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شهرستان

اخبار
رئیس کل دادگستری اردبیل:

 ۱۱نفر از عوامل توزیع مشروبات الکلی
سمی در اردبیل دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت:
تاکنون  ۱۱نفر از عوامل تهیه و توزیع مشروبات الکلی
سمی شناسایی و بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،به نقل از دادگستری
اردبیل ،ناصر عتباتی با اشاره به بازداشت  ۱۱نفر از
عوامل تهیه و توزیع مشروبات الکلی سمی در استان
اردبیل ،عنوان کرد :اقدامات قضائی الزم برای برخورد
قاطعانه با این افراد در حال انجام است.
وی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در برخورد
با عوامل توزیع مشروبات الکلی سمی از فوت  ۱۱نفر
بر اثر مصرف الکل صنعتی در استان اردبیل خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل یادآور شد:
پرونده این افراد با جدیت در حال رسیدگی است
و دستگاه قضائی بدون اغماض با متخلفان برخورد
قانونی و الزم را انجام خواهد داد.
به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

تمام برنامههای گردشگری منطقه آزاد
ارس تعطیل است

مدیر میراث فرهنگی منطقه آزاد ارس گفت:
انجمنهای میراث فرهنگی ،هتلداران و راهنمایان
گردشگری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
متحد شدند و تا اطالع ثانوی هیچ فعالیت گردشگری
نداشته باشند.
فاطمه منیری روز یکشنبه در گفت و گو با
خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص
مقابله با شیوع ویروس کرونا در منطقه آزاد ارس
اظهار کرد :تا اطالع ثانوی کاشانه مهمانها ،سوئیتها،
هتلها و اقامتگاههای بوم گردی گردشگر و مسافر
پذیرش نخواهند کرد.
وی افزود :همچنین در راستای عدم نارضایتی
مسافران ،بر اساس بخشنامه همه این اماکن موظف
به استرداد وجه رزرو بدون جریمه بوده و این موضوع
به طور مستمر توسط کارشناسان حوزه گردشگری
نظارت و ارزیابی میشود.
منیری در خصوص مراکز پذیرایی گفت :به
تمامی مراکز پذیرایی اعالم کردهایم حتی المقدور
ارائه خدمات نکنند ،مگر با اجرای کامل و دقیق
پروتکل بهداشتی؛ ارائه هرگونه خدمات دخانیات و
قلیان نیز در تمامی سفره خانههای سنتی و کافه
رستورانها ممنوع است.
مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس
خاطرنشان کرد :با توجه به هشدارهایی در خصوص
پذیرش نشدن مسافران و گردشگران توسط مراکز
گردشگری ،با کسانی که بر خالف مصوبات مقابله با
کرونا اقدام میکنند ،برخورد قانونی میشود.
وی ادامه داد :به شرکت نفت نیز اعالم شده در
تمامی جایگاهها ،سوختگیری توسط اپراتورها انجام
گیرد و اپراتورها ملزم به استفاده از دستکش هستند.
منیری خاطرنشان کرد :مراکز اقامتی و تأسیسات
گردشگری ارس جهت حمایت دولت و جبران
خسارت در سامانه آمار و تأسیسات گردشگری کشور
ثبت نام کنند.

آخرین اقدامات شهرداری بوشهردر مقابله با ویروس کرونا

شهردار بندر بوشهرگفت :شرکت در
تجمعات و سفرهای غیرضروری موجب
انتقال و جابجایی ویروس کرونا میشود.
دکتر سید نورالدین امیری شهردار
بندر بوشهر ،در نشستی دوجانبه با
روسای دانشگاه علوم پزشکی و سازمان
حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر،
راهکارهای مقابله با کرونا ویروس ونیز
محدودیت های کنترل وسائط نقلیه در
ورودی شهر بوشهر ،برای مسافرانی که از
اقصی نقاط کشور وارد شهر بوشهر می
شوند را مورد بررسی و تبادل نظر قرار
دادند.
وی ضمن گزارش مبسوطی از
فعالیت های انجام شده توسط مدیریت
شهری ،در راستای مقابله با شیوع
ویروس کرونا اعالم نمودند :بالفاصله
پس از انتشار خبر شیوع ویروس کرونا
در کشور ،شهرداری بندر بوشهرطی
عملیاتی با مشارکت یگان ویژه نیروی
انتظامی و نیز سپاه امام صادق استان
بوشهر با شستشوی و ضدعفونی کردن
معابر و خیابان های هسته مرکزی مناطق

یک و دو شهر بوشهر ،و نیز بوستان ها
و فضاهای سبز شهری و تمامی مبلمان
های سطح شهر و آرامستان و بهشت
صادق بوشهر ،فعالیت های گسترده ای
را در سطح شهر ،به مرحله اجرا درآورد.
شهردار بندر بوشهر با تاکید بر
مسئولیت شهروندی در مواجهه با شیوع
ویروس کرونا اظهار داشت :هر شهروندی

در کنار مطالبه گری ،برای کارآمدی در
مهار این ویروس مهلک باید خود نیز در
این جریان مشارکت جدی داشته باشد.
امیری اضافه نمود :باید تمهیداتی
ازطرف مسئولین امر ،برای اقناع
مردم جهت جلوگیری از مسافرت در
این روزهای پر خطر و همچنین ایام
تعطیالت اتخاذ گردد تا خسارات ناشی

از انتقال و تسری این ویروس به سراسر
کشور کاسته شود.
وی کاهش نگرانی ها و نیز آموزش
و تاکید مداوم بر نکات بهداشت فردی و
عمومی را وظیفه رسانه ها دانست ،دکتر
امیری با اعالم این خبر افزود :شهرداری
بندر بوشهر در راستای سیاست های
کمیته مقابله با کروناویروس استان طی
روز گذشته با تسطیح و هموار نمودن
قطعه زمینی در ورودی شهر بوشهر
جهت استقرار جایگاه قرنطینه ویژه،
اقدام به نصب بنراطالع رسانی ،کانکس
و منبع آب آشامیدنی جهت اسکان
افرادمرتبط و همچنین نصب پایه های
چراغ برای تامین روشنایی الزم محوطه
نمود.
شهردار بندر بوشهر گفت :در پایان
این نشست مقرر گردید اطالع رسانی در
خصوص مسافرانی که از شهرهای آلوده
به ویروس کرونا ،قصد مسافرت به بوشهر
را دارند تا اطالع ثانوی انجام گردیده ،تا
این گونه مسافران متحمل هزینههای
جانبی سفر نگردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ خبر داد:

کشف محموله چوب جنگلی قاچاق در کوهرنگ

فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ از توقیف یک
دستگاه خودروی پراید با  ۲۱۶کیلو چوب جنگلی بلوط
قاچاق در این شهرستان خبر داد.
علی اکبر سلیمانی گفت :مامورین فرماندهی
انتظامی بخش بازفت در حین گشت زنی و کنترل

محورهای مواصالتی به یک دستگاه خودروی پراید
مشکوک شدند.
وی افزود :مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی
با رعایت اصول ایمنی با شگردهای پلیسی خودرو را
متوقف کردند و در بازرسی از خودرو موفق به کشف

 ۲۱۶کیلو چوب جنگلی بلوط قاچاق شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ تصریح کرد:
خودرو به همراه راننده و اموال مکشوفه جهت سیر
مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل و پس از تشکیل
پرونده تحویل مقام قضائی شدند.
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خبر کوتاه
معاون سیاسی استاندار سمنان:

طرح تشدید کنترل مبادی ورودی و
خروجی استان سمنان اجرا شود

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
سمنان بابیان اینکه جلوگیری از شیوع کرونا مهمترین
رویکرد دولت است ،گفت :طرح تشدید کنترل مبادی
ورودی و خروجی استان اجرا شود .حبیباهلل خجسته
پور عصر یکشنبه در نشست شورای اطالعرسانی و
تبلیغات اقتصادی استان سمنان به میزبانی استانداری
ضمن بیان اینکه کنترل بیشتر مبادی ورودی و
خروجی استان بهویژه در مناطق شمالی در دستور کار
قرار گیرد ،اظهار داشت :جلوگیری از شیوع گسترده و
همهگیر ویروس کرونا در اولویت نخست قرار دارد .وی
با اشاره به اینکه برخی از ابتالهای ثبتشده کرونا ،از
بیمارستانها گزارششده است ،افزود :باید تالش کرد
تا بافرهنگ سازی مناسب از ایجاد تجمعات مختلف
در اماکن گوناگون جلوگیری شود.معاون استاندار
سمنان با تأکید بر اینکه برای پیشگیری و ریشهکنی
کرونا نیاز به همراهی و همدلی بیشازپیش مردم
است ،اعالم کرد :تالش صداوسیما در آگاهسازی مردم
بسیار خوب و مطلوب است .خجسته پور بابیان اینکه
برگزاری نماز جماعت در سراسر استان تعطیلشده است،
تصریح کرد :برنامههای هیئتهای مذهبی نیز در سطح
استان تعطیل شد اما باید تالش کنیم تا مانند برخی
استانهای کشور با استفاده از ف ّناوریهای نوین امکان
برقراری جلسات مجازی را فراهم آوریم .وی با تأکید بر
لزوم تشدید نظارت و بازرسیها بر فعالیت داروخانهها،
تجهیزات پزشکی و نانواییهای استان خاطرنشان کرد:
دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان روزانه پیامکهای اطالعرسانی و هشداردهنده به
مردم استان ارسال میکنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خبر داد :

راه اندازی ۱۷مرکز پاسخگویی به صدای دانش آموز در چهارمحال وبختیاری

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش
و پرورش چهارمحال و بختیاری از راه اندازی
 ۱۷مرکز پاسخگویی به صدای دانش آموزدر
چهارمحال وبختیاری خبر داد.
محمد محمدی اظهار کرد :یکی از
مهمترین اقدامات معاونت آموزش ابتدایی
استان را راه اندازی  ۱۷مرکز پاسخگویی
به صدای دانش آموز با حضور  ۱۲۰نفر از
معلمان مجرب و متخصص دورهی ابتدایی
جهت پاسخگویی به سواالت دانش آموزان و
خانوادهها در زمینههای درسی ،علمی ،فناوری،
بهداشتی و… در سراسر استان دانست و گفت:
این مراکز همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت
 ۹صبح الی  ۱۲ظهر به صورت تلفنی آماده
پاسخگویی و انجام وظایف محوله هستند.

محمد محمدی با اشاره به شناسایی
و انتخاب معلمان توانمند و عالقمند جهت
شرکت در برنامه تدریس جهادی در شبکه
ملی آموزش و معرفی آنان به وزارت متبوع
گفت :جهت استفاده از برنامههای شبکه ملی
آموزش نیز سه کار اساسی صورت پذیرفت که
در اولین اقدام ساعت برنامه هر کالس و نکات
مهم ،از طریق پیامک به اولیا جهت استفاده از
این بستر ارزشمند اعالم می شودو در مرحله
بعد کلیه راهبران آموزشی این برنامهها را رصد
کرده و نقطه نظرات خود را به صورت روزانه به
معاونت آموزش ابتدایی استان اعالم میکنند.
وی بیان کرد :معلمان نیز همراه با دانش
آموزان این برنامهها را میبینند و متناسب به
آنها در شبکههای اجتماعی فضای مجازی
برای دانش آموزان تکلیف تعیین میکنند.
محمدی ارزیابی مستمر کیفیت برنامههای
شبکه آموزش توسط کلیه آموزگاران دوره
ابتدایی و راهبران آموزشی و تربیتی را یکی
دیگر از اقدامات مؤثر دانست و بیان کرد :نتایج
این ارزیابی هر روز از طریق کانال نظر سنجی

حیات وحش مناطق حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد شمارش شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت :حیات
وحش مناطق حفاظت شده استان شمارش شدند .اسداهلل هاشمی در جمع
خبرنگاران افزود :یکصد کارشناس و محیط بان همراه با تشکلهای مردم
نهاد این شمارش را انجام دادند .وی با بیان اینکه این شمارشها توسط ۳۳
گروه انجام شد ،گفت :شمارش حیات وحش دنا در فصل زمستان توسط
اکیپهای تخصصی هر ساله با هدف اطالع از وضعیت گونهها ،انجام میشود.

هاشمی افزود :بررسی جمعیت کل و بز ،گونههای جانوری گوشتخوار و انواع
پرندگان هدف این سرشماریها است .وی تصریح کرد :وضعیت آب مناطق،
پوشش گیاهی و علوفهای نیز در این سرشماریها عالوه بر شمارش گونههای
جانوری که از طریق پایش مستقیم شکل میگیرد ،ثبت میشود .هاشمی افزود:
سرشماری از طریق مشاهده عینی ،دوربین کشی و رد پا و اجرا میشود و آمار
گونههای جانوری به دلیل حفاظت از آنها منتشر نمیشود.

پیش بینی شده ،در گروههای آموزشی دورهی
ابتدایی استان مورد بررسی قرار میگیرد.
وی گفت :کلیه برنامههای حوزه معاونت
آموزش ابتدایی بر اساس جدول بودجه بندی
خاص و ویژه تدریس دورهی ابتدایی از تاریخ
 ۲۳بهمن ماه سال جاری تا پایان اسفندماه
سال جاری برنامه ریزی شده و وظایف خانواده،
دانش آموز ،معلم و مدرسه ،نحوه بارگذاری
مطالب و محتوای آموزشی در شبکههای
مجازی داخلی و سایت گروههای آموزشی
جهت بهره مندی بهتر دانش آموزان و
خانوادهها پیش بینی شده است.
محمدی ضمن تقدیر و تشکر از کلیه
معلمان گفت :کلیه درسهای عقب مانده
دانش آموزان در بهمن ماه و اسفندماه سال
جاری توسط بیش از  ۷۰نفر از آموزگاران
توانمند دورهی ابتدایی طی شش روز کاری و
جهادی از ساعت  ۶صبح تا  ۱۰شب ،تدریس
شد و فیلم آن برای استفاده کلیه دانش آموزان
و معلمان دوره ابتدایی در شبکههای مجازی و
اجتماعی داخلی به عنوان یک فعالیت کم نظیر

منتشر شد .محمدی سایت گروههای آموزشی
استان به آدرس ( )Game.chbsch.irرا
مهمترین حلقه ارتباطی معلمان  ،مدارس ،
خانوادهها و دانش آموزان سراسر استان و حتی
سراسر کشور دانست و گفت :ضمن اینکه کلیه
محتوای این سایت در شش قالب تحت عنوان
(پیش دبستانی ،اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
و ششم) دسته بندی شده و در هر قسمت
نمونه تدریسها ،آزمونها ،بازی و یادگیری،
فعالیتهای مکمل به صورت روزانه و بروز شده
ارائه شده است .وی بیان کرد :کلیه تولیدات
ارزشمند مناطق جمع آوری و پس از بررسی
و اصالح در این سایت بارگذاری و بیش از ۲۰
نفر از همکاران ،مأمور جستجو و تهیه مطالب
متناسب با هر درس و موضوع و غنی بخشی به
فعالیتهای این سایت شدند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه ویدئو
کنفرانس با تیم آموزشی شهرستانها و مناطق
اعم از معاونان ،کارشناسان ،راهبران آموزشی
و نمایندگان مدیران ،برگزاری جلسات
تخصصی با حضور کارشناسان برای اولیا و

دانش آموزان را از دیگر اقدامات مهم این حوزه
برشمرد و گفت :جلسات تخصصی حوزهی
معاونت آموزش ابتدایی استان با حضور کلیه
کارشناسان و رؤسای داخلی ادارات همه روزه
برگزار میشود و اقدامات انجام شده و در دست
اقدام ،نیازمندیها ،کمبودها ،پیشرفتها و.....
به منظور هماهنگی و انسجام درونی مورد
بررسی قرار میگیرد.
وی گفت :برای معلمان غیر بومی ساکن
در شهرها ،یک مدرسه با تمام امکانات
الکترونیکی اختصاص داده شده است تا با
استفاده از این امکانات با دانش آموزان خود
در تماس باشند.
محمدی انجام مصاحبههای خبری و
حضور در دو قسمت از برنامه زنده تلویزیونی
«آموزش تعطیل نیست» و تشریح برنامهها،
اقدامات و حدود انتظارات آموزش و پرورش
در رابطه با آموزش و تبیین شرح وظایف دانش
آموزان ،خانوادهها ،معلمان و مدرسان را نیز از
دیگر اقدامات حوزه معاونت آموزش ابتدایی
اداره کل آموزش و پرورش استان دانست.

