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به بررسی 3
هزار و  977مورد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد در این استان در سال
 ،98از تایید هزار و  719تقاضا خبر داد.
سهراب مختاری سه شنبه  27اسفند در جمع خبرنگاران گفت :فارس
همواره یکی از استان های پیشرو در اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد
کارگران در مشاغل سخت و زیان آور بوده است.
او ادامه داد :تمام درخواست های طرح شده توسط متقاضیان بازنشستگی
در مشاغل سخت و زیانآور ،در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت و از طریق
سامانه مشاغل سخت و زیان آور رسیدگی می شود.
مختاری افزود :با به کارگیری تدابیر ویژه و بررسی سامانه ای درخواست
ها زمان رسیدگی از  ۹ماه در اوایل سال به یک ماه در پایان سال کاهش
یافته است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه از ابتدای

سال  98تاکنون  50جلسه کمیته بدوی برگزار شده است؛ یادآور شد :در این
راستا  3408تقاضا در غالب  13هزار و  209عنوان شغلی از  50هزار و 920
کارگاه ثبت شده است.
او خاطرنشان کرد :در این رابطه  22جلسه تجدید نظر برای  569تقاضا
در  1045عنوان شغلی از  660کارگاه ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است.
مختاری در ادامه یادآور شد :کارگران با  20سال سابقه کار متوالی یا 25
سال متناوب در مشاغل سخت و زیانآور این امکان را دارند که درخواست
بازنشستگی خود را برای طرح در کمیتههای تخصصی بدوی و تجدید نظر،
مطرح کرده و از مزایای قانونی تعیین شده استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کمیتههای استانی از نمایندگان اداره کل تعاون کار و
رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی ،سازمان تامین اجتماعی ،تشکل کارگران
و کارفرمایان استان تشکیل شده است ،گفت :کارگران می توانند درخواست
خود را با مراجعه به نشانی اینترنتی  SAKHT.MCLS.GOV.IRثبت کنند.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به رسالت
و ظرفیتی که در قانون کار به منظور خدمت رسانی و در راستای ایمنی و
بهداشت جامعه کار دیده شده استف اضافه کرد :بازرسان کار این استان به
عنوان ضابطین قانونی نسبت به شناسایی عوامل زیان آور و خطرناک با هدف
سالم سازی محیط کار و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت در کارگاه ها فعال
بوده اند.
مختاری با بیان اینکه بازرسیهای مستمر از کارگاهها انجام میشود،
خاطرنشان کرد :کارفرما موظف است اقدامات الزم برای سالم سازی شرایط
محیط کار را در ظرف  2سال انجام دهد .
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس ،همچنین با اشاره به
شرایط کنونی ناشی از شیوع کروناویروس ،گفت :کارفرمایان مکلف و موظف
به ایمن سازی محیط کار و رعایت آئین نامه های مرتبط و به خصوص ضد
عفونی کردن مرتب واحدهای خود در مقابله با ویروس کرونا هستند.

اخبار
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امام جمعه سلطانیه:

تعطیلی نانواییها در این شهر شایعه است

امام جمعه سلطانیه گفت :تعطیلی نانواییها در این شهر
شایعه است.حجتاالسالم عمران حسینینسب ظهر دیروز (۲۷
اسفند) در جلسه باید و نبایدهای کرونای شهرستان سلطانیه ،با
اشاره به وضعیت خاص کشور در شرایط کنونی ،اظهار کرد :رعایت
مسائل بهداشتی و توصیههای کارشناسان بهداشت و درمان و
توسل و توکل هر دو در رفع بال و بیماری موثر است.وی با بیان
اینکه شستوشوی مداوم دستها با آب و صابون از توصیههای
کارشناسان برای مبارزه با بیماری کرونا است ،ادامه داد :نظافت
و رعایت بهداشت چیز تازهای نیست و دین اسالم  ۱۴۰۰سال
پیش به این مسائل دستور داده است.حسینینسب با اشاره به
اینکه رعایت مسائل بهداشتی و دعا و توسل مکمل هم هستند،
گفت :توبه و استغفار ،دعا و توسل در منازل خصوصا زیارت عاشورا،
حدیث کساء در کنار رعایت مسائل بهداشتی الزم است.وی با اشاره
به ماهیگیری عدهای سودجو از آب گلآلود کرونا ،یادآور شد:
از مردم انتظار میرود با استناد به منابع خبری معتبر ،اسیر دام
شایعات نشوند.امام جمعه سلطانیه با تاکید بر اینکه باید در مورد
تعطیلی فروشگاهها و مغازههایی که مرتبط با نیازهای روزمره مردم
نیست ،اطالعرسانی الزم انجام گیرد ،افزود :تعطیلی همه مغازهها
و نانواییها شایعه است که باید با انتشاردهندگان آنها در سطح
شهرستان برخورد شود.این مسئول با تاکید بر اینکه مدیریت واحد
و کمکهای خیران الزمه مبارزه با بیماری کرونا است ،ادامه داد:
از همه انتظار داریم فعالیتها و خدمات خود اعم از گندزدایی،
دوخت و توزیع ماسک و غیره را تحت مدیریت ستاد مبارزه با
کرونا انجام دهند.وی با بیان اینکه تالشهای مسئوالن بهداشت
و درمان و فرمان مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح،
مردم را امیدوار کرده است ،خاطرنشان کرد :در روزهایی که کادر
بهداشت و درمان در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند همه ما
باید کمکحال آنها باشیم و با در خانه ماندن به کند شدن روند
این بیماری کمک کنیم.
معاون دامپزشکی یزد هشدار داد:

برخورد دامپزشکی با عاملین عرضه و کشتار
غیر مجاز دام زنده

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت :با توجه به
این مساله که هر گونه عرضه و کشتار غیر مجاز دام زنده ممنوع است،
دامپزشکی با این موارد برخورد قانونی به عمل می آورد«.محمد رضا
متوسل الحسینی» تاکید کرد :به استناد ماده  ۸آیین نامه اجرایی
ماده  ۱۸قانون سازمان دامپزشکی کشور ،دام هایی که برای فروش
یا کشتار در شهرها عرضه می شوند می بایست صرفا در میادین
دام و یا اصطبل نگهداری شوند ،عالوه بر آن گردانیدن دام ها در
سطح شهر به منظور فروش یا کشتار ممنوع است.این مسئول در
ادامه اظهار کرد :نداشتن پیشینه بهداشتی و قرنطینه ای در این
دام ها باعث ایجاد خطر انتقال و انتشار بیماری های مشترک و
دامی شده و در نتیجه سالمت شهروندان و نیز سرمایه های دامی
استان به خطر می افتد .به همین دلیل و بر اساس ماده  ۶۸۸قانون
مجازات اسالمی با مرتکبین به چنین مواردی مطابق قانون برخورد
خواهد شد.به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی
یزد ،متوسل الحسینی در پایان نیز از شهروندان خواست در صورت
مشاهده هر گونه موارد تخلف در زمینه عرضه و کشتار غیر مجاز
دام زنده در سطح استان عالوه بر امتناع از خرید ،موارد را جهت
پیگیری قانونی از طریق شماره تلفن ( ۱۵۱۲پاسخگویی به شکایات
دامپزشکی) به مسئولین دامپزشکی اطالع دهند.

آغاز پویش دانش آموزی من کرونا را
شکست می دهم در سیستان وبلوچستان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار
داشت:پویش دانش آموزی من کرونا را شکست می دهم با هدف
باالبردن سطح سواد سالمت دانش آموزان در سیستان و بلوچستان
آغاز شد.دکتر سید مهدی طباطبایی گفت :با توجه به فرا رسیدن
تعطیالت نوروز و تعطیلی مدارس و با توجه به گسترش بیماری
کرونا در کشور ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یک پیک دانش
آموزی با هدف باال بردن سطح آگاهی دانش آموزان طراحی نموده
است.وی افزود :این پیک سالمت اطالعات مهم سالمت به زبان
کوکانه ،سرگرمی ها با مفاهیم مرتبط با پیشگیری کرونا است که
تاکید بر موضوعات مهم مانند شستشوی صحیح دست ،رعایت آداب
سرفه و عطسه و نحوه استفاد از ماسک است.
وی ادامه داد :در بخش دیگری از این پیک ،خود ارزیابی دانش
آموزان قرار داده شده است که آنچه آموخته اند می توانند در قالب
یک برنامه روزانه عالمت بزنند و در نهایت در پایان روز والدین
می توانند به منظور تشویق و بر اساس عملکرد فرزندشان ستاره
و امتیاز ،هدیه دهند.دکتر طباطبایی با اشاره به این موضوع که
این پیک بصورت الکترونیکی طراحی شده است افزود :والدین
می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسخه
الکترونیکی موبایل ،تبلت و کامپیوتر را دانلود و نصب نمایند و
همچنین می توانند فایل  pdfرا که قابلیت چاپ دارد دانلود نمایند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با توصیه به
والدین دانش آموزان گفت :حتما این اپلیکشین را روی موبایل
خود و تبلت فرزندانشان نصب کنند تا بتوانیم در زمانی کوتاه رفتار
مناسب بهداشتی و درست را در فرزندان مان آموزش و نهادینه
کنیم.دکتر طباطبایی با اشاره به این موضوع که اطالعات درج شده
در این پیک سالمت فقط مربوط به کرونا نیست افزود :مطالب
و آموزش های که داده می شود برای یک زندگی سالم و در
طول سال قابل استفاده است و توصیه می شود که والدین در
نشر و اطالع رسانی آن ما را یاری نمایند و دانش آموزان هم می
توانند این پیک را به دوستان خود معرفی نمایند.معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به این موضوع که این پیک
سالمت آموزش های کاربردی عمومی دارد گفت :انشاء اهلل بتوانیم
با همکاری والدین شاهد یک تغییر و رفتار خوب در جامعه باشیم
وسطح سواد سالمت آینده سازان مملکت را ارتقاء دهیم.

بویه هواشناسی دریایی چابهار در دریای
عمان به آب انداخته شد

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت :بویه دریایی
چابهار که مدتی به دلیل خرابی از آب خارج شده بود ،پس از
تعمیر ،با همکاری اداره کل بنادر استان در دریای عمان به آب
انداخته شد.محسن حیدری در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت:
اعتبار هزینه شده برای تعمیر این بویه  300میلیون تومان بوده که
به وسیله سازمان هواشناسی کشور تخصیص پیدا کرده است.وی
ادامه داد :بویه موج نگار چابهار از نوع  Datawellبوده و پارمترهای
دمای سطح آب ،ارتفاع و دوره تناوب موج را اندازه گیری می کند.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در ادامه با بیان اینکه
بویه موج نگار چابهار تنها بویه هواشناسی در نوار  300کیلومتری
سواحل سیستان و بلوچستان است ،افزود :بر اساس اسناد باالدستی
باید حداقل چهار ایستگاه هواشناسی دریایی جدید در سواحل
استان احداث شود.وی ادامه داد :هم اکنون دو ایستگاه از این چهار
ایستگاه در پسابندر چابهار و زرآباد کنارک در حال احداث است که به
ترتیب حدود  33تا  65درصد پیشرفت فیزیکی دارند.حیدری در ادامه
توسعه زیرساخت های هواشناسی دریایی در تنها بندر اقیانوسی کشور
را مهم برشمرد و گفت :گسترش فعالیت های دریایی و سرمایه گذاری
وسیع بخش خصوصی در صنایع دریایی استان ایجاب می کند تا برای
پایش و بهبود پیش بینی مخاطرات جوی-دریایی جنوب استان ،شبکه
پایش هواشناسی دریایی گسترش یابد.

