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خداقوت به مدافعان سالمت
 آستان  پزشکان و پرستارانی که حین خدمت رسانی تولیت آستان قدس رضوی در تماس های جداگانه با شماری از پزشکان و پرستاران مبتال به کرونا گفت وگو کرد

به بیماران کرونایی خودشان هم به این بیماری مبتال 
شــده  اند، حکم ایثارگرانی را دارند که در خط مقدم 

جبهه، دچار مجروحیت شده اند...

1
واکنش وزارت بهداشت به ادعای ترامپ

:jامام رضا
خدایا! اگر در 

آن قسمت از ماه 
شعبان که گذشت 
ما را نیامرزیده ای، 
در قسمت باقیمانده 

از این ماه ما را 
بیامرز. 

مفاتیح الجنان
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سید جالل در گفت وگو با قدس:

فعاًل قصد خداحافظی 
ندارم

ادعای کمک به ایران 
ژست سیاسی است

2
 در تماس  تلفنی با اعضای کابینه مطرح شد

 دستورات روحانی برای کمک به 
کسب و کارهای آسیب دیده

 ............ همین صفحه

 تحقق شعار امسال نیازمند طراحی های جدید اقتصادی است 

جهش تولید با شبکه سازی واحدهای  کوچک مردمی

باالخره » کرونا« 
دارو دارد یا ندارد؟

قصه 3هزار 
قرص جنجالی

 اقتصاد   هر چند رهبر انقالب در پیام آغاز سال تالش های انجام شده در رسیدن به 
اهداف رونق را ستودند، اما با ارزیابی میزان پیشرفت شعار رونق تولید، حجم تولیدات برای 
اقتصاد ایران را ناکافی دانستند و افزودند: برای محسوس شدن فعالیت ها در زندگی مردم 
نیاز اســت، حجم تولیدات تا ۱۰ برابر شرایط سال ۱3۹۸ افزایش یابد و تولید به جایی 
برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد. آمارها نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 
۱3۸۷ به این سو با نوسان باال و شتاب پایین مواجه شده و نرخ تورم ایران به طور میانگین 
دست کم چهار برابر نرخ تورم متوسط جهان بوده است. عالوه بر این شاخص هایی مثل 

 ............ صفحه 4اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات نیز...

خیلی پیچیده و سؤال برانگیز است که چرا با 
گذشت دســت کم دو یا سه ماه از یکه تازی 
ویروس کرونا و قلــع و قمعی که راه انداخته، 
دانشــمندان، متخصصــان علوم پزشــکی، 
داروسازان و تشــکیالت عریض و طویل علم 
بشری، هنوز اعالم می کنند که داروی قطعی 
بــرای درمان مبتالیان به ایــن ویروس وجود 
ندارد؟ شــک برانگیزتر اینکه مثاًل ســازمان 

بهداشت یک روز...

انتقاد وزیر بهداشت از 
دستورعمل ابالغی وزارت 

صمت برای بازگشایی مشاغل

ساز ناکوک 
کرونایی

بررسی پشت پرده 
تحرکات نظامی آمریکا 

در عراق

کودتا، تهاجم نظامی 
یا عملیات فریب؟

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

احتمال تعطیلی 
حمل ونقل عمومی 

مشهد تا پایان 
 ............ صفحه ۸فروردین ماه
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یـــادداشــت  روز
میثم ظهوریان

یکی از گزاره های رایج در فضای اقتصادی کشــور که بارها توســط مسئوالن از 
جناح ها و گرایش های مختلف سیاسی تکرار می شود و بعضاً به عنوان تنها نسخه 
مؤثر برای اقتصاد ایران تجویز می شود، گزاره دولت حداقلی و ضرورت کوچک سازی 
دولت برای اصالح نظام حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با داده های آماری 

اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاست های...

 نقدی بر افسانه کارآمدی 
دولت حداقلی  

 ............ صفحه 4

دوئل در عراق؟!
 در تفســیر تحرکات مشــکوک اخیر آمریکا در عراق گفته می شــود که 
دولت آمریکا قصد حمالت سنگینی به نیروهای حشد الشعبی همپیمان 
ایران را دارد. اما به نظر می رســد که آنچه در جریان است فراتر از چنین 
حمالتی اســت و معنا و مفهومی گســترده تر دارد. البته برخی هم این 
تحرکات را بر جنگ روانی با هدف فشــار به حشد الشعبی و تأثیرگذاری 
بر روند انتخاب نخست وزیر حمل می کنند و عده ای دیگر هر گونه حمله 
احتمالــی را تالش ترامــپ برای تغییر نگاه ها از بحــران کرونا در داخل 
آمریــکا می دانند که در واقع تقلیل مســئله اســت؛ البته چنین بحرانی 
می تواند نقشی تسریع کننده در اجرای فصل های این راهبرد داشته باشد، 

اما انگیزه اصلی نیست.
این نگاه ها ساده سازی وضعیت و تقلیل گرایانه به نظر می رسد. آنچه را امروز 
در عراق می  گذرد، می توان مقدمه ســازی برای دوئل آخر ایران و آمریکا در 
این کشور نامید. پس از جنگ 2۰۰3 و اشغال این کشور، تهران و واشنگتن 
روند سیاسی پساصدامی را با تفاهمی نسبی مدیریت می کردند و بر همین 
مبنا حکومت هایی در طول این ۱۷ ســال تشــکیل شد؛ البته همپای این 
معادله سیاســی، این گونه به نظر می رســید که ایران به برخی گروه های 
مســلح که علیه نیروهای آمریکایی می جنگیدند، کمک می کرد و همین 
کمک ها در تصمیم دولت اوباما بــرای خارج کردن نیروهای آمریکایی در 
سال 2۰۱۱ تأثیرگذار بود. اما تحوالت بعدی نشان داد که این خروج چیز 

زیادی از نقش و تأثیرگذاری کاخ سفید بر سیاست بغداد نکاست.
پس از سر کار آمدن دونالد ترامپ، این معادله همسو با سیاست های دولت 
جدید آمریکا علیه ایران رو به دگرگونی نهاد و وارد ریل دیگری شــد. در 
دو سال گذشته نشانه های زیادی وجود داشت که آمریکا نمی خواهد روال 
معمول سالیان گذشــته تداوم یابد و به دنبال تغییر بازی است. البته این 
مهم در چارچوب سیاســت خاورمیانه ای جدید برای مقابله با نفوذ و نقش 
منطقه ای ایران کلید خورد و نخستین نشانه های آن در عراق از اواسط سال 
2۰۱۹ با شــروع حمالت »ناشناخته« به پایگاه ها و نیروهای حشد الشعبی 

آغاز شد.
این رویکرد رفته رفته شــدت گرفت و با تــرور فرماندهان نیروی قدس و 
حشد الشعبی وارد مرحله دیگر و جدی تر شد و نشان داد آمریکا راهبردی 
تازه در پیش گرفته است. تحوالت مرتبط با اعتراض های عراق و استعفای 
عبدالمهدی نیز پرده ای دیگر از ماجرا برداشت و بن بست سیاسی چند ماه 
اخیر و انتخاب نشدن نخست وزیر نیز تأکیدی بر جدی تر شدن روند پایان 
معادالت پس از 2۰۰3 بود. در مورد انتخاب نخست وزیر، ناگفته نماند که 
هر طرفی تالش کرده تا شــخصیت نزدیک به خود را بر کرســی بنشاند و 
گزینه مورد نظر دیگری را وتو می کند، اما تا به حال هیچ طرفی نتوانســته 
گزینه خود را به قدرت برســاند. البته این وسط، اختالف ها در جریان های 
شــیعی همسو با ایران مزید بر علت شده و مانع بیشتری بر نخست وزیری 

فردی نزدیک به تهران ایجاد کرده است.
این بن بست بی سابقه اما برونداد اراده بازیگران خارجی برای تغییر معادله 
سیاسی پساصدامی است، از یک طرف، ایران هدف راهبردی خود را اخراج 
نیروهای آمریکایی از عراق قرار داده اســت و از طرف دیگر، آمریکا نیز به 
نظر می رسد که به دنبال یکسره کردن تکلیف پرونده عراق و تضعیف جدی 

نقش ایران در آن برای شروع روند سیاسی جدیدی است.
از مهم ترین ســناریوهای احتمالی نیز این اســت که واشــنگتن در کنار 
حمالت گســترده نظامی به حشد الشــعبی، بخواهد روند قدرت سیاسی 
را نیــز کودتاگونه تغییر دهد. هدف از چنیــن حمالتی در حقیقت تغییر 
ریشه ای همین فرایند اســت. اما این غایت صرفاً از طریق حمالت هوایی 
قابل تحقق نیست و ارتش عراق نقشی مهم در جهت دهی به تحوالت آینده 

این کشور خواهد داشت.
عراق مهم تریــن پایگاه نفوذ منطقه ای ایران اســت و آمریکا می خواهد با 
تصاحــب این پایگاه که نقش مهمی هم در تجارت خارجی کشــور دارد، 

تحوالت ژئوپلتیکی ژرفی در حوزه پیرامونی ایران رقم بزند.
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یادداشت

 صابر گل عنبری، تحلیلگر مسائل بین الملل

چهره خبر

واکنش تخت روانچی به دروغ پراکنِی پمپئو
آمریکا علیه دیپلمات های 

ایرانی دروغ  پراکنی می کند
ایسنا: نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
گفت: در حالی که جهان بر همکاری برای مقابله 
با کرونا متمرکز است ؛ آمریکا بدون توجه به آن، 
علیه دیپلمات های ایرانی دروغ  پراکنی می کند. 
مجید تخت روانچی در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشــت: در حالی که جهان بر همکاری 
برای مقابله با کرونا متمرکز اســت و از آمریکا 
می خواهد تروریســم اقتصادی خود را بردارد، 
»مایک پمپئو« وزیــر امور خارجه آمریکا بدون 
توجه به آن، علیه دیپلمات هــای ایرانی دروغ  
پراکنی می کند. تخت روانچی با تأکید بر اینکه 
اتهام  زنی مقامات آمریکا علیه ایران حد و مرزی 
ندارد، افزود: کســی فریب دروغ پراکنی آنان را 

نمی خورد.

واکنش وزارت بهداشت به ادعای ترامپ
 ادعای کمک به ایران 

ژست سیاسی است
جهانپور،  کیانــوش  باشــگاه خبرنگاران: 
سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی درباره ادعای ترامپ که ایران درخواست 
کمک کند تا تحریم هــا را برداریم، اظهار کرد: 
ترامــپ در برابر دیدگان همه مردم دنیاســت 
و بــا توجه به بحران کرونا و اینکه کامیون های 
یخچالدار اجساد بیماران کرونایی در آمریکا را 
خارج می کنند، ادعای کمک به ایران ژســت 
سیاسی است. جهانپور تصریح کرد: مردم نیاز 
به بذل و بخشش ایاالت متحده آمریکا ندارند 
و ما کمک های آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را 
نمی پذیریم. اگر تحریم ها برداشته شود، ایران 
می توانــد نیاز های خود را تأمین کند، اما آن ها 

غذاودارو را از مردم ایران محروم کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس:
 کرونا گرفتن رئیس مجلس 

مانع برگزاری جلسات نیست
فارس: احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم 
قم در مجلس و عضو هئیت رئیسه گفت: ابتالی 
رئیــس مجلس به بیماری کرونــا مانعی برای 
برگزاری جلسات مجلس نیست و جلسات علنی 
مجلس در هفته آینده با ریاســت نواب رئیس 
مجلس برگزار خواهد شد. پیش از این بنا بود که 
روز یکشنبه ۱۷ فروردین جلسه هیئت رئیسه با 
رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس برگزار 
شود که به دلیل بیماری آقای الریجانی برگزاری 
این جلسه در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
البته در طول چهار سال مجلس دهم هیچ یک 
از جلسات هیئت رئیســه بدون حضور رئیس 

مجلس برگزار نشده است.

 مجید تربت زاده  خیلی پیچیده و ســؤال 
برانگیز اســت که چرا با گذشت دست کم دو 
یا ســه ماه از یکه تازی ویروس کرونا و قلع و 
قمعی که راه انداخته، دانشمندان، متخصصان 
علوم پزشکی، داروسازان و تشکیالت عریض 
و طویل علم بشــری، هنوز اعالم می کنند که 
داروی قطعــی برای درمــان مبتالیان به این 
ویــروس وجود ندارد؟ شــک برانگیزتر اینکه 
مثاًل سازمان بهداشت یک روز اعالم می کند، 
ویروس منحوس از طریق هوا منتشر نمی شود 
و درســت یکی دو روزبعد بدون عذرخواهی از 
مردم جهان، اعالم می کند کرونا از طریق هوا 

هم منتشر می شود! 

  بازهم پیچیده تر
اما انگار قرار است ماجرا بازهم پیچیده تر شود. 
چون در کشــور خودمان در حالی که »کووید 
-۱۹« به قول مســئوالن هنوز دارد به صورت 
مدیریت شــده قربانی می گیرد و من و شما 
درگیر این هستیم که باالخره در خروج از خانه، 
ماسک بزنیم یا نزنیم؟ ماسک های پارچه ای و 
نانویی و... تأثیر دارند یا ندارند و فاصله 2 متری 
برای در امان ماندن از ویروس کافی است یا نه؟ 
پشت پرده انگار خبرهایی است و متخصصان، 
مسئوالن و دست اندرکاران مدیریت کرونا، در 
حال بحث هستند که فالن دارو، کرونایی ها را 
درمــان کرده یا نکرده؟ اصاًل داروی ضد کرونا 
وجود دارد یا ندارد؟ این دارو ساخته شده یا از 
جایی وارد شده است؟ جالب تر و شگفت انگیزتر 
اینکه برخی از مســئوالن ارشد و خیلی ارشد 
ما گاه و بیگاه، وسط آمارهای امیدوارانه ای که 
ارائه می دهند، دوباره یــادآوری می کنند که 
هنوز برای کرونا، دارویی وجود ندارد و تنها راه 
همین است که در خانه بمانید، مبتال نشوید تا 

به دارو هم نیاز پیدا نکنید!

 ماجرا چیست؟
پخش ویدئویی از »دکتر محمدرضا هاشمیان« 
رئیس بخــش مراقبت های ویژه بیمارســتان 
مســیح دانشــوری که ایــن روزهــا او را از 
سرشــناس ترین درمانگران کرونا می دانند و 
گالیه هــای او از وزارت بهداشــت همان و پر 
شــدن کانال ها و گروه هــای مختلف فضای 
مجازی از تیتر: »واردات داروی ضدکرونا برای 
درمان مسئوالن« همان! البد شما هم تا امروز 
بارها این خبر یا شــایعه را کــه 3هزار قرص 
»فاوی پراویر« از ژاپن وارد شده تا برای درمان 
اختصاصی مســئوالن کشور اســتفاده شود، 
شنیده یا دیده اید. چه بسا خیلی از خانواده های 
مبتالیان یا درگذشتگان ناشی از کرونا نیز این 
خبر را دیده و خوانده باشــند و خدا می داند با 

باور کردن آن، چه به آن ها گذشــته باشد. چه 
این خبر را باور کرده و چه نکرده باشید، یقیناً 
دوست دارید بدانید ماجرا چیست و چرا چنین 
شایعه ای پخش شده است؟ آیا دکتر هاشمیان 
در صحبت هایــش واقعاً مدعی شــده که این 
قرص صرفاً برای درمان مســئوالن کشور وارد 

شده است؟

 30 نفر بهبود پیدا کردند
برای اینکه بدانیم داروی » فاوی پراویر« چیست و 
چه تأثیر در درمان کرونا دارد، بیایید بخش هایی 
از اصل ســخنان دکتر هاشــمیان را نه از قول 
رســانه های خودمان بلکه از قــول » یورونیوز« 
بخوانیم: »دارو کامالً یــک داروی ضد ویروس 
اســت ... ما می خواهیم داروی فــاوی پراویر را 
به جای کلترا که تأثیر کمتری دارد، اســتفاده 
کنیم. اما چون تولید ژاپن است FDA آمریکا 
را ندارد و اصالً در کشور آمریکا موجود نیست. 
ما ایــن دارو را روی 3۰ مریض به کار بردیم و 
دیدیم که این افراد خوب شــدند. یعنی سیتی 
اســکن این افراد بعد از یک هفته بهتر شد ... 
بنده و همکارانم هم مصر بودیم این دارو را برای 
بیمــاران مبتال به کووید ۱۹ تجویز کنیم، ولی 
متأسفانه این دارو را نداشتیم و چند تا از بیماران 
ما بدحال شدند و فوت کردند. بعضی از اساتیدی 
که در وزارت بهداشت هستند، دوست داشتند 
خودشان این دارو را معرفی کنند و اینکه ما این 
دارو را معرفی کردیم، به مذاقشان خوش نیامده 
است. احتماالً مسائلی هم پشت پرده هست که 

من به آن ها وارد نیستم...«.

می بینید چه در سخنانی که باالتر آوردیم و چه 
در بقیه سخنان دکتر هاشمیان که می توانید 
در ســایت »یورونیوز« آن هــا را بخوانید حتی 
یک کلمه درباره واردات این دارو برای درمان 
مسئوالن وجود ندارد و فقط به این اشاره شده 
که برخی بیماران خودشــان از ژاپن یا امارات 

این دارو را خریداری و استفاده کرده اند.

 من چنین حرفی نزدم
درمانگر بیماران کرونایی، فقط گالیه هایش را 
از مسئوالن وزارت بهداشت یا به قول خودش 
دســت های پشــت پرده مطرح کرده است. 
بنابراین نتیجه می گیریم که تقریباً داروهایی 
از جمله فاوی پراویر، هم وارد کشور شده و هم 
برای درمان مبتالیان مؤثر و کارآمد بوده اند. اما 
گویا هنوز میان مسئوالن و متخصصان ما نیز 
در مورد اعالم خبر، کاربرد دارو و... اختالف نظر 
وجود دارد. این را هم فراموش نکنیم که دکتر 
هاشمیان با همه گالیه ها و پشت پرده گویی ها، 
در ســخنانش تأکید کرده: »... گفته شده من 
ادعا کرده ام داروی فاوی پراویر درمان قطعی 
کروناست... در حالی که من اصاًل چنین حرفی 
نزده ام. ما داروی Remdicivir را هم داریم 
که این دارو هم بسیار داروی خوبی است. ولی 
شــرایط بیماران فرق دارد. در شرایط خاصی 
از Remdicivir اســتفاده می کنیــم و در 
شرایطی دیگر باید از Favipiravir استفاده 
کنیم. وانگهــی درمان کرونا فقط در گرو دارو 
نیســت. من فوق تخصص ICU هستم و کار 
و رشته ام همین است. مقابله با کرونا در واقع 

شامل مجموعه ای از داروهای ضد التهابی، ضد 
ویروسی و اکسیژن رسانی مناسب می شود«. 

 باور می کنیم
ایــن را هم بدانیــد که که خــواص درمانی و 

»فــاوی  ضدکرونایــی 
خیلی  کشــف  پراویر« 
خیلی تازه و جدیدی هم 
بهمن  نیست. مثالً 25 
خبرگزاری  پیش،  سال 
های خارجی نوشــتند: 
»نخستین دارویی که به 
در  می تواند  بالقوه  طور 
ویروس  کرونا  با  مبارزه 
جدید مؤثر باشــد، در 
اســتان ژجیانگ، شهر 
تولید شد«.  تایژو چین 
در کشور خودمان هم، 

رئیس ســندیکای تولیدکننــدگان مواد اولیه 
دارویی دو روز پیش گفته است: »یک میلیون 
دوز از داروی فاوی پراویر توسط صنایع دارویی 
تولید شده است و پس از تأیید تست های بالینی 

به صورت انبوه به بازار عرضه خواهد شد«. 
بدیهی است که من و شما همه این خبرهای 
اخیر را باور می کنیم، اما از مسئوالن و به قول 
دکتر هاشمیان از پشت پرده ای ها توقع داریم 
اختالف سلیقه علمی و یا اختالف عقیده های 
احتماالً جناحی و مصلحتی را کنار بگذارند و 
در باره داروهای مؤثر در درمان کرونا واقعیت ها 
را بگویند تا بازار شایعه بیشتر از این داغ نشود.

باالخره » کرونا« دارو دارد یا ندارد؟

قصه 3هزار قرص جنجالی

یک میلیون دوز از 
داروی فاوی پراویر 

توسط صنایع 
دارویی تولید شده 

است و پس از 
تأیید تست های 
بالینی به صورت 

انبوه به بازار عرضه 
خواهد شد

بــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـران 2

  دستورات روحانی برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده  فارس: رئیس جمهور در تماس های تلفنی با هفت عضو کابینه و رئیس کل بانک مرکزی، دستوراتی را درباره موضوعات مختلف و به ویژه 
مبارزه و مدیریت بیماری کرونا و ارزیابی دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی صادر کرد. روحانی به محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز دستور داد در خصوص اختصاص ۷۵ 

هزار میلیارد تومان تسهیالت به رسته های مختلف شغلی و گروه های واجد شرایط تعریف شده از طرف ستاد اقتصادی دولت، به سرعت روندی طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود.

 سیاست   رئیس جمهور روز پنجشنبه 
در جلسه اقتصادی ســتاد مبارزه با کرونا 
گفته بود که یکشنبه ۱۷ فروردین ماه در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره اینکه 
بعد از 2۰ فروردین ماه کسب وکارها چگونه 

راه اندازی شود، تصمیم گیری می شود.
اما روز گذشته وزیر بهداشت در نامه ای به 
رئیس جمهور درباره دســتورعمل ابالغی 
وزارت صمت برای بازگشــایی مشاغل و 

مراکز کسب و کار هشدار داد.
این نوع نامه نگاری علنی وزیر بهداشت به 
رئیس جمهور که پیــش از این نیز انجام 
شــده بود، حاکی از نبــود هماهنگی در 
تصمیمات دولت و ساز ناکوک در آن است.

نمکی، وزیر بهداشــت در ایــن نامه که 
روز جمعه منتشــر شــد، 
نوشته اســت: »به استحضار 
مدت هاســت  می رســد 
در  شــبانه روز  گروهــی 
پروتکل های  تدویــن  حال 
محیط های  جهــت  متعدد 
اداری،  مختلف اجتماعــی، 
کســب و کار، خدماتــی و 
علمی و فرهنگی هســتند 
و تعداد قابــل توجهی را به 
دســتگاه های ذی ربط ابالغ 
ادامه  نمکــی  نموده انــد«. 
می دهد: »بــه تازگی جهت 
گام دوم فاصله گذاری منطقی تحت عنوان 
فاصله گذاری هوشمند  با همکاری نماینده 
دستگاه ها، اصناف و جوامع هدف و با کمک 
صمیمانه وزارت کشور در تمام ایام تعطیلی 
مشغول تدوین دستورعمل های بازنگری 
شده بر حسب نوع و محل انجام فعالیت ها 
هستیم که با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک 

استان ها طبقه بندی و اعالم نماییم«.

 گله وزیر بهداشت 
از اقدام ناگهانی وزارت صنعت

وزیر بهداشــت در این نامــه اظهار کرده 
است: »متأســفانه ناگهان به تازگی بدون 
اطالع ستاد نامه ای توسط قائم مقام محترم 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت به همه 
استان ها ابالغ شده که در عمل دستورعمل 

اداری برای بازگشــایی تمامی مشاغل و 
مراکز کســب و کار تلقی می شود که این 
شــیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد 

ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد«.
وی تأکیــد کرد: »ضمن اعتقاد راســخ 
این جانب و وزیر محترم کشــور و دیگر 
همکارانمان به کمــک هرچه زودتر به 
بر  کرونا  اپیدمیولوژیک  اثــرات  کاهش 
اقتصاد کم بنیه کشور و تدوین پروتکل 
برای بازگشایی فعالیت های اقتصادی با 
اولویت ویژه، قویاً اعالم می کنیم که هر 
گونه تصمیم آتش به اختیار توســط هر 
دســتگاه دولتی، غیردولتــی، فرهنگی، 
مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشــد، 
شــعله هایش به ســرعت دامــن نظام 
ســالمت و متعاقب آن اقتصاد کشور را 

خواهد گرفت«.
وی افزود: »اگر امروز کاهش التهاب اولیه 
مشــاهده می شــود و کشــور در شرایط 
مناسب تری در مقابل هجوم ویروس قرار 
دارد، عــالوه بر مرحمــت الهی، آثار مدل 
مدیریت مبتنی بر کارشناســی، تدبیر و 
حمایــت جمعی و گام هــای برنامه ریزی 

شده ای است که پیموده ایم«.
نمکــی افــزود: »کوچک تریــن حرکت 
نســنجیده و غیــر منطبــق بــا نظر 
کارشناسی، آسیب های غیر قابل جبرانی 
در پی خواهد داشــت که دست کم در 
نظام ســالمت امکان ایستادن در مقابل 

هجمه هایش میسر نیست«.

 واکنش قائم مقام وزیر صمت 
به نامه نمکی

از ســوی دیگر حســین مدرس خیابانی،  
قائم مقــام وزیر صمت در امور بازرگانی در 
این باره به خبرنگار فارس، گفت: در سالی 
که به عنوان جهش تولید نام گذاری شده، 
به طور قطع تولید کشور با قدرت و قوت 
ادامه خواهد یافت و نباید از بنده به عنوان 
قائم مقام وزیر صمت، در سال جهش تولید 
انتظار داشت که تولید را تعطیل کنم. وی 
با اشــاره به ابالغیه مذکور که مورد انتقاد 
وزیر بهداشت قرار گرفته، بیان داشت: این 
ابالغیه  صراحت بــه تولید دارد و در مورد 
هیچ چیز دیگری مطلبی ذکر نشده، ضمن 
اینکه در نامه مذکــور دقیقاً در امر تولید 
در شــرایط فعلی )شــیوع ویروس کرونا( 
به حفظ معیارها و پروتکل های بهداشتی 
و حفظ ســالمت کارکنــان و کارمندان 

واحدهای تولیدی تأکید شده است.

 به وزیر بهداشت اطالعات نادرست 
داده شده است

مدرس خیابانی اظهار داشت: نمی دانم در 
نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور به چه 
دلیل به موضوع بازگشایی کسب و کارها 
اشاره شده است، در حالی که در نامه ابالغی 
من به مراکز اســتان ها بر تعطیل ناپذیری 

واحدهای تولیدی تأکید شده است، گمان 
می کنم در مورد نامه ابالغی من به استان ها 
اطالع رسانی نادرستی به وزیر بهداشت شده 
است. وی اظهار داشت: فعالیت مغازه ها و 
فروشگاه ها قطعاً باید بر اساس تصمیمات 

ستاد ملی کرونا باشد.
مدرس خیابانی در پاسخ به این پرسش که 
ظاهراً ستاد کرونا با تصمیم شما در برقراری 
تولید در شرایط فعلی موافق نیست، گفت: 
در ستاد کرونا هیچ گاه راجع به محدودیت 
تولید بحث نشده و این ستاد محدودیتی 
برای تولید ندارد، بلکه محدودیت های این 
ستاد در رابطه با مرکز عرضه فروشگاهی 
است که منجر به تجمعات مردمی می شود. 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
امور بازرگانی در پاسخ به این پرسش که 
نامه مذکور آیا با هماهنگی ســتاد کرونا 
ابالغ شده است، گفت: من عضو این ستاد 
هستم، ضمن اینکه نامه مذکور بر اساس 
دســتور صریح رئیس جمهور و بر اساس 
سیاست ستاد کرونا و صرفاً بر اساس رعایت 
پروتکل های بهداشتی ســتاد کرونا ابالغ 
شده اســت. وی افزود: فعالً مراکز عرضه 
از جمله فروشــگاه ها تعطیل است و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا 
تخلف محسوب می شود و اصناف با کمک 
نیروی انتظامی واحدهای صنفی متخلف را 

جریمه و پلمب می کنند.
مدرس خیابانی همچنین به صحبت های 
رئیس جمهور و جلسه هیئت دولت اشاره 
کرد و گفت: رئیس جمهور در این جلسه 
اشــاره کرده اند که در کنار ســالمت که 
یک اصل اســت تولید هم یک اصل است 
و مــا نمی توانیم در کشــور تولید و توزیع 
مواد غذایی و بهداشــتی را تعطیل کنیم. 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
امور بازرگانی اظهار داشت: رئیس جمهور 
در این جلســه اشــاره کرد که نمی توان 
نیازمندی های عمومی مردم از جمله آب، 
بــرق، گاز و حمل ونقــل را تعطیل کرد و 
این کار امکانپذیر نیست؛ بنابراین ما اصول 
متعــدد را کنار یکدیگر قرار می دهیم و به 
یک تصمیــم واحد می رســیم و از مردم 
می خواهیم تا این تصمیمات را رعایت کنند.

انتقاد وزیر بهداشت از دستورعمل ابالغی وزارت صمت برای بازگشایی مشاغل 

ساز ناکوک کرونایی

  بیماری نیامده اســت، بیداری آمده اســت... ویروس نیست اسرافیل است، 
ناپیدا و نادیدنی؛ شــهر به شــهر و خاک به خاک و اقلیم به اقلیم می رود و در 
صورش می دمد تا بیدار شــوند ُمردگانی که نامشــان زندگان بود. بهار نیست، 

رستاخیز است. 09150008954
   چهارتا شــماره تلفن و یوزر و آیدی افشــا شده جیغ همه بلند شده! حاال 
حاال ها مونده بفهمید بعضی ها با تلگرامشــون چه بالیی ســر مردم و کشــور 

آوردند و تازه طلبکار هم هستند! 09100008523
  تحریم 2۰ شرکت و فرد ایرانی و عراقی توسط آمریکا در اوج بحران کرونا 
بار دیگر از نشان عزم راســخ این کشور در حفظ فشار حداکثری و عدم تغییر 
رویه تحریمی، با وجود شعارهای به ظاهر بشردوستانه اش دارد. 09120004691

  تقریباً همه ســلبریتی هایی که همین چندماه پیش گفتند صداوســیما را 
تحریم می کنیم، شب ها دارند در برنامه های مختلف زنده و غیرزنده تلویزیون، 

جوالن می دهند!  09380008723
  تولیدکنندگان محترم ســس، رب، روغن و... نمایش غذاها و ســفره های 
رنگیــن در تبلیغات تلویزیونی، دل بچه های فقیر را می ســوزاند و پدرانشــان 
را خجالــت زده می کند. حداقل در این روزها کــه کثیری از مردم در تنگنای 

معیشتی هستند، رعایت کنید. 09150006374
  اگه با همین فرمون کرونا بریم جلو، احتماالً گرایش جهان از غرب به سمت 
شــرق تغییر میکنه، با این حال چه تغییراتــی در جهان آینده نمایان خواهد 

شد؟! 09150006958
  از طرح »فاصله گذاری اجتماعی« رسیدیم به طرح »فاصله گذاری هوشمند« 

گویا دعوا بر سر نام است تا خروجی! 09120000509
  چرا مجلس و دولت با افزایش 5۰ درصدی حقوق بازنشســتگان فرهنگی 
مخالف هســتند؟ دلیل این مخالفت چیست؟ مگر ما توی این  مملکت زندکی 
نمی کنیم  مگر ما زن وبچه وجوان بیکار نداریم ؟ مگرما تورم لجام گســیخته را 
تحمل نمی کنیم مگر ما 3۰ سال برای این  کشور زحمت نکشیدیم ، اگر بودجه 
نیســت برای همه نباشد. ازاین تبعیض به کی شکایت کنیم، دادرسی نیست. 

09160006140
  شغل بنده پخش تراکت در نقاط مختلف شهر است. اگه توخونه بمانم کی 

خرج زندگیم را تأمین میکنه با چهار سرعائله. 09150000860
  تعداد بیکاران آمریکا در یک هفته گذشته، رکورد یک هفته قبل تر خود را 
زد و از 3.3 میلیون نفر به ۶.۶ میلیون نفر رســید! مقایسه اتفافی که افتاده با 
5۰ ســال قبلش معلوم میکنه کرونا دقیقاً با اقتصاد جهان و آمریکا چه کرده! 

09350008375
  رســانه های محترم تحقیق بفرمایند. بهترین وضعیت ســاختار تشکیالتی 
مدیریــت بحران و مدیریت پدافند غیرعامل این اســت کــه زیرنظر دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی کشور باشــد و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور 
مدیریت بحران کشور و مدیریت پدافند غیر عامل را نیز عهده دار باشند؛ چون 
عماًل در طی مدیریت نمودن بحران های طبیعی سیل، زلزله، طوفان و غیره و 
امور پدافند غیرعامل اگــر ویروس کرونا را جنگ بیولوژیک بدانیم، تبعات آن 
امنیتی می شود و تشکیل ستادهای موقتی همانند مقابله ملی با ویروس کرونا 
می تواند زیر مجموعه آنان باشــد و مجلس شورای اسالمی برای اصالح فوری 

این قوانین باید اقدام کند. 093800074530
 آن روزها که تقریباً همه؛ اعم از مســئوالن و اقشــار مختلف مردم؛ َجنِگ 
تحمیلی را فاجعه و مصیبت می دانستند؛ آن مرِد الهی فرمود: جنگ یک نعمِت 
الهی بود و امروز که باز هم تقریباً اکثر مســئوالن و اقشار مختلف مردم؛ کرونا 
را یک فاجعه و مصیبت می دانند؛ شــاگرِد ممتاز وبی بدیل آن یاِر ســفرکرده 
فرمود: ایــن اتفاق  تهدید را به فرصت و تحوالت زیــادی را به دنبال خواهد 

داشت. 09150002088 
  چرا وام مســکن شامل تعویق سه ماهه نمیشــه. آقا نداریم نداریم نداریم. 
چطوری بدون هیچ درآمدی ماهی 4 میلیون پرداخت کنیم؟ 09100009720

 آدم کرونا بگیره بهتره پای تلویزیون بشــینه؛ چون واقعاً برنامه هاشون ازصد 
تا کرونا مزخرفتره! 09150005171

 باســالم و خسته نباشــید. خواهش میکنم التماس می کنم درمورد ماشین 
ساندروی من که دوساله منتظرم شرکت سایپا نمیده یه کاری بکنین شمارو به 

جان عزیزاتون قسم میدم. 09350008409

رئیس کمیسیون اروپا خطاب به ایتالیایی ها:
ببخشید از اول نبودیم، حاال دیگه هستیم!

جهان: حاال که آمار کشته های ایتالیایی در 
نتیجه شیوع ویروس کرونا از مرز ۱۱هزار نفر 
گذشته، اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون 
اروپا با انتشار مقاله ای در روزنامه های ایتالیا از 
تأخیر اتحادیه اروپا در کمک به شهروندان این 
کشور احساس تأسف و عذرخواهی کرد. وی 
در این نامه خطاب به ایتالیایی ها نوشت: »امروز 

اروپا در کنار ایتالیا ایستاده است، اما از روز اول چنین حمایتی انجام نشد«.
خانم فون در الین در نامه خود می نویســد: درست است که در آغاز بحران شیوع کرونا 
کشورها چالش های ملی را در اولویت قراردادند، اما پس از مدت کوتاهی متوجه شدند که 

برای مقابله با بحران نیاز به برنامه ای مشترک دارند.
این در حالی است که هفته گذشته 2۷ کشور عضو اتحادیه اروپا موفق نشدند تا درباره 
بسته حمایتی به کشورهای گرفتار شیوع ویروس کرونا به توافق برسند. اختالف اساسی 
بین سه کشور اصلی محل شیوع کرونا، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه از یک طرف و آلمان و هلند 
از سوی دیگر بود. رهبران ایتالیا و اسپانیا و فرانسه پیشنهادشان حذف موقتی بخشی از 

بدهی های مشترک کشورها بود، اما آلمان و هلند با این پیشنهاد موافقت نکردند.
با علنی شدن این اختالف ها بسیاری از ایتالیایی ها در صفحات مجازی خود پرچم اتحادیه 

اروپا را آتش زدند و از دولت خواستند از این اتحادیه بیرون بیاید.

رژیم صهیونیستی یک وزیر فلسطینی را بازداشت کرد
فلسطین الیوم: نیروهای رژیم صهیونیستی با یورش به منزل وزیر امور قدس دولت 

خودگردان، او را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی بردند.
این حمله روز گذشته در شهرک »الصوانه« در مناطق اشغالی قدس رخ داد.

منابع محلی گزارش دادند، نظامیان صهیونیستی مجهز به سالح بودند و هنگام یورش به 
منزل الهدمی، تعمدانه درهای ورودی و خروجی منزل وی را شکستند. هنوز دلیلی برای 

این رفتار اشغالگران اعالم نشده است.

نیروی دریایی آمریکا فرمانده ناو روزولت را برکنار کرد
اعتراض داری؟ پس اخراجی!

یورونیوز: نیروی دریایــی آمریکا، ناخدای 
ناو روزولــت را به دلیل علنی کردن احتمال 
شــیوع ویروس کرونا در میان خدمه این ناو 
از کار برکنار کرد. برت کروزیر، ناخدای این ناو 
غول پیکر چند روز پیش در نامه ای به افسران 
مافوق خود از شرایط نامناسب ملوانان حاضر 
در این ناو گالیه کرده بود و خواستار پیگیری 
اوضاع شــده بود. آقای کروزیر همچنین با اشــاره به اینکه 5 هزار خدمه حاضر در این 
ناو در فضای محدودی به ســر می برند و طبیعتاً امکان انتقال کرونا میان آن ها بســیار 
باالســت، خواستار پیاده کردن افراد ســالم و قرار دادن آن ها در قرنطینه شده بود. پس 
از اینکه مسئوالن آمریکایی به درخواســت های این ناخدا ترتیب اثر ندادند، او تصمیم 
گرفت محتوای نامه چهار صفحه ای خود را رسانه ای کند. همین موضوع سبب شد تا روز 
پنجشنبه نیروی دریایی آمریکا به خدمت این ناخدا پایان دهد. توماس مادلی، فرمانده 
موقت نیروی دریایی ایاالت متحده در همین خصوص با اشاره به اینکه کاپیتان کروزیر 
دچار »اشــتباه شدید داوری« شده اســت، علت اخراج او را »درز دادن اسناد محرمانه به 

رسانه ها« اعالم کرد.

جنایت جدید عربستان در صعده
المسیره: جنگنده های ائتالف متجاوز سعودی، روز جمعه، حمالت به مناطقی در یمن 
را از ســر گرفتند. در جریان حمله این جنگنده ها به منطقه »غافره« در ناحیه »الظاهر« 
در اســتان صعده سه غیرنظامی شهید و یک زن مجروح شدند. در جریان این حمالت، 

همچنین چندین رأس دام تلف و تعدادی منازل مسکونی ویران شدند.

 ارتباط اقتصادی در عراق 
مانع تهدیدهای نظامی

بیش از هفت ماه است که دولت عراق رسمیت 
نداشته و توسط سرپرست اداره می شود و در 
این مدت بــازی آمریکایی ها و کشــورهای 
متحجر همســو با آن ها در صحنه سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی عراق نتیجه ای نداده است.

هدف از همه این بازی ها به شکست کشاندن 
دولت عراق بــود، اما نتیجه  مدنظرشــان 
حاصل نشد؛ بنابراین اکنون می خواهند از 
طریق دیگری ماننــد تهدیدهای نظامی و 
بعضاً حمالت مقطعی و موردی وضعیت را 

به هم بریزند.
آمریکا و همپیمانش به خاطر فقدان جذابیت 
نخســت وزیر پیشنهادشــده، تــالش دارند 
تحوالت عراق را به نحوی رقم بزنند که افکار 
عمومی آمریکا را آرام نگه دارند و عالوه بر این 
در داخــل عراق به گروه هایی که می خواهند 
استقالل رأی داشته باشند فشار بیاورند؛ هدف 

غایی آن ها نیز محور مقاومت است.
به همین دلیل می بینیم که در روزهای اخیر 
رســانه های غربی به دنبال این هســتند که 
نشان دهند آمریکا قصد دارد حمالت بزرگ 
و گسترده ای را علیه مواضع گروه های عراقی و 

به تبع آن ایران انجام بدهد.
اگر عملیات مثل روال قبل به صورت مقطعی 
در عراق انجام شود، ممکن است واکنش های 
جزئی از طرف مقابل در برداشته باشد، اما اگر 
قرار باشد به حریم ایران تجاوزی انجام بگیرد، 
طبیعتاً بی پاســخ نخواهد ماند و پاســخش 
شکننده تر از آن خواهد بود که ایاالت متحده 
و ترامپ با آن ذهن بیمارشان بخواهند آن را 

درک کنند.
در این حالت پاسخ ایران می تواند پیامدهای 
منفی بسیاری برای آن ها چه در داخل آمریکا 
و چه در ســطح بین الملل داشته باشد. ملت 
آمریکا اکنون به قدر کافی در فشــار کرونا و 
کمبودهــای ناشــی از آن قرارگرفته اند و از 
طرف دیگر آمریکا از ســال 2۰۰3 تا 2۰۱4 
شاهد کشته شــدن بیش از 4 هزارو5۰۰ تا 
5هزار ســربازش در عراق بوده اســت. مردم 
آمریــکا فراموش نکردند که عراقی که ارتش 
منسجم، موشک و هواپیما نداشت چه بالیی 

سر آمریکایی ها آوردند.
بــا این تجربه باز هم آمریــکا ایران را تهدید 
می کنــد؛ آن هــم ایرانی که هــم قدرتمند 
است و هم از نظر ژئوپلتیکی در یک منطقه 
حساس با حضور محور مقاومت و گروه های 
همسو می تواند ضربات مهلک تری به آمریکا 

وارد کند.
اما هدف اصلی این تحــرکات قطع ارتباط 
ایران با عــراق و محور مقاومــت به لحاظ 
سیاسی است که بدون شک بهترین مانع در 
مقابل این تحرکات، ارتباط اقتصادی قوی تر 
با کشــورهای محور مقاومت اســت. اگر ما 
بتوانیم ایران، عراق و سوریه را از طریق خط 
راه آهن یا جاده شوسه به هم وصل کنیم، از 
نظر اقتصاد منطقه ای تحول عظیمی اتفاق 

خواهد افتاد.
بریدن پــای ایران از منطقــه طبیعتاً برای 
آمریکایی ها بسیار خوشایند و برای کشورهای 
منطقه مشکل ساز است؛ چراکه ایران حالل 
بسیاری از مشکالت لجستیکی و سیاسی و 
بین المللی، امکاناتی و ... در منطقه اســت و 
محور مقاومت هم می تواند تهدید همیشگی 
و جدی رژیم صهیونیستی که مانند قارچ در 

منطقه روییده است، باشد.

 گروه هشــت نفره ســران دموکــرات در 
کنگره آمریکا در نامــه ای به »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور این کشــور، به او درباره اقدام 
نظامی علیــه ایران یا هر اقــدام دیگری که 
منجر به درگیری شود، هشدار دادند. به نوشته 
وبگاه شبکه »سی.بی.اِس«، این گروه از سران 
کنگره - که گزارش های سطح باالی اطالعاتی 
از دستگاه ها و نهادهای امنیتی آمریکا دریافت 
می کنند - طی نامــه ای در تاریخ 2۷ مارس 
به ترامپ هشــدار دادند که پیش از هر اقدام 
علیه ایران، با کنگره مشورت کند. این نامه که 
به رؤیت شبکه ســی.بی.اِس رسیده، با اشاره 
به گزارش های اخیر در برخی رسانه ها مبنی 
بر آماده شدن پنتاگون برای حمله به برخی 
اهداف در عراق، هشــدار می دهد که دولت 
ترامپ قانوناً موظف است سران کنگره را درباره 

هرگونه تنش زایی نظامی در جریان بگذارد.

  عضو هیئت رئیســه شــورای شهر تهران 
ضمن هشــدار در مورد حضور ۱۱ هزار معتاد 
متجاهر در پایتخت بــه دلیل تعطیلی مراکز 
ماده ۱۶، گفت: بازگشایی این مراکز و قرنطینه 
معتادان جهت پیشگیری از کرونا ضروری است.

  ســفیر ایران در برن با اشــاره به چالش 
مضاعف ایران برای مقابله بــا ویروس کرونا 
به دلیل تحریم هــای ظالمانه آمریکا تصریح 
کرد؛ جمهوری اســالمی به طور مشــروع از 
تمام اعضای ســازمان ملل انتظــار دارد که 
ضمن مخالفت با رویکــرد یکجانبه گرایی از 
محدودیت هــای غیرقانونی، شــرم آور و غیر 

اخالقی آمریکا دوری کنند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

این نوع نامه نگاری 
علنی وزیر بهداشت 
به رئیس جمهور 
که پیش از این 
نیز انجام شده 
بود، حاکی از نبود 
هماهنگی 
در تصمیمات دولت 
و ساز ناکوک 
در آن است

بــــــــرش

کرونا و رونمایی از ماهیت لیبرالیسم
 جهان   اگرچه ما هم مثل شــما دعــا می کنیم هرچه زودتر 
بساط ویروس کرونا جمع شود، اما این یکی دو ماهه که جهان 
گرفتار این ویروس بــود، ماهیت تمدن غربی بیش از هر چیز 
خودش را علنی کرد؛ تا جایی که دولت های مدعی لیبرالیســم 
و مدعی پیشرفت خیلی راحت دست به راهزنی های اقتصادی 
زدند. 2۸اسفند بود که خبر رسید، ایتالیایی ها که فشار رویشان 
زیاد اســت، کشتی حامل محموله الکل طبی و سایر تجهیزات 
پزشکی به ســمت تونس را توقیف و محموله را ضبط کردند. 
فردای آن روز هم خبر رســید که دولت لهستان، یک محموله 
بزرگ حامل صدها هزار بطری محلول ضدعفونی به مقصد نروژ 

را ضبط و مصادره کرده است.
یکی دو روز پیــش از این هم، دولت جمهــوری چک، حدود 
۶۸۰هزار ماســک اهدایی دولت چین به ایتالیا را توقیف کرد. 
تصورش را بکنید، یک کشــور کومونیستی که تازه از شر کرونا 
خالص شــده از آنجا که می داند همه جهان سوار بر یک قایق 

است، محموله کمکی برای ایتالیایی ها می فرستد، اما یک دولت 
اروپایی خیلی راحت این محموله را سرقت می کند؛ چرا که تصور 

می کند می تواند خودش را نجات دهد.
اما این همه اخبار نیست. چند روز پیش خبر رسید که آمریکا 
یک محموله ارسالی به سمت فرانســه را روی باند فرودگاه به 

دوبرابر قیمت خریده و نگذاشــته این محموله به مقصد برسد. 
هرچند چینی ها خیلی سریع دســت به کار شده اند و محموله 
سفارشی دولت فرانسه را هم آماده کرده اند، اما این موجب نشد 
یک بار دیگر ماهیت تمدن غربی را نبینیم. تمدنی که به محض 
رسیدن به بحران زندگی مورچه ای در پیش می گیرد و هرکس 

تالش می کند انبار خودش را پر کند.
همزمان، تحلیلگران سیاســی، تجربه مقابله با کرونا را در اروپا، 
نقطه آغاز فروپاشی واقعی مفهوم »اتحادیه اروپا« می دانند؛چرا 
که این ویروس مفهوم اساسی »همبستگی« بین کشورهای عضو 
اتحادیه نابود کرده است و نمونه عینی آن ایتالیا است که طبق 
گزارش های متعدد، تقریباً هیچ کمکی از کشورهای عضو اتحادیه 
یا از ایاالت متحده دریافت نکرده است، در حالی که کشورهایی 
خارج از اتحادیه چون جمهوری خلق چین و کوبا محموله های 
تجهیزات پزشکی و بهداشتی و تیم های پزشکی به این کشور 

اعزام کرده اند.

 جهان  در حالی که دنیا با قاتل خطرناکی به نام کرونا دســت 
و پنجه نرم می کند، به نظر می رســد دونالد ترامپ که به خاطر 
گستردگی شــیوع این ویروس در آمریکا وضعیت بغرنجی دارد، 
با هدف منحرف کردن افکار عمومی داخلی از ضعف دولتش در 
جلوگیری از انتشار این بیماری نیات شومی در یکی از کشورهای 
خاورمیانه یعنی عراق در سر می پروراند. ایاالت متحده ۱۷ سال 
پس از اشــغال نظامی عراق نه  تنها به اهداف خود دست نیافته، 
بلکه با یک بن بست کامل مواجه و از سوی طیف های مختلف این 
کشــور طرد شده است. طرح آشوب و»بی دولت سازی« نیز که از 
مهرماه در عراق شروع شده، نتوانسته به موفقیت برسد. به همین 
دلیل به نظر می رسد که آمریکا سعی دارد تا توطئه ای دیگر را در 
عراق اجرا کند که بسیاری معتقدند که این کشور چه بسا به دنبال 

کودتا و یا تجزیه عراق باشد. 

 از توطئه علیه حشد الشعبی تا کودتای سیاسی
این موضوعی اســت که گروه های مقاومت هــم به خوبی آن را 
دریافته اند به طوری که »محمد محیی« ســخنگوی گردان های 
حزب اهلل عراق در یک گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد: »تحرکات 
آمریکا و تخلیه چند پایگاه کوچک نظامی در عراق تصادفی و یا 
به دلیل ترس از کرونا نیست، بلکه آمریکا اهداف دیگری را دنبال 
می کند. آمریکا در روزهای اخیر اقدام به تخلیه سه پایگاه نظامی 
خود در عراق )قائم در االنبار، القیاره در جنوب موصل و کی ۱ در 
کرکوک( کرده اســت. پایگاه هایی که نظامیان آمریکایی از آن ها 
خارج شــده اند، کوچکند و آن ها به پایگاه های بزرگ یعنی عین 
االســد در االنبار و حریر در اربیل منتقل شده اند که مفهوم آن 
این است که عقب نشینی آن ها غیرواقعی است و به مثابه استقرار 

دوباره است. 

به نظر می رســد آمریکا در مقطع کنونی دو هدف مهم را دنبال 
می کند؛ نخست روی کار آوردن مهره های مورد نظر خود در عرصه 
سیاسی عراق و حذف سیاستمداران مخالف حضور نظامی آمریکا 
به هر قیمتــی و دیگری اقدام مذبوحانه علیه گروه های مقاومت 
و حشد الشــعبی از طریق نظامی. در همین راستا منابع عراقی 
در چند روز گذشــته از طرح آمریکا بــرای حمله به ۱۰ پایگاه 
حشدالشعبی خبر داده اند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در 
یک گزارش اختصاصی از دستور پنتاگون برای تهیه طرح نظامی 
جهت نابودی کتائب حزب اهلل از ارکان مهم حشدالشعبی عراق 
خبر داده اســت. به گفته نیویورک تایمز، در جریان جلسه روز 
۱۹ مارس در کاخ سفید، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
دستوری برای اجرای چنین طرحی صادر نکرده، اما به پنتاگون 

مجوز داده به تهیه نقشه نظامی برای چنین عملیاتی ادامه دهد.
از ســوی دیگر ایاالت متحده در شــرایط حاضر اهداف سیاسی 
خاصــی را نیز در عراق دنبال می کند. آمریکا از مهرماه ۹۸ طرح 
آشــوب را به راه انداخت تا پروژه بی دولت ســازی را اجرا کند. 
عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر عراق برای جلوگیری از تشدید 

خشــونت ها استعفا داد. در ادامه بیش از 25 گزینه برای نخست 
وزیری مطرح شده اند که به علت کارشکنی های آمریکا و حامیان 
آن موفق نبوده اند. در آخرین مورد برهم صالح رئیس جمهور عراق 
2۷ اسفند ۹۸، عدنان الزرفی از چهره های سیاسی عراق و استاندار 
سابق نجف را مأمور تشکیل کابینه جدید عراق کرده است. الزرفی 
را بسیاری به عنوان یکی از مخالفان حشد الشعبی و از مهره های 
نزدیک به آمریکا معرفی کرده اند. در شرایط کنونی به نظر می رسد 
آمریکا تالش زیادی دارد تا با تهدید و اجرای برخی توطئه ها که 
برخی از آن به کودتای سیاسی تعبیر می کنند، الزرفی را به عنوان 

نخست وزیر عراق منصوب کند. 
در همین حال »محمد البلداوی« نماینده پارلمان عراق از »وجود 
ادله و شواهد« و نیت آمریکا برای نوعی کودتای نظامی در عراق از 
طریق فعال کردن هسته های خاموش گروهک تروریستی داعش 
خبر داد. البته برخی نیز معتقدند که کودتای آمریکا در عراق تنها 
یک فریب و اقدام تبلیغاتی و رسانه ای در راستای فشار به گروه های 
سیاســی این کشــور برای دادن رأی اعتماد به کابینه الزرفی و 
تالشی در راستای ترساندن گروه های مقاومت برای متوقف کردن 
عملیات هایی علیه نیروهای آمریکایی اســت. عده ای نیز اعتقاد 
دارند واشنگتن برای ایجاد جنگ داخلی در عراق تالش می کند 
و در همین راستا نیروهای خود را از برخی پایگاه ها خارج کرد تا 
از واکنش گروه های مقاومت به دور باشــند. در هر حال شرایط 
کنونی عراق به مثابه آرامش قبل از طوفان و آتش زیر خاکســتر 
است. اوضاع این کشور در هفته ها و ماه های آتی آبستن تحوالت 
خطرناکی خواهد بود. اما واضح است با وجود همه توطئه ها، آمریکا 
که تاکنون ۶ تریلیون دالر و 3هزارو5۰۰ نظامی خود را در عراق از 
دست داده است، به طور قطع اکنون نیز شکست خواهد خورد و 
نظامیان آمریکایی خوار و ذلیل مجبور به ترک عراق خواهند شد. 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

نیم میلیون ختم دعای مکارم در یک روز  آستان: دعای »مکارم اخالق« یکی از دعاهای امام زین العابدین)ع( در صحیفه سجادیه است. زائران بارگاه حضرت رضا)ع( که حاال چند هفته ای است که از فیض 
حضور در حرم رضوی محروم مانده اند، تنها در روز میالد امام سجاد)ع( نیم میلیون بار، این دعای شریف را ختم کردند. مهدی شجاع، رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی گفت: در روز میالد این امام همام، 

زائران با شرکت در طرح »یا ضامن آهو« واحد ختم تالوت نور اداره علوم قرانی، 621 هزار و 312 بار این دعای شریف را ختم کردند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در قالب برنامه رادیویی »آقا سالم« انجام شد   

رونمایی از طرح های فرهنگی آستان قدس رضوی 
برای روزهای فاصله گذاری اجتماعی

آســتان: با حضور قائم مقام تولیت 
آســتان قــدس رضــوی از طرح های 
فرهنگی آســتان قدس رضــوی برای 
روزهای فاصله گذاری اجتماعی با عنوان 
»آقا سالم« در یک ویژه برنامه رادیویی با 

همین نام، رونمایی شد.
صبــح دیروز با حضور قائم مقام تولیت 

آســتان قدس رضوی و رئیس سازمان فرهنگی این آستان مقدس از طرح »آقا 
سالم« در استودیو رادیو زیارت واقع در صحن انقالب حرم مطهر، رونمایی شد.

حجت االسالم والمســلمین حجت گنابادی نژاد، رئیس سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی در این آیین که به صورت زنده در قالب ویژه برنامه »آقا ســالم« از 
رادیو زیارت پخش می شد، اظهار کرد: خدمات فرهنگی آستان قدس رضوی پس 
از انقالب در قالب مؤسسه ها و معاونت ها توسعه  یافته است و خوشبختانه امروز 

محتوای آن ها در بستر رسانه ای قابل  ارائه است.
وی افزود: با توجه به محدودیت های حاصل از شیوع ویروس کرونا تولیت آستان 
قدس رضوی تأکید داشتند تا محدودیت های به وجود آمده در خدمات حضوری، 

موجب تعطیلی خدمات فرهنگی آستان قدس رضوی نشود.
گنابادی نژاد بیان کرد: از اواخر ســال گذشــته که اوایل شیوع ویروس کرونا در 
کشور بود برنامه های غیرحضوری با رعایت ضوابط بهداشتی در قالب مأموریت 
مؤسسه ها و مجموعه های آستان قدس رضوی شروع  شده و هم  اکنون بسیاری 

از این فعالیت ها ادامه دارد.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: رویکرد آستان قدس رضوی 
استفاده از ظرفیت حضور مردم در جمع خانواده برای فعالیت های فرهنگی است. 
برنامه »آقا سالم« پنج محور و در واقع پنج پویش دارد که یکی از محورهای آن 
»#مثل_مسجد« است و در این پویش برنامه های معنوی و عبادی اجرا می شود، 
اقامه نماز جماعت در منازل از جمله فعالیت های در نظر گرفته  شــده برای این 

عنوان است.
گنابادی نژاد افزود: در پویش »#به_توان_مهربانی« موضوع انجام صله رحم از طریق 
نرم افزارها و پیام رســان  ها در روزهایی که دید و بازدید حضوری میسر نیست و 
همچنین توجه به امور خیریه و حمایت از محرومان و مســتضعفان در این ایام 
که شغل بسیاری از مردم متوقف  شده است و در سختی هستند، دنبال می شود.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: پویش »#خانه _ات_آباد« برای 
ارتقای روحیه تعاون خانواده ها در ایامی که در خانه باید بمانند در نظر گرفته شده 

است و در آن اعضای خانواده برای انجام امور منزل به یکدیگر کمک می کنند.
وی افزود: ســرفصل »#به _وقت_لبخند« در ایام نیمه شــعبان و سالروز میالد 
حضرت مهدی)عج( اجرا می شود. ارائه شادی مؤمنانه یک نیاز برای محافل ایرانی 
و اسالمی است و به همین منظور در این عنوان ظرفیت های شعرخوانی، مطایبات، 

سرگرمی ها و تفریحات سازنده ارائه می شود.
گنابادی نژاد خاطرنشــان کرد: سرفصل دیگر در طرح »آقا سالم« عنوان »#بهار_

خوان« است که شامل موضوعات کتاب و کتاب خوانی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی نیز پویشی 
را با عنوان »با قرآن در خانه بمانیم« اجرا می کند، افزود: در بستر فضای مجازی، 
حجت االسالم قرائتی در پویش »با قرآن در خانه بمانیم« مباحث تفسیری کوتاهی 
را از ســوره »شــعراء« بیان می کند و آیات این کالم وحی قرائت می شود. در این 
پویش مســابقه ای از مفاهیم این ســوره برای بزرگساالن و مسابقه نقاشی برای 

کودکان برگزار می شود.
گفتنی است، در طرح فرهنگی آقا سالم، مردم می توانند در هر کدام از پویش ها 
با ارســال عکس، فیلم و صوت بــه آدرس REVAGH_RAZAVI@ تا 2۰ 
اردیبهشت همزمان با میالد خجسته امام حسن مجتبی)ع( شرکت کنند و از ۸۸ 
هدیه ویژه و ۸۸۸ هدیه نفیس در نظر گرفته شده نیز بهره مند شوند، ویژه برنامه 
رادیویی »آقا ســالم« نیز از رادیو سراسری زیارت، شرکت کنندگان در طرح »آقا 

سالم« را همراهی می کند.

حجت االسالم والمسلمین سیداحمد خاتمی:
j راه ارتباط روحی و معنوی با امام هشتم 

بسته نیست
آستان/ زهرا دلپذیر: در روایات دینی برای زیارت حرم مطهر معصومین)ع( 
ثواب و برکات زیادی ذکر شــده اســت؛ زیرا زائر با حضور در پیشگاه امام و قرار 
گرفتن در فضای ملکوتی حرم که محل گام نهادن فرشــتگان الهی است، چتر 
حمایت و نســیم لطف امام را با همه وجود احساس می کند و به خدا نزدیک تر 

می شود.
اما اگر به دالیلی حضور در پیشــگاه امامان)ع( امکان پذیر نباشــد از راه دور نیز 
می توان با اظهار ارادت خالصانه و برقراری ارتباط قلبی با امامان معصوم، از برکات 
زیارت آن بزرگواران بهره مند شــد. در این زمینه با حجت االســالم والمسلمین 
سیداحمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت 

تهران به گفت وگو نشسته ایم.

 یکی از آداب عبادی مســلمانان که در روایات به آن توجه و تأکید 
فراوانی شده، زیارت پیشوایان دینی است. مفهوم زیارت چیست و چرا 

در اسالم ناب زیارت ائمه اطهار)ع( اهمیت زیادی دارد؟
ما واژه ای داریم به نام زیارت و واژه ای به نام لقا و مالقات؛ مالقات به معنای ارتباط 
تن ها و بدن هاست، ولی زیارت به معنای ارتباط روح هاست؛ یعنی اینکه جانی با 
جانی سخن می گوید و وقتی انسان در حرم های مطهر حضور پیدا می کند و به 
پیکر معصوم نزدیک تر اســت ارتباط روحی نزدیک تر خواهد شد. برکات زیارت 
بسیار فراوان است. زیارت حرم مطهر امامان معصوم)ع( در حقیقت یک کالس 
برجسته سازندگی و اخالق است. فضای حرمی که جبرئیل در آن گام نهاده، بسیار 
ســازنده است، به خصوص اگر زیارت ما با توجه باشد یعنی توجه داشته باشیم 
که با امام زنده سخن می گوییم: »وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل 
احیاء عند ربهم یرزقون«. به تعبیر اولی امام معصوم، وقتی زائر با این ادبیات وارد 
می شود زیارت برایش سازندگی فراوانی خواهد داشت و تحول عمیق درونی در 
وی پدید می آید؛ راه و مسیر ما راه معصوم می شود و آن اهدنا الصراط المستقیم 
کــه در نمازهایمان می خوانیم با زیارت امام معصــوم)ع( و با رهروی راه امام)ع( 

تحقق پیدا می کند.

 همان طور که اشــاره فرمودید در حرم مطهر امکان ارتباط و اتصال 
قلبی زائر با امام بیشتر است. اگر به دالیلی حضور در پیشگاه امامان)ع( 
امکان پذیر نباشــد از راه دور نیز می توان به ثواب و برکات زیارت آن 

بزرگواران نائل شد؟
بله، اگر آن ارتباط روحی برقرار شود قطعاً برکات زیارت نصیب ما خواهد شد. اگر 
با وجود ارادت و عالقه به حضور در پیشگاه امام، نتوان به حرم ایشان آمد، خالصانه 

ایشان را از راه دور زیارت می کنیم.
برکات زیارت ان شــاءاهلل نصیب ما خواهد شــد. اتفاقاً زیارت از راه دور چون 
همراه با شکستگی دل هست، یقیناً تأثیر خودش را خواهد داشت. در روایات 
ما زیارت از راه دور هم تأکید بایســته دارد. اگر از طریق زیارت نامه هایی مثل 
زیارت جامعه و امین اهلل که خود ائمه)ع( سفارش کرده اند با امام صحبت کنیم 
که چه بهتر، ولی اگر نشــد با هر زبانی که ارتباط روحی با امام برقرار شــود 

تأثیرگذار خواهد بود.

 در این روزها که به دلیل شیوع بیماری و بسته شدن درهای بارگاه 
مطهر امام رضا)ع(، امکان زیارت حضوری میسر نیست، به دوستداران 

آن حضرت چه توصیه ای دارید؟
در صورتی که زیارت حرم امام میسر نشد مثل شرایط کنونی که داریم آن ارتباط 
روحی را می توان از راه دور برقرار کرد و زیارت از راه دور چون همراه با شکستگی 
دل هست یقیناً نتیجه بخش است. موقتاً چند روزی درهای حرم مطهر بسته شده 
ولی راه ارتباط معنوی و روحی با امام بسته نیست. ان شاءاهلل با زیارت از راه دور، با 
امام عزیزمان ارتباط داشته باشیم. امیدواریم به زودی با پایان یافتن حاکمیت این 

ویروس منحوس، بتوانیم از نزدیک حضرت رضا)ع( را زیارت کنیم.

پزشکان و پرستارانی که حین   قدس 
کرونایی  بیماران  به  خدمت رسانی 
مبتال  بیماری  این  به  هم  خودشان 
که  دارند  را  ایثارگرانی  حکم  شده  اند، 
مجروحیت  دچار  جبهه،  مقدم  خط  در 
شده اند. تجلیل از آن  ها، تجلیل از مقام 

ایثارگری است.
تولیت آســتان قدس رضــوی دوازدهم 
فروردیــن مــاه، در تماس هــای تلفنی 
جداگانــه  ای بــا تعدادی از پزشــکان و 
پرســتاران بیمارســتان های مشهد که 
حین خدمت رسانی به بیماران کرونایی 
خــود نیز بــه این بیماری مبتال شــده  
بودنــد، گفت وگــو و از درگاه خداونــد 
متعــال برای ایــن قهرمانان صف مقدم 
مبارزه بــا ویــروس کرونا ســالمت و 

بهبودی مسئلت کرد.
احمــد  والمســلمین  حجت االســالم 
مروی در ایــن تماس های تلفنی ضمن 
جویــا شــدن احــوال این پزشــکان و 
پرستاران مبتال به کرونا و عرض خسته 
نباشــید و خداقــوت بــه کادر درمانی 
امــروز کادر  ابراز کرد:  بیمارســتان ها، 
مخلصانه  کشور  بیمارستان های  درمانی 
و ایثارگرانه در مســیر ســخت و البته 
بــاارزش دفاع از حریم ســالمت جامعه 
قــرار دارند و ثابت قــدم در خط مقدم 
جبهه مبارزه با بیماری کرونا ایستاده اند.

وی ضمن قدردانی و تحسین تالش های 
شــبانه روزی کارکنان بهداشت و درمان 
کشــور در بیمارســتان ها و مواجهه با 
بیماران، روحیه جهاد و ایثار پزشکان و 
پرستاران را ستودنی خواند و اظهار کرد: 
تالش بی دریغ و شبانه روزی پزشکان و 
پرســتاران در بیمارستان ها برای درمان 
بیمــاران مبتال به کرونــا، اجر و پاداش 
بزرگی نزد خداونــد متعال دارد، مزد و 
اجر کار این عزیزان با خدمت در دستگاه 

امام رضا)ع( برابری می کند.

تولیت آستان قدس رضوی کادر درمانی 
کشور را مدافعان سالمت کشور خواند و 
گفت: از جــوار بارگاه منور امام علی بن 
موســی الرضا)ع( نایب الزیاره و دعاگوی 
تمامی پزشــکان و پرســتارانی هستم 
که با روحیــه جهادگرانه و دلســوزانه 

در خــط مقدم مبارزه بــا ویروس کرونا 
بیمارســتان های کشــور مشــغول  در 
خدمت انــد و از درگاه خداونــد منان و 
حضرت رضا)ع( بــرای تمام بیماران به 
ویژه پزشکان و پرستارانی که به واسطه 
خدمت به مردم بیمار شــده اند، شفای 

عاجل و کامل مسئلت دارم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره 
به حضــور دوباره جمعی از پزشــکان، 
پرســتاران و کادر درمانی مبتال شــده 
بــه کرونا پس از بهبــودی در محل کار 
و بیمارســتان ها این روحیه جهادی را 
دفاع  دوران  تداعی کننده حماســه های 

مقدس و افتخارآمیز دانست.
گفتنــی اســت، در ایــن تماس های 
تلفنــی تولیت آســتان قدس رضوی 
با جمعی از رئیســان بیمارســتان ها، 
درمانی  کادر  و  پرستاران  متخصصان، 
مشــهد که به واسطه خدمت به مردم 
بــه بیماری کرونا مبتال شــده بودند، 

کرد. گفت و گو 
از  آســتان قدس رضــوی 
آغازیــن لحظــات اعــالم 
رسمی شیوع ویروس کرونا 
اقدام هایــی را در راســتای 
کمک به نظام بهداشــت و 
درمان کشــور داشته است 
کــه از آن جملــه می توان 
بــه کمــک 35 میلیــارد 
امام  بیمارســتان  به  ریالی 
واردات  مشــهد،  رضــا)ع( 
 ،N۹5 ماسک میلیون  یک 
روزانه 5۰  توزیــع  و  تولید 
هزار عدد ماســک با تأیید 
وزارت بهداشــت، راه اندازی 
خط تولیــد مواد ضدعفونی 

کننده با ظرفیت فــراوری روزانه 3۰ هزار 
لیتر توســط مؤسسه های دارویی رضوی و 
توزیع رایگان در مناطق محروم و حاشــیه 
شهر مشهد، توزیع 5۰ هزار بسته معیشتی 
در حاشــیه شهر مشــهد، اعزام خادمان و 
خادمیاران رضوی به بیمارستان های درگیر 
کرونا در نقاط مختلف کشور و توزیع غذا و 
بسته های متبرک و ایجاد پیوند معنوی با 

حرم مطهر رضوی و... اشاره کرد.

وی ضمن قدردانی و 
تحسین تالش های 

شبانه روزی 
کارکنان بهداشت 

و درمان کشور 
در بیمارستان ها و 
مواجهه با بیماران، 

روحیه جهاد و ایثار 
پزشکان و پرستاران 

را ستودنی خواند

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در تماس های جداگانه با شماری از پزشکان و پرستاران مبتال به کرونا گفت وگو کرد  

ســتون صدای مردم، حــاال تا پایان خداقوت به مدافعان سالمت
روزهای طرح فاصله گذاری اجتماعی و 
بازگشایی بارگاه منور رضوی، می خواهد 
صدای مردمی باشد که برای روزهایی از 
فیض حضور در صحن و سرای ملکوتی 
حضــرت رضا)ع( محــروم مانده اند.  
دلنوشته ها و جمالت کوتاه شما خطاب 
به ســاحت قدس حضــرت رضا)ع( 
می تواند حکم زیارت از راه دور را داشته 
باشد؛ زیارتی که ان شاءاهلل مورد عنایت 

ثامن الحجج قرار خواهد گرفت.

 طرح ابتکاری نذر سالمت 
در شهربابک انجام شد

آستان: نذر سالمت در شهرستان شهربابک 
اســتان کرمان، به همت خادمیاران رضوی 

استان کرمان انجام شد.
به دنبال شــیوع ویروس کرونــا و با هدف 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و بی بضاعت، در 
قالب طرح نذر سالمت ۱۰۰ بسته بهداشتی 
توســط خادمیاران رضوی میان نیازمندان 

شهرستان شهربابک  توزیع شد.   
تعطیلــی بازار و قرنطینــه خانگی موجب 
شده برخی از اقشار ضعیف جامعه به خاطر 
ویروس کرونا دچار مشــکل مالی و کمبود 
درآمــد شــوند، از این رو کانــون مرکزی 
خادمیــاران رضوی شــهربابک، جمعی از 
خیران و با کمک مؤسســه فرهنگی سردار 
شهید حاج علی علویان و هیئت رزمندگان 
اســالم شهرســتان اقدام بــه توزیع اقالم 

بهداشتی در میان نیازمندان کردند.
هر بسته بهداشتی شامل، دستکش، ماسک، 
 ژل ضدعفونــی کننــده دســت و محلول 

ضد عفونی کننده سطوح است.

خادمیاران رضوی به یاری 
سیل زدگان شتافتند

آســتان: خادمیاران رضوی شهرســتان 
جیرفت در کنار بســیجیان اقالم غذایی را 
برای ســیل زدگان زهکلوت بســته بندی و 

ارسال کردند.
با توجــه به بارش هــای اخیــر و طغیان 
رودخانه های فصلی جنوب کرمان، مردمان 
نجیب و شــریف زهکلوت دچار مشکالتی 
شــده اند که خادمیاران رضوی شهرستان 
 جیرفــت از روزهــای نخســت، کمک به

سیل زدگان در کنار سپاهیان و بسیجیانی 
که در حســینیه شــهدا کار بسته بندی و 
ارسال اقالم را انجام می دهند، حضور یافته 

و فعالیت دارند.
همچنین کمک های نقــدی و غیر نقدی 
خادمیاران و خیران شامل هزار روغن یک 
لیتری تحویل سپاه پاسداران شهرستان شد 

تا برای سیل زدگان ارسال شود.
گفتنی اســت، تاکنون 2 هزار بسته شامل 
حبوبــات، روغــن، مــواد شــوینده، مواد 
بهداشــتی، آرد، پتو، موکت به سیل زدگان 
ریگان و زهکلوت ارسال شده و 4 هزار بسته 
دیگر شــامل لوازم خانگی، پتو و موکت نیز 

برای بسته بندی در دست اقدام است.

توزیع 700 پرس غذای 
متبرک در بیمارستان های 

استان مازندران
آســتان: به همــت دفتــر نمایندگی 
آســتان قدس رضــوی مازنــدران و در 
قالب طرح نسیم مهر رضوی ۷۰۰ پرس 
غــذای متبــرک، ۱2 فروردیــن ماه، در 
توزیع  مازندران  اســتان  بیمارستان های 
شــد. در نخســتین روز از اجرای طرح 
نسیم مهر رضوی استان مازندران، ۷۰۰ 
پرس غــذای گرم و 5۰۰ بســته نبات و 
نمــک تبرکی حرم مطهر رضوی، در بین 
بیماران کرونایی و مدافعان ســالمت در 

بیمارستان ها توزیع شد.
کاروان مهــر رضــوی با هــدف تجلیل و 
قدردانی از پزشــکان و پرستاران به عنوان 
مدافعان سالمت و عیادت از بیماران درگیر 
بــا ویــروس کرونا و همچنیــن تجلیل از 
خانواده های شــهدای مدافع سالمت به دو 
بیمارستان امام خمینی)ره( و والیت مرکز 
استان مازندران رفته و با ذکر صلوات خاصه 
امام رضا)ع( و مداحی توســط ذاکران اهل 
بیت)ع( دل ها را روانه صحن و سرای بارگاه 

منور رضوی کردند.
در این مراســم خادمیاران رضوی، ضمن 
قدردانی از مجاهدت ها و تالش شبانه روزی 
و بی وقفه و خســتگی ناپذیر پزشــکان و 
پرستاران، با بیماران درگیر با ویروس کرونا 
دیدار کردند و شفای عاجل را برای آنان از 

خداوند متعال مسئلت کردند.

به ما پیامک بزنید 
30007372773000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

  سامانه پیامکی صفحه آستانسامانه پیامکی صفحه آستان  

تازه ترین اقدام های آستان قدس رضوی در جبهه مبارزه با کرونا 
 آستان   مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی از ورود دومین 
محموله ماسک های N۹5 توسط آستان قدس به کشور و تأمین 
3۷۰ هزار ماســک مورد نیاز بیمارستان های کشور، به عنوان 
تازه  ترین فعالیت های این آســتان، در کمک رسانی به مقابله با 

کرونا یاد کرد.
 N۹5 سیدرضا فاطمی امین گفت: دومین محموله ماسک های
در اختیار دانشــگاه های علوم پزشکی اســتان های مازندران، 
گلستان و خراسان شمالی قرار گرفت که این محموله 3۷۰ هزار 
عددی شامل 2۰۰ هزار عدد ماسک KN۹5 و ۱۷۰ هزار عدد 
N۹5 ویژه آی سی یو است که از کشورهای چین، هند و ترکیه 

خریداری شده است.
وی ادامــه داد: این محموله هفتم ماه جــاری از فرودگاه امام 

خمینی)ره( ترخیص و هم اکنون نیز توزیع شده است.
مدیر عامل ســازمان اقتصادی رضوی با تأکید بر اینکه تمامی 
ماسک های مذکور دارای مجوز از اداره تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور هستند، تصریح کرد: 
عالوه بر این، همه ماســک ها مورد تأیید تمامی دانشــگاه ها و 

بیمارستان های دریافت کننده بوده است.
وی با اشاره به واردات محموله های پزشکی برای مقابله با ویروس 
کرونا با پایین ترین قیمت توسط شرکت مدیریت زنجیره تأمین 
رضوی خاطرنشان کرد: این شرکت در روند تهیه و خرید تمامی 

اقالم مبارزه بــا کرونا، تا به امروز حتی از یک دالر ارز دولتی و 
نیمایی اســتفاده نکرده و این مبلغ را از محل ارزهای حاصل از 

صادرات محصوالت خود تأمین کرده است.
فاطمی امین ادامه داد: از جمله دشواری های این امر، تعطیلی 
بانک ها و صرافی های ایران، دبی و چین بوده که روند انتقال ارز 
را با دشــواری روبه رو کرده؛ با این حال خوشبختانه با فعالیت 
شبانه روزی شــرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی، این مهم 

محقق شده است.
وی اضافه کــرد: عالوه بر این، با توجه به اخالل به وجود آمده 
در مســیرهای حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی در جهان 
به خاطر ویروس کرونا، به دشــواری مســیرهای جدیدی پیدا 

کرده ایم و توانســتیم محموله ها را از مسیرهای هند، ترکیه و 
چین انتقال دهیم.

 N95 تأمین یک میلیون و 200 هزار ماسک 
بیمارستان های کشور

 N۹5 فاطمی امین از ترخیص و توزیع محموله سوم ماسک های
تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: محموله سوم شامل 35۰ 
هزار عدد ماســک N۹5 است که هم اکنون از گوانگجو چین 
خریداری شــده و در پرواز چهارشنبه به ایران منتقل می شود. 
با ایــن محموله در مجموع یک میلیون و 2۰۰ هزار ماســک 

بیمارستانی خریده و به ایران وارد کرده ایم.
وی ویژگی هــای این کار را خرید کاال به پایین ترین قیمت 
معرفــی و ابراز کرد: در واردات این محموله ها یک دالر ارز 
دولتی و نیمایی اســتفاده نشده و کامل از ارزهای حاصل 
از صادرات محصوالت آســتان قدس رضوی استفاده شده 

است.
مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی گفت: شرکت زنجیره تأمین 
رضوی درصدد است در مرحله بعد دستگاه و خط تولید ماسک 
N۹5 را وارد کند که در مرحله بررسی و برنامه ریزی است، در 
صورت تحقق این امر نیاز کشــور به واردات این ماسک بسیار 

کاهش خواهد یافت.

گزارش خبری
مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی تشریح کرد

خبر

تولیت آستان قدس رضوی شهادت سردار سلگی را تسلیت گفت
آستان: تولیت آستان قدس رضوی در 
پیامی شهادت جانباز سردار حاج میرزا 
محمد سلگی را تبریک و تسلیت گفت.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
شهادت جانباز سردار حاج میرزا محمد 
سلگی از پیشکسوتان هشت سال دفاع 

مقدس را تبریک و تسلیت گفت.
در متن پیام تولیت آستان قدس رضوی 

آمده است:
وصال عاشقانه جانباز شهید »سردار حاج 
میرزا محمد سلگی« از فرماندهان هشت 
ســال دفاع مقدس که پــس از تحمل 
ســال ها رنج و ســختی ایام جانبازی، 
مشتاق دیدار با همرزمان شهیدش بود 

گوارای وجود پاکش باد.

توفیق خدمت در آســتان سراســر نور 
حضــرت شمس الشــموس علــی بن 
موســی الرضا)ع( از افتخاراتی بود که با 
عنایت امام رئوف شامل حال این سردار 

شجاع و عزیز ما شده بود.
این جانب از جوار مضجع شریف رضوی، 
شهادت این ســردار بزرگ را به محضر 
رهبر معظم انقالب اســالمی، خانواده 
گرامــی، همرزمان، مردم شــهیدپرور 
دارالمؤمنین همدان و به همه دلدادگان 
خط نوراني خدمت در محضر حضرت 
ثامن الحجج)ع( تبریک و تسلیت عرض 
می کنم و برای آن ســردار آسمانی علو 
درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و 

اجر جزیل مسئلت دارم.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خبر

گفت و گو

 شنبه 16 فروردین  1399 10 شعبان 1441 4 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9212

عیادت با عطر زیارت
نسیم مهر رضوی در بیمارستان های کشور پیچید

قاب رضوی

قدس: نسیم مهر رضوی این روزها همه بیمارستان های 
کشــور را مملو از عطر زیارت کرده است. زیارتی که 
این بار به لطف ساحت قدسی حضرت رضا)ع( بی رنج 
این روزها  سفر فراهم شده است. خادمیاران رضوی 
به  را  بارگاه قدســی حضرت رضا)ع(  پرچم متبرک 
بالین بیمارانی می برند که با رنج بیماری دست و پنجه 

نرم می کنند. 
بیماران و کادر پزشــکی بیمارستان  ها این روزها در 
خنکای »نسیم مهر رضوی« بر سفره پرتنعم حضرت 

رضا)ع( هم میهمان می شوند. 

وی
ض

س ر
عک
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کرونا بهانه جدید اخراج کارگران شده است   تسنیم: هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه تعدادی از کارگران به بهانه کرونا اخراج شدند، گفت: اگر قرار است شعار 
سال تحقق یابد، سود کارخانه اول باید به کارگر برسد. در حال حاضر کارفرمایان به بهانه های مختلف کارگران خود را اخراج کرده اند.دولت باید به این مسئله توجه کند که کارگری که در منزل بنشیند از کجا می تواند 

معیشت خانواده خود را تأمین کند؟ کارفرمایان از این مسئله سوءاستفاده کردند و تعداد زیادی از کارگران خود را به بهانه های مختلف اخراج کردند. 

نقدی بر افسانه کارآمدی دولت حداقلی  
یکی از گزاره های رایج در فضای اقتصادی کشــور که بارها توســط مسئوالن از 
جناح ها و گرایش های مختلف سیاســی تکرار می شــود و بعضاً به عنوان تنها 
نسخه مؤثر برای اقتصاد ایران تجویز می شــود، گزاره دولت حداقلی و ضرورت 
کوچک سازی دولت برای اصالح نظام حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با 
داده های آماری اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاست های پیاده شده در 

کشورهای مختلف همخوانی ندارد.
مهم ترین شاخصی که نشان دهنده بزرگی بخش عمومی )به معنای کل حاکمیت 
و نه فقط قوه اجرایی( اســت نسبت اشتغال بخش عمومی از کل اشتغال کشور 
است. چین به عنوان کشوری که طوالنی ترین رشد مستمر اقتصادی را در جهان 
داشته اســت با نســبت 5۰درصد بزرگ ترین بخش عمومی را در جهان دارد. 
همچنین بســیاری از دولت هایی که به لحاظ رفاه اقتصادی در زمره دولت های 
موفق محسوب شده و معروف به دولت های رفاه هستند مانند نروژ )3۷ درصد(، 
ســنگاپور )32 درصــد( و دانمارک )3۱ درصد( نیز از جمله کشــورهای دارای 
دولت های بزرگ در قیاس با بقیه کشــورهای دنیا هســتند. این در حالی است 
که ایران بر خالف تصور رایج با برخورداری از نســبت ۱۸ درصد در این شاخص 
از لحاظ اندازه دولت در میانه کشــورهای جهان قرار داشــته و حتی از بعضی 
کشورهای دارای اقتصاد لیبرال مانند فرانسه )2۸ درصد( و انگلستان )2۱ درصد( 

نیز دولت کوچک تری دارد.
در واقع کمتر تجربه خصوصی سازی مستقیم موفقی در دنیا وجود داشته است 
و تجربیات برخی کشورها در خصوصی سازی مانند روسیه و آرژانتین با کاهش 
تولید ملی و ایجاد تورم قابل توجه کشــور را تا آســتانه ورشکستگی نیز پیش 
برده است و آنان را وادار به تجربه معکوس و ملی کردن مجدد بنگاه های بزرگ 
اقتصادی کرده است. از ســوی دیگر منشأ بزرگ ترین بحران های تاریخ اقتصاد 
جهان یعنی بحران اقتصادی دهه ۱۹3۰ و بحران سال های 2۰۰۷ و 2۰۰۸ نیز در 
کشورهای پیاده کننده سیاست دولت کوچک و دارای نظام اقتصاد بازار آزاد بوده 
اســت. عالوه بر شواهد مختلف بر ناکارآمدی کوچک سازی دولت در ایجاد رشد 
اقتصادی، تجربیات پیاده سازی خصوصی سازی در کشورهایی مانند انگلستان، 
آمریکا، ژاپن و ایتالیا در دهه ۸۰ نشان داده است افزایش قابل توجه فاصله طبقاتی 
و توزیع نامتناسب درآمد نیز از دیگر پیامدهای تفکیک ناپذیر کوچک سازی دولت 

بوده است.
این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی مانند چین و ویتنام در اصالح نظام 
اقتصادی نشان داده است که اصالح نظام راهبری بنگاه های دولتی از طریق از بین 
بردن قوانین دست و پا گیر در آن، ایجاد فضای رقابتی سالم بین بخش دولتی و 
خصوصی و رفع انحصار بخش دولتی نقش کلیدی در رقابت پذیر کردن اقتصاد 
ملی داشته است. در این اقتصادها بخش دولتی نه تنها مانع رشد بخش خصوصی 
نشده است که بسیاری از بنگاه های موفق خصوصی از دل بخش عمومی اقتصاد 

ایجاد شده اند.
در ایران نیز تجربه کنونی خصوصی سازی نشان دهنده ورشکستگی، تعطیلی یا 
تضعیف جدی اغلب بنگاه هایی است که به سرمایه داران بخش خصوصی واگذار 
شده اســت و اتفاقاً اغلب تجربیات اقتصادی موفق خصوصی سازی در واگذاری 
بنگاه های دولتی به بخش معروف به خصولتی ها و تعاونی های سهام عدالت است 
)به عنوان مثال میانگین سوددهی بنگاه های واگذار شده از طریق سهام عدالت در 

پنج سال اول واگذاری بیشتر از میانگین سوددهی بورس بوده است(.
در واقع بر خالف تصور رایج و تبلیغات رســانه ها ضرورت کوچک کردن دولت 
از طریــق خصوصی ســازی نه تنها اصلی مســلم و نظریه ای بالمنازع نیســت 
و کارآمــدی دولت نه تنها رابطه معناداری با کوچک تر بــودن آن ندارد که در 
بسیاری از مواقع عکس این رابطه نیز صادق است و آنچه کارآمدی حضور دولت 
در حوزه هــای مختلف را تعیین می کند برخــورداری از نظام راهبری صحیح و 
حضور در بخش های الزم و مؤثر به جای تبدیل شدن به رقیب انحصارگر بخش 
خصوصی است. در واقع بخش عمومی برای تأثیرگذاری در ایجاد اقتصادی قوی 
و رقابت پذیر می بایست در دو نقش پوشش دهنده نیازهای اساسی مردم )مانند 
سالمت و آموزش( و جبران کننده نقصان های بازار )از طریق حضور در بخش هایی 
که بخش خصوصی به دلیل عواملی مانند ریسک باال یا نوظهور بودن و... انگیزه 

کافی برای حضور ندارد یا عملکرد کارآمدی ندارد( ایفای نقش کند.

 بازگرداندن 91 میلیارد تومان پول بلیت قطار
 به مسافران

فارس: ســعید رســولی، معاون وزیر 
شــرکت  گفــت:  شهرســازی  و  راه 
راه آهــن جمهــوری اســالمی ایران 
همه پروتکل هــای مورد تأکید وزارت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشــت، 
را در مــورد مقابله با کرونا اجرا کرده 
است و به شــرکت های ریلی نیز الزام 
شد که همه این پروتکل ها پیاده شود پس از شیوع ویروس کرونا و با دستور 
وزیر راه و شهرســازی مبنی بر اســترداد وجه کامل بلیت به مسافرانی که 
قصد کنسل کردن ســفر خود را دارند موضوع استرداد بلیت در دستور کار 
قرار گرفت و شــرکت های ریلی همکاری مناسبی کردند و کل وجه بلیت به 
مســافران مسترد شد. در این باره تاکنون بیش از ۹۱ میلیارد تومان پول به 
مردم و مســافران برگردانده شده است.  حدود ۹۸۰ هزار بلیت قطار در این 

مدت استرداد شد.

 جزئیات دستورعمل اختصاص کارت اعتباری
 به اقشار آسیب پذیر

تســنیم: بر اســاس مصوبه هیئت دولت با هدف حمایت از کســب وکارهای 
آسیب دیده از کرونا؛ کارت های اعتباری در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی 
از شــیوع کرونا براساس دســتورعمل ابالغی معاون اول رئیس جمهور به اقشار 
آســیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکســی، اتوبوس، مینی بوس و 
کرایه های بین شــهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف 4 میلیون خانوار 

به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می گیرد.
بانک های عامل همان بانک واریزکننده یارانه افراد بوده و موظفند 4۸ ساعت پس از 
اعالم وزارت کار، به ترتیب اعتبار یک میلیون تومانی را در کارت خانوارهای یکنفره 
و 2میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یکنفره فاقد درآمد ثابت منظور کنند.

بازپرداخت در مدت 2۷ ماه که سه ماه آن تنفس است صورت می گیرد و ۸ درصد 
از سود ۱2درصدی آن توسط دولت به بانک ها پرداخت می شود.

مشــموالن نیازی به مراجعه به بانک ها ندارند و بانک ها با اخذ تعهد الکترونیک 
می توانند اقساط را از یارانه و کمک هزینه معیشتی افراد کسر کنند. دارا بودن چک 

برگشتی و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیالت نمی شود.

 پاالیش 819 هزار متقاضی طرح ملی مسکن 
پس از رفع بحران کرونا

تسنیم: معاون وزیر راه از آغاز پاالیش 
متقاضیان اینترنتی طرح ملی مســکن 
خبــر داد و گفت:  پاالیــش متقاضیان 
ثبت نامی با پیامک نیز پس از رفع بحران 

کرونا آغاز می شود.
محمود محمودزاده با یادآوری اینکه پس 
از شــیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸، 
نام نویســی مرحله دوم به دو روش اینترنتی و پیامکی انجام شد، اظهار کرد:  بر 
این اساس 542 هزار و 4۰۹ نفر از طریق سامانه اینترنتی و ۸۱۹ هزار و ۷3۹ نفر 
به صورت پیامکی در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند. وی با بیان اینکه پاالیش 
ثبت نام کنندگان اینترنتی آغاز شده است،  ادامه داد: افرادی که از طریق پیامک 
ثبت نام کردند پس از بهبود وضعیت بهداشــتی و رفــع بحران کرونا، فراخوان 
می شــوند تا اطالعات الزم را بارگذاری کننــد و پس از آن پاالیش اطالعات آن 

عده نیز انجام می شود. 
وی تصریح کرد: با عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه، بالفاصله تکمیل ثبت نام 
متقاضیان پیامکی و پاالیش آن ها انجام و نتایج قطعی ثبت نام شدگان طرح اقدام 

ملی مسکن اعالم خواهد شد.

 اقتصاد/ زهرا طوسی   هر چند رهبر انقالب 
در پیــام آغاز ســال تالش های انجام شــده در 
رســیدن به اهداف رونق را ستودند، اما با ارزیابی 
میزان پیشرفت شعار رونق تولید، حجم تولیدات 
را برای اقتصاد ایران را ناکافی دانستند و افزودند: 
برای محسوس شدن فعالیت ها در زندگی مردم 
نیاز است، حجم تولیدات تا ۱۰ برابر شرایط سال 
۱3۹۸ افزایش یابد و تولید به جایی برسد که در 

زندگی مردم اثر بگذارد.
آمارها نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی ایران از 
سال ۱3۸۷ به این سو با نوسان باال و شتاب پایین 
مواجه شــده و نرخ تورم ایــران به طور میانگین 
دست کم چهار برابر نرخ تورم متوسط جهان بوده 
است. عالوه بر این شــاخص هایی مثل اشتغال، 
سرمایه گذاری و صادرات نیز با سطح انتظارات و 

نیازهای جامعه مطابق نیست.
این روزها عالوه بر تأثیر منفی و تخریبی تحریم 
اقتصادی، شاهد یورش دهشتناک ویروس کرونا 
بر کســب و کارها و اقتصاد خانواده ها هســتیم. 
آمارهای در دسترس نشان می دهد رقمی نزدیک 
به ۱5میلیون از 24 میلیون شغل موجود در ایران 
را شغل های خرد به معنای شغل های خانوادگی 
تشکیل می دهند که در معرض اپیدمی ویروس 
کرونا بــا تهدید مواجه هســتند. مجموعه این 
شرایط موجب شده است مقام معظم رهبری در 
نام گذاری امسال باز هم اولویت را به تولید بدهند 
و از همه مدیران، سیاســت گذاران و شهروندان 
خواســته اند راه برای جهش تولید هموار شــود. 
جهش اما به گفته کارشناسان، فوریتی است که 
با حداکثر قدرت ایجاد می شــود. جهش؛ چابک، 
قابل کنترل و میانبر اســت و در صورت انحراف 
خاصیت خودترمیمی دارد، حال پرسش اینجاست 

که جهش تولید چگونه عملیاتی می شود.

 مالیات، ابزار رونق تولید
 و تسهیل سرمایه گذاری

فرهاد دژپســند، وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی معتقد 
اســت که تحقــق جهش 
تولیــد در چارچــوب پنج 
محور تأمین مالی، تقویت 
سرمایه گذاری، توســعه تجارت خارجی، بهبود 
محیط کسب و کار و انضباط مالی و مولدسازی 
دارایی های دولت جای می گیرد. به گفته دژپسند 
نظام هــای بانکی، بیمه ای و گمرکــی را باید در 
خدمت تولید و تجارت درآوریم و نظام مالیاتی را 
با همین نگاه بازآرایــی کنیم.وی تأکید دارد که 
مالیات با وجود اینکه باید در ســال جاری نقش 
اساسی در تأمین مالی کشــور ایفا کند، در این 
زمینه باید ابزاری برای تسهیل سرمایه گذاری و 
رونق تولید باشد. گمرک هم به علت نقش بسزایی 
که در تجــارت خارجی دارد بایــد ابزاری برای 
ســهولت صادرات کاالهای غیرنفتــی و واردات 
کاالهای اساسی، ســرمایه ای و مواد اولیه که در 

داخل تولید نمی شود، باشد.
نقش بخش خصوصی در رسیدن به جهش تولید 
به گفته وزیر اقتصــاد، برای جهش تولید دولت 
یکســری وظایف دارد و فعاالن اقتصادی و مردم 
هم وظایفی دارند. دولت در وهله نخست باید با 
ایجاد قوانین در محیط کسب وکار، شرایط را برای 

سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت تولید و ایجاد 
فرهنگ مصرف در راســتای جهش تولید فراهم 

کند. 
وی بــا بیــان اینکه بخش خصوصــی و فعاالن 
اقتصادی باید از این فرصت طالیی استفاده کنند 
و گام های اساســی در راستای ساماندهی تولید 
بردارند، می گوید: اکنون صــادرات برای فعاالن 
اقتصادی به صرفه است و واردات به صرفه نیست. 
باید بتوانیم با بهبود کیفیت، تولید و دستیابی به 
مزیت نسبی در صادرات، نیاز به واردات را کاهش 

دهیم.
دژپســند می گوید: برای تحقق شعار امسال باید 
از مردم بخواهیم که مصــرف تولیدات داخل را 
ترجیح بدهنــد و از تولیدکنندگان این انتظار را 
داریم که با بهبود کیفیت و مناسب سازی قیمت 
شــرایط را برای تحقق این شعار فراهم کنند. به 
گفته وی، مصرف تولیدات داخلی از سوی مردم، 
بهبود کیفیت و قیمت مناسب محصوالت تولیدی 

در کنار هم می تواند این شعار را عملیاتی کند.

 ضرورت تحریک تقاضا با دیپلماسی اقتصادی
عبــاس تابش، معاون وزیر اقتصاد نیز بر این باور 
اســت که جهش تولید مستلزم ایجاد بسترهای 
الزم برای تحریک تقاضــا در بازارهای داخلی و 
خارجی اســت.طبق آنچه تابش می گوید برای 
تحریک تقاضای بازار مصرف داخلی توجه به چند 
نکته از قبیل تأکید بر مدیریت واردات، جلوگیری 
از واردات کاالهای مشــابه ساخت داخل، مبارزه 
با قاچاق کاال و... بســیار ضروری اســت. جدا از 
این، تولیدکنندگان هم بایستی با تولید کاالهای 
استاندارد و کیفی ضریب بازارپسندی محصوالت 

ساخت داخل را به شدت افزایش دهند.
بــه گفته وی، برای توســعه بازارهــای خارجی 
بایــد گام های بلندی به ســمت تولید کاالهای 
صادرات محور برداشــت در ضمن می بایست از 
ظرفیت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای 

توسعه صادرات به بهترین وجه بهره برد.

 زیرساخت های قانون گذاری مشکلی ندارد
رحیم زارع، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس می گوید: 
زمانی که رهبری فرمودند 
جهش تولید، یعنی به توان 
باشیم،  داشته  نگاه  داخلی 
در بحث حمایت از کاالی ایرانی در بهار ۹۸ قانون 
حداکثــر اســتفاده از تولیــد داخــل اصالح و 
بخش هایــی به آن اضافه شــد. بایــد گفت که 
زیرســاخت های قانون گــذاری مشــکلی ندارد 
متأسفانه در بحث اجرا معطل می مانیم و از طرفی 
یکی از مؤلفه ها برای جهش تولید، تصمیم گیری 
است و باید شرایط تصمیم گیری اصالح شود. زارع 
می گوید که مجلس باید در بحث نظارت فعالیت 

کند و پای کار بیاید. 
مجلس به دنبال قوانین نــرود هر قانونی که در 
رابطــه با تولید نیاز بــود را اصالح کردیم. تولید 
کشور باید به مرحله ای برسد که کیفیت، قیمت و 
مطلوبیت مورد نظر مصرف کننده را دارا باشد. در 
خاورمیانه بازار خوبی در بین همسایگان داریم و 
باید در راستای این شعار و در ادامه مسیر، حرکت 

کنیم تا موفق شویم.

 طوالنی شدن فرایند تولید کشور
 با کاغذ بازی 

محمدعلی وکیلی، نماینده 
مــردم تهــران در مجلس 
مناسبی  فرصت  را  تحریم 
برای رونق و جهش تولید 
داخلــی می داند، اما بر این 
باور است که کاغذبازی ها و دیوان ساالری موجود 

بهره برداری از این فرصت را محدود کرده است.
وی معتقد است که کاغذبازی در مسیر فعالیت 
تولیدی در کشــور بسیار اســت و ما با انباشت 
کاغذبازی در این زمینه روبه رو هستیم. به طوری 
که فرایند رسیدن به تولید از مبدأ تا شروع تولید 
را طوالنی کرده و میانگین دو سال طول می کشد 
در حالی که توسعه ظرفیت تولیدی کشور نباید 

زمانبر باشد و با مانع روبه رو شود.
وکیلــی می گویــد: متولی صنعــت و تولید در 
کشور مشخص است، اما متولی مجوزها نامعلوم 
و نامشــخص است و دســتگاه های مختلف در 
این امر دخیل هســتند به طوری که بر سر راه 
تولید هفتاد خــان ایجاد کرده انــد؛ برای مثال 
وزارت صمــت مجوز می دهد اما متقاضی باید از 
سازمان های منابع طبیعی، محیط زیست، تأمین 
اجتماعی و... نیز بگذرد و با ارائه مجوز از ســوی 
یک دستگاه، همچنان فرایند کاغذبازی ادامه دارد 
و ده ها سازمان و دستگاه سر راه تولیدکننده قرار 

می گیرند.

 جهش تولید به معنای جهش ارزش افزوده
حسین سالح ورزی، نایب 
ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
می گوید: واقعیت این است 
که توانایــی و دانایی نهاد 
دولت برای پوشاندن لباس 
عمل به این شعار به شدت زیر ضرب قرار دارد و 
باید از سوی نهادهای گوناگون حاکمیت تقویت 
شود. دولت باید در شرایطی قرار گیرد که با عبور 
از خشکسالی مالی بتواند طرح های بزرگ عمرانی 
و زیربنایــی را آماده اجرا کند تا تولید به حرکت 
درآید. از ســوی دیگر با توجه بــه نرخ کاهنده 
ســرمایه گذاری درایــران بــه دلیــل ضعــف 

ســرمایه گذاران داخلی و غیبت سرمایه گذاران 
خارجی، ظرفیت های تازه ای برای تولید به وجود 
نیامده اســت. از نظر سالح ورزی، کاهش قدرت 
خرید شــهروندان و نیز ضعف در ســاختارهای 
صادراتی راه را در این مسیر نیز هموار نکرده است 
تا تولید برای بــازار داخلی و یا بازارهای خارجی 
جهش داشته باشد. نکته بسیار بااهمیت این است 
که در معنای تولید نوعی نگاه سنتی نهفته شده 
است که دامنه فعالیت اقتصادی را تنگ می کند. 
در نگاه سنتی، تولید به فعالیت هایی گفته می شود 
که تنها منجر به بدست آمدن کاال یا محصوالتی 
در کارخانه هــا یا مزرعه ها و باغ ها شــود. این در 
حالی اســت بایــد دامنه تولیــد و فعالیت های 
اقتصــادی را با توجه بــه ارزش افزوده اقتصادی 
گسترش داد و از تعریف ها و چارچوب های قدیمی 
عبور کرد.وی تأکید می کند: ایران در جایی از کره 
زمین واقع شده است و در شرایطی قرار دارد که 
داد و ســتد کاال و خدمات در بــازار داخل و در 
بازارهای خارجی می تواند ارزش افزوده ایجاد کند 
و تولیــد ناخالص داخلی را افزایــش و فایده آن 
نصیب کل جامعه شود. اگر این واقعیت در ذهنیت 
سیاست گذاران و سیاست ورزان قرار گیرد آن گاه 
از محدوده های تنــگ و تاریک عبور می کنیم و 
جهش تولید به معنای جهش ارزش افزوده امکان 

تحقق بیشتری پیدا می کند.

 تحقق جهش تولید
 با کارگاه های کوچک و خانگی 

کارشناس  عالی،  فرشــاد 
اقتصادی نیز می گوید: اگر 
قرار باشــد جهشی صورت 
بگیرد کارهــا باید مردمی 
دنبال شود. هر جای ایران را 
نگاه کنیــم، با تجمعــی از بنگاه های کوچک و 
متوسطی که در یک منطقه خاص شکل گرفته 
باشند مواجه می شویم، هزاران کارگاه در شهرهای 
مختلف با توجه به ظرفیت های منطقه ای موجود 
می توانند به این مســئله ورود کنند. با داشــتن 
چنین ظرفیت پوپایی که متناســب با ساختار 
کشــور ماســت چرا بودجه های کالن را باید به 
کارخانه های ثابت، هزینه ساز و ناکارآمد مبتنی بر 

تفکر سرمایه داری تزریق کنیم.
عالی تأکید می کند: راهبرد شبکه سازی واحدهای 
کوچک و متوسط در قالب زنجیره های اقتصادی 
منطقه ای برای کشــور ما بسیار جواب می دهد. 
اگر به سمت توانمندسازی و توسعه زنجیره های 
اقتصادی در روستاها برویم، اوالً این راهبرد با آن 
درون زایی که در اقتصاد مقاومتی گفته شده است 
سازگار است، ثانیاً متکی به مردم است. اما ما به 
سمت استفاده از این ظرفیت نمی رویم؛ چرا که 
نگاه ما به تولید دانشگاهی است و میدانی نیست و 
برنامه ریزان بر پایه واقعیت ها و ظرفیت های موجود 
زندگی مردم و اقتصاد کشور برنامه ریزی نمی کنند. 
ببینید در یک شهر به نام ممقان همه مردم شاغل 
هستند و بیکاری نزدیک به صفر است، مردم در 
کارگاه های کوچک و خانگی زنجیره به هم پیوسته 
تولید نخودچی از جمله تهیه مواد خام، حمل و 
نقل، پاک کردن، فراوری، بسته بندی و فروش را 
تشکیل داده و از ثروت حاصله بهره مند می شوند. 
آنها 4۰ درصد نخودچی هایشان را در بازار آجیل 
ایران می فروشــند و ۶۰ درصد باقیمانده را صادر 
می کنند. کارگاه های فراوری نخود در ممقان به 
صورت خانوادگی اداره می شود، می شود گفت این 
شــهر پایتخت نخودچی جهان است. مردم بین 
خودشان تعاونی توزیع ایجاد کردند و ۱5۰ هزار 
تن تولید و صادرات به ۱5 کشور جهان دارند؛ این 
الگو را اگر در کشور تقلید کنیم چه اتفاقی می افتد، 
هر روستایی ظرفیت خودش را دارد ولی متأسفانه 
این روزها مثالً یک الگوی بومگردی و گردشگری 
را می خواهند در تمام کشور پیاده کنند. در حالی 
که قرار نیســت در تمام روســتاها با یک روش 
یکسان برای درآمدزایی برنامه ریزی کرد. در یک 
روستا باید صنایع تبدیلی فعال شود، در دیگری 
کاشی و ســفال، یکی خیارشور و دیگری مبل و 
منبت، به این شکل حتی همان گردشگری هم 
در پناه همین فعالیت خوشه های اقتصادی خاص 
در روستاها، معنای درست تری پیدا می کند. باید 
تأکید کنم که کاهش تصدیگری و تمرکززدایی 
و تقســیم کار اقتصــاد در کارگاه های کوچک، 
تاب آوری کشور را در مقابل تهدیدها باال می رود و 
در جای جای کشور و در دل تک تک خانه های 
روستایی می شود شکوفایی اقتصاد را شاهد بود.

تحقق شعار امسال نیازمند طراحی های جدید اقتصادی است 

جهش تولید با شبکه سازی واحدهای  کوچک مردمی
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  از تمامی فرصت های اقتصادی چگونه می توان به نفع رونق و جهش تولید اقتصادی استفاده کرد؟

فرصت ایران در پساکرونا
گزارش

 ساحل عباسی   در شرایط اقتصادی که جامعه 
به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا و تبعات ویروس 
کرونا دچار رکود مضاعفی شده به نظر می رسد 
از  بیشتر  هر چه  استفاده  برای  فرصت جدیدی 
اجتماعی کشور  و  اقتصادی، علمی  ظرفیت های 
نشان می دهد  تاریخی  تجربه  است.  فراهم شده 
اروپا پس از شیوع بیماری طاعون شاهد تحوالت 
اقتصادی بزرگی در حوزه های مختلف بود. ویروس 
کرونا می تواند بستری برای جهش اقتصادی ما با 
یادآوری ظرفیت های مغفول مانده کشور باشد، از 
این منظر که نوآوری ها و فناوری  های جدیدی برای 
مهار این نوع ویروس ها قاعدتاً ایجاد می شود که با 
آینده پژوهی جامعی می توان مسائل پس از ویروس 
کرونا در دنیای پساکرونا را مورد بررسی قرار داد تا 
از ظرفیت هایی که در این شرایط به استفاده هر چه 
بهتر و اقتصادی تر از آن پی برده ایم بهره مند شویم.

در حــال حاضر و پس از کرونا باید به این موضوع 
بیندیشیم که از تمامی فرصت های اقتصادی چگونه 
می توان به نفع رونق و جهش تولید و رشد و توسعه 

اقتصادی استفاده کرد؟
وحید ارشــدی، کارشناس اقتصادی در این باره 
گفــت: در تعطیالت و فاصله گــذاری اجتماعی 
دولت مشــاهده کردیم بســیاری از هزینه های 
تحمیل شــده به اقتصــاد ایران که ناشــی از 
یارانه های مســتقیم و غیرمستقیم بود کاهش 
یافته و به خوبی مدیریت شــده است. با توجه 
به اینکه اقتصاد ایران در شرایط بهره وری بسیار 
پایین منابــع اقتصادی از جمله بهره وری پایین 
نیروی کار و سرمایه به ســر می برد، اهتمام به 
روش دورکاری، روش کاهش مصرف ســوخت 
و کاهش ترافیــک منجر به آزادســازی منابع 
اقتصادی بســیاری برای کشور شــده که از آن 

می توان برای کمک هزینه تولید بهره مند شد تا 
در جهش تولید کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

 فرصت ایران در برابر تبعات اقتصادی کرونا 
این استاد اقتصاد ضمن اشاره به تحریم های ایران 
یادآور شد: اقتصاد ایران سال هاست از تحریم های 
بین المللی که ناشی از تحمیل آمریکا به ماست رنج 
می برد، با توجه به اینکه در شرایط تحریمی به سر 
می بریم و تعامــالت اقتصادی ایران با اقتصادهای 
بزرگ کاهش چشــمگیری یافته، مــا نیز در این 
شرایط همانند کشــورهای دیگری هستیم که از 
تعامــالت تجاری به دلیل ویــروس کرونا محروم 
شــده اند، رکودی که به واســطه بیماری کرونا بر 
اقتصادهــای بزرگ دنیا تحمیل شــده به صورت 
دومینووار عمل می  کند و بسیاری از اقتصادهای 

بزرگ دنیا را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
وی افزود: اقتصاد ایران به دلیل وجود تحریم های 
شدید تحمیل شــده تا حد قابل توجهی از آثار و 
تبعات منفی اقتصاد دنیا به دور است، این موضوع 
فرصتــی برای اقتصاد ایران اســت تــا از منابع و 
ظرفیت های خود استفاده کند و با انجام اصالحات 
ساختاری؛ رشد اقتصادی و رونق و جهش تولید را 
کلید بزند، بنابراین همان طور که هر نوع چالشی 
می تواند بسترساز یک جهش بزرگ باشد، اقتصاد 
ایران نیز در شــرایط کنونی می تواند از فرصت به 

دست آمده استفاده کند.

 کشورهای برخوردار، بیشتر آسیب می بینند
احمد ارشدی در پایان یادآور شد: به نظر می رسد 
اتفاقاً کشورهایی که در ناز و نعمت بودند بیشتر از 
تبعات منفی این ویروس آسیب می بینند، در حالی 
که کشورهایی که در سال های گذشته با چالش ها و 

بحران هایی مثل تحریم های اقتصادی دست و پنجه 
نرم کرده اند و با مدیریت از کنار آن عبور کرده اند در 
این چالش می توانند موفق تر از سایر کشورها باشند، 
مشروط بر آنکه مدیران و دولتمردان چشم نیاز و 
دستشان به سمت غربی ها و خارجی ها نباشد و با 
تکیه بر نوآوری ها و توان ظرفیت جوانان مســتعد 
کشور نوآوری و کارآفرینی الزم را مورد حمایت قرار 

داده و به رونق و جهش تولید برسانند.

 تبعات منفی بر اقتصاد
رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
دانشگاه سمنان نیز به بخشی دیگر از فرصت های 
پیش رو اشــاره کرد و گفت: شاید ویروس کرونا 
برای ایران که سال هاست از تحریم های ظالمانه 
آمریکا رنج می برد فرصتی اســت تا با استفاده از 
دیپلماسی خارجی و دیپلماسی عمومی به مردم 
جهان نشــان دهد که مردم و اقتصــاد ایران از 
تحریم های بین المللی چه فشــارها و رنج هایی 

را متحمل شــده اند تا مردم دنیا با گوشــه ای از 
واقعیت های زندگی مردم ایران آشــنا شــوند؛ 
چرا که آن ها نیز در همین یک ماه گذشــته با از 
دست دادن بسیاری از کسب و کارهای کوچک و 
افزایش بیکاری مردم به دلیل بیماری کرونا متوجه 
بحران اقتصادی ایران می شوند که در اثر تحمیل 

تحریم های ظالمانه به مردم فشار آورده است.

 نقش دیپلماسی خارجی باید فعاالنه باشد
ســعادت با اشــاره به نقش دیپلماسی خارجی 
در بهره منــدی از این فرصت افزود: طبیعتاً اگر 
با دیپلماســی خارجی بتوانیم این مفاهیم را به 
ارگان های بین المللی و مردم دنیا نشــان دهیم 
که تحریم های ظالمانه تا چــه اندازه تأثیرهای 
سوئی بر اقشار مختلف مردم به خصوص اقشار 
آســیب پذیر وارد می کند می توانیم رأی و نظر 
ارگان های بین المللی را به نفع ایران تغییر دهیم 
و حرکت هایی را به نفع برداشــتن تحریم های 

ظالمانه به منصه ظهور برسانیم. 
وی همچنین توصیف شــرایط فعلی اقتصادی را 
بخشی از دیپلماسی خارجی دانســت و افزود: از 
ســوی دیگر با توجه به وضعیت کنونی و تبعات 
ویروس کرونا که بســیاری از تجارت های خارجی 
را مختل کرده با اســتفاده از ظرفیت دیپلماسی 
خارجی و دخالت کشورهایی که راضی به تحریم 
ایــران نبودند می توانیم شــرایط و فضا را طوری 
ترســیم کنیم که پس از این ایــام روابط تجاری 
خود را با دنیا گسترده کنیم تا با دور زدن تحریم ها 

شرایط اقتصادی بهتری را برای کشور رقم بزنیم.

 فرصت مناسبی برای تقویت نقاط ضعف
وی نام گذاری ســال ۹۹ را راهبردی دانســت و 
برای اســتفاده از این فرصت مناســب گفت: در 
فضای ایجاد شــده مقام معظم رهبری سال ۹۹ 
را به عنوان سال جهش تولید و اقتصادی معرفی 
کردند، نام گذاری راهبردی برای ایران که می تواند 
ایران را در مرحله توســعه و رونق اقتصادی قرار 
دهد. اقتصاد ایران در چند سال گذشته با مسائل 
و مشکالت تولید آشنا شــده است، این فرصت 
مناسبی برای تقویت نقاط ضعف اقتصادی و تولید 
است، بازشناسی نقاط ضعف اقتصاد و تولید کشور 
در چنین شرایطی با توجه به شناختی که از موانع 
تولید داریم می تواند به واقعی تر شــدن اقتصاد 
کشور کمک کند. اگر سال ۹۹ را بدون وابستگی 
بــه درآمدهای نفتی به پایان برســانیم و فضای 
اقتصادی کشور را به طرز صحیحی مدیریت کنیم 
می توانیم اولین گام های توسعه واقعی نه توسعه 
مبتنی بر نفت، بلکه توســعه مبتنی بر تالش و 
دانش را بنیان گذاری کنیم و شاهد اقتصاد پرتوان 

و تولیدگری در سال ۱4۰۰ باشیم.
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خوشــبختانه هنوز به فرســودگی نیروی انسانی نرســیده ایم  فارس:  علی اکبر حق دوست، معاون آموزش وزارت بهداشت با اشــاره به عملکرد خوب و انگیزه باالی کادر درمان و بهداشت ایران گفت: 
خوشبختانه هنوز ما به فرسودگی نیروی انسانی نرسیده ایم. وی بیان کرد: سرعت افزایش بیماران ما سرعت قابل قبولی دارد لذا روند مرگ و میر ها در مقایسه با سایر کشور ها شیب مالیمی دارد و خیلی باال نرفته است، 

ما توانستیم این شیب را سریع کنترل کنیم. حق دوست گفت: تقریباً بیشتر تخت های بیمارستانی آماده پذیرش بیماران مبتال به کرونا بودند، اما هر لحظه ممکن است شیب تغییر کند و شیوع این بیماری ادامه دارد.

هشدار محققان
»چاقی« گریبانگیر جمعیت انگلیس

فارس: به گزارش دیلی میل، براساس پژوهشی که ماه پیش منتشر شده، دو سوم 
جمعیت انگلیس دچار اضافه  وزن هستند و 2۹درصد بقیه شهروندان این کشور 

از نظر بالینی چاق اند.
براســاس آمار موجود، از هر 25 کودک انگلیســی، یک کودک به میزان بسیار 
زیادی دچار چاقی اســت و این در حالی اســت که از هر سه کودک یک نفر از 

اضافه  وزن رنج می برد.
در حال حاضر تخمین زده می شود تا سال 2۰25 حدود 2 میلیون نفر دیگر به 
شمار افراد مبتال به دیابت این کشور اضافه شود و تعداد کسانی که پیش دیابت 

هستند از یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر به 2 میلیون نفر افزایش یابد. 
داده های موجود حکایت از  آن دارد که شیوع دیابت در این کشور منجر به بروز 

5۰۰ مرگ زودرس در هفته شده است.
سرپرســت انجمن چاقی انگلیــس می گوید: میزان چاقی در این کشــور واقعاً 
ناخوشایند است و کارشناسان در سال های آینده با آمار بدتری مواجه خواهند شد.

به گفته کارشناســان بهداشــتی، انگلیسی ها برای کلســترول باال نیز در صدر 
جدول های بین المللی قرار دارند. 

 هشدار سازمان جهانی بهداشت 
به کشورهای خاورمیانه

ایسنا: ســازمان جهانــی بهداشت به 
کشــورهای خاورمیانه نسبت به شیوع 
سریع کرونا در این کشورها هشدار داد.

به گزارش شــبکه خبری اسکای نیوز، 
احمد المنظری؛ مدیر منطقه ای سازمان 
جهانی بهداشــت در خاورمیانه گفت: 
تعداد دیگری از ساکنان کشورهایی که 

بیشتر در معرض خطر هســتند و نظام بهداشتی ضعیفی دارند به کرونا مبتال 
شده اند. حتی در کشورهایی که نظام بهداشتی قوی تری دارند نیز شاهد افزایش 

نگران کننده مبتالیان و مرگ و میر هستیم.
المنظری گفت: افزایش تعداد مبتالیان نشــان می دهد که این انتقال در سطح 
محلی و جوامع خیلی سریع رخ می دهد. هنوز روزنه ای وجود دارد اما این روزنه 

در حال بسته شدن است.
به گفته سازمان جهانی بهداشت مجموع مبتالیان به کرونا در منطقه به 5۸هزار 
و ۱۶۸ نفر افزایش یافته این درحالی اســت که 2۶ مارس 32هزار و 422 نفر به 

این بیماری مبتال شده بودند.
اما مسئوالن این سازمان نگران هستند که تعداد مبتالیان بیشتر از چیزی باشد 
که ثبت شده است. بسیاری از کشورهایی که به خاطر جنگ دولت ها و نظام های 
بهداشتی ضعیفی که دارند با خطر جدی روبه رو هستند. یکی از این کشورها یمن 
است که هنوز مورد مثبتی از ابتال به کرونا در این کشور گزارش نشده است. این 
کشــور به خاطر جنگ نظام بهداشتی ضعیفی دارد و ساکنانش از بیماری هایی 

مثل وبا رنج می برند.

تقویت مهارت تاب آوری شرط مدیریت بحران
زندگی جمعی و ارتباطات بین فردی به ما آموخته اســت که در زمان بحران و 
اتفاق های غیرمنتظره هر کس با توجه به توان خود به کمک و یاری دیگری برود.

ما نیز در وقایعی مثل جنگ، زلزله، سیل و یا حتی فوت یکی از نزدیکان و دیگر 
اتفاق هــای خانوادگی یاد گرفته ایم که با حضور و امداد و کمک رســانی به افراد 

آسیب دیده دردی از آن ها را دوا کنیم.
در واقع ماهیت حل یک بحران در ذهن ما یعنی همین دور هم جمع شــدن و 

کمک دادن های مالی، روحی، جسمی و... .
اما این روزها دقیقاً همه ما با بحرانی روبه رو شده ایم که نخستین گام برای توقف و 

حل آن، فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه خانگی و در خانه ماندن است.
ویروس کویید۱۹ یا همان کرونا که به بیماری حاد تنفســی نیز معنا می شود، 
بحران جدید و متفاوتی است که جدای از آمار و ارقام مبتالیان و متوفیان جهانی 
آن که حجم زیادی از افراد را دچار استرس، شوک و احساس خود بیمارپنداری 
کرده، از نظر بهداشت روان نیز هر کدام از افراد جامعه را به طریقی درگیر کرده 

است.
در این بحران ما دیگر حق دور هم جمع شــدن، یکدیگر را در آغوش گرفتن و 
دلداری دادن، حق ارتباطات اولیه اجتماعی خارج از خانه و خیلی از حقوق ساده 
و بدیهی که تحمل شــرایط فعلی را برایمان ســاده تر کند نداریم و از آن طرف 
کلی وظایف و قوانین و چارچوب و باید و نباید ها نیز به ما تحمیل شــده است. 
موضوعاتی همچون در خانه ماندن، مرتب دســت ها را شستن، در بیرون ماسک 
و دستکش استفاده کردن، وسایل را ضدعفونی کردن و... که کنار آمدن با همه 
این ها و راحت تر طی کردن شرایط فعلی به میزان تاب آوری افراد مربوط می شود.

تاب آوري معادل واژه انگلیســي Resiliency است. در فرهنگ لغت، این کلمه، 
خاصیت کشســاني، بازگشت پذیري و ارتجاعي معنا شــده است، ولي در متون 
بهداشــت رواني تاب آوري به معناي توانایي مقابله با شــرایط دشــوار و پاسخ 

انعطاف پذیر به فشارهاي زندگي روزانه است.
تاب آوري، استرس را محدود نمي کند، مشکالت زندگي را پاک نمي کند، بلکه به 
افراد قدرت مي دهد تا با مشکالت پیش رو مقابله سالم داشته باشند، بر سختي ها 
فائق آیند و با جریان زندگي حرکت کنند. برخي افراد به طور طبیعي داراي این 
ویژگي هستند، اما خبر خوب این است که این ویژگي در انحصار عده اي معدود 
نیســت و به نظر متخصصان، سایر افراد نیز قادرند تاب آوري را بیاموزند و آن را 

ارتقا دهند.
به بیان دیگر فرد تاب آور یعنی کســی که در برقراری تعادل زیستی- روانی در 

شرایط دشوار، توانمند است.
 از دیدگاه روان شناسی، افراد تاب آور پنج ویژگی اصلی دارند:

1( احساس ارزشمندی:
پذیرفتــن خود بــه عنوان فردی ارزشــمند و احترام قائل شــدن برای خود و 

توانایی هایشان.
2( مهارت در حل مسئله:

افراد تاب آور ذهنیتی تحلیلی- انتقادی نسبت به توانایی های خود و شرایط موجود 
دارند، در مقابل شرایط مختلف انعطاف پذیر هستند و توانایی شگفت انگیزی درباره 

پیدا کردن راه حل های مختلف درباره یک موقعیت یا مسئله خاص دارند.
3( کفایت اجتماعی:

این دســته از افراد مهارت های ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموخته اند. آن ها 
می توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ کنند، می توانند با 
دیگران صمیمی شوند و در مواقع بحرانی از حمایت اجتماعی دیگران بهره ببرند؛ 
ضمن اینکه این گونه آدم ها می توانند سنگ صبور خوبی باشند، وقتی برایشان 

حرف می زنید خوب گوش می دهند و خودشان را جای شما می گذارند.
4( خوش بینی:

اعتقاد راسخ به اینکه آینده می تواند بهتر باشد، احساس امید و هدفمندی و باور 
به اینکه می توانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند و موانع احتمالی نمی تواند 

آن ها را متوقف سازد.
5( همدلی:

تاب آورها دارای توانایی برقراری رابطه توأم با احترام متقابل با دیگران هستند که 
موجب به هم پیوستگی اجتماعی یعنی احساس تعلق به افراد، گروه ها و نهادهای 

اجتماعی می شود.
خالصه تاب آوری در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند 
ولی دچار اختالل های روانی نمی شوند و زندگی شان آنچنان مختل نمی شود و اگر 

هم بشود به سرعت به شرایط متعادل پیشین برمی گردند.
تاب آوری ســبب می شود که افراد در شرایط دشــوار و با وجود عوامل خطر از 
ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و رشد زندگی فردی استفاده 
کنند و از این چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره 

گیرند و از آن ها سربلند بیرون آیند.
بنابراین هر کدام از ما کافی است که مقداری بیشتر با خود مهربان بوده، از نشتخوار 
افکار منفی دســت برداشته و با پذیرش رنج جزئی از زندگی است به موهبت های 

فعلی خود فکرکرده و شاکر باشیم.

و  کرونا  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
گروه های  تمام  می تواند  دیگر  بحران  هر  یا 
آنچه  اساس  بر  اما  کند  درگیر  را  سنی 
که  کسانی  گفته اند  متخصصان  تاکنون 
بهتر  باشد  سیستم دفاعی بدن آن ها قوی تر 
شرایط  و  بیماری ها  مقابل  در  می توانند 
عبور  آن  از  و  مقاومت  آمده  پیش  سخت 
نیز  سالمندان  شامل  موضوع  این  که  کنند 

می شود.
بحران کرونا و روزهای ســخت سرانجام به 
پایان خواهد رسید اما آنچه بیش از دغدغه 
مانــدن و یا زمــان پایــان آن اهمیت دارد 
چگونگــی مدیریت این بحــران به ویژه در 
حوزه خانــواده و شــاید از آن مهم تر نحوه 
مواجهــه گروه هــای آســیب پذیر بــه ویژه 
ســالمندان با این موضوع اســت. پرســش 
مهــم در این خصــوص این اســت که آیا 
اساســاً می توان اطالعات و اخبار بحران های 
احتمالــی را که آثــار آن ها بیشــتر متوجه 
ســالمندان می شود به این گروه ارائه کرد یا 
خیر؟ و اگر پاســخ مثبت است این اطالعات 
را چگونه بایــد در اختیار آن ها قرار داد. به 
ویژه آنکــه مالحظاتی همچون حفظ حرمت 
شخصی و احترام به استقالل فردی آن ها را 

نیز نباید از خاطر دور داشت.

سالمندان را در معرض اخبار ترسناک 
ندهیم قرار 

متخصص  ابهری،  مجید 
علوم رفتاری در پاســخ 
بــه قدس بــه چگونگی 
ارائه اطالعات و اخبار به 
می کند  اشاره  سالمندان 

و می گویــد: بدون تردید ارائــه اطالعات و 
اخبــار از بحــران اینچنینی به ســالمندان 
ضرورت دارد چون عالوه بر آگاهی بخشی تا 
حدی موجب نگرانی آن ها می شــود که اگر 
این نگرانی زیاد نباشــد موجب توجه بیشتر 
آنان بــه رعایت نــکات بهداشــتی و حتی 
اجتماعی می شــود که کاری مفید است اما 
باید به یاد داشــته باشیم در صورتی که این 
نگرانــی از حــد بگذرد آن ها دچار مشــکل 
خواهند شــد. در واقع افراط در شنیدن این 
اخبار ســبب افزایش اضطراب و استرس در 
سالخوردگان می شــود و این موضوع ممکن 

است سالمت آن ها را به خطر بیندازد.
وی با انتقاد از برخی از رســانه ها و کاربران 

در فضای مجــازی به دلیل ایجــاد نگرانی 
بیــش از حد بــرای ســالمندان در جریان 
بحران کرونا در کشــور اظهار می دارد: آنچه 
مشخص است این اســت که در بحران های 
اینچنینی اغلب اقشــار به طور یکســان در 

قــرار می گیرند  معرض خطر 
اما اگر بیشتر فوتی های ناشی 
از کرونــا افــراد ســالخورده 
باشــند باز هم نباید رسانه ها 
و خطرناک  عریــان  اینچنین 
ســالمندان را کــه عمر خود 
را صرف خدمــت به خانواده 
و جامعه کرده اند مورد هدف 

دهند. قرار 
این متخصــص علوم رفتاری 
بحران  از  شده  ایجاد  وحشت 
این  کرونا را مهم ترین آسیب 
با  و  می کند  عنــوان  ویروس 

ابراز تأسف از این موضوع می گوید: به علت 
آشــفتگی ارائه مطالــب و برنامه های خبری 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی هر 

کســی آن گونه که دلــش می خواهد عمل 
می کند و این موضوع ســبب ایجاد وحشت 

در جامعه شده است.
ابهری با اشــاره به حســاس بودن شــرایط 
ســالمندان از نظــر روحــی در مواجهه با 
و  ناگهانــی  رخدادهــای 
در  می افزایــد:  بحران هــا 
مواقــع بحرانــی همــه به 
در  یکنواخــت  صــورت 
معــرض خطر قــرار داریم 
 ۶5 باالی  کــه  افرادی  اما 
ســال ســن دارند به دلیل 
بودن  دارا  و  جسمی  ضعف 
مثل  زمینه ای  بیماری های 
دیابت و... بیشتر در معرض 
آســیب های  و  پیامدهــا 
بنابراین  هســتند  احتمالی 
برای آگاهی بخشــی به این 
عزیزان باید نکات بهداشــتی مورد نظر را به 
صورت خیلی ســاده به آن ها یادآوری کرد 
نه اینکه آنان را در معرض اخبار ترســناک 

قرار دهیم تا دچار اســترس بیشتر شوند. از 
این رو مسئوالن و دست اندرکاران بهداشت 
و درمــان و متولیان رســانه ها در این گونه 
مواقع بایــد مســائل را در چارچوب قانون 
پخش و نشــر دهند تا جامعه دچار وحشت 
نشود و ســالمندان هم احساس نکنند مورد 

گرفته اند. قرار  بی حرمتی 

آگاهی بخشی  عدم  بزرگ  مشکل 
سالمندان  به  صحیح 

علمی  انجمــن  رئیــس 
نیز  ایــران  مــددکاران 
معتقــد اســت: اخبار و 
مربــوط  گزارش هــای 
بحران ها  گونــه  این  به 

باید به ســالمندان ارائه شود اما به صورت 
درســت. یعنی گفته شود بحرانی که اکنون 
بخش قابل توجهی از مــردم دنیا را درگیر 
کــرده چرا به وجــود آمده اســت؟ چگونه 
می تواند به گروه های مختلف ســنی آسیب 
بزنــد؟ چــه عواقبی دارد؟ و اصــوالً به چه 

افراد یا اقشــاری آســیب می زنــد. راه های 
پیشــگیری آن کدام اســت؟ تا افراد در هر 
سنی که هســتند بدانند چگونه از خودشان 
در ایــن گونــه مواقــع مواظبــت کنند نه 
اینکــه هر گونه خواســتیم و بدون هر گونه 
مالحظه ای اخبــار و اطالعات مربوط به آن 

کنیم. ارائه  را 
مصطفی اقلیما با اشــاره به اینکه سالمندان 
دوره جوانــی و میانســالی را بهتــر از مــا 
گذرانده انــد، بیشــتر از ما تجربــه کرده اند 
و بــه خوبی مســائل و مشــکالت را درک 
می کننــد، می گوید: پس چــرا نباید اخبار 
و گزارش هــای مربوط به کرونــا و و دیگر 
بگوییم.  به آن هــا  را  احتمالی  بحران هــای 
از  اطالع رســانی صحیح برای هر قشــری 
جامعه مفید اســت. مثــاًل در همین بحران 
اخیــر اگــر عنوان می شــد که بر اســاس 
فوتی های  ۱۰درصــد  آماری،  بررســی های 
ناشــی از کرونــا را جوانــان، 3۰ درصد را 
میانســاالن و ۶۰ درصد را هم ســالمندان 
تشــکیل می دهند که کم بودن آمار جوانان 
و باال بودن درصد ســالمندان به خاطر سن 
این گروه هاســت،  دفاعی  قــدرت  میزان  و 
شــاید به ســالمندان جامعه آسیب روحی 

نمی شد. وارد 
اما مشــکل اینجاســت که ما اطالعات الزم 
را در این گونه بحران ها به صورت درســت 
به افراد ســالمند نمی دهیم و همین موضوع 
سبب می شود تا این قشر احساس کنند که 

نمی خورند. جامعه  درد  به  دیگر 
وی در همین زمینه می افزاید: اشکال بزرگ 
ما در بحــران ویروس کرونــا و بحران های 
مشــابه عالوه بر نبود آگاهی بخشی صحیح، 
به نوع نگاه بدی برمی گردد که به سالمندان 
داریم. شــخصی فــوت می کند و نخســتین 
پرسشــمان این اســت که چند سالش بود 
و اگر مثاًل ۷۰ ســالش بــود می گوییم خدا 
رحمتــش کند، عمرش را کرده بود. این نوع 
نــگاه هر آدمی را در هر ســنی آزار می دهد 
چه برســد به ســالمندی که به غلط تصور 
می کند از همه جا طرد شــده اســت. فردی 
که بازنشسته می شود دیگر کار ندارد، اعتبار 
از بین می رود، خانواده چندان  اجتماعی  اش 
برایــش ارزش قائل نمی شــود و... و تحمل 
این ها برای کســی که احساس می کند دیگر 
به درد نمی خورد و باید بمیرد خیلی ســخت 

است.

تأکید کارشناسان و متخصصان مددکاری و علوم رفتاری

حرمت سالمندان را در ارائه اطالعات کرونایی فراموش نکنیم

افراط در شنیدن 
اخبار کرونایی 
سبب افزایش 

اضطراب و استرس 
در سالخوردگان 

می شود و این 
موضوع ممکن 

است سالمت آن ها 
را به خطر بیندازد

بــــــرش
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دوستداران محیط زیست هشدار می دهند

 کام تلخ خلیج گرگان
از شیوه مقابله با کرونا

 گرگان   اگرچه این روزها شنیده می شود که هیچ ویروسی 
به اندازه کرونا نتوانسته به طبیعت خدمت کند و موجب پاکی 
هوا، کاهش زباله گردشگران و نفس کشیدن طبیعت در روز 
خودش سیزدهم فروردین ماه شود اما ظاهراً برای خلیج گرگان 

مصداق ندارد.
خلیج گرگان که ســال ها به دلیل ورود رواناب های حاوی 
مواد خطرناک ناشی از کودهای شیمیایی، فاضالب شهر ها 
و پساب های صنعتی کامش تلخ بوده است حال این روز ها 
به دلیل اســتفاده هزاران لیتر مواد ضدعفونی کننده که 
دســت آخر به کام همین خلیج می ریزد اوقات خوشــی 

ندارد.
هــر چند روزگاری ایــن خلیج با عمق بیش از ســه 
متــر و دارا بودن تبــادالت آبی، قابلیــت پذیرش و 
خودپاالیی این گونه رواناب های شــیمیایی را داشت 
اما در شــرایط فعلــی در کنار حفــر چاه های متعدد 
کشاورزی و کاهش فراوان ســفره های آب زیرزمینی 
که موجــب مکش آب خلیج شــده دیگــر خبری از 

نیست. آالینده  مواد  پاالیش 

مواد ضدعفونی بالی جان محیط زیست
همزمان با شیوع ویروس کرونا افزایش ضدعفونی خانه ها و معابر 
شــهری و روستایی در کنار شبکه ناقص جمع آوری فاضالب در 
شهرها و نبود این امکانات در روستاهای استان سبب شده تا حجم 
باالیی از رواناب های آلوده به مواد گندزدا و شــیمیایی به صورت 

خام روانه رودخانه ها به ویژه خلیج گرگان شود.
در همین ارتباط بسیاری از دوستداران محیط زیست در این 
استان ادعا می کنند اســتفاده بیش از اندازه مواد ضدعفونی 
کننــده منجر بــه تلفات آبزیــان، صدف ها و حتی شــیوع 
بیماری های پوســتی بین حاشیه نشــینان و شناگران خلیج 
گرگان خواهد شد و با توجه به احتمال خشکی خلیج گرگان، 
ته نشینی حجم زیاد مواد شوینده در بستر این عرصه خطرات 

بی شماری به همراه خواهد داشت. 

در انتظار اقدام ملی
تلف شدن افزون بر 45 هزار قطعه پرنده مهاجر آبزی در خلیج 
گرگان امســال اگر چه بنا به اعالم ســازمان دامپزشکی ناشی 
از سم »بوتولیســم« بود اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند 

بین این تلفات و آالینده های ورودی به خلیج گرگان رابطه ای 
مســتقیم وجود دارد. در همین راستا استاندار گلستان با بیان 
اینکه اگر شــرایط خلیج گرگان به این شکل ادامه پیدا کند و 
کسی کاری برای نجات آن انجام ندهد در چهار سال آینده خلیج 
گرگان با وسعت 4۰ هزار هکتار خشک خواهد شد، بیان کرد: 
بی توجهی به این خلیج و خشکیدگی آن در آینده به نقطه ای 
خواهد رسید که مردم شهرهای اطراف آن مجبور می شوند خانه 
و زندگی خود را رها کنند. هادی حق شناس به خبرنگار ما گفت: 
دو متولی در دو اســتان گلستان و مازندران برای نجات خلیج 
گرگان وجود دارند و لذا نیاز است که به موضوع خلیج گرگان 
در سطح ملی پرداخته شــود. استاندار گلستان افزود: پیش از 
این معاون اول رئیس جمهور، سازمان بنادر، مشاور نجات خلیج 
گرگان و دانشگاه منابع طبیعی برای نجات خلیج گرگان اقدام ها 
و طرح هایی را آماده کرده بودند و لذا بنا شــد با دستور معاون 
اول رئیس جمهور کارگروهی با دســتگاه های مربوطه از جمله 
محیط زیســت، اســتانداری، منابع طبیعی و پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی ایران شکل بگیرد و تا اردیبهشت ماه سال ۹۹ 

راهکار نهایی نجات خلیج گرگان ارائه شود.

میهن

جوانان و خانواده

این وزارتخانه اعالم کرد
 فراخوان پذیرش سرباز امریه 

در وزارت علوم 
 فارس   وزارت علوم فراخوان پذیرش ســرباز 

امریه را اعالم کرد.
این وزارتخانه با هدف بــه کارگیری نیروهای 
متخصص با مدرک کارشناســی ارشد یا دکترا 
در دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و 
فناوری سراسر کشور و به منظور بهره مندی از 
خدمات آنان در امور ارتباط با صنعت، پژوهشی و 
کار در آزمایشگاه ها به تشخیص معاونت پژوهش 
و فناوری، از مشــموالن واجد شرایط دعوت به 
همکاری کرده است. تمامی مشموالن وظیفه و 
دانش آموختگانی که مایلند دوره سربازی خود 
در قالب نیروی امریه ارتباط با صنعت بگذرانند، 
می توانند با داشــتن برگه اعزام بــا تاریخ اول 
تیرماه ۹۹ برای اطالع از اعالم نیاز اســتان ها، 
شــرایط جذب و مدارک مورد نیــاز از یکم تا 
بیستم فروردین ۹۹ در سایت امریه وزارت علوم 
نام نویســی کنند.نتایج اولیه این نام نویسی 2۶ 

فروردین ماه ۹۹ اعالم می شود.

 بهداشت و درمان

معاون درمان وزارت بهداشت:
 مصاحبه درباره داروی 

»فاوی پیراویر« تخلف است
 ایســنا  در پی مصاحبه یکی از متخصصان 
بیمارستان مسیح دانشوری در خصوص داروی 
فــاوی پیراویر معاون درمان وزارت بهداشــت 

اطالعیه ای صادر کرد.
در این اطالعیه آمده است: داروی مذکور هنوز 
در فارماکوپه ایران وارد نشده و در حال حاضر 
به عنوان یک دارو در یک کارآزمایی بالینی به 
کار گرفته شده و در اختیار چند مرکز درمانی 
از جمله بیمارستان مسیح دانشوری قرار گرفته 
و تاکنون نتایجی از این تحقیق به این کمیته 
گزارش نشده است؛ لذا هر گونه مصاحبه و ارائه 
هر گزارش به عنوان تأیید و یا رد اثربخشی این 

دارو مورد تأیید کمیته نبوده و تخلف است.
تاکنون هیچ گزارش مکتوبی از اثربخشی این 
دارو از مراکــز درمانی از جمله مرکز مســیح 
دانشوری چاپ نشــده و یا به وزارت بهداشت 
ارائه نشده، مراقبت صحیح از بیماران مؤثرترین 

راه کمک به درمان بیماران است. 

آسیب های اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی کشور:
همه گیری کرونا در پاتوق 

معتادان متجاهر نداشته ایم
 ایلنا  مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیســتی گفت: تاکنون همه گیری 
کرونــا در پاتوق معتــادان و مصرف کنندگان 

بی خانمان نداشته ایم.
فرید براتی سده افزود: گزارش های استان های 
مختلف نشــان می دهد که کار به خوبی پیش 
می رود. در تهران نیز وضعیت مناســب است و 
مراکز کاهش آسیب و تیم های سیار و موبایل 
ون ها به خوبی طرح آموزش پیشگیری از ابتال 
به کرونــا را در جامعه معتادان متجاهر و افراد 
مصرف کننده بی خانمان پوشــش داده اند. هر 
جایی که تعــدادی از معتادان به عنوان پاتوق 
باشند این افراد حضور پیدا کرده و آموزش های 
الزم را به همراه وسایلی مانند مواد ضدعفونی 
کننده، ماســک و دســتکش ارائه می دهند. 
همچنین از مراکز کاهش آسیب و تیم های سیار 
درخواست کردیم تا در این زمینه نیز اقدام هایی 

را انجام دهند.

محیط زیست

یک استاد این حوزه بیان کرد
 نمره مردودی محیط زیست

در سال 98
 برنا   اســماعیل کهرم، استاد محیط زیست 
گفت: یک نکته مثبت در ســال گذشــته در 
رفتار سازمان محیط زیســت دیده نمی شود. 
برای طرح های مختلف ارزیابی زیست محیطی 
گذاشــتند اما به نظر من بــرای این ارزیابی ها 

جلسات صوری تشکیل می شود.
وی گفت: ارزیابی محیط زیست برای جلوگیری 
از طرح های مضر در نظر گرفته شــده اما این 
روزها آن را به سخره گرفته اند. کهرم با بیان اینکه 
کارنامه محیط زیست بی عملی، کم عملی، نخوت 
و خواب خرگوشی بوده است، افزود: معتقدم که 
سازمان محیط زیست در سال گذشته به خواب 
خرگوشــی فرو رفته و اگر هم عمل انجام داده 
این عمل منفی بوده است. وی در پاسخ به این 
پرسش که چه نمره  ای به سازمان محیط زیست 
در سال ۹۸ می دهید؟ گفت: تنها می توان نمره 
یک و نیم را به محیط زیســت آن هم به خاطر 

وجود افراد زحمتکش داد.

فضای مجازی 

مرکز ماهر اعالم کرد
 شناسایی 36 دیتابیس 

فاقد هویت
 ایسنا  مرکز ماهر )مدیریت امداد و هماهنگی 
رخدادهای رایانه ای( بیانیه ای را درخصوص افشای 
 اطالعات گسترده در روزهای گذشته منتشر کرد . 
این مرکز در توییتر اعالم کرده است: مرکز ماهر 
برای رصد بانک های اطالعاتی، نخستین گزارش 
 Elasticsearch این رصدها شامل 3۶ پایگاه داده
فاقد احراز هویت شناســایی  شده و مشخصات و 
اطالعات آن ها تحلیل شده است. این پایگاه های 
داده در مجمــوع حاوی ۱۶میلیون و ۸53 هزار و 
2۱۷  رکورد اطالعاتی بوده اند که اطالع رسانی به 
مالکان آن ها آغاز شده است. چنانچه مالک پایگاه 
داده مشخص نباشد اطالع رسانی به میزبان پایگاه 
داده انجام می شود. بر پایه اعالم مرکز ماهر، مالکان 
این پایگاه ها موظفند در اســرع وقت نسبت به از 
دسترس خارج کردن آن ها اقدام کنند. رصد بعدی 
این پایگاه ها ۱۶ فروردین انجام می شود و مواردی 
که تا آن زمان جمع آوری نشده باشند، به مراجع 

قضایی برای پیگیری بعدی معرفی می شوند.

فراسو

یادداشت

  کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
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روزنامـه صبـح ایـران 6

بین علم و دین تعارضی نیست  معارف: حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه نوشت: وظیفه ما طلبه ها این است که به شبهات پاسخ دهیم؛ بعضی افراد می گویند فقط از طریق توصیه های پزشکی باید به 
درمان ویروس کرونا پرداخت و برخی دیگر می گویند با توسل و خواندن دعا احتیاجی به توصیه های پزشکی نداریم؛ در حالی که توصیه عقل و شرع این است که از هر دو استفاده شود. خدا به پیامبرش می فرماید: 

»تو به دنبال درمان برو و من شفا می دهم«؛ البته استثنائاتی وجود دارد؛ مانند اینکه کسی با تربت سیدالشهدا)ع( شفا پیدا کند که چنین مواردی کرامت و معجزه است.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  حال 
و هــوای حرم مطهر رضوی و دیگر اماکن 
متبرکه کشور، در ماه های رجب و شعبان 
امســال، با دیگر ســال ها متفاوت است. 
ضرورت پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس 
کرونا سبب شد تا مراجع ذی صالح تصمیم 
به ممانعت از ورود زائران مشــتاق به این 
اماکــن بگیرند، اما آن گونــه که بزرگان و 
علمای دینی نیز بارها تأکید 
کردند، ایــن تصمیم مانعی 
بــرای زیــارت از راه دور و 
ارتباط روحــی و معنوی با 
اهل بیت)ع( نیست و چه بسا 
در این روزهای ســخت، به 
این ارتباط از راه دور بیشتر 
از همیشه نیاز داشته باشیم.

در این رابطه، حجت االسالم 
حســینی  نژاد،  ســیداکبر 
قائــم مقام تولیت آســتان 
فاطمه  مقــدس حضــرت 
اینکه  بیان  با  معصومه)س( 
زیارت  رسیده  روایات  طبق 
از راه دور و نزدیــک بــرای 
تمامی معصومین)ع( توصیه 
شــده اســت، می گوید: بر 
اساس آنچه در زیارت نامه ها 
نیز آمده، تأکید شــده است 
ثواب زیارت از راه دور کمتر 
از زیارت نزدیک نیســت. او 
اضافه می کنــد: البته وقتی 
زائر شــرایط حضور در کنار 
مضجع شــریف ائمــه)ع( را دارد، حرکت 
کرده، زحمت و زجر ســفر کشیده و خود 
را به آن مکان مقدس می رساند، برای هر 
قدم او پاداش و ثواب های بسیاری عنوان 
شده است، اما ائمه اطهار)ع( هیچ تفاوتی 
بین ثواب زیارت چه در کنار ضریح باشد و 
چه دور قائل نشده اند و زیارتی که در جوار 
حضرت انجام می شود با زیارتی که با فاصله 
انجام می شود فرقی ندارد؛ به خصوص برای 
فردی که معذوریت دارد، زیارت از راه دور 

ثواب و اجری برابر با زیارت در کنار ضریح 
دارد؛ حتی در این خصوص فرموده اند اگر 
شــخصی نیت زیارت کند و توفیق زیارت 
پیدا نکند، خداوند برای او ثواب زیارت در 

نظر می گیرد.
این اســتاد حوزه علمیه قم ادامه می دهد: 
شــرط اصلی برای قبولی زیــارت انس و 
معرفت داشتن به مقام ائمه)ع( است؛ اینکه 
باور داشته باشیم آن ها در هر حال و با هر 
فاصله ای نیت و کالم ما را می شــنوند؛ ما 
همگی به این باور و معرفت رسیده ایم که 
امامان زنده و بر اعمال ما شــاهد هستند؛ 

آن ها واسطه فیض با پروردگار هستند.

 سعادت دنیوی و اخروی، در پرتو 
پیروی از دستورات معصومین)ع( است

قائم مقام تولیت آســتان مقدس حضرت 
فاطمه معصومه)س( خاطرنشان می کند: 
در شــرایطی که حضور در حرم ائمه)ع( 
امکان پذیر نیست، زائر می تواند از راه دور 
نیز از برکات زیارت آنان بهره مند شود. زائر 
باید آمادگی قلبی و آرامش روحی داشته 
باشد و رســیدن به این درک ارتباطی با 
دور بودن از مضجع شــریف نــدارد. برای 
زیارت و قبولی آن باید »عارفا بحقهم« بود. 
باید در هر حال زائر در نظر داشــته باشد 
که ائمه)ع( فرستادگان خداوند هستند و 

سعادت دنیوی و اخروی او در پرتو پیروی 
از دســتورات و الگوگیری از آنان است؛ در 
این حالت زیارت همراه با انس، توســل و 

معرفت می شود.
او بیــان می کند: در اذن دخول مشــاهد 
مشــرفه ائمه)ع( می خوانیم: »أَْشَهُد أَنَُّکْم 
وَن  تَْســَمُعوَن َکاَلِمی َو تََرْوَن َمَقاِمی َو تَُرُدّ
َساَلِمی«؛ یعنی فرد مؤمن می داند که امام 
زنده و ناظر است، می بیند و جواب می دهد؛ 
چه در محضر آن ها باشد، چه نباشد. اینکه 
وقتی نام قائم)عج( را می شنویم از جا بلند 
شده و احترام می گذاریم به این معناست 
که ایمان داریم او صدای ما را می شــنود، 
به ما توجه می کند و باید به سالم او جواب 
دهیم. روایت های بســیاری در این زمینه 
وجود دارد؛ ائمه)ع( نیز بارها فرموده اند ما 
را یاد کنید و کار خیر انجام دهید؛ ما شما 
را یاد می کنیــم. این ارتباط دور و نزدیک 
نــدارد و حتی در زمان حیات ائمه)ع( نیز 
اینچنین بوده اســت. امام صــادق)ع( در 
روایتی فرموده اند: ما شــیعیان خود را می 
شناسیم، همان گونه که یک فرد، خانواده 

خود را می شناسد.

 کرونا مانعی برای رسیدن به ثواب 
زیارت نیست

حجت االســالم حســینی نژاد تشــریح 

می کند: جناب کلینی و شــیخ صدوق 
دراین بــاره از امام رضا)ع( نقل کرده اند 
کــه هریــک از امامان معصــوم)ع( بر 
گردن دوستان و شــیعیان خود پیمان 
و عهــدی دارنــد و وفای کامــل به آن 
پیمان و ادای نیکــوی آن عهد، زیارت 
مرقدهای مطهر آنان است؛ پس هر که 
از ســر میل و رغبت به زیارت بشتابد، 
روز قیامت ائمه)ع( شــفیعان او خواهند 
بــود. او تأکید می کند: این زیارت دور و 
نزدیــک ندارد؛ زیرا تمام احکام اســالم 
ناظر به توان و اســتطاعت افراد اســت. 
اگر شــرایط مهیا بود، زیارت باید از راه 
نزدیک انجام شود، اما اگر شرایط فراهم 
نبود و توان و فرصت کافی برای حضور 
در مشاهد مشرفه وجود نداشت، یا عذر 
شرعی وجود داشــت، سالم و زیارت از 
راه دور همــان ثواب زیارت از نزدیک را 
دارد؛ مانند شرایطی که در این روزها بر 

جامعه حکم فرماست. 
دل های تمام مردم ایران حتی بسیاری 
از مسلمانان جهان مشــتاق حضور در 
مضجع شــریف امام رضا)ع( یا مضجع 
کریمه اهل بیت)ع( هســتند، اما کرونا 
مانع آن شــده اســت؛ این مانع عذری 
شــرعی اســت که سبب شــده ثواب 
 اعمــال را در زیــارت از راه دور نصیب 

زائر کند.
حجت االسالم حســینی نژاد در پایان به 
روایتــی از امام جعفرصادق)ع( اشــاره 
کرده و عنوان می کند: حنان بن ســدیر 
می گوید امام صــادق)ع( به من فرمود: 
ای ســدیر! به زیارت امام حســین)ع( 
زیاد می روی؟ گفتــم فاصله من تا آنجا 
زیاد اســت و نمی توانم. امام)ع( فرمود: 
می خواهی کاری به تو بگویم که با انجام 
آن ثواب زیارت برایت نوشــته شــود؟ 
گفتم بلی؛ فرمود در خانه ات غسل کن 
وبه پشــت بام منزلت برو و به سوی آن 
حضرت به سالم اشــاره کن با این کار 

ثواب زیارت برایت نوشته می شود.

حجت االسالم حسینی  نژاد از کیفیت زیارت در روزهای کرونایی می گوید

شرط اصلی قبولی زیارت، معرفت به مقام امام است

گزیده ای از شرح مضامین مناجات شعبانیه در فضای مجازی
حس مناجات نتیجه بلوغ معنوی است

شبستان: تضرع به درگاه الهی مفهوم بســیار بلنــدی است که در فراز ابتدایی 
مناجات شعبانیه قرار دارد؛ »الهی من در برابر پناه تو ایستاده ام و ایستاده ای بسیار 
کوچک و فقیر در برابر بزرگ و غنی مطلق هســتم، در حالی که به ســوی تو 
تضرع می کنم«؛ در قرآن کریم تضرع با همین معنا و مفهوم هفت بار به کار رفته 
است. مفهوم و معنای تضرع صرفاً به گریه و اشک اطالق نمی شود؛ گریه و اشک 
بخشی از تضرع است؛ تضرع کمال خضوع و التماس به خداوند متعال است؛ در 
این حالت انســان برای خود هیچ غرور و دارایی ای قائل نیست و بسیار خاضعانه 
در مقابل خداوند قرار می گیرد. انســان در حالت تضرع شکسته حالی خود را به 

نمایش می گذارد.
بر اساس آیات قرآن کریم انسان ها هنگام بال باید به درگاه الهی تضرع کنند که 
پناهی برای خود داشته باشند. اگر برخی افراد حتی هنگام بالها در مقابل خداوند 
تضرع نمی کنند، به این دلیل است که دچار قساوت قلب شدند و ابلیس هم این 
رفتار زشــت را برای آن ها زینت می دهد. علت بسیاری از گرفتاری ها و بالهای 
بشریت به علت عدم تضرع آن ها به درگاه الهی است؛ اولیای الهی در اثر محبت 
و عالقــه زیاد به خداوند مقابل او تضرع می کنند، اما عموم مردم به هنگام بال و 

گرفتاری به درگاه الهی تضرع می کنند.
انســان برای تضرع به پیشــگاه الهی باید به یک بلوغ معنوی دست پیدا کند؛ 
امیرمؤمنان امام علی)ع( درباره قرب الهی دارای بلوغ معنوی بودند؛ به همین دلیل 
در مناجات شعبانیه احساس نیاز شدید خود به خداوند را بیان کرده و با تضرع به 
درگاه الهی ناله می زنند. ما باید نسبت به ضرورت تقرب معرفت کسب کنیم و با 
تضرع از خداوند درخواست کنیم که ما را به خود نزدیک کند. احساس مناجات در 
اثر بلوغ معنوی به وجود می آید که از وابستگی شدید انسان به خدا ایجاد می شود. 
کسی که به بلوغ معنوی می رسد بین خود و خدا موانعی را مشاهده می کند که 
شاید طبیعی باشند، یکی از این موانع همان طول عمر است. در بلوغ معنوی یکی 
از احساســاتی که عبد نسبت به موالی خود پیدا می کند حس تقصیر است که 
تعارفی نیست؛ سرمایه دلشکستگی بابی است که اگر خدا بخواهد به بنده خود 

لطف می کند تا او را در مسیر بندگی قرار دهد.
یکی از آداب دعا این است که انسان معرفت خود را نسبت  به خداوند اعالم کند؛ 
به خصوص معرفت نسبت به توحید پروردگار عالم که فقط ایشان را در جهان و 
زندگی خود مؤثر بداند. در روایت است که هرکس بگوید »الحول و القوه اال باهلل« 
خداوند می فرماید بنده من اعتراف کرد هیچ قدرتی جز قدرت خداوند در جهان 
وجود ندارد؛ ای مالئک بروید مشکل او را حل کنید. اینکه ما مناجات می  خوانیم 
باید این مقدمه را پذیرفته باشیم که کلمات در عالم اثر دارند و گاهی اوقات اثر 
کلمات از هر چیزی بیشتر است؛ حتی در روابط انسانی اثر کلمات از هر خدمت 
دیگری مؤثرتر اســت. گاهی کسی نیازمند یک صدقه یا کمکی از جانب انسان 
دیگر است، اما خداوند با اینکه از ما بی نیاز است برای کلمات ما اثر قرار داده است؛ 

کسانی که این مقدمه را می فهمند اهل ذکر می شوند.
امیرمؤمنان امام علی)ع( در مناجات شــعبانیه به زبان تضرع می فرمایند: خدایا 
همه نفع و ضرر من در دســت تو است؛ خدایا اگر مرا محروم کنی چه کسی مرا 
روزی خواهد داد و اگر مرا رها کنی چه کسی مرا کمک خواهد کرد؛ در قرآن از 
تهدیدهای خداوند خطاب به انسان های بد است که آن ها را کمک نخواهد کرد؛ 

امیرمؤمنان این تهدید را به عنوان بالی بزرگ هستی درک کردند.

اهمیت و ضرورت »امامت و مهدویت« برای انسان امروز
ایکنا: اصل »امامت و مهدویت« بیش از آنکه برای شیعیان اهمیت داشته باشد، 
مورد توجه دشمنان آن هاســت، به گونه ای که کوشیده اند این اصل شیعی را 
به شیوه های مختلف زیر شالق شبهات فکری، تاریخی و علمی تضعیف کنند. 
دالیلی که موجب نیاز بشر به »قانون گذاری آسمانی و تعیین مجری قوانین از 
ســوی خدا« در گذشته بود، بیشتر از گذشته، در عصر جدید نیز جاری است؛ 
ضمن اینکه با توجه به واقعیت های مشهود برای بشر امروز، ادعای بلوغ عقلی 
بشر به گونه ای که بتواند مصالح همه جانبه )مادی و فرامادی، جسمی و روحی 
و دنیایی و آخرتی( جامعه بشری در همه ابعاد )اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 
اعتقادی، سیاسی و امنیتی و...( را درک کند، گزافه ای بیش نیست. همین طور 
توصیه های عقل خودبنیاد بشری، مثل گذشته، همچنان متأثر از غرایز بشری 
)همچون حــس خودخواهی و نفع جویی، قبیلگی و حزب گرایی و...( اســت، 
چون ماهیت انســان با وجود گذر هزاران سال تغییر نکرده است و همین امر 

نیز در ناکارآمدی عقل او در حل معضالت بشری افزوده است. 
محدودیت معرفتی انسان یکی از مهم ترین عوامل نیازمندی انسان به رهبری 
الهی است؛ انسان هم جسم مادی دارد، هم روح الهی )نََفْخُت فِیِه ِمْن ُروِحی(؛ 
هــم حیــات دنیایی دارد، هم حیــات اخروی و هدف از خلقتــش نیز تأمین 
ســعادت او در همه ابعاد وجودی اســت؛ مصالح حیات روحی بشر باید تأمین 
شــود، همان طور که جســم او مصالحی مانند سالمتی و رشــد دارد که باید 
تأمین شــوند. گســتردگی مصالح و نیازمندی های انسان، تدوین قانونی همه 
جانبه را می طلبد که بتواند مصالح بشر در همه ابعاد وجودیش را تأمین کند؛ 
ولی آیا عقل خودبنیاد بشــر و عقل تجربی و ابــزاری او چنین توانی را دارد؟ 
آیات قرآن مؤید این اســت که تأمین مصالح همه جانبه بشر با تشخیص همه 
نیازمندی هایش و تشــریع قوانین مطابق با این ابعاد، به احاطه علمی به همه 
این ابعاد نیاز دارد، ولی بشــر که در منطق قرآن تنهــا علم اندکی به او داده 
شده است؛ »َوَما أُوتِیُتْم ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ َقلِیاًل«، چنین احاطه دقیقی ندارد و عقلش 
توان درک همه ابعاد روحی و فرامادی بشــر و درک آخرت و تشخیص مصالح 

آخرتی بشر را ندارد.
گرفتاری بشــر در دامن غرایز و شــهوات از دیگر دالیــل نیاز به رهبری الهی 
است. بشــر امیال و غرایزی دارد که موجب می شــود در تعامالت اجتماعی، 
سودمحور و خودمحور باشد. اگر قانونی  می گذارد، نمی توان تأثیر منافع فردی 
و قبیلگی و حزبی و منطقه ای و کشــوری را در این روند انکار کرد و مهم ترین 
دلیل براین ادعا نیز قانون هایی اســت که در مجالس دنیا گذاشــته می شود. 
این ها نیز از انسان سلب صالحیت قانون گذاری و حاکمیت و والیت بر دیگران 
می کند و نمی توان سرنوشــت دیگران را به چنین فردی سپرد و انتظار داشت 

قانون گذاری و حکومتش بی غرض باشد.
صالحیــت خدا برای تقنین و والیت بــه جهت کمال و نبود محدودیت علمی 
و عملی از دیگر دالیل نیاز به رهبر الهی اســت. فرهنگ قرآنی تأکید دارد که 
خداوند علم نامحدود به همه هســتی در ابعاد مــادی و فرامادی اش دارد و از 
دیگران غنی و بی نیاز اســت و به همیــن جهت تنها او صالحیت قانون گذاری 
و حکومت بر بشــر را دارد؛ چون قانون گذاری و حکومتش با علم کامل اســت 
و خودش نیز در پی ســود شــخصی از قانون گذاری و حکومت نیســت. قرآن 
َِّذیَن آَمُنوا  بــر انحصار والیت خداوند بر مؤمنان چنیــن تأکید دارد: »اهلل َولِیُّ ال

ُلَماِت إِلَی النُّوِر«. یُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
نیاز بشــر به قانون و حکومــت برای بقای حیات، و لزوم تعیین ولّی توســط 
خداوند از دیگر دالیل نیازمندی به ولی الهی اســت. بشــر برای بقای حیات 
اجتماعی خود به قانون نیاز دارد، عالوه بر آن ضرورت عقلی دارد که حکومتی 

شکل بگیرد تا این قوانین ضمانت اجرا داشته باشند. 
از طرفــی خداوند - به جهت داشــتن علم بی نهایت و نیز صمدیت - تنها فرد 
صالحیت دار برای قانون گذاری جهت حیات بشــری است؛ بنابراین قانون های 
زندگی را در قالب کتاب های آســمانی در اختیار بشر قرار می دهد، ولی چون 
خود مســتقیماً بر مردم حکومت نمی کند، افــرادی را به عنوان ولی تعیین و 

معرفی می کند.
والیت خداوند و به تبع و اذن او والیت افرادی که برگزیده او هســتند، دارای 
منطقی اســت که تا پایان تاریخ معتبر و موجه است؛ بنابراین اگر قرآن تأکید 
دارد والیت فقط در انحصار خداوند و افرادی اســت که او معین کرده اســت؛ 
َکوه  لَوه َو یُْؤتُوَن الَزّ ُکُم اهلل َو َرُســولُُه َو الَِّذیَن َءاَمُنواْ الَِّذیَن یُِقیُموَن الَصّ »اِنََّما َولُِیّ
َو ُهــْم َراِکُعون« و اگر بر مبنای همیــن والیت، اطاعت هم منحصر در خداوند 
ا الَِّذیَن َءاَمُنواْ أَِطیُعواْ اهلل َو أَِطیُعواْ  و کســانی اســت که او اجازه می دهد؛ »یََأیَهّ
ُســوَل َو أُْولِی الْْمِر ِمنکمُ «، این انحصار گرفتار در تاریخ معینی نخواهد بود.  الَرّ
منظور از »اولی االمر« در این دســت آیات نیز امامان دوازده گانه اند که ما در 
عصر غیبت آخرین آن ها هستیم و »اولی االمر« پیشوای معصومی است که در 
هر زمان حضور دارد و طاعتش بی قید و شرط واجب و فرمانش همچون فرمان 

خدا و پیامبر الزم االجراست.

نرم افزار »پرسش های کرونا« 
منتشر شد

»پرســش هایی  اندرویدی  نرم افزار  رســا: 
پیرامون کرونا« توسط مرکز ملی پاسخگویی 
به ســؤاالت دینی  تولید شــد و در اختیار 
کاربــران قرار گرفــت. در این نرم افــزار، از 
میان پرسش های مطرح شده، به حدود ۹۰ 
ســؤال منتخب از جنبه های مختلف قرآنی، 
اعتقادی، اخالقــی، تاریخی، حدیثی، احکام 
شــرعی و روان شناختی متناسب با نیازهای 
روز جامعه پاسخ داده شده است. پاسخ های 
این نرم افــزار در دو قالب اجمالی و تفصیلی 
ارائه شــده و امکان مطالعه و تحقیق بیشتر 
را نیــز در اختیار قــرار می دهد. همچنین 
بــرای هر یــک از پرســش ها، فایل صوتی 
همان متن نیز قابل دریافت و شنیدن است؛ 
ضمن اینکه کاربران در صورت داشتن سؤال 
در زمینه پرســش و پاســخ های ارائه شده 
می توانند از گزینه ارسال پرسش استفاده و 
پاســخ خود را دریافت نمایند. گفتنی است؛ 
عالقه مندان می توانند این نرم افزار را از نشانی 
دریافت   www.pasokhgoo.ir اینترنتی 

کنند.

کتاب »کفر در کالم اسالمی« 
منتشر شد

ایبنا: کتاب پژوهشــی »کفر در کالم اسالمی 
با تأکید بر آیات و روایات« نوشته سیدمحمد 
تقی سجادی، توسط مرکز بین المللی ترجمه 
و نشــر المصطفی)ص( وابســته بــه جامعه 
المصطفی العالمیه منتشر شد. در این کتاب 
عقیده متکلمان مسلمان درباره حقیقت کفر 

بررسی شده است.
نویســنده در فصل اول با عنــوان »کلیات و 
مفاهیم« به تبارشناســی واژه »کفر« پرداخته 
و تعریــف این مفهوم و اصطــالح را در آیات 
خــدا، روایات ائمــه،  علم کالم و نــزد عرفا 
بررسی می کند. بخش دیگری از این فصل به 
تبارشناسی و شــرح مفاهیمی چون »ایمان«، 
»فســق«، »نفاق« و »شــرک« اختصاص پیدا 
کرده اســت. فصل دوم کتاب »حقیقت کفر 
نزد متکلمان مســلمان« نام دارد و شامل این 
مباحث اســت: »حقیقت کفــر از منظر کالم 
امامیه«،  »توضیح بیان محقق طوسی«، »حقیقت 
کفر نزد متکلمان اهل سنت«، »حقیقت کفر نزد 
فقها«، »حقیقت کفر در قرآن با استدالل فقها«، 
»حقیقت کفــر در روایات«، » حد فاصل ایمان 

و کفر« و...
»پیشــینه آرا در مســئله کفــر از منظر کالم 
اسالمی« عنوان فصل سوم کتاب است و مباحث 
این فصل از این قرار است: »کفر پیش از پیدایش 
مذاهب کالمی«، »سیر تاریخی کفر«، »موارد رد 
بر پیامبر« و »عالیم کفر و پیشــینه آن در نگاه 
مذاهب کالمــی«. نویســنده در فصل چهارم 
»عوامل خروج از مرز ایمان از دیدگاه متکلمان 
مسلمان« را بررسی کرده است؛ »اسباب کفر یا 
خروج از مرز ایمان«، »مفهوم شناســی ارتداد«، 
»ارتداد در نگاه علمای جهان اســالم«، »احکام 
ارتداد و شــرایط آن«، »طریق اثبــات ارتداد«، 
»ارتداد و اقســام آن«، »مرتد در آیات و روایات«، 
»ســب انبیا در نگاه مذاهب اســالمی«، »غلو و 
غالیان«، »بدعت گذاری«، »زمینه های پیدایش 
کفــر در قرآن«، »زمینه هــای پیدایش کفر در 
روایات« و »زمینه های پیدایــش خروج از مرز 
ایمان نزد متکلمان مسلمان« از مباحث طرح 

شده در این فصل است.
»وجوه اشــتراک و افتراق مذاهب اسالمی در 
حقیقــت کفر و عوامل خــروج از مرز ایمان« 
عنوان فصل پنجم کتاب است و عناوین برخی 
مباحث طرح شده در این فصل نیز به این شرح 
اســت: »توجه به باورهای مشترک«، »توجه به 
باورهای افتراقی تشیع و تسنن«، »وجوه افتراق 
بیــن وهابیت و امت اســالمی: زیارت، تبرک 
جستن، سجده برای غیرخدا، سوگند به غیر 
خدا«، »اهل ســنت و نقد دیــدگاه وهابیت«، 
»تعظیم شعائر از نگاه اهل سنت«، »اعاظم اهل 
سنت و توســل به پیامبر«، »تشیع و توسل«، 
»دیدگاه رایج بین شیعه و سنی درباره حقیقت 
کفر«، »تفاوت بین انکار و ترک«، »دیدگاه غیر 
رایج بین شیعه و سنی درباره حقیقت کفر«، 
»طبقه بندی مرتکبان گناه کبیره در نگاه شیخ 
مفید« و... همچنین مسئله گناه کبیره از منظر  
مکاتب کالمی چون خوارج و معتزله، مرجئه، 
اشعری، مجبره و... نیز در این فصل بررسی شده 
است. بخش نتیجه گیری کتاب نیز شامل این 
مباحث است: »کفر در کالم اسالمی با تأکید بر 
آیات و روایات«، »حقیقت کفر در نگاه متکلمان 
مسلمان«، »پیشینه آرا در مسئله کفر«، »عوامل 
خروج از مرز ایمان«، »وجوه اشتراکی و افتراقی 
مذاهب اسالمی در ماهیت کفر و عوامل خروج 
از مرز ایمان« و »باورهای افتراقی میان وهابیت 

و تشیع و تسنن«.

انتشار کتاب »فقه ورزش« 
اجتهاد: مؤسســه انتشــارات زمزم هدایت 
وابســته به پژوهشگاه علوم اســالمی امام 
صادق)ع( کتاب »فقه ورزش« نوشته مرتضی 
نجفی و قربان آهنگــری را با نظرات علمی 
آقایان محمود مهدی پور، عزت اهلل معتمد و 
سیدعلی یار افشارپور دهدشت، روانه بازار نشر 
کرده است. این کتاب در سه فصل »کلیات و 
مفاهیــم«، »مبانی فقه ورزش« و »قواعد کلی 

مشروعیت« تدوین شده است.

احکام اسالم 
ناظر به توان و 
استطاعت افراد 
است؛ اگر شرایط 
مهیا بود، زیارت 
باید از راه نزدیک 
انجام شود، اما اگر 
شرایط فراهم نبود، 
سالم و زیارت از 
راه دور همان ثواب 
زیارت از نزدیک 
را دارد

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 حجت االسالم علیرضا پناهیان

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 حجت االسالم محمد عابدی

شعبان ماه امید و سرورصلوات از دعاهای مستجاب نزد خداوند است
شبستان: آیت اهلل محمدباقر تحریری، تولیت 
حوزه علمیه مروی به مناسبت ماه شعبان در 
فضای مجازی به سخنرانی پرداخت و اظهار 
کرد: در ماه شعبان ذکر صلوات زیاد بگویید؛ 
صلوات بر پیامبر)ص(  و آل او معانی بســیار 
عمیقــی دارد. او ادامــه داد: اهل بیت)ع( در 
توصیه های خود فرمودند که پیش از تقاضا 
یا دعا به درگاه الهی ابتدا صلوات گفته، سپس 
دعا کنید، پس از آن نیز دوباره صلوات بدهید؛ 
این در پذیرش دعای شما اثر دارد. صلوات از 
جمله دعاهای مستجاب نزد خداوند است و 
خداوند از عدم پذیرش دعا در بین دو دعای 

مستجاب پرهیز دارد.
این اســتاد اخالق با بیــان اینکه صلوات 
دارای محتوای اصول پنج گانه است، اضافه 
کرد: توحید، نبوت، امامت، عدل و معاد در 
صلوات قرار گرفته اســت؛ بنابراین هرکس 
صلوات را بــا اعتقاد به محتوای آن به طور 
کامل بیان کند، به همه اصول دین اعتقاد 
دارد. وی با اشــاره به ایــن آیه قرآن کریم 

کــه خداوند و همه فرشــتگان و مالئکه بر 
پیامبراکرم)ص( صلوات می فرستند، تصریح 
کــرد: خداوند متعال فیوضــات خود را به 
واسطه پیامبراسالم)ص( بر سایر مخلوقات 

و بندگان نازل می کند.
آیت اهلل تحریری در پایان با بیان اینکه انسان 
با ذکر صلوات به درگاه الهــی اقرار دارد که 
مبدأ همه فیوضات خداوند است که به واسطه 
پیامبر اســالم)ص( به بروز و ظهور می رسد، 
خاطرنشــان کرد: فیوضات الهی به دو شکل 
تکوینی و تشریعی است؛ نظام هستی، فیض 

تکوینی و دین الهی، فیض تشریعی است.

رسا: حجت االسالم محمدکاظم راشد  یزدی، 
با تأکید بر اینکه شــعبان جزو سه ماه برتر 
سال محسوب می شود، اظهار داشت: رجب، 
شعبان و رمضان بهترین زمان برای راز و نیاز 
با خداوند است. ماه شعبان منسوب به پیامبر 
گرامی اسالم)ص( است، همچنان که ماه رجب 
را ماه خدا و رمضان را ماه امت خدا می خوانند. 
وی با اشاره به روایت »ِشیَعُتنا ُخلُِقوا ِمْن فاِضِل 
ِطیِنِتنا َو ُعِجُنوا بِماءِ َوالیَِتنا یَْحَزنُوَن لُِحْزنِنا و 
یَْفَرُحوَن لَِفَرِحنا« خاطرنشان کرد: ماه شعبان 
ماه شادی و سرور اهل بیت)ع( است و ما نیز 

باید در این ماه مسرور باشیم.
این اســتاد اخالق یادآور شد: ماه شعبان، 
ماه امید است؛ چراکه میالد امام زمان)عج( 
در آن واقع شــده که یگانــه منجی عالم 
بشریت است؛ شیعه در این شرایط بی کس 
نیســت؛ ما امامان معصومی داریم که در 
هر شــرایطی به آن ها متوســل می شویم 
و مــا منتظر امامی هســتیم که در آینده 
نزدیک جهان را پــر از عدل و داد خواهد 

کرد و بساط ظلم و ستم را برخواهد چید؛ 
بنابراین بایــد آینده پیــش روی خود را 

روشن ببینیم.
حجت االسالم راشد یزدی در پایان با اشاره 
به ضرورت بهره گیری از ساعات و لحظات ماه 
شعبان خاطرنشان کرد: مطابق روایت ها، یک 
روز روزه در این ماه بهشت را بر انسان واجب 
می کند و دعای در آن بسیار ارزش دارد و در 
این مصیبتی که به تازگی پیش آمده و تنبه 
و هشداری برای ما محسوب می شود، خوب 
است از تضرع به درگاه خدا غافل نباشیم که 

خدا نیز یقیناً جواب ما را خواهد داد.

بــه معنای درخواســت  دعا   مفتاح  
بنده  فقیــر از خدای بی نیاز قادر متعال، 
دســتوری الهی اســت و کســانی که 
خواسته  هایشان را از پروردگار درخواست 
نمی کنند، مســتکبر و مستحق عقوبت 
الهی دانسته شده و خداوند اعتنا و توجهی به بندگان خود بدون 
درخواســت و دعا نمی کند. خداوند می فرماید: »بگو: پروردگار 
من برای شــما ارجی قائل نیست، اگر دعای شما نباشد؛ شما 
)آیات خدا را( تکذیب کردید و)این عمل( دامان شما را خواهد 
گرفت و از شما جدا نخواهد شد!« خداوند نزدیک است و دعاهای 
بندگانش را اجابت می کند؛ پس به سوی دعا به ویژه هنگام بلیات 
روی بیاوریــم. خداوند تبارک و تعالی بالهای عمومی را برپایه 
ســنت و قانون و حکمت الهی نازل می کند. بالهایی که سبب 
نقص، ترس، تعطیلی و رکود کسب و کار، کمبود و تلفات مالی و 
جانی می شوند؛ همچون بالی جهانی ویروس کرونا؛ که مصداق 

این بالی عمومی است.
امروزه در سطح جهان، با وجود تدابیر شدید و اعمال پروتکل ها 
و دستورعمل های بهداشــتی الزم، از سوی دولت ها، ملت ها و 
قدرت های مدعی، در مبارزه و غلبه بر ویروس کرونا اظهار عجز 
و ناتوانی شده است. در چنین شرایطی، تالش برای رسیدن به 
راه حل برای درمان کرونا و غلبه بر ســختی ها، صبر توحیدی 
می طلبد که مطمئناً کارساز است. یعنی توجه به خداوند قادر 
متعال و توحید، معاد و یقین و تســلیم و رضای به امر خداوند 
متعال. عالوه بر صبر توحیدی، دعاکردن و تضرع و روی آوردن 
بــه درگاه خداوند قادر متعال با عجز و ناله و اســتغفار و انابه 
ضــرورت دارد. در هنگام بالی عمومــی، تضرع و ناله به درگاه 

احدیت و درخواســت کمک و نصرت الهی در مبارزه با کرونا، 
نشــانه توحید خداوند و بندگی و فقر انســان است و ضرورت 
اعتقادی و اخالقی دارد؛ نه صرفاً یک امر پسندیده و مستحب 

شرعی و فقهی.

 تقاضای نصرت الهی 
با توجه دل ها به حضرت ولی عصر)عج(

در بعضی بالها، نماز آیات واجب شده است؛ اما در بالهای سخت 
نظیر انتشار ویروس کرونا ـ که نماز آیات واجب نشده ـ عالوه 
بر انجام واجبات شــرعی، برای حفظ نفس و جلوگیری از ضرر 
و زیان مانند رعایت دســتورعمل های بهداشتی نظیر در خانه 
ماندن، تماس برقرار نکردن برای قطع زنجیره کرونا و نظایر آن و 
یا وجوب مراجعه به پزشک برای درمان، دعا و تضرع با استغفار و 
توبه و توسل و قرائت زیارت عاشورا و توجه دل ها به حضرت بقیه 
اهلل االعظم )عجل اهلل تعالی فرجه( رهگشاست و گرفتاری های 
ســخت را برطرف می کند و امداد الهی، راه را برای شکســت 
کرونا هموار می کند. در بالیای عمومی و گرفتاری های سخت 
اجتماعی، دعا و تضرع دسته جمعی در روایات توصیه شده است 
و به طور قطع خیلی مؤثر اســت. خداوند با زبان توبیخ شدید، 
تضرع را هنگام بال الزم وتضرع نکردن را نتیجه قســاوت قلب 
می داند؛ آنجا که می فرماید: »َفلَْواَل إِْذ َجاَءُهم بَأُْسَنا تََضرَُّعوا َولَِکن 

ْیَطاُن َما َکانُوا یَْعَمُلوَن« )انعام/43(. َقَسْت ُقُلوبُُهْم َوَزیََّن لَُهُم الشَّ
همچنین امیرالمؤمنین )ع( در نهج البالغه می فرمایند: »ولو أّن 
الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم الِنَعم، فزعوا إلی ربّهم 
بصدق من نّیاتهم و وله من قلوبهم، لردَّ علیهم کّل شارد، وأصلح 
لهم کّل فاســد ؛ مردم چنانچه در گرفتاری ها و سلب نعمت ها 

بشتابند به سوی خدا با نیت های خالصانه و پاک و اشتیاق فراوان 
و دلدادگی و حیرت و حالت به بن بست رسیدن؛ در این صورت؛ 
خداوند متعال همه گرفتاری ها و مشکالت و نواقص را برطرف 
و خواسته هایشــان را اجابت خواهد کرد.« حضرت امام سجاد 
)ع( نیز می فرمایند: »الدعاء یرد البالء النازل و ما لم ینزل ؛ دعا 

گرفتاری ایجاد شده ونشده را برطرف می کند«.
به نظر می آید در بالی عام، اصل در تضرع، دسته جمعی بودن 
است و چون در بیماری واگیر کرونا، تجمع مضر است، می توان 
در خانه ها، همزمان در یک وقت مشخص و یا به طور پیوسته به 
مدت یک هفته که از طرف مراجع و بزرگان دین اعالم می شود، 
به درگاه خداوند با استغفار و توبه، به ناله و تضرع ودعا بپردازیم؛ 
به خصوص در ماه شــعبان که ماه انقطاع الی اهلل عارفان الهی 
و ماه استغفار و مناجات شــعبانیه که در نیمه شعبان والدت 
منجی عالم بشریت)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( است. و چه 
بهتر تقاضای امداد و نصرت الهی همراه توجه دل ها به حضرت 
صاحــب االمر و الزمان)عجل اهلل تعالی فرجه( باشــد و توأم با 
توســل به حضرتش؛ همانند دعای معروف »الهی عظم البالء 
و بــرح الخفاء« و نیز »یامن اذا تضایقــت االمور فتح لها بابا لم 
تذهب الیه االوهام فصل علی محمد و آل محمد و افتح الموری 

المتضایقه بابا لم یذهب الیه وهم برحمتک یا ارحم الراحمین«.

خبر

معارفمعارف
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

یادداشت

گزیده ای از یادداشت آیت اهلل عباس کعبی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم

غلبه بر مشکل کرونا، صبر توحیدی می طلبد

مناسبتاخالق
حجت االسالم محمدکاظم راشد  یزدی عنوان کردآیت اهلل محمدباقر تحریری:
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بخشی از روایت محمدرضا بایرامی از نوروز امسال   مهر: »نوروز امسال از گونه  دیگری بود نه خیلی سروصدای بچه های ترقه باز به گوش می رسد و نه خریدی آن چنانی در جریان است. بوی عزا می دهد 
تا عید. هر روز سراغ دوستان و عزیزان خود را در سراسر کشور و بلکه جهان می گیریم که ببنیم هنوز هم توانسته اند مقاومت کنند یا نه؟ همه قسطی زندگی می کنیم انگار. هر روز که بیدار می شویم، با خود می گوئیم 

اهه هنوز هم زنده ام و آمار مردگان را دنبال می کنیم در حالی که نوبت خود را انتظار می کشیم، می خندیم و گریه می کنیم. حتی جوک می سازیم. اما می دانیم ما باشیم یا نباشیم، زندگی پیروز خواهد شد.«

نمایشگاه کتاب تهران را امسال برگزار نکنید
برگزاری نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران امســال به دلیل همه گیری 
بیماری کووید۱۹ به تعویق افتاده و هنوز زمانی مشــخص برای برپایی این 

رویداد فرهنگی بزرگ اعالم نشده است.
بــا توجه به درپیش بودن ماه مبارک رمضــان در خوش بینانه ترین حالت 
نمایشــگاه کتاب باید پس از تعطیالت چهاردهم و پانزدهم خرداد برگزار 
شود و البته همین هم موکول به این است که تا آن زمان بیماری آنچنان 
مهار شــده باشــد که گردهم آمدن صدها هزار بازدیدکننده سبب ایجاد 

مشکالت بهداشتی و همه گیری دوباره نشود.
پیشــنهاد ما این اســت که امسال نمایشــگاه کتاب برگزار نشود و از این 
فرصت ناخواســته برای بازبینی در سیاســت ها و نحوه برگزاری نمایشگاه 
استفاده شود و ســال آینده یک نمایشگاه واقعی کتاب در تهران را شاهد 

باشیم. این پیشنهاد به دالیل زیر ارائه می شود:
۱- مســئوالن همیشه پشت بازدیدهای گســترده و میلیونی از نمایشگاه 
پنهان شــده اند و این حجم از بازدید از نمایشــگاه را نشانه ای از درست 
بودن سیاســت های خــود و بی مانند بودن نمایشــگاه کتــاب تهران در 
جهان عنوان کرده اند اما واقعیت این اســت که آنچه ما هرســال در کشور 
برگزار می کنیم، نمایشــگاه کتاب نیســت یک فروشــگاه بزرگ است که 
در آن بیشــترین خریداران برای کتاب های تســت و کنکور، رمان هایی با 
ترجمه های جعلی و کتاب سازی هایی در حوزه کودک و نوجوان است. در 
نمایشگاه کتاب تهران، ناشران خارجی همیشه به چشم طفیلی هایی برای 
جور شدن جنس دیده شده اند، رویدادهای معرفی و نقد کتاب، آشنایی با 
مؤلفان و مترجمان و مذاکرات ناشران ایرانی و خارجی برای خرید و فروش 
امتیاز کتاب، حاشــیه هایی کمرنگ در کنار هجوم خریداران برای خرید و 
صف های امضای آثار ســلبریتی ها بوده است. تا زمانی که در بر این پاشنه 
بچرخد، نمایشــگاه کتاب تهران نمایشگاه کتاب به معنای واقعی نیست و 
نباید خودمان را فریب بدهیم. شــاید یک دوره برگزار نشدن این فروشگاه 
به مســئوالن و صنعت نشر ما این فرصت را بدهد که ساختارهای جدیدی 
برای این صنعت و رهایی آن از زیر بار نمایشگاه به عنوان تنها گزینه برای 

زنده ماندن صنعت نشر بیندیشند.
2- نمایشــگاه کتاب تهران به دلیل وجهه اقتصــادی خود تقویم فعالیت 
صنعت نشــر کشور را به شکلی نادرست شــکل داده است. عماًل برگزاری 
نمایشــگاه کتاب در اردیبهشــت ماه سبب می شــود صنعت نشر کشور تا 
حدود ۶ ماه در رخوت و ســکوت و ســکون فرو بــرود و همه فعالیت های 
این صنعت برای حضور در نمایشــگاه بعدی از پاییز آغاز شود. امسال عدم 
برگزاری نمایشگاه باعث خواهد شد خواب تابستانه صنعت نشر به بیداری 
و شــکوفایی تبدیل شــود و همین مسئله زمینه ســاز رقابتی جدی برای 

حضور در بازار در ماه های طالیی تابستان خواهد بود. 
تقویم کاری اجباری و رکود ناخواســته صنعت نشر در زمانی که تعطیالت 
دانشگاه ها و مدارس مشــتریان بالقوه ای برای نشر ایجاد می کند، امسال 
می تواند شــکل جدیدی به خود بگیرد و ناشــران برای نخســتین بار در 
ســال های اخیر احســاس کنند در بهار و تابستان هم می شود فعال بود و 

کتاب منتشر کرد.
3- قرنطینه اجباری در این روزها مشخص کرد که صنعت نشر ما در زمینه 
فناوری های جدید و به روز تا چه حد عقب مانده است و چقدر دستمان در 

تولید و عرضه کتاب صوتی و کتاب الکترونیک خالی است. 
بســیاری از ناشــران ما در این سال ها از ضرورت ســرمایه گذاری در نشر 
الکترونیک غافل مانده اند چرا که بازاری ســاالنه، چند ۱۰۰ هزار نفری و 
آماده برای نشر کاغذی داشته اند و نیازی به سرمایه گذاری در حوزه های 

جدید احساس نمی کرده اند. 
نمایشــگاه کتاب تهران و نمایشگاه های اســتانی، عامل اصلی در رخوت و 
بی انگیزگی صنعت نشــر ما برای نوشدن و پوست اندازی است و شاید یک 

سال برگزار نشدن آن بتواند این رخوت را به حرکت بدل کند.
  

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان   در روزهای 
یار  دیگری  زمان  هر  از  بیش  کتاب  قرنطینه، 
مهربان همه ما بود. بی هیچ حرفی در این روزها 
کتاب، هنر و ادبیات بیش از هر چیز می توانست 
به روزهای پر التهاب همه ما رنگ آرامش ببخشد 
و درمان همه رنج های روحی و خستگی این روزها 

باشد.  
در شرایطی که همه ما منتظریم تا زندگی به روال 
قبل برگردد و ما هیچ چاره ای جز خانه نشــینی 
نداشتیم نویسندگان، ناشران و کتابفروشان سه 
ضلع مهم کتاب دست به دست هم داده بودند تا 

دسترسی همه ما را به کتاب آسان کنند.  
زندگی کرونایی تأثیر خودش را بر چرخه کتاب 
هم گذاشــت. گزارش امروز به ما می گوید همه 

شرایط آماده است تا ما غرق در کتاب شویم. 

 ارسال رایگان و قطع زنجیره انتقال 
در توجه به کتاب و رســاندن به دست مشتری 
اتفاق هــای جالبی در این مــدت رخ داد. ارتباط 
کتابفروشــان با مشتری هایشــان بــا تعطیلی 
فروشگاه های کتاب قطع نشد. با توجه به تعطیالت 
صنف کتابفروشان، کتابفروشان حرفه ای و خوش 
ذوق درفضاهای مجازی از مشــتریان خواستند 
این مدت به کتابفروشــی ها مراجعه نکنند و با 
تماس و اطالع از وجود کتاب مورد نظر به صورت 

رایــگان کتاب هــا را دریافت 
کنند. عالقه منــد به مطالعه 
می توانســت با یک تماس و 
مطلع شــدن از وجود کتاب 
و پرداخت آنالین از شــرایط 
ارســال رایگان استفاده کند 
و کتابش را بــدون حضور در 
کتابفروشی دریافت کند حتی 
بعضی کتابفروشــی ها هم با 
خدمات جانبی ذوق خودشان 
را نشــان دادند مثــالً همراه 
با کتاب ســفارش شده، یک 
کتاب یا لوح فشرده موسیقی 

به مشتری هدیه می کردند.  
به این صورت کتابفروشــان با فــروش تلفنی و 
آنالین و ارسال رایگان کتاب به مشتری ها در قطع 

زنجیره انتقال ویروس کرونا سهیم شدند و تالش 
کردند حلقه تنگ کتابخوانی را گسترده کنند. 

این نوع خرید و دریافت کتاب هم نشان از تغییر 
ســبک دارد. اگر چه پیــش از این ها هم خرید 
آنالین کتاب مرسوم بود اما مردم به دالیل ارسال 
گران و حضور در فضای کتابفروشــی، از خرید 
آنالین کتاب استقبال چندانی نکردند اما شرایط 
خاص اجتماعی نشــان داد همه ما بیش از آنچه 
فکر کنیم انعطاف پذیر هستیم و می توانیم با توجه 

به موقعیت از زندگی لذت ببریم. 
نکته مهم این بود که هم کتابفروشان و هم ناشران 
در ارسال کتاب ها این نکته را یادآوری می کردند 
که کتاب ها کامالً ضدعفونی شده است و مخاطب 

کتابخوان نگران مسائل بهداشتی نباشد. 

 توجه دوباره به کتاب های الکترونیک 
ناشــران هم با روش های متعدد اجــازه ندادند 
شــرایط خاص زندگی بین آن ها و مخاطبانشان 
فاصلــه بیندازد و با برگــزاری دوره های تخفیف 
کتــاب، معرفــی کتاب هــا، برگزاری مســابقه 
کتابخوانی، ارسال رایگان و ایجاد فضای صمیمی 
میان مخاطبان در صفحات مجازی تالش کردند 
بیش از گذشــته میان مردم وکتاب آشتی ایجاد 
کنند و یا با برگزاری پویش ها و مسابقات مختلف، 
کتاب به مخاطبان هدیه می کردند. مثالً انتشارات 
شــهید کاظمی با برگزاری یک 
کتاب  مخاطبانش  به  مســابقه 
هدیه می کرد. شــرایط مسابقه 
این بــود که مخاطبــان باید با 
حضور در  فضــای مجازی این 
نشر یک جمله زیبا درباره یکی از 
کتاب ها یا درباره شخصیت یکی 
از کتاب های این نشر می نوشتند. 
کســانی که کامنت جذاب تری 
می نوشتند و الیک بیشتری هم 

می گرفتند برنده بودند.  
توجه خاص به کتاب الکترونیک 
دســتاورد بعدی تأثیر کرونا بر 
کتاب های  اســت.  کتاب  چرخه 
الکترونیک ســال های سال اســت وارد جریان 
کتابخوانی دنیا شده است اما به دالیل متفاوت این 

کتاب ها نتوانست وارد عرصه رقابت با کتاب های 
مکتوب شود و تغییری در آمار کتابخوانی دنیا به 

وجود آورد. 
این بی توجهی دالیــل زیادی دارد که مهم ترین 
آن ها گران بودن این آثار و میل قشــر کتابخوان 

به خواندن کتاب های مکتوب است.  
اما شرایط ماه های گذشته نشان داد ویروس کرونا 
توانسته بر ســبک زندگی ما و به تبع تمایالت 
مــا اثر زیادی بگذارد. توجه و اقبال به کتاب های 
الکترونیک شاید مهم ترین دستاورد تأثیر کرونا بر 
فضای چاپ و نشر باشد، تأثیری که فقط شامل 
ایران نمی شود و توانسته همه دنیا را در بر بگیرد. 
تخفیف هایی که ناشــران بر آثــار الکترونیک 
داشــتند و توجــه به تنوع تولیــد محصوالت 
عرضه شده سبب شد مخاطب بازنگری بر این 
آثار داشته باشد. البته که ناشران در این مدت 
کم آثار  صوتی متنوع با روایت های دلچســب 
تولیــد کردند و با تخفیف های چشــمگیر در 
اپلیکیشــن هایی مثل فیدیبو، نــوار، طاقچه و 
کتابراه در دســترس مخاطبــی قرار دادند که 
یا با کتــاب الکترونیک مأنوس بــود و یا تازه 

می خواست این انس و الفت را ایجاد کند. 

 میهمانی مجازی و پذیرایی با کتاب
یکی دیگــر از اتفاق هایی که این روزها توســط 
ناشران رقم خورد برگزاری میهمانی های مجازی 

توسط ناشران و نویسندگان بود. 
ناشــران با برگزاری میهمانی های مجازی و با 
حضور نویســندگان با پخش زنده در صفحات 
شخصی شــان در فضــای مجــازی شــرایط 
گفت وگوهای آنالین نویســندگان با مخاطب 
را فراهم کردند. در این نشســت های مجازی 
در یک گفت وگوی کوتاه نویســنده آثارش را 
برای مخاطب معرفی می کند، بخشی از کتابی 
که خــودش تمایــل دارد را می خواند و چند 
نکته آموزشــی راجع به نوشــتن به مخاطب 
ارائه می دهــد تا اگر مخاطبی ذوق نوشــتن 
دارد با رعایت این نکات،  مســیر نوشتن برای 
او آســان شود. انتشــارات به نشر در برگزاری 
میهمانی هــای مجازی فعال بــود و از روز ۱۱ 
فروردین دو میهمانی مجــازی با حضور اکبر 

صحرایی و اسماعیل حاجی علیان برگزار کرد 
که این میهمانی هــای مجازی همچنان ادامه 

دارد.  

 بیش از گذشته با مردم
اما نویســندگان در صفحات شخصی شان سهم 
عمــده ای در ورود کتاب به زندگی مردم در این 
روزهای سخت داشــتند. نویسندگان با معرفی 
آثار خوب و خواندنی، شــرکت در نشســت ها و 
گفت وگوهای آنالین دین خودشــان را به عنوان 

نویسنده در این روزها ادا کردند. 
شــاعران و نویســندگان  هــر کتابــی که فکر 
می کردنــد می تواند حال این روزهــای مردم را 
خوب کند، معرفی می کردند این کتاب ها شامل 
آثار نویسندگان ایرانی و یا نویسندگان خارجی ، 
آثار کودک و نوجوان و بزرگســال بود. مخاطبان 
و طرفداران هر نویســنده، شــاعر و یا مترجم با 
مراجعه به صفحات شخصی این افراد به راحتی 
فهرســت های کتاب های خواندنــی را دریافت 

می کردند. 
بعضــی از نویســندگان آثارشــان را به صورت 
رایگان در صفحات مجازی شــان منتشر کردند 
و حتی عــده ای که طرفداران بیشــتری دارند 
بدون توجه به شرایط تبلیغ کامل برای یک اثر 
کتابشــان را پیش از موعد منتشــر کردند و در 
اختیار طرفدارانشــان قرار دادند که کتاب »نیم 
دانگ پیونگ یانگ« با همین شرایط منتشر شد 
و به بازار کتاب آمد. رضا امیرخانی هم گفته بود: 
»هدف من از انتشار پیش از موعد سفرنامه ام این 
بود که می خواســتم اثرم در این روزها در دست 
مخاطــب کتابخوان قرار بگیــرد تا از تلخی این 

روزها اندکی بکاهد، اگر بتواند«.  
این روزها نشان داد مطالعه و توجه به کتاب بیش 
از آنکه نیاز به زمان، فرصت و برنامه ریزی خاص 
باشد نیازمند انگیزه و توجه ما به کتاب است. همه 
شــرایط مهیا بود تا ما بهانه ای نداشته باشیم و 
باالخــره برگردیم به روزگاری کــه با برگ های 

کاغذی رفاقتی دیرینه داشتیم. 

شرایط مهیاست تا کتاب به دست بگیریم و بخوانیم

مهربان تر از همیشه با یار مهربان  

این روزها نشان 
داد مطالعه و توجه 

به کتاب بیش 
از آنکه نیاز به 

زمان، فرصت و 
برنامه ریزی خاص 

باشد نیازمند 
انگیزه و توجه ما به 

کتاب است

بــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

ورزش: نیکبخت ستاره پرحاشیه فوتبال ایران در دهه هشتاد 
معتقد اســت که بندی عجیب در قرارداد او و فنرباغچه مانع از 
آن شــد تا فوتبالش را در اروپا ادامه دهد. با او گفت وگو کردیم 
تا ماجرای عدم توافقش را با تیم فنرباغچه ترکیه از زبان خودش 

جویا شویم.

چرا انتقالت به فنرباغچه هیچ وقت صورت نپذیرفت؟
به دلیل رابطه صمیمانه رولند کخ ســرمربی آن زمان استقالل با 
کریستف دام سرمربی وقت فنرباغچه قرار شد من به این باشگاه 
معتبر ترکیه ای منتقل شوم. درحالی که همه چیز رو به اتمام بود 

بندی از طرف باشگاه استقالل در قرارداد آورده شد که تمام 
ماجرای پیوستن من به این باشگاه فنر را زیر سؤال برد.

 چه بندی در قراردادت گنجانده  شده 
بود؟

باشگاه استقالل از این باشگاه ترکیه ای خواست 
که در زمان حضــورم در تمرینات و اردوی 

این تیم من را بیمه کننــد تا در صورت 
مصدومیتم هزینه آن را خودشان متقبل 
شوند. در واقع چنین چیزی نه در حال 
حاضر و نه در هیچ زمان دیگری عرف 

نبود.

 آیا به غیراز این، پیشــنهاد 
دیگری از اروپا داشتی؟

بله من قبل از فنرباغچه از طرف اتلتیکو مادرید هم پیشــنهاد 
داشتم ولی باشگاه حاضر نبود به تعهداتش نسبت به من عمل 
کند. در آن زمان هم باشــگاه قراردادی را برای من تنظیم کرد 
که در آن اســتقالل می خواست تا ۸۰ درصد از مبلغ قرارداد را 
خودش بگیرد و تنها 2۰ درصد را به من بدهد که انصافاً در حقم 
اجحاف می شد. یک بار هم  صحبت هایی برای 
پیوستنم به باشگاه گلکسی آمریکا شده بود 

که از سوی من زیاد جدی گرفته نشد.

 این انتقــاالت انجام نپذیرفت 
الوصل رفتی.  به  تو درنهایت  و 
در  که  بودی  گفته  درجایی 
الوصل تــا هر وقت دلتان 
می خوابیدید  می خواست 
وبعــداً تمرین می کردید. 
گفته ها  ایــن  تا چه حد 

حقیقت دارد؟
نه به این شکل هم نبود. چون 
در آن زمــان دوتیــم وجود 
داشت و بیشــتر بازیکنان با 
تمرین می کردند  پلیس  تیم 
و تمرینات مــا تنها با تعداد 
نفرات کمی تشکیل می شد 
و از همین رو تمرین شــکل 

واقعی خودش را نداشت.

گفت وگوی روز

استقالل مانع پیوستنم به فنرباغچه و اتلتیکو شد
نیکبخت :

ورزش: در روزهــای اخیر شــایعاتی حــول خداحافظی 
کاپیتان باتجربه پرسپولیس شــکل گرفت که با واکنش 
ســیدجالل حســینی همراه شد. ســید جالل حسینی 
در گفت وگو با اپلیکیشــن پرســپولیس درباره شــایعه 

خداحافظی اش از فوتبال گفت: اصاًل بحث خداحافظی 
مــن از فوتبال وجود ندارد و تا جایی که بتوانم به 
کارم ادامه خواهم داد. تنها دغدغه فکری من در 
حال حاضر حل مشــکالت باشگاه پرسپولیس 

است.

 مشکالت عدیده
وی ادامه داد: بــه هر حال همه می دانند که 

پرســپولیس با چه مشــکالتی دست و 
پنجــه نرم می کند اما همــه باید تالش 
کنند تا مشکالت برطرف شود. نباید به 
دلیل اختالفاتی که وجود دارد کار باشگاه 
عقب بیفتد بلکه در این شرایط باید بدون 
توجه به اختالف نظرها، همه تالش کنند تا 
مشکالت پرسپولیس برطرف شود. هیئت 

مدیره هم باید با تالش مشکالت را 
برطرف کند.

 حمایت از هیئت مدیره
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس درخواست 

خود برای حمایــت و همراهی از هیئت 

مدیــره را اینچنین ادامه داد و گفــت: همه باید در کنار 
هیئت مدیره باشــند تا مشکالت برطرف شــود. آقایان 
رسول پناه و هاشمی زحمت زیادی می کشند و امیدوارم 
کارها را به خوبی انجام دهند. هواداران هم در این شرایط 
از پرســپولیس حمایت کنند و اجازه ندهند برخی ها 
از شرایط پرسپولیس سوءاستفاده کنند. مطمئناً 
بایــد همه کارهــا را به خوبی انجــام دهند تا 
افرادی که حرف های بیهوده می زنند جوابشان 

را بگیرند.

 پرسپولیس قهرمان است
ســید جالل در خصوص تعییــن قهرمان 
لیگ برتــر در شــرایط کنونی گفت: 
پرســپولیس  بگیرند  هر تصمیمی 
در اولویــت قهرمانی قــرار دارد. 
بازی ها ادامه پیدا کند ما شانس 
اول هستیم. بازی ها هم تعطیل 
شود باز با توجه به اختالفی که 
با صدر داریم ما باید به عنوان 

قهرمان معرفی شویم.
وی در پایــان گفت: امیدوارم 
هرچه زودتر شرایط به حالت 
عــادی برگردد و لیگ از ســر 
گرفته شود تا بیشتر از این از 

آمادگی دور نشویم.

گپ

فعالً قصد خداحافظی ندارم
سید جالل:

ویروس »V.K« به جان فدراسیون فوتبال
 سینا حسینی  استعفای مهدی تاج از مدیریت فدراسیون 
فوتبال ســرآغاز یک دوره پرتنش و خبرساز در فوتبال ایران 
بود. مجموعه مدیریتی فدراسیون فوتبال ایران که این روزها 
با بحران های فراوانی مواجه شده است به واسطه شیطنت های 
یک ایرانی ســاکن در خارج از کشور در آستانه خطر تعلیق 

قرار دارد!
شــنیده می شــود این فرد با ارتباط تنگاتنگی که با یکی از 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دارد در تعطیالت نوروز 
به بهانه انتخاب مهدی محمد نبی به عنوان سرپرست دبیرکلی 
فدراسیون فوتبال نامه هایی را به AFC ارسال کرده تا به این 
ترتیب این گونه تداعی کند که سیاسیون در جریان مدیریت 

فوتبال ایران دخالت دارند!
 AFC هرچند فدراســیون فوتبال با ارسال پاسخ رسمی به
توضیح داد که روند انتخاب نبی به عنوان جانشــین شکوری 
کامالً قانونی بوده اما AFCبه واسطه اطالعات ارسالی توسط 
فرد ایرانی آن را غیر قانونی دانســت و با استناد به مصاحبه 
ممبینی که مدعی شده بود هیئت رئیسه در جریان انتخاب 
نبی نبوده اســت، انتخاب وی را غیر قانونی دانســت. این در 
شرایطی است که حیدر بهاروند و سایر اعضای هیئت رئیسه 
انتخاب وی را تأیید کرده بودند و با امضای صورتجلســه این 

اقدام را رسمیت دادند!

 تالش برای تعلیق
امــا ســؤال بزرگ اینجاســت که چــرا این فــرد ایرانی 
خارج نشــین چنین اطالعاتی را به AFC ارسال کرده تا 

فوتبال ایران را با بحران مواجه کند؟
منابــع خبــری نزدیک بــه وزارت ورزش و فدراســیون 
فوتبــال مدعــی هســتند که ایــن جریان تــالش دارد 
 کــه فوتبــال ایــران از ســوی FIFA به حالــت تعلیق 

در بیاید. 

اما به گفته بســیاری از کارشناســان حقوقــی این اتفاق 
نخواهد افتاد چون مصوبه هیئت رئیســه موجود اســت و 
صرفاً به واســطه یک عضو هیئت رئیســه خطری فوتبال 

ایران را تهدید نمی کند.
اما با این حال کارمند اخراجی فدراســیون فوتبال که مدتی 
اســت خارج از ایران حضور دارد با کمک از عوامل رسانه ای 
داخلــی خود دائماً بر طبل تعلیق می کوبــد و اصرار دارد که 

انتخاب نبی غیر قانونی است!

»V.K« آقای 
اگرچه خبرهــای موثق حکایت از ایــن دارد که کارمند 
اخراجــی که با نام مســتعار »V.K« با AFC  در ارتباط 
اســت و با یکی از اعضای فدراسیون دوســتی و رفاقتی 
دیرینه دارد و نامه های AFC بر پایه همین موضوع  برای 

فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده است.
در واقع در ابتدا ترکیب دو ایرانی چنین شــرایطی را رقم 
زده اگرچــه برخی عناصر  و افــراد خاص دیگر هم از این 
ماجرا اســتقبال می کنند و خواهان ایجاد مشکل و بحران 
برای فوتبال ایران هســتند و آن ها هم در این زمینه کم 

نگذاشته اند.

گزارش
تالش های داخلی برای تعلیق؟

ضد حمله

annotation@qudsonline.ir

یادداشت
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AFC به پیشنهاد
ایران با هنگ کنگ و کامبوج در مهر

ورزش: به پیشنهاد کنفدراســیون فوتبال آسیا، تیم ملی فوتبال ایران روزهای 
هفدهم و بیســت و پنجم مهرماه در مرحلــه دوم انتخابی جام جهانی 2۰22 و 

انتخابی جام ملت های 2۰23 آسیا به مصاف هنگ کنگ و کامبوج می رود.

ادامه لیگ برتر انگلیس در چین؟
ورزش: نشریه اتلتیک ادعا کرده است که یکی از برنامه های روی میز اتحادیه برای 
ادامه لیگ برتر انگلیس، ادامه لیگ در کشور چین است. کشوری که موفق شده 

به میزان قابل توجهی بر ویروس کرونا پیروز شود. 

آغاز تمرینات مجازی استقالل 
ورزش: فرهاد مجیدی سرمربی استقالل چند روز پیش فیلمی از تمرین مجازی 
باشگاه تاتنهام را منتشر کرد و گفته می شود ممکن است در روزهای آینده تمرین 
استقالل به این شکل آغاز شــود. تمرینات تیم فوتبال استقالل به دلیل شیوع 

ویروس کرونا حدود یک ماه تعطیل است.

سلطانی فر: شروع دوباره لیگ ها ناگهانی نخواهد بود
ورزش: مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به باشگاه ها اطمینان داد که 
پیگیری مسابقات و لیگ ها به یک باره نخواهد بود و زمان الزم برای آماده سازی و 
تمرینات تیم ها در نظر گرفته می شود. به هرحال االن حدود یک ماه و نیم است 

که مسابقات ورزشی در سطوح مختلف و در تمام رشته ها متوقف شده است. 

دیباال در آستانه تمدید قرارداد با یوونتوس
ورزش: پائولــو دیبــاال در ابتدای فصل تا آســتانه جدایــی از یوونتوس پیش 
رفت. همچنین به نظر می رســید که این ســتاره آرژانتینی در آستانه انتقال به 
منچســتر یونایتد قرار دارد اما در نهایت ایــن بازیکن تصمیم گرفت که در یووه 

ماندگار شود.

فرود اضطراری هواپیمای مسی
ورزش: به نقل از نشــریه »میرر« انگلیس؛ هواپیمای اختصاصی مســی دیروز 
مجبور به فرود در فرودگاه بروکسل پایتخت بلژیک شد. مسی دو سال پیش این 

هواپیمای اختصاصی را به مبلغ ۱3 میلیون یورو خریداری کرد. 

روشن: خلیل زاده و موسوی اشتباهی به استقالل آمده اند
ورزش: حسن روشن پیشکسوت استقالل در حمله به هیئت مدیره این باشگاه 
گفت: فردی که در هیئت مدیره ۱۰ میلیارد تومان پول داده است، مطمئن باشید 
۱۰ برابر آن را ســود خواهد کرد. مدیرانی مثل خلیل زاده و موسوی اشتباهی به 

استقالل آمده اند. 

اعتراف پرسپولیسی ها؛ در پرونده کالدرون بازنده ایم!
ورزش: مدیران جدید پرسپولیس تقریباً مطمئن شده اند که امکان پیروزی در 
در پرونده کالدرون صفر است.  باشگاه پرسپولیس در آستانه محکومیت در حدود 

45۰ هزار دالر به خاطر پرونده کالدرون است!

رونالدو، نخستین میلیاردر جهان فوتبال
ورزش: روزنامه بیزینس اینســایدر آمریکا نوشت که رونالدو در سال 2۰۱۹ توانست 
به لطف نام تجاری CR۷، ۱۰۰ میلیون یورو بدست آورد. طبق اعالم این روزنامه با 
پایان فصل 2۰۱۹-2۰2۰ ثروت رونالدو به یک میلیارد دالر خواهد رسید تا او نخستین 

بازیکن فوتبال باشد که پس از تایگر وودز و می وذر در این فهرست قرار می گیرد.
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

مسئوالن و کارشناسان با اشاره به شعار سال 99 عنوان کردند

بروکراسی کم شود،  تولید جهش می کند
  علی محمد زاده   هرچند شیوع ویروس کرونا 
در هفته های گذشــته اخبار حوزه های دیگر را 
تحت تأثیر قرار داده ولی نمی توان از کنار برخی 
از خبرها به سادگی گذشت و نسبت به آن کم 

توجهی داشت.
یکی از همین دست خبرها اعالم نام سال جدید 
از ســوی رهبرمعظم انقالب بود که در راستای 
همان محور همیشگی یعنی پویایی اقتصاد کالن 
و تحت عنوان سال جهش تولید اعالم شد.آنچه 
مسلم است باید بین دستاوردهای سال گذشته 
که ســال رونق تولید بود و دستاوردهای سال 
جاری که عنوان جهش تولید را یدک می کشد 
تفاوت باشــد تا بتوان از آن به عنوان جهش یاد 
کرد بر همین اســاس به نظر می رسد باید برای 
حصول این نتیجه تغییراتــی در عملکردهای 

عادی صورت بگیرد.
لذا در ادامه نگاهی به اظهارات برخی از مدیران 
خراســان رضوی داریم تا ببینیــم از نظر آن ها 

الزامات این جهش تولیدی در استان چیست.

 مانع بلند بروکراسی 
استاندار خراسان رضوی می گوید: الزمه تحقق 
»جهــش تولید«، حــذف بروکراســی اداری و 
تســهیل فرایند اخذ مجوزهای کسب  و کار به  
همراه همدلی، همراهی و همگامی تمام ارکان 

حاکمیت است.
علیرضا رزم  حسینی در نخستین نشست ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری 
می افزاید: در راستای تحقق جهش تولید و حذف 
کاغذ بازی های اداری چنانچه مدیران استانی به 
اندازه کافی اختیارات ندارند می توانیم از ظرفیت 
ستاد تدبیر استفاده کنیم. با استفاده از این ظرفیت 
می توانیــم تا جایی که امــکان دارد فرایند اخذ 

مجوزها را کمتر کرده و یا بسیار تسهیل کنیم.  
وی ادامــه می دهد: به امید خدا با حفظ فضای 
همگرایی و همدلی موجود در بین نخبگان و افراد 
مؤثر در اداره استان و همکاری مدیران اقتصادی 
زمینه برای جهش اقتصادی در خراسان رضوی 

فراهم خواهد شد.  

 تهیه برنامه عملیاتی 
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی نیز درباره شعار سال با عنوان 
»جهش تولید« می گوید: خراســان رضوی سال 
گذشــته در زمینه تولید و اشتغال، کاهش نرخ 
بیکاری، افزایش تولید و صادرات و مشــارکت 
مردم در فعالیت های اقتصادی در کشور منحصر 

به فرد عمل کرد.علی رسولیان می افزاید: قبل از 
آغاز ســال جدید یک بسته حمایتی به مشاغل 
متضرر از شــیوع بیماری کرونا مانند حوزه های 
گردشگری و خدماتی، رســتوران ها اختصاص 
دادیم و در ســال جدید نیاز بــه حمایت ملی 
داریم تا با تصمیمات کشــوری مساعدت های 
الزم صورت گیــرد.  وی ادامه می دهد: به آقای 
استاندار قول داده ایم که حداکثر تا 25 فروردین 
بســته جهش تولید و برنامه های در راســتای 
افزایش تولید در استان را مطابق با سیاست های 
اعالم شده و فرمایشات مقام معظم رهبری که 
مهم ترین آن بحث کاهش بروکراسی در استان 

خواهد بود را ارائه دهیم.
وی وعده حمایت از تولید کنندگان را در ســال 
جاری می دهد و این اقدام را کمترین کاری می داند 

که می توان برای فعاالن این حوزه انجام داد.

 همراهی همه جانبه، الزمه جهش تولید 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضــوی هــم می گویــد: در شــرایطی کــه 
سخت گیری های تأمین اجتماعی؛ نظام بانکی، 
سازمان امور مالیاتی و شــهرداری ها ادامه پیدا 
کند و در واقع بروکراسی به همین نحو افزایش 

پیدا کند جهش تولیدی رخ نمی دهد.
ســید حســن حســینی بیان کرد: هر ســال 
ســخت گیری ها در دســتگاه هایی مانند تأمین 
اجتماعی، نظام بانکی و شــهرداری ها بیشــتر 
می شــود و به طور کلی بروکراســی کشور در 

مقایسه با سال ۶۰ سخت تر 
است.وی  پیچیده تر شده  و 
چالش های سر راه تولید را 
مشابه ویروس کرونا دانست 
که همــه را زمینگیر کرده 
اســت،عنوان می کند: خانه 
صنعت و معدن یک تشکل 
بخش خصوصی اســت که 
اراده مردم  از  هرچــه دارد 
بوده و از خود قدرتی ندارد 
در واقع دستگاه های اجرایی 
و دولت، ما را به رســمیت 
نمی شناســند تا حق رأی 
در انتخاب مدیران اســتان 

و کشور داشته باشیم یعنی بخش خصوصی در 
تصمیم گیری ها اثر گذار نیست.

 نسخه ای برای جهش
لذا با کنار هم قرار دادن نظرات ذکر شده از سوی 
مدیران و دست اندرکاران اقتصادی می توان به 
این نتیجه رســید که آماده سازی شرایط رونق 
و جهش تولید وظیفه ای بین بخشی ومربوط به 
تمام ارکان تأثیرگذار در این موضوع اســت که 
در صورت کم کاری ویا مانع تراشــی یک حوزه 

اقدامات سایر بخش ها بی اثر خواهد شد.
به بیان ساده اگر قوانین حوزه واردات مواد اولیه 
اصالح نشــود و ارز الزم برای تهیه مواد اولیه با 
قیمت مناســب در اختیار تولید کنندگان قرار 

نگیرد قطعاً نمی توان چنین تولید 
کننده ای را وارد رقابت پیروزمندانه 
کرد.از سوی دیگر از قوانین مرتبط 
با حوزه کار و تولید در بخش های 
اجرایی چــون تأمین اجتماعی و 
بانک ها و مالیات نقش تسهیل گری 
نداشته باشند بی شک بیشتر توان 
بروکراسی  صرف  کنندگان  تولید 
اداری خواهد شــد و فرصتی برای 
برنامه ریزی جهشی نخواهد داشت 
همچنان که اگر بازار فروش داخلی 
و خارجی برای محصوالت تولیدی 
فراهم نباشد انگیزه ای برای تولید 

بیشتر ایجاد نخواهد شد.
آنچه مسلم است تمام دست اندرکاران اقتصادی 
استان در سال های اخیر نشان داده اند برای آنکه 
جایگاه خراسان رضوی را به عنوان دومین قطب 
تولیدی کشور حفظ نمایند از هیچ تالشی فروگذار 
نبوده اند اما برخی تصمیمات گرفته شده در مرکز 
نه تنهــا تولید کنندگان این اســتان که فعاالن 
اقتصادی تمام کشور را با چالش هایی روبه رو کرده 
اســت که بی شک با ورود دغدغه مندتر دولت به 
این حوزه ها و اصالح برخی قوانین شاهد تحوالت 
خوبی در حوزه تولید خواهیم بود چرا که همچنان 
که برای پرواز و جهش بلند باید سبک بود و بارهای 
اضافی را کنار گذاشت برای تحقق جهش تولید نیز 
الزم اســت تا تمام سربارهای اضافی این حوزه را 

حذف کرد تا توان جهش فعاالن افزایش یابد.

پویش های نذر سالمت؛ 
 روشنایی چراغ امید 
در دل تاریکی کرونا

هاشم رسائی فر: کرونا با همه داستان های 
غم انگیز و مشکالتی که تا اینجا برای مردم 
با خود به همراه داشــته اما سبب شده است 
تا یکبار دیگر بســیاری از مردم حس انسان 
دوستی و در کنار همنوع بودنشان جلوه های 
زیبایی از مهربانی و همدلی را در نقاط مختلف 
کشــور رقم زند. در خراسان رضوی از مشهد 
گرفته تا دورترین نقاط شــهرها و روستاها 
نیز اخباری مبنی بــر فوران حس همدلی و 
مهربانــی در بین مردم به گوش می رســید. 
خیران و نیکوکاران زیادی با توجه به شرایط 
موجود در کنار بخشودگی هایی که بعضاً در 
خصوص اجاره بهایی که از مستأجرانشــان 
داشتند با همراهی و همکاری در پویش های 
مختلــف دســت نیازمنــدان را گرفتند تا 
خانواده هایی که تمکن مالی کمتری دارند در 

این روزها مشکالت را کمتر احساس کنند.

 15میلیارد تومان کمک 
بخش خصوصی برای مقابله با کرونا

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: اقالم و 
لوازم بهداشتی به ارزش۱5میلیارد تومان  از 
جمله کمک های بخش خصوصی برای مقابله 

با کرونا بوده است.
رسولیان افزود: منابع مالی تمام لوازم و اقالم 
بهداشتی تأمین شده توسط بخش خصوصی 
استان۱5 میلیارد تومان است که به صورت 

رایگان تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد.

 اهدای روزانه یک تن شیر به مدافعان 
سالمت 

یکی از صاحبان صنایع لبنی در قوچان دست 
به اقدام خداپسندانه ای زده و با اهدای روزانه 
یک تن شــیر غنی شــده با ویتامین دی به 
مدافعان سالمت در بیمارستان های قوچان و 
مشهد، به  نوبه خود از زحمات آنان قدردانی 
می کند.محمد اسماعیل برتری در خصوص 
این اقدام خداپســندانه اظهار کرد: از ابتدای 
فروردین  مــاه تاکنون روزانه یک تن شــیر 
غنی شده با ویتامین دی برای بیمارستان های 
قوچان و مشهد توزیع می شد که تاکنون ۱3 

تن توزیع انجام گرفته است.
وی با تأکید بــر اینکه هرکس در این اوضاع 
سهمی برای مقابله با کرونا دارد، افزود: امروز 
مدافعان سالمت بیش از یک ماه است به  دور 
از خانــواده در حال خدمت رســانی به مردم 
هستند، باید به گونه ای قدردان زحمات آن ها 

بود و این شاید کمترین کار به شمار رود.
برتری یادآور شــد: تاکنون این واحد تولیدی 
توانسته است حدود 25 هزار ماسک و یک هزار 
ژل ضدعفونی کننده را به  صورت رایگان میان 
مردم به  ویژه دامداران برای پیشــگیری از این 
بیماری توزیع کنند.حجت االسالم محمدهادی 
مشــیری دبیر اتاق تبلیغ خراسان رضوی هم 
اعالم کرد: پویش »نذر سالمت« را راه انداخته ایم 
و تقریباً حدود 2۰۰بسته به ارزش بین ۱۰۰ تا 
2۰۰هزار تومان بین نیازمندان توزیع کرده ایم 
که هنوز جذب کمک ها ادامه دارد اما با توجه به 

وضعیت، نیاز ما بسیار بیشتر است.

رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و 
ترافیک شورای شهر عنوان کرد

احتمال تعطیلی حمل ونقل 
عمومی مشهد تا پایان 

فروردین ماه

قدس: رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و 
ترافیک شورای شهر مشهد گفت: در خصوص 
تداوم تعطیلی ســرویس دهی قطارشهری و 
اتوبوس، نظر کمیسیون تمدید این تعطیلی 
تا پایان فروردین ماه اســت.مجتبی بهاروند 
با اشــاره به مصوبه اخیر شورای شهر مشهد 
درخصوص تعطیلی ســرویس دهی خطوط 
قطارشــهری و همچنین ناوگان اتوبوسرانی 
اظهارکرد: تراکم جمعیت سبب شده تا وسایل 
حمل ونقل عمومی یکی از کانون های اصلی 
شیوع ویروس باشند.وی با بیان اینکه هرروز 
تعداد زیادی از افراد برای جا به جایی از این 
وسایل اســتفاده کرده و سطوح مختلفی را 
لمس می کنند که تهدید جدی برای سالمت 
شــهروندان اســت گفت: براســاس مصوبه 
پیشین، تعطیلی ناوگان حمل و نقل عمومی 
حداکثر تا ۱۷ فروردین است و تمدید مجدد 
آن نیاز به مصوبه دیگری از ســوی شــورای 
شهر دارد.بهاروند تصریح کرد: امروز شنبه۱۶ 
فروردین ماه، جلســه فوق العاده اعضا شورای 
شهر مشهد برگزار خواهد شد و تصمیم  نهایی 
در این زمینه اتخاذ می شود و به اطالع عموم 

شهروندان مشهدی خواهد رسید.

خراسان رضوی همچنان در وضعیت قرمز
قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: بنا 
به گزارشات کمیته علمی ستاد پیشگیری 
و مقابله با ویروس کرونا، استان همچنان در 
وضعیت قرمز قرار دارد.علیرضا رزم حسینی 
در جلسه کمیته علمی ستاد پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی که با 
حضور جمعی از پزشکان متخصص برگزار 
شــد، اظهار کرد: هر اقدامی که در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا در استان 

انجام می شود باید به تأیید دانشگاه علوم پزشکی برسد.

 غربالگری 1/8 میلیون نفر 
درمبادی ورودی و خروجی استان

قدس: مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خراسان رضوی  گفت: از ابتدای 
اجرای طرح غربالگری طبق آخرین آمارگیری انجام شده یک میلیون و ۸۱ هزار و 

۸2۸ نفر تا پایان روز ۱4 فروردین ماه غربالگری و تب سنجی شدند. 
دکتر سید مجتبی احمدی با اشاره به اینکه تاکنون 4۱2 هزار و ۹5۶ خودرو در 
محورهای مواصالتی اســتان خراسان رضوی تب سنجی و غربالگری شدند بیان 
کرد: طبق آخرین آمارگیری انجام شــده هزار و ۸۸۹ نفر دارای تب بوده و تعداد 
۷۱۷ نفر به دلیل مشــکوک بودن به ویروس کرونا به مراکز درمانی و بهداشتی 

استان ارجاع داده شده اند.

50 دستگاه ونتیالتور برای شهر مشهد 
قدس: رئیس مجمع نمایندگان اســتان 
خراســان رضوی گفت: یکــی از اقدامات 
جدی برای درمان بیماران مبتال به ویروس 
کرونا، آی سیو مجهز و پر امکانات در مراکز 
درمانی است.حجت االسالم پژمانفر افزود: 
خوشبختانه با تماس با وزارت بهداشت و 
درمان، 5۰ دستگاه ونتیالتور ویژه بیماران 

کرونا به شهر مشهد اختصاص پیدا کرد.

 گوشت در خراسان رضوی 
باید به صورت بسته بندی عرضه شود

ایرنا: مدیر گروه بهداشــت محیط و حرفه ای معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد گفت: واحدهای صنفی فراورده های خام دامی در این استان به 
 منظور کنترل محیطی برای مقابله با ویروس کرونا گوشت را در بسته بندی های 
مورد تأیید سازمان دامپزشکی عرضه کنند. علی اصغر حسنی با اشاره به اینکه طبق 
آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان صورت می گیرد افزود: با 
توجه به اینکه تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس در اماکن عمومی 

وجود دارد بسته بندی شدن گوشت ضروری است.

راه اندازی سامانه ویزیت آنالین و رایگان پزشکان 
قدس: سامانه »ویزیت آنالین و رایگان پزشکان متخصص« با راه اندازی سامانه 
مطب آنالین، از ســوی سازمان بسیج جامعه پزشــکی خراسان رضوی کلید 

خورد. 
در راستای کاهش حضور افراد در محیط های پرخطر از جمله بیمارستان ها و مراکز 
بهداشــتی و درمانی و به منظور جلوگیری از افزایش شیوع ویروس کرونا سازمان 
بســیج جامعه پزشکی خراسان رضوی با همکاری جمعی از پزشکان نوع دوست 
و خیرخواه و به کمک اپلیکیشن دکترمایکو سامانه مطب آنالین را برای ویزیت 
آنالین و رایگان بیماران راه اندازی کرده اســت. شهروندان در صورت نیاز به این 

خدمات می توانند به آدرس www.matab.sbjp.ir مراجعه کنند.

معرفی مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز 
قدس: مراســم معارفه مدیرعامل جدید 
گروه شرکت های پدیده شاندیز با حضور 
اعضــای هیئت مدیره و مدیران شــرکت 
برگزار شد.دراین مراسم علی کریمی رئیس 
هیئت مدیــره گروه شــرکت های پدیده 
شــاندیز گفت: مؤلفه جوان بودن در عین 
تجربــه و دانش مرتبط با حــوزه بورس و 
کسب و کار از دالیل انتخاب دکترنیما مالئی به عنوان مدیر عامل گروه شرکت های 

پدیده شاندیز بوده است.

نجات یک مشهدی از محاصره سیل
خط قرمز: مدیرعامل آتش نشانی مشهد از نجات فرد گرفتار در سیالب توسط 

آتش نشانان و نجاتگران 2 ایستگاه آتش نشانی این شهر خبر داد.
آتشــپاد دوم امیر عزیزی مدیرعامل آتش نشانی مشهد گفت: عصر روز گذشته 
در پی تماس تلفنی شــهروندان با سامانه ۱25 مبنی بر مشاهده فردی در داخل 
سیالب در یک کانال آب های فصلی در منطقه خواجه ربیع در شمال مشهد، ستاد 
فرماندهی آتش نشانی با توجه به حساسیت موضوع، بالفاصله گروه های نجات و 
امداد و پشتیبانی را از ایستگاه های 2۹و ۸ را به محل حادثه در حوالی بولوار رسالت 
اعزام کرد.وی ادامه داد: با حضور به موقع آتش نشانان این فرد که در درون سیالب 
گرفتار و هر لحظه امکان فوت وی وجود داشت، توسط تیم های نجات و امداد آتش 

نشانی مشهد از درون سیالب خارج و مرگ حتمی نجات یافت.
این مرد حدوداً 45 ســاله با توجه به آسیب های فیزیکی ناشی از شدت سیالب 
برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شد و نیرو های امدادی پس از پایان 
عملیات به مأموریت خود پایان داده و به ایســتگاه های خویش مراجعت کردند.

علت دقیق چگونگی وقوع حادثه برای این فرد توســط عوامل انتظامی در دست 
بررسی است.

آتش سوزی در مغازه تعویض روغنی
قدس: مدیر منطقه 3 عملیات آتش نشانی 
مشــهد گفــت: در پــی تمــاس تلفنی 
شهروندان با سامانه ۱25 مبنی بر مشاهده 
آتش و دود از داخــل یک مغازه تعویض 
روغن در خیابان فداییان اسالم، بالفاصله 
آتش نشــانان به محل حادثه در خیابان 
ســلیمانی منش اعزام شدند.آتشپاد دوم 
علیرضا معلم افزود: با حضور آتش نشانان در محل این آتش سوزی که شعله های 
ســرکش آن تا ارتفاع پنج متری زبانه می کشید مهار و از سرایت آتش به منازل 
اطراف جلوگیری به عمل آمد.وی ادامه داد: در این آتش ســوزی بخش بزرگی از 
این واحد تجاری در آتش سوخت و به دو دستگاه موتور سیکلت و قسمتی از منزل 

مسکونی در طبقه فوقانی این واحد تجاری خساراتی وارد آمد.
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عضو کن پول بگیر!
 قدس/ عقیل رحمانی   یــک مقام قضایی 
در دادســرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان 
رضوی از شیوع برخی سودجویی های مجرمانه 
در چنــد روز اخیــر خبــرداد و از شــهروندان 
خواســت تا به هیچ وجه بدون اجــازه دیگران 
آن هــا را به گروه هــا و... بی هویت دعوت نکنند.

 جعل سند واریز یک میلیونی!
غالمرضا قنبــری راد؛ قاضی دادســرای ویژه 
فضــای مجازی مرکز خراســان رضوی گفت: 
متأســفانه چند وقتی اســت برخــی با وعده 
پرداخت یک میلیون تومان وجه نقد در ازای 
افزودن ۱۰۰ عضو به گروه هایی تحت عناوین 
مختلف، اقدام به افزودن دوستان و آشنایانشان 
به این گروه ها می کنند. وی به روش متقلبانه 
گردانندگان این دســت کانال ها برای جذب 
هر چه بیشــتر عضو هم اشاره و در این رابطه 
تصریح کرد: در این گروه ها به صورت متوالی 

و برای ترغیب کاربران به افزودن عضو جدید 
تصاویر رســید واریــز وجه به حســاب افراد 
مختلف را منتشــر می کننــد، در صورتی که 

تمامی این تصاویر جعلی و ساختگی است.

 ضربه حریم خصوصی نخستین هدف 
این مقام قضایی از دیگــر اقدامات مجرمانه و 
درد سرهای ناخواسته ایجاد شده برای برخی 
کاربران در پی افــزودن اجباری به گروه ها و... 
پرده برداشت و در این باره هم گفت: این اقدام 
درکنار آنکه به راحتی آی دی های آشــنایان 
خــود را بدون اطــالع آن ها در اختیــار افراد 
ناشــناخته با مقاصد نامشخص قرار می دهند، 
سرآغاز مزاحمت ها و یا سوء استفاده از تصاویر 
پروفایل افــراد خواهد شــد.این مقام قضایی 
افزود: اما پشت پرده ماجرا چیز دیگری هست 
و گرداننــدگان این گروه ها پس از رســیدن 
به مقاصد مورد نظر اســم گروه را به عناوینی 

نظیر معرفــی افراد بیوه، مطلقه و... تغییر داده 
و لینک های آلوده ای را در این گروه ها منتشر 
کرده و حتی از تصاویر اعضایی که اجباری به 
گروه ها اضافه شده اند هم برای مقاصد مجرمانه 

خود استفاده می کنند.

 چه اتهاماتی در انتظار مجرمان است
قاضی قنبــری راد به گرداننــدگان این گونه 
کانال ها هشدار و بیان داشت: دستگاه قضایی با 
متخلفان با قاطعیت برخورد و آن ها با اتهاماتی 
نظیر جعــل داده و اســتفاده از داده مجعول 
در خصوص رســیدهای بانکی ، نشر اکاذیب، 
تحریک و ترغیب افراد به اعمال منافی عفت و... 

برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد.
در مقابل شهروندان مراقب باشند و با افزودن 
اجباری دوستان و آشــنایان خود با وعده های 
واهــی بــه این دســت گروه ها ســبب ایجاد 

مزاحمت های مختلف برای آن ها نشوند.

خط قرمز
درد سر روزهای کرونایی برای برخی کاربران فضای مجازی

اخبار کوتاه

روی خط حادثه

نگاه

شهری

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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سالمت

 علی پور    مشکلی برای دسترسی به اقالم 
بهداشتی برای مدافعان سالمت نداریم.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد با بیان این مطلــب گفت: ازهمان 
هفته اول شیوع کرونا سعی شد تنگناهایی 
که وجود داشته برطرف شود. به این ترتیب 
هــرروزه 5 هزار کیت محافظت شــخصی 
دراختیــار ما قرار می گیرد که 4 هزار کیت 
توسط کادر درمانی اســتفاده می شود. در 
واقع امکان ذخیره بخشــی از ملزومات نیز 

میسر شده است.
دکتر حمید رضا رحیمی افزود: درحال حاضر 
دو بیمارستان امام رضا)ع( و شریعتی به عنوان 
مراکز اصلی و همچنین بیمارستان قائم)عج( 
در مراقبت های ویژه به عنوان بیمارستان معین 
به بیمــاران کرونایی ارائــه خدمت می کنند. 
البته برنامه ریزی شــده کــه تمام تخت های 
بیمارستان امام رضا)ع( را به جز گروه هایی که 
غیر قابل انتقال هستند همانند سوختگی، به 
بیماران مبتال به کرونا اختصاص دهیم. به این 

ترتیب دیگر وظایف بیمارستان مزبور را سایر 
بیمارستان ها انجام می دهند. 

وی اظهار کرد:همچنین در تمام ســطح شهر 
مراکز ۱۶ ساعته دایر شده اند که تا ساعت 22 
شب مردم را در زمینه کرونا ویزیت می کنند. 
درضمن از آنجا که مردم نســبت به دریافت 

خدمــات درمراکزی که مبتالیــان به کرونا 
تردد داشته اند، ناخشنود بوده و اظهارنگرانی 
می کردند، مراکز جداگانه ای را برای ارائه دیگر 
خدمات همانند واکسیناسیون و خدمات مادر و 

کودک تعیین شده است.
دکتررحیمــی اضافه کرد: خوشــبختانه ما 

بحران هایــی را که ســایر شــهرها در زمینه 
شیوع کرونا داشــته اند را تجربه نکردیم چرا 
که براســاس داده های منتشــر شده از سوی 
وزارت بهداشت؛ با توجه به جمعیت ما میزان 
شــیوع باالبوده اما میزان بروز درحد کمتری 
قرار داشــته است. به هر روی به طور متوسط 
روزانه حدود ۱5۰ تا 2۰۰ نفر در سطح دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و شبکه های وابسته به آن 
بستری می شوند که با حدود جمعیتی کمتر از 
۱۰-۱5 درصد نیز ترخیص صورت می گیرد. 
در واقع ســعی داریم میزان ورودی مبتالیان 
و خروجی ها نزدیک به هم باشند. به هرحال 
در شرایط فعلی به افزایش بیمارستان ها برای 
ارائه خدمت به مبتالیان به کرونا نداشتیم. البته 
مراکز دیگر ما را دراین زمینه مساعدت کردند. 
چنانکه بیمارستان رضوی با پذیرش بیماران 
سکته مغزی که پیش از این مسئولیت آن ها با 
بیمارستان قائم)عج( بود؛ شرایط را به گونه ای 
فراهم کرد که خدمات این بیمارستان دراختیار 

بیماران کرونایی قراربگیرد.

روزانه چه تعداد بیمار کرونایی بستری می شوند؟
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پاسخ  می دهد


