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سر ریز شدن سدها و تاالب در آغاز سال 99

ایرنا

بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما رضایــی کالنتری با بیــان اینکه
سدهای شهید رجایی و البرز به ترتیب  ۹۴و  ۹۶درصد آبگیری شدند
افــزود :به منظور مدیریت ســیالب و کنترل آبهــای ورودی دیگر ،از
آبگیری بیشتر این مخازن جلوگیری میشود.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش  ۱۵درصــدی میــزان بارندگــی امســال در
مازندران در مقایســه با پارســال گفت :با توجه به آغاز فصل زراعی،
آبگیری آببندانهای استان هم به حداکثر ظرفیت نزدیک شد.
مدیر دفتر بهره برداری تأسیســات برق و آبی مازندران تصریح کرد
 :از ظرفیــت  ۳۰۰میلیــون مترمکعبــی مخازن آببندانهای اســتان ،
تاکنون آبگیری بیش از  ۹۰درصد انجام شد.
ëëتاالب بینالمللی «کانیبرازان» مهاباد سرریز شد
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفــت :آب تــاالب
بینالمللــی «کانیبــرازان» ایــن شهرســتان بــرای دومیــن ســال
پیاپی ســرریز شــد .فاروق ســخنور در گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت:
هماکنون ظرفیت  ۱۶میلیون مترمکعبی این تاالب پر شــده و آب به
قسمتهایی از تاالب روستای «بفراوان» نیز رسیده است.
وی اضافــه کــرد :ظرفیت ذخیــره آب در این تاالب ،محدود اســت و
در صــورت افزایــش ایــن حجــم ،آب وارد زمینهای زراعــی اطراف
تاالب شــده و باعث ایجاد خسارت به راههای دسترسی و زمینهای
زراعی میشود .وی افزود :آب این تاالب از رودخانه مهاباد ،چشمه
روســتای «قرهداغ» و زهکشهای اطراف این تاالب تامین میشــود
کــه امســال با توجه بــه الیروبی زهکشهــا و بارش خوب زمســتانی،
سرعت ورود آب قابل توجه است.
«ســخنور» گفــت :با راه اندازی ایســتگاه پایش آنالیــن در این تاالب
مؤلفههــای عمــق آب ،میزان اکســیژن ،دمــا ،فشــار و رطوبت تاالب
رصــد شــده و بــه صــورت آنالین بــه دفتــر تاالبهــای ایران ارســال
میشــود .وی در خصــوص شــمار پرنــدگان در حــال زیســت در این
تــاالب نیــز اظهار داشــت :همزمــان با آغــاز کوچ بهــاره پرنــدگان با
افزایــش تدریجــی دمــای هــوا در مناطــق جنوبــی و نیز مهیا شــدن
شرایط مطلوب اسکان ،دســتههای چندهزارتایی از پرندگان مهاجر
آبزی و کنارآبزی وارد تاالب بینالمللی «کانیبرازان» مهاباد شده و
هماکنون بیش از  ۲۰هزار قطعه پرنده مهاجر در آن حضور دارند.
رئیس اداره حقاطت محیط زیست مهاباد اضافه کرد :این پرندگان
شــامل گونههــای آبــزی و کنارآبــزی شــامل غــاز خاکســتری ،اردک
تــاجدار ،اردک ســرحنایی ،اردک سرســفید و اردک بلوطــی چنگــر،
کشیم ،فالمینگو ،خروسکولی سینهسیاه و دمسفید است.
تــاالب بینالمللــی «کانیبــرازان» مهابــاد بــا وســعتی افــزون بــر
۹۱۰هکتار یکی از مهمترین تاالبهای اقماری جنوب دریاچه ارومیه
و با ارزشترین زیســتگاههای انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر
و بومی در شمالغرب کشور به شمار میرود.

گزارش

 ëëآبگیری  94درصدی مخازن مازندران
همچنین مدیر دفتر بهره برداری تأسیسات برق و آبی مازندران با
اشاره اینکه بارشهای مناسب جوی در نیمه نخست سال آبی اخیر
(مهر تا پایان اســفند  )۹۸آبگیری مناســب مخازن ســدهای اســتان
را بــه دنبال داشــت گفــت  :در حال حاضر  ۹۴درصــد حجم مخازن
ســدهای استان آبگیری شد که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۴
درصدی را نشان میدهد.

«سفـر» ایران را به موج دوم کرونا می برد

ایرنا

 ëëسرریز سه سد بزرگ هرمزگان به دنبال بارندگی
بــه دنبــال بارندگــی دو روز گذشــته و ورود آب ،ظرفیت آبگیری ســه
سد اســتقالل میناب ،شمیل و نیان بندرعباس و جگین در محدوده
بشاگرد و جاسک تکمیل و آب از این سدها سرریز شد.
مدیرعامــل آب منطقــهای هرمــزگان گفــت :بــا تکمیــل ظرفیــت
۲۴۰میلیون مترمکعبی آبگیری ســد اســتقالل میناب ،این ســد پس
از  ۱۰ســال ســرریز کرد.هوشــنگ مالیی افــزود :تخلیــه آب از دریچه
تحتانــی این ســد نیز از دیشــب آغاز شــده و هم اکنون ســه هزار متر
مکعب در ثانیه آب از این ســد تخلیه میشود .وی گفت :سد جگین
در محدوده بشــاگرد و جاســک نیز  ۲۱۰میلیــون مترمکعب آبگیری
شده و با تکمیل ظرفیت آبگیری این سد نیز سرریز کرده و از دریچه
تحتانی سد نیز  ۱۰۰متر مکعب در ثانیه آب در حال تخلیه است.
مدیرعامل آب منطقهای هرمزگان گفت :ســد شــمیل و نیان نیز به
دنبــال تکمیل ظرفیت  ۱۰۰میلیون متر مکعبی آبگیری ســر ریز کرد
و از دیشــب تخلیــه آب از دریچههــای تحتانی ســد آغاز شــد و اکنون
۸۰۰متر مکعب در ثانیه آب از این سد تخلیه میشود.
مالیــی افــزود :بــا توجه بــه تکمیــل ظرفیت آبگیــری ،تخلیــه آب از
این ســدها تا زمان ورود آب ادامه خواهد داشــت.از آب هر ســه ســد
اســتقالل ،شــمیل و نیــان و جگیــن در تامیــن آب آشــامیدنی و آب
کشاورزی استان استفاده می شود.
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سودای جاده را از ذهن خارج کنید

بارانباسیلنعمتهمآورد

گروه ایران زمین /بارندگی های شدیدی که سوم و چهارم فروردین
مــاه مناطــق وســیعی از کشــور را دربر گرفــت ،با وجود وقوع ســیل و
تخریب گســترده ،اتفاقات خوبی را هم برای استان هایی که همواره
طی ســالهای اخیر از خشکســالی و بــی آبی رنج برده انــد ،رقم زده
است .این بارندگی ها که در فاصله زمانی کوتاهی پس از بارندگی های
روزهــای پایانــی ســال  98رخ داده ،نویــد بخــش ســال خوبــی برای
کشاورزان و طرفداران محیط زیست شده است.
خراســان جنوبی یکی از اســتان هایی اســت که همواره بــا تنش آبی
مواجــه بــوده اســت .اکنــون مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
اســتان گفته اســت  :براثر بارش های خــوب دو روزذخیره  11میلیون
مترمکعــب آب در ســازه های آبخیــزداری داریم ،کــه در مجموع از
ابتدای سال زراعی(ابتدای مهر )98تا کنون حجم آب ذخیره سازی
شــده بــر اثــر بارندگی ها در این ســازه هــا به 23میلیــون مترمکعب
رســید .نصرآبــادی افــزود :ســال آبــی گذشــته(ابتدای مهــر 97تــا
شــهریور )98حجم آب ذخیره ســازی شــده در مجمــوع 62میلیون
مترمکعــب بــود که بیشــترین حجم آب ذخیره شــده در ســازه های
آبخیزداری استان را در طول سال های گذشته داشته است.
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ایــران زمیــن  /کرونــا در حال حاضر نــه درمان
دارد و نــه واکســن؛ پــس بــا توجــه به تجربه ســایر
کشــورها ،در خانــه مانــدن در حــال حاضــر تنها و
بهترترین راه برای مقابله با آن اســت .با این حال
با وجود درخواســت مکرر مســئوالن از مردم برای
مانــدن در خانــه و پرهیــز از ســفر بــه خاطــر قطع
زنجیره شــیوع کرونا ،هنوز هم ســودای سفر ذهن
خیلی ها را رها نکرده است .از همین رو در برخی
استان ها مقررات ســختگیرانه ای برای ترددهای
درون استانی و بین استانی گذاشته شده است.
«غالمرضــا شــریعتی» ،اســتاندار خوزســتان
در گفــت و گو با «ایــران» با تأکید بــر اینکه کنترل
ســختگیرانه در ورودیهــای اســتان بــرای مقابله
با ویــروس کرونا همچنــان با جدیــت ادامه دارد،
افزود :اگر خودرویی به قصد گردشگری و یا بدون
دلیــل خاصــی بخواهــد وارد اســتان شــود؛ مانــع
ورودش می شــویم و اصالً اجازه ورود نمی دهیم
و در واقع بازگردانده خواهد شد.
شــریعتی از مــردم شــهر اهــواز کــه طــی ایــن
روزهــا بــرای مقابله با ایــن ویروس خانه نشــینی
را انتخــاب کــرده اند ،تشــکر کرد و اظهار داشــت:
طبــق دســتور دولــت مکان هــای شــلوغ و پرتردد
شــهر مانند مراکز تجاری و اصناف را بســتیم و در
واقــع صاحبــان این مراکــز را قانع کردیــم که با ما
همکاری داشته باشند.
اســتاندار خوزســتان ادامــه داد :خوشــبختانه
بازاریــان هم در این زمینه با ما همراه شــدند و در
حال حاضر شــهر تقریباً حالت تعطیل پیدا کرده
است .در تعدادی از شهرها هم که نکات ضروری
بــرای کاهش ترددها را رعایت نمی کنند تذکراتی
داده مــی شــود و ســعی می کنیــم با اقنــاع آنان و
فرهنگ ســازی در این زمینه این عده را دعوت به
همکاری کنیم.

وی بااشــاره به اینکه هــم اکنون میزان تردد در
شهرهای استان را به حداقل رسانده ایم  ،تصریح
کــرد :در  3روز گذشــته که تعــداد ترددها در جاده
هــای اســتان را بررســی می کردیم متوجه شــدیم
کــه ترددهــا در ایــن ایــام تاکنون(چنــد روزه اول
تعطیالت نوروز) نســبت به همین مدت در ســال
گذشته  25تا  30درصد کاهش پیدا کرده است که
این رقم نشــان می دهد ترددها کامالً کنترل شده
اســت.در اســتان حتی ترددهای درون شهری هم
با کنترل شدن ها کمتر شده است.
وی افــزود :از مــردم اســتان می خواهــم برای
کارهــای غیرضــروری از منــزل خــارج نشــوند و
تــاش کننــد از هرگونــه تماس بــا افراد کــه راهی
برای انتقال ویروس اســت ،خودداری کنند.کنترل
جــاده های خوزســتان ،تعطیلی بــازار و همچنین
محدودیــت ترافیکی و تعطیلی ادارات و مدارس
همگــی در راســتای جلوگیــری از شــیوع ویــروس
کرونا انجام شده تا سالمت جامعه را حفظ کنیم.
وی افــزود :شــهروندان بایــد ایــن ویــروس را
جــدی بگیرنــد و توصیه هــای وزارت بهداشــت را
رعایــت کننــد تا بتوانیم شــعار « کرونا را شکســت
مــی دهیم» را به واقعیت تبدیل کنیم .هم اکنون
شــرایط خوزســتان از لحاظ ویــروس کرونــا پایدار
بوده و امیدواریم با همت نیروهای خدمت رسان
و مردم  ،خوزســتان را جزو نخســتین استان هایی
معرفــی کنیم کــه این ویروس را ریشــه کــن کرده
است.
اســتاندار خوزســتان همچنیــن بــه آگاه ســازی
عشــایر بــرای رعایــت نــکات بهداشــتی بــرای
پیشــگیری از کرونــا اشــاره کرد و گفت :بــا توجه به
اینکه استان ما عشــایر زیادی دارد از سران عشایر
درخواســت کردیم تا آنان را نسبت به خطر کرونا
آگاه کنند.سران عشــایر ضمن آگاه کردن مردم از

خطــر کرونا باید آنهــا را نیز از برگــزاری آیینهای
ترحیم و شادی منع کنند.
شــریعتی حفــظ ســامت مــردم را خــط قرمز
مســئوالن استان دانســت و یادآور شد :با هر کسی
کــه بــه نحوی ســامت مــردم را به خطــر بیندازد
برخورد جدی خواهیم کرد.
وی افــزود :از فرمانــداران ایــن شهرســتان هــا
خواســته ایــم اجــازه برگــزاری آیینهــای ختــم و
عروســی را بــا جمعیت باال ندهند و حتمــاً با آنها
برخورد جدی کنند.
اســتاندار خوزســتان شــرایط فعلــی اســتان
درخصــوص کرونــا را پایــدار عنــوان کــرد و گفت:
باید زنجیره انتقال بیماری را بشــکنیم تا بتوانیم
از ســرایت بیماری به افراد بیشتر جلوگیری کنیم.
بیشــک بــا همــت همهجانبــه میتوانیــم از این
شرایط سخت سربلند عبور کنیم .مقابله و مبارزه
با این ویروس خطرناک و جدید که سراسر جهان
را گرفتــار خــود کــرده از اقدامــات جامــع و حیاتی
برای حفظ سالمت شهروندان است.
ëëگیالن همچنان در شرایط حساسی قرار دارد
نماینــده تاماالختیــار وزیر بهداشــت در گیالن
با بیان اینکه گیالن همچنان در شــرایط حساســی
قــرار دارد ،گفت :اگــر مردم همــکاری نکنند موج
دوم شیوع کرونا آغاز میشود.
محمد حسین قربانی اظهار داشت :تالشهای
جهادگونــه بســیار زیادی بــرای آرام کردن نســبی
شرایط اســتان گیالن انجام شد بنابراین با کسانی
که در هر فضایی با ســامت مردم بازی کنند باید
به شــدت برخورد شــود و شــخص خاطی به اشــد
مجازات برسد.
او همکاری مردم استان گیالن با ستاد مقابله
بــا ویروس کرونا را رضایتبخــش خواند و با بیان
اینکه در صورت ادامه این شــرایط ،کنترل قطعی

کرونـا؛ تنها سوغات سفر به اصفهان

«چندین روز است که برای اصفهان وضعیت قرمز
اعالم می کنیم ،علت هم این اســت که شــاید قدر
مطلق تعداد بیمارانمان از استانهایی مثل تهران
یا مازندران کمتر باشد ،اما به نسبت جمعیتمان،
ســرعت رشــد همچنان باالســت و تعداد بیماران
درحال افزایش است».
بهــروز کلیــدری معــاون درمان علوم پزشــکی
اصفهان در گفت و گو با «ایران» یکی از دالیل رشد
شــتابان آمــار بیمــاران اصفهانی را اعمال نشــدن
محدودیتهــای جدی برای رفت و آمد در ســطح
شهر و جادههای استان دانست و گفت  :از یک سو،
هنــوز محدودیتهای عبور و مرور را زیاد نکردهایم
و از ســوی دیگر مردم هنوز بحــران را باور نکردهاند
و براحتــی در قســمتهای مختلف اســتان و حتی
شهر اصفهان که بیماری خیلی جدی است ،رفت
و آمــد می کننــد.وی خواســتار اعمــال محدودیت
برای رفت و آمد شد و افزود :وضعیت قرمز به این
معناست که تعداد بیماران ما در استان بسیار زیاد
شــدهاند و مهم تر از آن این اســت که آمار بیماران
بدحــال و وخیــم نیز رو بــه افزایش اســت ،البته ما
ســدهایی در داخل اســتان ایجاد کردیم تا بیماران
مستقیم به بیمارســتانها مراجعه نکنند و بیشتر
در درمانگاههــای عمومــی و اختصاصی پذیرش و
بستری شوند.
اکنــون بیــن  40تــا  60درصــد بیمارانــی که به
بیمارســتانها مراجعه میکنند ،نیازمند بستری و
خدمات ویژه مراقبتی هســتند و دیگر از مراجعات
بیهوده خبری نیست .وی با اشاره به اینکه بیماران
بدحال ،تختها را مدت زیادی اشــغال می کنند و
معموالً نیازمنــد خدمات ویژهای مانند تختهای
آی سی یو و و مراقبتهای ویژه هستند ،یادآور شد:
این افزایش بیماران بدحال ،قطعاً سیستم درمان
را تحت فشــار مــی گــذارد و از این جهــت بازهم از
مردم خواهش می کنیم که کرونا را جدی بگیرند و
قرنطینه خانگی را جدیتر ادامه دهند.
ایــن مقــام بهداشــتی ،همچنیــن خواســتار
محدودیتهــای جــدی رفــت و آمــد در شــهر و
جادههــای بیــن شــهری شــد و گفــت :اصلیترین
عامــل مهار شــیوع بیمــاری کرونا ،مردم هســتند،
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بحــران ممکــن خواهــد بــود تصریــح کــرد :بنده
مجــدداً باید اعالم کنم که گیــان همچنان کانون
بحران کرونا در کشور است و این استان در شرایط
حساسی قرار دارد.
قربانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در صورت شــروع
موج دوم فعالیت ویروس کرونا در گیالن ،میزان
خســارتها و آســیبهای ناشــی از آن بــه مراتب
بیشتر از مرحله نخست خواهد بود اظهار داشت:
مــا نگران ایجــاد این وضعیت در گیالن هســتیم،
زیــرا کادر بهداشــت و درمــان اســتان بــه علــت
هفتهها کار سخت و مداوم خسته است.
ëëمهــر و مــوم واحد هــای صنفــی غیرضــروری در
استان مرکزی
 ۹۰واحد صنفی غیرضروری در اســتان مرکزی
کــه از مصوبــه ســتاد پیشــگیری از بیمــاری کرونــا
سرپیچی کرده اند ،مهر و موم شدند.
جمشید زند رئیس اتاق اصناف استان مرکزی
گفــت ۹۰ :واحــد صنفــی غیرضــروری در اســتان
مرکــزی کــه از مصوبه ســتاد پیشــگیری از بیماری
کرونا سرپیچی کرده اند ،مهر و موم شدند.
زنــد افزود :این واحدهــای صنفی غیرضروری
شــامل فروشــگاههای پوشــاک ،کیــف و کفــش و
لوازم یدکی خودرو هســتند که تــا پایان تعطیالت
نوروزی مهر و موم خواهند ماند.
وی ادامه داد :حدود  ۸۰درصد صنوف اســتان
مرکزی برای همراهی و مشارکت در قطع زنجیره
انتقال بیماری ،واحدهای خود را تعطیل کردهاند
و خواســتار برخــورد بــا واحدهایــی هســتند کــه از
مصوبه ستاد سرپیچی میکنند.
رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان مرکــزی گفــت:
براساس مصوبه ستاد پیشــگیری از بیماری کرونا
 ،تمامی صنوف به جز نانواییها ،سوپرمارکتها،
قصابیهــا ،مغازههــای فــروش مــواد پروتئینی و
میوه فروشیها تعطیل شدهاند.
زند افزود :برای پیشگیری از انتشار ویروسکرونا
توصیههای بهداشــتی بــه واحدهای صنفــی داده
شــده تــا بــا شســت و شــوی مرتــب و ضدعفونــی
کــردن غرفهها و فضای کســب و کار خــود ،نگرانی
شهروندان را در این زمینه کاهش دهند.
وی ادامــه داد :واحــد بازرســی و نظــارت اتاق
اصنــاف و ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان مرکــزی بــه صــورت مســتمر بــر فعالیت
واحدهای اقتصادی شــامل انبارها ،ســردخانهها،
مراکــز عمــده نگهــداری کاال ،مراکــز تولیــدی و
نهادههــای دامــی نظــارت دارد و بــا متخلفــان
برخورد میکند.
زنــد گفــت :ســامانه تلفنــی  ۱۲۴نیــز آمــاده
دریافــت شــکایات و گزارشهای مردمــی از نحوه
عرضه کاال و خدمات است.
 ۵۷هــزار صنف مختلــف زیر نظر یکصد و ۷۳
اتحادیــه صنفــی در نقاط مختلف اســتان مرکزی
فعالیت دارند.

خ ّیران کرمانشاهی درصف مقدم
مبارزه با کرونا

چــون بــا جلوگیــری از تماسهای غیرضــروری که
ممکن اســت در یک جامعه وجود داشــته باشــد،
مــی تــوان تعــداد مبتالیــان را کاهــش داد کــه این
تماسهای غیرضروری از یک خرید غیرضروری تا
یک مسافرت و تجمع غیرضروری را در بر میگیرد.
به همیــن خاطر تأکید ما این اســت که تا جایی که
امــکان دارد این محدودیت را رعایت کنیم و مردم
باید این خود قرنطینگی و در خانه ماندن و تماس
غیرضروری را بیشتر رعایت و حذف کنند.
وی بــا تأکید بر وضع قرمــز و بحرانی اصفهان،
گفت :همین جا به کسانی که قصد سفر به اصفهان
دارند اعالم میکنیم که تنها ســوغات و سرنوشتی
که اینجا در انتظارشان خواهد بود ،کروناست ،با این
حال باید تالش کنیم هرطور شــده رفت و آمدها را
محــدود کنیم تا حلقههای ارتباطی بیماری داخل
استان شکسته و مدیریت شود .
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
هشــدار داد :اگــر قرار باشــد یکبــاره  50تــا  100هزار
مســافر به اســتان ما بیایند و در شهر مرتب رفت و
آمــد و در جاهای مختلف اســکان پیدا کنند ،گرچه
استاندار دستور داده و سختگیری کرده که این اتفاق
نیفتــد ،اما در غیــر این صورت ممکن اســت دچار
چالش شویم ،چون هم بیماری گسترش می یابد
و هم ظرفیتهای درمانی اســتان پاســخگوی این

تعــداد بیماری که ممکن اســت بعدا بــا آن روبرو
شویم ،نخواهد بود.
دکتــر کلیــدری همچنیــن هشــدار داد :کرونــا
تعارف ندارد ،چند روز پیش متأسفانه اولین مرگ
مادر باردار به علت کرونا هم در استان اتفاق افتاد،
یــک مادر  34ســاله که یــک فرزند داشــت و فرزند
دومش در راه بود اما با مبتال شدن به این بیماری،
هــم خودش از بین رفت و هم فرزندی که قرار بود
بعداًبه دنیا بیاید ،بنابراین باور کنیم که قصه خیلی
جــدی اســت ،درحالی کــه ما هنــوز کرونــا را جدی
نگرفتهایم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
از مردم خواســت هرچه زودتر این موضــوع را باور
و رعایــت کننــد که عید نوروز  ،99ســالی نیســت که
بخواهیم مثل ســال های قبل در رفت و آمد و دید
و بازدیــد و ســفر باشــیم و افــزود :این کارهــا قطعاً
برایمــان خطر ایجــاد می کند و خطر بســیار جدی
است ،اگر سری به بیمارستانها بزنید میبینید که
کرونا به هیچ رده ســنی رحم نکرده و همه ســنها
را درگیر و خانوادهها را گرفتار کرد اســت ،به همین
دلیــل خواهش مــا این اســت که به هــر ترتیبی که
ممکن است ،افراد در خانه بمانند و عوامل اجرایی
در سطوح مختلف کمک کنند تا با استفاده از همه
ظرفیتها ،سرعت شیوع بیماری را کنترل کنیم.

خیــران ســامت اســتان کرمانشــاه دومین ســری کمک هــای اتاق
بازرگانی را به علوم پزشکی کرمانشاه تحویل دادند.
بــه گــزارش «ایــران» مدیرنظــارت و ارزیابی تجهیــزات و ملزومات
پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه در ارتباط با کمــک خیران
بــه ایــن دانشــگاه با بیــان اینکــه دومین ســری کمکهــای تجهیزات و
ملزومات پزشکی اتاق بازرگانی کرمانشاه به مراکز درمانی استان برای
مقابلــه بــا ویروس کرونــا در چند روز گذشــته به دانشــگاه تحویل داده
شــده گفــت :ایــن کمکها شــامل  ۱۰دســتگاه پالس اکســیمتر ۶ ،هزار
دســتکش ۹۰۰ ،شــیلد محافــظ صــورت ۹۰۰ ،کاله یکبار مصــرف و ۹۰۰
عدد عینک محافظ چشم وهزار و  ۳۰۰عدد ماسک است.
دکتر تورج شــیرزادیان افــزود :پیش ازاین نیز  ۲دســتگاه ونتیالتور از
طرف اتاق بازرگانی اســتان به مرکز آموزشــی درمانی فارابی کرمانشاه
اهدا شده بود.
وی اضافه کرد :این کمکها به همت اتاق بازرگانی کرمانشــاه تهیه
و توزیــع شــده و هزینــه تهیــه این تجهیــزات با کمــک اتــاق بازرگانی و
تعدادی از فعالین اقتصادی تأمین شده است.
مدیــر نظــارت و ارزیابــی تجهیــزات و ملزومات پزشــکی دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمانشــاه در ادامــه همچنیــن از تأمیــن و اهــدای ۱۱
دســتگاه مانیتورینگ عالیم حیاتی بیمار توســط جامعه دندانپزشکان
و مدیریــت پتروشــیمی پلیمر اســتان کرمانشــاه بــرای مقابله بــا کرونا
خبر داد و بیان کرد:به منظور تأمین تجهیزات پزشــکی موردنیاز مراکز
درمانی تابعه دانشــگاه برای مقابله با ویروس کرونا مبلغ  ۲۱۹میلیون
تومــان ،توســط جامعــه دندانپزشــکان و مدیریــت پتروشــیمی پلیمــر
استان کرمانشاه به دانشگاه اهدا شد.
شــیرزادیان افــزود :پس از اهدا ایــن مبلغ به دانشــگاه برای مقابله
بــا بیمــاری کرونــا ،بالفاصله بــا تدابیر معاونــت غــذا و دارو ،مدیریت
تجهیزات پزشــکی دانشگاه نسبت به ســفارش  ۱۱دستگاه مانیتورینگ
عالیــم حیاتــی بیمار تولیــد داخل بــرای مراکز درمانی تابعه دانشــگاه
اقدام و با پیگیرهای به عمل آمده خوشبختانه این تجهیزات وارد انبار
تجهیزات پزشــکی دانشــگاه شــد .به گفته وی این تجهیزات بین مراکز
درمانی درگیر در بیماری کرونا توزیع می شود.
کیوان کاشــفی یکــی از مهمترین تجهیــزات مورد نیاز بــرای مقابله
بــا کرونا را دســتگاه ونتیالتور اعالم و یادآوری کرد ۲ :دســتگاه ونتیالتور
به ارزش ســه میلیارد ریال را ســفارش دادیم و به کرمانشــاه رسید و در
مراکز درمانی قابل بهرهبرداری است.

