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امام خمینی )ره(:
اسالم می خواهد که بازار ما، خیابان ما، 
خانه ما، بیرون، داخل همه- یک نظم 
اسالمی، تعاونی پیدا بکند، َمحبّت آمیز 
باشد؛ محیط َمحبّت باشد.

خبرگزاری

صفحه 2

تقدیر کانون های مساجد از خانواده مدافعان 
سالمت با سرود »فرشته های نجات«
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کرمانی نسب، با اشاره به فعالیت های کانون 
فرهنگی هنری صاحب الزمان)عج( یزد برای 
از  تقدیر  برای  ما  گفت:  کرونا،  با  مقابله 
خانواده های مدافعان سالمت، ضمن بهره مندی 
با  سرودی  تولید  به  اقدام  مجازی  فضای  از 

عنوان »فرشته های نجات« کردیم.

فعالیت های  به  اشاره  با  کرمانی نسب«  »ابوالفضل 
راستای  در  »صاحب الزمان«  هنری  فرهنگی  کانون  
مبارزه با ویروس کرونا و فرهنگ سازی الزم نسبت به 
آمادگی در مقابل شیوع این ویروس، گفت: از آنجایی 
که عمده فعالیت های ما در کانون قاب فرهنگی دارد، 
اقدام به تهیه سرودی به نام »فرشته های نجات« کردیم. 
»محمدصادق  سروده   » نجات  های  »فرشته  سرود 
آتشی« است و آهنگسازی این سرود را نیز ایشان انجام 
داده است. مدیر کانون فرهنگی هنری »صاحب الزمان« 
یزد ادامه داد: موضوع و محتوای این سرود قدردانی از 
خانواده های مدافعان سالمت است که در خط مقدم حوزه 

سالمت در حال خدمات رسانی به بیماران هستند.
وی گفت: از دقایق اول که قرار شد این اثر تولید شود، 
سعی کردیم که کار حساب شده ای هم از نظر ملودی و 
هم از نظر ترانه ارایه شود، بنابراین تالش کردیم موضوع 

سرود حول خانواده های مدافعان سالمت باشد، ما در 
ابیات مختلف از آنان تقدیر کرده و در ادامه در قالب زبان 
شعر سعی کردیم این پیام را به مردم بدهیم که باید 

مراقب باشند و مسایل بهداشتی را رعایت کنند.

خوبی زاده با اشاره به راه اندازی پویش »جهاد ادامه دارد« توسط اعضا و فعاالن کانون های مساجد جنوب کرمان، گفت: تهیه ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده، ضدعفونی کردن معابر و محالت و آموزش مجازی پیشگیری از ابتال به کرونا، ذیل این پویش انجام می شود.

حجت االسالم رمضانی از راه اندازی پویش ختم حدیث کساء در فضای مجازی به منظور دوری از بال و شفای همه بیماران خبر داد. حجت االسالم »علی رمضانی« گفت: در پی شیوع بیماری 
کرونا و به منظور دوری از بال و شفای همه بیماران، پویش ختم حدیث کساء در فضای مجازی توسط ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور راه اندازی شد. مدیر ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین ادامه داد: اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد، اهالی مسجد، کاربران فضای مجازی و عموم مردم در سراسر کشور از جمله استان قزوین 
می توانند با ورود به لینک www.bachehayemasjed.ir در این پویش همگانی شرکت کنند. وی عنوان کرد: عالقمندان به شرکت در این پویش می توانند با تقبل قرائت حدیث کسا 
به میزان دلخواه در این پویش مشارکت داشته باشند. حجت االسالم رمضانی اظهار کرد: حدیث کساء دارای فضیلت بسیاری است به طوری که بسیاری از علما و مراجع برای رفع حاجت و دفع 

بال و گرفتاری بر قرائت این حدیث شریف توصیه و تأکید کرده اند.

راه اندازی پویش ختم حدیث کساء در فضای مجازی

تقدیر کانون های مساجد از خانواده مدافعان 
سالمت با سرود »فرشته های نجات«

نمایــه

2با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

راه اندازی پویش »#لبخند برای 
نیازمندان« در آستانه فرارسیدن 
سال نو توسط کانون »فدائیان 

مهدی )عج(« مرودشت

سال  فرارسیدن  آستانه  در  گفت:  زارع«،  »مظفر 
توسط  نیازمندان«  برای  »#لبخند  پویش  جدید 
کانون فرهنگی هنری »فدائیان مهدی )عج(« و پایگاه 
مقاومت بسیج »شهید بهشتی« مسجد حضرت »ولی 

عصر )عج(« شهرستان مرودشت راه اندازی شد.

مدیر کانون فرهنگی هنری »فدائیان مهدی )عج(« مرودشت 
افزود: از رمان آغاز این پویش تعداد 200 سبد غذایی، پوشاک 
و کفش با مشارکت خیرین و مردم شهرستان مرودشت بین 
نیازمندان، ایتام، و زنان بی سرپرست توزیع شده است. وی با 
اشاره به نحوه پیوستن به پویش »#لبخند برای نیازمندان«، 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا عالقمندان به شرکت در 
این پویش می توانند از طریق غیرحضوری کمک های نقدی 
خود را به شماره کارت 5859837005038738 به نام کانون 
فرهنگی هنری »فدائیان مهدی )عج(« شهرستان مرودشت نزد 
بانک تجارت واریز و از طریق شماره تماس فضای مجازی 
کانون به شماره 09365484160 اطالع رسانی و پیگیری کنند.

اعضای کانون فرهنگی هنری 
شهید مکی کاشمر معابر و مساجد 

را ضد عفونی می کنند

زراعتکار مکی با اشاره به اینکه در راستای پیشگیری 
و مقابله با ویروس کرونا و اعضای کانون فرهنگی 
هنری شهدای مکی با همکاری پایگاه بسیج، دهیاری 
و  گندزدایی  روند  فاطمیون،  صلواتی  ایستگاه  و 

ضدعفونی مساجد و معابر را انجام می دهیم.

»علی اکبر زراعتکار مکی« با تاکید بر اینکه آموزش همگانی 
شکست  در  آنان  رفتار  کنترل  برای  مردم  به  اطالع رسانی  و 
از پیش مورد  باید بیش  ویروس کرونا نکته مهمی است که 
توجه قرار بگیرد، گفت: بهترین راهکار مقابله با ویروس کرونا 
پیشگیری است و مردم در صورتی که نکات بهداشت فردی 
از جمله شستن دستها را رعایت کنند، مشکلی پیش نمی آید. 
مدیر کانون فرهنگی هنری شهدای مکی با اشاره به اینکه در 
راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و اعضای کانون 
فرهنگی هنری شهدا مکی با همکاری پایگاه بسیج، دهیاری 
وایستگاه صلواتی فاطمیون روند گندزدایی و ضدعفونی مساجد 
و معابر داخل روستا و مغازه ها را هر شب از ساعت 21 تا 23 
انجام می دهیم، افزود:ان شاءاهلل طی روزهای آتی کارگاه تولید 
ماسک را راه اندازی خواهیم کرد و ماسک های تولیدی را بین 

مردم کمک بضاعت توزیع خوامی کنیم.

کانون فرهنگی هنری »قدس« استان گلستان، 
ویروس)کرونا(،  شیوع  با  مبارزه  راستای  در 
اقدام به تهیه ُمهر اختصاصی برای نمازگزاران 
کرده است تا افراد پس از اقامه نماز ُمهر را به 
نماز جماعت  بعدی  نوبت  برای  و  برده  منزل 
همراه خود به مسجد بیاورند تا احتمال بیماری 

به حداقل برسد.

به  اشاره  با  وگویی  گفت  در  کی قبادی«  »حسین 
برنامه های کانون فرهنگی هنری »قدس«گلستان در 
مبارزه با ویروس)کرونا( گفت: اقداماتی را در راستای 
ضدعفونی کردن محیط مسجد و محله انجام دادیم 
و تالش مان این بود که با اطالع رسانی هرچه بیشتر 

نسبت به آگاه سازی اهالی فعالیت داشته باشیم.
مدیر کانون فرهنگی هنری »قدس« ادامه داد: از جمله 
اقدامات ما عالوه بر ارایه نکات بهداشتی بین دو نماز، 
تهیه دستکش یکبارمصرف و قرار دادن آن در محیط 

مسجد جهت استفاده نمازگزاران بود. همچنین به هر 
نمازگزار یک »ُمهر« دادیم و اعالم کردیم که همراه 
خود به منزل ببرند و برای اقامه نماز جماعت در مسجد 

نیز از همان مهر استفاده کنند.

بسیاری  اینکه  به  توجه  با  دیگر  از سوی  افزود:  وی 
از فعالیت های کانون به دلیل شیوع ویروس )کرونا( 
تعطیل شده است، در سطح فضای مجازی با اعضا در 

ارتباط هستیم و فعالیت خود را ادامه می دهیم.

تهیه ُمهر اختصاصی برای هر نمازگزار
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» مجید راستی «، مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری لقمان حکیم دهستان ناصرآباد می گوید: همزمام با شروع اپیدمی بیماری کروناویروس، نشست 
هم اندیشی ارکان مسجد و شورا، دهیاری و خانه بهداشت برگزار و برنامه های پیشگیرانه به تصویب رسید.

وی با اشاره به فراخوان تیم 20 نفره جهادی مسجد برای ارائه آموزش های اولیه و توجیه آنان پیرامون این ویروس جدید، افزود: کارگاه آموزش این افراد با رعایت موارد ایمنی و بهداشتی)فاصله یک و 
نیم متری افراد( در فضای باز داخب محوطه مسجد صاحب الزمان)عج( و در جوار تربت پاک پاسدار شهید » حسن راستی « برگزار شد.

مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری لقمان حکیم دهستان ناصرآباد ادامه می دهد: عملیات پیشگیری و مبارزه با کروناویروس به سرعت آغاز شد و تاکنون طی سه مرحله منازل روستاهای دهستان 
شامل ناصرآباد، قوچی، کم باران، زگشکی، سه راه و پاریگ انجام شده است. وی با ذکر این نکته که اماکن عمومی نظیر پارک محله ای، زمین ورزشی چمن مصنوعی، والیبال، مساجد، مدارس، 
شرکت تعاونی روستایی، دهیاری، نانوایی ها و مغازه ها به صورت روزانه ضدعفونی می شود، اضافه کرد: این گروه آمادگی ضدعفونی روستاهای بخش جغین را دارد و تاکنون منازل افراد و اماکن 

عمومی روستاهای کم جمال و قلندری را ضدعفونی کرده است.
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اعالم آمادگی گروه جهادی کانون لقمان حکیم برای ضدعفونی بخش جغین

پنجــره

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 3

قدم خیر بچه مسجدی های کانون 
ا م ابیها در تولید ماسک

»سهیال بهادری« گفت: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا ویروس و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه از 
شیوع و انتقال این بیماری در منطقه موجب شد تا 
کارگاه تولید ماسک راه اندازی کنیم زیرا ماسک در 

این شهرستان کمیاب بود.

مدیر کانون فرهنگی هنری ام ابیها تل شیراز افزود: از آنجایی 
که بنده موسس موسسه خیریه نسیم مهربانی نیز هستم 
و با توجه به این که کانون فرهنگی هنری ام ابیها، کانون 
روستایی است بنابراین با همکاری اعضای کانون، کارگاه تولید 
ماسک را در این موسسه خیریه در شهر عنبرآباد راه اندازی 
کردیم. وی اظهار کرد: این کارگاه تولید ماسک 10 روز است 
که راه اندازی شده و به شکل شبانه روزی در حال فعالیت می 
باشد و روزانه بیش از یکهزار ماسک قابل شستشو و یکبار 
مصرف تولید می کند. بهادری با بیان این مطلب که زمانی 
را به ضدعفونی کارگاه اختصاص داده ایم، اضافه کرد: 50 نفر 
بانوان و آقایان در سه شیفت، از ساعت 7 صبح الی 1  از 
بعدازظهر، از 1 بعدازظهر تا 8 شب، از 8 شب تا 3 بامداد و از 3 
بامداد تا 7 صبح در این کارگاه مشغول تولید ماسک هستند.

کرونا گروه جهادی کانون فرهنگی 
مصباح مسجد صاحب الزمان )عج( 

لنده را به میدان آورد

این روزها است که پزشکان و پرستاران یا بهتر بگوییم، 
ارتش سفید پوش سالمت کشورمان با یک بحران روبرو 
و در تالش هستند تا جان بیماران مبتال به کرونا را نجات 
دهند، در لنده منطقه ای از کشور که خوشبختانه بر اساس 
آمار اعالم شده از مراجع مربوطه تا به امروز هیچ بیمار 
مبتال به این ویروس از آن گزارش نشده، در راستای حفظ 
این رویه عده ای از جوانان به  صورت جهادی و خودجوش 
و با امکانات محدود خود به کمک سفیران سالمت منطقه 
آمدند و با ضدعفونی کردن خیابان ها و معابر، مانع از رشد 

و شیوع این ویروس منحوس می شوند.

مصباح  هنری  و  فرهنگی  کانون  جهادی  گروه  عضو  یک 
مسجد صاحب الزمان )عج( لنده در این زمینه، گفت: صحنه 
دفاع از مردم وطن تغییر کرده، ما احساس تکلیف می کنیم 
و با همه وجود آماده هستیم تا روز و شب در این راه عاشقانه 
فعالیت کنیم. وی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: 
گروه جهادی کانون فرهنگی مصباح مسجد صاحب الزمان 
)عجل( شهر لنده داوطلبانه برای مبارزه با کرونا آماده شده و با 
همه توان به گندزدایی و ضدعفونی کردن خیابان ها، معابر و 

اماکن عمومی شهر اقدام خواهد کرد.

»فرزاد میرشکاری« گفت: از آنجایی که شیوع 
بیماری ویروس کرونا موجب شده تا فعالیت 
هنری  و  فرهنگی  های  کانون  حضوری  های 
مساجد تعطیل شود اما در این شرایط چراغ 
کتاب و کتابخوانی در کانون فرهنگی و هنری 

فاطمه ها همچنان روشن  است.

دهکهان  های  فاطمه  هنری  فرهنگی  کانون  مدیر 
با اشاره به فعالیت های این کانون در ایام تعطیالت 
کرونایی، اظهار کرد: راه اندازی 2 کانال در شبکه های 
اجتماعی و عضوگیری از اهالی روستا در رده های سنی 
بزرگسال، کودکان و نوجوانان موجب شده تا چراغ مطالعه 

و کتابخوانی در این کانون همچنان روشن باقی بماند.
وی ادامه داد: در این کانال ها جذاب ترین کتاب ها، 
قصه های ایرانی و خارجی به صورتی فایل صوتی و 
الکترونیک منتشر می شود و خوشبختانه این کتاب ها 
مورد استقبال چشم گیر اعضای این کانال ها در شبکه 
های اجتماعی قرار گرفته است. میرشکاری اضافه کرد: 

از آنجایی که در این شرایط خانواده ها مجبورند در خانه 
ها بمانند اجرای طرح خانه قصه فاطمه ها بازخورد این 
خانواده ها در خصوص پیگیری اخبار و مطالب این کانال 

ها بسیار جالب و امیدوارکننده است.

مدیر کانون فرهنگی هنری فاطمه ها عنوان کرد: یکی از 
این کانال ها که مربوط به مادران و گروه سنی کودکان 
 است که با نام خانه قصه کتابخانه فاطمه ها فعالیت

 می کند.

مدیر کانون فاطمه های دهکهان مطرح کرد

خانه قصه، چراغ کانون فاطمه ها را روشن کرد  

با  رابطه  این  در  موسالو«  االسالم  حجت   «
تأکید بر نقش طرح ملی فهما و سامانه بچه 
های مسجد گفت: زیست بوم مجازی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد یا همان سامانه 
نظر  تبادل  یک  فرصت  مسجد  های  بچه 
هماهنگی و منسجم همچنین هدفمند را در 
اختیار فعاالن کانون های فرهنگی هنری طی 
این روزها که باید در خانه بمانند می گذارد.

رضا)ع(  امام  مسجد  در  ثامن  هنری  فرهنگی  مدیرکانون 
ماهدشت افزود: در جریان اجرای این طرح، این فرصت وجود 
دارد تا فعاالن مسجدی تجربه ها و فعالیت های فرهنگی 
هنری خود را به اشتراک بگذارند و با تبادل نظر و همفکری 
بیشتر از فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد 

دیگر مطلع شوند.
این امام مسجد تصریح کرد: این سامانه امکان شناسایی 
نیازها، بررسی خواسته ها و مطالبات فرهنگ و اجتماعی 
معرفی  برای  است  فرصتی  کند همچنین  می  فراهم  را 
راهبردهایی که طی می تواند چراغ راه برای سیاست گذاران 

فرهنگی باشد.

وی با بیان اهمیت همفکری و همبستگی فعاالن کانون 
های مساجد در جریان طرح ملی فهما توضیح داد: قالب 
فکری فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد رویکرد 
زمینه های  فعالیت ها در  این  این روزها  دارد.  جهادی 
مختلف به ویژه ضدعفونی کردن مناطق خالصه می 

شود.

امام مسجد امام رضا)ع( ماهدشت توضیح داد: بخشی از برنامه 
ها ویژه کودکان مسجد و نوجوانان است که در فضای خانه 
چگونه به فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و هنری بپردازند 
که برای این منظور با ارتباط گیری در فضای مجازی از روند 
فعالیت های یکدیگر مطلع می شوند، همفکری می گیرند و 

در بعضی موارد راهکارهایی نیز دارند.

فعالیت جهادی گروه های بچه های مسجد در سطح شهرماهدشت
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حجت االسالم نیکوئی »ماندن در خانه و عدم حضور در اجتماعات« را بهترین واکسن ویروس کرونا اعالم کرد.

حجت االسالم »حسین نیکوئی« در گفت و گویی با بیان این که مقابله با شیوع ویروس کرونا وظیفه همه آحاد جامعه است، گفت: روزه گرفتن در دین مبین اسالم برای هر فرد یک واجب 
عینی است و چنانچه بر حسب احتمال یا دلیل عقلی اطمینان حاصل شود روزه گرفتن برای فرد ضرر دارد این واجب تبدیل به حرام می شود.  وقتی خداوند روزه واجب را به خاطر ضرر جانی 
حرام می کند، نماز جماعت که یک امر مستحبی است در این مواقع ضرورت دارد بخاطر رعایت نکات بهداشتی موقتاً برگزار نشود. امام جماعت مسجد خداداد تهران با بیان این که واکسن 
ویروس کرونا »ماندن در خانه و عدم حضور در اجتماعات« است، افزود: کارشناسان وزارت بهداشت تاکید می کنند ماندن افراد در خانه موجب قطع شدن زنجیره انتقال بیماری می شود یعنی 
اینجا بحث شخصی نیست زیرا حضور افراد در اجتماع باعث برقراری حقله انتقال بیماری خواهد بود و دیگر امکان کنترل و مدیریت مقابله با شیوع بیماری نخواهد بود. وی با بیان این که 
حضور افراد در اجتماع موجب می شود تا این بیماری به دیگر افراد منتقل شود و قطعاً حق الناس خواهد بود، ابراز داشت: عدم رعایت اصول بهداشتی و اصرار بر حضور در اجتماع باعث خواهد 

شد تا اثرات مخرب این بیماری روز به روز بیشتر شده و همه فعالیت های جامعه تحت تاثیر این اتفاق تلخ قرار بگیرد. 

www.shabestan.irخبرگزاری

امام جماعت مسجد خداداد تهران واکسن ویروس کرونا را معرفی کرد

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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اخوت، با اشاره به اقدامات اعضای کانون های 
مساجد جنوب فارس در مقابله با کرونا گفت: 
غربال گری  و  شهر  ورودی های  کنترل  ضمن 
کسانی که قصد ورود به شهر را دارند، سعی 
ما بر فعالیت ها و اقدامات پیشگیرانه است که 
در این مسیر بسیاری از مردم نیز با ما همراه 

شدند.

»سیدابراهیم اخوت« با اشاره به فعالیت های کانون های 
فرهنگی هنری مساجد جنوب استان فارس در عرصه 
مبارزه با شیوع ویروس کرونا گفت: اولین اقدام ما این 
را  کانون ها  در  دوره های حضوری  و  برنامه ها  که  بود 
تعطیل کنیم تا از این مسیر ضمن جلوگیری از ازدحام 

افراد، خطر انتقال ویروس به حداقل برسد.
کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب  مدیر ستاد 
استان فارس گفت: اعضای کانون ها نزدیک به 600 
تحویل  و  تهیه  ضدعفونی  منظور  به  آلوئه را  کیلوگرم 
دانشکده علوم پزشکی)واحد پیشگیری( استان دادند و 
در قدم بعد با دریافت ماده ضدعفونی از این دانشگاه، 

اقدام به گندزدایی کردند. وی ادامه داد: در جریان این 
حرکت، بسیاری از مردم عالوه بر اعضای کانون های 
یاری  به  همه  نیز  اکنون  شدند،  همراه  ما  با  مساجد 
یکدیگر، ورودی های شهر و افرادی که قصد ورود به 
شهر را دارند کنترل می کنیم تا وضعیت جسمانی آنها 

مشخص شود. اخوت گفت: حضور اعضای کانون های 
این  اقداماتی  در  مسجد  اهل  کلی  طور  به  و  مساجد 
چنینی سبب می شود تا فرهنگ سازی صحیحی نسبت 
به مسایل، در جامعه شکل بگیرد، فرهنگ سازی که بر 

مدار مسجد قوام یافته است.

مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب استان فارس اعالم کرد

 غربال گری مسافران در ورودی های جنوب فارس
 با همکاری بچه های مسجد

تالش شبانه روزی بچه های 
کانون های مساجد جنوب کرمان 

برای مقابله کرونا

زنان  از  تعدادی  کرمان  جنوبی  شهرستان های  در 
و مردان این خطه دور هم جمع شدند تا بتوانند 
گرهی هرچند کوچک از مشکالت همشهریان خود 
باز کنند و با وجود اینکه همه برای در امان ماندن 
پناه می برند  امنشان  از شر کرونا به کاشانه های 
جنوب  مساجد  کانون های  بچه های  و  جهادگران 
کرمان جهادگونه و آتش به اختیار برای پاکسازی 
شهر و روستا داوطلب می شوند، آستین همت باال 
می زنند و برای شکست دادن این بیماری سر از پا 

نمی شناسند.

این روزها بچه های کانون های مساجد و بسیج همگانی 
به کمک موسسات خیریه در حد  به کار شدند و  دست 
توان کارگاه های تولید ماسک راه اندازی کردند و در این 
به  و  کرده  تولید  ماسک  هزار  از  بیش  روزانه  کارگاه ها 
ادارات، بیمارستان ها و مردم می دهند تا شاید بتوانند از 

همه گیری این ویروس پیشگیری کنند.
موسسه خیریه نسیم مهربانی نیز در شهرستان عنبرآباد در 
این شرایط بحرانی روز و شب نمی شناسند و بصورت شبانه 
روزی در سه شیفت با کمک بچه های کانون های مساجد 
در حال تالش برای تولید ماسک هستند تا شاید گرهی 

کوچک از مشکالت مردم این منطقه باز کنند.
در این روزهای سخت جهادگران با از خودگذشتگی در 
خط مقدم جبهه سالمت حاضر شدند و شعارشان این است 
که تا ریشه کن شدن این بیماری از پای نخواهند نشست 

و از هیچ تالشی دریغ نمی کنند.
هنری  و  فرهنگی  کانون های  مسئول  خوبی زاده  مجید 
مساجد جنوب کرمان در بازدید از این کارگاه اظهارداشت: 
برای مقابله با این ویروس آنچه که در توان داریم را به کار 
گرفته ایم و امیدوارم با همکاری همدیگر این بحران را 

پشت سر بگذاریم.
وی تصریح کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد در 
این منطقه دست به کار شدند و با راه اندازی کارگاه های 
تولید ماسک بنا دارند کمک هرچند کوچکی به مردم این 

منطقه کرده باشند.

امامی گفت: ضدعفونی، گندزدایی و تهیه ماسک جهت مقابله با ویروس 
کرونا به همت کانون فرهنگی و هنری سیدالشهدا )ع( میردوپشت بابل، 

دهیاری و پایگاه مقاومت بسیج در این روستا انجام می شود.

»محمد امامی«، گفت: ویروس نامبارک کرونا، مدتی است که در شهرستان بابل همچون 
سایر شهرهای کشور و حتی خارج از ایران در حال جوالن است.

حسن  امام  مسجد  السالم(  )علیه  سیدالشهدا  هنری  فرهنگی  کانون  مسئول  مدیر 
عسگری)علیه السالم( روستای میرودپشت بابل اظهار کرد: جهت مقابله با ویروس کرونا، 

فعالیت های مختلفی در این روستا، صورت گرفت و تداوم دارد.
وی بیان کرد: اطالع رسانی به اهالی روستا جهت خارج نشدن از منزل جز برای انجام 
کارهای بسیار ضروری و ممنوعیت تردد ماشین های سبک و سنگین عیر بومی به داخل 

روستا یکی از کارهای انجام گرفته جهت مقابله با ویروس کرونا است.
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج روستای میرودپشت بابل ابراز کرد: بیش از 300 ماسک 
چندبار مصرف با کیفیت خوب از سوی خیاطان جهادی روستای میردوپشت بابل تولید شد 

و این روند همچنان تداوم دارد. امامی تصریح کرد: حدود یک میلیون و 150 هزار تومان 
وجه نقد، جمع آوری و مقداری از آن جهت خرید پارچه و کش ماسک، هزینه شد. وی 
گفت: توزیع ماسک رایگان به اهالی روستای میرودپشت بابل به همت پست بانک این 

روستا، یکی دیگر از فعالیت های صورت گرفته در این روستا به شمار می آید.

 ضدعفونی و تهیه ماسک جهت مقابله با ویروس کرونا 
به همت کانون سیدالشهدا )ع( میردوپشت بابل
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رادیو کاشان دیجیتالی شد

رادیو کاشان روی گیرنده های دیجیتال ) ستاپ 
تا به عنوان اولین و  باکس ( قابل دریافت شد 
تنها رادیوی شهری قابل دریافت از ماهواره لقب 

بگیرد.

با دیجیتالی شدن پخش رادیو کاشان ، این رادیو نه تنها در 
پهنه اقلیم فرهنگی کاشان و روستاها و توابع این منطقه 

بزرگ ، بلکه در هر نقطه از جهان شنیده خواهد شد. 
همچنین با قول مساعد سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم 
کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی در برنامه 
عصرگاهی رادیو کاشان در روز جمعه 23 اسفند 98 ، به زودی 
صاحب  کاشان  و  می شود  راه اندازی  کاشان  مرکز  سیمای 

شبکه تلویزیونی خواهد شد.
رادیو کاشان از بهمن ماه 97 روی موج اف ام فرکانس 7/97 
مگاهرتز در محدوده منطقه بزرگ کاشان قابل دریافت است.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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زمانی گفت: اولین بسته آموزشی ویژه دانش آموزان روستایی و عشایری خراسان جنوبی تحت عنوان »پیغام سالمتی« تولید و توزیع شد.

»محمد زمانی« با بیان این خبر اظهار کرد: این بسته آموزشی در راستای استمرار فعالیت های آموزشی و پرورشی در مدارس ابتدایی و عشایری استان با توجه به وضعیت 
اضطراری تعطیلی مدارس به دلیل پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا تهیه و تدوین شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به مشارکت سرگرو ه های آموزش ابتدایی استان در تهیه، تدوین، تکثیر و توزیع این بسته ی آموزشی در فضای 
مجازی و بستر اینترنت با استفاده از روش های نوین ارتباطی، تصریح کرد: این بسته آموزشی با رویکرد مهارت آموزی و با تکیه بر فعالیت های مربوط به تثبیت مطالب 
آموخته شده و استمرار فعالیت های آموزشی و پرورشی به تفکیک پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و متناسب با بودجه بندی کتب درسی در 10 محور طراحی و در اختیار 
دانش آموزان قرار گرفته است. وی بیان کرد: راهبران آموزشی و تربیتی مسئولیت توزیع و بررسی عملکرد دانش آموزان روستایی و عشایری را با کمک مدیران مدارس، مدیر 

آموزگاران و آموزگاران کالس های چند پایه بر عهده دارند.

»پیغام سالمتی« بین دانش آموزان روستایی و عشایری خراسان جنوبی توزیع شد

مذهبی،  مراسمات  که  این  بیان  با  پور  عالی 
قم  استان  در  های گروهی  برنامه  و  تجمعات 
ممنوع است، گفت: زائران هندی نیز که در 
قرنطینه هستند نیز تا دو روز آینده به طور 

کامل از استان قم خارج می شوند.

»یونس عالی پور« در جلسه »ستاد پیشگیری، هماهنگی 
و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم« که در 
سالن کرامت استانداری برگزار شد، با بیان این که برخی از 
مردم متأسفانه هنوز این مسأله را جدی نگرفته اند، گفت: 
وقتی  برای بازدید در سطح شهر رفته بودیم، حقیقتا تردد 
عادی در سطح شهر انجام می شود و بازارها جمعیت غیر 

قابل کنترلی دارند.
 معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم افزود: وقتی ما 
مساجد و حرم و جمکران را به حالت نیمه تعطیل درآورده 
ایم به جهت این است که تجمع صورت نگیرد، آن وقت 
نباید در خیابان ها شاهد این جمعیت باشیم چراکه این 

وضعیت به شیوع بیماری کمک می کند.
عالی پور تصریح کرد: مراکز درمانی نباید به سمتی بروند 

که بیمارستان ها پرشوند از این رو الزم است تا مراکز 
درمانی تقویت شوند و ما باید باید به سمت توسعه مراکز 
سطح دو برویم تا از ازدهام موجود در بیمارستان ها کاسته 
شود. وی با اشاره به لزوم کمک همه جانبه به شهرداری 

و نیروی انتظامی برای مقابله با کرونا تصریح کرد: برخی 
از مردم به راحتی وارد آرامستان ها می  شوند و باالی مزار 
افرادی که در اثر کرونا جان عزیز خود را از دست داده اند 
بدون ماسک تجمع می کنند که این کار را سخت می  کند.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم:

زائران هندی تا دو روز آینده به طور کامل از 
استان قم خارج می شوند

ممنوعیت پذیرش مسافر در 
روستاهای قزوین

پذیرش  از  قزوین  روستاهای  در  گفت:  شفیعی 
غیررسمی  و  رسمی  منازل  در  مسافر  هرگونه 
خودداری شده است و با متخلفان برخورد جدی 

می شود.

و  پیشگیری  ستاد  در حاشیه جلسه  »محمد شفیعی« 
مقابله با ویروس کرونا در استان قزوین بیان کرد: تمامی 
برای  شهرستانی  و  استانی  مرکزی  ستاد  داویردولتی، 
سالمت جامعه برنامه ریزی های الزم را انجام می دهند 

و اقدامات عملیاتی دارد صورت می گیرد.
از  ادامه داد: در روستاهای استان قزوین  فرماندار قزوین 
غیررسمی  و  رسمی  منازل  در  مسافر  هرگونه  پذیرش 
خودداری شده است و با متخلفان برخورد جدی می شود.

وی با اشاره به تأمین مایحتاج عمومی مردم در ایام نوروز 
عنوان کرد: ما برای ایام نوروز هیچگونه مشکلی برای 
قزوین  شهرستان  سطح  در  مردم  عمومی  ارزاق  تأمین 

نخواهیم داشت.

مدیر آموزش و پرورش شیروان گفت: کارگاه دوخت ماسک رایگان 
با همکاری آموزش و پرورش شیروان و ناحیه مقاومت بسیج برای 
پیشگیری از ویروس کرونا در هنرستان حضرت معصومه شیروان 

راه اندازی شد.

 »علی ابراهیمیان« ضمن تقدیر از زحمات همکاران و انجام کار حسنه اظهار 
تجهیزات  و  بهداشتی  اقالم  کمبود  چون  مشکالتی  ورودش  با  کرونا  داشت: 

پزشکی را به همراه داشت.
این  مسئوالن  کلیه  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  شیروان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
شهرستان در این مدت و اقدامات انجام شده، گفت: اما عزم عمومی و همکاری 

نهادها عبور از این پیچ خطرناک را برای همگان سهل تر می کند.
وی افزود: در روزهای اخیر و با افزایش شیوع بیماری بسیاری از واحدهای تولیدی 
و خیرین به صورت خودجوش و در کاری جهادی همچون رخدادهای سخت به 

یاری مسئوالن آمده و تالش دارند در عزمی جدی، کمبودها را بر طرف کنند.
مدیر آموزش و پرورش شیروان گفت: با شروع شیوع ویروس کرونا در کشور به 
فکر راه اندازی و تجهیز این کارگاه بودیم که در این کارگاه 23 نفر از همکاران 

فرهنگی جهادگر برای دوخت ماسک مورد احتیاج ادارات، بیمارستان و عموم مردم 
مشغول تالش و فعالیت می کنند.

برپایی کارگاه دوخت ماسک فرهنگیان برای جلوگیری از ویروس کرونا
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6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 472. ســه شــنبه 27 اســفند مــاه 1398

ترحمی با اشاره به اقدامات در زمینه پیشگیری از ویروس کرونا گفت: تعطیلی واحدهای صنفی استان یزد به استثنای واحدهای تامین کننده نیازهای 
اصلی تا ۵ فروردین ماه ۹۹ تمدید شد.

احمد ترحمی در جمع خبرنگاران گروه اطالع رسانی کرونا استان یزد با اشاره به آخرین مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان یزد اظهار داشت: تمدید تعطیلی همه 
صنف های استان به استثنای صنوف تأمین کننده نیازمندی های اصلی شهروندان تا پنجم فروردین ماه سال 1399 آخرین مصوبه این ستاد است. وی عنوان کرد: بنا به تصمیم 
ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا، با توجه به روند نگران کننده شیوع ویروس کرونا در استان و با هدف صیانت از سالمت مردم، اصناف، بازاریان و کسبه، تعطیلی همه صنوف 
استان، به استثنای اصناف تأمین کننده نیازمندی های اصلی شهروندان تعطیلی بازار و اغلب صنوف تمدید شد. ترحمی بیان کرد: صنوف تأمین کننده نیازهای اصلی مردم شامل 
نانوایی ها، فروشگاه های بزرگ و عمده فروشان مواد غذایی، خواربارفروشان )به جز آجیل فروشان(، فروشندگان لوازم طبی، آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی، قصابی ها، لبنیات و 

سوپرمارکت ها، مرغ و ماهی فروشان، میوه فروشی ها، عطاری ها، فروشندگان برنج و حبوبات، دفاتر تاکسی تلفنی و آپاراتی ها است.

تمدید تعطیلی واحدهای صنفی استان یزد تا ۵ فروردین ماه ۹۹

جهانگیری از تشکیل اتاق وضعیت جهت بیماری 
کرونا در اندیمشک خبر داد و گفت: این اتاق با 
توجه به اهمیت موضوع ویروس کورنا و برای 
مدیریت هرچه بهتر درمان مردم اندیمشک با 
حضور فرمانده تیپ تکاور حضرت مهدی )عج( 

نیروی زمینی سپاه شروع راه اندازی شد.

»پیمان جهانگیری« در نشستی با خبرنگاران و اصحاب 
رسانه، در خصوص اقدامات انجام شده در مقابله با بیماری 
کرونا از تشکیل کمیته اطالع رسانی فضای مجازی قرارگاه 
مقابله با ویروس کرونا در اندیمشک خبر داد و اظهار کرد: 
رسانه ها جایگاه ویژه و موثری در جامعه دارند از این رو باید 

برای کنترل وضعیت همکاری و تالش کنند.
فرماندار اندیمشک افزود: به دلیل اهمیت موضوع ویروس 
کورنا، برای مدیریت هرچه بهتر درمان مردم اندیمشک 
اتاق وضعیت با حضور فرمانده تیپ تکاور حضرت مهدی 
شهرستان  این  فرمانداری  در  سپاه  زمینی  نیروی  )عج( 

راه اندازی شد.
وی اشراف و مدیریت کامل نسبت به شیوع بیماری کرونا 

و  مداوم  پایش  و  رصد  اندیمشک،  شهرستان  سطح  در 
پیشگیری از انتشار این بیماری را از اهداف این اتاق برشمرد 
و تصریح کرد: در این اتاق آخرین اخبار مربوط به ویروس 
در سطح شهرستان دریافت و با برنامه ریزی جدی و اساسی 

پایش و در کمترین زمان ممکن مدیریت خواهند شد.

جهانگیری عنوان کرد: برنامه ریزی صحیح، کنترل به موقع، 
آلوده، تسهیل در مدیریت  نقاط  به  خدمات دهی مناسب 
درمان، اطالع رسانی دقیق و مستمر به شهروندان و تدوین 
مهم ترین  از  اندیمشک  در شهرستان  بیماری  شناسنامه 

اهداف این کارگروه تخصصی است.

فرماندار اندیمشک خبر داد

تشکیل اتاق وضعیت جهت مدیریت بیماری 
کرونا در اندیمشک

بانک های دولتی و خصوصی 
سلسله تعطیل شد

دولتی  های  بانک  تمام  تعطیلی  از  خسروی، 
و خصوصی شهرستان سلسله خبر داد و 
گفت: این اقدامات در راستای کنترل بیماری 

کرونا و تالش برای مهار آن است.

ابن  کامل  تعطیلی  به  اشاره  با  خسروی«،  »شریف 
موادغذایی،  فروشندگان  جز  کرد:  خاطرنشان  شهرستان، 
بهداشتی و واحدهای خبازی بازار این شهرستان تا اطالع 
ثانوی تعطیل است. وی با اشاره به ضرورت تعطیلی مکان 
های شلوغ و پرتردد برای جلوگیری از فراگیر شدن ویروس 
با  است  امید  داشت:  اظهار  مردم،  و حفظ سالمت  کرونا 
به  توجه  و  خانگی  قرنطینه  از  استقبال  مردم،  همکاری 
توصیه های پزشکی و مسئولین هرچه زودتر بیماری کرونا 

را مهار کنیم.

داوطلب با بیان اینکه به علت شیوع ویروس کرونا مراسم ویژه تحویل 
سال نو در گلزار شهدای رشت برگزار نخواهد شد گفت: این تصمیم بر 
اساس توصیه های اکید مسئوالن و متخصصان امور بهداشتی و درمانی مبنی 

با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گرفته شده است.

ویژه  مراسم  کرونا  ویروس  شیوع  علت  به  اینکه  بیان  با  داوطلب«  »محمدرضا 
تحویل سال نو در گلزار شهدای رشت برگزار نخواهد شد، گفت: این تصمیم بر 
اساس توصیه های اکید مسئوالن و متخصصان امور بهداشتی و درمانی مبنی بر 
پرهیز از برگزاری تجمعات با هدف جلوگیری از گسترش بیماری گرفته شده است.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن سال نو و آغاز بهار را جلوه ای 
از شکوه و عظمت بی پایان خلقت دانست و بیان کرد: هر ساله در آیینی سراسری 
با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مراسم تحویل سال نو را با حضور مادران 
شهدا و خانواده های آنان در جوار مزار شهدا برپا می کردیم که متاسفانه با توجه به 
شیوع ویروس کرونا در استان و ضرورت توجه به مراقبت های بهداشتی، امسال 

این مراسم برگزار نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه با این حال با خلوص نیت و از دور عرض ادب و ارادت قلبی 
خود را به مقام شامخ شهدای عزیز ابراز می کنیم، افزود: امیدواریم به برکت خون 
شهدا و نگاه ناظر آنان بر زندگی ما، هر چه سریع تر آفت و بالی این بیماری از 

کشورمان بیرون برود.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن:

مراسم ویژه تحویل سال نو در گلزار شهدای رشت برگزار نمی شود

حضور طالب جهادگر جامعه 
الزهرا)س( برای مبارزه با کرونا

اینکه  بیان  با  مدنی  حجت االسالم والمسلمین 
برای  جامعه الزهرا  طلبه   ۵۰۰ از  بیش  تاکنون 
گفت:  کردند،  آمادگی  اعالم  جهادی  فعالیت های 
این بانوان طلبه در زمینه های مختلف از جمله 
دوخت لباس بیمارستانی تا تجهیز اموات با کادر 

درمانی همکاری می کنند.

حجت االسالم والمسلمین »سید محمود مدنی« با اشاره به 
سلسله اقدامات انجام شده در جامعه الزهرا علیهاالسالم برای 
مقابله با کرونا و پیشگیری از شیوع آن، عنوان کرد: جامعه 
الزهرا علیهاالسالم به عنوان یک مؤسسه علمی حوزوی با 
وجود اینکه الزاما تابع تصمیمات مراکز دولتی نیست، اما از 
روز نخست همگام با ستاد بحران استان بود و صددرصد با 
تصمیمات این ستاد هماهنگ بود. وی اظهار داشت: این 
مؤسسه از روزهای نخست کاهش ساعت کار و تعطیلی 
طالب و مراکز آموزشی را در دستور کار قرار داد و مهدکودک 
شکوفه های بهار که به عنوان بزرگترین مهدکودک خاورمیانه 
با ظرفیت حدود هزار کودک و ورزشگاه شهیده سیاری با 
جامعه الزهرا  مدیر  شدند.  تعطیل  ورزشی  رشته  حدود 20 
این  تخصصی  مراکز  و  مدارس  تعطیلی  به  علیهاالسالم 
مجموعه اشاره کرد و گفت: ستاد آموزش از راه دور با تشکیل 
چهار کارگروه مختلف در جامعه الزهرا علیهاالسالم راه اندازی 
شد و به واسطه این ستاد، همه کالس های حضوری طالب 
سطح یک تا پنج و طالب غیرایرانی تمهیدیه و مرکز زبان 
فارسی به صورت غیرحضوری و یا در بستر فضاهای مجازی 

برگزار شد.
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حجت االسالم حمیدی از برخورد بدون اغماض با اخالل گران نظم عمومی در چهاشنبه پایان سال خبر داد و گفت: در ایام تعطیالت نوروز، قضات با 
سرکشی های سرزده بر امور مربوطه نظارت جدی خواهند داشت.

حجت االسالم »ابراهیم حمیدی« به رسانه های گروهی گفت: نظارت های مسئوالن قضائی استان بخصوص در ایام تعطیالت نوروز از مهمترین موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. 
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید قضات کشیک دستگاه قضائی استان و سازمان های تابعه در ایام تعطیالت نوروزی در دسترس باشند، افزود: در این ایام باید مدیریت شود، 
تا مراجعین مردمی امورشان به سرعت انجام پذیرد و معطل نمانند. حجت االسالم حمیدی حمایت همه جانبه دستگاه قضائی استان را از تصمیمات و اقدامات ستاد مدیریت بیماری کرونا اعالم کرد 
و گفت: هشدارهای وزارت بهداشت و قرارگاه های بهداشتی استان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بدون افراط و تفریط ملزم به رعایت آنها باشیم. رئیس شورای قضائی استان با بیان اینکه متاسفانه 
امروز از ناحیه برخی از مردم این معضل جدی گرفته نشده و بدون توجه به هشدارهای بهداشتی زندگی عادی خودشان را می کنند، افزود: زندگی کردن طبق روال قبل و بی اهمیت دانستن بیماری 
کرونا خطر جدی است که نه تنها فرد و خانواده اش را بلکه جامعه را تهدید می کند  و مردم عزیز ما حتما باید توصیه های پزشکی و بهداشتی را جدی بگیرند و خودشان را ملزم به اجرای آن بدانند.

تشدید نظارت قضائی در ایام تعطیالت نوروزی

امیر سرتیپ »کیومرث حیدری« در جریان 
رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا که در 
مرکز نوسازی و بهینه سازی شهید زرهرن 
از  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  شد  برگزار 
در  کرونا  ویروس  شیوع  آغازین  روز های 
معظم  فرمانده  اوامر  صدور  پی  در  کشور، 
کل قوا، نیرو های مسلح قدرتمند کشورمان 
از جمله ارتش و نیروی زمینی محوری پای 

کار آمدند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه در نیرو های مسلح 
از جمله ارتش قابلیت های ویژه و منحصر به فردی در مواقع 
نزاجا  تمام یگان های  ما در  دارد، گفت:  این چنینی وجود 

واحد ها و ساختار های رفع آلودگی های خاص داریم.
کشور  اقصی نقاط  در  ما  اینکه  بیان  با  نزاجا  فرمانده 
بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی گسترده داریم، 
و  تخصصی  بیمارستان   28 زمینی  نیروی  کرد:  عنوان 
فوق تخصصی در خارج از تهران دارد که هر کدام از این 
بیمارستا ن ها، بیمارستان های سیار وابسته به خودشان نیز 

دارند.
امیر سرتیپ حیدری ادامه داد: متعاقب فرمان اخیر فرمانده 
معظم کل قوا به نیرو های مسلح، قرارگاه بهداشتی و درمانی 

ویژه ای در نیرو های مسلح، ارتش و نیروی زمینی ایجاد شد.
وی افزود: فرمانده معظم کل قوا در پیام خود بر پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا تحت یک رزمایش دفاع بیولوژیک که 

موجب افزایش اقتدار ملی شود تاکید داشتند.
فرمانده نزاجا گفت: با توجه به حکمی که فرماندهی کل 
ارتش به اینجانب دادند، رزمایش بزرگی در گستره ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با رمز »یا علی ابن ابی طالب« 

تحت عنوان رزمایش لبیک یا امام خامنه ای 98 از امروز 
شروع می شود.

امیر سرتیپ حیدری با بیان اینکه هدف اصلی این رزمایش 
با یک روحیه تهاجمی، پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس 
فعال  ما  هدف  استان های  گفت:  است،  کشور  در  کرونا 
گیالن و قم است منتها برنامه این رزمایش در یک گستره 

ملی است.

بیماران کرونایی به صورت زنده 
بارگاه منور رضوی را زیارت 

می کنند

نزدیک یک هفته است که به ابتکار آستان 
روحیه  تجدید  منظور  به  رضوی  قدس 
بیماران کرونایی و تجدید قوای کادر درمان 
بطور  از  مستقیمی  ارتباط  بیمارستان ها، 
روزانه و ویژه هر بیمارستان از حرم مطهر 
رضوی با بیمارستان های درگیر بیماری کرونا 

برقرار می شود.

کشیده  سختی  به  که  نفس هایی  و  خشک  سرفه های 
می شوند، چند روزی است میهمان ناخوانده سینه هزاران 
مرد و زِن جوان و پیر شده است، ویروس کرونا این روزها 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها را از همیشه سال 
شلوغ تر کرده است، پزشکان، پرستاران، نیروهای خدماتی 
و اداری بیمارستان ها حدود 20 روز است در صف مقدم 

مبارزه با ویروس کرونا هستند.
بیماران  و  درمانی  تیم های  که  است  ماه  یک  نزدیک 
کمترین ارتباط را با دنیای بیرون از بیمارستان ها را دارند، 
به بخش  بهداشتی خیلی نمی توان  به خاطر مالحظات 
می توان  که  را  آنچه  اما  شد  نزدیک  کرونایی  بیماران 
بر روی  بیمارانی هستند که روزها  نظاره گر کرد  از دور 
تخت خوابیده و بعضا به کمک دستگاه های تنفسی نفس 

می کشند.
و  مخصوص  لباس های  با  نیز  دکترها  و  پرستاران 
آمد  و  رفت  در  دارند  تن  بر  ساعت ها  که  ماسک هایی 
ولی  خسته اند  هستند،  بیماران  بهبودی  برای  تالش  و 
پرامید  و  لبخند  با  بیماران  بالین  باالی  بر  همچنان 
حاضر می شوند، راهروهای این بخش ها در این روزهای 
می کنند،  تجربه  را  کمی  آمد  و  رفت  معموال  کرونایی 
بیماران مالقات ممنوع هستند و این دوری بر مصائب 

این ویروس منحوس افزوده است.
ساعت نزدیک 10 صبح است و کمی در میان کادر درمان 
جنب و جوشی افتاده است، اتفاقی که از قبل هماهنگ 
شده در جریان است، پرستارها و پزشکان در تلفن های 
راحتی  به  را  این  و  هستند  امید  دنبال  به  خود  همراه 
می توان از چشمانشان خواند، حاال که ساعت به عدد 10 
رسیده است تلویزیون های راهروها و بخش ها هم روشن 
می شود و گنبد طالیی حرم امام رضا)ع( به ناگاه در قاب 

تلویزیون ها و نمایشگرها خودنمایی می کند.
حرم  خادمان  رضوی  قدس  آستان  همت  به 
کیلومتر  هزاران  از  السالم(  علی بن موسی الرضا)علیه 
آن طرف تر پلی می شوند میان بیماران مبتال به کرونا و 
امام رئوف)ع( خادم و مداح بارگاه امام رضا)ع( با صدای 
سال  شاید  که  بیمارانی  خسته  صدای  است  شده  خود 
گذشته در حرم مطهر رضوی و در لحظات سال تحویل 

صلوات خاصه را زمزمه می کرده است.
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امیر سرتیپ حیدری در نشست خبری رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا:

پست های غربالگری در ورودی استان های هدف 
ایجاد می شود

اینکه  بر  تاکید  با  فیروزآبادی  دهقانی 
اجرای موفق طرح غربالگری کرونا نیازمند 
وجود  با  متاسفانه  گفت:  مردم،  مشارکت 
توصیه های مکرر اما برخی هنوز خطر کرونا 

را جدی نگرفتند.

»محمد دهقانی فیروزآبادی« در جمع خبرنگاران از طریق 
ویدئو کنفرانس با اشاره به روند رو به افزایش مبتالیان به 
ویروس کرونا در خراسان جنوبی، گفت: متاسفانه علی رغم 
اطالع رسانی بخشی مهمی از شهرها با موضوع شیوع 

کرونا جدی برخورد نمی کنند.
طرح  اجرای  از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
غربالگری ویروس کرونا در استان خبر داد و افزود: اجرای 

موفق این طرح نیازمند همراهی مردم و رسانه ها است تا 
موارد مشکوک به بیماری کرونا شناسایی شوند.

اینترنتی درگاه  داد:  ادامه  فیروزآبادی   دهقانی 
وزارت  بهداشت  معاونت  در   salamat.gov.ir
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت خود ارزیابی 
افراد در کشور راه اندازی شده است و هموطنان می توانند 
از طریق این سامانه با وارد کردن شماره ملی خود به 
سواالت ساده خود ارزیابی بیماری کووید - 19 پاسخ داده 
و راهنمایی الزم را مطابق آخرین دستور عمل های وزارت 

بهداشت دریافت کنند.
وی بیان کرد: روش دوم غربال گری، مراجعه حضوری 
افراد به مراکز خدمات جامع سالمت در سطح شهرها 
و پایگاه های بهداشتی روستایی است که توسط مراقبان 

سالمت ارزیابی می شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تاکید بر اینکه در 

حال حاضر مسافران و رانندگان در 9 ایستگاه ورودی به 
استان توسط تیم های مستقر پایش می شوند، افزود: در 
این پایش ها افراد عالمت دار بومی به مراکز درمانی استان 
معرفی می شوند اما به افراد عالمت دار غیربومی اجازه 

ورود به استان داده نمی شود.

اجرای موفق طرح غربالگری کرونا نیازمند مشارکت مردم

http://shabestan.ir/detail/News/905327
http://shabestan.ir/detail/News/905439
http://shabestan.ir/detail/News/905324
http://shabestan.ir/detail/News/904756


خبرگزاری

امام رضا)ع(:  به درستی که خداوند، داد و فریاد و تلف کردن مال 
و پُرخواهشی را دشمن میدارد.
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