امدادرسانی
هاللاحمر به ۱۹
خانوار سیلزده
در ایالم

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان ایالم از امدادرسانی به  ۱۹خانوار و  ۷۴حادثه
دیده با ورود توده بارشی در این استان خبر داد .حسین عارفی در گفتگو با خبرنگار مهر
گفت :تاکنون برای  ۱۴مورد کار تخلیه آب توسط نیروهای امدادی در شهرستانهای
ایوان و چرداول انجام گرفته است .وی بیان کرد ۲ :خانوار روستایی سیل زده در مناطق
روستایی شوراب و سفید خانی علیا از توابع شهرستان سیروان که بر اثر بارندگیهای
شدید منزل روستایی آنها تخریب شده بود توسط نجات گران هالل احمر سیروان در
مکان امن به شکل اضطراری اسکان داده شدند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از شهید شناخته شدن جانباختگان مراسم تشییع
سردار سلیمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان ،یداهلل موحد
با ارسال پیامی به خانوادههای جانباختگان تاکید کرد :با وساطت ،پیگیری و انعکاس
خواست به حق شما توسط ریاست قوه قضائیه آیت اهلل رئیسی ،مقام معظم رهبری
با شهید شناختن جانباختگان مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سپهبد شهید سلیمانی
موافقت فرمودند.

جانباختگان
مراسم تشییع
سردار سلیمانی
شهید شناخته
شدند

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز :

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز
بـا تاکیـد بـر اینکـه در بحـث مقابلـه بـا کرونـا تابـع نظـر
مدیریـت واحد هسـتم ،گفـت :همگان بایـد از نقطه نظرهای
مسـووالن حوزه سلامت و بهداشـت تبعیت کننـد تا فضای
جامعـه ملتهـب نشـود.
آیـت اهلل لطـف اهلل دژکام ،در نشسـت شـورای فرهنـگ
عمومـی اسـتان فـارس کـه بـا حضـور دبیـر شـورای عالـی
انقلاب فرهنگـی در شـیراز برگـزار شـد ،افـزود :در ارتباط با
موضـوع کرونـا ،یـک مدیریـت بهداشـتی واحد بایـد اعمال
شـود ،مدیریـت غیـر از تخصـص اسـت ،اگـر چـه در حـال
حاضـر در شـیراز چنـد هـزار متخصـص پزشـکی داریـم اما
مدیریـت نمیتوانـد بیـش از یکـی باشـد.
وی ادامـه داد :اینکـه مـن بایـد نمـاز جماعـت را تعطیل کنم
یـا نکنـم ،مدیـر ایـن قسـمت بایـد بگویـد ،در مـورد نحـوه
مدیریـت بیمـاری هـم بایـد آنچـه در ایـن زمینه اعالم شـد،
همـگان اطاعـت کنیم.
منتخـب مـردم فـارس در مجلـس خبـرگان رهبـری بیـان
داشـت :همانگونـه کـه این مدیران همه در مسـایل شـرعی
مقلـد مـا هسـتند ،مـا نیـز در تشـخیص مطیـع آنها هسـتیم

و نبایـد ایـن موضـوع را نادیـده بگیریـم ،زیـرا هـرج و مـرج
مـردم را گیـج میکنـد ،یـک مدیریـت بایـد در ایـن زمینـه
وجـود داشـته باشـد و اگـر الزم باشـد اطالعیـه میدهـد و
هـر اطالعیـه داده شـد اولیـن کسـی کـه بایـد اطاعـت کند
بنـده هسـتم.
آیت اهلل دژکام افزود :به همه اسـتادان حوزه پزشـکی احترام
میگـذارم امـا هیـچ کـس نبایـد بـه خـود اجـازه دهـد که به
جـای مدیـر تصمیـم بگیرد ،مدیـر باید مدیریـت کند ،نظری
یـا مشـورتی میخواهنـد بـا یکدیگر داشـته باشـند ایـن کار
انجـام شـود امـا در نهایـت یـک نفـر بایـد تصمیـم بگیـرد
و ضـروری اسـت تصمیمگیـری متحـد و متمرکـز داشـته
باشـیم.
وی همچنیـن بـه مسـاله برگـزاری اعتـکاف اشـاره و بیـان
کـرد :میگوینـد بـرای برگـزاری اعتـکاف چـه بایـد کـرد؟
بـه افـراد گفتـم ،نظر مسـووالن بهداشـتی را کسـب و هرچه
گفتنـد ،عمـل کنید.
نماینـده ولـی فقیـه در فـارس اضافـه کـرد :از اینکـه امـروز
(ششـم اسـفند) آسـتان مقـدس حـرم مطهـر امـام رضـا(ع)
اعلام کـرد در مسـایل حرم ،همه پیرو دسـتورات بهداشـتی

همچنیـن میتوانیـم این موضـوع را به دروس دانشـگاهی و
حـوزوی اضافـه و یـا دورههـای کوتاه مدت برای این مسـاله
پیشبینـی کنیـم.
نماینـده منتخـب مردم فـارس در مجلس خبـرگان رهبری،
همچنیـن بـه ظرفیتهـای مراکـز علمـی ،دانشـگاهی و
حـوزوی در اسـتان فـارس و شـیراز اشـاره کرد و گفـت :باید
از ایـن قابلیتهـا و ظرفیتهـا بـرای عمومی کـردن اخالق
بهـره گیریم.
آیـت اهلل دژکام در قسـمت دیگـری از مطالـب خـود از
تالشهـای اسـتانداری ،فرمانداریهـا ،هیاتهـای اجرایی
و نظـارت ایـن اسـتان در برگزاری انتخابـات یازدهمین دوره
مجلس شـورای اسلامی و نخسـتین میاندورهای پنجمین
دوره مجلـس خبـرگان رهبـری قدردانـی و بیان کـرد :خدارا
شـاکریم کـه با وجـود همه تالشهـای دشـمنان ،انتخابات
دوم اسـفندماه  ۹۸در کمـال امنیـت و در یـک فضـای بسـیار
خـوب برگـزار شـد و در برخی حوزهها شـاهد بودیـم که پس
از پایـان انتخابـات ،نامزدهـای رقیـب بـه منتخبـان تبریک
گفتنـد در حالـی کـه در سـالهای پیشـین مسـایل بـه دعوا
کشـیده میشـد.

انتخاب سه گانه داستان نویسی ،داستان خوانی و داستان گویی برای دبستانیها ؛

ممنوعیت اجبار دانشآموزان برای انتخاب فعالیت نوروزی

نحـوهاجـرایطـرح«عیدوداسـتان»برایدانشآمـوزانابتدایی
در قالـب اطالعیـهای مشـخص و در آن تاکیـد شـد کـه دانـش
آمـوزان میتواننـد به انتخاب خودشـان فقط یکـی از فعالیتهای
سـه گانـه داسـتان خوانی ،داسـتان نویسـی و یـا داسـتان گویی را
انجـام دهنـد و آموزگاران بایـد از اجبار دانش آمـوزان برای انتخاب
فعالیـتخـودداریکننـد.بـهگزارشایسـنا،برایسـومینسـال
تحصیلـی اسـت کـه آمـوزش و پـرورش تکالیـف و پیکهـای
نـوروزیرادرمـدارسابتدایـیممنـوعوداسـتانخوانی،داسـتان
نویسـی و داسـتان گویـی را جایگزیـن آن کرده اسـت.
حکیـم زاده ،معـاون آمـوزش ابتدایـی وزارت آمـوزش و پـرورش
نیـز اخیـرا اعلام کرد که امسـال پیـک نـوروزی نداریـم و اگر هر
تکلیفـیتحـتعنـوانعیدانهوغیـرهچاپوهزینـهازخانوادهاخذ
شـودغیرقانونـیاسـت .نـوروز ۹۹نیزطـرحداسـتانوکتابخوانی
و ...دنبـال میشـود .ممنوعیـت ورود کتـب کمـک درسـی نیـز
همچنـان برقرار اسـت.
در اطالعیـه ابالغـی معاونـت آمـوزش ابتدایـی به اسـتانها آمده
اسـت که در راسـتای اجـرای برنامههای تحولـی معاونت آموزش
ابتدایـیواهتمـامدراجـرایفعالیـتیادگیـریایـامنـوروز(عیدو
داسـتان) در سـال گذشـته و ضرورت اسـتمرار آن موارد زیر جهت

اطلاعواقـدامالزمارسـالمیشـود:
«دانـش آمـوزان میتواننـد بـه انتخـاب خودشـان فقـط یکـی
از فعالیتهـای سـه گانـه داسـتانخوانی ،داستاننویسـی و یـا
داسـتانگویی را انجـام دهنـد .آمـوزگاران از اجبـار دانشآمـوزان
بـرای انتخـاب فعالیـت خـودداری کننـد.
آمـوزگاران بـر اسـاس چارچـوب ایـن فعالیـت توضیحـات الزم
را بـرای دانـش آمـوزان و اولیـاء ارائـه کـرده و اطالعـات مربـوط
بـه فعالیتهـای انجـام شـدهدانـش آمـوزانخـود را بـهصـورت
دسـتیویـاتایپـیتکمیـلوبرابـرنمـونبرگهـایارائهشـدهتا
 ۳۰فروردیـن ۹۹تحویـلمدیـرمدرسـهکننـدتاویپـسازجمع
بنـدی و تکمیـل آن جهـت اقدامـات بعدی بـه مناطق و یـا نواحی
آمـوزش وپـرورش ارسـال کند تا امـکان جمع بندی نهایـی آن در
ادارات کل اسـتان فراهـم شـود.
دانـش آمـوزان و خانوادههای آنها بر اسـاس چارچوب اعالم شـده
در انتخاب کتاب مناسـب با سـن دانش آموزان و دارای مجوزهای
قانونـی آزادی عمـل داشـته و در صـورت انتخاب فعالیت داسـتان
خوانـیبـههیـچعنواننبایدمجبـوربهخریدکتابخاصیشـوند.
بدیهـی اسـت آمـوزگاران و مدیـران میتواننـد در انتخـاب کتاب
مناسـب فقـط راهنمایی الزم را داشـته باشـند.

مدیـران مـدارس و روسـای مناطـق میتواننـد از ظرفیـت سـایر
دسـتگاههاوسـازمانهاوخصوصـاکانونهـایپـرورشفکـری
کـودکان ونوجوانـان ،کتابخانـه مسـاجد ،مراکز شـهرداریها و یا
افـراد خیـر با رعایت کامـل قوانین و مقررات مربوطـه ،برای تامین
کتابهـای مناسـب بـه صـورت رایـگان بـرای دانش آمـوزان در
مناطـق کمتر برخـوردار اسـتفاده کنند.
بـر اسـاس شـیوه نامـه طـرح عیـد وداسـتان و نـکات اصالحـی
مـورداشـارهفـوق،اقدامـاتالزمبهمنظـورآگاهسـازیخانوادهها
ومعلمـانازاهـدافونحـوهاجـرایطـرحباروشهایمناسـباز
جملـه اسـتفاده از رسـانههای محلـی انجـام پذیرد.
معاونـت ابتدایـی اسـتان پـس از دریافـت اطالعـات مناطـق،
خالصـهوجمـعبنـدینهایـیاطالعـاترابرابرنمونبـرگارائه
شـدهتکمیـلوتـا  ۱۵اردیبهشـت ۹۹ازطریـقایمیـلبهنشـانی
 pri.g.amozeshi@medu.irارسـال کننـد.
همـهدانـشآمـوزانبایـدبـهخاطـراجـرایفعالیتهـایعیـدو
داسـتانمـوردتوجهقـرارگرفتهوبهفعالیتآنهابازخوردمناسـب
شـامل تشـویق برای انجـام فعالیت ،ارائـه نقاط قـوت و نقاط قابل
بهبـود ارائه شـود.
درکالسهـایدرسودرفعالیتهـایفوقبرنامهودربرنامههای
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خبـر

تابع نظر مدیریت واحد در بحث مقابله با کرونا هستم
هسـتیم لـذت بـردم ،نبایـد کاری کنیم که بگویند هر کسـی
بـرای خـود تصمیمـی میگیرد.
امـام جمعـه شـیراز گفـت :بایـد بـه مدیـران کمـک کنیم تا
اقدامـات الزم را انجـام دهنـد ،فرماندهی این قسـمت را باید
وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی برعهـده بگیرد
تـا فضا بیـش از ایـن ملتهب نشـود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود بـا اشـاره به سـند مهندسـی فرهنگی کشـور،
اظهـار داشـت :بـرای اجرایـی شـدن ایـن سـند و سـندهای
نظیـر آن ،شـاید متناسـب بـا گسـتره ایـن اسـناد تـا کنـون
نتوانسـتهایم کار عملـی و اجرایـی طراحـی کنیـم.
آیـت اهلل دژکام ادامـه داد :بـرای اجرایـی شـدن این سـندها،
مسـاله آمـوزش و ترویـج ایـن سـندها را از یـاد بردهایـم و
بسـیاری از مدیـران ،کارشناسـان و مطالبهگـران نمیداننـد
در سـند مهندسـی فرهنگـی و دیگـر سـندها چه مـی گذرد؟
کسـی مفاهیـم ایـن سـندها را یـاد نمیدهـد.
وی افـزود :بایـد یـک نهـاد مخصـوص را بـرای آمـوزش
و ترویـج ایـن سـندها مشـخص و دانشـجویان را بـا ایـن
اسـناد آشـنا کنیـم تـا آنـان نیـز بتواننـد مطالبهگـری کنند و

شهرستان

ویـژه مدرسـه فعالیتهـای انجام شـده دانش آمـوزان ارائه شـود.
در هفتـه بزرگداشـت مقـام معلـم در هـر مدرسـه نمایشـگاهی از
فعالیتهـای دانـش آمـوزان در طرح عید و داسـتان برگزار شـود و
از خانـواده هـا ،مسـئوالن و مقامات محلی سـایر دسـتگاهها برای
بازدیـد دعـوت به عمـل آید.
بـه منظـور شناسـایی اسـتعدادهای برتـر ،معلمـان در صـورت
مشـاهدهاسـتعدادبرتـردرزمینـهداسـتاننویسـی بـدونایجـاد
حساسـیت یـک اثـر از فعالیت دانش آمـوزان کالس را به مدرسـه
معرفـی تـا بـه مناطـق آمـوزش و پـرورش بـرای بررسـیهای
تخصصـی و هدایـت اسـتعداد تحویـل کننـد.
الزماسـتنسـبتبـهاختصاصفضـابهمنظورارائـهفعالیتهای
دانـش آموزان در طرح عید وداسـتان در نمایشـگاههای جشـنواره
جابربـن حیـان و فرصتهای متنوع یادگیری اقـدام و نمونه هایی
از آثـار در معـرض بازدید همگانی قـرار گیرد.
داسـتانخوانـی:دانـشآمـوزمیتواندبـهانتخابخود،خانـوادهو
یـاکمـکمعلـمیـککتـابداسـتانرابخوانـدوخالصـهآنرابا
دسـتخطخـودبنویسـد.مشـخصاتکتابحتمـادر صفحـهاول
گـزارش دانـش آمـوز نوشـته شـود .دانـش آمـوزان میتواننـد از
کتابخانـه یـا دوسـتان خـود کتـاب را به امانـت بگیرند.

بیماران نیازمند به خون را در غوغای کرونا
فراموش نکنیم
سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت :نیاز به خون و فرآوردههای آن همیشگی است و مردم شریف
کشور نباید به خاطر فضای روانی که در اثر ورود کرونا به ایران ایجاد شده ،اهدای خون را که تنها درمان
بیماران نیازمند به خون است فراموش کنند.
به گزارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بشیر حاجی بیگی اظهار کرد :موج های بیماری
مقطعی است و به زودی این موج نیز مانند دیگر بیماری ها مهار خواهد شد اما مهم است که نگذاریم
جو روانی آن آسیب های بیشتری بر جامعه تحمیل کند.
وی با اشاره به اهمیت همدلی و یاری رسانی مردم به مهار این موج بیماری و رعایت دقیق ضوابط و
مالحظات پیشگیرانه گفت :روزهای زمستان و در پی آن بهار و تعطیالت عید نوروز همیشه اهدای خون
را در اولویت دوم قرار می دهد و امروز این موج بیماری نیز می تواند سبب کاهش بیشتر اهدای خون
شود که از شهروندان دعوت می کنیم در صورت سالمتی و داشتن شرایط اهدای خون همچنان اهدای
خون را در اولویت های خود قرار دهند.
سخنگوی سازمان انتقال خون برای همه هموطنان آرزوی سالمتی و برای بیماران آرزوی بهبودی و
از اهدا کنندگانی که حتی در این شرایط عالوه بر سالمت خود به فکر سالمت بیماران نیازمند به خون
هستند ،تقدیر و تشکر کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

تاکنون مورد مثبت آلوده به ویروس کرونا در
کردستان نداشته ایم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه تاکنون مورد مثبت آلوده به ویروس کرونا
در استان نداشتهایم،گفت:احتمال اینکه دیر یا زود کسانی به این بیماری مبتال شوند وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی کردستان ،ابراهیم قادری
اظهار داشت :تاکنون  ۵۲نفر که مشکوک به این بیماری بودند در مراکز درمانی بستری شدهاند که ۲۱
نفر از آنان مورد آزمایش قرار گرفته و از این تعداد جواب آزمایشات چهار نفر منفی بوده است.
وی با بیان اینکه ویژگی ویروس کرونا باال بودن سرایت آن است ،افزود :در بحث تهیه ماسک مشکل
وجود دارد چرا که خود وزارت بهداشت خریدار است اما بزودی با توزیع آن این مشکل نیز رفع خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به اقدامات انجام شده برای پیشگیری و مقابله با این
ویروس اشاره کرد و ادامه داد :هر کسی مشکوک به این بیماری باشد تمام اقدامات الزم روی آن فرد
انجام و افرادی که پزشک تشخیص دهد بستری و ایزوله خواهند شد.
قادری با بیان اینکه در صورت مثبت بودن آزمایش ،مراقبتهای الزم بیشتر و توصیهها جدیتر میشود،
یادآور شد :در هر شهرستان بیمارستانی در نظر گرفتیم که افراد مشکوک به کرونا به آن مراجعه و بستری
شــوند .وی با اشاره به اینکه دستگاه گیت تشخیصی در حال توزیع در کشور است و به کردستان نیز
ارسال خواهد شد ،بیان کرد ۸۰ :درصد بیماران مبتال به کرونا عالیم ندارند و به راحتی درمان میشوند
و خطری آنان را تهدید نمیکند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عدم لزوم استفاده از ماسک برای مردم عادی اشاره
کرد و گفت :راه انتقال ویروس از طریق تنفس و تماس است که نیاز است اقدامات الزم پیشگیری توسط
مردم انجام شود ،ضمن اینکه توصیه میشود از دست دادن اجتناب کنند و با مواد ضدعفونی کننده و آب
و صابون دستهای خود را مرتب بشویند.
قــادری با بیان اینکه در صورت رعایت موارد الزم جای نگرانی وجود ندارد ،اظهار داشــت :کرونا یک
سوم آنفلونزا کشنده نیست همچنان که دو درصد مبتالیان این بیماری دچار مرگ میشوند ولی میزان
سرایت آن باال است.
وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی با شفافیت در مورد کرونا اطالع رسانی کرده است بنابراین مردم مطمئن
باشند در صورت مثبت بودن افراد مشکوک ،این موضوع اعالم خواهد شد.

خبـر

رییس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان:

خبـر

نماینده تام االختیار وزارت بهداشت در گیالن:

مشکلی برای برنامه تاالرها در کرمان وجود ندارد /دچار دوگانگی هستیم

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان:

مردم از سفر به استان گیالن
جدا خودداری کنند

نماینده تام االختیار وزارت بهداشت در گیالن
با تأکید بر خودداری مردم از سفر به این استان،
گفت :شماره تلفن  ۴۴۰۱آماده پاسخگوی به
سواالت شهروندان درباره کرونا است.
به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی شــادنوش در
گفتگوی ویژه خبری با شــبکه باران با اشاره
به اینکه در سال  ۲۰۱۹آنفلوآنزا در آمریکا ۶۱
هزار نفــر را به کام مرگ برد ،اظهار کرد :این
در حالی است که ویروس کرونا جدید تاکنون
زیر دو هزار و  ۷۰۰نفر را در جهان کشته است.
شــادنوش با بیان اینکه مرگ و میر ناشی از
این ویروس بسیار ناچیز اســت ،افزود :افراط
و تفریــط و رعایت نکردن بســیاری از نکات
بهداشتی دلیل شــیوع راحت این بیماری در
سطح جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه باید از همه شــهروندان
بخواهیم که در این زمینــه همکاری الزم را
انجام دهند ،گفت :رعایت بهداشــت فردی و
عدم حضور در اماکنی که افراد زیادی حضور
دارند باید خودداری کنند.
نماینده تــام االختیار وزارت بهداشــت برای
مدیریــت کرونــا در گیــان با بیــان اینکه
مســئوالن با همــه امکانــات موجود تالش
میکنند تا بهتریــن خدمــات را ارائه دهند،
گفت :شــماره  ۴۴۰۱از امروز به صورت شبانه
روزی پاسخگوی تماس گیرندگان خواهد بود
راهنماییهای الزم را انجام میدهد امیدواریم
بتوانیم با مردم ارتباط مناســبی برقرار شود و
پاسخگوی ابهامات باشیم.

وی بــا بیان اینکــه باید با ارتباط بیشــتر با
مردم از میــزان اضطــراب و نگرانی موجود
در جامعه کاسته شــود ،ادامه داد :در وضعیت
آرام میتوانیم این ویــروس را مدیریت و آن
را کنترل کنیم.
شــادنوش در ادامه در پاسخ به این سوال که
وزارت بهداشــت وعده داده بود که پکیجهای
بهداشتی برای مردم گیالن همانند قم ارسال
کند ،گفت :وزارت بهداشت به عنوان هماهنگ
کننده به دنبال انجام امور اســت بســیاری از
موارد همانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده
باید توسط کارخانجات تولید شود ولی اقدامات
صورت گرفته و در جلسه سه شنبه سخنگوی
دولت با وزیر صمت وعدههای داده شــده که
امیدواریم امکانات به دست ما برسد تا بتوانیم
توزیع کنیم .وی با بیان اینکه در زمینه توزیع
این اقالم نیز در گام نخســت اولویت با کادر
درمان و پزشــکی است و سپس این لوازم در
مکانهای بخصوص که اطالع رسانی خواهد
شد در میان شهروندان توزیع خواهد شد ،افزود:
شهروندان نیز باید همکاری الزم در این زمینه
انجام دهند.
شــادنوش با تأکید بــر اینکــه هموطنان از
مسافرت به استان گیالن جدا خودداری کنند،
اظهار کرد :متأسفانه در برف اخیر شاهد بودیم
به رغم تذکر نیروی انتظامی هموطنان به این
استان مسافرت کردند و برای ساعتها در برف
گیر کرده و مشکالت را برای استان به وجود
آورند .وی با بیان اینکه این امکان اینکه وجود
ندارد که یک راه در کشــور بسته شود ،گفت:
بهترین کار جلب مشارکت مردم در این زمینه
گام برداریم.
نماینده تام االختیار وزارت بهداشت در کنترل
ویــروس کرونا در گیالن به نقش رســانه در
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه اشاره
کرد و از مردم خواست برای حفظ سالمت خود
در منازل بمانند.

رییـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی اسـتان
کرمـان گفـت :با توجـه به اینکـه در داخل اسـتان کرمان
مـوردمثبتـیازکروناویروسنداشـتهایـم،برنامهتاالرها
مربـوط بـه مـردم کرمـان اسـت کـه مشـکلی بـرای
برگـزاری مراسـم وجود نـدارد و مردم باید آرامش داشـته
باشـند« .محمدرضـا بهرامـی» در گفـت و گـو بـا ایسـنا
دربـاره وضعیـت تورهـا و رزرو هتل های اسـتان در نوروز
 ۹۹اظهـارکـرد:وضعیـتخیلـیبـداسـتوبـاتوجـهبه
شـیوع ویـروس کرونـا همه تورها کنسـل کـرده و به تبع
رزروهتـلهـانیـزکنسـلمیشـود.
وی بـا بیـان اینکه خودمـان نیز دچار دوگانگی هسـتیم و
نمـیدانیـممسـافرانبـهکرمانبیاینـدبهتراسـتیانه،
افـزود :دانشـگاه علوم پزشـکی اعالم کرده که در اسـتان
کرمـان هیـچ مـورد مثبتـی از ابتلا بـه کرونـا ویـروس
نداشـتهایـمومـیتوانیـمرویاینموردمانـوربدهیماما
از سـوی دیگر اگر سـیل جمیعیت از اسـتان های دیگر به
کرمـان بیایـد و افرادی ناقل ویروس باشـند ،بـرای مردم

اسـتان ما مشـکل بـه وجود مـی آید.
بهرامـی تصریـح کـرد :بایـد سـازمان هـای حمایتـی و
مسـووالن امـر ،فکری بـرای واحدهای اقامتـی ،تاالرها
ورسـتورانهـابکننـدکـهواقعـادچـارآسـیبشـدیدی
شـده انـد؛ همانطـور کـه در بخـش کشـاورزی وقتـی
سـیلمـیآیـدوخسـارتواردمیشـود،دولـتوامهای
حمایتـیوتسـهیالتمـیدهـد،اگـرمـیخواهـدایـن
صنعت(گردشـگری) بمانـد بایـد حمایـت کنـد.
این فعال بخش خصوصی گردشـگری با اشـاره به اینکه
مـردم دچار نگرانی هسـتند ،بیـان کرد :در اتـاق بازرگانی
یکسـری کلیپ به عنوان «به_کرمـان_ بیا» تولید کرده
ایـم امـا تردیـد داریـم پخش شـود یـا نـه و در واقـع دچار
تناقـض شـده ایـم کـه در ایـن راسـتا امـروز بـا مدیرکل
میـراثفرهنگیاسـتانجلسـهداریمتـاهمفکریکنیم
و ببینیـم بـه چه سـمتی برویم.
بهرامـیبـااشـارهبـهممنوعیـتعرضـهقلیانازسـوی
اتحادیـه گفت :اگر دسـتورالعملی مانند ایـن برای تاالرها

دادهشـود،وضعیـتبـدیبرایاینواحدهـاپیشخواهد
آمد .رییس کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانی کرمان
اظهـار کـرد :همـه برنامـه ریـزی ها بـرای یک مـاه عید
بـودهواکنـوننمـیدانیمچکاربکنیم.مـردمرزرویخود
راکنسـلمـیکننـدکهخسـارتبـهماوفعـاالنصنعت
گردشـگری اسـت و از سـوی دیگر حق مردم اسـت زیرا
نیـاز بـه آرامش روانـی دارنـد و می خواهند کنسـل کنند.
ویافـزود:برنامـهایناسـتکهدرخواسـتبدهیمدولت
خسـارت وارده را جبران کند و وزارت بهداشـت که متولی
اسـت،اگـربـهمـابگویـددرکرمانمـوردمثبتنداشـته
ایـم،مـیتوانیـمرویآنکارواعتمادسـازیکنیمونقطه
مثبتـیاسـت.بهرامـیبااشـارهبـهاینکـهوضعیتهتل
هـا دچار مشـکل اسـت ،تصریـح کرد :بـا توجه بـه اینکه
در داخـل اسـتان کرمـان مـورد مثبتـی از کروناویـروس
نداشـته ایـم ،برنامـه تاالرهـا مربـوط بـه مـردم کرمـان
اسـت که مشـکلی بـرای برگـزاری مراسـم وجـود ندارد
و مـردم باید آرامش داشـته باشـند.

مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز:

شهروندان از حضور در آرامستانها خودداری کنند
مدیرعامـل سـازمان آرامسـتانهای شـهرداری تبریز
بـا تاکیـد بـر فراهـم آوری تمهیـدات برگـزاری آییـن
لیلـه الرغائـب گفـت :بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس
کرونـا ،پیشـنهاد ما خـودداری شـهروندان از حضور در
آرامسـتانهای سـطح شـهر اسـت.
احـد فالحـی اظهـار کـرد :سـازمان آرامسـتانهای
شـهرداری تبریز تمهیداتی برای نخسـتین پنج شـنبه
مـاه رجـب اتخـاذ کـرده اسـت .وی افـزود :بـا توجه به
اینکـهآییـنلیلهالرغائـبتنهادرفرهنگمـردمتبریز
و شهرسـتانهای اطـراف این شـهر وجود دارد و سـایر
اسـتانها رسـم و آیینی برای حضور در آرامسـتانهای
شـهر در ایـن مناسـبت ندارنـد ،در شـرایط فعلـی،
میتـوان ایـن آییـن را بـا مراقبتهـای بهداشـتی و
سلامتی انجـام داد.
فالحـی بـا بیـان اینکـه سـازمان آرامسـتانهای
شـهرداری تبریـز همچـون سـالهای گذشـته آماده

برپایـی ایـن مراسـم اسـت ،گفـت :هـر چنـد طـی
سـالهایگذشـتهتاکیـدمـابرایاسـتفادهازوسـایل
حمـل و نقـل عمومـی جهت کاهـش ترافیـک در این
روزبـود،ولـیامسـالتقاضـاداریـمبـهجهـتازدحام
جمعیـت و احتمال شـیوع ویـروس کرونا ،شـهروندان
از خـودرو شـخصی اسـتفاده کننـد.
مدیرعامـل سـازمان آرامسـتانهای شـهرداری تبریز
تصریـحکـرد:بـااینوجـودبراسـاسهماهنگیهای
صـورت یافتـه ،مقـرر شـده اتوبوسهایـی از خیابـان
محققی به مقصد وادی رحمت و سـایر آرامسـتانهای
محلـهای کار حمـل و نقـل شـهروندان را تسـهیل
بخشـند.وییـادآورشـد:بـراسـاسجلسـاتیکـهبـا
مناطـق دهگانـه و سـایر ارگانهـای امـدادی برگـزار
شـده ،آمادگـی داریـم بـه صـورت کامـل در خدمـت
زائریـن قبـور مطهر شـهدا و درگذشـتگان هسـتیم.
بـه گفتـه فالحی ،بـا هماهنگی هـای صـورت گرفته

بـاواحدهـایمختلـففرماندهیانتظامـیآذربایجان
شـرقی ،نیروهای راهور ،پلیس راه و نیز پرسـنل آگاهی
بـرای تامیـن امنیت ایـن ایام آمـاده بـاش خواهند بود.
وی تصریـح کـرد :حضـور کمیته امداد و تشـکل های
خیریـه هـم بـا هـدف دریافت نـذورات و کمـک های
نقـدیمردمـیونیزمقابلـهباسوءاسـتفادهکنندگاناز
احساسـات عمومی از دیگر برنامههای این ایام اسـت.
بـهگفتـهفالحـی،هماهنگیهـایالزمبـرایحضور
تیمهـایامـداد،اورژانـسوسـازمانآتـشنشـانیدر
وادیرحمـتانجـامگرفتهاسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری تبریـز،
مدیرعامـل سـازمان آرامسـتانهای شـهرداری تبریز
درپایـانخاطرنشـانکـرد:ازشـهروندانعزیـزتقاضا
داریـمدرایـنمراسـمازماسـکودسـتکشاسـتفاده
کـرده و با رعایـت توصیههای وزارت بهداشـت تالش
کنیـم تا مشـکلی برای سـایر شـهروندان پیـش نیاید.

عدم حل مشکالت استان موجب
تاثیرگذاری در کل کشور می شود
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ،گفت:
عدم رسیدگی و حل مشکالت و مسایل استان،
موجب می شــود این مشکالت به عمق کشور
گسترش یابد.
آیت اهلل مصطفی محامی ،نماینده ولی فقیه در
سیســتان و بلوچســتان در دیدار فرمانده جدید
قــرارگاه منطقهای قدس جنوب شــرق نیروی
زمینی سپاه پاسداران گفت :خدمت در مجموعه
ای که وظیفه پاســداری از انقالب اســامی را
برعهده دارد کار بسیار سختی است ،اما اگر این
ماموریت در منطقه حساس و در زمان حساسی
باشــد طبیعتا ارزش آن و حساسیت آن بیشتر از
سایر نقاط خواهد بود.
وی با بیــان اینکه در مرحله اجــرای گام دوم
انقالب شــده ایم و در در شرایط زمانی و مکانی
حساسی قرار داریم و دشمن نیز در تالش است
به هر نحو ممکن به کشورمان ضربه بزند ،گفت:
سیستان و بلوچســتان از نظر مکانی با توجه به
آنکه در جنوب شــرق کشور قرار گرفته و دارای
مرزهــای آبی و خاکی اســت ،دارای اهمیت و
جایگاه ویژه ای است.
وی افزود :در این منطقه تنــوع اقوام و مذهب
را داریم که خــود این موضوع به نوعی ظرفیت
و پتانســیلی اســت که باید به خوبی مورد بهره
برداری قرار گیرد.
آیت اهلل محامی بیان کرد :دشمن تالش می کند
تا با هر بهانه ای به کشور ضربه بزند؛ با توجه به
موقعیت سیستان و بلوچستان ،عمق تاثیرگذاری
جریانات این خطه پهناور تا عمق کشــور قابل
گســترش است و نکته قابل توجه آنکه برخی از
مســائل بین المللی نیز با توجه به موقعیتی که
اســتان دارد ،در سطح اســتان و گاها به واسطه
این خطه در عمق کشور قابل تاثیرگذاری است.
وی خاطر نشــان کرد :سیســتان و بلوچستان
مردمــی خوب و وفــادار دارد و علیرغم خدمات
صورت گرفته و تالش مســئوالن در  41سال
گذشته ،هنوز شــاهد محرومیت این منطقه می

باشیم و تا رســیدن به جایگاه شایسته و بایسته
نظام اسالمی ،فاصله داریم.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره
به نامه خود به مقام معظم رهبری ،گفت :مشکل
اصلی سیستان و بلوچستان فقر فرهنگی و فقر
اقتصادی است ،اگرمی خواهیم مشکالت منطقه
حل شــود ،باید حل این دو موضوع تالش کنیم
و این درحالی است که همه مشکالت این خطه
از جمله امنیت در قالب این دو ،حل خواهد شد.
وی تاکیــد کرد :هر فعالیتی که در سیســتان و
بلوچســتان می خواهد انجام شود ،باید پیوست
فرهنگــی و اقتصادی داشــته باشــد و فعالیت
هایمــان را با محبت و اقتــدار انجام دهیم تا به
نتیجه دلخواه برسیم.
فرمانده جدید قــرارگاه منطقهای قدس جنوب
شرق نیروی زمینی سپاه پاســداران نیز در این
دیدار گفت :انقالب اســامی به تندی در حال
گسترش یافتن در سطح دنیا است و کسی نمی
تواند جلوی پیشرفت آن را بگیرد.
ســردار محمد کرمی ،افزود :در ســپاه پاسداران
نیروی نظامی اندیشــه ورزیــم و این تفاوت ما
با ســایر نیروهای نظامی است که توانستیم در
دوران دفــاع مقدس و بعد آن ســربازی والیت
فقیه و آنچه که رضای الهی در آن باشد را انجام
دهیم.
وی با اشــاره به ســه راهبرد در دستور کار خود
در سیستان و بلوچســتان ،خاطر نشان کرد :در
این منطقه به دنبال امنیت پایدار هستیم و براین
اساس باید در حوزه های مختلف تالش کنیم.

