به مناسبت اعیاد رجبیه،عید نوروز و مبعث پیامبر اعظم(ص) انجام شد؛

رهبر معظم انقالب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان موافقت کردند
دشمنان
ما را دست کم نگیرند
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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پاسخ رهبرانقالب به استفتاء در باره سفر در زمان شیوع کرونا

نماینده ولی فقیه در فارس
با اشاره به شیوع کرونا:

هر متخصصی نباید
یک نسخه مدیریت
بحران ارائه دهد

بیرانوند نامزد بهترین
دروازهبان پنالتیگیر آسیا

پیام کرونا
به سران کشورهای جهان

2

 8صفحه
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3

 ۳۲۶مبتالی به کرونا
در استان فارس
شناسایی شدند

برای جلوگیری از گسترش بیماری
ِ
مسافرت غیرضروری جایز نیست
رفتن به

روحانی در تماس تلفنی با رئیس دانشگاه
علوم پزشکی گیالن:

3

دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست
***
شناسایی ۱۱۷۸مورد جدید کرونا
در کشور ۱۳۵تن جان باختند
***

شمار جانباختگان
مسمومیت الکل در
فارس به  ۴۴نفر رسید

ظریف:

3

موافقت با درخواست
بازنشستگی ۱۷۱۹
کارگر مشاغل سخت
در فارس
3

هشدار؛

برخی اصناف شیراز
در حال بازگشایی
هستند

3

2

به امید سایه گستری تندرستی و شادی و صلح در سراسر جهان؛ سال نو مبارک

یادداشت

محمد عسلیسرمقاله

دروغ های کرونایی
وقتی هدف وسیله را توجیه کند ،دروغ هم وسیله ای واگیر می شود که گوینده و شنونده آن را به عادتی بیمارگونه شبیه کرونا درگیر
می کند تا علیرغم اینکه می داند آنچه را که می گویند و یا می شنود دروغ است اما باور می کند و با آن باور خود را تسلی می دهد ،مثل
چله کمان بدون تیری که مدام کشیده شود و به سوی هدف شلیک گردد و پرتاب کننده تصور کند به هدف می زند.
خبرهای دروغ تفســیرها و تحلیل های دروغ را القاء می کنند به عنوان مثال وقتی اعالم شد که در ایران کرونا آمده و نقطه آغازین
آن در قم بوده اســت و دولت جمهوری اسالمی برای آنکه انتخابات را برگزار کند ،اعالم نکرده است و یا چرا همانند چین که ووهان
را قرنطینه کرد ،قم را قرنطینه نکرد و این خبر از آغاز شروع کرونا تاکنون در رسانه های خارجی به عنوان یک ضعف مدیریتی شدید
مدام تفسیر و تحلیل می شوند تا افکار عمومی مردم ایران را به این مسئله توجه دهند که دولتمردان ایران توجهی به سالمت مردم
ندارند و حرف و حدیث های مکرر دیگر که همگان از آن بااطالعند .اما همین اتفاق اخیرا ً در فرانســه رخ داده که دولت فرانســه در
وضعیت اسفبار اپیدمی کرونا انتخابات برگزار نموده لیکن هیچ رسانه ای آن را برای دولت فرانسه اشکال و ایراد نگرفته .چرا؟
چون روش خبرپراکنی رسانه های مخالف با جمهوری اسالمی یک بام و دو هوایی است بدین معنی که آنها به دنبال هر بهانه ای
برای ضربه زدن به نظام ،امنیت و روان مردم ما هســتند و کاری ندارند که در دیگر کشــورها چه می گذرد .نکته مهمتر آنکه متولیان
رســانه های دروغین فارسی زبان دشمن به قصد جداسازی اقشار مختلف مردم ما و برهم زدن وحدتی که در شرایط فعلی بیش از
هر زمان دیگری یک ضرورت است تیر سمی خبری خود را به سوی روحانیت رها می کنند حتی اگر تنی چند از طالب جوان در لباس
خدمت به میدان آمده باشند و در کمک رسانی به مردم دریغ نکرده باشند آنها را مسخره می کنند.
نکته مهم تر آنکه این همه پزشک ،پرســتار و دیگر اعضای فعال در بیمارستان ها و درمانگاه ها به صورت شبانه روزی به معاینه
و مداوای بیماران کرونایی عاشــقانه مشــغولند به گونه ای که تنی چند از این عزیزان به علت بیمــاری کرونا جان به جان آفرین
تســلیم کرده اند و در شرایط سخت تحریم یک لحظه مأیوس و ناامید نشده اند اما مدام رسانه های دشمن آنها را ضعیف و ناتوان
می خوانند و امکانات ناچیز کشورهای همســایه ای را به رخ ما می کشند که بیماران العالج آنها برای معالجه به ایران می آیند و با
صرف هزینه های گران بهبود می یابند.
متأسفانه حجم اخبار مغرضانه و مســموم کننده رسانه های معاند خارجی و بعضاً داخلی به حدی زیاد است که خطر بر هم زننده
روان مخاطبانشان از خطر دلواپسی کرونا به مراتب بیشتر است و شوربختانه تر آنکه بعضی از افراد خودشیفته و نادان این خبرهای
کذب و راست و دروغ درهم را در فضاهای مجازی می چرخانند و تصور می کنند شیر شکار کرده اند.
خودزنی از این بدتر نمی شــود که بعضی افراد جاهل ،فرصت طلب ،ناراضی و عقده ای به دســت خود امنیت روانی ،اقتصادی و
پزشکی خانواده هایشان را هم به خطر می اندازند و در پایان به درد چه کنم گرفتار می شوند.
بی شــک وقتی یک شبکه خبررسانی اجیر شــده تنفرپراکنی می کند و برای این کار پول می گیرد .هیچ نقطه قوتی به چشمش
نمی آید و اگر هم ببیند الپوشانی می کند مبادا نانش و نایش بریده شود.
به هر تقدیر ما که شاهدیم چه کسانی در لباس خدمت واقعاً از جان گذشته خادمند و چه کسانی خائن ،باید به هوش باشیم فریب
روباه های پیر را نخوریم و آواز و رقص آنان که همانند یک پیش غذای مســموم است فریبمان ندهد .خدایی که تاکنون حافظ ملت
ایران بوده و این ســتمدیدگان از امپریالیست های شرق و غرب را قوت بخشیده و به آنان اراده مقاومت و دفاع مشروع داده از این
بالی بزرگ هم رهایی خواهد داد .شــک نکنیم که «اگر خداوند اراده کند کاری بشود ،به یک لحظه بسیار کوتاه می شود» این سخن
خدا در قرآن است و ما مسلمانیم و به این آیات باور داریم.
محکم باشیم و با اقتدار و عزت این سال پرماجرا را که در بسیاری بالها به ما مصونیت بخشیده پشت سر گذاریم و به امید دیدار
با بهاری جانفزا و روح پرور غم ها را به فراموشــی بریم و کمبودها را نادیده بگیریم تا با قناعت که گنج نهفته باور ماســت شادی و
شــادمانی را به خانه بریم و علیرغم خواست دشمنان در تحقق اهداف سرنوشت ساز خود که نجات دهنده واقعی است به استقالل،
آزادی و امنیت همه جانبه بیاندیشــیم و از هیچ قدرتی نهراسیم زیرا می دانیم و در تاریخ خوانده ایم که چه بسا امپراطورهای بزرگ،
فرعون ها ،نمرودها ،چنگیزها ،تیمورها ،ناپلئون ها ،هیتلرها و شاهان بزرگ و کوچک آمدند و رفتند ،ترامپ و امثال او هم می روند آنچه
باقی می ماند ایران اســت ،ایران سربلند ،با عزت و آزاد و مســتقل و ما و نوادگان و آیندگانمان که بر اساس باور و ایمانمان ایثار و
مجاهدت کرده ایم و حتی برای آزادی و رهایی ملت های دیگر مســلمان از مال و جان و آبرو مایه گذاشته ایم و افرادی چون سردار
شهید و بزرگوار سلیمانی و سلیمانی ها را سپر بالی مظلومان کرده ایم.
ما بســیار قدرتمندتر از آنیم که دشمنان تصور می کنند ،قدرت ما در اقتصاد آسیب پذیر ما نیست ،قدرت ما در باور و عزم جوانان
ماست که آینده ایران و جهان با اراده و عزم آنان رقم می خورد.
ما آموخته ایم که در «پنجه اقتدار مردان /نبود گرهی که وا نگردد»
دروغ های کرونایی را هر چند با راســت آمیخته باشند باور نکنیم و اگر کمبود و یا کم کاری در بعضی موارد سراغ داریم با بهترین
روش ها اطالع رسانی کنیم .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دشمنان قسم خورده ای داریم که چشم دیدار استقالل و قدرت نظامی ما
را ندارند چه همسایه باشند و چه هزاران کیلومتر دورتر از ما طمع به ذخائر و گنجینه های زیرزمینی ما دارند .به آنچه می دانیم و باور
داریم عمل کنیم نه آنچه دشمنان ما می گویند .ما همه می دانیم دشمن دوست نمی شود.
والسالم

به تماشا نشستن تحریمهای آمریکا
غیر اخالقی است
***
تاکید نخستوزیر پاکستان بر لزوم
رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران
***
عراق از آمریکا در شورای امنیت
شکایت کرد
***
استرالیا به درمان احتمالی
کروناویروس رسید
2

پیام دبیر کل سازمان جهانی شهرهای هوشمند به شهر شیراز
دبیرکل ســازمان جهانی شهرهای هوشمند
پایدار"  " WeGOطی پیامی در پاســخ به
نامه شهردار شیراز مبنی بر توقف تحریم های
ظالمانه علیه ایران در شــرایط شیوع ویروس
کرونا اعالم کــرد " WeGO":به دنبال هر
اقدام ممکن در راســتای تالش های جنابعالی
در خصوص رفع تحریم ها خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
شــیراز ،در متن پیام کیونگ-یول لی خطاب
به مهندس اســکندرپور آمده اســت" :در آغاز
کالم ،مایلم عمیق ترین مراتب تســلیت خود
را بابــت قربانیان ویروس کرونــا که جهان و
جهانیان را شــدیدا در معــرض خطر قرار داده
اســت اعالم نمایم .بعنوان یک شــهروند کره
جنوبی که کشــورش به شدت تحت تاثیر این
ویروس قــرار گرفته ،آالم مردم بزرگ ایران را
که از این ویروس رنج می برند کامال درک می
نمایم .اما ،مطمئن هســتم ما با شرایط سخت

کنونــی مبارزه کرده و دیر یــا زود بر آن غلبه
خواهیم کرد.
همچنین در خصوص اینکه تحریم ها باعث
می شوند مردم ایران از جمله شهروندان شیراز
که باید سریعا مداوا شوند بی دلیل به سختی و

مشقت بیفتند کامال با جنابعالی موافق هستم.
شیراز بعنوان یکی از اعضای ارزشمند سازمان؛
شایسته زندگی شادتر ،هوشمندتر و فعال تری
است .سازمان جهانی شهرهای هوشمند پایدار
( )WeGOبــه دنبال هر اقــدام ممکن در

راستای تالش های جنابعالی خواهد بود.
به امید همکاری نزدیــک با جنابعالی برای
ایجاد و بهبود آینده ای شاد ،هوشمند و پایدار"
پیش از این شــهردار شــیراز در راســتای
اســتفاده از ظرفیت های بین المللی این نهاد
برای رســاندن صدای شــهروندان به گوش
همه جهان طی نامه ای به شــهرهای دوست
و خواهر خوانده و ســازمان هــای بین المللی
نوشــته بود" :تحریمهای ظالمانه در شــرایط
شیوع ویروس کرونا مصداق بارز جنایت جنگی
اســت و اینجانب به نمایندگی از شــهروندان
فرهیخته شــیراز از همکاران خود در سرتاسر
جهان و مســئولین سازمان های بین المللی در
حوزه مدیریت شــهری انتظار دارم خواستار لغو
تحریمهای ظالمانه شوند".
پیام کیون-یول لی دبیرکل ســازمان جهانی
شهرهای هوشمند پایدار"  " WeGOنیز در
راستای پاسخ به نامه مهندس اسکندرپور بود.

 7دستور وزیر بهداشت برای مهار کرونا در کشور

وزیر بهداشــت در نامه ای به معاونان وزارت
بهداشــت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور برای شناسایی سریع موارد ابتال به
بیماری کروناویروس دستور داد.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم روابط عمومی
وزارت بهداشت ،پیرو پاســخ محبت آمیز مقام
معظم رهبری به گزارش وزیر بهداشــت از روند
اجرای بســیج ملی مدیریت بیماری کرونا ،دکتر
ســعید نمکی در نامه ای به معاونین و روسای
دانشگاه های علوم پزشــکی سراسر کشور ،بر
ضرورت ســازماندهی هر چه بیشتر و همکاری
هماهنگ و بی وقفه در اســرع وقت و تشــدید
مراقبــت ها و جدیت در انجــام امور مربوط به
شناسایی و پیگیری مبتالیان به بیماری کرونا،
تاکید کرد.
در متن نامه وزیر بهداشت به معاونان وزارت
بهداشت و روسای دانشگاه ها و دانشکده های
پزشکی آمده است:
«پاســخ محبت آمیز رهبر معظم انقالب به
گزارش اینجانب از شــیوه عملکرد همکارانم در
کنار عزیزان بسیجی مهر تاییدی بر یک رویکرد
جامعه محور مبتنی بر زیر ساخت ارزشمند شبکه
بهداشتی درمانی و تجربه مجددی از همکاری
بین بخشــی صمیمانه بود با شرکایی که بارها
کارهــای بزرگ را در عرصه ســامت با یاری

و همراهی شــان به ســرانجام رساندیم ،ضمن
قدردانی از اظهارنظــر و ابراز محبت بزرگوارانه
ایشــان که موجب دلگرمی همگانی شد ،انتظار
می رود با سازماندهی هر چه بیشتر و همکاری
هماهنگ و بی وقفه در اســرع وقت هوشمندانه
به موارد ذیل بپردازیم:
 -1موارد مبتال را سریع ًا شناسایی و از گردونه
آلودگی خارج و تحت نظر قرار دهیم.
 -2با اســتفاده از ظرفیت خارج بیمارستانی،
قرنطینه خانگــی و فضاهای بینابینی که فراهم
نموده ایم ،بار ســنگین بیمارســتانها و پرسنل
درمانی را کاهش دهیم.
 -3افــراد در معــرض خطر را کــه به   دلیل
تمــاس با افراد مبتال امکان بروز عالئم بیماری

را در روزهای آتی دارند ،سریع ًا شناسایی ،تحت
مراقبت و پیگیری و ایزوالسیون قرار دهیم.
 -4از اختالط و امتزاج جمعیتی با شناســایی
فضاهای احتمالی در استان ها بشدت جلوگیری
و مراقبــت نمائیم تا بار جدیــدی بر نظام ارائه
خدمات بدلیل توسعه اپیدمی تحمیل نگردد.
 -5جهت انتقال آموزش هــا به گروه های
هدف از کلیه امکانات و شــیوه ها به خصوص
بهره گیری از ظرفیت صدا و ســیمای اســتانی
دریغ نورزیم.
 -6در ایجاد اکیپ های غربالگری از خروجی
شهرهایی که اعالم شــده با همکاری دستگاه
های ذیربط و نصب تابلوهای هشــدار در مسیر
عبور و مرور مسافرین احتمالی و توزیع مطالب
آموزشی به نحو موثر عمل کنیم.
 -7امید اســت مردم شــریف کشورمان به
هشدارهای ماندن در خانه و پرهیز از سفر توجه
فرمایند.
مــع الوصف ،آمادگی کامــل جهت پذیرش
موارد مبتال و مراقبت از آنان را در استان فراهم
نماییم.
امید اســت هرچه زودتر با لطف پروردگار و
همت و تالش همه عزیزان جشن مهار بیماری
را همزمان با تبریکات صمیمانه ســال نو بر پا
نماییم».

