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آماده باش سازمان ها برای برگزاری مراسم دهه اول محرم

وزیر بهداشت :با کمک همسایگان
تحریم معنی نخواهد داشت

آنچه هیأتهای عزاداری و مردم باید در این ایام رعایت کنند

عکس :باشگاه خبرنگاران

اهتزاز پرچم  ۱۰۰۰متری یاحسین(ع) در تهران
دیروز در تهران ،آیین اهتزاز پرچم ۱۰۰۰متری یاحسین(ع)
برفــراز مرتفعتریــن بــرج پرچــم غــرب آســیا بــا حضــور
محمدعلی افشانی شهردار تهران برگزار شد .رضا عبدلی،
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری تهران،
از اســتقرار نیروهــای پاکبــان در اطراف مســاجد ،تکیهها و
هیأتهای عــزاداری در ایام ماه محرم خبر داد و گفت :به

بــه رعایت مــوارد ایمنــی دقــت الزم را
داشــته باشــند تا بهطور مثال مشکالتی
از این دســت که برق تکایا را از تیر چراغ
برق محله تأمین کننــد پیش نیاید چرا
که چنین اتفاقاتی باعث آتشســوزی و
حوادث ناگوار میشــود .ما این مســائل
را گوشــزد میکنیــم و بــه همیــن دلیــل
بخشنامه را تنظیم و ابالغ کردیم.
وی میگویــد :هــدف از ابــاغ ایــن
بخشــنامه ارتقای ایمنی اماکن عمومی
و تکایا است تا با حساس کردن متولیان
امر از بروز حوادث پیشگیری شود.
ëëلزوم هماهنگی هیأتهــای عزاداری با
پلیس راهنمایی و رانندگی در ماه محرم
معــاون اجتماعــی -فرهنگــی
راهنمایــی و رانندگــی کل کشــور بــا
اشــاره به این که بر اســاس ابالغ پلیس
راهنمایــی و رانندگــی همــه نیروهــای

همــه این نیروهــا مخازن جمعآوری و کیســه زباله تحویل
داده شده و اولویت این روزها نظافت و رفت و روب اطراف
همه اماکن عزاداری است .سعید اوحدی ،رئیس سازمان
فرهنگــی و هنری شــهرداری تهــران از اجرای بیــش از ۱۰۰
برنامه منطقهای و فرامنطقهای به مناسبت ایام محرم در
قالب «جلوه سوگ» خبر داد.

ایــن ســازمان موظــف بــه همــکاری بــا
مســاجد و تکایــا هســتند ،بــه «ایــران»
میگویــد :هیأتهــای عــزاداری قبــل از
انتخاب مســیر ،بــرای ورود به خیابانها
باید با پلیس راهنمایی و رانندگی شــهر
و مناطــق مربوطــه هماهنــگ باشــند.
ســرهنگ عیــن الــه جهانــی میافزاید:
مســئولین هیأتهــا در صــورت ورود به
مســیرهای برون شــهری باید پلیس راه
را در جریــان بگذارند تــا با پیشبینیها
و تدابیــر الزم در زمان حرکت دســتهها،
شــاهد راهبنــدان نباشــیم و بتوانیــم از
بروز هرگونه مشکل احتمالی پیشگیری
کنیــم .او با تأکید بر این کــه برابر قانون،
ورود وســایل نقلیــه داخــل هیأتهــا و
دســته جــات ممنــوع اســت ،توضیــح
میدهد :با پیشبینــی پلیس خودروها
و موتورسیکلتها اجازه ورود به مراسم

دســتهها را ندارنــد ،البته در ایــن زمینه
الزم اســت هیأتهــا هماهنگیهــای
الزم را بــا پلیــس راهــور شــهر و محــل
خود داشــته باشند ،از آن جایی که زمان
حرکت دســته های عزاداری در ساعات
تاریکی شب است و عزاداران هم لباس
مشــکی بــه تــن دارند بــروز اتفاقــات در
ایــن زمینه قابــل تصور اســت ،از این رو
مســئولین هیأتها توجه داشــته باشند
که در ابتدا و انتهای دسته از افراد پرچم
به دســت یا افرادی که الیتر(چراغ شب
نما) به همراه دارند ،استفاده کنند.
ســرهنگ جهانــی بــه هیأتهــای
عــزاداری توصیــه میکنــد :مســئولین
هیأتها توجه داشــته باشند که به هیچ
عنــوان و تحت هیچ شــرایطی دســتهها
وارد بزرگراههــا و شــریانهای ارتباطــی
درجــه یــک نشــوند و ســعی کننــد در

هنوز تقویم آموزشی کشور
برای تعطیالت زمستانه تغییر نکرده است

عکس :ایسنا

گــروهاجتماعــی-دهــه محرم ســال 97
امــروز بــه دومیــن روز خــود وارد شــد،
درحالیکــه شــهرهای کشــور ،بــا حضــور
خود جوش مردم ،یکدســت سیاه پوش
شدهاند ،پیشبینی میشود امسال تکایا،
حسینیهها و هیأتها با آمادگی پلیس و
سایردستگاههاازجملهوزارتبهداشت،
دهه محرمی ایمن و آرامی را پشــت سر
بگذرانند .هماکنون فقط در تهران بیش
از 5هزارحسینیه،تکیهومسجدشناسایی
شــده اســت .ابالغ بخشــنامه محــرم به
تکایــا و هیأتها ،کنترل بهداشــتی چهار
محــور درون و برون مــرزی ،صدور کارت
بهداشــت بــرای آشــپزها ،طراحــی 68
طرح لباس عاشــورایی و الــزام هیأت ها
به هماهنگی با پلیس از جمله اقداماتی
اســت که دســتگاهها ،در چند هفته اخیر
تدارک دید هاند.
ëëاستقرار تیمهای پزشکی از نجف تا کربال
معــاون مرکز ســامت محیــط و کار
وزارت بهداشــت در تشــریح اقدامــات
ایــن وزارتخانــه در ایــام محــرم و صفر،
میگویــد :ایــن اقدامــات بــه شــکل
درونمرزی و برونمرزی انجام میشود
و در سطح شهرها ،کنترلهای بهداشتی
در چهار محور اصلــی صورت میگیرد.
از حــدود دو هفتــه گذشــته ابالغیــه
آمادهباش از طرف معاونت بهداشــت
بــه همــه معاونتهــای بهداشــتی
دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر
کشــور ارسال شد .بر اســاس این ابالغیه
دانشــگاههای علوم پزشــکی موظف به
بســیج تیمهای ثابت و ســیار خودشان
برای این ایام شدند.
محســن فرهادی از استقرار تیمهای
دانشــگاههای علوم پزشــکی از نجف تا
کربــا خبــر داده و میگویــد :اقداماتــی
کــه وزارت بهداشــت بــرای ایــن ایــام
انجــام میدهــد ،اقدامــات درون مرزی
و برونمــرزی اســت .در اقدامــات
برونمــرزی ،تیمهایــی بــرای کنتــرل

موکبهــا در مســیر پیــاده روی زائرین،
آب و غذا و نحوه اسکان زائرین از نجف
تا کربال مستقر خواهند شد .این کار برای
جلوگیری از طغیان بیماریهای ناشــی
از آب و غذا انجام میشود.
ëëصدور کارت بهداشت برای آشپزها
معــاون مرکز ســامت محیــط و کار
وزارت بهداشــت ،دربــاره محورهــای
کنترل بهداشــتی در ایــام محرم و صفر
میگوید :محور اول کنترل ،صدور کارت
بهداشــت اســت که امســال با ســرعت
بیشتر از ســوی همکاران ما این کارتها
صــادر میشــود .توصیه ما به مــردم در
امــور آشــپزی ایــن مراســم ،اســتفاده از
آشپزان حرفهای است؛ چرا که این افراد
کارت بهداشــت دارنــد و آموزشهــای
الزم را برای رعایت تمهیدات بهداشتی
دریافــت کردهانــد .وی ادامــه میدهد:
در گام دوم ،بهداشــت فــردی کنتــرل
میشــود .در ایــن زمینــه شستوشــوی
دســتها ،لباس مناســب برای پخت و
پز الزم اســت .در محور سوم ،بهداشت
مــواد اولیه غذایی در طبخ اســت مانند
گوشت ،مرغ و نمک که تمام این موارد
نیز کنترل میشوند.
ëëهیأتهاسهلانگارینکنند
از ســویی دیگــر ،معــاون پیشــگیری
ســازمان مدیریــت بحــران کشــور هم از
ابــاغ بخشــنامه مــاه محــرم بــه تکایا و
مساجد کشور خبر میدهد.
مرتضــی اکبرپــور دربــاره ابــاغ
دســتورالعمل ایمنی تکایا و مساجد در
ایــام محرم ،تأکیــد میکند :امســال نیز
همانند ســالهای گذشــته بــر اقدامات
بازدارندگــی از حــوادث تأکیــد شــده
تــا حســینیهها ،تکایــا ،مســاجد ،اماکــن
متبرکــه ،نمازخانههــا و غیــره متحمــل
آسیب و حوادث غیرمترقبه نشوند.
وی تصریــح میکند :دســتورالعمل
آماده شــده برای افزایش حساسیت در
متولیان مساجد و تکایا است که نسبت

خیابانهــای درجــه دو و معابر محلی،
عبور و مرور کنند.
ëëطراحی  68طرح لباس عاشورایی
حمیــد قبــادی ،دبیــر کارگــروه
ســاماندهی مد و لباس کشور نیز درباره
برنامههــای این کارگــروه در ایام محرم
بــه «ایــران» میگویــد :از  20روز قبــل از
آغاز محرم ،جلساتی را با تولیدکنندگان
پوشاک در زمینه تولید لباس عاشورایی
برگزار کردیم .در این جلسات طرحهای
جدیــد و متنوعــی با محوریــت مفاهیم
عاشورایی به تولیدکنندگان ارائه شد که
مورد استقبال قرار گرفت.
وی میافزاید :یکی دیگر از اقداماتی
کــه در ایــام محــرم در نظــر گرفتهایــم،
برگزاری ســومین دوره نمایشگاه لباس
عاشــورایی در ایام محرم است .در حال
حاضــر تعــداد زیــادی از تولیدکنندگان
پوشــاک در ایــن نمایشــگاه ثبــت نــام
کردهانــد ،امــا هنــوز زمــان برگــزاری
نمایشگاه مشــخص نشده است.امسال
تمام تالش خود را کردیم ،از طرحهای
جدید و متنوعی برای پوشاک عاشورایی
محرم اســتفاده کنیم .بــه همین علت،
کارگاههــای متعــددی در ایــن زمینــه
برگــزار کردیــم که در نهایــت 50 ،لباس
در این جلســات طراحی شد که قابلیت
توسعه در  150کاال را دارد.
ëëاجــرای طرح بصیرت عاشــورایی در 3
هزار و  153امامزاده کشور
ســید کاظم موسوی متقی ،مدیر کل
امور فرهنگی ســازمان اوقاف نیز از آغاز
طــرح بصیرت عاشــورایی این ســازمان
توگــو بــا «ایــران» خبــر داده و در
در گف 
این بــاره میگوید :این طرح از ســال 90
تاکنــون ،هر ســاله به مناســب محرم در
کل امامــزاده های کشــور اجرا میشــود.
بر همین اســاس امســال هم این طرح،
در  3هــزار و  153امامــزاده بــا اجــرای
برنامههــای مذهبی و بــه منظور اجرای
نیات واقفان ،فعالیت خود را آغاز کرد.

وزیــر بهداشــت گفــت :از ســازمان ملــل انتظــار داریــم که
تحت تأثیر تحریمهای ثانویه در حوزه بهداشــت ،درمان و
اخبـــار
سالمت نگذارد به مردم ایران آسیبی برسد.
بهگزارش ایرنا ،سید حسن قاضیزاده هاشمی در دیدار با «احمد المنظری»
مدیر منطقهای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ،اعالم کرد :امریکاییها
با تحریمهای ثانویه ،همه شرکتها و بانکها را از معامله با شرکتهای ایرانی
میترســانند و استثنایی برای دارو و تجهیزات پزشکی نیز وجود ندارد .وی گفت:
انتظار از ســازمان مللو بویژه سازمان جهانی بهداشت این است که برای مردم
ایــران و نظامــی که این میزان برای بشــریت هزینــه کرده ،اجازهندهنــد در حوزه
بهداشــت و درمان و ســامت ،مزاحمت و آســیبی فراهم شــود .تحریمها فقط
مــردم را هــدف قــرار میدهد و بنای آن بــرافزایش نارضایتی عمومی و آســیب
دیدن زنان و کودکان و افراد ســالمند اســت .از این بابت چنین رفتارهایی در قرن
بیست و یکم باعثتأسف است .وزیر بهداشت تأکید کرد :در قرن بیست و یکم
با کمک کشــورهای همســایه ،تحریم معنی نخواهد داشــت ،ولی آنچه در ذهن
مردم ماندگار میشــودرفتار ســازمانهای بینالمللی و بخصوص سازمان ملل
و ســازمان جهانی بهداشــت اســت که در ذهن مردم ایران ماندگار خواهد شــد.
امیدواریم رفتارهای این دو ســازمان کامالً انســان دوســتانه و در راســتای حقوق
بشر باشــد .وزیر بهداشت گفت :در دوره مدیریت اخیر آقای احمد المنظری در
دفتر  whoمیتوانیم رشد و ارتقای مناسبی در موضوع بهداشت و سالمت داشته
باشــیم  ،در همینجلســه آمادگی جمهوری اســامی ایران در حمایت کامل از
آقای المنظری و برنامههای او را مجدد اعالم میکنیم.

دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش گفت :تنها به شرط آغاز سال تحصیلی
از شهریور ماه با تعطیالت  ۵روزه مدارس در فصل زمستان موافقت میکنیم.
مهــدی نویــد ادهم در واکنــش به خبر تعطیــات  5روزه مــدارس در فصل
زمســتان که از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی اعالم شده است ،به تسنیم
اظهار کرد :آموزشوپرورش به تعطیالت زمستانی از نظر آموزشی و تربیتی نگاه
میکند و این تعطیالت باید بهگونهای باشــد که بــه زمان آموزش دانشآموزان
آســیب نزنــد .هماکنــون زمــان آغــاز ســال تحصیلــی اول مهــر و پایــان آن آخر
اردیبهشــت اســت و خــرداد مــاه هم فصل برگــزاری امتحانات اســت .اگــر قرار
باشد چند روز از زمان آموزش مدارس در فصل زمستان کاسته شود باید شروع
ســال تحصیلی به جای اول مهر از  10یا  20شــهریور باشد و تغییر زمان فعالیت
مدارس نیازمند تغییر قانون مصوب مجلس است.

