
 

برنامه ها را با شرایط فاصله گذاری اجتماعی تطبیق دادیم
آستان قدس رضوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در گفت و گو با رادیو زیارت: تولیت  مقام  قائم  آستان     

در گفت وگو با رادیو زیارت گفت: رویکرد برنامه های 
آستان قدس رضوی با شیوع ویروس کرونا تغییر کرده 

 ............ صفحه 3و با شرایط فاصله گذاری اجتماعی...
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در سپاهان و استقالل خبرهایی است حریرچی خبر داد رئیس جمهور عنوان کرد

 :aپیامبر اعظم
این ماه )شعبان( 
ماه عمل است، 

در این ماه 
کار نیک، 
هفتاد برابر 

می شود.
ثواب االعمال، ص87
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 ائتالف گروه 77 و چین خواستار لغو تحریم های یکجانبه کشورهای در حال توسعه شدند 

جهان علیه گروکشی کرونایی آمریکا

بی صدا ترین قشر جامعه
که حتی تشکلی ندارند
این روزها چه می کنند؟

کرونای بیکاری 
وکارگران روزمزد

 سیاست   ائتالف گروه 77 و چین با صدور بیانیه ای خواستار لغو تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران و ونزوئال در شرایط تسریع شیوع ویروس کرونا 
شدند و هشدار دادند که این تحریم ها در مسیر تالش ها برای مقابله با این بیماری همه گیر 
مانع تراشــی می کند. این ائتالف در بیانیه خود آورده است: اقدام های تهدیدآمیز و یکجانبه 
اقتصادی، بر ظرفیت کشورها برای واکنش مناسب )به کرونا( تأثیر منفی خواهد گذاشت. با 
اوج گیری بحران کرونا، بسیاری از دولت ها و نهادهای بین المللی خواستار لغو تحریم های آمریکا 
در قبال کشورهایی شدند که اکنون عالوه بر نبرد با تحریم ها باید به مصاف بحران کرونا نیز 

بروند، بحرانی که مقابله با آن در شرایط تحریمی سخت تر می شود...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 مسعود براتی

اصول نام گذاری امســال یعنی جهش تولید توســط رهبر معظــم انقالب ازنظر 
مفهومی و محتوایی همان اصول حمایت از تولید و رونق تولید اســت؛ بااین حال 
تولید مسئله مهم است و اقدام هایی که باید برای رسیدن به »جهش تولید« انجام 
شــود، شباهت های فراوانی به کارهای الزم برای »رونق تولید« دارد. اما نکته مهم 

افزایش شدت و سرعت کارهاست؛ یعنی فرض کنید...

 ارتباط جهش تولید
با سال پایانی دولت

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

 اقتصــاد   با آمدن کرونا و عــرض اندام هر 
چه بیشتر این چینی ناخوانده قلدر، صاحبان 
مشاغل خرد و روزمزد هر روز بیشتر از روز قبل 
در معرض ابتال به »کرونای معیشتی« حاّد قرار 
می گیرند؛ آن ها که امروز بدون درآمد هستند، 
زیر چتر حمایتی دولت هم جایی ندارند، چراکه 
نه نام و نشانشان در بانک های اطالعاتی ثبت 
شده و نه بهره ای از بیمه بیکاری دارند. با تأیید 
خبر باز شــدن پای کرونای چینی به ایران از 

اوایل اسفند ماه گذشته...

  مسئوالن در گفت و گو
با »قدس« خبر دادند

تالش برای تأمین 
داروی بیماران خاص 

در بحران کرونا

تقاضای کسبه مشهدی 
باتوجه به ادامه تعطیلی ها

مشاغل آسیب دیده 
از کرونا را 

حمایت کنید
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8

گفت وگو با هاشم مسعودی 
که در حال ساخت دو مستند 

بحران درباره کروناست

دوربین در
آی سی یو

 ............ صفحه 7

قلعه نویی 
به جای فرهاد؟!

 کنترل مرگ ناشی از کرونا 
در ایران

فاصله گذاری 
»هوشمند« می شود  

مجید تربت زاده: یکــی دو روز مانده بود به عید 
که در یکی از گروه های مجازی ، دوستی ، عکسش 
را روی تخت بیمارســتان گذاشت و زیرش نوشت : 
»برای سالمتی حاج محمود دوست داشتنی مون هم 
دعا کنید«. اعضای گروه ، پیام پشــت پیام و سؤال 
پشت سؤال که : ای داد بیداد! حاج محمود....کرونا؟

حامل خبر خاطر جمعمــان کرد که حاج محمود 
اکبرزاده کرونا ندارد، اما به خاطر مشــکالت ریوی 
در 87 ســالگی ، بستری شــده است. همین هفته 
پیش هم  پســرش در گفت و گو با خبرگزاری ها 
گفــت: »پدرم حدود ۱۶ روز پیــش به دلیل تعرق 
زیاد و بدون هیچ ســرفه ای به بیمارستان مراجعه 
کردند و پس از ســی تی اســکن از ریه، تشخیص 
پزشک عفونت ریوی بود و منجر به بستری ایشان 

شد... «.
به هر حال پیرغالم امام حسین)ع( روز گذشته و در 
حالی که مدتی را در کما گذرانده بود ، دعوت حق 
را لبیک گفت. این مطلب هم به جز خبردرگذشت، 
قرار است تجلیل عجوالنه ای باشد از مداح دوست 
داشتنی مشهد مقدس که از نخستین روزهای گام 

گذاشــتن به عرصه مداحی ، ذوق و حنجره اش را 
وقف اعتقاداتش کرد و خالصانه خواند.

 البته  اگر حاج محمود را فقط مداح یا پیشکسوت 
مداحی بدانیم، درباره اش کم گویی کرده ایم؛ چرا 
که او عالوه برپیشکســوتی و حقــی که بر گردن 
مداحان و ذاکران مشــهدی دارد ، شــاعر خوش 
ذوق و توانایی هم بوده و مجموعه اشــعاری چون 
»نغمه های پیروزی«، »راز ناشــناخته«، »زهرا؛ گلبن 
عفاف« و »غم ها و شادی ها« از او به جا مانده است.

 مرحوم » محمود اکبرزاده« ۱0 یا ۱2 ساله بود که 
مداحی را شروع کرد . داستانش را از زبان خودش 
در گفت و گویی که چند ســال پیش با رسانه ها 
کرده بود، بخوانیــد : » ... کمی باالتر از خانه مان 
در محله نوغان مشــهد ، مســجدی بود که شب 
های محرم، هیئت محله در آنجا مراسم سینه زنی 
و نوحه خوانی داشــت. من اشــعاری را از کتاب 
»خزانه های اشعار« مرحوم جوهری یا اشعار دیگر 
بزرگان برای خودم می نوشــتم و در آن جلسات 
و هیئــت ها می خوانــدم... آن زمان ، مداحی به 
شــکل امروز وجود نداشــت، فقــط نوحه خوانی 
بود... اولیـــن دفعـه ای کـه می خواسـتم بخوانم 
مـــرا بغل کردنـد و روی چهارپایـــه گذاشـتند. 
از خجالـــت می لرزیـــدم. پایه هـای صندلـی را 

گرفتنـد تـا بتوانـم بخوانـم...«.
به جز این ها مرحوم اکبرزاده ، ســبک و ســیاق و 
منش خاص خودش را در مداحی داشت و به قول 
خودش در همه این سال ها حاضر نشد، ریالی بابت 
مداحی هایش از کســی و جایی بگیــرد. او فقط 

دلداده مداحی و ذاکری برای اهل بیت )ع( بود. 

به یاد حاج محمود اکبرزاده

نوحه سرای دلداده

 ............ صفحه های  ............ صفحه های 11وو33

حاج محمود اکبرزاده، پیر غالم و مداح اهل بیتحاج محمود اکبرزاده، پیر غالم و مداح اهل بیتbb آسمانی شد آسمانی شد
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روزنامـه صبـح ایـران 2

فاصله گذاری »هوشمند« می شود   میزان: روحانی در جلسه با رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا گفت: طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه خواهد یافت. وی در 
ادامه گفت: مختصات اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی توسط وزارت بهداشت و درمان اعالم می شود. رئیس جمهور تصریح کرد: در کنار اولویت سالمت زندگی، معیشت، کسب و کارهای کوچک و طبقه ضعیف و 

آینده فرزندانمان هم مهم است. مردم باید بدانند هر تصمیمی که در دولت گرفته می شود، مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و با مشورت همه متخصصان است.

 سیاســت/ مینا افرازه   ائتــاف گروه 
77 و چین با صدور بیانیه ای خواســتار لغو 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورهای 
درحال توســعه از جمله ایــران و ونزوئا در 
شرایط تسریع شــیوع ویروس کرونا شدند 
و هشــدار دادند که این تحریم ها در مسیر 
تاش ها برای مقابله با این بیماری همه گیر 

مانع تراشی می کند.
ایــن ائتــاف در بیانیه خود آورده اســت: 
اقدام هــای تهدیدآمیز و یکجانبه اقتصادی، 
بر ظرفیت کشــورها برای واکنش مناسب 
)به کرونا( تأثیر منفی خواهد 
گذاشــت. با اوج گیری بحران 
کرونا، بســیاری از دولت ها و 
بین المللی خواستار  نهادهای 
لغو تحریم های آمریکا در قبال 
کشــورهایی شدند که اکنون 
عاوه بر نبرد با تحریم ها باید 
بــه مصاف بحــران کرونا نیز 
بروند، بحرانی که مقابله با آن 
در شرایط تحریمی سخت تر 
می شود. عاوه بر انتقاد ائتاف 
گروه 77 نسبت به اقدام های 
تحریمی آمریکا، اتحادیه اروپا 
نیز چندی پیش در همیــن باره اعام کرد 
که تحریم ها نباید در مسیر مقابله با ویروس 
کرونا مانع تراشی کند و دیپلمات های اتحادیه 
اروپا تصریــح کرده اند اگر هرگونه اقدام های 
تحریمی و تنبیهی به توانمندی کشورهای 
تحت تحریم برای مقابله با کرونا آسیب وارد 
کند، معافیت های تحریمی به سادگی قابل 

ایجاد است.

 گروگان گرفتن سالمت مردم برای 
کارساز شدن تحریم

این درخواست دولت ها و مجامع بین المللی 
در حالی مطرح می شــود که دولت ترامپ 
چند روز پیش مدعی پیشنهاد کمک به ایران 
شده بود، اما پس از افزایش انتقاد ها نسبت به 

تداوم تحریم ها در قبال ایران وی گفت ایران 
درخواســتی برای کاهش تحریم ها مطرح 
نکرده تا اجازه داده شود تجهیزات پزشکی به 

این کشور ارسال شود.
به نظر می رسد راهبردی که ترامپ برای این 
روزها در نظر گرفته، به نوعی گروگان گیری 
سامت مردم در شرایط کنونی برای افزایش 
فشــارها و کارساز شــدن تحریم ها با هدف 
کشــاندن ایران به پای میز مذاکره اســت، 
چنان که وی روز چهارشــنبه در اظهاراتی 
مدعی شــد: من فکر می کنم آن ها خواستار 
یک توافق هستند، اما نمی دانند واقعاً چگونه 
آغاز کنند. تمام کاری که ایرانی ها باید انجام 
دهند، این اســت که با مــا تماس بگیرند و 

درخواست کمک کنند.
گرچــه رئیس جمهور آمریکا ســعی دارد با 
نمایش چهره ای انســان دوســتانه از حجم 
انتقادها نســبت به اقدام های یکجانبه خود 
بکاهد، امــا واقعیت این اســت که صنعت 
دارویی و پزشکی و نیز سازمان های امدادی 
بین المللی همچنان تحت تحریم های آمریکا 
قرار دارنــد. در همین رابطــه، علی ربیعی 
ســخنگوی دولت نیز با رد ادعاهای ترامپ 
اظهار کرد: به خاطــر تحریم های غیرقانونی 
آمریکا، اصاً امکان مبادله بانکی وجود ندارد، 
آن ها جلو تبادل های بانکی را بسته اند و اعام 

می کنند ایران می تواند دارو بخرد.
وی گفت: برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی 
حتی با پول خودمان و نه پول اعطایی جای 
دیگر به مبادله بانکی نیاز داریم، نیازمند این 
هســتیم انتقال پول انجام دهیم. به خاطر 

تحریم ها این امکان از ما گرفته شده است. 

 استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک 
برای رفع موانع مالی

البتــه مقام هــای جمهوری اســامی نیز 
بیکار ننشســته و از ظرفیت ها و رایزنی های 
دیپلماتیــک خود بــرای رفــع تحریم ها و 
آگاه سازی افکار عمومی جهان گام برمی دارند. 

چنان که در وزارت امور خارجه در کنار مبارزه 
با کرونا یک ستاد فعال تشکیل شده است که 
کارهای برون مــرزی و همچنین در زمینه 

تحریم ها را دنبال می کند.
در همین رابطه، رضا نصری کارشناس مسائل 
سیاســت خارجی در مصاحبه ای با یکی از 
رسانه ها گفت: دولت آمریکا و مبلغان تحریم، 
توجیه و پاسخ های بسته بندی شده و از »پیش 
آماده« در اختیاردارند تا در برابر هرگونه انتقاد 
یا افشــاگری در مورد تبعات انسانی تحریم، 
این پاسخ ها و توجیه ها را به صورت گسترده 
در شبکه های اجتماعی و رسانه های وابسته 
انتشــار دهند. وی افزود: حقیقت این است 
که برای مهار بحران کرونا امروز پول از دارو 
مهم تر است. الزم است افکار عمومی جهان را 
متوجه این موضوع کنیم که مشکل ما فقط 

»دارو« نیست.

 اثربخشی تحریم ها را به حداقل برسانیم
همچنین عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس بر این باور است که نگاه خوش بینانه 
بــه آمریکا ما را از مســیری که برای نجات 
کشور و بهبود شرایط در نظر گرفته ایم، دور 

می کند. احمد علیرضا بیگی در گفت وگو با 
قدس تصریح کرد: گرچه مقام های کشورمان 
باید رایزنی ها و گفــت وگوهای الزم را برای 
رفع تحریم ها در بحران کنونی انجام دهند، اما 
ما باید با واقع نگری نسبت به سابقه اقدام های 
آمریکا بتوانیم روی پای خودمان بایستیم و 
شرایطی را ایجاد کنیم که اثربخشی تحریم ها 
را به حداقل برســانیم. نبایــد دل خوش به 
گشــایش احتمالی در وضعیت دوران کرونا 
باشــیم، درواقع تکیه بر ظرفیت های درونی 
کشــور و مدیریت درست می تواند جامعه را 

از بحران کرونا و رکود اقتصادی خارج کند.
نماینده مردم تبریــز در مجلس همچنین 
دربــاره ادعاهای رئیس جمهور آمریکا اظهار 
داشــت: ترامپ اصــاً اهمیتی بــه اعتبار 
بین المللی خودش نمی دهــد و با زورگویی 
ســعی دارد درخواست و توصیه های تمامی 
کشورها یا سازمان های بین المللی در راستای 
کاهش تحریم هــا را نادیده بگیرد. ترامپ به 
عنوان رئیس جمهور آمریــکا، درواقع چهره 
واقعی این کشور را به جهان نشان می دهد و 
در این راه حتی ظاهرسازی و توجه به مواضع 

بشردوستانه برای وی اهمیتی ندارد.

ائتالف گروه 77 و چین خواستار لغو تحریم های 
یکجانبه کشورهای در حال توسعه شدند

جهان علیه گروکشی 
کرونایی آمریکا

  آقای روحانی آیا شما و وزرا و معاونان شما صدای مردم را در روزنامه  ها می خوانید، 
آقایان لطف کنند و جواب دهند در غیر این صورت وای بر ما. 09370005856

 باعرض ســام و تبریک سال نو. گله ای که از عزیزان صداوسیما دارم این است 
که چرا بین پرســنل وزارت بهداشت و درمان کشور دو دستگی و تفرقه ایجاد می 
کنید. مدام می گویید کادر درمان، پزشک و پرستار. نیروهای شاغل بیمارستان. در 
صورتی که ما نیروهای بخش بهداشت هم حتی روز تحویل سال هم سر کار بودیم. 
تا به حال چندین شهید دادیم. غربالگری کرونا با این وسعت و پیگیری همه بیماران 
کشور حتی افراد بستری در بیمارستان را ما انجام می دهیم. اما با این کار شما من 

و همه همکارانم دلسرد شدیم. 09390006529
 کرونا در ایران نقاط ضعف های مدیریتی و ساختارهای اداری کشور در مواجهه 
با بحران های ناشــناخته مانند مبارزه با ویروس کرونا را نمایان کرد، از اشتباهات 
برخی دولت های وقت بعد انقاب این بود که آموزش پزشکی و رشته های وابسته 
به آن را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منفک و به وزارت بهداشت و درمان ملحق 
کردند! مسئله بهداشت در جهان امری تخصصی و اجرایی و افراد آموزش دیده مانند 
پزشکان، پرستاران و رشته های وابسته به آن که بایستی قباً آموزش کافی را دیده 
باشند و به استخدام وزارت بهداشت و درمان که کار اجرایی دارد در بیایند. حجم کار 
وزارت بهداشت را نباید این قدر زیاد کرد که وزیربهداشت درگیر آموزش نیروهای 
آماتور صفر کیلومتر شود! در تمام جهان امر آموزش را یک وزارتخانه انجام می دهد، 
بهتر است »وزارت آموزش عمومی و عالی« با ادغام، آموزش پرورش، عالی، آموزش 

پزشکی، تشکیل شود. 09190004590
 برای شرایط بحرانی کشور از جمله برای مبارزه با شیوع کرونا در کشور و رهایی 
از فشــارهای مضاعف برای خرید بسته های بهداشتی ماسک، دستکش، مواد ضد 
عفونی و غیره که هزینه بر مردم تحمیل شده! از اسفند 98 به مدت چندماه بانک 
ها و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ها موظفند در دریافت اقساط تنفس اعام و 
جریمه دیرکرد آن را نگیرند و به آخر اقساط مدت تنفس اضافه شوند! ولی متأسفانه 
تفاسیر مختلفی شد! در صورتی که قوای سه گانه از این تصمیم بایستی استقبال 
و راه کارهای آن را پیدا کنند. بانک ها و مؤسسات مذکور نیز باید بافاصله شرایط 
بحرانی را درک کنند و اطاعیه بدهند انواع اقساط و تسهیات و اقساطی که توسط 
ادارات از کارکنان کسر می شود را به تعویق و حتی اجرای احکام دادگاه و شورای 
حل اختاف به مدت چند ماه اقســاط بانک ها و اشخاص را که از حقوق کارکنان 

کسر می شود به تعویق بیندازند. 09120000890
 ما بهیاران هم در خط مقدم مبارزه با کرونا هســتیم کنار قشــر پرستاری، 
اما هیچ جا و هیچ کس از ما اســمی نمی برند و ما را از چارت اســتخدامی و 
سهمیه کنکور حذف کردند ما هزاران جوان هستیم با آینده مبهم و تباه شده. 

09390007258
 با ســام و عرض ادب. کشــورهای زیادی به کارخانه های خودروســازی خود 
دســتور ساخت دستگاه های اکسیژن ساز و تنفس مصنوعی را داده اند. آیا کشور 
ما در این زمینه اقدامی کرده اســت.  خواهشــاً در روزنامه و رسانه خودتان در این 
خصوص مطلب  بنویســید تا به اطاع مسئوالن کشوری و لشکری برسد. باتشکر 

09180005869

درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق
در کنار تب داغ کرونا در عراق، تب تحوالت سیاسی نیز در این کشور در چند روز گذشته 
روند داغی را پشت سر می گذارد. از افزایش تحرکات و جابه جایی های مشکوک نیروهای 
آمریکایی در خاک عراق که از آن بوی توطئه جدید به مشام می رسد گرفته تا تحوالت 
در مورد معرفی نخست وزیر جدید و تاش برای پایان دادن به خأل قدرت سیاسی پنج 

ماهه در این کشور. 
در این میان تحوالت مربوط به انتخاب نخست وزیر عراق همچنان در هاله ای از ابهام قرار 
داشته و روند نامشخصی را پشت سر می گذارد. شامگاه جمعه بود که »عدنان الزرفی« 
نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق از ارائه برنامه دولتش به پارلمان برای بررسی 
آن از سوی این نهاد خبر داد. این در حالی است که پیش از این بسیاری از جریان های 
سیاسی این کشور ضمن »غیرقانونی« خواندن نحوه معرفی نخست وزیر مأمور به تشکیل 
کابینه از ســوی رئیس جمهور، خواستار انتخاب گزینه دیگر برای نخست وزیری شده 
بودند.  براساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهور موظف است برای تعیین نخست وزیر، 
نامزد فراکسیون اکثریت را به پارلمان معرفی کند؛ یعنی قانون اساسی با توجه به تجربه ای 
که در دوران رئیس جمهوری صدام حسین روی داد، با اعطای این امتیاز به قوه مقننه 
سعی در ایجاد موازنه قدرت کرد تا از تبدیل دوباره رئیس جمهور به شخصی خود رأی 
و دیکتاتور محور جلوگیری کند. این حقی اســت که بر اساس قانون به مجلس واگذار 
شــده و نمی توان از آن تخطی کرد. اما برهم صالح، رئیس جمهور کنونی این قاعده را 

نقض کرده است. 
در حالی که ابهام نخست در مورد نحوه معرفی الزرفی از سوی برهم صالح فرایند نادرست 
معرفی وی اســت، چالش دوم که این روند را زیر سؤال می برد، شخصیت فرد معرفی 
شده است. الزرفی استاندار اسبق نجف پیشینه خوبی در نوع رابطه با مردم عراق ندارد. 
او همچنین مهره ای نزدیک به آمریکا محسوب می شود، به طوری که حتی شهروندی 
آمریکا را دارد  و مقامات کاخ سفید اعام کرده اند با نخست وزیری وی هیچ مخالفتی 
ندارند. نکته دیگر که معرفی الزرفی را زیر ســؤال می برد، عدم ارتباط وی با کشورهای 
پیرامونی است. هر چند نامزد مأمور تشکیل کابینه در تبلیغات رسانه ای مدعی ارتباط با 
کشورهای همسایه عراق است، اما انتخاب چنین نخست وزیری مشکات مشابه ایجاد می 
کند که عراق در دوره نخست وزیری حیدرالعبادی با آن دست و پنجه نرم می کرد؛ دولتی 
که با سوریه، ترکیه و حتی ایران کمتر رابطه داشته و بیشتر بر روابط با قدرت های بزرگ 
متمرکز بود. گدایی امنیت برای عراق از قدرت های جهانی به جای تعامل با دولت های 
همسایه چیزی بود که این دولت برای عراق به همراه داشت، اما همه عراقی ها معتقدند 

این تجربه نادرست نباید دوباره تکرار شود.
در نهایت اینکه اگرچه تصمیم رئیس جمهور در معرفی نخست وزیر با دور زدن قانون را 
می توان طی تفاهمات سیاسی حل کرد، اما مکانیسم موجود در معرفی نخست وزیر که 
حمایت تحت الحمایگی و وابستگی آن به آمریکا است، چیزی نیست که از سوی احزاب 
عراقی مورد پذیرش قرار گیرد. حمایت 100 در صدی آمریکا از انتخاب الزرفی نشــان 
می دهد که این کشور اهداف خاصی را دنبال کرده و در پی آن است با این اقدام اهداف 
بعدی خود را دنبال و به کرســی بنشاند، اقدامی که بیش از پیش استقال عراق را زیر 

سؤال برده و از سوی عراقی ها رد خواهد شد.

 ارتباط جهش تولید
با سال پایانی دولت

اصول نام گذاری امسال یعنی جهش تولید 
انقاب ازنظر مفهومی  توسط رهبر معظم 
و محتوایی همان اصول حمایت از تولید و 
رونق تولید اســت؛ بااین حال تولید مسئله 
مهم اســت و اقــدام هایی کــه باید برای 
رســیدن به »جهش تولید« انجام شــود، 
شباهت های فراوانی به کارهای الزم برای 

»رونق تولید« دارد.
اما نکته مهم افزایش شــدت و ســرعت 
کارهاســت؛ یعنی فرض کنید برای بحث 
رونق تولیــد بحث مبارزه بــا قاچاق کاال 
مطرح می شــد، اگر با قاچــاق کاال مبارزه 
شــود فرصتی برای تولیــد داخلی ایجاد 
می شــود؛ حاال با جهش تولید این اتفاق 
یعنی مبارزه بــا قاچاق کاال در کوتاه ترین 
زمان ممکــن و با حرکتی پرشــتاب باید 

روی دهد.
بنابرایــن ازنظر مفهومی و ماهیتی تفاوتی 
بین این دو نیســت و جهش تولید همان 
رونق تولید اســت، منتها با یک شــتاب و 

شدت بیشتر که منجر به جهش شود.
از نظر ماهیتی تفــاوت ماهوی بین رونق 
تولید با جهش تولید وجود ندارد و شــاید 
این تصور خیلی غلط نباشد که بگوییم این 
تکراری از گذشته است، اما ایراد هم ندارد؛ 
یعنی ما یک خط و مسیر صحیحی را پیدا 
کرده ایم و داریم برای رســیدن به نتیجه 
روی آن اســتقامت می کنیم؛ اما تفاوتش 
این اســت که یک شدت و شتاب ویژه ای 
را رهبری طلب کرده اند و با آن سرعت و 

آهنگ قبلی پذیرفته نیست.
بااین حال اقدام هایی که باید در راســتای 
تحقق جهــش تولید انجام شــود، همان 
مباحث حمایت از تولید ملی اســت. اگر 
بخواهیم یک تقســیم بندی داشته باشیم 
به موضوعاتی برمی گردیم که به برداشتن 
موانــع تولید و تســهیل کــردن فضای 
تولید، ایجاد ســهولت برای تولید داخلی 

برمی گردد.
از طرفی برخــی مباحث هم به صیانت از 
بازار یا ایجاد بازار بــرای تولیدات داخلی 
برمی گردد که شــامل حمایت از تولیدات 

داخلی در بازارهای داخلی است.
این مقوله نیاز به مدیریت واردات، مبارزه 
با قاچــاق، تخصیص خریدهای مختلف به 
تولیــد داخل و همچنیــن توجه به حوزه 
صادرات و کســب بازارهای خارجی برای 

تولیدات داخلی دارد.
بااین حال باید توجه داشت که نام گذاری ها 
معموالً شــأن هم افزایی و بسیج کننده در 
فضای کشور دارد و رهبر معظم انقاب با 
جدیت به دنبال هم افزا کردن ظرفیت های 
مختلف بــرای محوریت یافتــن تولید در 

کشور هستند.
همچنین این نام گذاری در ســالی اســت 
که ســال پایانی دولت تلقی می شود، سال 
1400 سال انتخاب دولت سیزدهم است.

 معمــوالً در ســال پایانــی انگیــزه بدنه 
مدیریتــی دولــت و مدیران ارشــد برای 
پیگیری امور کم می شود. اگر یک جریان 
رســانه ای و اجتماعی بــرای بحث جهش 
تولید شکل بگیرد، اثر سوء افت انگیزه های 

مدیران را مدیریت خواهد کرد.
نکته دیگری که در بحث نام گذاری امسال 
قابل تأمل اســت، توجه دادن رهبر معظم 
انقاب به وظایف دســتگاه های مسئول و 
ذی ربط است؛ این مهم چه در پیام ابتدای 
ســال و چه در صحبت های ایشان در روز 
مبعث قابل برداشــت اســت، ایشان حتی 
نام هم بردند که ســازمان برنامه بودجه، 
بانک مرکزی، مجلس شورای اسامی، قوه 
قضائیه و... توجه بیشــتری به مسئولیت ها 

داشته باشند.
بنابراین به نظر می رســد امسال مطالبات 
روشن و شفافی از این دستگاه ها در فضای 
عمومی کشور رخ خواهد داد، این مطالبه 
اگــر محقق شــود، منجر به آزاد شــدن 

ظرفیت ها خواهد شد.
فضــای نخبگانی و اجتماعی و رســانه ای 
هــم باید مســئولیت های دســتگاه های 
ذی ربــط در بحث تولید و جهش تولید را 

مطالبه کنند.
برای تحقق شعار ســال امیدواری زیادی 
اســت؛ چراکه طی ســال های اخیر بحث 
تولید در کشــور دنبال شــده اســت و تا 
حد زیادی نســبت به مســائل و وظایف 

دستگاه های مسئول، آگاهی وجود دارد.
امروز بدنــه جامعه و نخبگان می دانند که 
باید واردات مدیریت شود، با قاچاق مبارزه 
شــود، هدایت نقدینگی انجام شود و یک 
ظرفیت خوبی در بحث مسکن و کشاورزی 
برای جهش تولید ایجاد شود؛ بنابراین به 
نظــر پیوند این دو عرصــه می تواند اتفاق 

خوبی را برای امسال حاصل کند.
جهش تولید آنجایی روی می دهد که یک 
توان تولیدی در کشور وجود داشته باشد 
و یک بازار خوب مصرف هم داشته باشد، 
مثًا حوزه مسکن و کشاورزی از این دست 
حوزه ها هستند که می توانند جهش تولید 

را به خوبی رقم بزنند.
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 امیر مسروری، رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم

 بین الملل/ مهدی خالدی  در حالی که اختاف میان دو دولت 
موازی مدعی حاکمیت بر کابل )غنی و عبداهلل( همچنان حل نشده 
است و هر روز بیش از پیش افغانستان را بر لبه پرتگاه قرار می دهد، 
انتقاد از توافق نامه به اصطاح صلح میان دولت ترامپ با طالبان نیز 
بار دیگر افزایش یافت. در این راســتا ژنرال دیوید پترائوس، رئیس 
پیشــین آژانس اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( در مقاله ای که در 
نشریه »فارن افرز« منتشر شد، توافق آمریکا با طالبان را بیشتر به 
سود این گروه دانست که موجب افزایش قدرت طالبان خواهد شد. 
این مقام سابق واشنگتن توافق دوحه را قمار بزرگ ترامپ دانست؛ 

قماری که احتمال شکست آن بسیار بیشتر از پیروزی است. 
پترائوس همچنین با اشاره به اینکه قرار بود 10 مارس )20 اسفند 
ســال گذشته( گفت وگوهای میان دولت افغانستان و طالبان آغاز 
شود، نوشــت: »برای نخستین بار از زمان حضور ما در این کشور، 
کابل دچار دولت ضعیفی شده است که حتی در درون این کشور 
هم به رسمیت شناخته نمی شود. اختاف ها میان دو نامزد انتخابات 
و برگزاری دو مراسم تحلیف سبب شده تا تردیدها درباره کارآمدی 
دولت مرکزی در این کشــور بیش از همیشه نمود یابد. در چنین 
شرایطی طبیعی است که گروهی مانند طالبان که منافع آمریکا 
را در منطقه تهدید می کند، می تواند دست برتر را در معادالت این 

کشور داشته باشد«.

 عبداهلل پیشنهاد غنی را رد کرد
انتقاد تند ایــن مقام آمریکایی از رویکرد ترامپ در افغانســتان و 
باج دهی به طالبان در حالی است که به نظر می رسد اختاف میان 
مقامات حاکم بر کابل در حال پررنگ تر شــدن اســت. روز جمعه 
بود که اشــرف غنی رئیس جمهور افغانســتان در دیدار با اعضای 
پارلمان گفت رهبری شورای عالی صلح را به عبداهلل عبداهلل رقیب 
انتخاباتی اش که او نیز خود را رئیس جمهور می داند، پیشنهاد داده؛ 
اقدامی که به سرعت از سوی رئیس اجرایی دولت سابق افغانستان رد 
شد. »نور رحمان اخاقی« از اعضای ارشد تیم عبداهلل در واکنش به 
این موضوع گفت پیشنهاد غنی پذیرفتنی نیست؛ زیرا وی مشروعیت 

ندارد و در جایگاهی نیست که چنین موضوعی را مطرح کند. 
بحران سیاســی افغانســتان همچنان ادامــه دارد و تاش های 
میانجیگــران برای رفع آن منجر به نتیجه محسوســی نبوده، اما 
»مسعود ترشتوال« سخنگوی شــورای حراست و ثبات می گوید: 
تاش های سیاسیون بی نتیجه نبوده و غنی و عبداهلل برای بیرون 
رفت از مشــکات به وجود آمده انعطاف نشــان داده اند. چهارم 
فروردیــن ماه بود که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا برای اینکه 
بین این دو تن مصالحه ای صورت دهد، راهی افغانستان شد، اما یک 
روز بعد بدون هیچ دستاوردی به واشنگتن بازگشت. در نتیجه پمپئو 
با دست خالی به آمریکا بازگشت و حاال به تهدید افغانستان متوسل 
شــده و کابل را تهدید کرده در صورتی که یک روند سازش درون 
قدرت میان اشرف غنی و عبداهلل حاصل نشود، واشنگتن کمک های 

یک میلیارد دالری خود را به این کشور لغو خواهد کرد.

 توافق به کام طالبان
سفیر سابق ایران در افغانستان در گفت و گو با قدس ضمن اشاره به 
اوضاع شکننده افغانستان اظهارات ژنرال پترائوس در مورد توافق نامه 
صلــح میان دولت آمریــکا با طالبان را نوعی اذعان به شکســت 
سیاســت های ایاالت متحده در افغانستان آن هم پس از 19 سال 
حضور نظامی در این کشــور دانســته و گفت: یکی از دالیل بیان 
این اظهارات آن هم از سوی این مقام برجسته دولت باراک اوباما، 

رئیس جمهور سابق آمریکا تداوم جنگ قدرت میان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان در این کشــور است. اختاف میان این دو بال 
قــدرت در ایاالت متحده پس از روی کارآمــدن دونالد ترامپ به 
اوج خود رســیده و رهبران هر دو طرف تاش دارند در هر فرصت 
مقتضی انتقادهایی به طرف مقابل وارد کنند که موضوع افغانستان 
هم از این بحث خارج نیست، اما فارغ از این نوع نگاه، واقعیت بزرگ 
همان گونه که پترائوس گفته تصمیم ترامپ در مورد افغانستان قمار 
بزرگی است که همه شــواهد از شکست آن حکایت دارد. اگرچه 
رویکرد حاکمان کاخ سفید فارغ از جناح بندی های داخلی حفظ 
سلطه بر افغانســتان در قلب آسیاست، اما رویکرد دولت ترامپ و 
اوباما در این زمینه با هم تفاوت داشــت. دولت اوباما با استفاده از 
ظرفیت هــای نرم حرکت کرده و عاقانه تصمیم می گرفت، اما به 
نظر می رسد ترامپ همه چیز را فدای بازی سیاسی کرده و تنها از 
این بازی به دنبال رأی آوردن در دور بعدی انتخابات است و برای 
او مهم نیست که چه بر سر مردم افغانستان خواهد آمد. آمریکا در 
افغانستان به دنبال دولت ســازی و ملت سازی نیست و این کاه 
گشادی است که یانکی ها بر سر این همسایه شرقی گذاشته اند تا 
بتوانند به این طریق راحت تر اهداف استثماری خود را دنبال کنند.

ابوالفضل ظهره وند توافق دوحه میان آمریکا و طالبان را شکســت 
خــورده و تنها به نفع طالبان قلمداد کرده و افــزود: در این مورد 
دالیل بســیار اســت. اول اینکه آمریکا در ایــن توافق صلح هیچ 
دستاوردی نداشــته و تنها به طالبان باج داده است. ضمن اینکه 
تمام بندهای توافق شــده میان دو طرف مشروط است و طالبان 
هیچ کدام را به صورت قطعی نپذیرفته. امضای توافق صلح آن هم 
در حالی که طالبان هر گونه آتش بس را تا خروج تمام اشغالگران از 
خاک افغانستان نپذیرفته، اوج شکست آمریکا بود. برای ترامپ تنها 
یک چیز مهم بود، امضای توافق هر چند صوری برای کسب برگ 
برنده ای در آستانه انتخابات 2020 آمریکا. دوم اینکه امضای توافق 
ذکر شده آن هم در میانه اختافات در کابل قدرت چانه زنی طالبان 
را باال برده و به این گروه دست برتر را در مذاکرات بین االفغانی آتی 

خواهد داد، مسئله ای که قطعاً تنها برنده آن طالبان خواهد بود.

گروه های مقاومت عراق در پیامی موضع خود را در قبال 
نظامیان آمریکایی پس از مخالفت با عقب نشینی از این 
کشور بر اساس مصوبه پارلمان عراق )که بر خروج تمام نظامیان 
بیگانه به ویژه آمریکایی از عراق تأکید کرده است( مشخص کردند. 
در بیانیه این گروه ها با هشدار به نظامیان آمریکایی درباره عواقب 
عدم خروج از عراق و هدف قرار گرفتن آن ها آمده است: نظامیان 
اشغالگر با اعام مخالفت خود با عقب نشینی، بار دیگر ثابت کردند 

که جز زبان زور، زبان دیگری نمی فهمند.
این بیانیه افزود: نظامیان آمریکایی باید این نکته را درک کنند که 
آنچه قباً )علیه اشغالگران( انجام شد، یک پاسخ و واکنش ساده 
بود؛ زیرا تصمیم برای عملیات)گسترده تر( هنوز اتخاذ نشده است. 
گروه های مقاومت در ادامه پیام خود خطاب به نظامیان آمریکایی 

آورده اند: هرگز نمی توانید پاسخ ساده ما را با توجه به توانمندی 
و امکانات ما تحمل کنید.

گروه هــای مقاومت در این بیانیه با بیان اینکه شــما مجبور به 
عقب نشینی و تمرکز در پایگاه های مشخص و آوردن سامانه های 
دفاع هوایی برای حمایت از خود شــدید، خطاب به اشــغالگران 
آمریکایی گفته اند: حال و روزتان چگونه خواهد بود در صورتی که 
گروه های مقاومت همگی تصمیم بگیرند به صورت متحد، عراق را 
به جهنمی برای شما تبدیل کنند؟ در ادامه این بیانیه خطاب به 
تروریست های آمریکایی آمده است : تهدیدهای اخیر شما تنها 
تاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکستتان به شمار می رود؛ چرا 
که شما ضعیف تر از آن هستید که وارد جنگ با ما شوید، سران 

شما قباً هم ما را آزموده بودند.

در ادامه این بیانیه آمده است : ما موضع ثابت و اصولی خود مبنی 
بر مخالفت با نخست وزیری عدنان  الزرفی، نامزد سازمان اطاعات 
آمریکا را اعام می کنیم. گروه های مقاومت همچنین خطاب به 
گروه های سیاسی عراق گفتند: ما به رئیس جمهور)برهم صالح( 
هشــدار می دهیم که نامزد کردن عدنان الزرفی بر خاف اراده 
تظاهرات کنندگان و مرجعیت اســت. معرفی نامزد جنجالی و 
بحث برانگیز و متهم به فســاد تهدیدی علیه صلح داخلی است 
و مــا هرگز اجازه چنین امری را نخواهیم داد. گروه های مقاومت 
همچنین خطاب به ملت عراق گفته اند: ما هرگز اجازه نخواهیم 
داد که آمریکا به اشغال سرزمین و سرقت ثروت و تجزیه کشورمان 
ادامــه دهد. گروه های جنبش عصائب أهل الحق، جنبش النجبا 

وگردان های سید الشهدا این بیانیه را صادر کردند .

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

سیاست خارجی

خبر

کارشناسان، آمریکا را بازنده توافق اخیر درباره افغانستان می دانند

بیانیه شدید اللحن گروه های مقاومت علیه اشغالگران:

قمار ترامپ به سود طالبان

عراق را جهنم آمریکایی ها خواهیم کرد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مسعود براتی
 کارشناس اقتصاد سیاسی

کنترل کامل انصاراهلل بر بلندی های غرب مأرب 
المیادین: علی العماد، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل از دستاورد نیروهای انصاراهلل در 
نبرد با نیروهای وابســته به دولت مستعفی یمن خبر داد. وی تأکید کرد نیروهای 
انصاراهلل موفق شدند کنترل کامل بلندی هایی را که در غرب مأرب در دست نیروهای 
وابسته به دولت مستعفی یمن بود باز پس بگیرند. الزم به ذکر است روز جمعه نیز 
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعام کرد پدافند هوایی یمن، جنگنده 

ائتاف متجاوز را از آسمان استان الجوف فراری داده است.

انتخاب رئیس جدید حزب کارگر انگلیس 
گاردین: »کر استارمر«، در رقابت انتخابات 
داخلی حزب کارگر با شکست دیگر رقبای 
هــم حزبی خود، به ریاســت حزب کارگر 
رسید. گفته شده استارمر بیش از ۵۶ درصد 
آرای انتخابــات داخلی حــزب کارگر را در 
رقابت با »ربکا النگ بیلــی« و »لیزا ناندی« 
به دســت آورده و به این ترتیب جایگزین 
»جرمی کوربین«، رئیس سابق این حزب می شود. »جرمی کوربین«، رئیس پیشین 

حزب کارگر روز جمعه با انتشار پیامی کناره گیری خود را اعام کرده بود.

بازرس کل سازمان های اطالعاتی آمریکا برکنار شد
ســی بی اس: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مایکل اتکینسون بازرس کل 
سازمان های اطاعاتی آمریکا، که کنگره را در جریان مکالمه تلفنی جنجالی وی با 
رئیس جمهور اوکراین قرار داده بود، برکنار کرد. اتکینسون جدیدترین فردی است که 
در ارتباط با مسئله استیضاح ترامپ از سمت خود برکنار می شود. پیش از این الکساندر 
ویندمن به همراه برادرش، هر دو از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا، که به عنوان 

شاهد در روند استیضاح حضور یافته بودند، از سوی ترامپ برکنار شدند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

 آغاز طرح توسعه  بخش همودیالیز در بیمارستان فوق تخصصی رضوی  آستان: طرح توسعه  بخش همودیالیز در بیمارستان فوق تخصصی رضوی آغاز شد.مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت: بر اساس 
طرح توسعه ای، فضای بخش دیالیز بیمارستان رضوی از 250 متر مربع به حدود دو برابر توسعه یافته و ظرفیت پذیرش بیماران به طور متوسط از 600 بیمار در هر ماه به حدود دو برابر افزایش می یابد. دکتر محسن 

محور افزود: همچنین اتاق ایزوله برای بیماران با شرایط خاص در این بخش احداث شده و تعداد تخت های همودیالیز این مرکز نیز از هفت تخت فعال به 15 تخت فعال افزایش یافته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس درگذشت حاج محمود اکبرزاده را تسلیت گفت
ذاکر انقالبی

آستان: تولیت آستان قدس رضوی در پیامی درگذشت حاج محمود اکبرزاده از 
پیرغالمان و از شاعران نامدار اهل بیت)ع( را تسلیت گفت.

متن پیام حجت االسالم والمسلمین احمد مروی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»اناهلل واناالیه راجعون«
درگذشت شاعر و مرثیه ســرای اهل بیت)ع( مرحوم جناب آقای حاج محمود 
اکبرزاده را به جامعه شعرای والیی و آیینی، مداحان و خدام حضرت ثامن الحجج 
)علیه آالف التحیه والثناء( و به خصوص خانواده و بازماندگان گرامی ایشان تسلیت 

عرض می کنم.
این خادم و ذاکر اهل بیت)ع(، فردی مخلص و انقالبی بود و اشــعاری پر مغز، با 
محتوا و برآمده از دل می خواند که خاطره شــیرین آن هیچ گاه از یادها نخواهد 

رفت.
ان شاءاهلل خداوند متعال او را با اولیای الهی محشور و درجاتش را عالی فرماید و به 

بازماندگان محترم صبر و اجر عنایت نماید.
تولیت آستان قدس رضوی

احمد مروی
گفتنی اســت حاج محمود اکبرزاده یزدی، متولد ســال ۱۳۱۲ در محله نوغان 
 مشــهد بود که بیش از 70 ســال سابقه مداحی و نوحه ســرایی و نوحه خوانی

 اهل بیت)ع( را در کارنامه داشت. او عالوه بر پیرغالمی اهل بیت )ع(، خادم حرم 
امام رضا)ع( نیز بود. 

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی:
مردم از برنامه های فرهنگی آستان قدس در نوروز 

استقبال کردند
آستان: رئیس سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضــوی گفــت: ویژه برنامه های 
فرهنگی ایام نوروز آستان قدس رضوی 
با استقبال خوبی از سوی مردم سراسر 

کشور روبه رو شده است.
حجت  والمســلمین  حجت االســالم 
گنابادی نژاد، رئیس ســازمان فرهنگی 

آستان قدس رضوی پنجشنبه  شب در برنامه »مخاطب خاص« شبکه سه سیما 
اظهار کرد: از زمانی که شرایط کشور برای رعایت مسائل بهداشتی برای کاهش 
شیوع ویروس کرونا طبق اعالمیه وزارت بهداشت تغییر کرد، طبق تصمیم تولیت 
آستان قدس رضوی برای برنامه ریزی فرهنگی متناسب با شرایط روز  فعالیت های 
متنوعی به اجرا درآمد که تا کنون با استقبال خوبی از سوی مردم سراسر کشور 

روبه رو شده است.
وی ضمن قدردانی از زحمات جهادگران عرصه سالمت، بیان کرد: در این ایام در 
قالب ویژه برنامه »پنجره فوالد« ایجاد ارتباط مستقیم با حرم مطهر رضوی برای 
کادر درمانی و بیماران در 5۱ بیمارستان کشور در حال اجراست و امیدواریم در 

بیش از 80 بیمارستان سراسر کشور این ویژه برنامه اجرا شود.
گنابادی نژاد افزود: همزمان با شب میالد حضرت علی)ع( با توجه به اینکه امکان 
برگزاری مراسم در مساجد و هیئت ها نبود هزار خودرو در مشهد با محوریت هزار 
مسجد سازمان دهی و خودروها به سیستم صوتی و پرچم مجهز شدند و جشن 

میالد امام علی)ع( را در سطح شهر مشهد برگزار کردند.
وی خاطرنشان کرد: مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی نیز برنامه ریزی 
کرد تا هر خانه جشن میالد امام علی)ع( را با پویش ۱۱0 هزار ختم حدیث کسا و 
دعای هفتم صحیفه سجادیه برگزار نماید که خوشبختانه مورد استقبال خانواده ها 

در سراسر کشور و حتی کشورهای عراق و پاکستان قرار گرفت.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: ویژه برنامه یا باب الحوائج)ع( که 
محور آن انعکاس رســانه ای توسل به حضرت موسی بن جعفر)ع( از کنار بارگاه 

منور رضوی بود با همراهی همه نهادهای فرهنگی در ایام نوروز برگزار شد.
وی با اشــاره به اینکه تولیدات مکتوب صوتی و تصویری متناسب با این ایام در 
فضای مجازی و رسانه ملی انتشار یافته است، افزود: طبق هماهنگی های سازمان 
تبلیغات اسالمی و آستان قدس رضوی با تولیت مسجد مقدس جمکران در شب 
میالد منجی عالم بشریت استغاثه به محضر حضرت مهدی)عج( در قالب برنامه 

»مرا دریاب« اجرا می شود.

زائران از قاب تلویزیون به زیارت آمدند
 تولید و پخش 4 هزار دقیقه برنامه نوروزی

 از بارگاه منور رضوی
آستان: همزمــان با تعطیالت نوروزی 
ســال 99 بیش از 4 هزار دقیقه برنامه 
نوروزی در بارگاه منــور رضوی تولید 
و از شــبکه های مختلف رسانه ملی و 
همچنین در بیمارســتان های کرونایی 

سراسر کشور پخش شد.
برنامه های نوروزی امسال به دلیل اعمال 

محدودیت های پیشگیرانه از شیوع بیماری کووید ۱9 و بسته بودن درهای بارگاه 
منور رضوی برای نخســتین بار، از حجم گسترده ای برخوردار بود، به طوری که 
با هماهنگی و تعامل مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی 
و رسانه ملی بیش از ۳هزار و 4۲ دقیقه برنامه مختلف از شبکه های سراسری و 
اســتانی و بیش از هزار و ۳0 دقیقه ویژه برنامــه »پنجره فوالد« برای پخش در 

بیمارستان های کرونایی سراسر کشور تولید و پخش شد.
ارتباط زنده با شبکه های سیما و شبکه های استانی در تحویل سال به میزان ۳86 
دقیقه و پخش ویژه برنامه نوروزی »ســالم« از ساعات پایانی آخرین شب سال تا 
لحظه تحویل ســال به مدت 570 دقیقه از شبکه افق و »باب الحوائج« به مدت 
۲86 دقیقه پخش همزمان از شبکه های مختلف، از جمله برنامه های ویژه تحویل 
سال ۱۳99 بود. نخستین جلسه هیئت دولت در دومین روز از سال ۱۳99 نیز با 

ارتباط زنده با بارگاه منور رضوی آغاز شد.
»نورالهدی« عنوان ویژه برنامه اذان گاهی مغرب بود که در ایام نوروز به مدت 5۱۳ 
دقیقه و »تا آسمان« نیز برنامه اذان گاهی ظهر و دعا بود که در نوروز 99 به مدت 
۲5۳ دقیقه از سیمای خراسان رضوی پخش شد. »سین هشتم« برنامه دیگری 
بود که از روزهای پایانی سال 98 آغاز شده بود و تا روز مبعث پیامبر اسالم)ص( 

به مدت 458 دقیقه میهمان مخاطبان شبکه قرآن سیما بود.
از دیگر برنامه های مشارکتی مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس 
رضوی با شبکه قرآن، پخش ویژه برنامه »حریم امن« بود که به مدت 660 دقیقه 
از این شبکه به روی آنتن رفت. پخش دعای کمیل در دو شب جمعه نوروزی به 

مدت 75 دقیقه از دیگر برنامه های این ایام به شمار می رفت.
»صهبای عشق« ویژه برنامه اعیاد شعبانیه سیمای خراسان رضوی بود که در این 

ایام به مدت  466 دقیقه میهمان منازل مخاطبان بود.
پخش ویژه برنامه »مخاطب خاص« از شــبکه سه ســیما، قرائت دعای فرج، 
دعــای هفتم صحیفه ســجادیه، زیارت آل یاســین و ... از دیگر فعالیت های 
مشــارکتی مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس رضوی با صدا و سیما در 

نوروز ۱۳99 بود.
گفتنی اســت، ویژه برنامه های نوروزی سال 99 از ۲8 اسفند 98 آغاز و تا پایان 

پانزدهم فروردین ماه ادامه داشت.

 آستان   قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی در گفت وگو با رادیو زیارت گفت: 
رویکرد برنامه های آستان قدس رضوی با 
شیوع ویروس کرونا تغییر کرده و با شرایط 

فاصله گذاری اجتماعی تطابق یافته است.
مصطفی خاکســار قهرودی صبح دیروز 
در گفت وگو با رادیو سراســری زیارت، 
این  برنامه هــای فرهنگی  افتتاح  ضمن 
آســتان مقدس در ایــام فاصله گذاری 
اجتماعــی با عنوان »آقا ســالم«، گفت: 
آســتان قدس بــرای آغاز ســال نو در 
شــرایط عادی برنامه های قابل توجهی 
را آماده کــرده بود، امــا در مواجهه با 
شیوع ویروس کرونا تغییر رویکرد جدی 
در برنامه هــا ایجاد شــد و برنامه هایی 
را تنظیــم کرد که با حــال و هوای این 
روزهای مردم متناسب باشد و بتوانند با 
سایر روش های ارتباطی از این برنامه ها 

استفاده کنند.
وی افزود: در ایــام قرنطینه حتماً باید 
بــه ایجاد فرصــت بــرای بهره برداری 
مناســب از ایــن شــرایط توجه کرد 
بــه حالوت  تا ســختی خانه نشــینی 
و فرصتــی برای رشــد تبدیل شــود، 
بنابرایــن همــه ارگان هــا به خصوص 
آســتان قدس رضوی باید به ســمت 
پذیــرش و تطبیــق برنامه های خود با 

این نظم جدید پیش بروند.
خاکســار قهرودی ادامه داد: کسانی که 
نتوانســتند به حرم مطهر رضوی تشرف 

پیــدا کنند با از بین رفتــن بعد مکانی 
توســط این برنامه ها می توانند قلب های 
خود را نزدیک حــرم بیابند و از فرصت 
خوبی که در منزل هســتند به صورت 

بهینه استفاده کنند.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
هدف از ایــن برنامــه  را تقویت فضای 
معنــوی، روحانی و عبــادی در جهت 
تقویت اتصال و ارتباط با خداوند متعال 
و ائمــه معصومین)ع( دانســت و گفت: 
آنچه از طریق ایــن برنامه اتفاق خواهد 
افتاد ایجاد پیوندی قلبی میان زائران و 
حرم مطهر و تشدید این اتصال و ارتباط 
اســت تا مســیری برای عرض ارادت و 
ســالم عاشــقان اهل بیــت)ع( به امام 

مهربانی ها میسر شود.
خاکسار قهرودی افزود: تأثیرات حضرت 
رضا)ع( بر این مملکت مشــهود است، 
بنابرایــن معتقدیم لحظــه ای نباید این 
اتصال و ارتباط قطع شود. مردم همیشه 
متوجه و متوسل به ائمه اطهار)ع( بوده 
و هســتند، بنابراین برنامه »آقا ســالم« 
بهانه ای  اســت برای اینکه ما به عنوان 
خدمتگــزار زائران نشــان دهیم وظیفه 

خود را ترک نکرده ایم.
وی با اشــاره به اینکه اگر امروز با قلبی 
آکنده ازغــم پا در حــرم می گذاریم و 
حضور زائران را نمی بینیم ولی مطمئن 
هســتیم قلــوب محبان اهــل بیت)ع( 
اینجا حاضر اســت، تصریح کــرد: اگر 

چه امروز جســم زائران اینجا نیست اما 
باز هم ما دســت از خدمت رســانی در 
مســیر گســترش معارف اهل بیت)ع( 
نخواهیم کشــید و مسلماً بخشی از این 
خدمت رســانی در این روزهای شــیوع 
ویــروس کرونا، در قالب روش های نوین 
ارتباطــی از جمله فضای مجازی و صدا 
و سیماســت. آغاز برنامه »آقا سالم« نیز 
پرده دیگری از اقدام هایی اســت که به 
آســتان قدس  تولیت محترم  دســتور 
رضوی برای تحقق این خدمتگزاری در 

حال انجام است.
قائم مقام تولیت آســتان 
قدس رضوی با بیان اینکه 
که  کجا  هــر  ایران  مردم 
رضا)ع(  امام  زائر  باشــند 
هســتند و ما 80 میلیون 
زائر داریــم، ادامه داد: در 
برنامــه،  صدا  ایــن  تهیه 
و ســیما کمــک اصلی را 
انجام داده است و در کنار 
گروه های  ســازمان،  این 
مردمی  فرهنگی-مذهبی 

نیــز در این برنامه و ســایر برنامه ها تا 
به امروز در کنار آســتان قدس رضوی 
حضور داشته و دارند. امروز هم که این 
به همکاری  برنامه اجرا می شــود قطعاً 
عناصــر مختلف خارج از آســتان قدس 
رضوی نیازمندیــم و از حضور همه این 

دوستان تشکر می کنیم.

برنامه »آقا سالم« 
بهانه ای  است 

برای اینکه ما به 
عنوان خدمتگزار 

زائران نشان دهیم 
وظیفه خود را ترک 

نکرده ایم

بــــــــرش

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در گفت و گو با رادیو زیارت :  

برنامه ها را با شرایط فاصله گذاری اجتماعی تطبیق دادیم
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قدردانی خادمیاران قمی از 
مدیران و کادر سالمت استان

آســتان: خادمیاران رضوی قم با حضور 
در دفتر رئیس دانشــگاه علوم پزشکی این 
اســتان، تالش ها و خدمات سازنده مدیران 
و کادر درمــان را در مبارزه با ویروس کرونا 

ارج نهادند.
به شــکرانه اجرای موفق طرح نســیم مهر 
رضوی توسط خادمیاران رضوی، جمعی از 
مدیران و خادمیاران دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی استان، با حضور در دفتر رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان قم از خدمات 
خالصانه و ثمربخش مدیران و کادر درمانی 
بیمارســتان های این اســتان در مبارزه با 

ویروس کرونا قدردانی کردند.
حضــور  بــا  کــه  دیــدار  ایــن   در 
حجت االسالم والمسلمین تکیه ای، رئیس 
ستاد اعتکاف اســتان قم صورت گرفت، 
خادمیاران رضوی کانون شمس الشموس 
مصلی و کانون ســالمت، مجاهدت های 
از  و  نهــاده  ارج  را  مدافعــان ســالمت 
همکاری دانشــگاه علوم پزشکی قم برای 
اجرای موفــق طرح نســیم مهر رضوی 

قدردانی کردند.
در پایان این دیدار، قطعه ای از فرش متبرک 
حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
به رسم یادبود به دکتر قدیر، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان قم اهدا و از کادر اداری 
این دانشگاه نیز با اهدای متبرکات رضوی 

قدردانی شد.

نسیم روح نواز رضوی در 
jبیمارستان امیرالمؤمنین

گناوه
آســتان: آیین »نســیم مهر رضوی« در 
بیمارســتان امیرالمؤمنین)ع( گناوه استان 

بوشهر برگزار شد.
ایــن مراســم خادمیــاران رضــوی،  در 
ضمن مدیحه ســرایی به مناســبت اعیاد 
شــعبانیه، همــراه با پرچــم متبرک حرم 
علی بن موسی الرضا)ع( پیام سالمتی را برای 
بیماران و کادر درمانی که در صف مقابله با 

بیماری کرونا هستند به ارمغان آوردند.
ابراهیم ملک زاده، رابط دفتر آستان قدس 
رضوی استان بوشــهر در شهرستان گناوه 
از زحمات شــبانه روزی  ضمن قدردانــی 
پزشکان، پرســتاران و کادر درمانی گفت: 
باید به شــما مدافعان ســالمت خدا قوت 
جانانه گفت که مانند دوران جنگ تحمیلی 
جان خود را در کف دســت قرار داده اید و 
در دشوارترین شــرایط موجود، مقابل این 

ویروس ناخوانده ایستاده اید.
ملک زاده خاطرنشــان کرد : با لطف خدا و 
عنایت آقا امام رضا)ع( و تالش کادر درمانی 
بیمارســتان، ان شــاءاهلل بیماران کرونایی 
هر چه ســریع تر بهبودی خود را به دست 

خواهند آورد.
دکتــر دریانــورد، رئیــس بیمارســتان 
امیرالمؤمنیــن)ع( گنــاوه نیــز در این 
دیــدار گفت: برخــالف تصــور اولیه ما 
تمامی پرســنل این بیمارستان عالوه بر 
انجام وظیفه خود در محل خدمتشــان، 
داوطلبانه حاضر هســتند در بخش ویژه 
بیماران کرونایی خدمت کنند و ما اکنون 
افرادی را داریم که حتی وقت سر زدن به 
خانواده خود را ندارند و شبانه روزی اینجا 

خدمت می کنند.
وی افزود: اگر همت باالی مردم شــریف 
گنــاوه نبود ما بــا این ظرفیــت کم در 
جوابگوی  امیرالمؤمنین )ع(  بیمارســتان 
این بیماری نبودیــم و مردم ما را دلگرم 

کردند.
در ادامــه ایــن مراســم، مــدح حضرت 
علی بن موسی الرضا ) ع ( توسط کربالیی قاسم 
تاوان یکی از خادمیاران رضوی حال و هوای 
دیگری را به بخش ویژه بیماران کرونایی داد 
و تبرکاتــی از جمله غذای حضرتی ، نمک، 
نبات، گالب و عطر، بین پرسنل و بیماران 

این بخش توزیع شد.

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  

خدمت در میدان سالمت
 آستان  مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی 
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این مجموعه در خصوص 
مبــارزه با ویــروس کرونا، تصریح کــرد: تولید محلول ضد 
عفونی در دو شــرکت داروســازی »ثامن« و »شیراز سرم« و 
عرضه ایــن محصوالت در بازار یکــی از اقدام های در حال 

انجام این سازمان است.
ســید رضا فاطمی امین تولید کیت تشخیص بیماری کووید 
۱9را از دیگر اقدام های این سازمان در حوزه پیشگیری و درمان 
دانســت و گفت: کیت تشخیص بیماری کووید ۱9 در یکی از 
شرکت های وابسته به ســازمان اقتصادی تولید شده و مراحل 
آزمایشی را طی می کند؛ این محصول به زودی و با طی مراحل 

دریافت مجوز، به بازار عرضه خواهد شد.
فاطمی امین محور ســوم اقدام های این سازمان را تداوم تولید 
و تأمین ارزاق عمومی ذکر کرد و ادامه داد: برای پیشــگیری از 
شیوع کرونا، فعالیت ۳0 شرکت به تعلیق درآمد و یا به شدت 
کاهش یافت؛ اما در برخی از شرکت ها که محصوالت ضروری 
مصرف مردم را تولید می کنند، از جمله خمیر مایه رضوی و... 
تولید را از روز دوم فروردین آغاز کردیم؛ همچنین شــبکه بازار 
برای تأمین اقالم مصرفی خانوار به صورت دیجیتالی با رعایت 

اصول بهداشتی فعال شد.
مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی در ادامه اظهار 
کرد: ویروس کرونا با تمام فراز و نشــیب هایش از بین خواهد 
رفت اما آثار آن باقی خواهد ماند؛ برخی از مشاغل از این بحران 
آســیب دیدند، از این رو راهکار سازمان اقتصادی برای مقابله 

با این بحران ها حرکت به سمت فعالیت های زیرساختی است.
مدیرعامل سازمان اقتصادی آســتان قدس رضوی بیان کرد: 
زیرســاخت  کسب و کارها را باید تقویت کنیم تا ضرباتی که از 
کرونا دیده اند جبران شــود؛ به عبارتی دیگر باید در رویکردها، 

کیفیت و نوع محصوالت تغییراتی حاصل شود.
فاطمی امین گفت: تجارب بسیار خوبی در خصوص مدیریت 

کرونا در کشور کسب شد و ما در مجموعه سازمان اقتصادی 
به این نتیجه رســیدیم به سمت جایگاه اصلی آستان قدس 
رضوی یعنی حمایت از تولیدکنندگان قدم برداریم و خدماتی 
را به مردم ارائه دهیم تا کسب و کارهای جدید شکل گرفته 

و تقویت شوند.

واردات یک میلیون و 200 هزار ماسک بیمارستانی
مدیر عامل ســازمان اقتصادی آســتان قدس رضوی در ادامه 
تشــریح فعالیت های این مجموعه در زمینــه مبارزه با بحران 
کرونا تصریح کرد: ضمن تشکیل ستاد مبارزه با ویروس کرونا 
در آستان قدس رضوی و برگزاری جلسات مکرر در این زمینه 
در چهار محور ورود کردیم؛ حوزه نخســت واردات بود که در 
این خصوص بخش قابل توجهی از ماســک های N95 که در 
بیمارستان ها و اتاق های CCU استفاده می شود را از کشور چین 

وارد کرده و در اختیار بیمارستان ها قرار دادیم.
وی با بیان اینکه دومین محموله ماســک های N95 در اختیار 
دانشــگاه های علوم پزشــکی اســتان های مازندران، گلستان 
و خراسان شــمالی قرار گرفت، گفت: این محموله ۳70 هزار 
عددی شامل ۲00 هزار عدد ماسک KN95 و ۱70 هزار عدد 
N95 ویژه آی سی یو است که از کشورهای چین، هند و ترکیه 

خریداری شده است.
 N95 فاطمی امین از ترخیص و توزیع محموله سوم ماسک های
خبر داد و گفت: محموله ســوم شامل ۳50 هزار عدد ماسک 
N95 اســت که هم اکنون از گوانجو چین خریداری شده و در 
روزهای آینده به ایران منتقل می شود؛ با این محموله در مجموع 
یک میلیون و ۲00 هزار ماســک بیمارستانی تهیه و به ایران 

وارد کرده ایم.
وی یکی از ویژگی های این اقــدام را خرید کاال به پایین ترین 
قیمت دانست و ابراز کرد: در واردات این محموله ها یک دالر ارز 
دولتی و نیمایی استفاده نشده و به طورکامل از ارزهای حاصل 

از صادرات محصوالت آستان قدس رضوی استفاده شده است.

خط تولید ماسک N95 را وارد می کنیم
مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی گفت: شرکت زنجیره تأمین 
رضوی درصدد است در مرحله بعد دستگاه و خط تولید ماسک 
N95 را وارد کند که این موضوع در مرحله بررسی و برنامه ریزی 
است و در صورت تحقق این امر، نیاز کشور به واردات این ماسک 

بسیار کاهش خواهد یافت.
فاطمی امین با تأکید بر اینکه تمامی ماســک های یاد شــده 
دارای مجوز از اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی کشور اســت، تصریح کرد: عالوه بر این، 
همه ماسک ها مورد تأیید تمامی دانشگاه ها و بیمارستان های 

دریافت کننده بوده است.
وی به واردات محموله های پزشــکی بــرای مقابله با ویروس 
کرونا با پایین ترین قیمت توســط شــرکت مدیریت زنجیره 
تأمین رضوی اشــاره و خاطرنشان کرد: الکل یکی از موادی 
اســت که این روزها به منظور ضدعفونی ســطوح و دست ها 
بسیار پر تقاضا و کمیاب است، از همین رو با برنامه ریزی های 
انجام شــده، در حال وارد کردن این محصول به میزان 700 

هزار لیتر از چهار کشور هستیم.

گزارش
مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی از تولید محلول ضد عفونی در دو شرکت داروسازی »ثامن« و »شیراز سرم« خبر داد

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خبر 

 یکشنبه 17فروردین  1399 11شعبان 1441 5 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9213

هدیه ای ازمعین الضعفا
آستان قدس رضوی 50 هزار سبد کاال در حاشیه شهر مشهد توزیع کرد

قاب رضوی

آستان: آستان قدس رضوی از ۲9 اسفندماه 98 اجرای فرایند 
تهیه، بســته بندی و توزیع 50 هزار ســبد کاال به ارزش ۱00 
میلیارد ریال را برای کمک به خانواده های نیازمند حاشیه شهر 
مشهد، با مشارکت فعال افزون بر ۲00 نفر از خادمیاران رضوی 
آغاز کرده است. این سبد کاال شامل یک کیسه برنج ایرانی درجه 
یک، دو بسته ماکارونی، یک بطری روغن سه لیتری، حبوباتی 
مثل جو، نخود، لوبیا، ماش، سویا، دو شیشه رب گوجه فرنگی و 
نیز یک بسته ماسک بهداشتی و یک بسته صابون و محصوالت 

فرهنگی است.
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 ســتون صدای مردم، حاال تا پایان روزهای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و بازگشــایی 
بارگاه منور رضوی، می خواهد صدای مردمی 
باشــد که برای روزهایی از فیض حضور در 
صحن و ســرای ملکوتی حضــرت رضا)ع( 

محروم مانده اند. 
دلنوشته ها و جمالت کوتاه شما خطاب به 
ساحت قدس حضرت رضا)ع( می تواند حکم 
زیارت از راه دور را داشــته باشد؛ زیارتی که 
ان شاءاهلل مورد عنایت ثامن الحجج )ع( قرار 

خواهد گرفت.
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احتمال افزایش قیمت مسکن بعد از فروکش کردن کرونا   خبرآنالین: ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: بعد از فروکش کردن بیماری کرونا معامالت مسکن رشد خواهد کرد.
متوسط قیمت مسکن تهران در اسفند ماه سال گذشته ۸.۷ درصد رشد داشته است. هر نوع نوسان قیمتی در شهر تهران تأثیر خود را در شهرهای اطراف و سپس شهرستان ها می گذارد. قیمت فوالد از حدود ۴هزار 

و ۷۰۰ تومان در دو سه ماه اخیر به کیلویی 9 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. هر نوع تورمی که به بخش ساخت و ساز تحمیل شود، اثر خود را در آینده بر واحدهای نوساز خواهد گذاشت. 

جهش تولید و اقتصاد سناریو محور
موضــوع مهمی کــه در ابتدای امر باید آن را مورد بررســی قرار دهیم این 
اســت که آیا بحران کرونا و تبعات آن برای اقتصاد داخلی و بین المللی واقعاً 
تهدید اســت؟ با وجود اینکه حجم تجارت خارجی ما به دلیل تحریم ها باال 
نبوده از این نظر تا حدود زیادی آســیب باالیــی نمی خوریم، بنابراین این 
گذاره نسبتاً صحیح است، اما کاهش تجارت خارجی در شرایط کرونایی که 
بحران به شمار می رود می تواند موجب تأمین نشدن برخی مایحتاج عمومی، 
کاالهای واســطه ای و فروش برخی کاالهای واسطه ای به بخش های مختلف 
اقتصادی کشــور شــود، بخش هایی مانند فناوری ها یا برخی مواد اولیه که 
نیازمند واردات و تجارت جهانی هستیم، بنابراین کاهش فعالیت های تجاری 
بازرگانی بین المللی فشارهای جدیدی به اقتصاد ایران وارد می کند، هر چند 

این فشارها نسبت به سایر کشورهای جهان می تواند کمتر باشد. 
دومیــن نکته با توجه به اینکه تعطیلی واحدهــای تجاری منجر به بیکاری 
گســترده واحدهای تولیدی و کارگران شــده اســت عماًل در همه کشورها 
شــاهد افزایش نرخ بیکاری هســتیم که در آینده تبعات سختی به اقتصاد 
و معیشــت اقشار آســیب پذیر جامعه وارد می کند و تداوم این رویه اقتصاد 
دنیا را به سمت رکود پیش می برد، از این منظر کاهش حجم تولید در دنیا 

قطعی خواهد بود. 
به هر حال با توجه به اینکه ایران ســال های ســال شرایط سخت تحریمی 
را پشــت ســر گذاشــته و در این زمینه تجربه دارد به صورت نسبی از این 
بحــران عبور می کند، به این معنا که وقتی ســایر کشــورهای دنیا رشــد 
چندانی را تجربه نمی کنند و همه کشــورها امــروز کاهش تولید را تجربه 
می کنند، می توانیم با نگاه مبســوط تری رونق و جهش تولید را با استفاده 
از ظرفیت های خود و حرکت به ســمت تولید فناوری های مورد نیاز کشور 
داشــته باشیم، مشــروط به اینکه مدیریت و برنامه ریزی مطلوبی پشت این 

سیاست گذاری باشد.
 با توجه به تعطیلی تمامی فعالیت های اقتصادی در ایران، در این شــرایط 
نمی توان منتظر جهش تولید بود، هر چند از تهدید بیماری و ویروس کرونا 
می توان با تغییر خط تولید برخی واحدهای تولیدی، فرصت تولید کاالهای 
بهداشــتی و مواد ضدعفونی کننده را برای تأمین داخلی و صادرات خارجی 
فراهم کرد، بنابراین با مدیریت درســت از این منظر می توان چرخ تولید را 
به گردش درآورد و بخش بهداشت را در حال حاضر به عنوان موتور محرکه 

اقتصادی مورد توجه قرار داد.

قیمت های مجازی طال و سکه واقعی نیست 
قدس آنالین: آیت محمد ولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر با تأکید بر تعطیلی 
واحدهای این صنف تا ۲۰ فروردین، گفت: هیچ طالفروشی حق فعالیت تا بیستم 
ماه جاری را ندارد و در صورت مشــاهده برخورد جدی صورت می گیرد. محمد 
ولی گفت: تا زمانی که بازار طال و سکه تعطیل است و معامله ای به صورت واقعی 
در آن انجام نمی شــود، نمی توان درباره واقعی بودن قیمت ها در فضای مجازی 
اطمینان داشت. اکثر این قیمت ها براساس معامالت داللی و کاغذی در شبکه های 
مجازی درج می شــود درحالی که تا معامالت واقعی در بازار انجام نشود، قیمت 

واقعی مشخص نمی شود.

اخراج کارگران بعد از دریافت تسهیالت ممنوع است 
اقتصــاد24: بنگاه ها در صورتی که کارگری اخراج نکرده باشــند می توانند از 
تسهیالت حمایتی دولت برای مقابله با تبعات کرونا استفاده کنند. کارفرمایان بعد 
از دریافت تسهیالت هم نباید کارگران را اخراج کنند. این اعتبار در قالب تسهیالت 
ارزان با نرخ ســود 1۲درصد و بازپرداخت دو ساله است که در اختیار بنگاه های 
تولیــدی و خدماتی قرار می گیرد و آن طور که پیش بینی شــده وزارتخانه های 
صمت، رفاه و بخش اقتصادی دولت، برنامه ریزی های الزم را عهده دار شده و بانک 

مرکزی با همکاری بانک ها در این خصوص اقدام خواهد کرد. 

 کارت های سوخت بیشتر از ۳۶۰ لیتر بنزین را
 ذخیره نمی کنند 

ایسنا: شــهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
گفت: سقف تعریف شده برای کارت های سوخت ۳۶۰ لیتر است. به طور مثال اگر 
شخصی از زمان شروع طرح سهمیه بندی بنزین تاکنون تنها 1۰ لیتر از سهمیه 
خود را اســتفاده کرده باشد، در اردیبهشت ماه فقط 1۰ لیتر برای آن فرد شارژ 
می شود و ۵۰ لیتر باقی سوخت خواهد شد.وی افزود: تاکنون برای کارت سوخت 
چنین سیستم و مکانیزمی تعریف شده است، اما اگر قرار باشد تغییری حاصل 
شود و این ۳۶۰ لیتر به ۴۲۰ لیتر افزایش یابد و سهمیه اردیبهشت ماه نیز در آن 

ذخیره شود، به مصوبه هیئت دولت نیاز است.

 مسافران هوایی در نوروز امسال
 ۷۶ درصد کاهش یافتند

تحلیل بازار: مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: 
براساس آخرین آماری که شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعالم کرده 
است در نوروز ۹۹ با کاهش ۷۶ درصدی مسافر در میانگین و سرجمع نسبت به 
مدت مشابه پارسال مواجه بودیم. این کاهش پلکانی بوده و در مقاطع اولیه کمتر 
بود، اما افزایش یافت و به ۷۶ درصد رسید. وی گفت: با وجود کاهش زیاد سفر 
و پروازها با این حال شرکت های هواپیمایی اصالً قرار نیست تعدیل نیرو داشته 
باشند، اما ضرورت دارد تسهیالتی برای حمایت از شرکت ها در راستای پرداخت 

حقوق کارکنان ارائه شود.

 اکثر صنوف در سال ۹۹ با سونامی 
چک های برگشتی مواجه می شوند

بهار نیوز: علیرضا حائری، عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان نســاجی ایران 
گفت: شــیوع ویروس کرونا سبب شــد تقریباً همه صنایع به جز مواد خوراکی، 
آشامیدنی و بهداشتی فلج شوند. در آذر و دی ماه سال گذشته صنایع نساجی مواد 
اولیه خود را به صورت چک و قســطی تهیه کردند که تاریخ این چک ها عمدتاً 
در ســال 1۳۹۹ اســت و برای پرداخت آن ها روی خرید شب عید حساب شده 
بوده است. وی افزود: برخی واحدهای تولیدی حتی محصوالت خود را تولید هم 
کردند، اما شیوع ویروس کرونا موجب شده این محصوالت فروش نرود و شاید با 

سونامی از چک های برگشتی مواجه شویم.

 با تقاضای موجود در بازار
تحقق شعار سال سخت نیست

نود اقتصادی: آلبرت بغزیان، تحلیلگر مســائل اقتصادی گفت: در حال حاضر 
بسیاري از ظرفیت هاي اقتصادي ما بالاستفاده  مانده است؛ بنابراین پرداختن به 
این ظرفیت ها مي تواند شعار سال ۹۹ یعني جهش تولید را محقق کند. وی گفت: 
ما واردات زیادي داریم که با تقاضاي بسیاري روبه رو و تولید داخل هم جوابگوي 
این تقاضا نبوده است. بنابراین با ظرفیت سازي مي توان این شعار را به نتیجه عملي 
رســاند. در همین حال در برخي بخش ها با مسئله عرضه زیاد و تقاضاي کمتر 

مواجه ایم که این مسئله را نیز مي توان با بازاریابي حل کرد.

 به جای منابع ارزی از ریال های صندوق توسعه 
برای مقابله با کرونا استفاده شود

تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایط بحران کرونا 
الزم است دولت به جای منابع ارزی از تسهیالت ریالی بازگشتی صندوق توسعه 
ملی برای مقابله با کرونا اســتفاده کند. حســینعلی حاجی دلیگانی گفت: در 
پیشنهاد دولت موضوع برداشت یک میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی مطرح 
شده اســت که این راهکار باید در آخرین مرحله لحاظ شود. در واقع اگر هیچ 
راهکاری برای کشور وجود نداشت در آن صورت باید سراغ منابع ارزی صندوق 

توسعه ملی رفت.

 اقتصــاد/ فرزانه غالمــی   با آمدن 
کرونــا و عرض اندام هر چه بیشــتر این 
چینی ناخوانده قلدر، صاحبان مشــاغل 
خرد و روزمزد هر روز بیشــتر از روز قبل 
در معــرض ابتال به »کرونای معیشــتی« 
حاّد قرار می گیرنــد؛ آن ها که امروز بدون 
درآمد هستند، زیر چتر حمایتی دولت هم 
جایی ندارند، چراکه نه نام و نشانشان در 
بانک های اطالعاتی ثبت شده و نه بهره ای 

از بیمه بیکاری دارند. 
با تأیید خبر باز شدن پای کرونای چینی 
به ایران از اوایل اســفند ماه گذشــته، از 
ســوی دولتی ها وارد آمدن آسیب عمیق 
به مشاغل متعدد تولیدی و خدماتی هم 
تأیید و محرز شــد تا ســرانجام دولت با 
اقدام های حمایتی، به کمک صاحبان این 
مشــاغل آمد. اما آنچه در این بین مطرح 
است اینکه حمایت های دولت تا چه حد 
به جامعه هدف اصابت خواهد کرد؟ آیا این 
وعده های از جنس کارت اعتباری و... برای 
جبران خسارت سهمگین کرونایی پاسخگو 
است و در نهایت چه تضمینی هست این 
کمک ها به درستی، جامعه کارگران روزمزد 
و صاحبان مشاغل خرد را که به طور عمده 
در حوزه خدمات فعال هستند و حاال تقریباً 

بیکار شده اند، پوشش دهد؟! 
واقعیــت ایــن اســت کارگرانــی که در 
کارگاه هــای کمتــر از 1۰ نفر مشــغول 
هستند، کارگران ساختمانی، نظافتچی ها،  
فعاالن حوزه مشاغل خانگی 
و غیررســمی، تاکسی داران 
و مســافرکش ها، پیک های 
موتــوری و وانتی، رانندگان 
آموزشــگاه های رانندگــی، 
تعمیرکاران لــوازم خانگی، 
خیاطی،  زیبایــی،  خدمات 
خصوصــی،  مدرســان 
دستفروشــان و مشاغلی از 
این دســت، عمدتــاً بدون 
قرارداد رسمی با کارفرمایان 
و به طبع فاقد بیمه بیکاری 
هســتند و جایــی هم در 
بانک هــای اطالعاتی وزارت 
کار ندارنــد و همین امر که 
بــه دغدغه بــزرگ جامعه 
کارگری کشور تبدیل شده 
اســت، به گفته فعاالن این 
حوزه، کمک های حمایتی- 
کرونایی دولت از مشاغل آسیب دیده را تا 

حدود زیادی کم اثر خواهد کرد.

 حمایت های دولتی
 برای جبران خسارت کرونا

در یکی دو مــاه اخیر دولــت اقدام های 
حمایتــی مختلفی را بــرای جبران تأثیر 
مخرب کرونا بر اصناف و مشاغل مختلف، 
رسانه ای کرده اســت و مجلسی ها هم از 
بایدها و  نبایدهای این حمایت ها و ضرورت 
دریافت بســته حمایتی از سوی کارگران 

روزمزد سخن گفته اند.
اختصاص کمک مالی ۲۰۰ تا ۶۰۰  هزار 
تومانی به ۳ میلیون نفر نیازمند، پرداخت 
۷۵ هزار میلیارد تومان با سود 1۲ درصد و 
با دوره بازپرداخت دو ساله برای بنگاه های 
کوچک و متوســط و با شرط عدم اخراج 
نیــروی کار، کمک ۵ هزار میلیارد تومانی 
به صندوق بیمه بیــکاری و اعطای کارت 
اعتباری یک و ۲ میلیون تومانی به اقشار 
آسیب پذیر و کسب و کارهای بدون درآمد 
ثابت و آســیب دیده از قبیــل رانندگان 
تاکســی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه های 
بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی 

تا ســقف ۴ میلیون خانوار به تشــخیص 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، با 
بازپرداخت ۲۷ ماهه و تنفس ســه ماهه، 
ســود 1۲ درصد که 8 درصد از این سود 
را دولت متقبل خواهد شد و اخذ ضمانت 
از حساب یارانه ای و کمک هزینه معیشتی 
جملــه  از  و...  کارت  دریافت کننــدگان 
 برنامه هــای حمایتی دولت برای ســر پا

نگه داشــتن کســب و کارها و مشــاغل 
آسیب پذیر در برابر کرونا هستند.

بر اســاس گزارش دفتر توسعه کارآفرینی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
برنامه های محتمل پیش روی دولت ایران 
برای حمایت از عدم ورشکستگی و احیای 
کســب وکارها در مواجهه با پاندمی کرونا 
را می توان به دو دسته برنامه های هزینه زا 
و برنامه های غیرهزینه زا تقســیم کرد که 
تاکنون دو برنامه اصلی هزینه زا توســط 
دولت، تا حدودی مشــابه آنچه در چین 
انجام شده که شامل امهال اقساط وام های 
اخذ شده توسط کسب-وکارهای فعال در 
1۰ رسته و بخش به مدت سه ماه و ارائه 
وام یک تا ۲ میلیونی با وثیقه یارانه به اجرا 

درآمده است.
در این گزارش، با بررســی وضعیت چین، 
ســه برنامه حمایتی جدید در حوزه های 
مالیــات )ارائه تخفیفات مالیاتی یا تمدید 
مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی و تعویق 
پرداخت مالیات تا یک مدت مشــخص(، 
انواع اجــاره )معافیــت از پرداخت اجاره 
برای کســب وکارهایی که بــه نوعی در 
حال اســتفاده از زمین و امکانات دولتی، 
حاکمیتی هســتند( و انواع بیمــه )ارائه 
تخفیف یا اســتمهال پرداخت حق بیمه 
تأمین اجتماعی و کلیه موارد مشــابه تا 
یک مدت مشــخص و پرداخت حق بیمه 

بیکاری( پیشنهاد شده است.

 روزمزدها کارشان را
 از دست دادند

بر اســاس آمار ارائه شــده از سوی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
کسب و کارهای کوچک و متوسط حدود 
۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود 
اختصاص داده اند و شیوع روزافزون کرونا، 
برخــی کارفرمایان را به اخــراج کارگران 

واداشته است.
به بــاور کارشناســان اقتصــادی، کرونا 
بیشترین آسیب را به بخش خدمات وارد 
آورده است؛ بخشی که ۵۰ درصد از اشتغال 
کشور را به خود اختصاص داده و بیشترین 

ارتباط را با خانواده ها و مردم دارد. 
 در همیــن حــال برآوردها از اشــتغال

1۲ میلیــون و ۲۲۲ هــزار نفر در بخش 
خدمــات حکایت دارد کــه ۴۲ درصد از 
این افــراد )۵ میلیون و 1۰۰ هزار نفر( در 
بنگاه های خدماتی و ۵8 درصد )۷ میلیون 
و 8۹ هزار نفر( در مشــاغل شــخصی و 

خانگی فعالیت دارند.
به اذعان فعاالن جامعه کارگری هم اکنون 
و در حالــی که تورم بــه کانال ۴۰ درصد 
رسیده، ۹۰ درصد کارگران کشور زیر خط 
فقر هستند و به سختی روزگار می گذرانند 
و آن طور که شورای عالی کار تخمین زده 
هزینه ماهانه معیشت هر خانوار کارگری 
در سال ۹8 از مرز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار 
تومان عبور کرده که این عبور بی رحمانه، 
شکاف بین دستمزد حداقلی یک میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومانی و هزینه های زندگی 

کارگران روزمزد را عمیق تر کرده است. 
در حالی که گفته می شود فشار وارد آمده 
از ناحیه کرونــای چینی بر پیکره نحیف 

کســب و کار کشــور در ۵۰ ســال اخیر 
بی ســابقه بوده اســت؛ کارگران و به طور 
عمده روزمزدها کارشان را از دست داده اند 
و به گفتــه فعاالن کارگــری در ماه های 
بهمن، اسفند و فروردین نه دستمزد  و نه 

شغلی داشته اند!

 به جای وعده 
دستمزد کارگر را افزایش دهید

شرایطی  چنین  در 
برخی فعاالن جامعه 
برنامه های  کارگری 
و  دولت  حمایتــی 
مجلس از اقشــار و 
آسیب پذیر  اصناف 

را ناکافــی می دانند و عالوه بر لزوم توزیع 
کاالهای اساسی میان این گروه ها، اعطای 
وام ودیعــه مســکن و افزایــش منطقی 

دستمزد را خواستار شده اند. 
نایب رئیس کانــون کارگری تهران اما به 
خبرنگار ما می گوید: توصیه من به دولت 
این اســت که به قانون برگــردد. بهترین 
حمایت از اقشار و کسبه آسیب پذیر در این 
بحران، عمل به قانون اســت. مطابق ماده 
1۵ قانون کار در موردی که به واسطه قوه 
قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی 
مانند ســیل، زلزله و... که وقوع آن از اراده 
طرفین خارج اســت، تمام یا قســمتی از 
کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر 
و یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، 
قراردادهــای کار با کارگــران تمام یا آن 
قســمت از کارگاه که تعطیل می شود به 
حالت تعلیق در می آید. تشــخیص موارد 

فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. 
محســن باقــری، کرونــا را از مصادیق 
اتفاق های غیرمترقبه ای می داند که اقتصاد 
جهان را درگیــر کرده اســت، اما دولت 
به تنهایی و با اینکه اشــراف و سررشــته 
آنچنانی در حوزه اصناف و کارگران ندارد، 
بدون دخالت شــورای عالی کار، به ماجرا 
ورود کرده و قصد دارد از کارگران و اقشار 

ضعیف حمایت کند.
به بــاور وی دولت در حمایت از اقشــار 
آســیب دیده از کرونا نگاه سرمایه ای دارد 
و به بازگشت سرمایه خود می اندیشد، نه 

نیروی انسانی!
باقری می گوید: این رفتار دولت و دخالت 
نــدادن شــورای عالــی کار در بررســی 
کمک های حمایتی، غیرقانونی اســت و 
کارگر و کارفرما را راضی نمی کند. دولت در 
این شیوه بیشتر به بازگشت سرمایه خود 
فکر می کند نه چرخیدن چرخ های تولید 

و یا معیشت کارگران.
به گفتــه وی اینکه دولــت اعالم کرده 
مالیات دهی با تنفس همراه شــود فعاًل 
در حد حرف اســت و با اینکه قرار بوده 
اقســاط قرض الحســنه به تعویق بیفتد 

در عمل از ســوی بانک ها اجرا نمی شود 
و مدام پیامک هشــدار بــرای بدهکاران 

ارسال می شود.
وی معتقد اســت بهترین حمایت دولت 
از جامعــه هــدف در کســب و کارهای 
آســیب پذیر بایــد به صــورت پرداخت 
تأمین اجتماعی کارفرمایان  موقت سهم 
و تأدیــه این بدهی در ماه هــای آینده از 
سوی کارفرمایان و متوقف کردن مالیات 
تا چند ماه و یا حتی تا پایان ســال ۹۹ و 
واقعی سازی پرداخت بیمه بیکاری باشد، 
اما متأسفانه تاکنون ثبت نام الکترونیکی 
کارگران برای بیمه بیکاری بدون تضمین 
و کــد رهگیری در حــال انجام و تنها در 
حد دلخوشی کوچک  برای کارگران است!

  تالش ها برای حمایت از کارگران  
کافی نیست

یــک فعــال دیگر 
هم  کارگری  جامعه 
ضمن تأکید بر اینکه 
تالش هایی  دولــت 
را بــرای حمایت از 

اقشار آسیب پذیر به خرج داده، به خبرنگار 
ما می گوید: این تالش ها محترم اما ناکافی 
اســت. بزرگ ترین مشکل ما این است که 
بانک جامع اطالعاتــی نداریم حال آنکه 
آمارگیری دقیق، راستی آزمایی و تکمیل 

اطالعات بسیار حیاتی است.
علی خدایی اضافه می کنــد: ما امروز در 
میانه این ماجرا هستیم و نه در ابتدای راه 
و باید به سرعت حتی با درصدی خطا آمار 
افراد بیکار شده در اثر کرونا را پیدا کنیم. 
بر اساس یافته های ما بین ۳ تا ۳/۵ میلیون 
نیروی غیررسمی بدون بیمه که روزانه یا 
هفتگی دستمزد دریافت می کنند در حوزه 
خدمــات و اصناف وجود دارند که به طور 

کامل بیکار شده اند.
به گفته وی دولت تاکنون برای حمایت 
از فضــای کســب و کار بــا کارفرمایان 
مذاکراتی داشــته، اما هنــوز نمایندگان 
کارگری را به مشــورت نطلبیده و  این 
در حالی است که کارگران روزمزد حتی 
فاقد تشکل هســتند و بی صداترین قشر 

جامعه نام گرفته اند!
خدایی تأکیــد می کند: وزارت کار باید هر 
چه سریع تر این کارگران را شناسایی کند 
تا فاجعه بــزرگ رخ ندهد، چرا که همین 
اصناف فاقد درآمد با وجود دعوت دولت به 
در خانه ماندن مردم، مجبورند برای کسب 
حداقل ها از خانه خارج شــوند و نمی توان 
مانع از خروجشان شــد، اما اگر این اقدام 
اولیه یعنی شناســایی و راستی آزمایی در 
خصوص کارگران غیررسمی و روزمزد انجام 
شود، آن گاه اقدام های ثانویه مالیاتی، بانکی 
و بیمه ای می تواند مؤثر و به جامعه هدف 

اصابت کن

بی صدا ترین قشر جامعه که حتی تشکلی ندارند،این روزها چه می کنند؟

کرونای بیکاری و کارگران روزمزد
تولید در پیچ و خم 

بروکراسی دست و پاگیر 
هنگامی که مقام معظم رهبری امسال را نیز 
با توجه به محوریــت تولید »جهش تولید« 
نام گذاری کردنــد باید به اهمیت تولید پی 
ببریم. اگر سال های گذشته توجه بیشتری 
به موضوع مهم اقتصاد و تولید فعال می شد 
و تولید محور همه فعالیت های اقتصادی قرار 
می گرفت در حال حاضر به رشــد و توسعه 
خوبی رســیده بودیم. تجربه کشــورهای 
توســعه یافته نشان می دهد برای رسیدن به 
توسعه پایدار نیازمند جهش تولید هستیم. 
ما ناچاریم به بخــش تولید اهمیت بدهیم 
و جهش تولیــد را ایجاد کنیــم، چراکه از 
ظرفیت های انســانی و منابع مختلفی برای 
تحقق این امر مهــم برخورداریم. بی تردید 
جهش تولید مانع افزایش فشــار تحریم ها 
بر ما می شــود به شرط آنکه نظام مدیریتی 
کشور نگاه خود را از درآمدهای خام فروشی 
نفت بردارد و با توجه به جهش و رونق تولید، 
کشــور را از گردنه تحریم به همراه عبور از 

معضل کرونا به سالمت عبور دهد. 
همان گونه کــه واحدهای تولیدی کشــور 
در بحــث تولید مواد ضدعفونی بســیاری از 
محدودیت ها را پشت سر گذاشتند، در تولید 
کاالهایــی با کیفیت بســیار می توانیم مؤثر 
باشیم به شــرط اینکه بروکراسی های دست 
و پاگیر مانع تولید نشــود و نظام مجوزدهی 
که جان به لب تولیدکننده می رساند، از سر 
راه برداشته شود. اینکه ایران اسالمی با تمام 
مزیت های خــود رتبه 1۲۰ کســب وکار را 
داشــته باشد به هیچ وجه در شأن ما نیست، 
سخت گیری و مانع تراشی بر سر راه تولید هیچ 
گرهی از مشکالت اقتصادی باز نمی کند، مگر 
اینکه عــده ای را با امضاهای طالیی به طرف 
فساد و اخذ رشــوه هدایت کند! تا آن جایی 
که قوانین به تولید و به قوانین مالیاتی صدمه 
نمی زند، بهبود رتبه کســب و کار کشور باید 
مورد توجه قرار بگیرد و در این راســتا تالش 
کنیم بهترین ها را برای فضای کســب و کار 
کشور فراهم کنیم. زمانی می توانیم به بهبود 
فضای کســب و کار و رونق تولید برسیم که 
اقتصاد کشــور ســناریو محور حرکت کند، 
یعنی برای هر شــرایطی سناریو داشته باشد 
نه اینکه بعد از اتفاق ها دنبال راه حل باشیم. 
براســاس مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تولید 
نباید دچار قوانین متغیر باشــد، بلکه ثبات 
قوانین مفید یــک الزام برای تولید اســت. 
قراردادهای بلندمدت و ســرمایه گذاری های 
کم ریسک تر و تالش برای افزایش سهم سود 
تولید و قرار دادن مالیات بر داللی موضوع های 
مهمی اســت که تحقق آن منجر به افزایش 
انگیزه برای حضور در بخش تولید و هدایت 
نقدینگی به بخش تولید می شود، بنابراین در 
بحث توجه به سرمایه گذاری در تولید و ایجاد 
ارزش افزوده و سود مناسب باید سیاست های 
خوبی اتخاذ شــود و تالش کنیم با توجه به 
رونق و تأثیرگذاری بازار سرمایه، ضمن رونق 
بازار سرمایه و تأمین مالی تولید، از بخش های 
مختلف و ابزارهای مختلف بازار بورس برای 
هدایت سرمایه ها به سمت تولید و رسیدن به 

جهش تولید استفاده کنیم.

 فریز مزدی کارگران 
کامالً منتفی است

مهر: فرامرز توفیقی، عضو شــورای عالی 
کار در مورد احتمــال اجرای فریز مزدی 
برای ســال ۹۹ که از ســوی کارفرمایان 
مطــرح می شــود، گفت: مطــرح کردن 
بحــث جدیدی  مــزدی،  فریز  موضــوع 
نیســت که نمایندگان کارفرمایان مطرح 
می کنند. هر سال و به شکل های مختلف 
نماینــده کارفرمایان هر چیزی را بهانه ای 
برای سرکوب دســتمزد و فشار به طبقه 
کارگری کرده اند. وی تأکید کرد: وقتی از 
این دســت اتفاق ها می افتد باید از جامعه 
کارگــری حمایت شــود نه اینکه فشــار 
بیشــتری وارد کنیم. توفیقی افزود: فریز 
مزدی یک بحث واهی اســت و اصاًل نباید 
در موردش صحبت کرد و از دید ما کاماًل 
این موضوع منتفی اســت. حتی از طرف 
دولــت هم فریز مزدی رد اســت، زیرا در 
جلســاتی که داشتیم وقتی این موضوع از 
ســوی نمایندگان کارفرمایان مطرح شد، 
نمایندگان دولت به صراحت عنوان کردند 
که ما جلســه های متعددی بــا نماینده 
کارفرمایی گذاشته ایم و سبدهای حمایتی 
و مشاغل آسیب پذیر را شناسایی کردیم و 
متناســب با درصد آسیبی که آن مشاغل 
می بینند حمایت خود را اعمال می کنیم.

قطع سهمیه نانوایانی که 
بهداشت کرونا را رعایت نکنند

ایرنــا: یزدان ســیف، 
شــرکت  مدیرعامــل 
ایران  دولتــی  بازرگانی 
گفــت: نانوایی هایی که 
امــکان رعایت مســائل 

بهداشتی مرتبط با کرونا را  ندارند یا به عمد این 
مسائل را رعایت نمی کنند واحد آن ها پلمب و 
سهمیه آردشان  قطع می شود و به سهمیه نان 
صنعتی اختصاص می یابد. وی با بیان اینکه افزون 
بر هزار و ۲۰۰ مرکز خرید تضمینی گندم برای 
سال ۹۹ خواهیم داشت، تصریح کرد: در آخرین 
جلسه هیئت دولت میزان خرید تضمینی گندم 
با افزایش ۴۷ درصدی نســبت به سال گذشته 
به ۲هزار و۵۰۰ تومان تغییر کرد. برآورد خرید 
گندم در ســال جاری نیز 11 میلیون تن است. 
وی اظهــار کرد:  ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
یارانه گندم و نان برای سال جاری در نظر گرفته 
شده است.  وی همچنین تصریح کرد: کاالهای 
اساسی شامل شکر، برنج و روغن مورد نیاز ماه 
مبارک رمضان تأمین اســت که با قیمت های 
مصوب در اختیار مردم قــرار می گیرد. در این 
راســتا۳۰ هزار تن برنج و ۳۰ هزار تن شــکر و 
روغن برای مصرف خانوار در بازار توزیع می شود.

مالیات بر خانه های خالی 
امسال اجرایی می شود

تابنــاک: وزیــر راه و 
اجرایی  از  شهرســازی 
شدن دریافت مالیات از 
خانه های خالی از سکنه 
در سال جاری خبر داد و 

گفت: دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه 
موجب ایجاد تحرک در بخش مسکن می شود.  
محمد اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا با 
وضع مالیات از خانه های خالی از سکنه موافق 
هستید؟، گفت: در قانون مالیات های مستقیم، 
دریافت مالیات قانون است و در اختیار ما نیست. 
در بسیاری از کشورها برای خانه های خالی از 
سکنه مالیات وضع می کنند تا سرمایه ها راکد 
نماند. اســالمی ادامه داد: تکلیف وزارت راه و 
شهرسازی این بود سامانه ملی امالک و اسکان 
را راه اندازی کند که بهمن ماه سال گذشته این 
سامانه را راه اندازی کردیم و دیتابیس هایی برای 
شناسایی خانه های خالی از سکنه ایجاد شد. 
وزیر راه و شهرســازی خاطرنشان کرد: به هر 
حال این اخذ مالیات می تواند موجب تحرک 
در بخش مسکن شود و این واحدها می توانند 
به بخش اجاره مسکن و یا برای فروش به بازار 

مسکن تزریق شوند.

 ممنوعیت صدور چک بانکی
 در وجه حامل از 2۱ آذر۹۹

کارشناس  تســنیم: 
حقــوق بانکــی گفت: 
صدور چــک بانکی در 
وجه حامل، پشت نویسی 
و ظهرنویســی چک بر 

اساس قانون جدید چک از ۲1 آذر ۹۹ ممنوع 
خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در 
سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد. 
یاســر مرادی افزود: از زمان اجرای این قانون 
آن دســته از چک هایی که صادر خواهند شد، 
مکلف به تســویه صرفاً در ســامانه چکاوک و 
براساس مبلغ و تاریخ مندرج و در وجه دارنده 
نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، 
صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد 
بود. مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی نفع صدور 
این چک نیز در سیستم کامالً مشخص بوده و 
چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار کرد: نام 
فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، 
به عنوان دارنده چک ذکر می شــود و آن فرد 
ذی نفع هم، هــر زمان که بخواهد این چک را 
به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد 
سیستم شود و اطالعات دریافت کننده جدید 

چک را وارد نماید.

 هجوم ملخ های صحرایی 
سه برابر شد 

سازمان  رئیس  فارس: 
حفــظ نباتات کشــور 
گفــت:  حجــم ریزش 
ملخ های صحرایی امسال 
گذشته  سال  به  نسبت 

سه برابر شده است.  محمدرضا درگاهی با بیان 
اینکه حجم ریزش ملخ ها در سال جاری نسبت 
به ســال گذشته سه برابر شــده است، گفت: 
پیش بینی می کنیم تا پایان تیر ماه حجم مبارزه 

با این آفت مخرب به یک میلیون هکتار برسد.
وی گفــت: ملــخ صحرایی از نظــر فائو جزو 
مخرب ترین آفت های بخش کشاورزی است که 
در دهه های گذشته توانسته یکی دو بار کشور را    
به مرحله قحطی برساند. سال گذشته این آفت 
پس از ۵۰ سال دوباره به ایران برگشته و پس از 
مبارزه و کنترل آن امسال در حجم گسترده تری 

از بهمن ماه دوباره وارد کشور شده است.
وی اعالم کرد: پیش بینی می شود، سطح مبارزه 
بیشــتر شده و در سه ماه آینده به بیش از یک 
میلیون هکتار برسد. به گفته درگاهی تاکنون 
۲۰ میلیارد تومان برای مبارزه با این ملخ ها در 
ســال جاری هزینه شده، اما برای ادامه مبارزه 

باید اعتبارات بیشتری اختصاص یابد.

افراد بیکار شده 
در اثر کرونا را پیدا 
کنیم. بر اساس 
یافته های ما بین 
۳ تا ۳/5 میلیون 
نیروی غیررسمی 
بدون بیمه که 
روزانه یا هفتگی 
دستمزد دریافت 
می کنند در حوزه 
خدمات و اصناف 
وجود دارند که به 
طور کامل بیکار 
شده اند
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 کنترل مرگ ناشی از کرونا در ایران  ایسنا: دکتر ایرج حریرچی، نماینده ویژه وزیر بهداشت گفت: اگر به موارد مرگ ومیر توجه کنید، می بینید کسانی که در بیمارستان ها فوت می کنند، حتماً تست به رویشان 
انجام شده است. موضوع مهم این است که روند صعودی مان در میزان مرگ ومیر را کنترل کردیم و به خط صاف رسیده که به عنوان مهم ترین دستاورد مطرح است؛ کشورهای کمی توانستند به این دستاورد برسند. 

البته به این معنی نیست که کار ما نقص ندارد. حتماً در کارمان نقص هایی داشتیم که سر فرصت می توانیم درباره آن بحث کنیم.

 بیل گیتس سرمایه  میلیارد دالری هفت شرکت 
سازنده واکسن کرونا را تأمین می کند

ایسنا: بیل گیتس، بنیان گذار شرکت 
مایکروسافت در حال تأمین مالی هفت 
شــرکت منتخب برای ساخت واکسن 

ویروس کروناست.
به گزارش بیزینس اینسایدر، گیتس این 
اقدام را در حالی انجام می دهد که شاید 

میلیاردها دالر در این پروژه هدر رود.
وی به تازگی در مصاحبه ای اظهار کرد: بنیاد بشردوستانه  وی می تواند سریع تر از 

دولت ها به مقابله با شیوع کرونا بپردازد.
گیتس ادامه داد: از آنجا که بنیاد ما در زمینه بیماری های عفونی تخصص ویژه ای 
دارد، ما درباره این بیماری همه گیر فکر کردیم و پول اولیه بنیاد ما می تواند سبب 

تسریع امور و تهیه واکسن برای بیماری کووید۱۹ شود.
گیتس گفت: برای اینکه ساخت واکسن در سریع ترین زمان ممکن میسر شود، 

آزمایش و ایجاد ظرفیت تولید به طور همزمان، یک امر ضروری است.
بیل گیتس معتقد است ۱۸ ماه زمان الزم است که واکسن قطعی کروناویروس 

ساخته شود. 
گیتس در نهایت گفت: ما در بنیاد گیتس به کار خود ادامه می دهیم و در گذشت 

ماه ها صرفه جویی می کنیم زیرا در این شرایط گذشت هر ماه، حیاتی است.
گفتنی است، وی و همسرش به  تازگی ۱۰۰ میلیون دالر برای مقابله با بیماری 
کووید۱۹ اهدا و برای مردم واشنگتن کیت های تشخیص کرونا در منزل ارسال 

کردند.
 

کرونا و بحران در خانه های سالمندان فرانسه
به گزارش رسانه های فرانسه  تسنیم: 
5۰ ســرای ســالمندان در فرانسه هم 
اکنون از نظر شیوع کرونا در وضعیتی 
»بحرانی« و »بســیار تأثرانگیز« به ســر 

می برند.
ســینرپا، ســندیکای اصلی خانه های 
سالمندان فرانسه با اعالم این خبر گفته 

است در این 5۰ مرکز، بین 5۰ تا 6۰ درصد سالمندان مقیم و کارکنان به ویروس 
کرونا دچار شده اند و بیشــتر موارد ۸۸4 نفر فوتی اعالم شده در روز پنجشنبه 
مربوط به همین مراکز بوده است. بیشتر این مراکز نیز در استان »شرق بزرگ« و 

استان »ایل دو فرانس« به مرکزیت پاریس واقع شده اند.
این در حالی است که از آغاز قرنطینه عمومی در فرانسه، افراد مسن مقیم مراکز 

سالمندان نیز در اتاق خود قرنطینه شده اند.
اما با وجود آنکه رسانه های فرانسه روی مراکز سالمندان با وضعیت بحرانی تمرکز 
کرده اند، »فلورانس آرنائیز مومه« رئیس سینرپا، روز جمعه در گفت و گو با شبکه 
رادیویــی »فرانس انتر« گفت: »نکته مثبت این اســت که 6۰ تا 7۰ درصد مراکز 

نگهداری افراد مسن و بازنشسته آلوده نبوده و کرونا به آن ها راه نیافته است«.
به گفته این مدیر سندیکایی، وضعیت مراکز سالمندان در فرانسه »کامالً تحت 

کنترل« است.
هم اکنون حدود 7۰۰ هزار نفر در فرانســه در مراکز نگهداری سالمندان زندگی 
می کنند و نرخ فوتی های این جمعیت بر اثر کرونا به نســبت مبتالیان، کمتر از 

6.5 درصد است.

کرونا و گردونه استیصال فرهنگی غرب
جامعه: قاســم جعفری، عضو شورای 
مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسالمی 
در یادداشــتی که خبرگزاری فارس آن 
را منتشــر کرده است با اشاره به فراگیر 
شــدن کرونا در کشورهای مختلف، آن 
را یک محک عالی برای نمایاندن سطح 
فرهنگی واقعی ملت ها و عیار انسانیت 
اشخاص در عرصه فردی بیان کرده است.

وی می نویســد: آمریکایی ها سال ها پیش با تمســک به جلوه های تبرج اجتماعی 
و اســتغنای مالی و اقتصادی، نظریه پایان تاریخ را نوشــتند و جامعه خود را غایت 
قصوای سلوک بشری معرفی کردند. در عرصه بهداشت و درمان، کشورشان را بهشت 
سالمت و اوج ترقی صنعت بیمه می دانستند. اما امروز کوس رسوایی این گزافه گویی 
و گزاف نمایی شنیده می شود. هجوم وحشیانه به سوپر مارکت ها و غارت هست و نیست 
آن ها واقعیت پوشــالی این جامعه تهی از همبستگی فرهنگی اجتماعی و فقیر از 

سرمایه معنوی را روشن کرد.
جالــب آنکه اضطراب و عدم اطمینان به آینده تا جایی پیش رفت که در این غارت 

مغول وار حتی به کاالهای غیرضروری هم رحم نکردند.
امروز غول مدعی ثروت و فناوری و اوج صنعت بیمه و سالمت از کمبود دارو و ابزار 
الزم پزشکی مثل دســتگاه تنفس، کیت تشخیص و غیره می نالد و با رویی سیاه، 
شاخی شکسته و سر افکنده به سوی همه عالم، حتی آنانی که در اندیشه بیمارش 

دشمن فرض می شوند دست نیاز می برد.
ایتالیــا به عنوان قربانی اصلی و اولی از اروپا درخواســت کمک کرد اما هیچ یک از 
دولت ها به دادش نرسید. سرخوردگی از این مسئله به جایی رسید که مردم ایتالیا 

نسخه خروج از اتحادیه اروپا را مطرح کردند.
البته در ادامه کشورهایی چون اسپانیا، فرانسه، آلمان، انگلیس و غیره به همین گردونه 

استیصال روحی و فرهنگی در هر دو عرصه ملی و اروپایی پیوستند.
عالوه بر این در عرصه فردی مشــرب ســکوالریزم و الئیزم مبتنی بر خدا انسانی- 
اومانیسم - و نیز پایگاه آموزه های مسیحیت تحریف شده در چالش جدی قرار گرفت.

مرد متدین ایتالیایی تمام مجسمه های مسیح را با این استدالل که وقتی در این روزها 
به داد ما نرسد دیگر به او نیاز نداریم در هم شکست. فردی میلیاردر هم پس از مرگ 

چند تن از بستگانش در اثر کرونا خود را از بام هتل ۳۰ طبقه اش به پایین انداخت.
این است سرانجام بشر سرگشته و گرفتار در چنبره ایدئولوژی اومانیسم که پایانش 
چیزی جز نیهیلیسم )پوچ گرایی( و نابودی ابدی نیست؛ چرا که محور چنین اعتقادی 
گیر افتادن صرف در بعد نباتی و حیوانی حیات و غفلت از زندگی ماورایی و روحانی 
است. حافظه مردم فراموش نمی کند که فرنگ شیفته ها چه داستان ها که از همبستگی 
اجتماعی غربی ها تحویل ما نمی دادند؛ نظیر اینکه وقتی پنیر یا تخم مرغ کم شد، مردم 
فالن جا به جای حرص خرید، موجودی منزل را به بازار عرضه کردند تا مشکل حل 
شود! شاید بشود ادعا کرد نوع اعتقاد به مبدأ و معاد در نحوه سلوک فردی و اجتماعی 
ملت ها در چنین اوضاع بحران زده ای بسیار اثرگذار است. اگر کسی به جزای معنوی و 
اخروی باور نداشته باشد چرا باید مثل آنچه از کادر درمانی و گروه های جهادی کشور 

خود شاهدیم در خط مقدم خطر حاضر شود تا به دیگران خدمت کند؟!
برخی رســانه ها نوشتند بررسی ها نشان می دهند حتی در یک کشور اسالمی مثل 
ترکیه در محله هایی که اکثریت الئیک زندگی می کنند تمام قفسه های اماکن تجاری 
در اندک زمانی خالی شد اما در محله های متدین تر چون الفاتح، پاشاک شهیر یا غازی 

عثمان پاشا هیچ نوع خرید غیرطبیعی را شاهد نبودند.
براســاس گزارش رسانه ها، انگلیس نزدیک ترین همپیمان آمریکا بخش نامه کرده 
است که مبتالیان باالی 65 سال را عماًل به حال خود رها کنند تا بمیرند و هزینه 
دولت از باب پرداخت حقوق بازنشستگی کاهش یابد. پرسش مهم این است وقتی 
آنان نســبت به مردم خود چنین رفتاری دارند چه جای اســتبعاد است که برای 
حذف دولت ها و ملت های رقیب خود و به ویژه آنانی که دشمن ناسازگار ابدی خود 
می پندارند، نقشه های شیطانی متنوع با بهره گیری از فناوری جنگ نرم، روش های 
بیولوژیکی و غیره برنامه ریزی و اجرا کنند؟ به خصوص که قدرت رسانه ای و توان 
اعمــال جنگ روانی و هجمه فرهنگی این فرصت را به آنان می دهد که همه چیز 
را با پنهان کاری پیش ببرند. عجیب است که درباره دیگران تمسک به آزادی بیان 
و حــق جریان آزاد اطالعــات را علَم می کنند، ولی برای خود بخش نامه می کنند 
کوچک ترین اطالعاتی که از فرایند درمان و آنچه در سیستم بیمارستانی آمریکا در 
خصوص کرونا می گذرد از هر کســی به بیرون درز کند درباره اش بالفاصله اعمال 
قانون خواهد شــد. آیا این ها همه عالئمی نیســت که گویا سر مگویی ورای این 

ماجراست که نباید فاش شود. 
مسلم آن است که ببر کاغذی شکل گرفته از هژمونی آمریکا در اذهان، در سایه ضعف 
مدیریت و کاستی های مادی، لجستیکی و حتی فناوری و از همه مهم تر بروز انحطاط 

فرهنگی تا حد زیادی فرو ریخت.

 جامعه / اعظم طیرانی   خاص بودن بیماری 
در کشورمان با دغدغه ها و هزینه های متعددی 
گره خورده است. این هزینه های مادی و معنوی 
را آن هایی درک می کنند که خودشان به یک نوع 

بیماری خاص مبتال باشند.
عالوه بر تحمل عوارض بیماری های خاص، این 
گــروه از بیماران با مشــکالتی فراگیر از جمله 
تأمین دارو دست و پنجه نرم می کنند و می توان 
گفت تقریباً همه بیماران خاص و خانواده آن ها 
این دغدغه ها را تجربه کرده اند.مشــکل تأمین 
دارو و پرداخت هزینه های ســنگین درمان در 
بهار ۹۱ و همزمــان با حذف ارز مرجع واردات 
دارو، به اوج خود رســید. با افزایش تحریم های 
ظالمانــه آمریکا عــالوه بر چند برابر شــدن 
قیمــت داروهای این بیمــاران، کمبود دارو در 
داروخانه های سراسر کشور نیز مشکالت آن ها 
را چند برابر کرد به گونه ای که بســیاری از این 
بیماران برای تهیه داروهایشان راهی کالنشهرها 
می شــدند. به رغم اینکه از ســال گذشــته با 
اختصاص ارز دولتی به داروهای بیماران خاص، 
آرامش نسبی به بازار این داروها برگشته است 
ولی به دلیل قیمت باالیی که اغلب آن ها دارند، 
هرگونه نوســان ارزی به طور مستقیم بر روند 

درمان این بیماران تأثیر منفی می گذارد.
همچنین با توجه به اینکه بسیاری از داروهای 
بیماران خاص در گــروه داروهای وارداتی قرار 
دارد با افزایش تحریم ها دغدغه کمبود دارو نیز 
در مقاطع مختلف سال بر سایر دغدغه های این 
بیماران افزوده شد و اکنون نیز به دلیل مواجهه 
کشور با شــیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 
۱۹ بیم آن می رود که بــا افزایش دغدغه های 
مســئوالن کمبود برخی از اقــالم دارویی این 
بیمــاران در چنــد ماه نخســت ســال جاری 
مشهود تر از پیش شود. با این حال رئیس مرکز 
مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت در 
خصوص تمهیدات وزارت بهداشت برای تأمین 
داروی بیمــاران خاص در ایام مقابله با کرونا به 
ایسنا گفته است از آنجا که این بیماران دارای 
بیماری مزمن هســتند، از گذشــته شناسایی 
شده اند و بعید است در این ایام برای تهیه دارو 

با مشکل روبهرو شوند.
 آن گونــه که مهــدی شــادنوش می گوید هر 

بیماری، پزشــک خود را می شناســد و با او در 
ارتباط است. همچنین ُدز دارویی که بیمار باید 
مصرف کند کاماًل مشــخص اســت و پزشکان 
بیمــاران خود را مدیریت می کنند. برای تأمین 
دارو و تجهیــزات، تــدارکات و تمهیدات الزم 
اندیشــیده شــده و به هیچ عنوان نگرانی برای 
موجــودی دارو نداریم و توزیــع به  دقت انجام 

خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکــه داروهای مصرفی بیماران 
خاص داروهایی نیســت کــه توزیع آن هفتگی 
انجام شود، اضافه می کند: معموالً نیازهای دارویی 
بیمار بسته به نوع بیماری او برای چند ماه تأمین 

می شود و هیچ نگرانی نخواهیم داشت.

یک نگرانی وجود دارد
انجمن  رئیــس  نایب  اما 
در  ایــران  داروســازان 
گفت وگو بــا ما از نگرانی 
در خصــوص تأمیــن ارز 
مورد نیاز در این خصوص 

می گویــد و اینکه این نگرانی وجود دارد چون 
دولــت به دلیل مقابله بــا کرونا بودجه زیادی 
صرف کرده اســت، در مقایسه با سال گذشته 

مشکالت بیشتری برای تأمین 
ارز داشــته باشــد و بنابراین 
در  دولــت  اینکــه  احتمــال 
حوزه هــای مختلــف از جمله 
دارو با کمبــود بودجه مواجه 

باشد دور از ذهن نیست. 
ادامه  فاطمــی  علــی  ســید 
می دهد: بــا توجه بــه اینکه 
ســازمان های بیمه در ســال 
گذشــته در زمینــه پرداخت 

بدهی های خود به بیمارســتان ها، داروخانه ها، 
پزشکان و... عملکرد قابل قبولی نداشتند، این 
احتمال وجود دارد که سال جاری نیز شرایط 
به همان سختی سال گذشته بوده و در زمینه 
تأمین داروی بیماران خــاص نیز همان روال 

سال گذشته در پیش باشد.
وی اضافــه می کند: مــا در زمینه دارو تحریم 
مســتقیم نیســتیم و در ظاهر مشــکل فقط 
تأمین ارز اســت، بنابراین با توجــه به اینکه 
بخش عمــده ای از داروی بیمــاران خاص از 
طریق واردات تأمین می شــود، در صورتی که 
در زمینــه تأمین به موقــع ارز و انتقال آن به 
فروشــندگان خارجی مشــکلی وجود نداشته 

این  داروی  تأمیــن  باشــد، 
عزیزان به موقع انجام خواهد 

شد. 
فاطمی  دکتــر  گفتــه  بــه 
شرایط  مشابه  فعلی،  شرایط 
نیمه دوم ســال ۹۸ اســت 
از  بیمــاران خاص  داروی  و 
طریق داروخانه های منتخب 
قرار  اختیارشان  در  و دولتی 

می گیرد. 

تدارکات الزم پیش بینی شده است 
مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و داروی 
کشور نیز در گفت وگو با ما 
می گویــد: وضعیت داروی 
ماه های  در  بیماران خاص 

نخست سال جاری هیچ تغییری نسبت به نیمه 
دوم سال ۹۸ نخواهد داشت. 

دکتر غالمحســین مهرعلیان ادامه می دهد: ما 
در زمینه تولید داروی بیمــاران خاص هنوز به 
خودکفایی الزم نرســیده ایم و بخش عمده این 
داروها از طریق واردات تأمین می شود و عالوه بر 

تأمین ارز، تابع عوامل مختلفی از جمله انتقال ارز 
به کشور مقصد، پروازها و... است، با این حال فعاًل 
مشکلی در زمینه تأمین هیچ نوع دارویی نداریم و 

تدارکات الزم پیش بینی شده است. 
وی در پاســخ به این پرســش که با توجه به 
اینکــه برخی از اقالم دارویی بیماران خاص از 
طریق فراورده های خونی تأمین می شــود، در 
شرایط شــیوع ویروس کرونا و کاهش اهدای 
خــون چه برنامــه ای برای تهیه ایــن دارو ها 
دارید، می گوید: در خصوص تأمین پالســمای 
خون نیز مشــکلی وجود ندارد و برای دو سال 

آینده ذخیره داریم.

مراجعه روزانه هزار مراجعه کننده به 
داروخانه های هالل احمر 

از سوی دیگر به گفته حسن صفاریه، سرپرست 
ســازمان تدارکات پزشــکی هالل احمر، پس 
از انتشــار خبر شــیوع ویروس کرونا در کشور 
و افزایــش نگرانی هــای بیماران خــاص درباره 
تهیــه داروهای خــود، همه نیروهای شــاغل 
در داروخانه هــای هالل احمر با تمــام توان به 
خدمت رســانی، تأمین و توزیع به موقع داروهای 
مورد نیاز آنان پرداختند و بر این اســاس روزانه 
بیش از یک هزار مراجعه کننده از خدمات دارویی 

بهره مند می شوند. 
وی با اشــاره به اینکه روزانه بیــش از یک هزار 
مراجعه کننده شــامل بیماران خاص، پیوندی، 
ســرطانی،  ام اس و نظایر آن از خدمات داروخانه 
مرکزی هــالل احمر بهره مند می شــوند، ادامه 
می دهد: در یک ماه گذشــته فعالیت شــرکت 
بازرگانی سها کیش وابسته به این سازمان برای 
تولید و تأمین داروهای مورد نیاز بیماران افزایش 
یافته تا کشور در شــرایط کنونی با کمبود دارو 

مواجه نباشد.
به گفته صفاریه، این شرکت با ظرفیت باالتری، 
دارو و اقالم بهداشتی را در سراسر کشور و به ویژه 
مناطق کم برخوردار توزیع و ســهم به سزایی در 
ارتقای شــاخص های بهداشت و ســالمت ایفا 
می کنــد. وظیفه ما کمک به تأمین بخشــی از 
داروهای حیاتی کشور اســت و در هر شرایطی 
نیازهــای دارویی مردم در اولویت نخســت این 

سازمان قرار دارد.

 مسئوالن در گفت و گو با »قدس« خبر دادند

تالش برای تأمین داروی بیماران خاص در بحران کرونا

درحال حاضر 
کمبودی در زمینه 

تأمین داروی 
بیماران خاص 

نداریم و شرایط 
مشابه نیمه دوم 

سال ۹۸ است 

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

دستچین

مالک وزارت بهداشت در آمار ثبت شده فوتی ها 
آنا: کیانوش جهانپور، ســخنگوی وزارت بهداشــت در مورد 
فوتی های مبتال به کرونا در منــزل اظهار کرد: مالک وزارت 
بهداشــت در آمار فوتی ها در منزل، ارائــه گواهی فوت ثبت 
شده توسط پزشکی قانونی است و در صورتی که به تشخیص 
پزشــک فرد بر اثر کرونا فوت شده باشد در آمار ثبت خواهد 

شد.

پس از کرونا باید از مردم دلجویی کنیم
ایلنا: معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی با بیان اینکه به یک زمان سه تا پنج ساله نیاز 
داریم تا ســرمایه اجتماعی آسیب دیده در نتیجه کرونا ترمیم 
شــود، گفت: پس از آنکه بحران کرونا فروکش کرد باید از مردم 
دلجویی کنیم و در تصمیم گیری ها صادقانه، با صراحت و شفاف 

با آن ها سخن بگوییم.

تکذیب ادعای کشف روش درمان کرونا
ایسنا:دکتر امیر علی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری 
ســلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
گفــت: برخی ادعا کردند برخی از بیمــاران حاد مبتال به کرونا 
با پالسما درمانی بهبود یافته اند که این گفته ها صحیح نیست. 
در دنیا هنوز کســی اجازه ندارد اعالم کند روش درمان کشف 

شده است.

کم کاری سلبریتی ها در طرح فاصله گذاری اجتماعی
برنا: مجید ابهری، رفتارشــناس اجتماعی با اشاره به اینکه باید 
فاصله گذاری اجتماعی به صورت یک وظیفه اخالقی در جامعه 
قلمداد شود، گفت: متأسفانه بسیاری از سلبریتی ها که باید در 
این موارد پیشــگام و طالیه دار حرکت های اجتماعی باشند، آن 
گونه که باید و شاید به وظایف خود عمل نکردند.حتی صداوسیما 

در بعضی از برنامه ها فاصله گذاری اجتماعی را در نظر نگرفت. 

قطع همکاری سازمان ثبت احوال با وزارت بهداشت
تسنیم: سیف اهلل ابوترابــی، سخنگوی ســازمان ثبت احوال با 
اشاره به انتشار خبری مبنی بر افشای اطالعات شهروندان ایرانی 
از بانک اطالعاتی ســازمان ثبت احوال گفــت: تا اطالع ثانوی 
همکاری وزارت بهداشــت و ثبت احوال و ارائه اطالعات افراد به 
این وزارتخانه متوقف شده، چرا که بارگذاری اطالعات افراد روی 

سامانه غربالگری غیر حرفه ای و نادرست بوده است.

کاسبان کرونا باید در مألعام مجازات شوند
خانه ملت: حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس می گوید سازمان تعزیرات و قضات دستگاه قضایی باید 
بدون هیچ تعارفی با کاســبان کرونا برخورد کرده و برای آن ها 
سنگین ترین مجازات را در نظر بگیرند؛ ضمن اینکه این افراد باید 
در مأل عام مجازات شوند تا عبرتی برای دیگر افرادی باشد که به 
طمع مال اندوزی، بی رحمانه سالمت مردم را به خطر انداخته اند.

تا کی باید با این لباس ها خدمات بدهند؟!
برنا: بشیر خالقی، عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: باید کادر درمانــی را در نظر گرفت، چراکه این افراد هم 
انســان هســتند و خانواده دارند؛ تا کی باید بــا این لباس ها و 
محدویت ها و این شرایط خدمات بدهند؟ آمار مبتالیان به کرونا 
به بیش از 5۰ هزار نفر رســیده اســت، اگر مراعات نکنیم کل 

اعضای جامعه گرفتار این بیماری می شوند.

تمدید یا فعال شدن اینترنت رایگان تکذیب شد
باشگاه خبرنگاران جوان: اســماعیل رادکانــی، مشاور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هیچ خبری درباره تمدید یا 
فعال شدن اینترنت رایگان وجود ندارد و آن را تکذیب می کنم. 

با توجه به جایگاه مــن در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
بیان موضوع اینترنت رایگان در حوزه اختیارات من نیست و طرح 

چنین موضوعی از طرف من رد شده است. 

چرا شهرها برای جلوگیری از کرونا قرنطینه نشد؟
میزان: محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
ایران گفت: زمانی که بیماری در کشــور تشــخیص داده شد، 
دستکم ٢۰ روز از ابتال گذشته بود، یعنی بیماری که در اواخر 
ماه بهمن جانش را از دســت داد، حداقل ٢۰ روز قبلش گرفتار 
شــده بود و در این مدت هم رفت وآمدها ادامه داشت، بنابراین 

قرنطینه به معنای ممنوعیت کامل تردد قابل اجرا نبود. 

علم و فناوری

رئیس سازمان فضایی خبر داد
گام های توسعه فناوری فضایی 

در سال جدید
 مهر   رئیس سازمان فضایی ایران از برنامه ریزی 
برای توسعه زیرساخت های فضایی در سال ۹۹ 
خبر داد.مرتضی براری گفت: امســال برای هر 
فصل، پرتاب یک ماهواره را در دستور کار داریم. 
اگر این فرایند انجام شود پیش بینی می کنیم 
دســت کم ســه ماهواره را با یک ماهواره بر به 
فضــا پرتاب کنیــم. وی افزود: یکــی دیگر از 
سرفصل های مدنظر در توسعه فناوری فضایی 
در سال ۹۹ موقعیت یابی و ناوبری فضایی است 

که در دستور کار قرار گرفته است.
براری با بیان اینکه نقشــه راه موقعیت یابی و 
ناوبری به زودی تدوین می شود، ناوبری فضایی 
را یــک حوزه راهبردی عنوان کــرد و افزود: با 
اجرای این پروژه وابســتگی کشور در خدماتی 

مانند GPS کاهش می یابد.
موضوع اکتشافات فضایی و توسعه پایگاه های 
زمینی پرتاب ماهواره نیز از دیگر گام ها در این 

زمینه است که براری به آن اشاره کرد.

شهری

ثبت رکورد »رکود« در جاده ها 
  کاهش ۵۹ درصدی تردد

 در نوروز
 ایسنا   ســرهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز 
اطالعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور ناجا 
گفت: امســال با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
توصیه مسئوالن و دستگاه ها، عدم سفر و حضور 
در خانه ها برای قطع شدن چرخه انتقال کرونا 
در آمار ترددهای جاده ای نیز سهم چشمگیری 
داشــت، به طوری که براساس آمارهای پلیس 
راهور از ٢5 اسفند تا ۱5 فروردین ۹۹، یعنی در 
مدت ۱۹ روز، تردد در جاده های کشور کاهشی 
5۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال 
گذشته داشــت. این کاهش تردد در شرایطی 
ایجاد شــده که مأموریت هــای پلیس کاهش 
نداشته و اتفاقاً در بســیاری از موارد با افزایش 
نیز روبه رو بوده اســت. مأموران پلیس در این 
ایام نسبت به کنترل سرعت، برخورد با تخلفات 
حادثه ســاز، مشــارکت در طــرح غربالگری و 
تب سنجی، برخورد با ترددهای غیرمجاز، برخورد 

با سودجویان و محتکران و... فعال بوده اند.

خانه و خانواده

مدیرکل دفتر تربیت بدنی ورزشی:
۲۲ درصد کودکان ایرانی

 کم تحرک و دچار اضافه وزن هستند
 مهر    مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های 
ورزشی می گوید ٢٢درصد کودکان ایرانی کم 

تحرک و دچار اضافه وزن هستند.
 محمد جعفــری گفت:6۰ درصد مردم ایران 
دچــار وزن بــاال و چاقی،۳7 درصــد دچار 
فشــارخون، بیــش از 56 درصــد دچار کم 
تحرکی، بیش از 46 درصد دارای کلســترول 
باال و۱۰ درصد مردم ایــران مبتال به دیابت 

هستند.
وی ادامه داد: از والدین می خواهم درس تربیت 
بدنی را مانند ســایر دروس جدی گرفته و به 
آن اهمیت دهنــد، به همین خاطر طرحی در 
کشــور که در پنج اســتان به صورت پایلوت 
در حال اجراســت با عنوان »دستیابی به وزن 
مطلوب و تناسب اندام برای دانش آموزان دارای 
 اضافــه وزن و چاق« در حال پیگیری اســت و

 ان شــاءاهلل در سال آینده به صورت سراسری 
انجام خواهد شد.

بهداشت و درمان

از سوی سازمان غذا و دارو اعالم شد
آزمایش تمامی نمونه های داروی 

»رانیتیدین« در کشور
 مهر   مدیرکل دفتر نظــارت و پایش مصرف 
فراورده های سالمت سازمان غذا و دارو، از بررسی 
نمونه های داروی رانیتیدین در بازار دارویی کشور 
خبر داد. مهرناز خیراندیش گفت: همزمان با طرح 
موضوع وجود ناخالصی در فراورده های رانیتیدین، 
ســازمان غذا و دارو در ماه های گذشته اقدام های 
الزم بــرای آزمایش تمامی نمونه هــای این دارو 
موجود در بازار دارویی کشور را انجام داده و نتایج 
به زودی اعالم می شــود. وی اظهار کرد: تمامی 
نمونه های فراورده رانیتیدین در کشور به منظور 
آزمایش میزان ناخالصی، فراخوان و آزمایش های 
الزم روی این داروها انجام شده است. خیراندیش 
افزود: پس از اعالم نتیجه آزمایش ها، داروهایی که 
میزان ناخالصی نیتروزامین موجود در آن بیشتر از 
حد مجاز باشد، ریکال خواهند شد.گفتنی است 
FDA از ابتــدای آوریــل )۱۳ فروردین( تمامی 
شــکل های داروی رانیتیدین را به دلیل احتمال 

وجود آلودگی از بازار جمع آوری کرده است.

گردشگری

یک مدیر گردشگری عنوان کرد
خسارت ۲ هزار میلیارد تومانی 

کرونا به حوزه گردشگری
 فارس    مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان تهران گفت: شــیوع 
ویــروس کرونا حدود ٢ هــزار میلیارد تومان به 
حوزه گردشــگری در یک ماه اخیر خســارت 
وارد کرده اســت.پرهام جانفشان درباره آخرین 
اقدام های صورت گرفته در حوزه گردشــگری با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا اظهار کرد: مردم 
برای بازگشــت پول هایشان از سوی آژانس های 
گردشگری و هتل ها مقداری تحمل داشته باشند 
چراکه با اجرای مصوبات فاصله گذاری اجتماعی، 
دفاتر تعطیل بودند و به محض بازگشایی، حق و 
حقوق مردم پرداخت خواهد شد. وی اظهار کرد: 
اقساط آب، برق و گاز مجموعه های گردشگری و 
ارائه تسهیالت ۱٢ درصدی به تعویق افتاده، اما 
درعین حال پرداخت اقساط بانکی و دیگر موارد 
برای حوزه های گردشگری و صنایع دستی دیده 
شده است و امیدواریم با پایان شیوع بیماری کرونا 

اتفاق های خوبی در حوزه گردشگری رخ دهد.

فراسو

برداشت آزاد
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فایل پی دی اف کتاب »دولت ایران و کرونا« منتشر شد ایبنا: تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس برجسته کشور کتابی با عنوان »دولت ایران و کرونا« در ۹4 صفحه به تحریر درآورده است. وی در این کتاب 
به »رابطه مردم و دولت در شرایط کرونایی« پرداخته است. کتاب »دولت ایران و کرونا« نوشته تقی آزاد ارمکی پس از پیشگفتار و مقدمه در سه گفتار تنظیم شده است. تأمالت مفهومی در مورد رابطه مردم و دولت 

در ایران، جامعه و دولت در ایران در فرایند تغییرات دوران معاصر و رابطه مردم و دولت در شرایط کرونایی عناوین فصل های کتاب هستند.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  نظریه های رایج سکوالریزاسیون 
می گویند در غرب ابتدا دین رو به  افول گذاشــت و در پی آن 
بخش مهمی از دگرگونی های ســاختاری این جامعه، از جمله 
فروپاشی خانواده رخ داد. اما مری ایبراشتات این فهم متعارف را 
به چالش می کشد و با ارائه شواهد و مستندات متعدد فرضیه ای 
دیگر را با قوت مطرح می کند: خانواده و ایمان مثل دو رشــته 
دی ان ای به هم گره خورده اند و با پاره شدن رشته خانواده، ایمان 
نیز از بین می رود؛ افول مسیحیت و فروپاشی خانواده در غرب 
با وجود خاستگاه های مستقل دست در دست هم پیش رفته اند. 
آنچه پیش روی شماست مصاحبه ما با محمد معماریان، مترجم 
و پژوهشگر فلسفه است که به تازگی کتاب »چگونه غرب خدا را 
واقعاً از دست داد؟« نوشته مری ایبراشتات را به فارسی ترجمه 

کرده است. 

 جناب معماریان! با توجه به اینکه نظریه های پیشین 
درباره سکوالر شدن، غالباً به یکی از این دو مورد اشاره 
داشتند که اوالً فضای عمومی از دیانت تهی شده است 
و بعد اینکه سقوطی در زمینه باورها و اَعمال دینی رخ 
داده است، نگاه ایبراشتات در مورد روند سکوالر شدن با 

دیگران چه تفاوتی دارد؟
تیلور، تعریف ســومی از عرفی شــدن، با تمرکز بر شرایط 
باورمندی مطرح می کند. در این تعریف ســوم، عرفی شدن 
عبــارت اســت از حرکت جامعه ای کــه در آن باور به خدا 
ثابت و درواقع بی چون و چراســت، به سمت جامعه ای که 
در آن بــاور به خدا گزینه ای در میان دیگر گزینه هاســت. 
تیلور می گوید 500 ســال پیش اقرار نکردن به خدا امری 
محال بود ولی اکنون این اتفاق نه تنها محال نیســت بلکه 
شــاید آن را گریزناپذیــر باید نامیــد. در دل این نظریاِت 
عموماً جامعه شناســی، وقتی مقوله سکوالریزاســیون را به 
نهــاد خانواده ربط می دهند، می گویند به موازات افول دین 
در غرب، نهاد دیگری به اســم خانــواده نیز افول پیدا کرد. 
جریان اصلــی در تحلیل این ماجرا این ادعــا را دارند که 
افول نهاد دین، منجر به افول نهاد خانواده شــد. کلیســای 
کاتولیــک تأکید فراوانی روی نهاد خانواده داشــته و وقتی 
نهاد دین ضعیف شود، نهاد خانواده نیز تضعیف خواهد شد. 
کتاب »چگونه غرب واقعاً خدا را از دســت داد؟« نوشــته 
مری ایبراشــتات فرضیه دیگری را مطرح می کند که لزوماً 
رابطه میان این دو پدیده همبسته به این شکل نبوده که با 
تضعیف نهاد دین، نهاد خانواده در نتیجه آن تضعیف شــود 

بلکه شــاید بتوان گفت در اثر تحوالت اجتماعی، اقتصادی 
و فناورانــه ای که در پنج قرن اخیــر رخ داده، نهاد خانواده 
ابتدا تضعیف شــده و بعد این تضعیف ســبب تضعیف نهاد 

دین شده است. 

 آیا خانم ایبراشتات نظریات قبلی را نقض می کند؟
نویسنده مروری بر نظریه های مطرح شده در قبال این موضوع دارد 
ولی دغدغه اصلی او در این کتاب این است که شواهدی برای نظریه 

خودش فراهم کند و خیلی دغدغه نقد دیگران را ندارد.

 به تعبیری می توان گفت ایبراشــتات اعتقاد داشته 
مدرن شدن سبب تضعیف خانواده و به تبع آن تضعیف 

نهاد دین و کلیسا شده است؟
این نظریه اصلی است که او درصدد اثبات آن است. ایبراشتات 
می خواهد این حقیقت را پیــش روی ما بگذارد که افول نهاد 

خانواده، تأثیری در افول نهاد دین در غرب داشته است.

 ایبراشــتات چه آینده ای را در ادامه این روند برای 
انسان تصویر کرده است؟

نکته اول این است که نویسنده در این کتاب در مورد انسان به 
طور کلی صحبت نمی کند، بلکه درباره انســان غربی مسیحی 
حرف می زند. حتی ســعی دارد بگوید ایــن گزاره ها در مورد 
یهودیان صادق نیســت. از طرفی زیاد وارد حوزه آینده پژوهی 
نمی شــود و تالش می کند وضعیت تا به امروز را مورد بررسی 

قرار دهد.

 در مورد روند بررسی علمی تحوالت سکوالریزاسیون 
در ایران چه نکتــه ای را در این مقطع باید مدنظر قرار 

دهیم؟
نکته ای که در این مورد به ذهنم می رسد این است که به نظر 
ماجرای ســکوالر شدن در کشور ما بیشــتر درگیر بازی های 
سیاسی و ایدئولوژیک شده که برخی اوقات حتی آزادی عمل 
را نیز از پژوهشــگران سلب کرده است. به همین دلیل انتظار 

پژوهش های علمی دقیق در این مورد را نباید داشت.

 پیش بینی شما با نگاه به پژوهش های غربی در مورد 
آینده جامعه ایرانی چیســت؟ آیا روند سکوالر شدن 
بــا توجه به اینکه عــده ای آن را از متعلقات مدرنیته 

می دانند، یکسان خواهد بود؟
به نظر این قدر این مســئله جهانی نیســت. من فکر نمی کنم 

ماجرای دین و سکوالریزم این قدر جهانی باشد. 
شــاید بتوان از یک آشــوب جهانی در امر دینی و ظهور و بروز 
دوباره آن در برخی نقاط دنیا ســخن گفت. به بن بست خوردن 
جماعتی از مردم که دین را به کلی کنار گذاشته اند و کنار آمدن 
با دنیایی کامالً عاری از معنویت یا گشــتن به دنبال دنیایی با 
معنویت های جدید، هر کدام می توانند اتفاق بیفتند. به نظر ما 
فعالً یک آشــوب جهانی در این مورد داریم که بررسی آن نیز 

روندی طوالنی دارد.

گفت و گو با محمد معماریان، مترجم و پژوهشگر فلسفه

علت افول دین در غرب فروپاشی خانواده بود

 »زندگی در دنیای متن« 
کتابی که شهامت فکر مستقل را تقویت می کند 

اندیشه: نشــر مرکز، زمستان گذشته 
)۱۳۹۸( دهمین چاپ کتاب »زندگی 
در دنیای متن« اثر پل ریکور و ترجمه 
بابک احمدی را منتشــر کرد. مباحث 
ریکــور در ایــن کتاب شــهامت فکر 
مستقل را در مخاطب تقویت می کند.

پدیدارشناسی  برجسته  نماینده  ریکور 
و هرمنوتیــک مدرن در پایان ســده بیســتم بود. محتوای کتاب شــامل 
برگزیده ای از مهم ترین گفت وگوهای پل ریکور و همچنین بحث او با هانس 
گئورگ گادامر با عنوان »اختالف تاویل ها« اســت که به سال ۱۹۸۲ انجام 
شد. »پدیدارشناسی و نظریه ادبی« عنوان گفت وگوی نخست است که اریک 
نخجوانی، اســتاد علوم انسانی در دانشگاه پیترزبورگ به سال ۱۹۸۱ به زبان 

انگلیسی با ریکور انجام داد.
گفت وگوی دوم با عنوان »شعر و امکان« در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه شیکاگو 
توســط فیلیپ فراید به زبان انگلیســی انجام شده بود. بابک احمدی درباره 
این گفت وگو نوشته اســت: »بر خالف دیگر گفت وگوها، که آشکارا به دقت 
ویرایش شده اند، در این گفت وگو حالت گفتاری و تا حدودی خودمانی حفظ 
شده است، هر دو طرف چند بار بحث دیگری را قطع می کنند و یا در جریان 
صحبت، به مناسبت نکته ای تازه، مسیر کالم خود را تغییر می دهند. همین 

ویژگی این گفت وگو را جذاب تر و خواندنی تر از بقیه کرده است.
گفت وگوی ســوم با عنوان »اســتعاره و روایت« را کریستیان دالکامپانی با 
ریکور انجام داده بود که فوریه ۱۹۸۱ در روزنامه لوموند به چاپ رسید. این 
گفت وگو بعدها در کتابی منتشــر شــد، اما فاقد عنوان بود. تیتر »استعاره و 
روایت« را بابک احمدی بر اساس محتوای این گفت وگو انتخاب کرده است.

»جهان متن و جهان خواننده« عنوان گفت وگوی چهارم کتاب است و شامل 
بحــث ریکور با ژوئــل رومان. »آفرینندگی زبان« و »اســطوره چون دارنده 
دنیاهای ممکن« به ترتیب عناوین گفت وگوهای پنجم و ششم کتاب است. 
این گفت وگوها را ریچارد کرنی، فیلســوف ایرلندی با ریکور سال ۱۹۸۱ در 

پاریس انجام داده است.
کتاب راهی اســت به جهان فکری و فلســفی پل ریکور بــه عنوان یکی از 
برجسته ترین اندیشمندان در فلســفه قاره ای. او از بنیان گذاران هرمنوتیک 
مدرن بود و طرحی نو در علوم انسانی درانداخت. آثار او به قول بابک احمدی 
نمونه هایی اســت از نگرش انتقادی - فلســفی امروز و پیشــرفتگی منطق 
مکالمــه و بنیان تأویــل. همچنین با مطالعه این کتــاب می توان مهم ترین 

مباحث دهه های اخیر در حوزه هرمنوتیک را دریافت.
احمدی نوشــته اســت ریکور متفکری جدی و اندیشــه اش اصیل و جذاب 
اســت، اما خود او از ما می خواهد شــیفتگی غیرعقالیی را کنار گذاشته و با 
فلسفه اش به گونه ای نقادانه رویارو شویم و با متنی که آفریده بجنگیم و از او 
بشارتگر رهایی و رستگاری نسازیم. مباحث ریکور در این کتاب برانگیزاننده 
خردورزی فلسفی است. شهامت فکر مستقل و همبسته کردن خرد و کنش 
را در خواننــده افزون می کند و این دســتاوردی عظیم اســت و به ویژه در 
گفت وگوی ریکور با هانس گئورگ گادامر و با دانشــجویانی که در بحث این 
دو شرکت کرده و سؤاالت خود را پرســیدند، آشکار می شود. اینجاست که 

درمی یابیم فلسفه لذت شرکت در ساختن دنیایی تازه است.
سال ۱۳۹۷ یکی از مهم ترین آثار ریکور به عنوان »زمان و حکایت« باالخره 
به صورت کامل در ســه مجلد منتشر شد. همچنین کتاب های »ایدئولوژی، 
اخالق، سیاست«، »تاریخ و هرمنوتیک« و »درباره ترجمه« ریکور نیز ترجمه 
و منتشر شــدند. مخاطب عالقه مند می تواند برای شروع مطالعه آثار ریکور 
ابتــدا کتاب »زندگــی در دنیای متن« را مطالعه کند. این ســیر مطالعاتی 

اندیشه ریکور را قابل درک خواهد کرد. 

معرفی کتاب

دیدگاه

 اندیشه: بیماری  کرونا که به تازگی به ابتالی بزرگ برای جامعه جهانی تبدیل 
شــده، از نظِر اجتماعی و تمدنی، یک پدیده چندوجهی اســت. وجهی از این 
پدیده، بهداشــتی و وجه دیگر مربوط به حوزه علوم انسانی و علوِم شناختی و 

همچنین دانش های تمدنی و فلسفه تاریخ و حوزه رسانه و امثال این هاست. 
با در نظر گرفتِن گســتردگی و بزرگِی این واقعه و فرِض پایدارِی این شــرایط، 
این احتمال وجود دارد که مقصد جدی تر و بزرگ تری هم در پشت صحنه وجود 
داشته باشد و آن، عبور دادِن جامعه جهانی از نظم کنونِی زندگی به یک سامان 

و نظم جدید است.
درباره این جنبه، دو احتمال هســت؛ احتمال نخســت اینکــه واقعاً در امتداد 
ایــن واقعه، فضای عبور از نظم مادِی مــدرن، به نظم معنوی و نظِم تحت تأثیِر 
هدایت های الهی و در جهِت غلبه والیت حقه به وجود بیاید؛ یعنی این پدیده ها 
یــک امری تلقی شــود که تحت تدبیر ولی اهلل االعظم)عــج( جامعه جهانی را 
به تدریج از نظِم مادی و ســیطره قدرت ها به سمِت یک نظِم معنوی و رهایی از 

تسلط مادی سیر دهد.
در نقطه مقابل، این هم محتمل اســت که دســتگاه ابلیس و شیاطین انس از 
ایــن فرصت اســتفاده کنند و با طراحی های بزرگ و پنهان در پشــِت صحنه، 
به دنبــاِل تغییر مفهوم و ســازوکارهای ُحکمرانی بر جهــان و ایجاد یک نظم 
پیچیده تــر مادی، یعنــی عبور از حاکمیت کنونِی قدرت هــای مادی بر جهان 
به ســمِت حاکمیت مجازی و حکمرانی مجازی و ســایبری باشــند که فضایی 

مدیریت پذیرتر، خشک تر و سخت تر است.
همان طــور که بحراِن جنگ جهانی اول و دوم، بســتر جامعــه جهانی را برای 
پذیرش یک نظم جدید با ادعای صلح پایدار مهیا کرد، این فضای ناامِن کنونی 
هم می تواند جامعه جهانی را برای پذیرش یک پیشنهاد جدید برای تحقِق یک 

نظم مادی و ایجاد حکمرانی مجازی مهیا کند.

ایــن دورکاری ها و این تعطیل کردن تجمعات حقیقی و عبور از جامعه حقیقی 
به جامعه مجازی و ایجاد بســتر برای پذیرِش حل وفصل امور در فضای مجازی 
و قرائن فراوان دیگر به ویژه قرار گرفتن در شــرایِط یک رزمایش بزرِگ زیست 
در فضای مجازی، که آخرین مقاومت ها در برابِر آن در حال فروریختن اســت 
مؤیداتی بر این اســت که شــاید چنین پشــِت صحنه ای وجود دارد تا بتوانند 

سیطره بالمنازع مجازی بر جهان پیدا کنند.
این بیان رهبر انقالب که ما در فضای مجازی هم باید قوی بشــویم، شــاید با 
توجه به همین نکته بوده باشد. این احتمال ممکن است معارضاتی داشته باشد، 
از جمله اینکه اگر چنین مقاصدی در کار باشد، پس چرا این بیماری دامن اروپا 
و آمریکا را هم گرفته است؟ در پاسخ باید گفت: منافاتی ندارد، چون در جنگ 

جهانی هم کل جامعه جهانی ناامن شد و جهان به سمتی کشیده شد که شعار 
نظم نوین و صلح پایدار را بپذیرند.

بــه هر حال، ما باید احتمــاالت و فرضیه های بزرگ را در نظر بگیریم و صحت 
و ُســقم آن ها را دنبــال کنیم و برنامه ریزی برای مواجهه فعال و هوشــمندانه 
بــا آن انجام دهیم و تهدیدها را به فرصت تبدیــل کنیم. فرضیه های بزرگ را 
نبایــد صرفاً با چند قرینه ُخــرِد مخالف رد کرد. البته این فرض هم دور از نظر 
نیســت که این ویروِس منحوس اما هوشــمند، از همان آغاز هم با هدِف ایجاد 
گسست اجتماعی از یک طرف و شکل دهی به پیوست و انسجاِم مجازی و کلبه 

الکترونیکی از طرف دیگر، مهندسی و مدیریت شده باشد.
اگــر مقیاس ایــن بحران، عبــور دادِن جامعه جهانی به ســمِت یک حکمرانی 
بالمنازع جدید باشد و ظرفیت چنین تصرفاتی فراهم آمده باشد، باید تحرکات 
و اقدام های متناسب با آن طراحی و عملیاتی شود و این کار نیاز به فعالیت هایی 
در الیه های مختلِف بنیادی، راهبــردی و برنامه ریزی های عملیاتی دارد و بعد 
اقدام گســترده در صف به صورت یک شبکه منسجم انجام گیرد. شکی نیست 
کــه تاب آوری جامعه دینی در برابر این ابتال بســیار بیشــتر از جامعه مادی و 

مدرن است.
این ویــروس می تواند برخالف همــه طراحی ها، ضربه هــای مهلکی بر پیکره 
مدرنیته وارد کند. این ویروس می تواند به ظهور شــکاف ها و ضعف های فراواِن 
مستتر در نظم مدرن منتهی شــود. در رقابت تمدنی بین جبهه غرب و جبهه 
اســالم، اگر مقاومت کنیم و موضع گیری و برخــورد آگاهانه و فعال در مقابِل 
طراحی های غیرانسانی غرب داشــته باشیم، نتیجه متفاوتی رقم خواهد خورد 
و فروپاشــی تمدن غرب تســریع خواهد شد. راه ما آماده شدن برای مواجهه با 
احتماالت اســت و این آمادگی چیزی جز قوی شــدن در عرصه های مختلف 

اقتصادی، مجازی، علمی و فرهنگی نیست.

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

گفتار

آیت اهلل میرباقری مطرح کرد

کرونا و احتمال تحمیل نظم بالمنازع جدید به جامعه جهانی

امید، نفی واقعیِت بالفعل جهان و تنها چیز خوبی است که 
برای انســان ها باقی می ماند. هر جا که امید وجود داشته 
باشــد یعنی جهان می تواند بهتر از این باشــد، به همین 
دلیل امید نیروی محرک بشر و معطوف به آینده ای بهتر و 
نو است. از آنجایی که امید مشتاق امر آتی است با اکنوِن 
بالفعــل در تقابل قرار می گیرد و چونان نیروی نفی در درون آن عمل می کند. 
آدمی در اکنون موضوع محرومیت، پریشانی و درد است؛ امید، آرزو برای تعالی 
از این اکنون به آینده ای است که متفاوت، نو و هماره بهتر است. امید نه تنها 
قابل تقلیل و ترجمه به واقعیت نیست بلکه نفی واقعیت و گشودگی به امکانات 

بالقوه آینده است، از این رو امید همواره رو به آینده دارد. 
به همین دلیل اســت که امید بیشــتر در فرایندهایی استعاری نموده می شود 
که واقعیت گریزی ذاتِی آن هاست مثل فرایندهای اتوپیایی و هنری. پس امید 
همســو با نقد و ای بسا نفی جهاِن واقع است، برخالف علم که توجیه، تبیین و 

پذیرش واقعیت مستقر و تثبیت شده است. 
واقع گریزی در کنه امید قرار دارد، پس فرد امیدوار همواره رو به جهان دیگری 
دارد و همین نکته به امید طعمی دینی می دهد، چرا که دعوتی است به دیگر 
جهان. امید، تعالی از جهان واقع و نفی واقعیِت برقرار است، از این رو است که 

اتوپیا بی  امید معنایی ندارد؛ امید رؤیا دیدن با چشمان گشوده در روز است.
علی رغم دســتاوردهای فراوان علم، »امیدوار« بودن و همزمان دانشمند بودن 

کار دشواری اســت؛ علم جهان را به میهن بدل نمی کند. جنبه رهایی بخش و 
امیدواِر هر پدیده جنبه دیگرسرایی )آن  جهانی( آن پدید است نه جنبه ای که 
به همین سرا و جهان اشاره و آن را توجیه می کند. از همین رو است که علوم 
پوزیتیو علومی »امیدوار« ]بخوانید معترض[ نیستند. ارنست بلوخ زمانی گفته 
بود »تنها انســان ناراضی می تواند مؤمن باشد« اما شاید بتوان این را هم افزود 

که تنها انسان ناراضی می تواند امیدوار باشد. 
واژگون سازی جهان مستقر از عهده علم برنمی آید؛ علم مبتنی بر نارضایتی از 
بود و ماهیت جهان نیســت. به تعبیر بلوخ، جدایی امید و علم مبتنی است بر 
جدایی ایمان به آفرینش و علم طبیعی، جدایی فرجام شناسی )آخرت شناسی( 
و انقالب در عصر جدید که شقاقی در جامعه مدرن ایجاد کرده است. در واقع، 
این جدایی در عصر جدید همان جدایی جهان از خداست؛ چنان که بلوخ به ما 
می گوید، از یک ســو برای حقیقت علمی جهان به جهانی بی خدا تبدیل شد و 
از سوی دیگر برای حقیقت دینی خدا بی  جهان شد. بین هر دو یک هم بودی 

صلح آمیز اما کاماًل بی حاصل ممکن شد.
تمــام ظرفیت های علمی جهان برای نابودی یــا کنترل ویروس کرونا و نجات 
جان میلیاردها انسان بسیج شده است. در بهترین حالت پیش بینی می شود که 

در تابستان سال آتی واکسن این ویروس به بازار عرضه شود. 
نکته مهم در این میان آن اســت که این »پیشــرفت« علمی به طرز مضحکی 
قرار اســت جهان را به وضعیت پیشــاکرونا بازگرداند. این وضعیت ارتجاعی و 

محافظه کارانه علم در واقع آن روی دیگِر ســکه پیشــرفت علمی به حســاب 
می آید. تناقض ماجرا آنجاســت که قرار است علم آینده را خرج گذشته کند. 
یافتن درمان و نجات جان انســان ها البته ســویه مثبت ماجراســت اما جای 
پرســش است که آیا علم قرار است اساســاً »وضع موجود« را بازتولید کند یا 
خیر. چنان که گفتیم سرشــت و ماهیت علم توجیه و تبیین امر واقع است نه 
اعتراض و شــوریدن بر آن. تبیین، مهم ترین آغازگاه و کارویژه علم اســت و از 

این آغاز امِر »نو« و »امید« نخواهد رویید.

از دل علم امروزی نهال امید نخواهد رویید
یحیی شعبانی، دانشجوی دکترای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

یادداشت

حاشیه

افول خانواده و کاهش ضریب نفوذ مسیحیت در غرب
ایبراشــتات در این کتاب در پی یافتن پاسخی در چرایی 
کاهش نفوذ مســیحیت بر ذهن و قلب انسان غربی است و 
به این منظور خانواده انســانی را از حاشیه بحث ها در این 
مورد به مرکز بحث می کشــاند. خالصه استدالل او در این 
کتاب این اســت که بنا بر سوابق غرب، افول خانواده صرفاً 
پیامد افول دینی نبود، یعنی بر خالف آنچه تفکر مرســوم 
درباره این رابطه می گوید؛ استدالل او این است که برعکس 
افول خانواده به نوبه خود مقوم افول دینی است. او در کنار 
افول مســیحیت در دل این ماجرا و دامنه و سرعت تغییر 
دینی، از افول خانواده طبیعی نیز که در سراسر غرب توسعه 
یافته رخ داده، غافل نیست. فروپاشی خانواده طبیعی نیز مثل 
فروپاشــی مسیحیت، دنیای شناخته شده تقریباً هر مرد و 

زن و کودک زنــده ای در دنیای امروزی غرب را تغییر داده 
است. جامعه شناسان سکوالر سال هاست مشغول بحث درباره 
معنای تغییراتی  هستند که تسلط سابق خانواده طبیعی بر 
زندگی فرد را کمرنگ کرده اند. طالق، تک والدی، استفاده 
گسترده از روش های پیشــگیری از بارداری، سقط جنین 
قانونی و سقوط نرخ تولد در غرب نمونه هایی از دگرگونی های 
شگرف در ســاختار خانواده اند. مری ایبراشتات با داده ها و 
تحلیل های متنوع سعی می کند نشان دهد می توان رابطه 
علّی معکوسی را نیز میان افول کلیســا و افول خانواده در 
غرب تصور کرد: همان قدر که استواری نهاد خانواده در قوت 
کلیسا نقش داشته، به همان میزان نیز افول خانواده در افول 

کلیسا نقش داشته است.

کرونا و جامعه ایرانی
اندیشه: رضا ســهرابی، دانش آموخته 
جامعه شناســی از دانشگاه فرای برلین 
در یادداشتی نوشــت: فراگیری شیوع 
بیمــاری کرونــا در ایــران و جهــان 
تغییرات اجتماعی و فرهنگی متعددی 

را به همراه آورده است. 
همان گونه کــه جامعه امروز ایران یک 
جامعه ترکیبی و تکثرگراست، مواجهه مردم و جامعه با آن نیز بسیار متنوع و 
ناهمگون شــده است. روایت های مختلف از علت بروز بیماری کرونا تا راه های 
متنوع مقابله با آن توســط گروه های اجتماعی نشان از رویکرد های موازی و 

متفاوت در نگاه به بحران کروناست. 
این ناهمگونی و انباشــت روشی و فکری در مواجهه با کرونا بار دیگر یکی از 
مهم ترین خصیصه های جامعــه ایرانی یعنی »چند مرجعی« آن را به نمایش 
می گذارد. جامعه ایران یک جامعه چند مرجع گرا، غیر متمرکز و منعطف است 
که در برخورد با بحران های متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چهره دیگر 

خود را همواره به نمایش می گذارد.
گرچــه جامعه ایران در دهه های اخیر به ســمت تکثــر و فردیت پیش رفته 
اســت، اما می توان در موقعیت های حســاس جمعی روی آن حساب باز کرد 
و بر صفت هــای تاریخی و تمدنی آن تمرکز کرد. به نظر نگارنده از مهم ترین 
ویژگی هــای ایرانیان که در مواجهه با بحران بیماری کرونا مؤثر اســت، اراده 
جمعی و ایثار اجتماعی اســت که همــواره ایران معاصر را در برابر بی ثباتی و 

بحران ها در امان نگه داشته است.
جامعه ایرانی همواره راه های بدیل و متنوعی در واکنش به سیاســت گذاری ها 

ایجاد می کند و مذاکره و اقناع آن به راحتی صورت نمی گیرد. 
در زمینه کرونا بخشی از جامعه همچنان توصیه ها و قواعد فردی و اجتماعی 
را در مقابلــه بــا کرونا جدی نمی گیرند و این پدیــده تاریخی تنها مربوط به 
بحــران اخیر نیســت و اقناع همــه گروه های اجتماعی بر ســر یک موضوع 
واحد امری دشــوار اســت.در مقابل، جامعه ایران در عین همگام شــدن در 
دنیــای مدرن امروز بر ریشــه های فرهنگی و جمعی خود پافشــاری دارد و 
همیــن موضوع از ایران یک جامعه ترکیبی ســاخته که می تواند در مواجهه 
با بحران کرونا همه گروه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاســی در کنار 
 Social(  داشــته باشند و بسیج اجتماعی  )Synergy(یکدیگر هم افزایی
Mobilisation(رخ دهــد. گرچــه این امر هنوز به معنــی تاریخی آن در 
مواجهه با کرونا رخ نداده اســت ولی با تشــدید شــیوع بیماری امکان بسیج 
اجتماعی و اراده جمعی حداکثری وجود دارد و این شناخت و درک اجتماعی 
می تواند ســبب کاهش تماس های اجتماعی و ســکونت حداکثری مردم در 

خانه ها شود.
جامعه ایران توانســته طبق تجارب مهم سیاســی، اجتماعی و اقتصادی خود 
در نیم قرن اخیــر، راه های متنوع تاریخی و جمعی برای مقابله با بحران های 
بزرگ در پیش بگیرد. تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله و فشار های اقتصادی 
سیاســی مانند تحریم های ظالمانه که در ۲0 ســال اخیر تشدید یافته سبب 

افزایش استحکام اجتماعی و تاب آوری جمعی شده است.
جامعه ایران با وجود وقایع متعدد اجتماعی سیاســی توانسته خود را در یک 
باالنــس و ثبات جمعی حفظ کند و این مهم ترین ویژگی ایران اســت که در 

مواقعی مانند بروز بحران کرونا قابل اتکاست. 
در نتیجه، ترکیبی بودن جامعــه و وجود صفت های منحصر به فرد تاریخی و 
اجتماعی در ایران معاصر می تواند امید اجتماعی ما را افزایش دهد و همزمان 
با تشــدید شیوع بیماری کرونا، افزایش بســیج اجتماعی و اراده جمعی را به 

همراه داشته باشد. 
جامعه ایــران می تواند بحران کرونا را با انســجام اجتماعــی و اراده جمعی 
منحصــر به فــرد خود کنتــرل کند و این امــر نیاز به درک مشــترک همه 
گروه هــای اجتماعی از اهمیــت و تأثیر بیماری در زندگــی جمعی دارد. در 
مقابلــه با کرونا بایــد ما بر صفت های مهــم تاریخی و جمعــی خود تأکید 
کنیم تا تجربه های معاصر تاریخی جامعه ایران تکرار شــود و گسســت ها و 
 تغییرات نســلی تأثیری در بســیج اجتماعی و اراده جمعی جامعه نداشــته 

باشد. 



ورزش-حمیدرضاعــرب: احمــد ســعادتمند پــس از 
خلیــل زاده چهارمین مدیری بود کــه در فصل نوزدهم بر 
مســند مدیریت باشــگاه استقالل نشست. ســعادتمند در 
شرایطی گام به عرصه مدیریت استقالل گذاشته که توقعات 
مالی بســیاری پیش روی خود می بیند. آیا او قادر اســت از 
پــس این حجم از انتظارات برآید؟ ســعادتمند در حالی به 
دنبال رتق و فتق امور باشــگاه اســت که هنوز موفق نشده 
در حــوزه معاونت ها افرادی که مدنظر داشــت را قرار دهد. 
مهدی پاشــازاده و پیروز قربانی دو گزینــه ای بودند که از 
حضور در معاونت ها انصراف دادند تا احتمال حضور افرادی 
همچون هادی طباطبایی قوت بگیرد. با او در مورد مســائل 

این روزهای استقالل گپ زدیم.

 آقای ســعادتمند در شرایطی گام به عرصه مدیریت 
استقالل گذاشتید که انتظارات از شما کم نیست.

عمده مشکل ما تأمین منابع مالی اســت که من از آن آگاهی 
دارم. ما باید در راه حل این مشکالت قدم برداریم. من دغدغه های 
مالی بازیکنان و کادرفنی را به خوبی می دانم و تالش می کنم از 

نگرانی های آن ها کم کنم. 

 بازیکنان شما شب عید منتظر دریافت پول بودند، اما 
خبری نشد. 

همین طور اســت. خودم هم عالقه مند بودم این مشکل پیش 
از عید حل شــود، اما نشد. ســعی ما این است که هرچه زودتر 

پرداختی داشته باشیم.

  شما وعده درآمد پایدار داده اید، درست است؟
بله، باید به این سمت حرکت کنیم. 

  از مجیدی حمایت می کنید؟
من به زودی با او نشســتی خواهم گذاشــت تا درباره همه چیز 
صحبت کنیم. فرهاد جزئی از این باشــگاه اصیل اســت و من 

حمایتش می کنم.

 چه زمانی تکلیف باشــگاه مشخص می شود، چون 
جاهای خالی زیادی در هیئت مدیره وجود دارد؟

تا دوشنبه صبر کنید همه چیز مشخص خواهد شد. همان طور که 
گفتم اولویتم حل مشکالت مالی بازیکنان و اعضای کادرفنی است.

گفت وگوی روز

اولویت حل مشکل مالی بازیکنان است
مدیرعامل جدید باشگاه استقالل در گفت وگو با قدس:
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»عابدان کهنز« به روسیه می رود   سیما و سینما: مستند سینمایی »عابدان کهنز« به کارگردانی مجید رستگار در جشنواره مستند »اینترداک« روسیه حضور پیدا می  کند. به نقل از »عمار فیلم«، مستند 
سینمایی »عابدان کهنز« قرار است در نیمه اردیبهشت با حضور در جشنواره مستند »اینترداک« در ۵۰ شهر روسیه و جهان اکران شود. این جشنواره از ۳۰ آوریل تا ۲ می برابر با ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت در مسکو برگزار 
می شود و به گفته مسئوالن آن، فیلم های منتخب این جشنواره عالوه بر مسکو در ۵۰ شهر در روسیه و جهان اکران خواهند شد. این مستند پیش از این در نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم »عمار« برگزیده شده بود.

آخرین خبرها از سریال های تلویزیون
 »کرونا« »دوپینگ« را  کوتاه کرد

»نون.خ« را زودتر آورد
سیما و ســینما: فصــل دوم 
سریال »نون. خ«  در 17 قسمت 
آماده شده و از روز چهارشنبه 20 
فروردین و همزمان با جشن های 

نیمه شعبان  پخش می شود.
پیش از این تهیه کننده ســریال 
»نون.خ2« با اشاره به تمهیدات 
ســیما برای حفظ جذابیت کنداکتور پخش شبکه ها، درباره تغییر زمان بندی 

پخش این مجموعه و کاهش قسمت های آن توضیحاتی ارائه کرده بود. 
مهدی فرجی، تهیه کننده فصل دوم ســریال »نون. خ« به کارگردانی ســعید 
آقاخانی در گفت وگو با مهر درباره پخش زودهنگام این سریال توضیح داد: رسانه 
ملی همواره سعی می کند با جابه جا کردن سریال هایی که برای پخش آماده تر 
هستند کنداکتور را به گونه ای تدارک ببیند که شبکه ها از جذابیت خالی نشوند.

وی دربــاره تصویربرداری »نون. خ« و پایان زودهنــگام آن نیز عنوان کرد: ما 
تصویربرداری این سریال را در 2۳ اسفند و در اوج شیوع کرونا به پایان رساندیم 
و با یک پایان بندی آن را در 17 قسمت به خاتمه رساندیم و این سریال از 20 

فروردین تا ۶ اردیبهشت یعنی ابتدای ماه مبارک رمضان روی آنتن می رود.
این تهیه کننده درباره چالــش کرونا که این روزها تولید پروژه ها را تحت تأثیر 
قرار داده، تصریح کرد: شیوع کرونا کار پروژه ها را بسیار سخت کرد و واقعیتی 
جدی در همه کشورهاست. توصیه های وزیر بهداشت و ستاد کرونا هم این بوده 
که آدم ها دور هم جمع نشوند به ویژه که برخی شهرها مثل تهران و شمال در 

مقطعی مرکز شیوع کرونا بودند.
وی اضافه کرد: به این ترتیب نباید اجتماعات صورت می گرفت، چرا که در یک 
سریال دست کم 70 تا ۸0 نفر دور هم جمع می شوند و در چنین تجمعی حتماً 
بیماری شــیوع پیدا می کند درحالی که باید به افکار عمومی و سالمت جامعه 

احترام گذاشت.
فرجی در پایان با اشاره به تمهید صداوسیما در جابه جایی سریال ها برای پخش 
هم عنوان کرد: این اقدام در دستور کار صداوسیما قرار گرفته که رویکرد درستی 
است و امیدوارم با فروکش کردن کرونا تولید همه سریال ها مجدد به جریان بیفتد.

سریال نون. خ به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی ساخته 
شده است.

یکی دیگر از ســریال هایی که تحت تأثیر شــرایط موجود قرار گرفته، سریال 
»پایتخت« بود. در شــرایطی که از مدت ها پیش اعالم شــده بود فصل ششم 
سریال پایتخت در 1۵ قســمت برای پخش در نوروز امسال ساخته شده، در 
روزهای اخیر اما ســیروس مقدم، کارگردان پایتخت در اقدامی عجیب خبر از 
ساخت دو قسمت پایانی دیگر داده و اعالم کرده پرونده این فصل از این سریال 
پرمخاطب، با اتمام قسمت پانزدهم بسته نخواهد شد و دو قسمت پایانی دیگر 

نیز با رفع معضل کرونا ساخته و به آن اضافه خواهد شد.
آخرین خبر درباره ســریال های تلویزیونی و کرونا، مربوط به ســریال نوروزی 
شبکه سه سیماســت.  »کرونا« ســریال »دوپینگ« را هم کوتاه کرده است. 
تصویربرداری سریال نوروزی »دوپینگ« به کارگردانی رضا مقصودی با ضبط 

یکی از صحنه های خیابانی در روز 12 فروردین به پایان رسیده است.
به گزارش ســینماپرس، ســریال »دوپینگ« به کارگردانــی رضا مقصودی و 
تهیه کنندگی امیر پروین حســینی که این شــب ها از شبکه سه سیما پخش 
می شود قرار بود در ۳0 قسمت روی آنتن برود . با این حال تصویربرداری این 
سریال 12 فروردین  ماه به پایان رسیده و با چند قسمت کمتر پرونده پخش آن 
بسته خواهد شد.به نظر می رسد پایان زودهنگام تصویربرداری این سریال مثل 

بسیاری از پروژه های دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.
سریال »دوپینگ« با بازی هادی حجازی فر، مینا جعفرزاده، شبنم مقدمی، نیما 
شعبان نژاد، محمد بحرانی، الناز حبیبی و علیرضا آرا به تولید رسید و هم اکنون 

در حال پخش است.

 سیما و سینما/ زهره کهندل   این روزها در 
کنار پزشکان و پرستاران که در خط مقدم جبهه 
مبارزه با بیماری کرونا هستند، مستندسازان هم با 
فرشتگان  فداکاری  و  ایثار  تصاویر  دوربین هایشان 
جهادی  گروه های  می کنند.  ثبت  را  سفیدپوش 
گمنامی هم که برای کمک به خانواده های در معرض 
آسیب مالی و جانی در این روزها خدمتگزار مردم 

هستند، از چشم مستندسازان دور نمانده اند. 
هاشم مسعودی و مجتبی احســانی در این روزها 
تهیه کنندگی دو فیلم مســتند دربــاره کرونا را به 
صورت مشــترک بر عهده دارند. مستند »گلشهر« 
یکی از این فیلم های مســتند است که در مشهد 
ساخته می شود و کاری از گروه فیلم سازی »شمسه 
فیلم« است. مسعودی با بیان اینکه دغدغه داشتیم 
تا درباره بیماری کرونا تولید مستند داشته باشیم، 
درباره ســاخت مستند »گلشــهر« به کارگردانی 
»حسین نژادموسی« به خبرنگار ما می گوید: گروه 
»شمســه فیلم« در روزهای آغازین شیوع ویروس 
کرونا، یکسری ایده و طراحی برای تولید داشت. از 
جمله کارهای داستانی و مستند که از اولویت های 
این دفتر فیلم سازی است. در کارگروه داستانی دفتر، 

به چند قصه داســتانی کوتاه درباره ماجرای کرونا 
رسیدیم که پیش تولید آن ها آغاز شده و اکنون به 

دنبال تأمین بودجه این آثار هستیم. 
وی بــا بیان اینکه در حوزه مستندســازی از میان 
چندین ایده دو پروژه تصویب شد، توضیح می دهد: 
قصه مستند »گلشــهر« که این اسم عنوان موقت 
مستند اســت و به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد، 
درباره فعالیت گروهی از مهاجران افغانســتانی در 
منطقه گلشهر مشهد است که اقدام به فعالیت های 
سالمت محور از جمله تولید ماسک، غربالگری مردم 
و توزیع آذوقه می کنند. در واقع این مستند روایتی 
از مبارزه رزمنده فاطمیون »سید اسدهلل سعادتی« 
با ویــروس کروناســت که این قصه را »حســین 

نژادموسی« کارگردانی می کند.

 مستندی از دل گلشهر
تهیه کننده این اثر با بیان اینکه مستند به خدمات 
گروهــی از افغان ها در منطقه گلشــهر مشــهد 
می پــردازد، می افزایــد: اجرای طــرح غربالگری و 
راه اندازی خط تولید دوخت ماسک و تأمین آذوقه 
خانواده هــای نیازمند از جمله این خدمات اســت 

که توسط افغانستانی های مدافع حرم و رزمندگان 
فاطمیون انجام می شــود. هسته اصلی این گروه را 
بچه های فاطمیون تشکیل می دهند و قصه یکی از 
این آدم ها روایت می شود. آن ها در طرح غربالگری به 
خانه های ساکنان محله گلشهر می روند و فرقی ندارد 
که افغانستانی باشند یا ایرانی و در حوزه توزیع آذوقه 
در میان نیازمندان، خانواده های کم بضاعت ایرانی و 
افغانستانی محله را شناسایی کرده و به هر دو کمک 

می کنند.
مسعودی با بیان اینکه مستند »گلشهر« روایتگر 
آدم هایی است که نشــان می دهند دو ملت ایران 
و افغانســتان در سختی و مشکالت کنار یکدیگر 
هستند و امیدوارم کار خوبی تولید شود، خاطرنشان 
می کند: از زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع 
پیدا کرد، دولت افغانســتان و عده ای از مردم این 
کشــور بر این باور بودند افغان هایی که از ایران به 
کشورشان برمی گردند، حامل ویروس کرونا هستند. 
هدف ما از ساخت این مستند تلطیف چنین فضایی 
بود تا بگوییم دو ملت ایران و افغانســتان همیشه 
در کنار هم بودند. در این بین شبکه هایی همچون 
بی بی سی و من وتو بیکار ننشسته اند و علیه دو ملت 

متحد ایران و افغانستان کار می کنند.

 پشت دِر آی سی  یو بیمارستان امام رضا)ع(
این کارگردان و تهیه کننده می گوید: مستند دیگری 
را من و محســن جهانی در دست تولید داریم که 
هنوز عنوانی برای آن انتخاب نکردیم. این مســتند 
روایتی از داخل بیمارستان امام رضا)ع( مشهد است 
و دو ماه فیلم برداری در داخل بیمارســتان دارد که 
این روزها در آی ســی یوی بیمارستان امام رضا)ع( 

مشغول ضبط مستند هستیم. 
وی با بیان اینکه مستند روایتگر پرستاری است که 
از بخش سوختگی بیمارستان خودش را به بخش 
بیماران کرونایی منتقل کرده و در آنجا مشغول به 
خدمت است، عنوان می کند: مشخص نیست ساخت 
این مســتند چقدر زمان می برد، چون قرار است به 
یک مستند بلند سینمایی تبدیل شود و اگر بودجه 
کار تأمین شــود، برای آهنگ سازی و تدوین آن از 
آهنگ ســازان و تدوینگران شناخته شده استفاده 
خواهیم کرد. مســعودی دربــاره نگرانی ها از ابتال 
به بیماری کرونا در حین ســاخت مستند توضیح 
می دهد: کادر پزشــکی و پرستاری ما در این روزها 
از جان گذشتگی می کنند، چون خطر ابتالی آن ها 
در شرایط بیمارستانی بسیار باالست. مستندسازان 
بحران هم شرایط دشــواری دارند. ما در این پروژه، 
پروســه طوالنی فیلم برداری سر صحنه داریم. اگر 
پرســتاران در ماه 1۵ روز سر شیفت هستند تیم 
تصویربرداری ۶0 روز آنجاست. وی ادامه می دهد: ما 
به این نتیجه رسیدیم که در ۶0 جلسه فیلم برداری 
احتمال ابتالی اعضای گروه به ویروس کرونا بسیار 
باالست، ولی از آنجا که آقای جهانی، کارگردان اثر 
از پرستاران بیمارستان امام رضا)ع( هستند، خودشان 
فیلم برداری کار را انجام می دهند تا تعداد اعضای سر 
صحنه به حداقل برسند. آقای جهانی یک روز شیفت 
پرســتاری دارند و روز بعد که باید استراحت کنند 
برای فیلم برداری در بیمارستان حضور می یابند. بقیه 
اعضای تیم هم پشتیبانی صحنه، نورپردازی، بازبینی 
راش ها و تغییرات احتمالی را برعهده دارند. تجربه 
مستندسازی بحران، تجربه ویژه ای است و مدیریت 
می کنیم که آدم های کمتری وارد محیط بیمارستان 

شوند.

 مستندساز باید در میدان باشد
مسعودی می گوید: در انتقال راش ها هم مشکالتی 
داریم از جمله اینکه وسایل و تجهیزات فیلم برداری 
که از محیط بیمارستان خارج یا وارد آنجا می شوند 
باید چندین بار ضدعفونی شــوند که خود همین 
فرایند هم شرایط خاص و سختی را برای ما به وجود 

آورده است. ضمن اینکه به صورت دائم با کادر درمان 
ارتباط داریم، چون باید فضای کار را درک کنیم.

به باور او، مستندساز بحران باید همیشه در صحنه 
باشــد چه در زمان جنگ داعش در عراق و سوریه 
و چه در زمان شیوع یک بیماری واگیردار کشنده. 
مستندســاز باید در میدان باشد و عرصه بحران را 

درک کند. 
وی درباره فعالیت در شــاخه مستندسازی بحران 
معتقد اســت هر کسی انتخابی دارد. مستندسازی 
در حوزه های مختلف دشواری های خودش را دارد 
چنانکه مستندسازی اجتماعی هم با دشواری ها و 
تهدیداتی روبه روســت. مستندساز نمی تواند از دور 
تماشــاچی اتفاقات باشــد، باید خودش در صحنه 
حضور پیدا کند تا بتواند روایتگری درســت داشته 

باشد.

  سینمای مستند همیشه کشف جدیدی دارد
این کارگردان جوان با بیان اینکه مستندسازی در 
سال های اخیر پوست اندازی کرده، یادآور می شود: 
مستندســازان خوش ذوق زیــادی وارد این عرصه 
شــده اند و آثار ارزشمندی  ساخته اند. هر سال که 
جشــنواره حقیقت به عنوان اصلی ترین جشنواره 
سینمای مســتند ایران برگزار می شود، بسیاری از 
بازیگران و کارگردان های سینمای داستانی، تماشاگر 
فیلم های مستند هســتند، چون بر این باورند که 
قصه ها در سینمای داستانی تمام شده و فیلم ها دچار 
تکرار قصه و یکنواختی شده اند، ولی سینمای مستند  
با آدم ها و قصه های جذاب و متفاوت، همیشه کشف 

جدیدی دارد. 
مسعودی با اشــاره به نبود 
حمایــت از مستندســازان 
می کنــد:  خاطرنشــان 
تــوان  کــه  ارگان هایــی 
مالــی خوبی دارنــد باید از 
مستندسازان حمایت کنند. مثالً شهرداری چقدر در 
حوزه ساخت آثار اجتماعی شهری روی مستندسازی 
جدی سرمایه گذاری می کند؟ اکران های سینمایی 
در حوزه سینمای مســتند خیلی جدی نیست و 
سینمای مستند نمی تواند پول خودش را برگرداند. 

به باور او ســینمای مستند سینمای غریبی است، 
چون چرخه اقتصادی در آن شــکل نگرفته است. 
با وجود اینکه مســتندهای بســیار خوب و قابل 
توجهی در ســال های اخیر ساخته شده که بسیار 
جای امیدواری دارد یا شکل گیری شبکه مستند به 
عنوان شبکه مستقل تلویزیونی که فضای خوبی را 
برای مستندسازان ایجاد کرده، اما هنوز حمایت از 

سینمای مستند آن چنان که باید نیست. 

گفت وگو با هاشم مسعودی،که در حال ساخت دو مستند بحران درباره کروناست

دوربین در آی سی یو
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ورزش-سینا حسینی: مدیران دستگاه ورزش همچنان 
بر طبل واگذاری دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس به 
بخش خصوصی می کوبند و مدعی هســتند این اتفاق به 
زودی رخ خواهــد داد، اما نشــانه های موجود با این ادعا 

کاماًل تناقض دارد.
این دو باشــگاه به عنوان دو مجموعه ابربدهکار شناخته 
می شوند. در شرایطی که قانون اول واگذاری این است که 
بنگاه های متقاضی زیانده نباشند و حساب وکتاب روشنی 
داشــته باشــند، اما با یک ارزیابی نه چندان پیچیده به 
این باور می رســیم که این دو باشگاه الزمه اصلی ورود به 

فرابورس را ندارند.
هــر چنــد مدیــران وزارت ورزش و مشــاوران وزیر در 
اظهارنظرهای خود مدعی شــدند بــرای باال بردن میزان 
سرمایه این دو باشگاه، ساختمان باشگاه آن ها که توسط 
فدراســیون خریداری شــده و به صورت اجاره 99 ساله 
بــه آن ها تعلق گرفته را در مجمع فدراســیون به صورت 
قطعــی به آن ها واگذار خواهند کرد، اما با این فرمول هم 
نمی توان زمینه واگذاری آن ها به بخش خصوصی را واقعی 
دانست، چون قانون گذار برای ورود یک بنگاه به بورس و 
فرابورس به صورت شــفاف قوانینــی را وضع کرده که به 

هیچ عنوان با سندسازی نمی توان قانون را دور زد.
در حال حاضر هر دو باشگاه  پرونده های مالی در نهادهای 
بین المللــی دارند و شــاکیان خصوصی آن ها خواســتار 
پرداخت غرامت های دالری بســیار ســنگین هستند که 
مدیران این باشگاه ها به دلیل نبود منابع مالی کافی توان 

پرداخت آن هــا را ندارند. چگونه مدیــران وزارت ورزش 
مدعی اند شــرایط واگذاری مهیاســت پرسشی است که 
هنوز افکارعمومی برای آن پاســخ منطقی و روشنی پیدا 

نکرده است!
از این رو کارشناســان حوزه بورس و واگذاری با اطمینان 
خاطر معتقدند این دو باشــگاه شانســی برای واگذاری 

ندارند و این اتفاق یک شوی رسانه ای است.
درست همان طور که در دولت های پیشین وعده واگذاری 
مطرح و سناریوهای تبلیغاتی فراوانی روی آن پیاده سازی 
شــد، اما در نهایت این دو باشــگاه زیر چتر دولت باقی 
ماندند تا همچنان مدیریت آن ها بازیچه سیاسی مدیران 

وقت دولتی باشد.

گزارش ویژه

طبل تو خالی خصوصی سازی
سندسازی دولت هم دردی را دوا نمی کند

قلعه نویی  به جای فرهاد؟!
 ورزش/ سینا حسینی  جرقه های اختالف در نصف جهان 
پس از بازی جنجالی سپاهان - پرسپولیس کافی بود تا امیر 
قلعه نویی به گزینه خروج از اصفهان فکر کند. دیگر آسمان 
اصفهــان برای ژنرال مثل ســابق آبی و بدون ابر نیســت، 
بــه همین خاطر او در اقدامی غیرمنتظــره ماجرای دو بار 
پیشنهاد مربیگری پرســپولیس در دوره حبیب کاشانی و 
محمد رویانیان را رســانه ای می کند و از آن به عنوان اتفاق 
ویژه نام می برد و منت سر هواداران استقالل می گذارد که 
به دلیل تعلق خاطر به اســتقالل و رنگ آبی قید مربیگری 

در پرسپولیس را زد!
چند روز پس از این اظهارنظر نســبتاً جنجالی، اســتوری 
امیر قلعه نویی در ســتایش یکی از بنیان گذاران باشــگاه 
اســتقالل اســت تا هواداران کاماًل متوجه شوند قلعه نویی 
 همچنان ســودای همراهــی با تیم مورد عالقــه اش را در 

سر دارد.
با این وجود فضا کاماًل آرام به نظر می آید تا یکی از رسانه های 
نزدیک به مدیرعامل جدید آبی پوشان در گزارشی نه چندان 
مفصل خبری جنجالی را مخابره می کند و مدعی می شود 
امیر قلعه نویی در آســتانه خروج از سپاهان است و بنا دارد 

دوباره در استقالل به عنوان سرمربی فعالیت کند!

 حرکت انتحاری در استقالل؟
این خبر همانند یک بمب ســاعتی است، به ویژه که حاال 
برخی نزدیکان باشگاه استقالل مدعی اند رابطه مدیرعامل 
جدیــد و فرهاد مجیدی هــم چندان مطلوب نیســت و 
موضع گیری های اخیر ســرمربی اســتقالل درباره انتخاب 
مدیرعامل جدید موجب شــده روابط بین این دو شکرآب 
شود! به همین دلیل بعید به نظر نمی رسد مدیرعامل جدید 
آبی ها دست به یک حرکت انتحاری بزند و شرایط کادرفنی 

استقالل را برای سومین بار در فصل جاری دگرگون سازد.
امــا ماجرا بــه همین جا ختم نمی شــود. از قــرار معلوم 
فرهادمجیدی در جمعی نســبتاً خصوصی خط و نشــان 
کشــیده بود که اگر سعادتمند به عنوان مدیرعامل انتخاب 
شــود، او یک دقیقه هم در باشگاه نمی ماند، همین موضوع 
سبب می شود موضع سعادتمند نسبت به وی شدیدتر شود.

 سکوت نصف جهان
با این وجود ماجرا وقتی جالب تر می شود که از اصفهان نیز 

خبر می رسد مسئوالن باشگاه اصفهانی از شنیدن این خبر 
استقبال کردند و منتظرند تا این مسئله از سوی قلعه نویی 
مطرح شــود، چون با این فرایند می توانند به بهانه فســخ 
یکطرفه از ســوی امیر قلعه نویی از پرداخت مطالبات وی 
خودداری کنند و دیگر بابت کنار رفتن او هزینه ای متحمل 

نشوند.
فضــا در اصفهان دیگر برای قلعه نویی مثل گذشــته 

نیســت. به همان میزانی که زمان انتخاب سرمربی 
تیم ملی وی حامی داشــت که در سپاهان باقی 
بماند، حاال او مخالف دارد تا از پروســه جدایی 
احتمالی اش استقبال شود. منتقدان دانه درشت 
وی در هیئت مدیره ســپاهان همچنان اعتقاد 
دارند در جریان بازی سپاهان -پرسپولیس، 

امیر قلعه نویی مســبب این اتفاقات بوده 
است.

با این تفاسیر اصاًل دور از ذهن نیست که 
شایعه جنجالی مذاکره احمد سعادتمند 
بــا امیــر قلعه نویی بــرای مربیگری در 

استقالل رنگ واقعیت داشته باشد.

گزارش
در سپاهان و استقالل خبرهایی است

ضد حمله

یکشنبه ۱۷ فروردین  ۱۳۹۹ ۱۱ شعبان ۱44۱ ۵ آوریل ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره ۹۲۱۳ 

توافق نساجی و شهرخودرو
ورزش: دو باشگاه شهرخودرو مشهد و نساجی مازندران بر سر انتقال حسن جعفری و 
میالد سرلک با یکدیگر به توافق رسیدند. حاال قرار است نساجی پس از انجام تعهدات 
شهرخودرو، شکایت خود از این دو بازیکن را پس بگیرد و در ادامه با مساعدت کمیته 
اســتیناف و همچنین تعیین وضعیت، جعفری و سرلک مجوز حضور در مسابقات را 

دریافت کنند.

نامه فدراسیون به فیفا به خاطر استقالل و پرسپولیس 
ورزش: به تازگی دبیرکل فدراسیون فوتبال نامه ای را به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال 
کرده و در این نامه تأکید کرده طلب دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به طلبکاران آن ها 

یعنی شفر و برانکو پرداخت شود. هنوز فیفا جوابی به فدراسیون فوتبال نداده است.

کاپیتان شهرخودرو در خانه مصدوم شد!
ورزش: اکبــر صادقــی، کاپیتان شــهرخودرو در مورد شــایعه آســیب دیدگی اش 
گفت: مجبوریــم در خانه تمرین کنیم. البته تمرینــات در خانه کجا و آن تمرینات 
در زمیــن کجــا. در خانه تمرینات اصــالً جالب توجه نیســت و نمی توانیم آمادگی 
بدنــی الزم را داشــته باشــیم. حتی در این تمرینــات به دلیل آماده نبــودن بدنم، 
در یــک پرش ُمچ پایم بدجوری آســیب دیــد و از بدشانســی در این موقعیت هم 
 فیزیوتراپی ها تعطیل اســت و در حال حاضر باید فقط نرمش های سبک انجام دهم.

حسینی در آستانه تمدید یکساله با ترابزون اسپور
ورزش:ســایت »gazetedamga« ترکیه نوشت: باشگاه ترابزون اسپور این روزها به 
دلیل تعطیلی سوپرلیگ به خاطر ویروس کرونا در حال تمدید قرارداد بازیکنانش است. 
مجید حســینی، مدافع ایرانی ترابزون در فصل گذشته عملکرد خوبی داشت و انتظار 
می رود قراردادش را تمدید کند. بنا بر این قرارداد ترابزون ۶00هزار یورو به مدافع ایرانی 
پرداخت  و باشگاه ترکیه ای به زودی تمدید رسمی قرارداد مدافع ایرانی را اعالم می کند.

تعریف »پترچک« از بهتاش فریبا
ورزش: در ســریال پایتخت کاراکتر بهتاش فریبا به دلیل ضربه ای که به سرش وارد 
شده یک کاله شبیه پترچک بر سر دارد .حاال اتفاق جالبی که در اینستاگرام رخ داده 
این است که اکانت رسمی پترچک، دروازه بان اسطوره ای جمهوری چک و باشگاه های 
چلســی و آرسنال، زیر یکی از پست های صفحه بهرام افشاری – بازیگر نقش بهتاش 
فریبا – واکنش نشــان داده است. پترچک زیر یکی از این پست ها که تصویر شیرجه 
بهتاش به سمت توپ است، کامنت گذاشته و نوشته است: سیو زیبا )با اموجی چشمک(.

محرومیت هشت جلسه ای قوچان نژاد!
رضا قوچان نژاد در گفت وگو با سایت هلندی VOETBALZONE در مورد اینکه 
بدترین تجربه فوتبالی اش چه بوده است، می گوید: در دورانی که در آکادمی فوتبال بودم 
به خاطر اینکه به داور حمله کردم، هشت بازی محروم شدم و تنها دلیلش هم این بود 
که با نظر داور موافق نبودم.)با خنده(. همه بحث و جدل های ما از یک درگیری فیزیکی 

شروع شد. من آن زمان 1۵ یا 1۶ سال سن داشتم و خیلی جوان و کم تجربه بودم.

گل محمدی: مشکالتمان بنیادی است
ورزش: یحیی گل محمدی با حضور در باشگاه پرسپولیس با هیئت مدیره و سرپرست 
این باشگاه به صحبت پرداخت. وی در پایان این جلسه گفت:هر تصمیمی که گرفته شود 
باید در راستای حل مشکالت تیم باشد. باید بیشتر کار کنیم و تیم مشکالت بنیادی 

دارد و باید جدی تر کار شود. 
بحث بدهی ها و مشــکالت زیادی اســت که وجود دارد و این جلسه برای هماهنگی 
بیشتر بود. پیش از عید پرداختی کمی در حد ۴-۳ درصد انجام شد و بخش کوچکی 
از مشکالت را حل کرد، اما مشکالت بزرگ تری داریم. بحث بدهی هاست و باید فرصت 

داد تا این مشکالت حل شود.

خبر
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ذکر روز
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یا ذاالجالل واالکرام

آژیرقرمز هواشناسی به صدا در آمد
بارش های  شدید دراکثر 

مناطق خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضــوی در 
خصوص بارش باران شــدید در اکثر مناطق 
این استان هشــدار داد. اداره کل هواشناسی 
خراســان رضوی پیرو هشدارهای قبلی روز 
گذشته برای امروز و فردا هشدار سطح قرمز 

در خصوص بارش باران شدید صادر کرد.
پیش بین مسئول اداره کل هواشناسی استان 
خراسان رضوی در این باره گفت: با توجه به 
تقویت ســامانه بارشی فعال در سطح استان 
هشدار شــماره 3 مرکز پیش بینی این اداره 
کل با ســطح اخطار قرمز در خصوص زمان 
گسترش و نحوه تأثیرگذاری سامانه ناپایدار 

بارشی برای استان صادر شده است.
یحیی قاینی پور افزود:  فعالیت شــدید این 
سامانه از امروز یکشنبه به شکل بارش همراه 
با رعد و برق، بارش تگرگ، وزش شدید باد، 
باال آمدن آب رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و 
سیالب در تمامی نقاط استان به طور پراکنده 

اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: در این مدت برای شهرستان های 
مشــهد، درگز، قوچان، کالت، چناران، صالح 
آباد، تربت جام، ســرخس، فریمان، طرقبه - 
شــاندیز، ارتفاعات و دامنه های بینالود و هزار 
مسجد، کاخک، گناباد، جوین، جغتای، داورزن، 
خوشاب، فیروزه، کدکن و نیشابور  بین ۴۰ تا 
۶۰ میلیمتر بارندگی پیش بینی می شــود.

پیش بین مسئول اداره کل هواشناسی استان 
خراسان رضوی گفت: بر اثر فعالیت این سامانه 
بارشی برای شهرســتان های سبزوار، تربت 
حیدریه، ریوش، کاشــمر، بجستان، گناباد، 
بردسکن، خلیل آباد، باخرز، رشتخوار، زاوه و 
تایباد نیز بین 3۰ تا ۴۰ میلیمتر بارندگی در 

زمان یاد شده پیش بینی شده است.

شورای شهر مشهد تصویب کرد
تمدید تعطیلی سرویس دهی 

 قطارشهری و اتوبوسرانی
 تا ۲۳ فروردین  ماه

قدس: با تصمیم اعضای شورای شهر مشهد 
و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 
تعطیلی سرویس دهی خطوط قطارشهری و 
ناوگان اتوبوســرانی این شهر تا ۲3 فروردین 
 ماه تمدید شــد. براساس این مصوبه  اختیار 
تصمیم گیری بــرای تمدید عدم و یا کاهش 
ساعات ســرویس های خطوط قطارشهری و 
اتوبوسرانی از ۲3 تا پایان فروردین  ماه هم به 

شهردار مشهد تفویض شد.

قدردانی از خبرنگاران و 
عکاسان فعال در کمپین 

رسانه ای کرونا
قدس:رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی از 
فعالیت چشمگیر رسانه های خراسان رضوی 
در اطالع رسانی اخبار و گزارش ها در روزهای 
کرونایی خبرداد. عباس محمدیان گفت: اهالی 
رسانه در این استان مانند همیشه پیشرو در 
اطالع رسانی صحیح، دقیق و به موقع در بحران 
بودند و خراســان رضوی موفق ترین روزهای 
مدیریت رسانه ای و جریان سازی برای عبور 

از یک بحران را پشت سر گذاشت.
وی ادامــه داد: با عبور از ایــن روزها جریان 
پرتالش اطالع رســانی در رســانه های این 
استان همچون گذشــته  ادامه خواهد یافت 
و مشــکالتی که برخــی از خبرنــگاران در 
بحران کرونا با آن روبه رو هســتند نیز تدبیر 
و برطرف خواهد شد.وی یادآور شد: سازمان 
بسیج رسانه خراسان رضوی با ایجاد کمپین 
رســانه ای از اولین روز شــروع بحران کرونا 
هم افزایی خوبی بین مدیران روابط عمومی و 

رسانه ها ایجاد کرد.
الزم به ذکر است به پاس قدردانی از زحمات 
خبرنگاران و عکاسانی که به صورت میدانی و 
ویژه اخبار مربوط به بحران کرونا را از طریق 
کمپین رسانه ای کرونا پوشش دادند، قدردانی 
ویژه ای از ۲۲ نفر انجام می شود.در این برنامه  
سیدحبیب قاآنی و وحید بیات  به نمایندگی 
از روزنامه قدس مورد قدردانی قرار می گیرند.

آیت اهلل علم الهدی در دیدار استاندار خراسان رضوی:
کاهش نرخ بیکاری روستایی بسیار ارزشمند است

در  ولی فقیــه  نماینــده  قــدس: 
خراسان رضوی گفت: کاهش نرخ بیکاری 
در مناطق روســتایی بســیار ارزشمند 
و شــاید بتوان گفت در کشور بی نظیر 
اســت.آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی 
در دیدار اســتاندار خراســان رضوی و 
جمعــی از معاونان وی، ضمن قدردانی 
از فعالیت های مجموعه اســتانداری خراسان رضوی در سال گذشته، اظهار کرد: 
الحمدهلل سال را تحت مدیریت عملیاتی سازنده شما آغاز می کنیم و تجربه یک 
سال گذشته شما در فعالیت های مثبت و ارزشمندی که داشتید، مقابل چشم ما 
هســت.وی ادامه داد: در سال گذشته حسن ابتکار و تدبیر و همت باالی شما در 

عملیاتی کردن کارها را لمس کردیم و امسال انتظار از شما بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: مشهد، شهر و سرزمین امام زمان است و شما در خدمت به 

این شهر و استان موفقیت خوبی داشتید.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی به طرح مثلث اقتصادی اســتان اشاره کرد 
و گفت: در ســال گذشــته ۲۰هزار میلیارد تومان وارد اســتان شده که حاصل 
فعالیت های شما در قالب طرح مثلث اقتصادی بود. اگر این امر توسعه پیدا کند، 

آورده مالی خوبی برای استان خواهد داشت که اقدام کوچکی نیست.
آیت اهلل علم الهدی به موفقیت در کاهش نرخ بیکاری در روستاها اشاره و بیان کرد: 
توجه به موضوع بیکاری در روستاهای استان اهمیت زیادی دارد که کاهش نرخ 
بیکاری در این مناطق بسیار ارزشمند و شاید بتوان گفت در کشور بی نظیر است.

کمپینی برای همدلی با کادردرمان
ســرور هادیان: کمپین همدلی با 
هدف جمــع آوری کمک های مردمی 
جهت تهیه البسه حفاظت فردی برای 

کادر درمان تشکیل شد.
بازرگانی  زنــان  کانــون  نایب رئیس 
اســتان خراســان درباره این کمپین 
در گفت وگــو با خبرنگار ما گفت: این 

کمپین وابسته به اتاق بازرگانی و معادن خراسان رضوی است.
آذر کیانی نژاد افزود:کمپین همدلی با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشورمان، 

در دوم فروردین سال جاری فعالیت هایش را آغاز کرد.
 وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۸۰ نفر در این کمپین با واریز مبالغ متفاوت 

توانستند یاریگر این کمپین باشند.
کیانی نژاد بیان کرد: تاکنون مردم نوعدوست مبلغ 3۰۰ میلیون ریال به این کمپین 
کمک کرده اند.  نایب رئیس کانون زنان بازرگانی استان خراسان اظهار کرد: در گام 
اول ۵۰۰ پک شــامل عسل ،آب میوه، دمنوش چای زعفرانی و آجیل شامل مغز 
دانه ها تهیه و برای کادر درمانی بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد .وی اعالم کرد: 
هزینه های این فعالیت که در اولین گام این کمپین بود، توسط کانون زنان بازرگانی 
استان به همراهی اسپانسرها انجام شد و در همین مرحله ضمن هماهنگی های 
انجام شــده با علوم پزشکی و نظام پزشــکی، اولویت به حفاظت از مبارزان خط 
مقدم که شامل پزشکان، پرستاران و عزیزانی که به صورت مستقیم با خطر روبه رو 
هستند، اختصاص داده شد. بنابراین کمپین با هدف تأمین اقالم حفاظت فردی 
کار را آغاز و ادامه داد .نایب رئیس کانون زنان بازرگانی اســتان خراسان در ادامه 
افزود: ۱۱ فروردین و در این مرحله بســته ها به علوم پزشکی تحویل داده شد و 
تاکنون ۲۸۵ لباس و پاپوش تحویل نظام پزشکی از طریق انجمن درمانگاه داران 

شده است .
وی خاطرنشــان کرد: هدف از این کار کمک به پزشــکان حاشــیه شهر که در 

درمانگاه ها ویزیت اولیه بیماران مشکوک به کرونا را انجام داده اند، است .
کیانی نژاد در ادامه گفت: تعدادی از خیران ما از شــمال کشــور مبالغی را واریز 
کردند که در مقابل خواســتار پخش لباس های حفاظت فردی از پزشــکان در 
بیمارستان های استان های شمالی مانند گیالن بودند. وی اعالم کرد: حدود ۲۰۰ 
عدد از این لباس ها به شمال و استان گیالن ارسال شد.  وی در ادامه با اشاره به 
این نکته که در پارت اولیه حدود 3۲۰ لباس به بیمارستان امام رضا )ع( اهدا شد، 
اظهار کرد: برای انجام این کار دو کارگاه را با شرایط ایمنی تجهیز کردیم و سعی 
کردیم از خانم های سرپرست خانوار برای دوخت و تهیه این لباس ها کمک بگیریم.

کیانی نژاد بیان کرد: همه تالشمان را انجام دادیم تا در کنار این کار خیر از زنان 
سرپرست خانوار که این روزها به دلیل شیوع این بیماری کسب و کارشان دچار 
آسیب شده است، بهره ببریم.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص تعداد 
به کارگیری زنان سرپرست خانوار در این طرح بیان کرد: ۲۰ نفر از زنان سرپرست 
 خانوار تحت پوشــش کمیته امداد در این طرح مــا را یاری می کنند. وی افزود :

امیدواریم با ادامه واریزها و پویش همدلی بتوانیم این پویش را ادامه دهیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به شیوع کرونا :
شهروندان نگران انجام امور قضایی خود نباشند

باشــگاه خبرنــگاران: رئیس کل 
دادگســتری خراســان رضوی گفت: 
شــهروندان جهت انجام امور قضایی و 
پیگیری های حقوقی خود نگرانی نداشته 

باشند.
غالمعلی صادقی، رئیس کل دادگستری 
خراســان رضوی درجلســه مسئوالن 
قضایی در ستاد دادگستری با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در خصوص حفظ 
حقوق شهروندی و حقوق عامه گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مواعد قانونی 
در مدت شیوع ویروس کرونا محفوظ خواهد ماند و شهروندان گرانقدر جهت انجام 
امور قضایی و پیگیری های حقوقی خود نگرانی نداشته باشند.او با اشاره به شرایط 
کنونی در زمینه مواجهه با ویروس کرونا ادامه داد: تدابیر الزم در مجموعه قضایی 
خراســان رضوی در این زمینه و بر اساس اسناد و دستورات باال دستی اندیشیده 
شــده و به تمام ارکان و اجزای دســتگاه قضایی خراسان رضوی در مورد رعایت 

پروتکل های بهداشتی تذکرات الزم داده شده است.
رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی با تأکید بر لــزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی تا بازگشت به شرایط پیشین، گفت: نکته مهمی که در این زمینه باید به 
آن توجه کرد این است که ضمن رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی نباید خللی 

در روند امور به ویژه مسائل ضروری مردم به وجود آید.
صادقــی ضمن قدردانی از زحمات و خدمات قضات و کار کنان مجموعه قضایی 
اســتان در سال ۱3۹۸ افزود: فرمایشات الهام بخش مقام معظم رهبری و تعیین 
امســال به عنوان سال جهش تولید به عنوان نقشه راه مسئوالن می تواند فرصت 
مناســبی برای ارتقای توانایی ها و پیشرفت ایران اسالمی باشد و دستگاه قضایی 
نیز متناسب با شرایط زمانی با تمام توانایی در راستای تحقق این منویات گام بر 

خواهد داشت.
او  ادامه داد: بحمداهلل با هدف خدمت رســانی هرچه مطلوب تر به مردم بزرگوار، 
تالش مضاعفی در زمینه اجرای دقیق بخشنامه های صادره از ناحیه ستاد و ریاست 
قوه قضائیه در ســال ۹۸ صورت پذیرفت و ان شــاءاهلل این روند امسال نیز ادامه 

خواهد یافت.
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 قدس/ علی محمد زاده   پس لرزه های 
ناشی از توقف فعالیت های عادی شهروندان 
در پی شیوع کرونا اثرات متفاوتی داشته و 
به تناسب حوزه های مختلف پیامدهایی به 
دنبال دارد که بی تردید در روزها و هفته های 

آینده از این پیامدها بیشتر خواهیم شنید.
تبعات توقف فعالیت ها در حوزه بازار زودتر از 
حوزه های دیگر نمایان بود و از همان روزهای 
اول اسفندماه نشانه های اثرات منفی تعطیلی 
بازار به خوبی قابل احساس بود، چراکه این 
تعطیلی تحمیلی در روزهای پایانی ســال 
رخ داد، زمانی که هر ســاله خرید نوروزی 
شــهروندان فرصت خوبی بــرای بازاریان 
محسوب می شد تا اندکی از 
کاســتی های خود را جبران 

کنند.
با تمام این اوصــاف تبعات 
ویــروس کرونا تمــام ارکان 
جامعه را تحت تأثیر قرار داده 
و کمتر کسی را می توان پیدا 
کرد که از شرایط ایجاد شده 
متحمل  یا  داشــته  رضایت 
خسارتی نشده باشد، بنابراین 
همان  گونه که از ابتدای بروز 
این مشکل متولیان دولتی از 
ارائه بسته های حمایتی سخن 
می گفتند به نظر می رســد 
باید در روزهای آینده شاهد 
اجرای برخی از این وعده ها باشیم، چرا که 
اهالی بازار معتقدند اگر همین ابتدا بخشی از 
کاستی ها جبران نشود، موج بعدی مشکالت 
خسارت بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد 

داشت.

  سررسید بدهی بازاریان
یک فروشنده مشــهدی می گوید: تمامی 
کسبه طبق روال هرســاله خرید ایام عید 
خــود را در ماه های قبل انجــام داده اند و 
اکثر سررســیدهای بدهی آن ها فروردین و 
اردیبهشت است که با توجه به تعطیلی بازار 

تقریباً همه آن ها با مشکل مواجه می شوند.
مرتضوی می افزاید : اثرات این مسئله تا پایان 
سال گریبانگیر کسبه است، چرا که اجناس 
خریداری شده ای که فروخته نشده و در انبار 
فروشــندگان مانده باید آرام آرام و در طول 
سال فروخته شود، اما براساس رفتار عمومی 
جامعه ما معموالً هفته آخر اسفند و هفته 
اول فروردین بیشتر شهروندان خرید های 
خود را انجام می دهند و معموالً اردیبهشت و 

خرداد بازار رونق چندانی ندارد .
وی با بیان اینکه کســبه به تعهد خود در 
تعطیلی بازار عمل کرده  و هم اکنون منتظر 
وعده های حمایتی دولت هســتند، اظهار 
می دارد: تا آغاز تابســتان هیچ تغییری در 

وضعیت بازاریان ایجاد نخواهد شــد و اگر 
تا آن موقع کرونا مهار و اوضاع عادی شــود 
شاید بخش اندکی از عقب ماندگی آخر سال 

گذشته را بتوانیم جبران کنیم .

  برنامه ریزی برای پساکرونا
با توجه به اظهارات فعــاالن بازار و صنوف 
مختلف دولت می تواند با ارائه بســته های 
حمایتی بخشی از مشکالت آن ها را کاهش 
دهد که معاون هماهنگــی امور اقتصادی 
استاندار خراسان رضوی نیز در گفت وگو با 
 خبرنگارما بــا تأکید بر این نکته می گوید : 
خراســان رضوی در بحث توجه به کســبه 
و مشــاغلی که تحت تأثیر کرونا هستند از 
اســتان های پیشــرو بوده و پیش از نوروز 

راهکارهایی را ارائه داد.
علی رسولیان می افزاید: در هفته دوم اسفند 
ماه جلسات متعددی با مدیران دستگاه های 
مختلف مرتبــط با موضوع بــازار برگزار و 
مقرر شــد تا در بخش هایی چون مالیات و 

تأمین اجتماعی و شهرداری و معوقات بانکی 
نهایت همکاری ها با کسبه صورت بگیرد.

وی ادامــه می دهد: عالوه بر آن تصمیماتی 
هم در هیئت دولت گرفته شــده که با ابالغ 
آن ها نیز بخشی از دغدغه های کسبه از بین 
خواهد رفت. با این حال جلسات کارشناسی 
متعددی در استان در حال برگزاری است تا 
برنامه ویژه ای برای پساکرونا با اولویت جهش 
تولید تدوین شــود که بی شــک الزاماتی 
برای آن در نظر گرفته شــده که کاســتن 
از مشــکالت فعاالن اقتصادی و بازاریان به 

روش های مختلف از آن جمله است.

  پول ارزان؛ حالل مشکالت بازار
رئیس اتاق اصناف مشــهد نیز در این باره 
معتقد اســت وعده های داده شده از سوی 
دولت اگر بــه مرحله اجــرا درآید، بخش 
قابل توجهی از مشــکالت اصناف را کاهش 

خواهد داد.
بنانژاد می گوید: براساس اعالم هیئت دولت 
قرار است تا در بخش های مالیاتی و تأمین 
اجتماعی و تسهیالت بانکی همکاری های 
الزم با اصناف صورت بگیرد تا بیش از این 

از شرایط تحمیلی متضرر نشوند.
وی اظهــار مــی دارد : با این حــال هنوز 
شــیوه نامه اجرایی آن ابالغ نشده و در حال 
برگزاری جلســات تدوین این شــیوه نامه 
هستند که امیدواریم به زودی عملیاتی شود، 
اما آنچه مسلم است تسهیالت ارزان قیمت 
می تواند بخش زیادی از مشکالت بازاریان را 
رفع نماید که با توجه به اظهارات متولیان 
اقتصادی هیئت دولت جمع بندی نهایی نیز 

همین خواهد بود.

تقاضای کسبه مشهدی باتوجه به ادامه تعطیلی ها

مشاغل آسیب دیده از کرونا را حمایت کنید

براساس اعالم 
هیئت دولت 
قرار است تا در 
بخش های مالیاتی 
و تأمین اجتماعی 
و تسهیالت بانکی 
همکاری های الزم 
با اصناف صورت 
بگیرد تا بیش از این 
از شرایط تحمیلی 
متضرر نشوند

بــــــــرش

پس از انجام یک عملیات قلع و قمع صورت گرفت

نجات ۵۰۰ قطعه زمین کشاورزی از نابودی
 قدس/ عقیل رحمانی   صبح روز گذشــته 
و با نظارت مســتقیم دادستانی مرکز استان 
خراســان رضوی، تیم هــای عملیاتی اکیپ 
مشترک شــورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی ملی ومنابع طبیعی  بیش از ۲۵۰ قطعه 
زمین کشاورزِی باغ ویال شده را تخریب کردند.

 گوش هایی که رو به قانون بسته بود!
امید طهماســبی زاده مدیر جهاد کشاورزی 
شهرســتان مشهد در تشــریح این عملیات 
گســترده اعمال قانون و نجــات زمین های 
کشاورزی از تغییر کاربری های سودجویانه که 
قبل از طلوع آفتاب شروع و تا ظهر روز گذشته 
هم ادامه داشــت به قدس گفت: همانطور که 
ســال قبل و در سلسه اقدامات صورت گرفته 
در زمینه تغییر کاربری های غیر مجاز  هم به 
آن اشاره و روزنامه قدس نسبت به انتشار آن 
موارد اقدام نمود، به افرادی که قصد داشتند 
و همچنین در ســر، طراحــی تغییرکاربری 
زمین های کشــاورزی را به هر صورتی دارند 
هشــدار داده شــد تا بدانند به هیچ عنوان از 
اعمال قانون دور نخواهند مانــد و دیر یازود 
اقدامات غیرقانونی آنها مورد شناســایی  قرار 
خواهد گرفــت.وی تصریح کرد:در این زمینه 
هم بارها هشدار داده ایم که شهروندان مراقب 
سودجویی برخی افراد باشند و سرمایه خود را 
صرف خرید این گونه زمین هایی که ماهیت 

کشاورزی دارند نکنند .

 چند سودجوی کنتراتی پای کار تخلف
 مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد ادامه داد: از 
همیــن رو و در اولین مرحله از ســال جدید 
مراحل اعمال قانون یک پهنه دیگر که توسط 

کارشناسان شــورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراضی ملی ومنابع طبیعی مورد شناسایی 
قرار گرفته بود در دستور کار و اعمال تبصره 
۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
 باغها قرار گرفت.طهماسبی زاده بیان داشت :
بررسی های تکمیلی در منطقه که در حوالی 
روستای زاک )محدوده آرامگاه فردوسی( قرار 
داشت گویای این واقعیت تلخ بود که متاسفانه 
تعــدادی از افراد متخلف کــه رد پای آنها در 
تغییرکاربری های دیگر همان منطقه )اعمال 
قانون شده( دیده می شد بازهم در این قطعه 

بندی های گسترده دست دارند. 
درحالی که طبق قانون ما وظیفه نداریم برای 
اعمال قانون اخطار به عامالن تخلف بدهیم اما 
بازهم هشدارهای الزم به افرادداده شد تا تغییر 
کاربری ها را به حالت اولیه بازگردانند،اما جز 

اندکی گوش افراد به ماجرا بدهکار نبود.

 ماجرای ۶0 هکتار و 500 باغ ویالی 
غیر مجاز

این مدیر ارشد در جهاد کشاورزی مشهد ادامه 
داد:از همین رو  پس از انجام هماهنگی های 
الزم با دستگاه قضایی صبح روز گذشته )قبل 
طلوع آفتاب( تیم های عملیاتی به همراه ادوات 
مکانیکی به محل گسیل داده شد و با حضور 
و نظارت مستقیم قاضی فرزادبهشتی توندری 
نماینده دادستانی مرکز استان عملیات قلع و 
قمع باغ ویال های غیر مجاز در پهنه بیش از 
۶۰ هکتاری آغاز شــد. در این اقدام قانون که 
با همراهی نیروی انتظامی و دیگر متولیان امر 
صــورت گرفت بیش از ۲۵۰ قطعه باغ ویالی 
غیر مجاز و دیوار های سر به فلک کشیده آنها 
تخریب و از ســاخت حدود ۲۵۰ قطعه دیگر 
هــم که در مرحله پی کنی،دیــوار چینی و ... 

بودند،جلوگیری به عمل آمد.

 گریزی به باستی هیلز مشهد 
وی در پاســخ به این ســوال که تخریب باغ 
ویالهای غیر مجاز و الکچری معروف به باستی 
هیلز مشــهد در چه مرحله ای قرار دارد هم 
گفت: رأی قلع حدود ۱۹ باغ ویالی غیر مجاز 
در دادگاه  صادر شده است که قبال هم به آن 
اشاره کرده بودم و در حال حاضر منتظر قطعی 
شدن رأی هستیم تا اعمال قانون در آن محل 

هم با قاطعیت صورت پذیرد.

  هشدار دادستانی به متخلفان
همچنین قاضی بهشتی در حاشیه این طرح 
اشــاره ای به نتیجه تلخی که می تواند این 
گونــه تغییر کاربری ها برای شــهر و حتی 
اســتان داشته باشد اشــاره و در این زمینه 
عنوان داشــت: منطقه اعمال قانون شده از 
نظر خــاک و دیگر فاکتور های کشــاورزی 
یکــی از بهترین مناطق دیــم کاری بود که 
مالکان آن می توانســتند به راحتی و بدون 
نیــاز به  منابــع آبی زیر زمینی با کاشــت 
محصوالت کشاورزی در محل کمک زیادی 
به جهش تولید کرده باشند، اما متاسفانه با 
تبدیــل غیرمجاز این قطعات به باغ ویال هم 
باحفرچاه های غیرمجاز اقدام به برداشــت 
از منابــع زیر زمینی کــرده و هم به خاک ، 

محیط زیست و... آن منطقه آسیب زدند.
وی ادامــه داد: این که عده ای در پوشــش 
شــرکت تعاونی برخی اداره جات دولتی و... 
دست به ساخت و ســاز باغ ویال به صورت 
خالف قانون بزنند هم به هیچ عنوان پذیرفته 
نیست و متولیان امر بدانند که آنها هم از این 

اعمال قانون مستثنی نیستند.

خط قرمز

بستری شدن 7هزار و 631بیمار مبتال به کرونا  در خراسان رضوی
 قدس/ علی پور    7هزار و ۶3۱نفر به دلیل کرونا در اســتان 
خراسان رضوی بستری شدند که از این تعداد ۵هزار و ۵۲نفر در 

سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده اند.
دبیــر کمیته مراقبــت و درمان بیمــاری کرونا در دانشــگاه 
علوم پزشکی مشــهد  با بیان این مطلب گفت: تست کرونای 
یک هزار و 7۴۰ نفر دیگر نیز در اســتان خراسان رضوی مثبت 

بوده که این رقم در شهر مشهد یک هزار و ۴۰ نفر است.
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: براساس سیتی اسکن ریه که در 
مراکز خصوصی نیز انجام شده، کرونا در  یک هزار و ۵۰۰بیمار 

تأیید شده است.
وی تصریح کرد: از 3۰ بهمن سال گذشته تا ۱۶ فروردین سال 
جاری، ۸3۶ نفر با عالئم قطعی و مشــکوک به کرونا در استان 
خراســان رضوی فوت شده اند که از این تعداد ۲۹۹ مورد دارای  
عالئم قطعی بوده اند.همچنین در شهر مشهد فوت  ۲۱۶ نفر با 

عالئم  قطعی  به ثبت رسیده است.
گفتنی اســت، بنابر اعالم همین مقام مسئول، شمار مبتالیان 
به کرونا در استان خراســان رضوی  از 3۰ بهمن ۱3۹۸ تا ۱۱ 
فروردین ســال جاری، یک هزار و ۴7۵مــورد بوده که این رقم 
مطابــق داده های موجــود تا ۱3 فروردین ماه بــه  یک هزار و 
۵۹۰مورد رسیده است. همچنین با تداوم وضعیت قرمز ابتال به 

کرونا در خراسان رضوی در سه روز گذشته ۱۵۰ مورد بر تعداد 
مبتالیان افزوده شده است.

 شرایط سخت بیماران تنفسی در مقابله با کرونا 
دانشیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با بیان 
اینکه عفونت های ویروسی  به حمله های آسمی شدت بیشتری 
می دهد، گفت: در افرادی که بیماری آســم و ناراحتی تنفسی 

دارند کنترل ویروس کرونا سخت تر می شود.
دکتر فرحزاد جباری با اشاره به اینکه عفونت های ویروسی یکی 
از عوامل شعله ور کردن حمله های آسم هستند، بنابراین ویروس 
کرونا هم می تواند موجب تشدید عالئم آسم شود، خاطرنشان 
کرد: در افرادی که بیماری آسم و ناراحتی تنفسی دارند، کنترل 
ویروس کرونا ســخت تر می شــود، بنابراین این افراد نیز مانند 
دیگران باید نکات بهداشتی و ضدعفونی کردن سطوح را رعایت 

کنند و از تردد غیرضروری در بیرون از منزل بپرهیزند.

  غربالگری 7۶درصد جمعیت زیرپوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد 

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از غربالگری 
7۶درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه در زمینه بیماری کرونا 

تاکنون خبر داد. دکتر مهدی قلیان اول ضمن مطلوب خواندن 
پیشرفت غربالگری جمعیت زیرپوشش، اظهار امیدواری کرد: با 
تالش شــبانه روزی همکاران حوزه بهداشت، در روزهای آینده 
شــاهد اتمام و پوشش ۱۰۰درصدی  غربالگری جمعیت تحت 

پوشش در مشهد و شهرستان های تابعه باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: از جمعیت ۵میلیــون و ۱۰۰هزار نفری 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3میلیون و ۹۴۰هزارنفر 
تاکنون از نظر ابتال به بیماری کرونا از طریق پرونده الکترونیک 
ســالمت مورد غربالگری قرار گرفته اند.وی با بیان اینکه از کل 
جمعیت غربال شده تاکنون ۲۶هزارو ۲۰۸ نفر به پزشک ارجاع 
شــده اند، گفت: ۱/3درصد موارد ویزیت شده توسط پزشکان 

مراکز به بیمارستان ارجاع شده اند.  

بهداشت   و درمان

می
می

ص
ن 

می
 آر

س :
عک

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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