
گـروه سیاسی؛هوشـنگ غنـی زاده: یـک شـنبه 
بـارای هیئـت دولـت حمیـد مالنـوری بـه عنـوان 
اسـتاندار خراسان جنوبی انتخاب شـد. مالنوری که 
سـفر را ازکرمان به مقصد پایتخت می بسـت باحکم 

وزیرکشـور در نقـش مدیرکل دفتر سیاسـی وزارت 
کشـور هم نقش بسـزایی را ایفا کـرد! هرچند قرعه 
فـال اسـتانداری کرمـان به نـام مالنوری نیفتـاد اما 
امـروز نـوری از پنجـره هیئت دولت نمایان شـد که 

شایسـتگی وی را دوچنـدان کـرد و اسـتان کرمـان 
نیـز منور شـد! مالنـوری دوران طالیـی در جیرفت 
داشـت کـه هنرمنـدان از وی در کسـوت ریاسـت 

فرهنـگ و ارشـاد بـه نیکـی یـاد می کنند.

شماره 139
سال پنجم

یکشنبه
11 آبان ماه 1399

4 صفحه
1000 تومان

نوری از پنجره هیات دولت
نمایان شد

روزی پرکار در شهر قلعه گنج  
 مخلوط ریزی و زیرسازی فاز دوم خیابان دولت )محله فرج آباد( 

 جدول گذاری و پیاده روسازی فاز سوم مبلمان شهری حدفاصل میدان ولی عصر و پل سورگاه 
 نصب پایه چراغهای مبلمان شهری اجرا شده در فاز سوم 

 آماده سازی فضای سبز مبلمان شهری اجرا شده در فاز سوم 
 سیمان کاری و نمای غرفه های مجتمع فرهنگی تفریحی والیت 

 لکه گیری و آسفالت کانالهای کنده شده توسط شرکت گاز 
)روابط عمومی شهرداری و شورای شهر قلعه گنج ( آگهی مناقصه عمویم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج در نظر 
دارد ایزوگام سقف ساختمان آموزش را 
به متراژ تقریبی ۲۵00مترمربع از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید.  ضمنا هزینه درج آگهی بر 

عهده برنده مناقصه است.
»از تاریخ انتشار به مدت ده روز«

روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد کهنوج

بدینوسـیله به اطالع میرسـاند جوانی 
بـه نـام نظـام خزایـی ۱۵ سـال قبـل 
بـه اتفـاق همسـرش از منـزل خـارج 
شـده انـد و هنـوز برنگشـته انـد! لـذا 
از کسـانی کـه اطالعـی از وی دارنـد 
خواهشـمندیم خانواده ای را از چشـم 

انتظـاری مهلـک نجـات بدهند. 

۰ ۹ ۱ ۰ ۲ ۷ ۰ ۵ ۵ ۲ ۷

خانواده ای را از چشم انتظاری نجات بدهید

جناب آقای حمید مالنوری 
استاندار محترم خراسان جنوبی

بدینوسـیله انتصـاب شایسـته حضرتعالی را به عنـوان فوق الذکر 
تبریـک عـرض نموده و توفیق بهروزی شـما را از درگاه باریتعالی 

خواستاریم .
دوستانت:یوسف فرخی و هوشنگ غنی زاده
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نماینده مردم کرمان ؛

عضو شورای نگهبان شد
 بـه  دنبـال کناره گیـری آیـت اهلل 
یـزدی از عضویـت شـورای نگهبان 
و  جسـمی  عـوارض  علـت  بـه 
کهولـت، حضرت آیـت اهلل خامنه ای 
سـید  حجت االسـالم  حکمـی،  در 
فعلـي  نماینـده  خاتمـی)  احمـد 
مـردم اسـتان کرمـان در مجلـس 
خبـرگان رهبـري(  را بـه عضویـت 
کردنـد. منصـوب  نگهبـان  شـورای 

 متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحمس
جناب حجةاالسـالم والمسـلمین آقای حاج سـیداحمد خاتمی 

دامـت توفیقاته
بـا عنایـت بـه اینکـه جنـاب آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ محمد 
یـزدی دام بقائـه پـس از سـالها حضـور ارزنـده در مسـئولیتهای 
گوناگـون جمهـوری اسـالمی و عضویت در شـورای نگهبان بخاطر 
عـوارض جسـمی و کهولـت از آن شـورای محتـرم کناره گیـری 
کرده انـد، بـا تشـکر از ایشـان جنابعالـی را به عضویت در شـورای 
نگهبـان منصـوب میکنـم و مزیـد توفیقـات آن شـورا و شـخص 

جنابعالـی را از خداونـد مسـألت مینمایـم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۱ آبان ۱۳۹۹

سفر یک روزه شکرالهی
 به شهرستان منوجان

جنوبـي  شهرسـتان  پنـج  مـردم  نماینـده  شـکرالهی  منصـور 
در نهمیـن سـفر بـه حـوزه انتخابیـه، ضمـن سـفر بـه شهرسـتان 

منوجـان در چهـار برنامـه مختلـف حضـور یافـت.
در ابتـدا نماینـده جنوب کرمان ضمن حضـور در محل آموزش 
و پـرورش شهرسـتان منوجان بـا مدیر، معاونیـن و کارکنان حوزه 

سـتادی این شهرسـتان دیدار کرد. 
سـپس شـکرالهی بـا حضـور در اداره دامپزشـکی شهرسـتان 
منوجـان ضمـن بازدیـد از ایـن اداره، مسـائل و مشـکالت موجود 

را بررسـی کـرد.
دامپزشـکی  کارکنـان  تالشـهای  از  تقدیـر  ضمـن  شـکرالهی 
منوجـان گفـت : در جلسـه ای که با وزیر جهاد کشـاورزی خواهم 
داشـت، مسـائل و مشـکالت ایـن حـوزه را پیگیـری خواهـم کرد.

در پایـان ایـن جلسـه شـکرالهی از مدیر و کارکنان دامپزشـکی 
منوجـان با اهـدای لوح تقدیـر کرد. 

سـپس با حضور در مسـجد شـهرک شـهدای قلعه،جهـت ادای 
احتـرام بـه مقـام شـامخ شـهیدان بـا خانـواده شـهدا دیـدار، و از 
نزدیـک در جریـان مسـائل و مشـکالت خانـواده های شـهدا قرار 

گرفت. 
در پایـان ایـن سـفر یـک روزه شـکرالهی بـا حضـور در سـالن 
اجتماعـات فرمانـداری شهرسـتان منوجـان، در مراسـم تودیـع و 
معارفـه فرمانـده انتظامـی ایـن شهرسـتان کـه بـا حضـور سـردار 
ناظـری فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان، ائمه جمعـه منوجان و 
آسـمینون و جمعـی از مسـئولین شهرسـتان منوجان برگزار شـد 

یافت.  حضـور 
شـکرالهی در سـخنانی کوتـاه ضمـن تقدیر از تالشـهای نیروی 
انتظامـی گفـت : یکـی از مؤلفـه هـای اصلی کشـور امنیت اسـت 

کـه مرهـون تـالش نیروهای نظامـی و انتظامی اسـت.

کمیته اطالع رسانی ستاد کرونا در استان کرمان اعالم کرد

 محدودیت های ترافیکی و منع تردد

 خانوادگی شایعه است
 کمیتـه اطالع رسـانی سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا 
ترافیکـی،  محدودیت هـای  اعمـال  شـایعه ی  کرمـان  اسـتان 
جریمـه ی خودروهـا و منـع تـردد خانوادگـی را تکذیـب کـرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی اسـتانداری کرمـان، کمیتـه 
اطالع رسـانی سـتاد اسـتانی مدیریت بیماری کرونا اسـتان کرمان 
بـا صـدور اطالعیـه ای محتـوای متنـی کـه اخیـرا در شـبکه های 
اجتماعـی مبنـی بـر مصوبات جلسـه ی فرمانداری در حال انتشـار 

اسـت را تکذیـب کرد.
در متـن ایـن اطالعیـه آمده اسـت: »بـه اطالع هم اسـتانی های 
محتـرم می رسـاند اخیـرا متنـی در شـبکه های اجتماعـی مبنـی 
بـر مصوبـات جلسـه ی فرمانـداری در حـال انتشـار اسـت. کمیته 
اطالع رسـانی سـتاد اسـتانی مدیریت بیماری کرونا اسـتان کرمان 
ضمـن تکذیب ایـن متن، اعـالم می کند هرگونـه محدودیت صرفا 
از سـوی مراجـع ذی صـالح و از طریـق رسـانه های رسـمی ماننـد 
خبرگزاری هـا و صداوسـیما، مطبوعـات، پایگاه های خبـری معتبر 
و پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری کرمـان به اطالع عموم رسـانده 
می شـود«. ایـن اطالعیـه می افزایـد: »تاکیـد می گـردد شـایعه ی 
اعمـال محدودیت هـای ترافیکـی، جریمه ی خودروهـا و منع تردد 

خانوادگـی تکذیب می شـود«.

مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان منصوب شد

پیـام  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
طـی  کرمـان  جنـوب  طبیعـت 
احمـدی  دکتـر  سـوی  از  حکمـی 
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
کرمـان،  جنـوب  آبخیـزداری 
بعنـوان  سـیفی  ابـوذر  مهنـدس 
مسـئول روابـط عمومـی ایـن اداره 
کل منصـوب و از خدمـات و تـالش 

هـای ارزنـده مهنـدس فرامرزپـور در طـول دوران تصـدی تقدیـر 
بعمـل آمـد. گفتنـی اسـت مهندس سـیفی پیـش از این ریاسـت 
اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان منوجـان را به عهده 

داشـت.

پیام شهردار رودبارجنوب به مناسبت هفته وحدت
مهنـدس براهویـی شـهردار رودبار جنـوب در پیامی به مناسـبت 
هفته وحدت نوشـت: سـالروز والدت رسـول رحمت خاتـم پیامبران 
پیام آور توحید عزت و سـعادت بشـر حضرت ختمی مرتبت محمد 
مصطفـی ص و میـالد مسـعود امام جعفر صـادق ع وهفته وحدت را 

بـه شـهروندان رودباری تبریـک و تهنیت میگویم. 
درایـن پیـام آمـده: حضرت محمـد مصطفی ص باطلـوع پربرکت 
خـود جهان هسـتی را معنایی دیگر بخشـید و مردم مظلـوم و آزاده 
سراسـر گیتـی رااز انـوار ملکوتی اسـالم دین رحمت وشـفقت صلح 

و عدالـت والهـام دهنـده و روشـنایی بخش بهره مند سـاخت. 
در قسـمتی دیگـر از پیـام میخوانیم: هفته وحدت بـی تردید نماد 
وپیـام صلح و دوسـتی بـرای پیروان راسـتین و حقیقی دین ومکتب 

انسان سـاز اسالم است.

ــوب  ــا در جن ــوم کرون ــوج س ــه م فاجع
کرمــان در را ه اســت 

تاالرهــا، اماکــن توزیــع مــرغ ، مراســمات 
ترحیــم وجشــن هــا همچنــان مــکان اصلــی 

توزیــع کرونــا درجنــوب کرمــان ا ســت.
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در 
ــیاری از  ــتگاهها  و بس ــرف دس ــوب از ط جن
ــده  ــارج نش ــرف خ ــره ح ــهروندان از دای ش

ــت اس
همــکاری بعضــی از دســتگاهها  بــا ســتاد  
مدیریــت کرونــا در عمــل عکــس آن اســت.

در شــرایطی که مــوج ســوم کرونــا  در 
ــووالن  ــه مس ــد و هم ــداد می کن ــور بی کش
ــر  ــا مدی ــالب ت ــم انق ــر معظ ــور از رهب کش
ــتگاهها  ــل دس ــت کام ــر رعای ــتانی ب شهرس
بهداشــتی  پروتــکل  رعایــت  مردم بــر  و 
ــی  ــانه مل ــی  رس ــد و ازطرف ــد می نماین تاکی
وســایر رســانه هــا گــوش فلــک را کــر کــرده 
اند،امــا درجنــوب کرمــان اوضــاع بــه شــکل 
بــه گونــه ای  دیگــری رقــم می خــورد 
ــرغ ، مراســمات  ــل م ــای طوی ــه صــف ه ک
ترحیــم و جشــن هــای عروســی در تاالرهــا 
جــان دوبــاره ای گرفتــه انــد وحتــی تاالرهــا 
تامــدت هــای مدیــدی بــرای برپایــی جشــن 
ــدی  ــت بن ــا نوب ــروس کرون ــع وی ــا و توزی ه
شــده انــد  وایــن یعنــی فاجعــه مــوج ســوم 

ــت ــان در راه اس ــوب کرم ــا درجن کرون
ــت  ــت اداری و رعای ــا والی ــتی آی ــه راس ب
ــا  ــکاری ب ــتی و  هم ــای بهداش ــکل ه پروت

ــت؟ ــن اس ــا ای ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب س
ــن  ــیاری از اماک ــروز در بس ــه ام ــا آنچ آی
عمومــی و پرتجمــع جنــوب اســتان کرمــان 
انجــام می شــود ، بــه معنــی واقعــی رعایــت 
ــا  ــا کرون ــه ب ــای بهداشــتی مقابل ــه ه توصی

اســت؟
ــرغ،  ــع م ــل توزی ــای طوی ــف ه ــا ص آی
برپایــی مراســم هــا ترحیــم وجشــن هــای 
عروســی پــی درپــی ، تجمــع مــردم در 
ــتاد  ــات س ــح مصوب ــرای صحی ــا اج تاالره
مدیریــت بیمــاری کرونــا در جنــوب کرمــان 

ــت؟ اس

ــل  ــای طوی ــف ه ــم آیاص ــد می نمای تاکی
توزیــع مــرغ ، برپایــی جشــن هــای شــادی 
در تاالرهــا در جنــوب کرمــان نشــان آن 
نیســت کــه کســی گوشــش بــه ایــن حــرف 

هــا بدهــکار نیســت؟
گرچــه مدیریــت مــوج دوم کرونــا را 
ــانی  ــوان جانفش ــتان را می ت ــوب اس درجن
مســووالن  همــت  و  ســالمت  مدافعــان 
دلســوز دانســت امــا تلفــات ناشــی از مــرگ 
میــر کرونــا نیــز در جمــع شــدن مراســمات 
بــی تاثیــر نبــوده اســت ،آیــا بــاز هــم وقــت 
آن رســیده اســت بــا بــی تدبیــری و ســهل 
انگاری،جمــع دیگــری از بهتریــن عزیزانمــان 
ــم؟ ــه بیاندازی ــاک در چال ــک و خ ــا آه را ب

پاســخ  ذیربــط  مســووالن  و  مدیــران 
همــکاری  اســت  ایــن  آیــا  دهنــد؟ 
ــا  ــا؟ آی ــت کرون ــتاد مدیری ــتگاههابا س دس
ایــن اســت همــکاری اصنــاف و بخــش هــای 

کرونــا؟ مبــارزه  ســتاد  خصوصی بــا 
چــرا ســکوت؟حتما بایــد فاجعــه رخ 

دهــد؟
ــد  ــتی درح ــکل بهداش ــرای پروت ــا اج آی
ــت؟ ــتم اداری اس ــاص سیس ــنامه وخ بخش
چــرا مدیریــت ســتاد کرونــا اعمــال 

نمی کنــد؟ مدیریــت 
بــا  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  چــرا 
دســتگاهای متخلــف تاالرهــای نوبــت بندی 

برخوردنمی کنــد؟ شــده 
ــالمت  ــث س ــه بح ــت ک ــن نیس ــر ای مگ
مــردم بــر مالحظــه کاری و ارتباطــات اداری 

ــت دارد؟ اولوی
ــا  ــی ب چــرا هیــچ برخــورد جــدی و قانون
بازشــدن تاالرهــا ،رســتوران هــا و اماکــن پــر 

ــود؟ ــردد نمی ش ت
ــه حــال پرســتاران  ــش ب چــرا کســی دل
ــار نمی ســوزد؟ ــن دی و پزشــکان ایثارگــر ای

اما شهروند محترم؛
ــع   ــل توزی ــف طوی ــهروندی در ص ــا ش آی
مــرغ می ایســتد فکــر کــرده اســت بــا انتقال 
ــان  ــاید هم ــود  ش ــواده خ ــه خان ــاری ب بیم
عزیزانــی را  برایشــان  مــرغ  می گیــرد بایــد بــا 

ــه بینــدازد؟ ــا آهــک بــه چال ــه وانــدوه ب نال
ــن  ــاید همی ــت ش ــرده اس ــر نک ــا فک آی
ــش  ــرگ عزیزان ــان م ــوراک مهم ــرغ خ م

شــوند و...
ــر اثــر ســهل انــگاری  آیــا آنچــه امــروز ب
وبــی تدبیــری مشــاهده میشــود عــدم 
همــکاری دســتگاهها و حتــی مــردم بــا 

ــت؟ ــا نیس ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب س
ــی  ــم وب ــدام کنی ــر اق ــی شــک اگــر دی ب
ــه  ــا ادام ــگاری ه ــهل ان ــا و س ــری ه تدبی
داشــته باشــد شــک نکنیــم فاجعــه  بــزرگ 

ــت.... ــان در راه اس ــوب کرم ــا در جن کرون
ــع مــرغ  ــه جــرات گفــت توزی ــوان ب می ت

نیســت توزیــع کرونــا ســت
ــت جشــن نیســت تقســیم  ــوان گف می ت

مــرگ اســت
نیســت  همــکاری  گفــت  می تــوان 

اســت مخالفــت 
حقــوق  رعایــت  گفــت  می تــوان 
ــوق  شــهروندی نیســت پایمــال کــردن حق
فرزنــدان، خانواده، همســایگان و شــهروندان 

ــت اس
و  متخلــف  دســتگاهای  بــا  کاش  ای 
شــهروندان متخلــف بــا قــوه قهریــه برخــورد 
ــاره کار  ــروز چ ــن ام ــود وای کاش همی ش
کنیــم چــرا کــه چنــدروز دیگــر خیلــی دیــر 

اســت.
ســخن ایــن اســت بعضــی هــا نــه معنــی 
ــی  ــه حت ــد ون ــران را می دانن ــوق دیگ حق
رعایــت حقــوق خانــواده خــود را، ایــن 
ــدگان  ــع کنن ــا تضیی ــد ب ــه بای ــت ک جاس

حقــوق مــردم برخورد شــود
وگاهــی وقــت هــا عــزل یــک مدیــر بــی 
ــت  ــرعت و دق ــرای س ــاره کار ب ــر چ تدبی

ــه نتیجــه اســت عمــل ب
ــه  ــان علی ــا متخلف ــد برخــورد ب ــس بای پ
امنیــت و ســالمت مــردم در اولویــت ســتاد 
مدیریــت کرونــا قــرار گیــرد وگرنــه فاجعــه 
ــاق  ــن اتف ــگان ازای ــت و هم ــش اس در پی

ــد شــد نامیمــون متضــرر خواهن
بهرام مسلمی/ هفته نامه سرای وطن

توزیع مرغ یا توزیع کرونا؟
فرماندار جیرفت:

 تاالرهای جیرفت تعطیل شد
از  جیرفـت  فرمانـدار 
ایـن  تاالرهـای  تعطیلـی 
شهرسـتان از فـردا )دوشـنبه( 
بـه مـدت ۲ هفتـه خبـر داد و 
گفت: تاالرهـای متخلف ۶ ماه 

می شـوند. پلمـب 
بـه گـزارش روابـط عمومی 
فرمانداری شهرسـتان جیرفت 
دقایقـی پیـش ابـوذر عطاپـور 
وزیـری این تصمیـم را مصوبه 

سـتاد کرونـای شهرسـتان اعـالم کرد.
وی علـت تعطیلی تاالرهای این شهرسـتان را جلوگیری از انتشـار 
ویـروس کرونـا اعـالم کـرد و از فعالیـت مسـتمر گشـت های ویـژه 

کوویـد ۱۹ خبـر داد.
وی بـا بیـان اینکه برگزاری هرگونه مراسـم عزا و جشـن در سـطح 
شهرسـتان تعطیـل اسـت، از تعطیلی ۲ هفتـه ای آرامسـتان جیرفت 

داد. خبر 
رییـس شـورای تامین جیرفـت با بیـان اینکه فعالیت باشـگاه های 
ورزشـی، کافه هـا، آرایشـگاه های زنانـه و سـالن های زیبایـی به مدت 
۲ هفتـه ممنـوع اسـت، بر مشـارکت همه اقشـار جامعه در مبـارزه با 

ویـروس کرونـا تاکید کرد.
 وی دورکاری ادارات دولتـی بـا نظـر مدیـر دسـتگاه را از دیگـر 

مصوبـات سـتاد کرونـا شهرسـتان جیرفـت اعـالم کـرد.
عطاپـور وزیـری فعالیت آموزش و پـرورش، دانشـگاه ها، حوزه های 
علمیـه و آموزشـگاه ها را بـه صـورت غیرحضـور دانسـت و بـر رعایت 

پروتکل هـای بهداشـتی تاکیـد کرد.
رییس شـورای تامین جیرفت با بیان اینکه اسـتفاده از ماسـک در 
تمامـی دسـتگاه های دولتـی همچنـان اجباری اسـت، گفـت: تمامی 

دسـتگاه های دولتـی به افـراد بدون ماسـک خدمات ارائـه نکنند.
وی همچنیـن از لغـو همایش هـا، سـمینارها، نشسـت ها، تجلیل ها 
و برگـزاری مسـابقات تـا اطالع بعـدی خبـر داد و افـزود: برنامه ها به 

صـورت مجازی برگزار شـود.
و  یالقـی  مناطـق  بـه  تـردد  اینکـه  بیـان  بـا  وزیـری  عطاپـور 
تفرج گاه هـا نیـز بـه مدت ۲ هفتـه ممنوع اسـت، از برخـورد قانونی با 

داد. خبـر  هنجارشـکنان 
فرمانـدار جیرفـت اظهـار داشـت: اسـتفاده از ظرفیـت سـازمان 
تبلیغـات در اسـتفاده از بلندگوهای سـطح شـهر برای اطالع رسـانی 
مـردم بـرای مقابلـه با ویـروس کرونا از دیگـر مصوبات سـتاد کرونای 

است. شهرسـتان 
پیـش از ایـن، تاالرهـای جیرفـت بـا ۳۰ درصـد ظرفیـت فعالیـت 
می کردنـد امـا بـرای جلوگیـری از شـیوع بیشـتِر ویـروس، تعطیلـی 
۱۰۰ درصـدی ایـن تاالرهـا در سـتاد مقابلـه بـا کرونـا بـه تصویـب 

سید. ر
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رفتار خوارجگونه برخی مدعیان! 
محمدعلی وکیلی/سرمقاله روزنامه ابتکار

۱- کرونا امان بیمارستانها و کادر درمان 
آمارهای  شوک  در  کشور  و  بریده  را 
است.  از کرونا  ناشی  فوتی  تزاید  روبه 
جامعه به وحشت افتاده و تمام مناسک 
جمعی خود را معلق کرده و متولیان 
نیز در فشار تعطیلی کل کشور هستند. 
ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شده 
تحتالشعاع  کشور  تصمیمات  همه  و 

مالحظات این ستاد قرار گرفته است. رهبری معظم نیز بر وجوب تبعیت 
از دستورالعمل های این ستاد تاکید ویژه داشته و خود نیز به رعایت 
آن همت گمارده است. با این همه،در کمال تعجب شاهد فراخوان و 
برگزاری همایش چند هزار نفری در مشهد توسط مدعیان والیتمداری 
بودیم. اقدامی که مصداق بازی با جان مردم و به مهلکه انداختن هزاران 

نفر و عصیانگری در مقابل صراحت کالم رهبری بود.
۲- چندی است که با روی کار آمدِن مجلس جدید، غلظت حمالت و 
توهینها به رئیس جمهوری باال گرفته است و بیسابقه ترین توهین ها و 
هتک حرمت ها از سوی مقامات رسمی در مجلس، نسبت به شخص 
دوم مملکت انجام می گیرد. توهینکنندگان، شئونات نظام و صندلی 
خود را رعایت نمیکنند لذا رهبر انقالب مجبور می شود برای مهار زبان 
توهینکنندگان به میدان آید و تذکر علنی و شفاف بدهد. مرجع ضمیر 
تذکر رهبری صریح بود اما با این وجود، در کمال تعجب باز برخی مدعیان 
والیتمداری با عالمت سوال و کامنت گذاری خواهان ذکر مصداق شدند! 
این رفتار خوارج گونه سالهاست که گریبان مملکت را گرفته و کشور را به 

وادی آنارشیسم سوق داده است.
عدم  از  ناشی  تکبر  و  مسئولیتی  بی  این  نیز  قبل  چندی  حتی   -۳
پاسخگویی، باعث شد که مدیر مسئول روزنامه کیهان، جسارتی به مقام 
مرجعیت بزرگ شیعه کند؛ چندان که روابط ما با کشور همسایه را نیز 
تحتالشعاع قرار داد و به منافع ملی ما آسیب زد. روابطی که برای ساختن 
آن چه زحمت ها که کشیده نشد. حتی این تعرض به مرجع عالیقدر 

شیعه، دلخوری برادران شیعه عراقی را هم در پی داشت. 
۴- البته این دست اتفاقات محدود به این سالها نیست. مدارک و قرائن 
زیادی در دست است که دی ماه سال ۹۶ آتش آشوب کجا روشن شد. 
جایی که خود را باالتر از هر قانونی می داند و کشور را واتیکانیزه می خواهد!

۵- یکی از غایات ایده والیت فقیه، یکپارچه سازی حاکمیت است. حتی 
تعبیه مکانیزم »تنفیذ« برای تسری دادن مشروعیت در همه ارکان نظام 
به مقدار برابر است. مشروعیت علی السویه داشتن و مشروع تر و خودی 
تر نداشتن در کل ساختار نظام، متضمِن یکپارچگی این حکومت و یگانه 

بودِن حاکمیت است.
۶- با این حال انگار برخی مدعیان والیتمداری، ولی فقیه را تنها به عنوان 
رئیس حزب خود می شناسند. اوامر او را تا جایی مطاع می دانند که منافع 
و مطامع حزبی آنان در آن مالحظه گردد. حاضرند کشور و منافع ملی 
را گروگان بگیرند تا منافع حزبی شان تامین شود. اینان اولین جایی که 
میان منافع شخصی و باندی خود و دستور رهبری یا حاکمیت فاصله ای 
ببینند، به راحتی از نظام و رهبری عبور میکنند؛ چندان که تا کنون نیز 
چنین کردهاند. تناقضات این مدعیان والیتمداری یکی دوتا نیست اما زور 

کسی انگار به اینان نمی رسد!

تفتیش عقاید سید کمال الحیدری
 فاضل میبدی

آیت اهلل سیدکمال الحیدری، هدف جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه ی 
قم است. ماجرا ابتدا با بیانیه ی آیت اهلل اراکی علیه آیت اهلل حیدری آغاز 
شد و در فاز بعدی به بیانیه ی رسمی جامعه مدرسین رسید که روز 
گذشته با امضای آیت اهلل محمد یزدی منتشر شد. بیانیه ای شدیدالحن 
که به شایعات منتشر شده بعد از نشر بیانیه ی اول دامن زد. شایعاتی مبنی 
بر پایین کشیده شدن تابلوی دفتر آیت اهلل حیدری و انتقال تحت الحفظ او 
به تهران. البته این شایعات بعدا بنوعی توسط کانال تلگرامی آقای حیدری 
تکذیب شدند. حجت االسالم والمسلمین فاضل میبدی در گفت وگو با 
انصاف نیوز بیانیه ی اخیر را یادآور تفتیش عقاید در قرون وسطا می داند 
و می گوید که مواجهه با افکار نباید از طرق ستیزه جویانه باشد و »جامعه 
مدرسین حق ندارد بگوید که تو اینجور فکر کن یا اینجور فکر نکن. 
نسخه پیچی برای فکر و اندیشه در شان هیچکس، ازجمله جامعه مدرسین 

نیست.«
جامعه مدرسین حق ندارد بگوید که چگونه فکر کن

حجت االسالم والمسلمین فاضل میبدی در مورد بیانیه ی اخیر مجمع 
بیانیه را  نیوز گفت: من  انصاف  به  مدرسین درمورد آیت اهلل حیدری 
خواندم و باید بگویم که بیانیه ی خوبی نبود؛ سرکوب فکر یادآور داستان 
تفتیش عقاید در قرون وسطاست؛ من هم شخصا برخی آراء آقای حیدری 
را قبول ندارم، ولی یک انسان اگر فکر و حرفی را قبول ندارد باید پاسخی 
فکری و منطقی به آن دهد. این نوع برخوردها بنظر من هیج ثواب نیست 
و ما در اسالم هم داریم که »اگر می خواهی با رقیبت هم مجادله کنی، به 
نحو احسن مجادله کن«. این الفاظی که هیچ بویی از اخالق و حکمت و 

نحوه ی برخورد عقالنی در آنها نیست دور از شان اسالم است.
من این بیانیه را شخصا نمی پسندم و بر ین باورم که اگر جامعه مدرسین 
افکار ایشان را قبول نداشت می توانست با ایشان وارد مجادله ی علمی شوذ. 
کسانی کمیته ی علمی تشکیل دهند و بگویند این بخش از حرف های 
ایشان به این دالیل اشتباه است. امروز ممکن است ده ها حرف در تاریخ 
و جامعه ی ما گفته شود که با مبانی مان جور نباشد، ولی اگر بخواهید 
اندیشه ی غلطی را به شیوه ای غلط پاسخ دهید خودش می شود دوغلط. 
ما اگر به مسئله ی اشتباه پاسخی منطغی دهیم، تعداد غلط ها به صفر 
می رسد. نه اینکه دوباره بر روی یک شتباه، اشتباهی مضاعف انجام دهیم.
درثانی؛ جامعه مدرسین حق ندارد بگوید که تو اینجور فکر کن یا اینجور 
فکر نکن. نسخه پیچی برای فکر و اندیشه در شان هیچکس، ازحمله جامعه 
مدرسین نیست. بله! جامعه مدرسین می تواند کمیته فرهنگی داشته باشد 
که آن کمیته جوابی منطقی دهد؛ داوری در جامعه فکری با عقل است، 

نه با زور و تحکم و ...
او در مورد تاثیر این قبیل برخوردها و بیانیه ها بر اصل رواداری در حوزه ی 
برخی موافق  نیز گفت: در حوزه ی قم ممکن است  فقه شیعی  و  قم 
یا مخالف باشند؛ اما آن رواداری و تسامح و تساهلی که ما در اسالم 
سراغ داریم با این مسائل همخوان نیست. به امام صادق )ع( نگاه کنید! 
کسی مانند »ابن  ابی العوجاء« هست، ملحد است. در مسیر می نشیند و 
حرف هایی الحادی هم می زند؛ اما امام صادق هرگز برخورد اینچنینی با او 
نکرد؛ می نشست کنارش و بحث می کرد و منطق و دلیل می آورد. زمانیکه 
یکی از شاگردان امام صادق با ابن ابی العوجاء برخورد اشتباهی کرد، او 
به آن شاگرد گفت: »تو مگر شاگرد امام صادق نیستی؟« فرد پاسخ داد 

»چرا« گفت: »برو و از او بیاموز که چگونه با فکر مخالف برخورد کنی«

رسـمی  جلسـه  دویسـتمین 
شـهر  اسـالمی  شـورای 
بندرعبـاس بـا دسـتورکار ارائـه 
ماهـه  هفـت  عملکـرد  گـزارش 
سـالجاری معاونـت حمـل و نقل 
و ترافیـک شـهرداری بندرعباس 
بـا حضـور ارجمند معـاون حمل 
شـهرداری  ترافیـک  و  نقـل  و 
مدیـر  اخالقـی  و  بندرعبـاس 
عامـل سـازمان حمـل و نقـل و 
ترافیـک شـهرداری بندرعبـاس 

شـد. برگـزار 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـهر  اسـالمی  شـورای 
باوقـار  اسـالم  بندرعبـاس، 
شـهر  اسـالمی  شـورای  رئیـس 
بندرعبـاس در ایـن جلسـه بیان 
کـرد: حمل و نقـل عمومی یکی 
از ارکان توسـعه شهری محسوب 
نمـودن  فراهـم  و  شـود  مـی 
نقـل  و  حمـل  زیرسـاختهای 
عمومـی نقـش مهمـی در ارائـه 
خدمـات بهینه به شـهروندان به 

دارد. دنبـال 
توزیـع  بـه  اشـاره  بـا  باوقـار 
حمـل  نـاوگان  وعادالنـه  برابـر 
و نقـل عمومـی در سـطح شـهر 
گفت: در بلوار امام حسـین)ع( و 
مسـیرهای فرعی ایـن بلوارتعداد 
تاکسـی و اتوبوس کم می باشـد 
و مـی تـوان بـرای حـل مشـکل 
حمـل و نقـل عمومـی در ایـن 
مسـیر تعدادی تاکسی و اتوبوس 
هـای مسـیر بلـوار امـام خمینی 
را بـه این مسـیر اختصـاص داده 
بـه  تـری  بهینـه  خدمـات  تـا 

شـهروندان ارائـه شـود.
رئیس شـورای اسـالمی شـهر 
کرد:بـرای  تصریـح  بندرعبـاس 
تاکسـی  کمبـود  مشـکل  حـل 
حسـین  امـام  بلـوار  مسـیر  در 
کـه مسـیر پرتـرددی می باشـد، 
پیشـنهاد می شـود با یک برنامه 
ریـزی مـدون ظـرف یـک مـاه 
آینـده شـاهد  افزایـش نـاوگان 
حمـل و نقـل عمومـی در ایـن 
مسـیر بـرای ارائـه خدمـات بـه 

شـود. داده  اختصـاص  مـردم 
امیری،عضو شـورای  آبتیـن 
اسـالمی شـهربندرعباس گفـت: 
پـروژه های نیمـه تمـام عمرانی 
در سـطح شـهر نیازمند حمایت 
اعتبـاری اسـت، بدون یـک اراده 
اعتبـاری اتمـام این پـروژه های 

بـا چالـش همـراه خواهـد بود.
گفت:شـهرداری  امیـری 
برخـی  بـه  دسـت  بندرعبـاس 
امـور مهـم عمرانـی زده اسـت، 
امـا افزایـش سرسـام آور قیمـت 
جملـه  از  هـا  شـهرداری   ، هـا 
شـهرداری بندرعبـاس را دچـار 

اسـت. کـرده  چالـش 
عمـران  کمسـیون  رئیـس 
شورای اسـالمی شهر بندرعباس 
گفت:بـدون تامیـن منابـع نمـی 

انجـام  بـزرگ  کارهـای  تـوان 
داد، نمـی تـوان بـه یـک مدیـر 
متخصـص و موفـق گفـت ، اگـر 
نمـی توان کاری انجام دهی کنار 
بـرو! و مدیریـت را رها کن ! بلکه 
بایـد اول بـه او منابـع و امکانات 
داد و بعـد از آنهـا گـزارش کار 
خواسـت.بدون تعـارف بایدگفت 
تـا برخـی تصمیـم هـای مهم و 
کالن توسـط مـداران فرادسـتی 
نهـاد  مشـکالت  نشـود  گرفتـه 

هـای اجرایی مثل شـهرداری ها 
نخواهد شـد. حـل 

ایـن عضـو شـورا گفت:برخی 
مدیـران مـدام برای اتمـام پروژه 
مـی  جلسـه  شـهرداری  هـای 
گیرنـد، ولـی بـدون تعیین منبع 
مالـی مشـخص و تحقـق یافتنی 
، اتمـام ایـن پـروژه ها بـا عقل و 

منطـق همخوانی نـدارد.
:از  گفـت  امیـری  آبتیـن 
نیروهـای متخصـص شـهرداری 
حمایـت مـی کنیـم ، کار شـورا 
فقـط انتقاد کـردن نیسـت بلکه 
حمایـت از نیروهـای توانمند هم 

اسـت.
وی گفـت:از حقـوق کارگـران 
حمایـت مـی کنیم ، قـول دادیم 
هیـچ  شـورا  در  مـا  دوران  در 

کارگـری اخراج نشـود و تاکنون 
ایـن وعـده را عملـی کـرده ایـم.

حفـظ امنیـت شـغلی  کارگـران 
در شـرایط بحرانی امری دشـوار 
اسـت ،امـا قـول مـی دهیـم این 

مسـأله را مدیریـت کنیـم.
عضـو  زاده،  عسـکری  مجیـد 
شورای اسـالمی شهر بندرعباس 
از  گفت:یکـی  جلسـه  درایـن 
دغدغـه هـای مهـم مردم شـهر 
بندرعبـاس مسـئله حمـل ونقل 

باشـد وشـهرداری بعنـوان  مـی 
ضـروری  شـهر  توسـعه  متولـی 
اسـت کـه درایـن زمینـه برنامـه 

ریـزی کنـد.
عسـکری زاده گفـت: اجـرای 
سـوی  از  آرتـی  بـی  پـروژه 
شهرداری بندرعباس در راستای 
ایجـاد رفاه شـهری بیان شـده و 
نیازمنـد اسـت که این پـروژه هر 
چـه زودتـر بـه سـرانجام برسـد.

 رئیـس کمیسـیون معمـاری 
اسـالمی  شـورای  وشهرسـازی 

شـهر بندرعبـاس درادامـه اظهار 
راسـتای  در  داشـت: شـهرداری 
و  ترافیـک  معضـل  کاهـش 
همچنیـن حفظ جان و سـالمت 
شـهروندان پـل های عابـر پیاده 
نمـوده  نصـب  شـهر  سـطح  در 
اسـت که ایـن پل هـا، جایگاهی 
بـرای نصـب انـواع بیلبوردهـای 
مـی  لـذا  انـد،  شـده  تبلیغاتـی 
طلبـد که هـر چه سـریعتر برای 
این موضـوع چاره ای اندیشـیده 

. د شو
بـه  ادامـه  در  زاده  عسـکری 
وضعیـت خدمـات حمـل و نقـل 
پیامبـر  شـهرک  در  عمومـی 
اعظـم)ص( اشـاره و بیـان کـرد: 
خدمات حمـل و نقل عمومی در 
شـهرک پیامبـر اعظـم بـه حال 
خـود رهـا شـده اسـت و اصـال 
وضعیـت خوبـی نـدارد و باید در 
ایـن زمینـه بـرای ارائـه خدمات 
ایـن  بـه سـاکنین  تـر  مناسـب 
ریـزی صـورت  برنامـه  شـهرک 
گیـرد تا مشـکل شـهروندان این 

شـهرک برطـرف گـردد.
ایسـتگاههای  گفـت:  وی 
کـه  شـهر  سـطح  در  اتوبـوس 
و  میـوه  فـروش  بـرای  محلـی 
سـوپر مارکـت شـده اسـت قرار 
کـه  گـردد  آوری  جمـع  بـود 
اسـت. نشـده  محقـق  تاکنـون 
عضـو  زاده  حیـدری  رضـا 
شورای اسـالمی شهر بندرعباس 
نیز در این جلسـه گفت: تاکسـی 
هـای فرسـوده و رهـا شـده در 
سـطح شـهر هـر چـه سـریعتر 
تعییـن تکلیـف شـوند چـرا کـه 
چهـره شـهر را نازیبـا کـرده اند.
رئیـس کمیسـیون بهداشـت، 
شـهری  خدمـات  و  سـالمت 
شـهر  اسـالمی  شـورای 
بندرعبـاس بیـان کـرد: رسـالت 
شـهرداری ارائـه خدمـات بهینه 
و  باشـد  مـی  شـهروندان  بـه 
در  نیـز  عمومـی  ونقـل  حمـل 
توسـعه شـهر و ارائـه خدمات به 
شـهروندان نقـش اساسـی دارد.
دور  گفـت:  زاده  حیـدری 
ابـن  علـی  میـدان  برگـردان 
ابیطالـب از ضلع شـرق بـه غرب 
قبـل از میـدان مدتـی اسـت که 
در حـال بازسـازی مـی باشـد و 

شـده  خاکروبـه  و  خـاک  از  پـر 
کـه نیازمنـد اسـت ایـن موضوع 
سـریعتر در دستور کار قرار گیرد.
هیئـت  عضـو  بـالرک  جـواد 
اسـالمی شـهر  رئیسـه شـورای 
بندرعبـاس در این جلسـه گفت: 
پایانه مسـافربری جدیـد در بلوار 
راه آهـن بالتکلیـف مانده اسـت 
و از وضعیـت خوبـی برخـوردار 
نیسـت لـذا بایـد ایـن موضـوع 

تعییـن تکلیـف شـود.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بـالرک 
در  سـرعتگیرها  و  سـرعتکاه 
شـهر  سـطح  خیابان هـای 
بسـیاری  مشـکالت  بندرعبـاس 
بـه  راننـدگان  تـردد  بـرای  را 
وجـود آورده اسـت، بیـان کـرد: 
شـهر  خیابان هـای  سـطح  در 
را  سـرعتکاه های  بندرعبـاس 
مشـاهده می کنیـم کـه بصـورت 
شـده اند  ایجـاد  اسـتاندارد  غیـر 
ایـن  خـود  گفـت  می تـوان  و 
سـرعتگیرهای  و  سـرعتکاه ها 
غیراسـتاندارد خـود عاملـی برای 
تـا  هسـتند  تصادفـات  ایجـاد 
رنـگ  و  تصـادف.  از  جلوگیـری 
آمیـزی این سـرعتکاه هـا از بین 
رفته و می بایسـت اصالح شـوند.
دسـتگاه  نصـب  گفـت:  وی 
هـای  تاکسـی  در  کارتخـوان 
سـطح شـهر با توجـه به شـیوع 
ویـروس کرونـا بسـیار کار خوبی 
بـود اما تاکسـیداران که تاکسـی 
هـای آنهـا کارتخـوان دارد برای 
تعلـق  مالیـات  آنهـا  بـه  اینکـه 
نگیـرد از ایـن دسـتگاه اسـتفاده 
نمـی کننـد و بهتـر اسـت کـه 
نیـز  هـا  تاکسـی  ایـن  تعـداد 
در  بتوانیـم  تـا  یابـد  افزایـش 
نقـش  بیمـاری  ایـن  کاهـش 

باشـیم. داشـته  بسـزایی 

در جلسه 200 شورای اسالمی شهر بندرعباس صورت گرفت؛ 

بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی 
در شهر بندرعباس

فراهم نمودن زیرساختهای حمل و نقل عمومی نقش 
مهمی در ارائه خدمات به شهروندان دارد

برپایی هرگونه مراسم عروسی ،ترحیم و تجمع در 
سواحل شهرستان پارسیان بنا بر مصوبه ستاد کرونای 

استان و شهرستان پارسیان ممنوع اعالم شد
برخورد و ورود جدی دستگاه حوزه قضایی شهرستان پارسیان باافرادی که 
سالمت جامعه را با خطر مواجه می سازند به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان پارسیان جلسه فوق العاده ستاد کرونای شهرستان پارسیان به ریاست 
مهندس رحیمی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان و با 
حضور ریاست حوزه قضایی شهرستان پارسیان،مدیر شبکه بهداشت و درمان 
اتخاذ تدابیر الزم در محل سالن اجتماعات  و دیگرر اعضای این شورا جهت 
فرمانداری شهرستان پارسیان برگزارگردید معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری شهرستان پارسیان در ابتدای این جلسه با تاکید براین که برگزاری 
هرگونه مراسم عروسی،ترحیم و تجمعات در سواحل و پارک های شهرستان 
ممنوع است و افزودند که سالمت مردم و شهروندان خط قرمز تصمیم گیری 
هاست مهندس رحیمی درادامه با ااشاره به اجرای طرح هرمزگان بدون کرونا 
تشریح کردند که محدودیت های کنترل شدید تردد در دونقطه شهرستان 
پارسیان ایست بازرسی الور چهوو وفومستان با همکاری هالل احمر ،شبکه 
بهداشت و نیروی انتظامی شهرستان پارسیان اعمال خواهد شد ودر ادامه افرودند 
هماهنگی با شورای تامین شهرستان های مجاور ،جهت اجرای طرح ارشاد از مبدا 
در نظر گرفته شده است و هرگونه تخطی ،با حضور مقتدرانه حوزه قضایی مواجه 
خواهد شد. ایشان در ادامه ضمن تشکر از مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی 
،بسیج و سپاه مقتدر شهرستان از آمادگی همکاری مقتدرانه بزرگواران با مجموعه 
ستاد کرونای شهرستان به ویژه در بحث تامین منابع انسانی کمافی السابق خبر 
دادند و تشریح کردند که گشت دریابانی در سواحل جهت جمع آوری هر گونه 
چادر و تجمع و ایجاد محدودیت های ارشادی مستقر خواهند شد و از مردم 
خواستند تا همکاری بیشتری با تصمیمات ستاد کرونای شهرستان و استان داشته 
باشند مهندس رحیمی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان 
پارسیان در بخش پایانی صحبت های خود با تشکر از اعضای شورای سالمت 
شهرستان به ویژه ریاست حوزه قضایی شهرستان جهت تعامل در رفع موانع 
در ابعاد تصمیم گیری ها ،همچنین درخواست از جامعه روحانیت محترم اهل 
تشیع و تسنن شهرستان ،سرمایه های اجتماعی ، خواستند که حداقل هفته ای 
چند بار در فضای حقیقی و یا مجازی به صورت گفتمان ، مردم را تبیین ، که 
در صورت رعایت نکردن با خطر جدی رو برو هستیم، ارشادات الزم را در این 
خصوص صورت دهند و از شهروندان پارسیانی خواسند تا هرگونه تجمعاتی که 
در هر ساعت از شبانه روز مشاهده میکنند به مسولین امر گزارش دهند در پایان 
جلسه جناب آقای عباسی ریاست حوزه قضایی شهرستان ضمن تاکید بر تمکین 
همه اقشار جامعه در اجرای مصوبات ستاد کرونا که حکم قانون را دارد،برخورد و 
ورود جدی دستگاه حوزه قضایی شهرستان پارسیان باافرادی که سالمت جامعه 
را با خطر مواجه می سازند را یادآور شدند،ایشان در ادامه اشاره کردند؛تعامل بین 
قوا در شهرستان پارسیان در همه ابعاد ملموس ست ،چرا که نتیجه آن پیشرفت 

شهرستان در حوزه های مختلف خواهد بود.
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 اولین مرکز اورتوپدی فنی جنوب کشور در جیرفت افتتاح شد
نخسـتین مرکـز ارتوپـدی فنـی جنوب بـا حضـور مدیرکل 
بهزیسـتی اسـتان، رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، 
فرمانـدار و جمعـی از مسـووالن محلـی به بهره برداری رسـید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی  اسـتان کرمـان بـا 
پیگیـری بهزیسـتی وهمـکاری خیریـه یـاس فاطمـه النبـی 
اولیـن مرکـز ارتوپـدی فنـی جنـوب کشـور و کارگاه ارتوپدی 
فنـی جنـوب اسـتان کرمـان بـا حضـور مدیـر کل بهزیسـتی 
اسـتان،فرماندار جیرفـت،   رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
،ریـس اداره بهزیسـتی مسـئولین خیریـه یـاس فاطمـه النبی 

وجمعـی از کارشناسـان تخصصـی افتتـاح گردیـد .
در مراسـم افتتاحیـه ایـن مرکـز عبـاس صـادق زاده مدیـر 
کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا تقدیـر از همراهـی وتـالش 
خیریـن بـه خصـوص مسـئولین وهیـات رئیسـه خیریـه یاس 
فاطمـه النبـی در راه انـدازی ایـن مرکـز گفـت : بـا توجـه به 
نیاز جنوب اسـتان همیشـه جـای یک مرکز ارتوپـدی فنی در 
ایـن منطقه احسـاس میشـد کـه پـس از رایزنی هـای صورت 
گرفتـه و بـا مشـارکت خیریه یاس فاطمـه النبی امروز شـاهد 

افتتاح آن هسـتیم. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در کنـار ایـن مرکـز یـک مجموعه 
کارگاه سـاخت انـواع اروتز و پروتز نیز آغاز بـه کار خواهد کرد 
،گفـت: از نظـر مـن ایـن خدمـت از دو منظرقابل تقدیراسـت 
اول اینکـه ایـن مرکـز  دارای ویژگیهـای خاصـی اسـت کـه 
ممکـن اسـت چنـدان ملموس نباشـد که یکـی از ویژگی های 
بـارز آن نـوع فعالیـت ایـن مرکـز عـالوه بـر تکمیـل درمـان 
هـای انجام شـده بـرای بازتوانـی معلولین  و نقش پیشـگیرانه 
خدمـات این مرکـز در جلوگیری از تحلیـل توانمندیها وعمیق 

شـدن معلولیـت افـراد دچار آسـیب ومعلولیت اسـت .
و منظـر دیگـر حضـور افـراد متخصـص وکاربلـد در بخـش 
فنـی مجموعـه اسـت که پشـتوانه و توان اجرایـی باالی بخش 

خصوصـی در شـرایط کنونـی را نشـان میدهد.

صـادق زاده افـزود :یکـی از نـکات قابل توجـه منحصر بودن 
ایـن مرکز در جنوب کشـور اسـت و ایـن مجموعـه میتواند به 
کلیـه بیمـاران نیازمنـد اسـتانهای همجـوار نیـز ارائـه خدمت  

ید . نما
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـه نقـش اثـر بخـش 
خیریـن و وجـود مسـئولین تاثیـر گـذار اشـاره نمـوده وگفت 
: بـرای رفـع  کمبـود هـا وخـالء هـای موجـود بـا همـکاری 
وهمراهـی ایـن دو گـروه میتوان قدمهـای موثر ومانـدگاری را 

بـا توجـه بـه شـرایط منطقه برداشـت .
در ادامـه محمـد رضـا نـژاد رییـس بهزیسـتی شهرسـتان 
جیرفـت  بـا تقدیـر از خیریـن و مسـولینی کـه در راه انـدازی 

ایـن مرکـز مشـارکت داشـتند گفـت : بـا توجـه بـه تراکـم 
جمعیـت و میـزان معلولیـت مناطقـی ماننـد جنوب اسـتان ، 

نیازمنـد ارائـه خدمـات تخصصـیّ بیشـتری مـی باشـند.
 وی بـا ارائـه  توضیحاتـی در مـورد مرکـز ارتوپـدی فنـی 
جیرفـت  گفـت :   بـا توجه به حضـور دوازده هـزار نفر معلول 
در سـطح منطقـه جنوب اسـتان و نیـاز شـدید منطقه جنوب 
بـه خدمـات تخصصـی جهت تکمیـل درمان معلولیـن ،  مرکز 
فـوق در فضایـی بـه مسـاحت ۶۰ متر مربـع وبا اعتبـاری بالغ 
بـر ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ رال  بـا ظرفیـت پذیرش بیسـت نفر در روز 

بـه بهره برداری رسـیده اسـت.
در  ارتوپـدی  مرکـز  نخسـتین  را  مجموعـه  ایـن  رضانـژاد 

هفـت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمـان با محوریـت جیرفت 
دانسـت. و افـزود: خدمـات ایـن مرکـز در زمینه ارتـوز و پروتز 
)مـچ بنـد، زانـو بنـد و کتف بند خاص( بـوده و میتوانـد تمامی 
وسـایل کمکـی توانبخشـی مـورد نیـاز منطقـه را تولیـد کند.

وی زمـان خدمـات رسـانی این مرکـز را روزهای پنجشـنبه 
و جمعـه هـر هفته از سـاعت هشـت صبـح تا ۲۴ اعـالم کرد.

در ادامـه ابـوذز عطاپـور فرمانـدار جیرفـت نیـز بـا تقدیر از 
ایـن اقـدام بـزرگ بهزیسـتی و خیریـه یـاس فاطمـه النبـی 
اظهـار داشـت: اقدامات بهزیسـتی در زمینه پیشـگیری و ارائه 
خدمـت بـه مجموعـه شـهروندان در جنوب اسـتان و خصوصا 

جیرفـت سـتودنی و قابـل تقدیر اسـت
وی بااظهـار خورسـندی از افتتـاح مرکـز اورتوپـدی فنی در 
جیرفـت گفت: مـردم این منطقـه از محرومیت های بسـیاری 
رنـج میبرنـد و هـر قدمـی کـه در راه خدمـت به ایـن عزیزان 
برداشـته شـود مانـدگار و دارای اجـری بـی نظیـر خواهد بود.
فائـض فرخـی مدیرعامـل خیریه یـاس فاطمه النبـی نیز در 
ایـن مراسـم گفـت : خیریه ما از روز نخسـت بنـا را به خدمت 
رایـگان بـرای معلولیـن و جامعـه هـدف بهزیسـتی گذاشـته 
اسـت و هـم اکنـون نیـز بیـش از ۸۰  نفـر ازکـودکان معلـول 

ذهنـی را نگهـداری میکند.
وی افـزود : پـس از رایزنـی هایـی که با بهزیسـتی داشـتیم 
،خیریـه یـاس فاطمه النبـی تصمیم و ایجـاد وراه اندازی مرکز 
ارتوپـدی فنـی بـرای جنـوب اسـتان بـا محوریـت شهرسـتان 

جیرفـت نمود.
کـه با توجه به تالشـهای صـورت گرفته ارائـه کلیه خدمات 
در ایـن مرکـز بـه معلولین رایـگان خواهد بـود و امیدواریم که 
درآینـده ایـن مرکـز بـه دارالشـفا و نقطـه امیدی بـرای مردم 

منطقه تبدیل شـود.
درپایـان ایـن مراسـم از خیرین و مسـئولین خیریـه مذکور 

توسـط مدیـرکل بهزیسـتی تجلیـل به عمـل آمد.

ــا  ــزگان ب ــی هرم ــاه اجتماع ــاون کار ورف ــرکل تع  مدی
ــط کار و  ــانی در محی ــروی انس ــت از نی ــر صیان ــد ب تاکی
ــات پیشــگیرانه در  ــت اقدام ــت: بمنظــور رعای ــد گف تولی

جهــت  جلوگیــری از شــوع ویــروس کرونــا، محیــط هــای 
ــه صــورت مســتمر رصــد مــی شــود. کارگــری اســتان ب
»هــادی ابراهیمــی« در نشســت معــاون اجتماعــی 

ــا  ــه ب ــی ک ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع فرهنگ
ــی و  ــن اجتماع ــان تامی ــاون و کار، درم ــران کل تع مدی
ــو  ــورت ویدئ ــه ص ــتانها ب ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل دانش
کنفرانــس برگــزار شــد، افــزود: در راســتای نظــارت دقیــق 
بهداشــتی در کارگاههــای  اجــرای پروتکل هــای  بــر 
ــروی کار ۲۵۰۰  ــت از نی ــظ و صیان ــزوم حف ــتان و ل اس
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــای اس ــترک از بنگاهه ــی مش بازرس

ــت. ــده اس ــام ش ــکی انج ــوم پزش ــگاه عل دانش
آموزشــی  هــای  دوره  برگــزاری  اظهارداشــت:  وی 
بــرای مســووالن خانــه هــای  از کرونــا  پیشــگیری 
بهداشــت کارگــری، توســعه زیرســاخت هــای ســالمت از 
ــان و تشــکیل  ــار کارکن ــدازی ۴ واحــد همی ــه راه ان جمل
۸ خانــه بهداشــت کارگــری و صــدور حکــم ناظــر عالــی 
ــرای ۳۰۰  ــرای ب ــای بهداشــتی ب ــکل ه ــت پروت ــر رعای ب
مدیرعامــل  و ۲۲۴ ناظــر درون کارگاهــی  و روســای 

شهرســتانها و روســای واحدهــای کار و خدمــات اشــتغال 
ــه در  ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــتان از دیگ ــژه اس ــق وی مناط
ــادی  ــای اقتص ــا در بنگاهه ــگیری از کرون ــتای پیش راس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتان ص اس
ابراهیمــی گفــت: فلوچــارت نحــوه نظــارت بــر رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی در محیــط هــای کاری توســط 
ایــن اداره کل طراحــی شــده کــه عــالوه بــر مدیــر درمــان 
تامیــن اجتماعــی، اداره کل تعــاون و کار و دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اســتان، ادارات تامیــن اجتماعــی ، روســای 
تعــاون و کار و مراکــز بهداشــت شهرســتانها و همچنیــن  
ــق آزاد و  ــتغال مناط ــات اش ــد کار و خدم ــای واح روس
ویــژه اقتصــادی، روســای انجمــن هــای صنفــی کارگــری 
و کارفرمایــی، بهداشــتیاران خانــه هــای بهداشــت کارگری 
و مســووالن ایمنــی  جهــت نظــارت بــر رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی در ایــن فلوچــارت مشــخص شــده انــد.

رصد محیط های کارگری هرمزگان 
جهت پیشگیری از ویروس کرونا


