
 

دم های انقالبی حاج محمود
 معــارف  حاج محمــود را بارها دیده بــودم؛ دِر 6 روایت خواندنی از زنده یاد اکبر زاده، مداح پیشکسوتی که به تازگی از میان ما رفت

مصالح فروشــی اش در سه راه کاشانی که برای اولین 
بار رفته بودم از طــرف کانون مداحان چند توصیه 
ضبط کنم برای مداحان جوانی که نشــریه کانون 

را می خواندنــد. بعدها ولی زیــاد گذرم به آن مغازه 
افتاد. یک بــار هم رفتم خانه حاجــی توی کوچه 
حسین باشی. آن سال ها حاجی مشهور بود به حافظه 

 ............ صفحه 6فوق العاده اش. دیده بودم وقتی...

7 2 2
درگیری مجیدی با مدیران عامل قدیم و جدید ادامه دارد تحلیل سید افقهی از بیانیه اخیر مقاومت عراق  دبیر شورای عالی امنیت ملی:

:jامام علی
دانشمندان در 

میان مردم، مانند 
ماه شب چهارده، 
در آسمان اند که 

نورش بر نور 
دیگر ستارگان 
برتری می یابد. 
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عک
سیل در 

مجمع الجزایر آبی ها
نقشه راه 

اخراج یانکی ها
ترامپ 

خطرناک تر از کروناست

 ............ صفحه 2

 قیمت خانه افزایشی خواهد بود یا کاهشی؟ 

بازار مسکن پشت ماسک کرونا
بررسی اولویت ها و 

فرصت های مجلس یازدهم

جهش تولید 
از بهارستان 

کلید می خورد؟

 اقتصاد  بنگاه های امالک که به علت شیوع ویروس کرونا، از هفته های پایانی اسفندماه 
به صورت خودخواســته به یک دوره تعطیلی با پایانی نامشخص وارد شده بودند، بعد از 
سپری کردن ایام نوروز که با یک قرنطینه اجباری همراه شده بود، حاال با تعداد محدودی 
از فایل های فروش واحدهای مسکونی در فضای مجازی چراغ کسب و کارشان را روشن 
کردند. هرچند در سال های گذشته نیز تا پایان فروردین ماه، معامالت انگشت شماری در 
بازار مسکن شکل می گرفتند و به نوعی آغاز به کار واقعی این بازار به نیمه بهار موکول 
می شد؛ اما به مرور با شروع فعالیت بنگاه های امالک، از نیمه فروردین متقاضیان خرید یا 

 ............ صفحه 4فروش مسکن در جست و جوی گزینه ...

 سیاست   مجلــس دهم با تمامی حواشی و 
انتقادهای پیرامــون آن در ماه های آخر عمر 
خود قرار دارد و در حالی که به باور بســیاری 
مجلس دهم بایســتی پس از انتخابات اسفند 
ماه و مشــخص شــدن نتایج آن، رسیدگی و 
جمع بندی امور تقنین و برخی موضوعات در 
حال بررسی را سرعت می داد اما بحران کرونا و 
تعطیلی جلسات علنی مجلس سبب شد موج 
جدیدی از انتقادها نســبت به تعطیلی و عدم 
همراهی نمایندگان مــردم در جامعه مطرح 
شود. شرایط کنونی کشور و دست و پنجه نرم 
کردن با بحران کرونا از یکسو و مسائل عدیده 
اقتصادی و افزایش فشــار تحریم ها از ســوی 
دیگر موجب شــده وظیفه مجلس یازدهم که 
قرار است در خرداد ماه سکان داری حوزه امور 
تقنینی و نظارت را برعهده بگیرد ســنگین تر 
شــود و نیاز به تمرکز نماینــدگان و تصویب 
قوانینی در حوزه مســائل سیاسی و اقتصادی 

همچون تسهیل...

سخنگوی شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی:

سهمیه بنزین 
کارت سوخت 
از بین نمی رود

مدیرعامل این شرکت
خبر داد

 درج نماد پدیده
در بازار

فرابورس ایران
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

پیشنهاد نمایندگان مجلس:

کنکور 99 را 
برگزار نکنید

 ............ صفحه 5

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
آرش شفاعی

آن اوایل زمانی که تازه پایم به جلسات و شب شعرهای مشهد باز شده بود، همیشه 
در ردیف جلو مرد موقر و محترمی نشســته بود که نخستین بازخورد حضورش 
برای هرکسی از جمله من، احترامی برآمده از صالبت و بزرگواری شخصیتش بود؛ 
آمیزه ای از مهربانی و صالبت و شکوه و محبت. پس از جلسات و شب شعرها به نزد 

شاعران جوان می آمد و از شعرهایشان تمجید...

آمیزه مهربانی و صالبت

 ............ صفحه 7

سیاست: »ولیــد الطائی« یکی از تحلیلگران مسائل 
سیاســی عراق بــه ابعاد مداخالت ایــاالت متحده 
آمریــکا در امــور داخلی این کشــور پرداخت و در 
گزارشــی تأکید کرد که آمریکا هیچ منفعتی برای 
عراق نخواهد داشــت. الطائی با انتشار یادداشتی در 
وبگاه خبری شــبکه »العهد« عراق تصریح کرد: همه 
هّم و غم آمریکا این اســت که »دولت عراق، مخالف 
ایران باشــد و مانند عربســتان، بحریــن و امارات، 

دشمنی خود را به صورت آشکار علنی کند«. 
در این گزارش آمده اســت: »آمریکا خواستار دولت 
مستقل ]عراق[ نیست بلکه می خواهد که به صورت 
کامل، در تصمیمات سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، 

امنیتــی، نظامی و حتی مذهبــی، اصلی ترین نقش 
را بر عهده داشته باشــد. ]آمریکا[ خواستار مذهب 
به شیوه و مقیاس خود اســت«. بنا بر این گزارش، 
به همین دلیل اســت که »آمریکا دشــمن الحشد 

الشعبی و فرماندهان آن است؛ زیرا آنان، مخالف آن 
)آمریکا( در خاک مقدس عراق هستند. فرماندهان 
الحشــد و نیروهای مقاومت به تنها گروه ملی گرای 
عراقی بدل شــده اند کــه ملت عــراق می تواند به 
آن اعتماد و روی آن حســاب باز کنــد«. الطائی با 
بیان اینکه برخی از فراکســیون های سیاسی عراق 
به آمریکا نزدیک هســتند، تأکید کرد: »متأســفانه 
برخی از ]این فراکســیون ها[ شعارهای ملی گرایانه 
و اصالح طلبانه ای ســر می دهند و به دشمن الحشد 
الشعبی و گروه های مقاومتی بدل شده اند که هزاران 
شهید و مجروح در راه عراق و ملت عراق و مقدسات 

آنان دادند«.

سیاســت: آنچال وهرا در فارین پالیســی نوشت: 
هنگامی که ترکیه و روســیه در اوایــل ماه مارس 
برای آتش بس توافق کردند، ارتش اسد بزرگراه های 
راهبــردی ام4 و ام5 را به عنــوان حلقه مواصالتی 
شورشــیان بازپــس گرفت. به گــزارش انتخاب در 
ادامه این مطلب آمده اســت: در این بین، اما نقش 
تعیین کننــده در حمله به حیات تحریر الشــام، از 
گروه هایی که ســابقاً وابســته به القاعده بودند، نه 
بر عهده ارتش ســوریه بلکه بیشــتر بر عهده شبه 
نظامیان شــیعه تحت حمایت ایران بود. مشــارکت 
آن ها فقط به لحاظ ایدئولوژی های سیاسی، فرقه ای 
یا حتی مشــاوره ای نبود. این عملیات اصاًل طراحی 

شــد تا توجه آمریکا و روسیه را به اهمیت ایران در 
منطقه معطوف کند.

از زمان ترور قاســم ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
پاســداران انقــالب اســالمی که موقعیت اســد را 

مســتحکم و ســوریه را به حیاط خلوت راهبردی 
تهــران تبدیــل کرده بــود، تردید هایــی در مورد 
تغییــر نقش ایــران در حوزه فرماندهــی و کنترل 
شبه نظامیان در ســوریه وجود داشت. در این بین 
همه گیری ویروس کرونا نیز ضربه ســختی به ایران 
زده و موجب ایجاد حدس و گمان در آمریکا مبنی 
بر تضعیف تهران شــده است. ایران اما مصمم است 
تا تحت هر شــرایطی موقعیت خودش را در منطقه 
حفظ کند. در حالی که آمریکا امیدوار بود که ترور 
سلیمانی در ژانویه روند فعالیت های ایران در سوریه 
را کندتر کند اما برعکــس اقدام های ایران دو برابر 

شده و سرعت نیز یافته است.

ایرنا: سپاه پاســداران بزرگ ترین بیمارســتان سیار در 
غرب آسیا را آماده بهره برداری کرد. این بیمارستان 5۰۰ 
تختخوابی از مجهزترین وســایل بهره می برد و تا یک ماه 
آینده به هیچ پشتیبانی نیازی ندارد. »علیرضا زالی« رئیس 
ستاد مقابله با ویروس کرونا استان تهران روز یکشنبه در 
حاشیه بازدید از بیمارستان سیار 5۰۰ تختخوابی معاونت 
بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه اظهار کرد: این بیمارستان 
با اهتمام بهداری نیروی زمینی سپاه طراحی و افتتاح شده 
اســت. برپایی این بیمارستان تخصصی و مجهز در مدت 
زمان کمتر از 24 ســاعت رکورد بســیار خوبی محسوب 
می شــود. وی ادامه داد: این بیمارستان شامل تخت های 
اختصاص یافته بیمارستانی و بخش های مراقبتی بینابینی 

افزون بر 5۰۰ تخت است که ۳۰ عدد از این تخت ها، مربوط 
به مراقبت های ویژه است. زالی گفت: از مزیت های مهم این 
بیمارستان انعطاف پذیری فضاهای درون بیمارستانی است 
که به سرعت می توانند با نیاز بیماران تغییر کاربری بدهند 

و با توجه به اینکه امروز دچار بحث عفونت های حاد تنفسی 
هستیم طراحی فعلی این بیمارستان مطابق با بیماران حاد 
تنفســی صورت گرفته است. علیرضا زالی ادامه داد: همه 
نیازهای یک بیمارستان عمومی در این بیمارستان لحاظ 
شده است و حتی دســتگاه های سی تی اسکن، ام آرآی و 
رادیولوژی سیار نیز در این مجموعه وجود دارد. رئیس ستاد 
مقابله با ویروس کرونا استان تهران خاطرنشان کرد: این 
بیمارســتان طوری طراحی شده است که از نظر نیازهای 
تجهیزاتی، تخصصی،  فنی،  تکنیکال، لجستیکی و مسائل 
پشــتیبانی تا یک ماه نیازی به هیچ حمایتی از مجموعه 
بیرون خود ندارد که نکته خیلی مهمی اســت یعنی این 

بیمارستان یک ماه بدون هیچ کمکی می تواند دایر باشد.

یک وبگاه عراقی: 

فارین پالیسی: 

با همت سپاه پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفت

آمریکا در عراق، صرفاً خواستار تشکیل دولِت ضد ایرانی است

ترور سردار سلیمانی، مانع سرعت پیشرفت ایران در سوریه نشد

راه اندازی بزرگ ترین بیمارستان سیار غرب آسیا

کمبود نیرو درخط مقدم کمبود نیرو درخط مقدم 
جبهه سالمتجبهه سالمت

هشدار دبیرکل خانه پرستار: هشدار دبیرکل خانه پرستار: 
تعداد پرستاران کشور پاسخگوی نیازها نیستتعداد پرستاران کشور پاسخگوی نیازها نیست

 ............ صفحه  ............ صفحه 55
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روزنامـه صبـح ایـران 2

شمخانی: ترامپ خطرناک تر از کروناست   مهر: دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توییتر تأکید کرد: تحریم اقالم بهداشتی، اقدامی غیرقانونی و ضدحقوق بشری و 
نماد دشمنی آشکار ترامپ با ملت  ایران است. وی در ادامه آورده است: مخالفت آمریکا با اعطای تسهیالت درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول برای تأمین اقالم مورد نیاز مقابله با کرونا، مصداق واقعی  جنایت 

علیه بشریت است. ترامپ خطرناک تر از کروناست.

 سیاست/ مینا افرازه   مجلس دهم با 
تمامی حواشی و انتقادهای پیرامون آن در 
ماه های آخر عمر خود قرار دارد و در حالی 
که به باور بســیاری مجلس دهم بایستی 
پس از انتخابات اســفند ماه و مشــخص 
شــدن نتایج آن، رسیدگی و جمع بندی 
امور تقنین و برخــی موضوعات در حال 
بررســی را سرعت می داد اما بحران کرونا 
و تعطیلی جلسات علنی مجلس سبب شد 
موج جدیدی از انتقادها نسبت به تعطیلی 
و عدم همراهی نمایندگان مردم در جامعه 
مطرح شود. شرایط کنونی کشور و دست 
و پنجه نرم کردن با بحران کرونا از یکسو 
و مسائل عدیده اقتصادی و افزایش فشار 
تحریم ها از سوی دیگر موجب شده وظیفه 
مجلس یازدهم که قرار است 
در خرداد ماه ســکان داری 
حوزه امور تقنینی و نظارت 
بگیرد سنگین تر  برعهده  را 
شــود و نیــاز بــه تمرکز 
نمایندگان و تصویب قوانینی 
در حوزه مســائل سیاسی و 
تسهیل  همچون  اقتصادی 
امــور تولیــدی و رونق آن، 
اقتصاد  درآوردن  به حرکت 
اصالحات  اعمال  و  کشــور 
ساختاری، کاهش اثربخشی 
فســاد  با  مبارزه  تحریم ها، 
اقتصــادی و رانــت نمــود 

بیشتری یابد.
در همیــن زمینه، دو تــن از نمایندگان 
منتخــب مجلس یازدهــم در گفت وگو 
با قدس بر ایــن موضوع تأکید دارند که 
شــرایط جامعه در دوران بحران نیازمند 
چابکی و ســرعت عمل مجلس دهم در 
فرصــت باقیمانده از عمر خود اســت و 
در امتــداد آن، مجلس یازدهــم نیز با 
توجه به اینکــه بیش از نیمی از ترکیب 
نمایندگانش تغییر یافتــه و نمایندگان 
جدیدی از ســوی مردم انتخاب شده اند 
باید فضای پویا و مطالبه گرانه ای نسبت 

به دوره قبلی داشته باشد.

 تمرکز بر چابک سازی دولت 
بر همین اساس، جبار کوچکی نژاد، نماینده 
منتخب مجلس یازدهم بر این باور است که 
مجلس یازدهم، مجلســی است که یکی از 
انتظارات جدی از آن در بحث جهش تولید 
است و باید یک بازنگری درباره قوانین دست 
و پاگیر مرتبط با تولید و دیگر قوانین داشته 
باشد. نظارت بر بخش های اجرایی دولت و 
چابک سازی آن، مبارزه با موانع رونق تولید 
از جمله فســاد اداری و اقتصادی از جمله 

دستورعمل های اولویت دار مجلس است.
وی همچنین اظهار کرد: مجلس یازدهم 
باید بر موضوع اســتقالل کشور و مراقبت 
دربــاره ارتباطــات خارجــی دولت دقت 

بیشتری داشته باشد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: دولت در ســال 
پایانــی کار خود قرار دارد به همین خاطر 
مجلس یازدهم باید تالش بیشتری برای 
خــروج آن از حالت انفعال بــه کار ببرد. 
مجلس باید کمک کند امور سرعت بگیرد، 
زیرا با شــرایط اقتصــادی فعلی و بحران 
کرونا دیگر زمان چندانی نمانده و هر یک 
روز عقب نشینی و کندی در رسیدگی به 
مسائل موجب عقب افتادن کشور از مسیر 

پیشرفت خود می شود. 

نماینده منتخب مجلــس یازدهم گفت: 
بــه هر حال حــدود 6 ســال از فرصت و 
ظرفیت های کشور به خاطر برجام معطل 
نگه داشته شد، درحالی که از همین تجربه 
برجام می توان فهمید نباید انتظار و نگاهی 
به خارج از کشــور داشت. معتقدم کشور 
توان این را دارد که روی پای خود بایستد 
و به سرعت عقب ماندگی ها را جبران کند، 
بنابراین مســئوالن باید به منابع داخلی و 

نیروی انسانی توجه کافی داشته باشند.

 مقابله با فساد اقتصادی و جریان 
نفوذ از اولویت های نمایندگان است 

نماینده منتخب مــردم اراک در مجلس 
یازدهم نیز در گفت وگو با قدس، مجلس 
یازدهم را مجلس انقالبی دانست و افزود: 
بیــش از 190 تــن از نمایندگان مجلس 
یازدهم چند روز پیش در نامه ای به رهبری 
اعالم کردند آمادگی کامل دارند با فعالیت 
جدی در عرصه مجلــس و انجام وظایف 
نمایندگی شان در راســتای تحقق شعار 
جهش تولید که نیاز اساسی اقتصاد کشور 

در شرایط کنونی است، گام بردارند. 
علی اکبر کریمی معتقد است: با توجه به 
نارضایتی و انتقادهایی که مردم از عملکرد 

دولــت و حامیــان آن در مجلــس دهم 
داشــتند، برای تغییر فضای فعلی و ایجاد 
شرایط جدید به نمایندگان مجلس یازدهم 
رأی دادنــد. به هر حال بیش از 80 درصد 
نمایندگان مجلس دهم موفق به راهیابی 
به مجلس یازدهم نشدند که این موضوع 
پیام روشنی از سوی مردم برای تغییرات 

و اقدام های جدی در نظام تقنینی است.
وی اظهــار کــرد: مجلس یازدهــم باید 
عمده تالش خــود را بر حوزه اقتصادی و 
تصویب قوانینی معطوف کند که به نوعی 
گره گشایی از کار فعاالن اقتصادی و رونق 
فعالیت آنان محسوب می شود. همچنین 
عــدم بهبود وضعیــت بودجــه و اعمال 
اصالحات ســاختاری توســط دولت هم 
موجب عدم تحول در نظام بودجه ریزی و 

تغییرات اساسی در ساختارها شد.
کریمــی ادامــه داد: البتــه در کنار این 
موضوع ها، انسجام بخشــی بــه مجموعه 
جریان انقالبی و مقابلــه با جریان نفوذ و 
فســاد اقتصادی در کشور نیز می تواند در 
راستای وظایف نظارتی مجلس یازدهم و 
جزو اولویت ها باشد تا مجموعه این اقدام ها 
بستر الزم را برای پویایی بیشتر در فضای 

اقتصادی و اداره امور کشور فراهم کنند.

بررسی اولویت ها و فرصت های مجلس یازدهم

جهش تولید از بهارستان کلید می خورد؟

 سالم و عرض ادب، باتوجه به نیاز شدید آموزش و پرورش لطفاً ما سرباز معلمان 
بعــد از 91 را هم به کارگیری کرده و از ما حمایت کنید. ما تمامی شــرایط الزم 
برای استخدام را داریم از جمله : کد پرسنلی، بیمه از طرف آپ، ابالغ رسمی، طی 
دوره ضمن خدمت، گزینش شده، داشتن مدارک باالی دانشگاهی، حکم کارگزینی. 

09180002522
 ویروس کرونا قواعد جهانی را به هم زد و ناکارآمد بودن ســازمان های جهانی و 
کشورها را مشخص کرد! همه کشــورها برای حیاتشان نیازمند امنیت هستند و 
بهداشــت و سالمت نیز جزئی از امنیت اســت، پس باید ساختار اداری دولت ها از 

جمله دولت ایران تغییر پیدا کند. 09380007453 
 با عرض ســالم و ادب. ما داوطلبان استخدامی آموزش و پرورش 98 که باوجود 
کسب نمرات قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه با نمرات باال به خاطر تک ظرفیتی 
و ظرفیت محدود مردود اعالم شــده ایم، با توجه به شرایط موجود کشور و کمبود 
شدید نیرو در آموزش و پرورش و به کارگیری غیرقانونی بازنشستگان، تقاضا داریم 
ما را حمایت کنید و صدایمان را به گوش مســئوالن مربوطه برسانید تا با جذب و 
استخدام این داوطلبان بدون نیاز مجدد به برگزاری آزمون، این کمبود نیرو جبران 

شود. با تشکر 09190003552

دستور روحانی برای آغاز فعالیت  ها؛ استان ها 23 و تهران 30 فروردین
از شنبه با تمهیدات ویژه

سیاســت: دو روز پیــش بود کــه وزیر 
بهداشت در واکنش به دستورعمل وزارت 
صمت درباره فعالیت های نهادهای تولیدی 
به رئیس جمهور نامه نوشت و آن را مغایر با 
شرایط کرونایی دانست. این نامه در حالی 
بود که از ابتدای شیوع کرونا و تشکیل ستاد 
مقابله با آن در ابتدای اسفندماه، انتقادهای 

زیادی به عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور مطرح شده بود.
این انتقادها حول محور تنها ماندن ستاد ملی مقابله با کرونا و سنگینی بار آن بر دوش 
وزارت بهداشت مطرح بود. نامه نگاری رسانه ای نمکی به وزیر اطالعات، دیگر عضو ستاد 
درباره کمبود ماسک و دستکش نیز مؤید همین مسئله بود، هرچند روحانی همه این 
ناهماهنگی ها و انتقادها را رد کرد. با این حال نامه چند روز پیش بار دیگر این مسئله 
را نشان داد. البته روحانی در پاسخ به نامه اخیر نمکی، وزیر بهداشت تأکید کرد تمامی 
فعالیت های اقتصادی از تاریخ ۲0 فروردین باید با پروتکل آغاز شود. موضوعی که روز 
گذشــته در جلسه ســتاد مقابله با کرونا بار دیگر مطرح و جزئیات آن مشخص شد، 
البته زمان آن هم تغییر کرد. روحانی بر خالف انتظار و انتقادها روز گذشته اعالم کرد 
کسب وکارهای کم ریسک تهران از ۳0فروردین کارشان را آغاز می کنند و ساعت کار 
اداری از ۲۳ فروردین تا ۲ عصر است، که مصادف با روزهای شنبه دو هفته آتی است.

 آغاز فعالیت اما با رعایت پروتکل های بهداشتی
حسن  روحانی، رئیس جمهور گفته بنابر مصوبه نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
فعالیت های اقتصادی کم  ریسک در استان ها از ۲۳ فروردین و در استان تهران از ۳0 

فروردین و با پروتکل وزارت بهداشت از سر گرفته می شوند.
بنابر این تصمیم، کســب  و کارهایی با ریسک متوســط تا پایان فروردین ممنوع 
می مانند و برای کسب وکارهای پرریسک پس  از۳0 فروردین تصمیم گرفته می شود. 
عالوه بر این از۲۳ فروردین دو ســوم نیروهای اداره ها در سر کار خواهند بود و یک 
ســوم مجازند به صورت گردشی سر کار نباشند. البته بنابر آنچه از اخبار رسانه ها از 
این جلسه منتشر شده روشن نیست کسب وکار کم ریسک و پرریسک و با ریسک 

متوسط شامل چه مشاغلی هستند.
 روحانی در جلسه روز یکشنبه بر نبود هیچ اختالفی در ستاد و نظام برای مواجهه 
با کرونا تأکید کرد. وی در این نشســت گفت همــه ارکان نظام در مبارزه با کرونا 
هماهنگ هستند و هیچ اختالف نظری ندارند. هرچند روحانی می گوید میان ارکان 
ستاد کرونا اختالفی نیست ولی نامه نگاری های چندین باره وزیر بهداشت این مسئله 
را تأیید نمی کند. حال باید دید در روزهای آینده ستاد مقابله با کرونا و رئیس جمهور 

چه تصمیمی خواهند گرفت و شرایط مبتالیان به کرونا چگونه خواهد بود. 

تحوالت عراق و دعوای 
سیاسی ها و نظامی های آمریکا

دوئل برای تصدی پست نخست وزیری عراق 
به روزهای اوج خود می رسد. گروه های حامی 
مقاومت و گروه های طرفدار ایاالت متحده هر 
کدام بر سر گزینه های مدنظر خود در چالشی 
جدی هستند. در میانه این رقابت جدی، سخن 
از عملیات نظامی آمریکا علیه کتائب حزب اهلل 
به میان آمده است. این گروه که جزئی از حدود 
40 گروه تشکیل دهنده حشدالشعبی یا بسیج 
مردمی عراق است، نقشی قابل توجه در مقابله 
با تروریســم داعش ایفا کرده است. حال چه 
شده است که ایاالت متحده در این برهه لب به 

تهدید علیه کتائب باز کرده است؟
آمریکا در طول دو هفته اخیر تحرکات نظامی 
قابل توجهــی در عراق داشــته و پایگاه های 
الحبانیه، القائم، القیاره، K1 و التقدم را به ارتش 
این کشــور تحویل داده و نیروهای خود را در 
پایگاه های اربیل و عین االســد تجمیع کرده  
است. آمریکایی ها همچنین برای کاهش سطح 
آســیب پذیری در مقابل حمالت راکتی –که 
هم در تولید و شلیک ساده هستند و هم قابل 
رهگیری توسط سامانه های موشکی پدافندی 
 C-RAM نیستند- تعدادی سامانه پاتریوت و
نیز در آن مســتقر کرده انــد. این تحرکات و 
رزمایش های مشترک با امارات متحده عربی و 
رژیم صهیونیستی، آن هم همزمان با تحوالت 
سیاسی تعیین نخســت وزیر در عراق در واقع 
به منظــور حمایت از نامزد مدنظر خود تلقی 
می شود؛ نامزدی که گروه های مقاومت در این 
کشور او را به عنوان نامزد سرویس جاسوسی 
ایاالت متحده معرفی کرده انــد. آمریکا با این 
تحرکات نظامی این پیام را به محور مقاومت 
می رساند که اگر نامزد مد نظرش انتخاب نشود، 
ممکن است این طیف با موج هایی از حمله های 
نظامی مواجه شوند؛ اما این حمله ها احتماالً چه 

زمانی انجام خواهند شد؟
نشــانه ها و گزارش ها حاکی از آن اســت که 
میان طیف های سیاســی - امنیتی از یک سو 
و طیف نظامی در ســمت دیگر در کاخ سفید 
در زمینه مقابله با گروه های مقاومت در عراق 
اتفاق نظر وجود ندارد. طیف سیاسی - امنیتی 
متشکل از مایک پمپئو، وزیر خارجه و رابرت 
اوبراین، مشاور امنیت ملی ترامپ موافق تشدید 
تنش و ارتقای تهدیدهای معتبر نظامی علیه 
حشدالشــعبی بوده و در جناح مقابل، مارک 
اسپر؛ وزیر دفاع، ژنرال مارک میلی؛ رئیس ستاد 
مشترک ارتش و همچنین ژنرال روبرت وایت؛ 
فرمانده نیروهــای آمریکایی در عراق در زمره 
مخالفان این رویکرد قرار دارند. نظامی ها نگران 
افزایش سطح درگیری ها و کشیده شدن این 
کشور به ورطه درگیری نظامی با ایران هستند؛ 
مسئله ای که به عنوان حوزه اجتنابی دو طرف 
در نظر گرفته می شــود. این اختالف نظر در 
پرونده ترور سردار سلیمانی نیز وجود داشته 
که ترامپ درنهایت نظر پمپئو را  پســندید و 

عواقب آن را نیز چشید.
در مجمــوع به نظر می رســد اختالف میان 
سیاســی ها و نظامی های کاخ سفید کماکان 
برقرار اســت و تا زمانی کــه این اختالف نظر 
در کاخ ســفید تداوم یابد، حمله ای به مواضع 
مقاومت صــورت نخواهد گرفــت. گروه های 
مقاومت نیز منفعل ننشســته و به شیوه های 
مختلف از بیانیه رســمی تا ارسال فیلم های 
پهپادی تالش داشته اند حریف این تهدید را 
معتبر بداند که هرگونه عملیات نظامی علیه 
جزئی از مقاومــت در عراق، محدود به همان 

جزء باقی نخواهد ماند.

صدای مردم   

اخبار کوتاه بین الملل

شماره پیامک: 30004567

مجلس یازدهم، 
مجلسی است که 
یکی از انتظارات 
جدی از آن در 
بحث جهش تولید 
است و باید یک 
بازنگری درباره 
قوانین دست و 
پاگیر مرتبط با 
تولید و دیگر 
قوانین داشته باشد
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 بین الملل/ مهــدی خالدی   مخالفت با 
اقدام هــا و مداخالت مقام های کاخ ســفید 
در امــور داخلی عراق هر روز بیشــتر و رنگ 
و بوی جدی تری به خــود می گیرد. به رغم 
اعتراض هــای صــورت گرفته، اشــغالگران 
آمریکایی در طول 17 ســال گذشته نه تنها 
خاک عراق را ترک نکرده اند بلکه به بهانه های 
مختلف و از جمله مقابله با داعش - گروهک 
تروریســتی که به اذعان مقام های واشنگتن 
ســاخته خود آمریکایی هاســت - سعی در 
بســط نفوذ خود در این کشــور داشته اند. با 
این حال در چند ماه گذشــته بر خالف میل 
و تصور مقام های واشنگتن، تحوالت میدانی 
صفحه شــطرنج عراق به ضرر آن ها در حال 
رقم خوردن است. محاســبه اشتباه و اقدام 
جنون آمیز دولــت ترامپ در هدف قرار دادن 
سپهبد حاج قاســم ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس هم آخرین میخ را بر تابوت حضور 
آمریکایی ها در عراق کوبیده و این کشــور را 
برای خروج از عراق بیش از پیش زیر فشــار 

قرار داده است.
 در آخریــن مورد، گروه هــای مقاومت عراق 
با صدور بیانیه ای شــدیداللحن بــار دیگر بر 
ضرورت اخراج اشغالگران از خاک کشورشان 
تأکید کردند. حال به نظر می رسد مردم عراق 
که از پس از اشغال این کشور رنگ آرامش به 
خود ندیده و همواره درگیر آشوب های داخلی 
و درگیری با تروریســت های تحمیلی آمریکا 
بوده اند، بر تصمیم خود در اخراج نظامیان این 
کشور مصمم هستند. همین مسئله ما را بر آن 
داشت در گفت وگو با سید هادی سید افقهی، 
تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه، تحوالت عراق 
و سناریوی پیش روی مقاومت در این کشور 

برای مقابله با آمریکایی ها را به بحث بگذاریم.

 بیانیه هشت گروه مقاومت از آغاز یک 
فرایند جدید در مقابله عملی با اشغالگران 
آمریکایی در صحنه عراق حکایت دارد. 
آیا می توانیم این بیانیه را نقشه راه آینده 

مقاومت اسالمی در عراق بنامیم؟ 
بله؛ کامــاًل قابل پیش بینی بــود که پس از 
حماقت آمریکا در ترور حاج قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و ابوالمهدی المهندس، نایب رئیس 
حشدالشــعبی و تنی چند از همراهان آن ها، 
گروه های مقاومت عراق بیکار ننشســته و در 
مقام پاســخ به این جنایت برآیند. این اقدام 
نقض حاکمیت عراق و یک تجاوز آشکار و زیر 
پا گذاشتن تمام پروتکل های جهانی و حتی 
نقــض توافق همکاری هــای راهبردی میان 
عراق و آمریکاســت که در سال ۲011 بسته 

شــده بود. بنابراین چنین جنایتی پاسخ در 
همان حد را طلب می کند. تاکنون گروه های 
مقاومت حمله هــای محدود راکتی به برخی 
پایگاه های آمریکایی داشته اند اما همان گونه 
که خود آن ها ذکر کرده اند پاســخ اصلی به 
جنایــت آمریکا هنوز عملیاتی نشــده؛ یک 
پاسخ مشابه با حجم این عملیات تروریستی. 
این نیازمند یک نقشه راه و وجود هماهنگی 
کامل میان جریان مقاومت است که در نهایت 
همان گونه که رهبر معظم انقالب اســالمی 
فرموده اند تا رسیدن به نقطه نهایی که همان 
اخراج آمریکایی هــا از کل منطقه خاورمیانه 

است، ادامه پیدا خواهد کرد.

 عراقی ها تاکنون دو گام )تصویب طرح 
اخراج نظامیــان آمریکایی در مجلس 
اشغالگران(  ضد  میلیونی  راهپیمایی  و 
را برداشته اند. آیا می توان این بیانیه را 
گام دیگر و به عبارت دیگر آغاز مقابله 

میدانی با اشغالگران بدانیم؟
این دو اقدام بســیار ارزشــمند بود. پس از 
تصویب طــرح اخــراج آمریکایی ها هرگونه 
حضور نظامیان این کشور در عراق غیرقانونی 
بوده و اشــغالگری محســوب می شــود که 
می تواند با واکنش مردم مواجه شــود. اکنون 
بر اســاس برخی آمار 17 هزار نظامی ایاالت 
متحده )صرف نظــر از دیگر نیروهای غربی( 
در عراق حاضر هســتند که بر اســاس این 
مصوبــه مجبور بــه ترک خاک این کشــور 
هستند. برگزاری راهپیمایی میلیونی هم بعد 
مردمی مخالفت با حضور اشغالگران را آشکار 

کــرد. در کنار این دو، حــال اعالم نیروهای 
مقاومت برای مقابله با آمریکا آیتم دیگر الزم 
یعنی قوه قهریه را فراهــم می آورد. اما چند 
شــرط دیگر الزم است تا این فرایند تکمیل 
شود. نخســت بحث همگرایی کامل مردم و 
همچنین شکل گیری هم افزایی و اتحاد کامل 
میان جریان های شیعی است. اکنون کردها و 
برخی جریان های سیاسی اهل سنت از تداوم 
حضــور آمریکا در عراق حمایت می کنند. در 
میان فراکسیون های مختلف شیعه در مجلس 
عراق هم بر سر معرفی نخست وزیر اختالف 
وجود دارد. همه این مسائل بهانه را به آمریکا 
برای تداوم مداخله در تحوالت عراق می دهد. 
اما موضوع مهم تر موضع مرجعیت عالی قدر 
شیعیان در نجف است. یعنی اگر نزاعی میان 
گروه های مقاومت و اشغالگران روی داد آن ها 
باید بی پرده موضع و خط خود در حمایت از 
مقاومــت را اعالم و به مردم دلگرمی دهند تا 

فرایند اخراج کامل شود.

 آمریکا تاکنون به خواست مردم عراق 
برای خروج از این کشــور توجه نکرده 
است. در شــرایط کنونی که این کشور 
خود با بحران کرونا دســت و پنجه نرم 
می کند واکنش واشنگتن به این مطالبه 

چه خواهد بود؟
ایــاالت متحده در چنــد روز اخیر تحرکات 
مشکوکی از جمله جابه جایی نظامیانشان در 
عراق را داشته که این اقدام ها سؤاالت بسیاری 
ایجــاد کرده اســت. برخی ایــن جابه جایی 
نیروها را در راســتای انجام کودتا و یا حتی 

احتمال حمله به پایگاه های حشدالشــعبی 
تعبیر کرده اند. اما واقعیت آن است که انجام 
کودتای طراحی شده توسط آمریکا در عراق 
محتمل نیســت، چراکه از یک سو واشنگتن 
با بحران گســترده کرونا دســت به گریبان 
اســت و هرگونه ماجراجویی خارجی ترامپ 
می تواند به فروپاشی اجماع داخلی در ایاالت 
متحده بینجامد و از سوی دیگر حشدالشعبی 
بــه عنوان نیروی قانونــی و مردمی با تجربه 
جنگ میدانی با تروریست های داعش اکنون 
به قدری توانایــی دارد که بتواند هر کودتای 
خارجی را سرکوب و در نطفه خفه کند. پس 
به نظر می رسد تحرکات نیروهای آمریکایی 
در تخلیــه چنــد پایگاه کوچک و اســتقرار 
آن ها در دو پایگاه مهم و بزرگ عین االســد 
در االنبار و حریــر در اربیل به علت ترس از 
واکنش نیروهــای مقاومت صــورت گرفته 
است. گروه های مقاومت پیش از این مهلتی 
ســه ماهه به دولت عادل عبدالمهدی برای 
اخراج نظامیــان آمریکایی داده بودند. اکنون 
این مهلت به پایان رســیده و همین مسئله 
نگرانــی مقام هــای کاخ ســفید از احتمال 
افزایش عملیات های انتقام جویانه مقاومت را 
بیشتر کرده است. این واقعیات میدانی است 
اما هنوز تصمیم دولت آمریکا برای خروج از 
عراق مشخص نیســت. با توجه به اظهارات 
اخیر مقام های این کشور و همچنین تحرکات 
میدانــی نظامیان آمریکایــی، تبعیت از این 
خواســته بعید به نظر می رسد؛ رویکردی که 
تقابــل مقاومت و اشــغالگران در عراق را در 
روزهای آینده بیشتر و محتمل تر خواهد کرد.
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یادداشت روز

 سجاد علیزاده

هشدار هنری کیسینجر: 
لیبرالیسم در آستانه فروپاشی است

قدس: گویا اوضاع در غرب آنچنان بحرانی شده که حتی صدای هنری کیسینجر هم 
درآمده و نسبت به آینده جهان در قبال ویروس کرونا هشدار داده است. او در یادداشتی 
در وال استریت ژورنال، بدون اشاره به بیش از ۳00هزار نفر مبتال در آمریکا، ادعا کرده 
کاخ سفید عملکرد مثبتی داشته و از مقام های ایاالت متحده خواسته فوراً برای یافتن 

راهی برای ترمیم اقتصاد جهانی و حفاظت از »نظام جهانی لیبرال« اقدام کنند.
این در حالی اســت که مقام های غربی معتقدند هنوز هفته های بدتر در راه است و این 
همه چیز نیست. کیسینجر هشدار داده است ویروس کرونا می تواند تخریبی جهانی در 
زمینه اقتصاد را به دنبال داشته باشد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، تا چندین 
نســل ادامه یابد. در یادداشت او آمده است: وقتی همه گیری کووید 19 به پایان برسد، 
بسیاری از نهادهای کشورها، شکست خورده تصور می شوند. اینکه این قضاوت منصفانه 
است یا خیر محل بحث نیست. واقعیت این است که جهان پس از ویروس کرونا هرگز 

مثل قبل نخواهد بود.

روز سیاه عربستان در یمن
ایسنا: جنبش انصاراهلل یمن از کشته و زخمی شدن بیش از 80 تن از نیروهای ائتالف 

متجاوز عربی در جریان پیشروی در استان مأرب خبر داد.
طبق گزارش این خبرگزاری، نیروهای انصاراهلل و گروه های وابســته به آن توانســتند 
پیشــروی گسترده نیروهای ائتالف ســعودی ضد یمن به سمت کوه کوفل در منطقه 
صراوح واقع در استان مأرب را دفع کنند و در این درگیری ها بیش از 80 تن از نیروهای 
این ائتالف متجاوز کشته و زخمی شدند که از جمله کشته ها حمید المسوری، فرمانده 
لشکر ۳10 و رئیس این عملیات و خالد الجماعی، فرمانده لشکر 7۲ ائتالف عربی بودند.

دستگیری رهبر داعش افغانستان
بی بی سی: اداره امنیت ملی افغانستان با انتشار اطالعیه ای ادعا کرد اسلم فاروقی، رهبر 
شاخه خراسان داعش را همراه با 19 عضو این گروه در جنوب افغانستان دستگیر کرده 
است. گروه موسوم به شاخه خراسان داعش مسئولیت خونین بار ترین حمالت اخیر در 
کابل را برعهده گرفته است. در حمله هفته گذشته در کابل که داعش شاخه خراسان 
مسئولیت آن را بر عهده گرفت، یک بمب گذار انتحاری وارد عبادتگاه اقلیت سیک ها در 

کابل شد و دست کم ۲6 نفر را کشت و هشت نفر دیگر زخمی شدند.
در اطالعیه امنیت ملی آمده »اسلم فاروقی در اعترافات اولیه خود از ارتباطات گسترده 

سازمان های اطالعاتی منطقه ای با گروه داعش شاخه خراسان پرده برداشته است«.
امنیت ملی افغانســتان می گوید فاروقی روابط تنگاتنگی با گروه لشکر طیبه و شبکه  
حقانی نیز داشت که این ارتباطات اکنون در سطوح مختلف گروه داعش شاخه خراسان 

گسترش یافته است.

صهیونیست ها استاندار قدس را هم دستگیر کردند
در  صهیونیســتی  رژیم  نظامیــان  فارس: 
یورش های روز گذشــته خود به شهر قدس 
استاندار آن را به همراه دبیرکل جنبش فتح 

در این منطقه بازداشت کردند.
»عدنان غیث« اســتاندار قدس در شــهرک 

»سلوان« در قدس شرقی بازداشت شد.
آن ها همچنــان با یورش به منزل »شــادی 
مطور« دبیرکل جنبش فتح در منطقه قدس- در »بیت حنینا« واقع در شــمال قدس- 
وی را دســتگیر کردند. در ادامه این گزارش آمده، رژیم صهیونیستی سه تیم را که در 
حال ضدعفونی کردن معابر در سلوان، الصوانه و بخش قدیمی قدس بوده اند، بازداشت و 

ابزارهای آن ها را مصادره کرده است.
براســاس آمار سازمان ملل در دو هفته گذشته خشونت ها علیه فلسطینی ها در اراضی 
اشغالی 78درصد بیشتر شده است. همچنین در این مدت 64 فلسطینی بازداشت شده اند 

که بیش از 10 نفر آن ها زیر سن قانونی  هستند.

  وزارت کشور با تأکید بر اینکه تشکیل هیچ 
اســتان جدیدی در دستور کار دولت و وزارت 
کشور نیست، اعالم کرد: منتشرکنندگان ادعای 
کذب پیگیری تشــکیل اســتان جدید تحت 

پیگرد قرار می گیرند.
 احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس درباره زمــان رأی گیری در مورد وزیر 
پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار کرد: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده قرار است چهارشنبه 
هفته جــاری )۲0 فروردین( رأی گیری درباره 

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی انجام شود.
 رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس، در 
تماسی تلفنی با علی اکبر والیتی، مشاور مقام 
معظم رهبری در امور بین الملل، با تبریک سال 
جدید و ابراز همدلی و همبستگی با ملت بزرگ 
ایران در مبارزه با شیوع کرونا، ضمن احوالپرسی 
و آگاهی از وضعیت سالمتی والیتی، از بهبودی 

کامل وی ابراز خرسندی کرد.
  معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: 
بیماری کرونا نباید دســتمایه ای برای تسویه 
حساب های سیاســی قرار گیرد و همه باید از 
انسجام، وحدت و وفاق اجتماعی که در شرایط 
کنونی به وجود آمده مراقبت کنیم و این سرمایه 
ارزشمند را از بین نبریم. حسینعلی امیری شنبه 
در نشست ویدئوکنفرانس با استاندار و اعضای 
ســتاد مدیریت و پیشــگیری کرونا در استان 
کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: شرایط کنونی 
وقت تخطئه، تهدید و متهم کردن همدیگر و 
پاسخگویی های سیاسی و قضایی نیست و این 
مسائل نه تنها مشکلی را حل نخواهند کرد بلکه 

بر مشکالت نیز اضافه می کنند.

بدون تیتر



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

تولید و پخش 6 نماهنگ در تعطیالت نوروز    آستان: 6 نماهنگ با محوریت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در تعطیالت نوروز 99 منتشر شد.
محمدعلی چمی گوی، مدیر عامل این مؤسسه با اعالم این خبر افزود: این نماهنگ ها با بهره گیری از ظرفیت گروه های سرود نوجوان و جوان همکار با واحد آوای رضوان زیر نظر مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی تولید شده بود که در این روزهای مقابله با بیماری کرونا در کشور در مناسبت های مختلف فروردین 99 در فضای مجازی منتشر و یا از شبکه های ملی سیما پخش شد و مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی:

مسافت مکانی ما را از امام هشتمj  دور نمی کند
والمسلمین  حجت االســام  آستان: 
محمدکاظم راشــد یزدی با اشــاره به 
اینکه در زیارت امامان معصوم)ع( قرب 
و بعد اهمیت نــدارد، گفت: اگر مقام و 
جایــگاه ائمه اطهار)ع( را بشناســیم و 
مفهوم زیارت را درک کنیم می فهمیم 
که زیارت منحصــر به حضور مادی در 

حرم مطهر امام رضا)ع( و دیگر امامان معصوم)ع( نیست و از هر جا که هستیم 
می توانیم امام را زیارت کنیم.این کارشــناس دینی با بیان اینکه بندگان صالح 
خداونــد بر اثر اطاعــت و عبادت پروردگار به قرب الهی رســیده  و حیاً و میتاً 
می توانند ما را به خدا نزدیک کنند، تصریح کرد: نقش زیارت این است که ما نزد 
قبر بنده ای از بندگان صالح خدا می رویم که عالی ترین درجه این بندگان، انبیای 
الهی و ائمه اطهار)ع( هستند و به آن ها سام می دهیم  و حاجاتمان را به وسیله 

آن ها از خدا می خواهیم.
حجت االسام والمسلمین راشــد یزدی معنای زیارت را مودت به اهل بیت)ع( 
دانست و افزود: مودت غیر از محبت اســت. قرآن می گوید: ُقل اَلّ أَْسأَلُُکْم َعلَْیِه 
َة فِی الُْقْربَی. منظور از القربی اهل بیت پیامبر)ص( هستند. مودت  أَْجًرا إاَِلّ الَْمَوَدّ
یک رفاقت تنگاتنگ اســت.وی اضافه کرد: ما نســبت به امام رضا)ع( و ســایر 
ائمه)ع( مودت داریم این مــودت ما را به معصومین)ع( نزدیک می کند و چون 
ائمه اطهار)ع( بندگان صالح الهی هستند و به درجه باالیی از قرب الهی ارتقا پیدا 
کرده اند، خدا را به حق آن بزرگواران قســم می دهیم که حوائجمان را برآورده و 

گناهانمان را بیامرزد.
حجت االســام والمسلمین راشد یزدی با بیان اینکه در زیارت نامه های معتبری 
چون »زیارت امین اهلل« مفاهیم ارزشمند و واالیی نهفته است، خاطرنشان کرد: در 
این زیارت ها ابتدا به امام توجه و عرض ادب می کنیم  و بعد دعا کرده و ایشــان 
را شفیع و نایب خود قرار می دهیم.این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه امام 
معصوم در واقع امام زنده هستند و از حاالت شیعیان خود آگاهند، اظهار کرد: اگر 
شرایط برای تشرف به حرم مطهر امام معصوم)ع( فراهم باشد، از نزدیک دیده بر 
آستان امام می نهیم و اظهار ادب و ارادت می کنیم، ولی اگر به دلیل دوری راه یا 
مشکات دیگر نتوانیم به حرم امام برویم از دور به وجود مبارک ایشان متوسل 
می شویم و از ایشان کسب فیض می کنیم.حجت االسام والمسلمین راشد یزدی 
تأکید کرد: در شرایط فعلی که به دلیل شیوع بیماری کرونا و با صاحدید پزشکان 
و علما، برای حفظ جان و ســامتی مردم، درهای حرم مطهر امام هشــتم)ع( 
بســته شده و تشرف به حرم امام رضا)ع( میسر نیست، باید از دور دل ها را روانه 
این آســتان ملکوتی کرد، این دوری و مسافت مکانی ما را از امام هشتم)ع( دور 
نمی کند. وی با اشــاره به اینکه حتی در حالت عادی هم هنگام تشرف به حرم 
نباید ســبب ناراحتی دیگر زائران شویم و نزدیکی به ضریح امام ضرورتی ندارد، 
خاطرنشــان کرد: ما رفتار درست را در زیارت علمای بزرگ هم هنگام تشرف به 
حرم می بینیم؛ چنانکه یکی از بستگان مرحوم بهاء الدینی )رضوان اهلل علیه( نقل 
می کرد که گاهی در خدمت آیت اهلل از قم به ســمت مشهد حرکت می کردیم و 
از راه مســجد گوهرشاد به حرم می رفتیم. هر زمان که  دور مضجع امام رضا)ع( 
جمعیت بود ایشان کنار حوض مسجد گوهرشاد که درست مقابل روی حضرت 

است می ایستادند و به من می گفتند: زیارت جامعه را بخوانید. 
حجت االسام والمسلمین راشــد یزدی با تأکید بر ضرورت فهم درست فلسفه 
زیــارت و چرایی آن تصریح کرد: اگر مقام و جایگاه ائمه اطهار)ع( را بشناســیم 
و مفهــوم زیارت را درک کنیم می فهمیم که زیارت منحصر به حضور مادی در 
حرم مطهر امام رضا)ع( و دیگر امامان معصوم)ع( نیست و از هر جا که هستیم 

می توانیم امام را زیارت کنیم، مفهوم عارفا بحقه همین است. 

 کارشناسان این سامانه شبانه روزی
پاسخگوی پرسش های دینی زائران هستند

 32020 تعطیل نیست
آستان: حرم مطهر رضوی اگر چه این 
روزها پذیرای زائران مشتاق نیست اما 
ســامانه 32020 حرم رضوی همچنان 
مشتاقانه به پرسش ها و شبهات دینی 

زائران، پاسخ می دهد.
معاون تبلیغات اســامی آستان قدس 
رضوی می گوید: همزمان با ایام نوروز و 

روزهای طرح فاصله گذاری اجتماعی، کارشناسان سامانه 32020 به پرسش های 
دینی، اعتقادی و شبهات عموم زائران پاسخ می دهند.حجت االسام والمسلمین 
حسین شریعتی نژاد می افزاید: کارشناسان خواهر و برادر سامانه تلفنی 32020 
در تمامی ساعات شبانه روز به پرسش های دینی، اعتقادی و شبهات عموم زائران 
پاســخ می دهند.این مقام مسئول با اشاره به شبهاتی که درباره ویروس کرونا در 
برخی از اذهان به وجود آمده است، خاطرنشان می کند: عموم افراد برای دریافت 
پاســخ های متقن و جامع در خصوص این شــبهات می توانند با این سامانه در 
ارتباط باشند.وی ادامه می دهد: افزون بر سامانه 32020 در راستای پاسخگویی 
به شبهات و ســؤاالت شــرعی مربوط به کرونا کلیپ هایی توسط کارشناسان 
پاسخگویی تدارک دیده شده که در فضای مجازی منتشر شده است که برخی از 

آن ها با استقبال خوب مخاطبان روبه رو شده است.

در روزهای فاصله گذاری اجتماعی
»ببخشید چند لحظه...« مطالعه کنید

آستان: مجموعــه کتاب های »ببخشید 
چند لحظــه...« ویــژه نــوروز 1399 و 
کاری  اجتماعی  فاصله گــذاری  روزهای 
اســت از انتشــارات زائر رضــوی که به 
همت معاونت تبلیغات اســامی آستان 
قدس رضوی منتشر شــد.این مجموعه 
چهارده گانه بــا موضوعات متنوعی مثل 

ازدواج، فضای مجازی، دروغ، عدالت، شــادی، موفقیت، تربیت فرزند و... با نگاهی به 
مبانی دینی و روایات همراه با چاشــنی طنز در دســترس مخاطبان قرار داده شده 
است.همه موضوعاتی که در این کتابچه ها آمده بر اساس بیشترین دغدغه های امروز 
مردم ایران در تماس با ســامانه های پاسخگویی به سؤاالت دینی و مراکز مشاوره از 
سوی اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی گردآوری 
و تدوین شده است.عاقه مندان و زائران بارگاه منور رضوی برای دریافت این مجموعه 
و شرکت در مسابقه کتاب خوانی انتهای کتاب ها می توانند از روش های دانلود رایگان 
از طریق مراجعه به ســایت حرم مطهر رضوي به آدرس haram.razavi.ir )بخش 
مسابقات(، دانلود رایگان از طریق مراجعه به سایت رسمي ارائه محصوالت فرهنگي 
حرم مطهر امام رضا)ع( به آدرس archive.razavi.ir، دانلود رایگان از طریق مراجعه 
 به کانال تولیدات فرهنگي حرم مطهر رضوي در تمامي پیام رسان هاي ایراني به آدرس 
razavi_tv @ و دانلود رایگان از طریق مراجعه به بخش )انتشــارات زائر رضوي( در 

نرم افزار تلفن همراه طاقچه استفاده کنند.

 راه یافتن افزون بر 200 هزار نسخه کتاب
 به سبدهای حمایتی آستان قدس رضوی

قدس: همزمان با اهدای 50 هزار بســته کمک های معیشــتی، کتاب هایی با 
موضوعات ســیره و فرهنگ رضوی، ســبک زندگی اسامی و یک عنوان کتاب 

کودک تقدیم نیازمندان شد. 
در روزهای فرخنده ماه شعبان و آغاز سال نو 50 هزار سبد خواربار به خانواده های 

نیازمند در حاشیه شهر مشهد و دیگر شهرهای استان تقدیم شد.
همچنین برای نخستین بار با همکاری معاونت امداد آستان قدس رضوی، بنیاد 
پژوهش های اسامی و روزنامه قدس با رویکرد ارتقای سطح آگاهی های معرفتی 
و بهره مندی بهینه از فرصت حضور عموم در خانه، همراه با این بسته معیشتی، 
کتاب هایی در موضوع فرهنگ و ســیره رضوی، سبک زندگی اسامی، کودک و 
نوجوان و ویژه نامه ای بهداشتی برای مقابله با کرونا تقدیم میهمانان سفره کرامت 
رضوی شد. در قالب این طرح ابتکاری، بیش از 200هزار نسخه کتاب و بروشور 
در اختیار جامعه هدف قرار گرفت که خود جلوه ای از عنایات حضرت رضا، عالم 

آل محمد)ع( است.

  قم
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.در این دیدار که 
با حضور حجت االسام تکیه ای؛ رئیس ستاد 
اعتکاف استان قم صورت گرفت، خادمیاران 
رضوی کانون شمس الشموس مصلی و کانون 
سامت، مجاهدت های مدافعان سامت را 
ارج نهاده و از همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
قم برای اجرای موفق طرح نسیم 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 

شد و از کادر اداری قدردانی به عمل آمد.

  سمنان
خادمیاران آستان قدس رضوی در استان 
سمنان با حمل پرچم متبرک امام رضا)ع(، 
به عیادت بیماران حاضر در بیمارســتان 

معتمدی شهرستان گرمسار رفتند.
این مراسم حجت االسام والمسلمین  در 
رستمیان، مدیر حوزه های علمیه و مسئول 
قرارگاه مردمــی مبارزه با کرونا اســتان 
سمنان ، به همراه جمعی از خادمان بارگاه 
رضوی با حضور در بیمارســتان معتمدی 
شهرستان گرمسار از تاش های مجاهدانه 
پزشکان، پرســتاران و تمامی جهادگران 
عرصه ســامت قدردانی و تشکر کرد.در 
ادامه محمدامین حقیقت، معاون فرهنگی 
دفتر آســتان قدس رضوی در استان نیز 
ضمن تشــکر و قدردانی از کادر پزشکی 
بیمارســتان معتمدی شهرستان گرمسار 
گفت: طرح نسیم مهر رضوی به مدت چهار 
روز با توزیع غــذای متبرک بین بیماران 
مبتا به کرونا و کادر درمان بیمارستان های 
شهرستان های سمنان ، شاهرود ، دامغان و 

گرمسار انجام شده است.

  کرمانشاه
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
گفت: خادمیاران امام هشــتم، همزمان با 
اجرای طرح نسیم مهر رضوی در سرتاسر 
کشور از مجاهدان خط مقدم مبارزه با کرونا 
در هشت بیمارستان شهرستان های استان 
کرمانشــاه تجلیل کردند.سیدمحمدجعفر 
امامیــان افــزود: در روزهــای 10 و 11 
فروردین، خادمیاران در بیمارســتان های 
امام رضا)ع(، گلســتان و فارابی شهرستان 
کرمانشــاه حضور پیدا کرده و با زمزمه نام 
علی بن موســی الرضا)ع( و توزیع تبرکات، 
عطر و هوای حریم امــن رضوی را جاری 
کردند.امامیان با اشاره به حضور خاد میاران 
در بیمارســتان های پنج شهرســتان این 
اســتان گفت: در سومین روز اجرای طرح 
که مصادف با روز جمهوری اسامی ایران 
بود، خادمیاران در شهرستان های اسام آباد 
غرب، سرپل ذهاب، سنقر، کنگاور و هرسین 
با حضور در بیمارستان ها از مجاهدان خط 
مقدم مبــارزه با ویروس منحــوس کرونا 
قدردانــی کردند. همچنین در این طرح از 
50 نفر از پزشکان، پرستاران و اعضای کادر 

درمانی استان تجلیل به عمل آمد.

  کرمان
نماینده بنیــاد کرامت رضوی در اســتان 
کرمان از توزیع بسته های غذایی و متبرکی 
امام رضا)ع( در بین بیماران و کادر درمانی 
بیمارســتان افضلی پور کرمــان خبر داد.

سیدحسین صابری گفت: این طرح در همه 
استان های کشور برای کسانی که مبتا به 
بیماری کرونا شــده اند؛ اجرا و با هماهنگی 
قبلی با مسئوالن مربوطه و رعایت توصیه های 
بهداشــتی غــذای تبرکــی و همچنین 
بســته های تبرکی حرم مطهر امام رضا)ع( 
در میان بیماران و کارکنان بیمارســتان ها 
توزیع می شود.نماینده بنیاد کرامت رضوی 
اســتان کرمان گفت: به منظور قدردانی از 
خدمات کادر درمانی و پزشــکان به عنوان 
مدافعان سامت در وقایع اخیر، بسته های 
غذایی و تبرکی را بین بیماران و کادر درمان 
بیمارستان افضلی پور کرمان توزیع کردیم. 

  اصفهان
خادمیاران  مرکــزی  کانــون  مســئول 
رضوی شهرســتان چــادگان اصفهان با 
قدردانــی از حماســه آفرینی مدافعــان 
سامت گفت: کانون مرکزی خادمیاران 
شهرســتان چــادگان به ایــن منظور، 
190پرس غــذای متبرک رضوی را بین 
بیمــاران مبتا به کرونــا و کادر درمانی 
توزیع کرد.  این شهرســتان  بیمارستان 
حســین فخرایی اظهار کرد: به منظور 
از تاش هــای بی وقفه  مدافعان  تجلیل 
ســامت و بیمــاران مبتا بــه ویروس 
شهرســتان  بوعلی  بیمارســتان  کرونا ، 
چــادگان میزبــان ویــژه  خادمیــاران 
آســتان قدس رضوی شــد.وی تصریح 
کرد: خادمیاران در این مراســم، ضمن 
متبرک  پرچم  با  همراه  مدیحه ســرایی 
پیام  موســی الرضا)ع(  علی بــن  حــرم 
سامتی را برای بیماران و کادر درمانی 
کــه در صف مقابلــه با بیمــاری کرونا 
هستند به ارمغان آوردند.مسئول کانون 
شهرســتان  رضوی  خادمیاران  مرکزی 
چــادگان متذکر شــد: غذاهای متبرک 
آســتان قدس رضوی با حفظ موازین و 
رعایت نکات بهداشتی، در بین بیماران 
مبتا بــه ویــروس کرونا توزیع شــد.

  بوشهر
آیین »نســیم مهر رضوی« در بیمارستان 
امیرالمؤمنین)ع( گناوه اســتان بوشــهر 
برگزار شــد که در این مراسم خادمیاران 
به مناسبت  رضوی، ضمن مدیحه سرایی 
اعیاد شــعبانیه، همراه بــا پرچم متبرک 
حرم علی بن موسی الرضا)ع( پیام سامتی 
را بــرای بیمــاران و کادر درمانی که در 
صــف مقابله بــا بیماری کرونا هســتند 
بــه ارمغان آوردند.مــدح حضرت علی بن 
موسی الرضا ) ع ( توسط کربایی قاسم تاوان 
یکی از خادمیاران رضــوی حال و هوای 
دیگری را به بخش ویژه بیماران کرونایی 
داد و تبرکاتی از جملــه غذای حضرتی ، 
نمک، نبــات، گاب و عطر، بین کارکنان 

و بیماران این بخش توزیع شد.

  هرمزگان
در نخســتین روز از طرح نسیم مهر رضوی، 
اسماعیل تذرو؛ مسئول دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در هرمزگان به همراه تعدادی 
از خادمان و خادمیاران اســتان با حضور در 
بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، ضمن 

مجاهدت های  از  قدردانــی 
کادر درمانــی، پزشــکان و 
پرســتاران این بیمارستان و 
تفقد از بیماران کرونا، شفای 
عاجل آنان را از خداوند متعال 
مسئلت کردند.در این مراسم، 
صلــوات خاصه آقــا علی بن 
یکی  توسط  موسی الرضا)ع( 
از خادمــان ذاکــر اهل بیت 
تاوت و در سایر بخش های 
الزم  شد.  پخش  بیمارستان 
به ذکراســت، در این مراسم 
550 پرس غذای حضرتی و 

هدایای تبرکی از سوی آستان قدس رضوی 
در بین پزشکان، پرســتاران ، کادر درمانی و 

جهادگران عرصه سامت استان توزیع شد .

  شیراز
اعضای کانون خادمیاری رضوی استان فارس با 
حضور در سه بیمارستان کانونی درگیر درمان 
بیماران مبتا به کرونا، ضمن عیادت از بیماران 
و قدردانــی از کادر درمانی، یک هزار و 200 
پرس غذای متبــرک را در این مراکز توزیع 
کردند.سردار جابر مهدیار، مسئول نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان فارس با بیان 
اینکه دراین اســتان حدود 44 بیمارســتان 
درگیر درمان بیماران مبتا به کرونا شده اند، 
افــزود: پــس از دیدار با مدیــران و کارکنان 
بیمارســتان های علی اصغر، نمازی و شهید 
چمران نسبت به توزیع غذای متبرک حضرت 
رضــا)ع( در آن هــا اقدام شــد و دیگر مراکز 
درگیر درمان کرونای استان فارس به تدریج 
در دســتور اجرای این طرح هستند.به گفته 
مهدیار، بیماران و کادر درمانی بیمارســتان  
نمازی 500 پرس، بیمارستان شهید چمران 
250 پرس و علی اصغــر 450 پرس از غذای 

متبرک ثامن الحجج)ع( بهره مند شدند. 

طرح نسیم مهر 
رضوی، با مشارکت 

ده ها نفری 
خادمیاران رضوی 
استان قم در بیش 
از 20 بیمارستان، 
نقاهتگاه و مراکز 

مدیریت و مبارزه با 
ویروس کرونا اجرا 

شده است

بــــــــرش

خادمیاران با »نسیم مهر رضوی« به بیمارستان های سراسر کشور سرکشی می کنند 

خداقوت به بیماران کرونایی و مدافعان سالمت 
 مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه 

از تولید 100 هزار تن محصول 
کشاورزی در سال گذشته خبر داد

تأمین امنیت غذایی 
آستان: مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه 
زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: 
این مجموعه با تولید سالیانه بیش از 100 
هزار تــن انواع محصول کشــاورزی نقش 

مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا می کند.
حسن جمشــیدی با اشاره به تولید ساالنه 
افزون بر 200 هزار تن انواع محصول توسط 
شرکت کشاورزی رضوی بیان کرد: کشت 
و صنعــت مزرعه نمونه به عنــوان یکی از 
زیرمجموعه های شرکت کشاورزی رضوی 
هر ساله تولید محصوالت زراعی نظیر گندم، 
جــو و کلزا، محصــوالت جالیزی همچون 
خربزه و نیز محصوالت باغی از قبیل سیب، 
هلو، شلیل، گابی و... را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به فعالیت این کشت و صنعت در 
زمینه تقویت رقابت پذیری در اقتصاد تصریح 
کرد: در این زمینه تاش شده با بهره گیری 
از دانــش و فناوری روز دنیــا، محصوالت 
جدیــدی را تولید و به بازار عرضه کنیم که 
تاکنون در چندین مورد توفیق حاصل شده 
است.مدیر کشــت و صنعت مزرعه نمونه 
ادامه داد: از جمله این موارد می توان ساخت 
باغات متراکم مدرن برای نخســتین بار در 
ایران، تولید نشــاء انواع محصوالت سبزی 
و صیفــی به روش نرســرینگ و تولید بذر 
هیبرید کلزا برای نخستین بار در کشور با 
هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی را نام برد.

وی تأکیــد کــرد: تمامی ایــن اقدام ها در 
راستای کاهش وابستگی به خارج از کشور 
در زمینــه تأمین غذا و امنیت غذایی مردم 

صورت گرفته است.

   بهره گیری از سموم بیولوژیک

جمشــیدی از تولید محصوالت در کشت 
و صنعــت مزرعــه نمونه بــا بهره گیری از 
ســموم بیولوژیک گفت و خاطرنشان کرد: 
با به کارگیری روش های مبارزه بیولوژیکی 
نظیر تله های نوری و فرمونی، ضمن تولید 
محصوالت با کیفیت باالتر و سالم تر، مصرف 
سموم به حداقل ممکن رسیده و بر تأمین 
نهاده های مورد نیاز از بازار داخلی نیز تأکید 
شده است.وی ادامه داد: همچنین با انجام 
آزمایش آنالیز خاک، نهاده های کشــاورزی 
مورد نیاز گیاه همچون کود بر اساس آنالیز و 

به مقدار نیاز گیاه مصرف می شود.
جمشــیدی افزود: عاوه بر این، اســتفاده 
حداکثــری از تولیدات ســاخت داخل در 
مواردی کــه نمونه با کیفیت داخلی وجود 
داشــته باشد، در دســتور کار این کشت و 
صنعت قرار گرفته اســت.مدیر کشــت و 
صنعت مزرعه نمونه دربــاره اقدام های این 
مجموعه در زمینه رشــد بهره وری در سال 
1398 گفت: در ایــن خصوص با توجه به 
اینکه ســنجش میزان بهره وری بر اساس 
قیمت تمام شــده حساب می شود، سامانه 
جامع کشاورزی)سماک( در سطح واحدهای 
شرکت مستقر شده است که این مهم گامی 
بزرگ در زمینه ســنجش بهــره وری این 
مجموعه و شــناخت نقاط ضعف احتمالی 

خواهد بود.

   بزرگ ترین تولیدکننده نشاء 
در شرق کشوریم

وی همچنین کشت و صنعت مزرعه نمونه 
را یکی از زیرمجموعه های شرکت کشاورزی 
رضوی دانست که توانسته در زمینه تولید 
نشاء صیفی و ســبزی، کارنامه خوبی را از 
خود بر جای بگذارد.جمشــیدی گفت: این 
کشت و صنعت که بزرگ ترین تولیدکننده 
نشاء در شرق کشــور در سال 1398 است 
توانست 30 میلیون اصله نشاء گوجه فرنگی 
را تولیــد و به بازار عرضه کنــد.وی افزود: 
حــدود 70 درصد از نشــاء تولیدی مزرعه 
نمونه به مزارعه کاران طرف قرارداد تحویل 
و 30 درصد باقیمانده نیز به ســایر کشت 
و صنعت های شرکت کشــاورزی رضوی، 
ســازمان موقوفات ملک و کشاورزان بخش 

خصوصی ارائه شده است.

 بهره گیری از بذور هیبرید
مدیر کشــت و صنعت مزرعه نمونه گفت: 
ایــن کشــت و صنعت در ســال 1398 از 
جدیدترین و به روزترین تجهیزات کاشت بذر 
استفاده کرده است که می توان به بهره گیری 
از بذور هیبرید و ارقام پرمحصول و باکیفیت 
اشاره کرد که طی آزمایش های مقایسه ارقام 
انتخاب می شوند.جمشیدی افزود: عاوه بر 
این، اســتفاده از نهاده های مرغوب و سالم، 
نظارت مداوم و مرتب کارشناسان مجرب در 
طول دوره تولید و... موجب برتری کیفیت 
نشاهای تولیدی کشت و صنعت مزرعه نمونه 
در مقایسه با سایر تولیدکنندگان شده است.

سفری مجازی به دوره قاجار
آستان: کتابخانه و موزه ملی ملک بزرگ ترین 
موقوفه فرهنگی آســتان قــدس رضوی در 
تهران ایــن روزها با توجه به تعطیلی موزه ها 
بــه منظور مقابله با شــیوع بیمــاری کرونا، 
خدمــات غیرحضــوری و مجازی خــود را 
گسترش داده اســت.این کتابخانه در تاش 
اســت تا با آشنایی دوستداران تاریخ و هنر با 
گنجینه کم نظیر این موقوفه، لحظاتی جذاب و 
متفاوت برای آنان رقم زند و دقایقی هر چند 
کوتاه فرهنگ دوستان را از حجم باالی اخبار 
مرتبــط با این ویروس خطرناک و اســترس 
ناشــی از آن دور کند. بدین منظور نمایشگاه 
مجازی »منتخب آثار هنر عصر قاجار« براساس 
گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک، از سری 
نمایشگاه های مجازی هنر اسامی- ایرانی این 
موقوفه با همکاری فرهنگسرای خانواده تهران 
به تازگی در بستر اینستاگرام منتشر شد. در 
این گزارش به بخش هایی از این نمایشــگاه 
ســری می زنیم و با گزیده ای از نفایس دوره 
قاجار موجود در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی 

ملک آشنا می شویم.

   اطالعاتی ارزنده
نمایشگاه هنر قاجار، کاربران فضای مجازی را 
از تونل زمان عبور می دهد و به دوران حکومت 
این سلسله می برد. دورانی که آغامحمدخان 
پس از درگذشــت کریم خــان زند خودش 
را به تهران می رســاند و در نهایت سلســله 
قاجار را به طور رســمی تأسیس می کند. به 
عبارتی فرهنگ دوســتان در بخش نخســت 
این نمایشــگاه مجــازی به خوانــش تاریخ 
مختصری از حکومت قاجار می نشینند. هنر 
قاجــار، نگارگری عصر قاجــار، خاندان های 
هنرمند، هنرهای نوظهور، فرش و نســاجی 
و هنر خوشنویســی در عصر قاجار، از دیگر 
قسمت های بخش نخست این نمایشگاه است. 
بی تردید آشنایی با تأثیر خاندان های متمکن 
ایرانی همچون خاندان قائــم مقام فراهانی، 
خاندان غفاری کاشانی، خاندان وصال شیرازی 
و... در حفظ و حراســت از مواریث فرهنگی 
کشور در عصر قاجار، اثر عکاسی بر نگارگری 
این دوره تاریخی، استفاده از سبک گل و بلبل 
برای تزئین جلد نسخه های خطی، قاب آینه و 

قلمدان های الکی در دوره قاجار، ورود صنعت 
چاپ و واردات گســترده کاالهای اروپایی از 
جمله نقاشی ها و آثار هنری به ایران از میانه 
عصر قاجار و بسیاری مطالب خواندنی دیگر از 

دریچه این نمایشگاه جالب توجه است.

   تصویرهایی دیدنی
گنجینه کتابخانــه و موزه ملی ملک مملو از 
آثار گوناگون؛ از اشیای موزه ای تا نسخه های 
خطی و اســناد تاریخی است. این آثار بر پایه 
ســنت حســنه وقف و اهدا در ادوار مختلف 
گذشــته گردآوری شده است چنانکه بخش 
گســترده ای از آن ها متعلق به مجموعه حاج 
حســین آقاملک بنیان گذار و واقف کتابخانه 
و موزه ملی ملک اســت. عاقه مندان در سه 
بخش  نمایشگاه مجازی هنر قاجار می توانند 
تصویرهایی از نمونه آثــار این گنجینه را در 
عصر قاجار همراه با اطاعاتی اعم از مشخصات 
و ابعاد اثر، تاریخ خلق آن، شماره ثبت اثر و نام 
واقف یا اهداکننده آن را مشاهده کنند. به طور 
مثال ُمهر ناصرالدین  شاه قاجار روی فرمان وی 

به مویدالدوله فرمانروای خراسان و سیستان 
که در سال 1311 قمری صادر شده است، از 
جمله آثار مجموعه حاج حسین ملک در این 

نمایشگاه است. 
عاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه مجازی 
منتخــب آثــار هنر عصــر قاجار مؤسســه 
کتابخانــه و مــوزه ملی ملــک می توانند به 
malek_museum_( اینستاگرام  حساب 

library( مراجعه کنند و به قلمرو نادیده های 
گنجینه نسخه های خطی و آثار تاریخی این 
مجموعه فرهنگی رفته و گوشه ای از برگ های 
زرین فرهنگ و تمدن اســامی- ایرانی را به 
تماشــا بنشینند. وب ســایت این مؤسسه به 
نشــانی www.malekmuseum.org از 
دیگر بســترهای معرفی آثار و ارائه خدمات 

غیرحضوری آن است. 
کتابخانــه و موزه ملی ملک در ســال 1316 
خورشیدی بر بارگاه ملکوتی رضوی وقف شده 
اســت و در حال حاضر این موقوفه در تهران، 
میدان امام خمینی، ســردر باغ ملی، خیابان 

ملل متحد )میدان مشق( قرار دارد.

گزارش
گذری بر نمایشگاه مجازی »منتخب آثار هنر عصر قاجار«  توسط کتابخانه و موزه ملی ملک

جهش تولید 

گفت وگو 

خبر
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 قــدس/ محمدحســین مــروج کاشــانی 
بیماران در فضای گرفته بیمارســتان، روی تخت ها دراز 
کشــیده اند. صدای سرفه های خشک، تنها صدایی است 
که سکوت ســرد بیمارستان ها را می شکند. پرستارها با 
لباس های ویژه در بخش در حال رفت و آمدند. لباس های 
دســت و پاگیر، سختی و سنگینی کارشــان را بیشتر 
کرده است. سنگینی ماسک ها و پوشش های مخصوص، 
همکامی را سخت کرده است. هوای بیمارستان دلمرده 
اســت. هم پرســتارها و هم بیماران به روزهای خوبی 

فکر می کنند که حاال دور از دســترس به نظر می رسند. 
روزهای شــاد عید و سفر و سوغاتی... .صدای بلندگو اما 
سکوت سالن بیمارســتان را می شکند. کسی با هیجان 
خبر می دهد که خادمیاران بارگاه منور رضوی دارند وارد 
بیمارستان می شوند. ولوله ای در اتاق ها می پیچد و صدای 
یارضا)ع( رضا)ع( سکوت سنگین بیمارستان را می شکند. 

پرستارها حاال همراه بیماران، راهی سفر شده اند... .
چند روزی اســت که خادمیــاران رضوی در قالب طرح 
»نسیم مهر رضوی« با حضور در بیمارستان ها از بیماران 

کرونایی و کادر درمانی، عیادت می کنند. آن ها این کار را 
قدردانی از مدافعان سامت می دانند. 

طرح نسیم مهر رضوی، با مشارکت ده ها نفری خادمیاران 
رضوی اســتان قم در بیش از 20 بیمارستان، نقاهتگاه و 
مراکز مدیریت و مبارزه با ویروس کرونا اجرا شده است. 
این طرح با تأکید تولیت آســتان قدس رضوی با هدف 
حمایت از بیماران و کادر درمانی بیمارستان های درگیر 
ویروس کرونا در 10 روز گذشــته در استان های مختلف 

کشور به اجرا درآمده است.
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کمک دولت به اصناف باید تا پایان فروردین عملیاتی شود   تسنیم/ رئیس اتاق اصناف تهران از درخواست اعطای وام بدون بهره و تعیین تکلیف کمک دولت در بخش های بیمه و مالیاتی تا پایان فروردین 
ماه در جلسه با استاندار تهران خبر داد.قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه اعالم کردیم اگر رقمی که رئیس جمهور برای جبران خسارت بخش های مختلف تعیین کرده است زمان بر باشد با مشکل روبه رو می شوند تأکید 

کرد: بنابراین هر کاری قرار است انجام شود باید تا پایان فروردین ماه تحقق یابد. همچنین در خصوص وام نیز درخواست کردیم اگر قرار است وامی پرداخت شود نیز بدون بهره باشد.

 کارگران بدون بیمه، چگونه می توانند به بیمه بیکاری
 مراجعه و ثبت نام کنند؟

فقط تأمین اجتماعی ها بیمه بیکاری می  گیرند!
 فرزانه غالمی/ پیکره نحیف جامعه کارگری کشور در ماه های اخیر آسیب پذیر تر 
از گذشــته ظاهر شــده و این بار با آمدن کرونا، سایه تعدیل و اخراج را بیشتر و 

سنگین تر از هر زمانی بر سرش احساس می کند.
این روزها بســیاری از کارفرمایان به بهانه شــیوع کرونا به آسانی دست به قلم 
می برند تا نان خانواری را آجر کنند، قراردادی را تمدید نکنند و تمام... این دست 
بــه قلم بردن اما برای کارگران اخراجی، تــازه اول راه نگرانی و ناتوانی مضاعف 
در تأمین معاش اســت؛ کارگرانی که تا قبل از اینکه شغل نیم بندشان و درآمد 
حداقلی شان را زیر چکمه های بی رحم کرونا احساس کنند، دغدغه ناهمخوانی 
دستمزد یک و نیم میلیون تومانی با هزینه های ماهانه نزدیک به 5 میلیون تومانی 
و عمیق تر شــدن روزافزون شــکاف بین دخل و خرج را داشتند و سؤال بزرگ 

ذهنشان این بود که تورم باالی 40 درصدی زندگی را کجای دلشان بگذارند!
تجربه تاریخی نشــان داده در سراســر جهان و با شیوع هر بیماری واگیرداری، 
جامعه کارگران، یکی از مشاغل آسیب پذیر در برابر این بیماری است و هر چند 
تاکنون هیچ مقام دولتی در ایران در خصوص آمار بیکار شــدگان ناشی از کرونا 
شفاف سازی نکرده اما بر اساس اظهارات برخی مقام های کارگری تا سه روز پیش 

حدود 70 هزار کارگر آسیب دیده، درخواست بیمه بیکاری کرده اند. 

چهکسانیبیمهبیکاریمیگیرند؟ 
در روزهای کرونایی کشور، بسیاری از کارفرمایان با این استدالل که توان افزایش 
حقوق را در سال جدید ندارند، عالوه بر اخراج کارگران، فریز دستمزد را پیشنهاد 
کرده اند که این پیشــنهاد از نگاه نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار، 
واهی و بی اســاس توصیف شده است  و از آن جایی که کرونا پدیده ای جهانی 

است، خواستار حمایت از کسب و کارهای آسیب پذیر هستند.
این کشمکش بین دو ضلع بازار کار در حالی است که دولت به عنوان ضلع سوم 
در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بسته حمایتی برای واحدها در 
نظر گرفته مشروط به اینکه کارگری را اخراج کنند اما بر اساس اظهارات فعاالن 
کارگری این بســته به قدری جذاب نیست که مانع از تعدیل نیرو در بسیاری از 
بنگاه ها شده باشد و اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که دریافت کنندگان بسته 

حمایتی، در ماه های بعد کارگران را اخراج نکنند! 
در همین حال و به گفته مسعود بابایی مدیر کل بیمه بیکاری وزارت تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی، بیکار شدگان در پی شیوع کرونا که مشمول قانون کار هستند 
و کارفرمایان 3 درصد حق بیمه بیکاریشان را پرداخت کرده باشند، تا پایان ماه 
آینده، معادل تا 80 درصد دستمزدشان، بیمه بیکاری دریافت می کنند و مشاغلی 
مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان که قوانین بیمه ای آن ها مشمول 

قوانین خاص است، نمی توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.  

کارفرمایانازکروناسوءاستفادهمیکنند
بیکاری روزافزون کارگران به بهانه شــیوع کرونا در حالی است که قانون کار در 
مواد متعددی از جمله 85، 92 و 104 »بهداشت کار« را تکلیف کرده و کارفرمایان 
را موظف دانســته سالمت کارگران را محترم بشمارند. بر اساس ماده 85 قانون 
کار برای صیانت نیروی انســانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورعمل هایی 
که از طریق شــورای عالی حفاظت فنی )برای تأمیــن حفاظت فنی( و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی )برای جلوگیری از بیماری های حرفه ای و 
تأمین بهداشــت کار و کارگر و محیط کار( تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، 

کارفرمایان کارگران و کارآموزان الزامی است.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشــاره به سوءاستفاده برخی 
کارفرمایان از شــیوع جهانی کرونا و اخراج کارگران می گوید: دولت باید به این 
مســئله توجه کند که کارگری که در منزل می نشیند از کجا می تواند معیشت 
خانواده خود را تأمین کند؟ درست است که دولت تدبیر بیمه بیکاری را لحاظ کرد 
اما کسانی می توانند برای ثبت نام بیمه بیکاری اقدام کنند که بیمه تأمین اجتماعی 
داشــته باشند. مسئله مهم اینجاســت که تعداد زیادی از کارگران صنفی بیمه 
تأمین اجتماعی ندارند چگونه می  توانند به بیمه بیکاری مراجعه و ثبت نام کنند؟

به گفته هادی ابوی تعداد زیادی کارگر فصلی بیکار شــده اند و  مشکل اساسی 
برای ارتزاق دارند و این در حالی اســت که دولت تأکید می کند کارمندانی که 
سرکار نیایند، حقوق خود را دارند و هر چقدر هم که سرکار نیایند حقوق ثابت 
دارند. وی ادامه می دهد: سود تولید کارخانه ها نخست باید به کارگرانش برسد؛ 
اگر می خواهیم تولید رونــق و جهش پیدا کند باید ببینیم که آیا وضع زندگی 
کارگران بهتر شده و سفره های آن ها بزرگ تر شده یا نه؟ زمانی شعار سال محقق 

می شود که اقداماتی از روی کاغذ به کار و عمل تبدیل شود. 

کارگرانمیتوانندشکایتکنندوبهکاربرگردند
حقوقدانان هم اخراج کارگران به بهانه کرونا را غیرقانونی می دانند. یک حقوقدان 
عمومی و اســتاد حقوق کار در این خصــوص می گوید: بروز کرونا را از مصادیق 
فرس ماژور )قوه قاهره خارج از اراده طرفین قرارداد( می دانم و توسل به آن را برای 
خاتمه دادن به قراردادهای کار با اســتناد به قانون کار قانونی و موجه نمی دانم. 
باید توجه داشته باشیم که قرارداد کار اگرچه قراردادی بین اشخاص خصوصی 
)کارگر و کارفرما( است، اما از قواعد حقوق خصوصی تبعیت نمی کند و تابع قواعد 
و استانداردهای خود است. از جمله این قواعد پیش بینی وضعیت »تعلیق« قرارداد 

برای تقویت امنیت شغلی کارگران است.
محمد شریف شاهی اضافه می کند: تعلیق طبق تعریف مندرج در ماده 14 قانون 
کار داللــت بر وضعیتی دارد کــه انجام تعهدات یکی از طرفین رابطه کار اعم از 
کارگر یا کارفرما بنا به جهاتی به طور موقت متوقف شود. یکی از مصادیق تعلیق بر 
اساس ماده 15 قانون کار »فرس ماژور« یا »قوه قاهره« است. بر اساس این ماده در 
موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن 
از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات 
کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا 
آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق درمی آید و البته تشخیص 

موارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بر همین اساس و به گفته این حقوقدان، اثر تعلیق این است که قرارداد کار خاتمه 
پیدا نمی کند و پس از رفع مانع )در حال حاضر کرونا( رابطه کار به حالت سابق 
بازگشته و کارگر حق دارد به کار خود بازگردد و کارفرما طبق ماده 20 قانون کار 
مکلف اســت کارگر را بپذیرد. پذیرش نکردن کارگر از جانب کارفرما بدون عذر 
موجه )تداوم مانع، حادث شــدن مانع جدید، ورشکستگی و...( در حکم اخراج 
غیر موجه بوده و کارگران می توانند با مراجعه به اداره کار )هیئت های تشخیص( 
و طرح دعوی به کار خود بازگردند. به گفته وی مصادیق تعلیق متعدد اســت و 
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس تبصره دو ماده دو قانون تأمین اجتماعی مکلف 

به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران است. 

سهمیه بنزین کارت سوخت از بین نمی رود
مهر/ سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: سهمیه ۶0 لیتر 
بنزین ماهانه برای کارت ســوخت خودروهای شخصی واریز و ذخیره آن ها نیز 
حفظ می شود.فاطمه کاهی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی 
ســوخت بنزین، طبق مصوبه هیئت وزیران هر کارت سوخت »خودرو شخصی« 
ابتدای هر ماه ۶0 لیتر بنزین با نرخ 1,500 تومان را قابل اســتفاده دارد گفت: 
این میزان بنزین سهمیه ای می تواند برای ۶ ماه قابل ذخیره باشد؛ به عبارتی در 
صورتی که یک خودرو شخصی به هیچ عنوان از بنزین سهمیه ای خود استفاده 

نکرده باشد، در پایان ۶ ماه 3۶0 لیتر بنزین دارد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی افزود: تنظیمات کارت سوخت 
خودروهای شــخصی به صورت سیستمی به این شکل طراحی شده است و در 
ماه هفتم که ۶0 لیتر بنزین سهمیه ای برای کارت سوخت خودروهای شخصی 
شارژ می شود، در صورتی که شخصی 3۶0 لیتر بنزین سهمیه ای خود در ۶ ماه را 
مصرف نکرده باشد، شامل این افزایش سهمیه بنزین نمی شود. یعنی در ماه هفتم 

نیز 3۶0 لیتر بنزین سهمیه ای دارد نه 420 لیتر.
به گفته این مقام مســئول، هر کارت سوخت خودرو شخصی می تواند تا سقف 
3۶0 لیتر بنزین سهمیه ای داشته باشد و اگر در کارت سوخت خودرو شخصی به 
طور مثال 120 یا 200 یا 170 یا هر رقمی کمتر از 3۶0 لیتر بنزین سهمیه ای 
وجود داشته باشد، تا ۶ ماه قابل ذخیره سازی بوده و سهمیه ۶0 لیتر ماهیانه تا 
سقف 3۶0 لیتر به وی تعلق می گیرد؛ بنابراین دارندگان کارت سوخت خودروهای 

شخصی، نگران سهمیه بنزین خود نباشند.

اقتصاد/ زهرا طوسی: بنگاه های امالک که به 
علت شــیوع ویروس کرونا، از هفته های پایانی 
اســفندماه به صورت خودخواســته به یک دوره 
تعطیلی با پایانی نامشخص وارد شده بودند، بعد 
از ســپری کردن ایام نــوروز که با یک قرنطینه 
اجباری همراه شده بود، حاال با تعداد محدودی 
از فایل های فروش واحدهای مسکونی در فضای 

مجازی چراغ کسب و کارشان را روشن کردند.
هرچند در سال های گذشته نیز تا پایان فروردین 
ماه، معامالت انگشت شــماری در بازار مسکن 
شــکل می گرفتند و به نوعی آغاز به کار واقعی 
این بازار به نیمه بهار موکول می شد؛ اما به مرور با 
شروع فعالیت بنگاه های امالک، از نیمه فروردین 
متقاضیان خرید یا فروش مســکن در جست و 
جوی گزینه مورد نظر بنگاه های متعددی را زیر 
پا می گذاشتند، فرضی که امسال به دلیل کرونا 

در یک حالت تعلیق قرار گرفته است.
بررســی ها نشــان داده اســت کــه قرنطینه 

خودخواسته شــهروندان برای مقابله با اپیدمی 
کرونا، مراجعه به دفاتر مشــاور امالک و تماس 
برای آگهی های فروش مسکن در فضای مجازی 
را 50درصد کم کرده اســت. اما گشت و گذاری 
در موتورهای جست و جو نشان می دهد که  ظرف 
دو سه روز اخیر فایل های اینترنتی فروش ملک 
به روز رسانی و بر تعداد آن ها افزوده شده است. 
نگاهی به قیمت واحدهای عرضه شده در فضای 
مجازی نشــان می دهد به علــت محدود بودن 
فایل های عرضه شده، بخش زیادی از واحدهای 
مسکونی به قیمت میانگین اسفندماه پیشنهاد 
شــده اند. با این حال کسی نمی داند در روزهای 
آتــی و در حالی که ویــروس کرونا در حال یکه 
تازی در کشــور اســت، قیمت ها به چه سمت 
و ســویی کشــیده خواهد شــد. کارشناسان و 
صاحبنظران حوزه مسکن در ذیل ابهامات بازار 
مسکن در شرایط کرونایی را روشن کرده اند که 

با هم می خوانیم.

قیمت خانه افزایشی خواهد بود یا کاهشی؟

بازارمسکنپشتماسککرونا کرونا، دور کاری و مزیت 
استفاده از فضای مجازی

ویــروس کرونا در چند مــاه اخیر اقتصاد 
جهانــی و تجــارت خارجی بســیاری از 
کشــورهای جهان را به چالش کشــیده 
است. با اینکه این میهمان ناخوانده تبعات 
بی شماری به اقتصادهای جهانی وارد کرد 
اما با یک نگاه خوشــبینانه می توان به باز 
کردن مســیری برای دنیــای بدون کرونا 
با اســتفاده از فضای مجازی و دور کاری 
بــه مزایای صرفه جویی هایــی که تجربه 
ایــن ویروس بود دســت یافــت و از آن 

بهره برداری کرد. 
در شیوع ویروس کرونا، با اجبار به قرنطینه 
یــا فاصله گیری فیزیکی یــاد گرفتیم که 
بدون صــرف هزینه های ســنگین رفت و 
آمد از راه دور بســیاری از کارهای خود را 
حتی آموزش به دانش آموزان و دانشجویان 
را انجام دهیم. مصرف بنزین در هفته های 
اخیــر به نصف مصرف همیشــگی کاهش 
یافتــه اســت، آلودگــی هوا که ســاالنه 
تعداد بی شماری انســان را به کام مرگ و 
تنفسی می کشاند  و  بیماری های سرطانی 
با عدم رفــت و آمد مردم و کاهش مصرف 
بنزین کاهش چشمگیری یافته و شهرهای 
بزرگ دنیا که باالترین میزان آالیندگی را 
در دهه های اخیر ثبت کرده بودند در چند 
هفته گذشــته شاهد آسمانی آبی و هوایی 

پاک بودند. 
بسیاری از اساتید در دور کاری به جای یک 
شیفت کار، دو شیفت کار می کنند، ارتباط با 
دانشجویان در فضای مجازی و کاهش رفت 
و آمدهای بین شهری دانشجویانی که رفت 
وآمدهای بین شــهری داشتند، خریدهای 
اینترنتی مردم و بســیاری از فعالیت هایی 
که مانع رفت وآمدهای بی جا و گردش های 
شــهری بود منجر به صرفــه جویی هایی 
شــده اســت کــه تــداوم آن می تواند از 
جهــات مختلفی بــه نفع اقتصاد باشــد. 
راه اندازی دولت الکترونیک عالوه بر ایجاد 
شفافیت مالی و جلوگیری از فساد اقتصادی 
منجر به ارائــه خدمات به صورت آنالین و 
دور کاری می شــود که می تواند در کاهش 
بار اقتصادی کشــور بســیار اثرگذار باشد. 
اگراین فرهنگ به عنوان یک رفتار اجتماعی 
مــورد توجه همگان قرار بگیرد و در بخش 
اداری شاهد فعال سازی دولت الکترونیک 
باشــیم بازدهــی ادارات بــه باالترین حد 
ممکن می رسد، متأسفانه بازدهی ادارات در 
خوشــبینانه ترین حالت یکی دو درصد یا 
حتی نزدیک به صفر اســت و دولت برای 
فعالیت های حضوری کارمندان هزینه های 
بســیاری صرف می کند، تــداوم فرهنگ 
دور کاری می توانــد عالوه بر کاهش رفت 
و بازگشــت چند میلیون کارمند حتی در 
سطح باالتر از کارمندان عادی و در سطح 
مدیــران صرفه جویی های قابل توجهی در 

بودجه دولت ایجاد کند.
بســیاری از نهادهــا وارگان هــا می توانند 
جلســات خود را به صورت آنالین برگزار 
کنند، اگر ســمینارها و همایش های چند 
ده میلیونی به صورت آنالین برگزار شــود 
بی گمان در کاهش هزینه های دولت شاهد 
صرفه جویی هــای قابل تأملی خواهیم بود 
واین مســئله می تواند منجــر به کاهش 
هزینه ها شــود به شــرط اینکــه دولت با 
تأمین زیر ســاخت های مورد نیاز مردم با 
گسترش خطوط ارتباطی وتقویت اینترنت 
و فضــای مجــازی امکان برخــورداری از 
اینترنت پرسرعت را برای همه کشور حتی 
روســتاهای دور افتاده ای که دانشــجویان 
برای درس خواندن بایــد برای رفت وآمد 
به شــهرهای بزرگ متحمــل هزینه های 

سنگینی شوند را در اولویت قرار دهد.
بی شــک دنیای آینــده دنیای مشــاغل 
اینترنتی اســت، اگــراز این بســتر برای 
صرفه جویی، شــفافیت اقتصادی و سرعت 
عمل بیشتر بهره مند شویم و از ظرفیت های 
آن به شکل صحیح استفاده کنیم بی گمان 
نسل جدید عملکرد بسیار سریع تر و تأثیر 
گذارتری نســبت به نســل های قبلی در 
زمینه های مختلف خواهند داشت چرا که 
نسل جدید نســل دنیای ارتباطات است. 
اگر بســترهای اینترنت برای کل کشــور 
فراهم شــود و آمــوزش و پــرورش برای 
تقویت درس دانش آموزان و دانشــجویان 
در آمــوزش مجــازی از بهترین اســاتید 
کشوری اســتفاده کند قطعاً دانش آموزان 
و دانشــجویان مناطق محروم کشور نیز از 
آموزش های برتر برخوردار می شوند، تحقق 
این موضوعات به نوعی بستر آفرینی برای 

جهش تولید به شمار می رود.

 رونق مسکن  
در گرو مشوق دولت

مهدی روان شاد نیا کارشناس بازار مسکن
ســال 1399 برای بازار مسکن بسیار ابهام 
آلود اســت؛ چراکه این بخش تحت تأثیر 
متغیرهای مثبــت و منفی قرار دارد. ادامه 
رشــد قیمت ارز می تواند منجر به افزایش 
قیمت مسکن شود. از طرف دیگر ظرفیت 
بازار سرمایه و سهام تکمیل شده و ممکن 
است بخشی از تقاضای بورس به سمت بازار 
مســکن بیاید و به شکل رشد نرخ مسکن 
بروز پیــدا کند. نقش دولــت در این بین 
تأثیر گذار اســت. دولت می بایست با ارائه 
مشوق ها و تســهیالت ارزان قیمت، حوزه 
تولید مســکن را راه بیندازد. اگر این اتفاق 
بیفتد سبب می شود اثر متغیرهای بیرونی 

بر بخش مسکن کاهش یابد.

نهایت افزایش قیمت مسکن 
معادل نرخ تورم عمومی است

سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن
مدت هاســت قیمت مسکن از تعادل عرضه 
و تقاضا خارج شــده اســت. بدین معنا که 
تقاضای مصرفی به شدت سرکوب و کم شده 
است. قیمت مسکن در تهران به حدود 14 
میلیون  تومان در هر مترمربع رسیده و ده ها 
ســال طول می کشد تا یک خانواده با درآمد 
متوســط بتواند خانه میان متــراژ در تهران 
خریدار کند. وجوهی که هم اکنون به بخش 
مسکن می آید، ناشی از سرمایه گذاری است. 
ممکن است پس از افت بازار سرمایه،  بخشی 
از منابع به بازار مسکن حرکت کند، ولی به 
معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد 
بود. نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال 

1399 معادل نرخ تورم عمومی است.

کاهش قیمت واقعی مسکن 
سرعت می  گیرد

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان
در ســال 99 با توجه بــه ناتوانی متقاضیان 
مصرفــی و واقعــی در پرداخت قیمت های 
فعلی رایج در بازار مسکن که از قدرت خرید 
و درآمد افراد و سرپرســتان خانــوار باالتر 
است، کاهش قیمت واقعی مسکن با سرعت 
بیشــتری  انجام خواهد شــد. به این معنا 
که قیمت اسمی مســکن در یک بازه ثابت 
مانده و یا بســیار کمتر از نرخ تورم عمومی 
افزایش خواهد داشــت که این امر در نهایت 
و در میان مدت سبب می شود قیمت واقعی 
مسکن به طور محسوسی کاهش پیدا کند. 
می توان این طور نتیجه گیــری کرد که در 
سال 99 قیمت واقعی مسکن کاهش می یابد، 

نه قیمت اسمی مسکن.

بازار مسکن وارد یک دوره 
رکود می شود

مهدی غالمی کارشناس مسکن
جزئیات نشان می دهند که بازار مسکن پس 
از افزایش قیمت شــدیدی که در چند سال 
اخیر  تجربه کرد احتماالً یک دوران رکود را 
در سال جاری در پیش رو داشته باشد. در این 
میان اگر می خواهیم که تبعات رکود ناشی از 
متغیرهای فعلی را به بازار تحمیل نکنیم به 
نظر می رسد که دولت باید از تولید مسکن به 
عنوان یک بخش اختصاصی در اقتصاد غفلت 
نکند و سرمایه گذاری مناسبی را در این بخش 
داشته باشــد. به عنوان مثال دولت می تواند 
واحدهای روستایی را با وام های قرض الحسنه 
به رونق نزدیک کند و از سوی دیگر اقداماتی 
را در دستور کار قرار دهد تا تولید مسکن برای 

تولیدکنندگان جذابیت داشته باشد.
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کرونا رکود بازار مسکن  

را عمیق تر کرد
ســلطان  هــادی 
کارشناس  محمدی 

اقتصاد   مسکن
رکــود را از ســه زاویه 
بررســی   می تــوان 
کرد. اول کاهش ســاخت و ســاز ها و  صدور 
پروانه  های   ســاختمانی است که بیشـــتر 
مرتبط با اقتصاددانان اســت، دوم نیز مرتبط 
با کاهش فعالیت دالالن بازار مســکن بوده و 
دست آخر نیز کاهش خرید و فروش و اجاره 
مسکن است که نشان دهنده افت تقاضاست. 
به دلیل کرونا روند ساخت و ساز ها به کندی 
پیش می رود، از سوی دیگر صدور پروانه های 
ســاختمانی نیز انجام نمی شود که به معنای 
رکود است، از سوی دیگر چون تهیه مسکن 
مستلزم این است که افراد خانه های مختلف 
را با یکدیگر مقایسه کنند و شیوع کرونا نیز 
مانع از انجام این کار اســت. از ســوی دیگر 
کرونا کسب و کار ها را تعطیل و به تبع درآمد 
افراد کاهش یافته و نمی توانند اقدام به خرید 
مسکن کنند و همین موارد سبب می شود بازار 

به رکود عمیق تری برود.

کاهش بیشتر قیمت مسکن  

باتداوم شیوع کرونا
علوی  احسن  سید   
ن  کمیســیو عضو

عمران مجلس
 با توجه به تأثیر شیوع 
کرونا ویروس بر کاهش 
معامالت مســکن، با تداوم ایــن روند،  قیمت 
مسکن کاهش بسیاری خواهد داشت. آمارهای 
ارائه شده نشان دهنده اثرگذاری مستقیم شیوع 
بیماری کرونا در حوزه اقتصادی کشور است، به 
طوری که پس از شیوع این بیماری عمالً بازار 
مســکن به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای 
اقتصادی کشور متوقف یا کم رونق شده است.
قطعاً کاهش معامالت مسکن طی یک ماه پایانی 
سال 98 در نزولی شــدن روند قیمت گذاری 
مساکن اثرگذار بوده است، به طور حتم اگر این 
روند تداوم داشته باشد، قیمت مسکن کاهش 
بسیاری خواهد داشت.از سوی دیگر در صورت 
کنترل شیوع بیماری کرونا و برگشتن بازارهای 
اقتصادی به حالت عادی، ما در سال 99 شاهد 
افزایش چشمگیر قیمت مسکن نخواهیم بود. 
احتماالً قیمت مسکن حداکثر به میزان تورم 

افزایش خواهد داشت.

افزایش قیمت مسکن 

 زیر خط تورم خواهد بود 
 حسام عقبایی، نایب 
اتحادیــه  رئیــس 

مشاوران امالک
در  مســکن  بــازار 
سال 99  ماه  فروردین 
به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد داشت، 
اما در اردیبهشــت ماه قیمت ها خود را پیدا 
خواهد کرد و در خردادماه قیمت مســکن 
به نوعی خود را به خوبی نشــان خواهد داد. 
چنانچه مهار ایــن اپیدمی به بعدتر موکول 
شود، احتمال دارد این روند به تعویق بیفتد. 
در شــرایط عادی بازار از نیمــه خرداد ماه 
گرم می شود. آنچه که مشخص است، اینکه 
افزایش قیمت در سال 99 در حد زیر خط 
تورم خواهد بود و این به معنای این است که 
اگر خط تورم 30 درصد باشد، قیمت مسکن 
بسیار پایین تر از این عدد یعنی در حدود 15 

تا 20 درصد رشد خواهد کرد.
 در بهــار نمی توان انتظار خــروج از رکود 
بازار مسکن را داشت، چراکه قیمت مسکن 
مقاومت دارد و به این زودی مقاومت آن از 

بین نخواهد رفت.

بازار مسکن 

 کم نوسان خواهد بود
صدیف بدری، عضو   
عمران  کمیســیون 

مجلس 
بازار مســکن سال 99 
را  وضعیت کم نوسانی 
خواهد داشت. با توجه به وضعیت و روند بازار، 
به نظر نمی رسد که قیمت مسکن در سال 99 
افزایش چشــمگیری داشته باشد و وضعیت 

بازار کم نوسان و باثبات خواهد خواهد بود.
 دولت برای مدیریت بازار مسکن باید برای 
نقدینگی موجود در جامعه و ســرمایه های 
خــرد و کالن در کشــور برنامه ریزی کند، 
 یکی از راهکارهای مدیریت بازار مســکن، 
افزایش تولید واحدهای مسکونی است، در 
این شــرایط اگر تقاضا بــرای خرید نیز باال 
بــرود، می توان بازار را بــا تزریق واحدهای 
جدیــد مدیریت کــرد و مانــع از افزایش 

چشمگیر قیمت مسکن شد. 
متأسفانه دولت تاکنون اقدامات قابل قبولی در 
عرصه تولید مسکن صورت نداده و اقداماتشان 
تنها منحصر به طراحی طرح ملی مسکن و 

ثبت نام از متقاضیان بوده است.

به هیچ عنوان جهش قیمت  

نخواهیم داشت
قلــی  مصطفــی   
خســروی رئیــس 
مشــاوران  اتحادیه 

امالک
اسفند  ابتدای  از  تقریباً 
ماه بازار مســکن تحت تأثیر ویــروس کرونا 
)کووید 19( قرار گرفت و متعاملین از مواجهه 
با یکدیگر امتناع کردند. تعداد معامالت مسکن 
طی اسفندماه 98 در کشور 21 درصد کاهش 
یافته اســت. این کاهش دقیقاً بر خالف رویه 
معمول ماه های پایانی هر ساله بوده است. شاید 
در شرایط کنونی خرید و فروش خودرو یا ارز 
برای مردم اهمیت چندانی نداشته باشد اما به 
هر ترتیب کسانی که خانه خود را فروخته اند 
باید ملکی را خریداری کنند. مستأجران هم 
که قراردادشان تمدید شده باید در خانه جدید 
ساکن شــوند. بنابراین ممکن است قراردادها 
به حالت تعلیــق درآید اما نیاز بــازار از بین 
نمی رود و انتظــار داریم در یکی دو ماه آینده 
بــا فروکش کردن کرونا، بــازار ملک به حالت 
نرمال برسد .به دلیل تکمیل ظرفیت قیمتی، 
به هیچ عنوان جهش قیمت نخواهیم داشت. 

فعالیت بازار مسکن متوقف  

شده است
نادری، عضو  شهاب   
اقتصادی  کمیسیون 

مجلس
در شرایط کنونی فعالیت 
بســیاری از بازارهــای 
اقتصادی از جمله بازار مسکن به دلیل شیوع 
این بیماری عمالً متوقف شــده و این مسئله 
آثار گسترده ای را به دنبال داشته است. واضح 
و مبرهن اســت وقتی مراجعه و تقاضا برای 
خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت 
رکودی قرار می گیرد، در این شــرایط قیمت 
مســکن کاهش می یابد، چون فروشندگان 
برای تبدیل خانه به ســرمایه، مشــوق های 
مالــی را ایجاد می کننــد، از جمله اینکه در 
چنین وضعیتی قیمت ها را پایین می آورند تا 
خریداران برای خرید ترغیب شــوند. با توجه 
به وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشــور، 
به نظر می رســد که این بیماری در ماه های 
ابتدایی سال در کشور وجود داشته باشد، حال 
با کم شدن تقاضا و روند نزولی قیمت مسکن، 
پیش بینی می شــود که روند کاهش قیمت 
مسکن در ســال 99 سرعت بیشتری بگیرد. 

باال رفتن قیمت فوالد واحدهای 

 نوساز  را  گران خواهد کرد
نایب  رهبــر  ایرج   
رئیــس انجمن انبوه 

سازان تهران
کردن  فروکش  از  پس 
بیماری کرونا معامالت 
مســکن افزایش پیدا می کند و قیمت فوالد 
که  در ســه ماه اخیر حدوداً دو برابر شده اثر 
خود را در واحدهای نوســاز خواهد گذاشت. 
بــه نظر من پس از فروکــش کردن بیماری 
کرونا معامالت مسکن رشــد خواهد کرد و 
به تبع آن شاهد تغییر قیمت ها خواهیم بود. 
متوسط قیمت مســکن تهران در اسفند ماه 
سال گذشته 8.7 درصد رشد کرده است. هر 
نوع نوسان قیمتی در شهر تهران تأثیر خود 
را در شــهرهای اطراف و سپس شهرستان ها 

می گذارد.
هم اکنون قیمت فوالد از حدود 4700 تومان 
در دو ســه ماه اخیر به کیلویی 9000 تومان 
افزایش پیدا کرده است. هر نوع تورمی که به 
بخش ساخت و ساز  تحمیل و موجب افزایش 
قیمت تمام شده شود، اثر خود را در آینده در 

واحدهای نوساز خواهد گذاشت. 

احتمال افزایش قیمت  

مسکن پس از پایان شیوع کرونا
حسن محتشم عضو 
انجمن  مدیره  هیئت 

انبوه سازان
اگــر ویــروس کرونــا 
گســترش پیــدا کند، 
ممکن است در کوتاه مدت شاهد اثر منفی در 
بازار مســکن باشیم اما قطعاً پس از آن نرخ ها 
باال خواهد رفت. چون دو نوع تقاضا همواره در 
بخش مســکن وجود دارد که یکی مصرفی و 
دیگری سرمایه ای است. در بخش مصرفی به 
دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا پایین آمده اما 
تقاضای سرمایه ای کماکان وجود دارد. علتش 
هم این نیست که سرمایه گذاران می خواهند از 
طریق مسکن سود ببرند، بلکه بیشتر به دنبال 
حفظ ارزش پول در شرایط تورمی هستند. از 
طرفی دو عامل زمین و مصالح ساختمانی سبب 
افزایش قیمت ها می شود و در کالنشهرها نیز با 
کمبود زمین مواجهیم. مادامی که شاهد تورم 
در همه بخش ها از جمله مصالح ســاختمانی 
باشیم رشد قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است. 
پس قیمت مسکن تنها زمانی کنترل می شود 
که شرایط کلی اقتصاد کشور بهبود پیدا کند.
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 ورود دانش آموزان نخبه به فرایند تألیف کتاب های درســی  ایســنا: حجت االســام والمسلمین علی ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آموزش و پرورش بر بهره بردن 
و اســتفاده از دانش آموزان نخبه برای ســاماندهی و تألیف کتاب های درســی تأکید کرد. وی خاطر نشــان کرد: باید دانش آموزان را در ســازماندهی محتوا و اولویت ها دخیل کرده و از آن ها استفاده کنیم؛ به ویژه 

دانش آموزان نخبه و فعال در تشکل های دانش آموزی مانند اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان، بسیج دانش آموزی یا سازمان دانش آموزی که از تأمل عمیق تری برخوردارند.

چالش های آموزش از راه  دور در اروپا
ایرنا: در پی افزایش آمار جهانی ابتال به 
ویروس کرونا و اعمال مقررات قرنطینه 
در منزل و منع رفت و آمد در بیشــتر 
کشورهای اروپایی، وزیران و مسئوالن 
آمــوزش دانش آموزان و دانشــجویان 
بــرای جلوگیری از تعطیلــی آموزش، 
تدریس شــیوه های نویــن و مجازی و 

برگزاری امتحانات آنالین در سطحی گسترده را آغاز کردند اما همزمان با اجرا با 
چالش هایی مواجه شده اند.

ایــن تصمیم و روند اجرای آن با انتقادها و اســتقبال ها مواجه شــده و به ویژه 
دانش آموزان مقطع آخر دوره متوسطه که نمرات آن ها در فرایند پذیرش دانشگاه 

نقش تعیین کننده ای دارد، چندان دل خوشی از این سیاست ندارند.
در این گزارش به بررسی چالش ها و انتقادها از روند اجرای آموزش مجازی و از 

راه دور در کشورها پرداخته شده است.
بر اساس نظام آموزشی انگلیس، دانش آموزان پایه ۱۳ دوره متوسطه فرم ثبت نام 
دانشگاه را در ابتدای سال تکمیل و ارسال کرده و در صورت احراز شرایط دانشگاه 

و کسب نمرات قبولی پذیرش می شوند.
این مســئله از آن رو برای دانش آموزانی که برای دانشــگاه های معتبر تقاضای 
تحصیل کرده اند حائز اهمیت است که برای ورود باید نمرات باالیی را کسب کنند.

تایمز گزارش داد که دولت برای دانش آموزانی که از نمرات خود رضایت ندارند این 
امکان را در نظر گرفته که به محض بازگشایی مدارس در امتحانات شرکت کنند، 
با این حال مقام های وزارت آموزش انگلیس امیدوارند تعداد کمی از دانش آموزان 

خواستار تعیین نمرات خود بر اساس نتیجه امتحانات شوند.
در همین پیوند، برخی دانشــگاه های انگلیس دست به ابتکارات تازه ای زده و در 

تالش هستند تا امتحانات دانشجویان را به صورت آنالین برگزار کنند.
گاردین گزارش داد که دانشگاه ایمپریال کالج لندن برای نخستین بار در تاریخ 
دانشگاه های سراســر جهان، امتحانات دانشجویان سال آخر علوم پزشکی را به 
صورت مجازی برگزار کرد؛ در این امتحان دانشــجویان در ســه ساعت فرصت 
داشتند تا با پاسخ به ۱۵۰ پرسش پزشکی، درجه معلومات خود را درباره تشخیص 

وضعیت یک بیمار با اطالعات پزشکی ارائه شده، محک بزنند.
بر اســاس این گزارش،  دانشگاه های آکسفورد، ادینبرو، بریستول و یوسی ال نیز 
درصدد برگزاری امتحانات به صورت آنالین هستند. با وجود این برخی دانشجویان 
پیشنهاد کرده اند که نمرات آن ها براساس حدس و گمان استادان ثبت شده و یا 

پس از بازگشایی دانشگاه ها در امتحان شرکت کنند.
وضعیت در سایرکشورهای اروپایی نیز کمابیش یکسان است و وزیران و مسئوالن 
آموزش را به اســتفاده از ابزارهای مجازی برای تدریس و آزمون از راه دور سوق 

داده  است.
اتحادیه اروپا در این زمینه صفحه ای اختصاصی برای آموزگاران، دانش آموزان و به  
طور کلی دانش پژوهان تعبیه کرده که در آن مجموعه ای از نرم افزارهای مجازی و 

مواد آموزشی برای استفاده عموم در نظر گرفته شده است.
با این حال اصلی ترین چالش کشــورها در اجرای طرح آموزش مجازی و از راه 
دور برای دانش آموزانی اســت که یا فاقد رایانه و یا از ســرعت اینترنت مطلوبی 

برخوردار نیستند.
لیزی ویتنر، آموزگار ایتالیایی در یادداشتی برای نشریه گاردین با اشاره به اینکه در 
یک واحد آپارتمانی ۴۰ متری ساکن است نوشت: برای ضبط برنامه های آموزشی 
و ارتباط با دانش آموزان به ناچار اتاق نشیمن را به استودیو و آشپزخانه  را به اتاق 

کار تبدیل کرده است.

پیشنهاد نمایندگان مجلس:
کنکور 99 را برگزار نکنید

جامعه: مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 
برگزار نشدن کنکور سراسری دانشگاه ها 

را در سال 99 داده است.
نمایندگان مجلس می گویند با توجه به 
شیوع کرونا در کشور کنکور سراسری 99 
نباید برگزار شود و جذب دانشجو براساس 

سوابق تحصیلی باشد.
میرحمایت میرزاده، ســخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس دیروز در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات این پیشنهاد گفت: من تنها یک 
قانون را یادآور شدم. این قانون درباره کنکور است که مصوب مجلس بوده و قابلیت 
اجرایی دارد. آنچه اکنون اهمیت دارد سالمت جوانان است. هیچ آزمونی مهم تر از جان 

فرزندان ما نیست و قرار نیست که یک آزمونی، چون سال ها برگزار شده تغییر نکند.
وی می گوید: در بسیاری از کشور های جهان در شرایط عادی هم کنکور اجرا نمی شود. 
کنکوری که سرنوشت کشور و آینده سازان کشور را با دو ساعت و چهار سؤال تست 
مشــخص کند در بسیاری از کشور ها وجود ندارد. او همچنین می پرسد: یعنی هنوز 
وقت آن نرسیده که کنکور را عوض کنیم؟ آیا در دو ساعت می شود شایستگان کشور 
را انتخاب کرد؟ بنده هیچ اعتقادی به شایسته ســاالری در کنکور ندارم، اما اگر این 
شیوه بهترین شیوه هم باشد که نیست و دچار اشکال است به طوری که بسیاری از 
کشور های پیشرفته آن را کنار گذاشته اند و تفویض اختیار کامل به دانشگاه ها کرده اند، 

به خاطر شیوع کرونا می شود قانون مجلس درباره کنکور را اجرایی کرد.
در این قانون گفته شده است که می شود حداقل ۸۵درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها 
بدون کنکور باشــد. قانون تصریح کــرده که حداقل ۸۵درصــد و یعنی به صورت 
۱۰۰درصد هم می توان این قانون را اجرایی کرد و جذب دانشــجو امســال کامالً بر 
اساس سوابق تحصیلی صورت بگیرد. به اعتقاد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس 
در شــرایط موجود با توجه به شیوه کرونا چاره ای نداریم که کنکور سراسری 99 را 

برگزار نکنیم و تمام ظرفیت دانشگاه ها را بر اساس سوابق تحصیلی جذب کنیم.
وی با تأکید بر اینکه مافیای کنکور قدرتمند است، اضافه می کند: برای برداشتن مافیای 
کنکور باید از جایی شروع کنیم. از روزی که این پیشنهاد را مطرح کرده ام پیام های 
زیادی با مضمون برداشته نشدن کنکور از سوی اشخاص متفاوت برای من در حال 

ارسال است، اما باید از جایی آستین ها را باال زد و شروع کرد.

 اظهارنظر درباره برگزاری کنکور هنوز زود است
اما منصور غالمی، وزیر علوم کمی پس از این اظهارات به پیشنهاد مجلس در خصوص 
عدم برگزاری کنکور سراسری در سال 99 واکنش نشان داد و گفت: در مورد کنکور 

سال جدید، با توجه به اینکه در تابستان برگزار می شود، اظهارنظر هنوز زود است.
وی همچنین با اشاره به جذب دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی نیز گفت: در شرایط 
عادی هم بخش قابل توجهی از رشته های دانشگاهی از طریق بررسی سوابق تحصیلی 

صورت می گیرد و در سال جاری نیز این امکان وجود دارد.
باید تالش شود تا با اطالع رسانی کارشناسی شده، تعداد بیشتری از داوطلبان ورود به 

دانشگاه، متقاضی ورود از طریق سوابق تحصیلی خود باشند.
وزیر علوم در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت عدم برگزاری کنکور، دانشگاه های 
ما زیرساخت الزم برای جذب دانشجو را در رشته های تراز باال دارند؟ نیز گفت: بدیهی 
است که برای رشته های پرطرفدار هنوز برگزاری آزمون الزم است و جایگزین مورد 
قبول تعیین نشده است. امیدواریم تا زمان برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها مشکل 

ناشی از شیوع بیماری کرونا برطرف شود.

 شرط تصمیم گیری درباره زمان کنکور 
ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم درباره به تعویق انداختن 
آزمون کنکور سراسری سال 99 گفت: ما در بحث کنکور سراسری زمانی می توانیم 

تصمیم گیری کنیم که تقویم آموزشی آموزش و پرورش بسته شده باشد.
وی می گوید: ابتدا باید بدانیــم؛ در چه زمانی کالس های آموزش و پرورش به اتمام 
می رسد و یا برگزاری کالس های فشرده آن ها به چه صورتی است. ستاد ملی مقابله با 
کرونا مصوبه ای در ارتباط با این موضوع دارد، به این صورت که ۲۰ روز پس از امتحانات 
نهایی، کنکور سراسری برگزار می شود. خدایی اضافه می کند: همه این اقدام ها به تقویم 
و برنامه آموزشی، شروع کالس ها و برگزاری آن ها ارتباط پیدا می کند و یک زنجیره 
به هم پیوسته است، به همین خاطر ما نمی توانیم بگوییم چه بحثی در زمینه کنکور 
وجود دارد. اگر تقویم آموزشی بسته شود، تاریخ کنکور هم در جلسه شورای سنجش 
بررسی شده و درباره زمان آن تصمیم گیری خواهد شد، همچنین محتوای امتحانی و 

اینکه مواد درسی به چه صورتی باشد، همگی منوط به تقویم آموزشی است.
تا زمانی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، وضعیت پایدار اعالم نشود، مدارس باز 
نخواهند شــد و در نتیجه تقویم آموزشی اعالم و تکمیل نمی شود. تصمیم هایی که 

گرفته می شود به نفع کشور، مصالح ملی و مصالح دانش آموزان است.

 گروه جامعــه/ محمود مصدق   هر چه از 
روزهای آغازین ورود کرونا به کشورمان می گذرد 
اهمیت وجود کادر پرتــالش درمانی را بیش از 
هر زمان دیگری می توان احســاس کرد. در این 
میان پرســتاران به عنوان ســربازان خط مقدم 
مقابله با کرونا صحنه هایی مثال زدنی از ایثار و از 

خودگذشتگی را در این میدان رقم زده اند. 
این مجاهدت های فراموش نشدنی وظیفه جامعه 
به ویژه دولتمردان را در حل مشــکالت اینان به 
ویژه پس از پایان بحران نفسگیر کرونا دوچندان 

می سازد. 

 حضور در خط مقدم مبارزه 
با حداقل امکانات

دبیرکل خانه پرســتار در گفت وگو با ما شهادت 
حداقل هفت پرستار و ابتالی ده ها پرستار دیگر به 
ویروس کرونا را نشان از حساسیت و پرخطر بودن 
این حرفه مقدس می داند و با تشــبیه وضعیت 
حاضــر به میدان جنگ و نبرد می افزاید: در خط 
مقدم این مبارزه جامعه پرســتاری قرار دارند و 
قطعاً سیستم دفاعی این جامعه در مقابل ویروس 
کرونا باید کامل و مستحکم باشد. به عبارت دیگر 
این جامعه برای ارائه خدمت باید از لحاظ عده و 
ُعده کامل باشد. یعنی عالوه بر استفاده از نیروی 
پرســتار به تعداد کافی باید تجهیزات محافظتی 
مثل ماسک، عینک، دستکش و لباس های گان 
به وفور در اختیار آن ها قرار گیرد. چون به هنگام 
جنگ اگر کســانی که در خط مقدم هســتند 
تعدادشــان کم و فاقد تجهیزات الزم باشند هر 
چقدر نیروها از نظر رزمی ورزیده باشند احتمال 

آسیب پذیری شان بیشتر وجود دارد.
دکتر محمد شــریفی مقدم متذکر می شود: من 
۱۵ ســال است که فریاد می زنم تعداد پرستاران 
کشور پاســخگوی نیازها نیست. سازمان جهانی 
بهداشت بر اساس شاخص جمعیت سه استاندارد 
حداقلی، متوســط و حداکثری را برای کشورها 
به منظور برخورداری از پرســتار در نظر گرفته 
که در اســتاندارد حداکثری به ازای هر یک هزار 
نفر ۱۰ نفر پرســتار وجود دارد و اکنون بسیاری 
از کشــورهای اروپایی و پیشرفته دنیا دارای این 
اســتاندارد هستند. در استاندارد متوسط به ازای 
هر هزار نفر 6 پرســتار وجود دارد که اکنون این 
استاندارد را می توان در کشورهای همسایه ایران 
از جمله ارمنستان و گرجستان مشاهده کرد. اما 
در استاندارد حداقلی به ازای هر هزار نفر باید سه 
پرستار برای مراقبت از بیماران وجود داشته باشد 
کــه این رقم در حال حاضر در ایران ۱/6 اســت 
یعنی ما نصف کف یا حداقل اســتاندارد سازمان 
جهانی بهداشــت را در حوزه نیروی پرســتاری 
داریم. در واقع اگر جمعیت پرســتاری کشــور 

همین االن بــه دو برابر افزایش پیدا کند تازه به 
کف استاندارد حداقلی سازمان جهانی بهداشت 

می رسیم.
وی با بیــان اینکه بر اســاس گــزارش وزارت 
بهداشــت، جمعیت پرستاران کشور حدود ۱۲۰ 
هزار نفر است، می افزاید: البته اگر پرستاران فعال 
در ســازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و 
سایر بخش های خصوصی را در نظر بگیریم این 
رقم به حدود ۲۰۰ هزار نفر هم می رســد که اگر 
این تعداد به ۴۰۰ هزار نفر هم برسد تازه به کف 
استانداردهای سازمان جهانی بهداشت می رسیم 

نه به استانداردهای متوسط یا حداکثری. 

 ریشه کمبود نیروی پرستار چیست؟
شــریفی مقدم ریشــه کمبود نیروی پرستار و 
ملزومات پزشــکی مورد نیــاز کادر درمانی را نه 
در بخش بودجه بلکه در مدیریت نظام ســالمت 
می داند و با اشاره به خروج ۵هزار نیروی پرستار از 
نظام سالمت کشور به دلیل بازنشستگی، تصریح 
می کند: از ســال ها پیش بارها نسبت به کمبود 
پرستار در کشور هشدار دادیم اما مورد توجه قرار 
نگرفت. اوایل سال گذشته در جلسه ای با رئیس 
سازمان استخدامی کشور، گفتیم که اگر ۱۰هزار 
پرستار استخدام شود حقوق سالیانه آن ها حدود 
6۰۰ میلیارد تومان و اگر ۱۵ هزار نفر استخدام 
شــود این رقم به حدود یک هزار میلیارد تومان 

می رسد که در قیاس با ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی 
که به نظام سالمت کشــور تزریق می شود اصاًل 
رقم قابل مالحظه ای نیست اما با این درخواست 
موافقت نشد و فقط ۴ هزار پرستار را جذب کردند.

دبیرکل خانه پرستار می افزاید: در شرایط فعلی 
از یک طرف میزان مراجعات به بیمارستان ها به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت افزایش یافته 
و از سوی دیگر میزان ساعت مراقبت از این گونه 
بیماران در مقایسه با دیگران بیماران بیشتر شده 
است. یعنی در شرایط معمولی به یک پرستار ۲۰ 
تا ۲۵ بیمار می دهند اما در وضعیت موجود به هر 
پرستار در نهایت سه تا چهار بیمار داده می شود. 
چون امکان انتشار عفونت در این وضعیت بیشتر 

خواهد شد. 

 تبعات منفی کمبود پرستار
وی تأمیــن کادر پرســتاری به تعــداد کافی و 
همچنین فراهم کــردن تجهیزات مــورد نیاز 
پرستاران را مهم ترین ابزارهای دولت برای حفظ 
بهتر سالمت جامعه و عبور از بحران کرونا می داند 
و می گوید: در حال حاضر پرســتاران حســب 
وظیفه قانونی، انســانی، ملی و شرعی خود تمام 
تالش خود را برای خدمت رســانی و مراقبت از 
بیماران انجــام می دهند، اما موقعی که به دلیل 
کمبود نیرو فشــار روی یک گروه بســیار زیاد 
باشد آن وقت ارائه خدمت به نحو شایسته برای 

مدت طوالنی سخت خواهد 
شد. یعنی پرســتاران هم تا 
یــک زمانــی می توانند این 
فشــار را تحمل کنند و بعد 
به جایی می رســند که دیگر 
حتی نمی تواننــد کار واقعی 

خودشان را انجام بدهند. 
وی در ادامه به تبعات منفی 
کمبود نیروی پرســتار اشاره 
می کنــد و می افزاید: کمبود 
نیرو عالوه بر تأثیر منفی روی 
افزایش  توان پرستاران سبب 
احتمالی آســیب بیمــاران و 
حتی فــوت آن ها می شــود. 
چنان که نتایج یک تحقیق از 
افزایش ساعت کار پرستاران از 
7 ساعت به 9 ساعت در کشور 
نشان می دهد خطای  آمریکا 
پزشــکی در این شرایط ۱۴ 

درصد رشد داشته است. 
وی سپس به موضوع کمبود تجهیزات حفاظتی 
برای پرســتاران اشاره می کند و می گوید: اکنون 
ملزومات پزشکی اگرچه وجود دارد اما اصالً کافی 
نیست. به همین دلیل است که از ۱۰۰ هزار بیمار 
مبتال به کرونا در کشــور چین فقط 6 نفرشان از 
کادر درمانی هســتند اما در ایران ۱۵ نفر از کادر 
درمانی که هفت نفرشان پرســتار بوده اند جان 
خــود را در اثر این بیماری از دســت داده اند که 
این موضوع نشان از برخوردار نبودن پرستاران و 
کادر درمانی از ملزومات حفاظتی مثل ماســک، 

دستکش، لباس گان و... به میزان کافی دارد. 

 به استخدام شرکتی پرستاران پایان دهید
دبیرکل خانه پرستار در ادامه از استخدام به شیوه 
شــرکتی به عنوان یکی دیگر از مشکالت عمده 
پرستاران یاد می کند و می گوید: استخدام رسمی 
پرستاران همواره مورد تأکید خانه پرستار بوده 
اســت بر همین اساس بارها گفتیم به استخدام 
شــرکتی پرســتاران پایان دهید. چون امنیت 
و ســالمت دو مقوله ای است که باید دولتی یا 
حاکمیتی باشد و بخش خصوصی در استخدام 
نیروهای این دو حوزه نباید هیچ نقشــی داشته 
باشند. پرستاران با توجه به نقشی که در سالمت 
جامعه دارند باید اســتخدام رسمی باشند تا از 
نظر شغلی احســاس امنیت کنند در حالی که 
استخدام شــرکتی یک قرارداد سست دوطرفه 
اســت و پرســتار در این گونــه قراردادها اصاًل 

احساس امنیت شغلی نمی کند. 
وی با اشــاره به اینکه اشتباه های گذشته وزارت 
بهداشــت در حوزه یاد شــده حاال بــرای این 

وزارتخانه کمی مشکل ساز شده 
اســت، می افزایــد: االن تعداد 
کمی از پرســتاران شرکتی که 
دوره فعالیتشان به اتمام رسیده 
به دلیل نداشــتن انگیزه کافی 
نمی خواهند ادامه فعالیت بدهند. 
البته خیلی از پرستاران شرکتی 
چنین نگاهی دارند اما به خاطر 
حس انساندوســتانه و ملی شان 
اتخاذ تصمیم برای عدم تمدید 
قرارداد به صورت شــرکتی را به 
بعد از پایان بحران کرونا موکول 
کرده انــد که اگر ایــن موضوع 
در شــرایط فعلی اتفاق می افتاد 
آن وقت وزارت بهداشــت دچار 
مشــکل بزرگی می شــد. به هر 
حال اگر پرستار نیروی حاکمیتی 
نباشــد در چنیــن وضعیتــی 
می تواند دست وزارت بهداشت را 
خالی بگذارد اما اگر نیروی حاکمیتی باشد قادر به 

چنین کاری نخواهد بود. 
شــریفی مقدم آمار پرســتاران شــرکتی حوزه 
ســالمت را ۳۰ درصد مجموع پرستاران کشور 
می خواند و از تبعیض حقوقی به عنوان مشــکل 
دیگر این جامعه یاد می کند و می گوید: در حال 
حاضر از لحاظ حقوق دریافتی بین پزشــکان با 
پرســتاران و همچنین بین پرستاران پیمانی و 
رسمی با نیروهای شرکتی اختالف فاحشی وجود 
دارد. مثالً حقوق دریافتی یک پرســتار شرکتی 
۳میلیون تومان و حقوق پرستار رسمی ۵میلیون 
تومان است در حالی که هر دو آن ها کار مراقبت 

از بیماران را انجام می دهند. 
وی در پاســخ به این پرسش که وزارت بهداشت 
در وضعیــت بحرانی کمبود نیروی پرســتار را 
چگونه جبران می کنــد؟ می گوید: جدا از جذب 
نیروی شــرکتی به مدت ۸9 روز، پرستاران دو تا 
سه برابر توانشان کار می کنند. پرستارانی هستند 
که هفته هاســت به خانه نرفته اند. یعنی بخشی 
از کمبود این گونه در حال جبران اســت. ضمن 
اینکه خود بیمارســتان ها هم در این وضعیت با 
تعطیل کردن بخش های دیگر- غیر از اورژانس- 
از نیروهای این بخش هــا برای مقابله با بیماران 
کرونا اســتفاده می کنند تا بخشــی از کمبودها 
جبران شــود. یعنی االن در بیمارستان ها فقط 
بیماران کرونایی و اورژانسی و بیماران اورژانسی 
را می پذیرنــد چون نیروهای بخش های دیگر به 
بخش کرونایی تزریق شــده اند. البته بخشی از 
نیروهای بازنشســته و داوطلب هم بــرای ارائه 
خدمت آمدند. با این حال بخشــی از کمبودها 

جبران نمی شود.

هشدار دبیرکل خانه پرستار: تعداد پرستاران کشور پاسخگوی نیازها نیست

کمبود نیرو در خط مقدم جبهه سالمت

اگر جمعیت 
پرستاری کشور 
همین االن به دو 

برابر افزایش پیدا 
کند تازه به کف 

استاندارد حداقلی 
سازمان جهانی 

بهداشت می رسیم

بــــــرش
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دستچین

امرار معاش خانواده ها از طریق قطع درختان !
برنا: هومان خاکپور، کارشــناس محیط  زیست گفت: برخی از 
خانوارهای جنگل نشین به دلیل بضاعت اندک با رفتن به جنگل 
از طریق قطع درختان به امرار معاش می پردازند. در بســیاری 
مواقع برخی از زنان روســتایی در ساعت ۳ بامداد اقدام به قطع 
درختان می کنند، در بسیاری از مواقع نیز چوب و ذغال ناشی از 

قطع درختان به فروش می رسد.

قرنطینه باید چهار هفته دیگر ادامه یابد
میزان: مســعود مردانی، فوق تخصــص بیماری های عفونی 
گفت: بــا ادامه رعایت تمامی مســائلی که بــا اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی عملیاتی شده حدود چهار هفته دیگر 
فقط از دوره اپیدمی کرونا گذر می کنیم. انتهایی برای قرنطینه 
متصور نیست و همه مردم حتی اگر کار ضروری هم دارند از 

خانه خود خارج نشوند.

گفته بودیم بازنشسته نشوید
ایســنا: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آمــوزش و پــرورش با بیان اینکه آن دســته از معلمان 
که  پیش از اول مهر 9۸ بازنشســته شدند مشمول رتبه بندی 
نشدند گفت: ما در پیام ها و مصاحبه هایمان چندین بار اعالم و 
درخواست کرده بودیم که کسی در سال 9۸ بازنشسته نشود و 

آن را به سال 99 موکول کند.

مصرف کننده مورد نظر در خواب است!
ایسنا: محمدهادی فرحــزادی، رئیس کمیته پژوهش انجمن 
صنفی مراکز درمان اعتیاد می گوید: مصرف کنندگان مواد مخدر 
از اینکه مشخصاتشان در سیستم دولتی ثبت شود می هراسند و 
دوست دارند گمنام باشند از طرفی دیگر به دلیل اینکه شب ها 
به جست وجوی مواد هستند در زمان های اداری خواب هستند و 

اغلب از مراجعه به سیستم های بهداشتی امتناع می کنند.

از بیماران مبتال به کرونا هزینه دریافت نشود
فارس: ســعید نمکی، وزیر بهداشــت در نامه ای به رؤســای 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشور ضمن تأکید بر عدم دریافت 
وجه از بیماران مبتال به کرونا نوشــت: در مورد افرادی که فاقد 
پوشش بیمه، بی بضاعت و یا اتباع خارجی هستند از محل منابع 
طرح تحول نظام سالمت محاسبه و در حساب های بستانکار آن 

دانشگاه لحاظ شود.

برخی هنوز کرونا را جدی نگرفته اند
برنا: مصطفی اقلیما، استاد مددکاری اجتماعی ایران گفت: جو 
بی فردایی افراد را نگران کرده است. برخی مسئوالن در بررسی 
وضعیت جامعه در مهــار کرونا هنوز آن را جــدی نگرفته اند، 
در حالی که شــرایط برای اقامت در خانه مهیا نیســت و مردم 
نگران فردای جامعه هستند. همین قضیه سبب شیوع و تشدید 

تنش های روانی و تنزل سالمت روان در جامعه می شود.

محیط زیست

یک مدیر شرکت مدیریت منابع آب ایران:
سدها برای مهار سیالب های 

احتمالی آماده اند
تسنیم: مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
بر اساس پیش بینی هایی که هواشناسی کشور 
ارائه کــرده و تدقیق مدل ها، تا پایان فروردین 
ماه پیش بینی وقوع ســیالب وجود دارد؛ البته 
با درصدی عــدم قطعیــت و همچنین برای 
اردیبهشت ماه نیز پیش بینی هایی برای وقوع 
سیالب انجام گرفته است؛ از این رو برنامه ریزی 
برای مدیریت مخازن سدها با توجه به شرایط 
نیمه دوم فروردین ماه و هم اردیبهشــت ماه 

انجام شده است.
آقابیگی افزود: در تعداد قابل توجهی از سدها 
برنامه رهاسازی و افزایش خروجی در ماه های 
اخیر را داشته ایم. این برنامه ها قطعاً با دورنمای 
بارش هایی که پیش بینی شده صورت می گیرد 
تا این رهاسازی ها بتواند شرایط حداکثری را در 
بحث مدیریت مخازن آبی داشته باشد و در حد 

تاب آوری است.

آموزش

یک مسئول حوزه آموزش خبر داد
احتمال برگزاری آزمون استعدادهای 

درخشان پس از ۱۵ خرداد
اســتعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  رئیس  ایلنا: 
درخشــان و دانش پژوهان جــوان گفت: احتماالً 
آزمون مدارس استعدادهای درخشان پس از ماه 
مبــارک رمضان و تقریباً پــس از ۱۵ خرداد ماه 

برگزار خواهد شد.
فاطمه مهاجرانی گفت: بــرای اعالم زمان آزمون 
باید منتظر بمانیم تا ببینیم ستاد کرونا چه زمانی 
اجازه برگزاری آزمون را می دهد با توجه به تعطیلی 
مدارس تصمیم گرفتیم، زمــان برگزاری آزمون 
استعداد درخشان را به تعویق بیندازیم. البته آزمون 
استعداد درخشان در ورودی پایه هفتم، به هیچ 
عنوان آزمون مطالب درســی نیست، اما به دلیل 
مالحظاتی مجبور به تعویق زمان آزمون شدیم تا 
دانش آموزان را زیر یک سقف جمع نکنیم. درباره 
آزمون ورودی استعداد درخشان متوسطه دوم نیز 
باید بگویم، نیمی از آزمون همراه با محتوای درسی 
اســت و این محتوا از میزان دروســی بوده که تا 

اسفند ماه آموزش داده شده است.

خانه و خانواده

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور:
۲۰۰ هزار بانوی بسیجی در سنگر 

مقابله با کرونا فعالیت دارند
ایرنا: مینو اصالنی، رئیس سازمان بسیج جامعه 
زنان کشور می گوید: ۲۰۰ هزار بانوی بسیجی در 
سراسر کشور در سنگر مقابله با کرونا و یاریگر کادر 

درمانی در این روزهای بحرانی هستند.
وی خاطرنشــان کرد: گروه های جهادی زیادی 
در حال تولید ماســک و گان هســتند که در 
تهران بزرگ افزون بر ۲۰۰ هزار ماســک روزانه 

تولید می شود. 
وی همچنین تهیه غذای گرم برای خانواده هایی 
که درگیر ویروس کرونا هستند و فرصت تهیه 
غــذا برای فرزندان خانواده محدود اســت را از 
دیگر اقدام های خواهران بسیجی عنوان و اظهار 
کرد: این خواهــران غذای گرم را به منازل این 

افراد می رسانند.
وی ادامــه داد: خواهران بســیجی به طور روزانه 
و مســتمر به تهیه ارزاق بــرای خانواده هایی که 
سرپرســت خانواده روزمزد بوده و در برهه زمانی 

کنونی دچار بیکاری شده اند، می پردازند.

بهداشت و درمان

پاسخ یک مدیر تأمین اجتماعی به این پرسش
هزینه های درمان بیماری کرونا 

چقدر است؟
فارس: ابوالفضل آفریده، مدیرکل درمان مستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی، میزان حداقل و حداکثر 

هزینه درمان بیماران کرونایی را اعالم کرد.
وی درباره هزینه های درمانی بیمه شدگان مبتال 
به بیماری کرونا در مراکز درمانی تأمین اجتماعی 
گفت: درمان این بیماران ۱۰۰درصد رایگان است 
و هیچ بیمه شده اجباری نیاز به پرداخت وجهی 
برای درمان ندارد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه حداقل و  حداکثر هزینه درمان بیماران 
کرونایی چقدر اســت، گفت: حداقل برای افرادی 
که نیاز به آی ســی یو و یا خدمات ویژه نداشــته 
باشند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و حدود بیشترین 
قیمت برای بیماران کرونایی که نیاز به آی سی یو و 
خدمات ویژه داشته باشند حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون 
تومان اســت.  مدیرکل درمان مستقیم سازمان 
تأمین اجتماعی خاطرنشــان کرد: برای بیماران 
کرونایی که زیر پوشش تأمین اجتماعی نیستند، 

هزینه ای به عنوان فرانشیز دریافت می شود. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس کمیته  امداد امام خمینی)ره(:
به 3 میلیون نفر مستمری ماهانه 

پرداخت می شود
فارس: رئیس کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
درباره ارائه بســته های حمایتی به مددجویان 
کمیته امداد با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
اظهار داشت: ســامانه ای در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با استفاده از اطالعات سازمان 
هدفمندی یارانه ها ایجاد شــده است که اقشار 
کم درآمد و مســتضعف از جمله دستفروشان، 
کارگران که با توجه به شیوع ویروس کرونا محل 
درآمدی ندارند، می توانند از کمک های دولتی 
اســتفاده کنند.  مرتضی بختیاری خاطرنشان 
کــرد: در این خصوص بانک اطالعاتی در حال 
تشکیل است که از شهرداری ها و دیگر بخش ها 
استفاده شده تا به ۳ میلیون نفر مستمری ماهانه 
پرداخت شود تا با شکست ویروس کرونا بتوانند 
به شغل و کسب شان بازگردند.  وی یادآور شد: 
همچنین دولت تسهیالت قرض الحسنه ای را تا ۲ 
میلیون تومــان برای ۴ هزار خانوار درنظر گرفته 

است که کارمزد آن ۴ درصد است. 

فراسو

حاشیه - متن 
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روزنامـه صبـح ایـران 6

 شب نیمه شعبان همه در خانه های خود دست به دعا بردارند  رسا: آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در سخنانی به مناسبت نیمه شعبان، با تبریک ایام فرخنده میالد حضرت ولی عصر)ارواحنا 
فداه( و توصیه مجدد عموم مردم به رعایت توصیه های بهداشتی، تأکید کرد: سزاوار است در شب نیمه شعبان همه مردم در خانه های خود دست به دعا بردارند و خدا را به آن حضرت و اجداد طاهرینش قسم دهند 

و سالمتی هر چه زودتر بیماران و پایان این بالی همه جا گیر را از او بخواهند و مطمئن باشند این دعاها به هدف اجابت نزدیک است.

نبی دوســت   مســعود  معارف/   
حاج محمــود را بارها دیــده بودم؛ دِر 
مصالح فروشــی اش در ســه راه کاشانی 
که برای اولین بار رفتــه بودم از طرف 
کانون مداحــان چند توصیه ضبط کنم 
برای مداحان جوانی که نشــریه کانون 
را می خواندند. بعدها ولی زیاد گذرم به 
آن مغازه افتاد. یــک بار هم رفتم خانه 
حاجی تــوی کوچه حسین باشــی. آن 
ســال ها حاجی مشــهور بود به حافظه 
فوق العاده اش. دیده بودم وقتی می خواند 
شعرها را رد به رد هم ردیف می کرد، از 
بیدل دهلوی و عالمــه اقبال و خالصه 
شــاعرهایی کــه نمی دانم کــی و کجا 
فرصت کرده بود این همه شــعر ازشان 
حفظ کنــد. کم کم امــا حافظه حاجی 
قــدری بی معرفتــی کــرد؛ این قدر که 
به سختی یادش می آمد برخی خاطرات 
و اشعار را. خوشبختانه اما انگار من این 
اقبال را داشتم که یک بار مفصل پیش 
از اینکه این حافظه رفیق نیمه راه شود، 
روایت نســبتاً مفصلــی از حاجی ضبط 
کنــم. روایتی که اینجــا بخش هایی  از 
آن را می آورم؛ خرده هایی که بر خالف 
خاطــرات مشــهور حاجــی از روزهای 

انقالب، کمتر بیان شده اند. 

ازرویخزائنمداحیمیکردم
پــدر و مادرم یــزدی بودنــد، من ولی 
مشــهد به دنیا آمدم. ســال 1312 در 
محلــه نوغــان. از 13-12 ســالگی هم 
رفتــم در کار نوحه خوانــی. آن وقت ها 
مداحی به این صورت که االن هســت، 
نبود. هیئت هــا نوحه خوانی می کردند و 
بــازار می رفتنــد. در »دارالتعلیم تدین« 
همان جا  می  خواندم.  درس 
از کالس سوم، چهارم  هم 
االشــعار«  »خزائن  روی  از 
برای بچه های مدرسه نوحه 
می خوانــدم. بعدها هم که 
بزرگ تر شدیم، مداحی در 
مملکت باب شد و من هم 
همین  طور ادامه دادم. فکر 
می کنم از هشت سالگی که 
پدرم فوت کردند تا همین 
کــرده ام.  مداحی  امــروز 
یــادش بخیــر آن موقع ها 
حافظــه عجیبی داشــتم، 
تا جایی کــه 273 بیت از 
یک شــعر را در مسیر یزد 

- تهران از بر کردم.

بافوتآقاینخودکیقُرقشکست
بچه کــه بودیم هنوز عــزاداری ممنوع 
بود. یادم هســت در پســتوی خانه ها 
عزاداری می کردند. آشــیخ حســنعلی 
نخودکی که فوت کردند، ولی عزاداری 
آزاد شد. یعنی دســته ها پیکر ایشان را 
که با َعلَم آوردند بیرون، ُقُرق شکســت. 
ایــن  را خوب یادم می  آیــد. فوت آقای 
نخودکــی هم که گذشــت، دیگر مثل 
ســابق نشد. از همان به بعد هم من پی 

همین نوحه  خوانــی را گرفتم. همزمان 
هم کاسب شــدم. یعنی رفتم دِر همان 

مغازه نانوایی پدرم خدابیامرز.

اینشعرهاراکیگفته؟
آن موقع  ها هیئت مشــهور توی مشهد 
زیاد داشــتیم. همین باالخیابان هیئت 
حاجی گلکار بود. خیلی معروف بود. خدا 
رحمتش کنــد. پایین خیابان می گفتند 
هیئت حســن اردکانی. آن موقع مثاًل او 
معروف بود به اینکه طرفدار شــاه است. 
یادم هست همین حسن اردکانی هیئت 
آورده بود بازار با پرچِم ســه رنِگ خدا، 
شــاه، میهن. خدابیامــرز حاجی ُکرمی 
هم کــه از هیئتی  های انقالبــی بود، از 
همــان پایین، میله پرچم هیئتشــان را 
این قدر کشــیده بود تا باالخره میله کج 
شــود. خالصه دعواهایی بــا هیئت های 
شاهی داشتیم. حاال ما که نمی توانستیم 
مســتقیم دم های انقالبــی بگیریم، ولی 

آن  ها حسابی می تاختند. حاال توی همان 
اوضاع، حاجی ُکرمی شــب شهادت امام 
رضا)ع( هیئت آورده بود بازار. یک دمی 
هم ســاخته بودند با ایــن مضمون که: 
مأمور ستم شعار بی دین، گر کشت تو را 
به حیلــه و کین، تو زنده و جاوید، چون 
پرتو خورشــید، او غرق عــذاب جاودان 
اســت، این عاقبت ســتمگران است... . 
برای همین هم برادر حاجی ُکرمی را که 
صاحب هیئت بود، برده بودند شــهربانی 

که »این شعر را کی گفته برایتان«؟

مااینهاراچاپنمیکنیم
آن موقع شــعر خوب توی دست و بال 
نوحه خوان ها کم بــود؛ برای همین هم 
افتادم دنبال چاپ کتاب. اول هم همین 
»حسین پیشوای انسان« را چاپ کردم. 
یادم هســت خیلی هم سر و صدا کرد. 
شــعرهایش همگی انقالبی بود. مقدمه 
چاپ اول را اســتاد شــریعتی نوشتند. 

ولی مگــر چاپخانه ها راضی می شــدند 
چاپش کنند. اول همه شــعرها را بردم 
چاپ دقت، ولی دو فرمش که چاپ شد، 
گفتند: »بیــا کاغذهایت را ببر. ما این ها 
را چــاپ نمی کنیم.« دیــدم این طوری 
نمی شود. برداشتم شعرها را بردم تهران 
پیش آقای ِحسان. خالصه آنجا چاپخانه 
اســالمیه قبول کرد چاپشان کند. اول 
هزار تا چاپ کردیم، ولی اسالمیه جرئت 
نکرد اســمش را پشــت کتاب بنویسد. 
از همین جــا هم دیگر قصــه کتاب راه 
افتاد. خالصه شــد چاپ دوم و ســوم و 
چهارم. آخر هم به جایی رسید که خود 
مردم کتاب را چــاپ می کردند و توی 

تظاهرات ها می دادند دست دیگران.

شعریکهتویجادهسرودهشد!
یــادم هســت بعــد از اینکــه »طیب 
حاج رضایی« را اعــدام کرده بودند، من 
و آقای ســروی ها یــک روز می رفتیم 
تهران. اوضاع تهران هم حســابی به هم 
ریختــه بود. ما هــم همین طوری توی 
مســیر یک شــعر را با همدیگر شروع 
کردیــم. مطلعش این بــود: »بَُود تهران 
زیبا یا که باشد قتلگاه اینجا« خالصه با 
همیــن قافیه و ردیف تا تهران دو نفری 
شــعر گفتیم و رفتیم: »به باالی سرم ابر 
ســیاهی خیمه زد، گفتم/ بُــود این ابر 

رحمت یا که باشد دود آه اینجا...«.
یادم هســت همان ایامی بود که آقای 
میالنی و بقیه علما هــم به اعتراض به 
دولت آمــده بودند تهــران. همه علما 
شــاه عبدالعظیم بودند. مــا هم رفتیم 
که برویم مالقاتشــان، ولی جلویمان را 
گرفتند. گفتند نمی شــود. خالصه یادم 
هســت با آقای سروی ها رفتیم سر مزار 
طیب. مرتب هم می آمدند باالی سرمان 
که: »بلند شــوید از اینجا. االن می آیند 
می گیرندتــان...« مــا ولــی می گفتیم: 

»بگیرند! آمدیم فاتحه بخوانیم«.

تولیتبالعزلاشعار
با نعمت میرزازاده خیلی رفیق بودم. آن 
موقع شــاعر َقَدری بود. حاال عاقبت به 
خیر نشــد ولی. یادم هست اولین شعر 
مذهبی را که نعمت گفته بود، من بانی 
شدم. یک شــب رفته بودم خانه نعمت 
احوالش را بپرســم. گفت: »دو خط شعر 
بــرای امام حســین)ع( نوشــته  ام«. دو 
خطش را خوانــد. خیلی خوب بود. این 
را خواند و ماجرا گذشت. بعد هم نعمت 
رفت تهران و ماجرا فراموش شــد. ولی 
بعدهــا یک روز به نعمت گفتم: »نعمت! 
تو آن دو خط شــعری که نوشتی هنوز 
دو خط اســت؟« تا ایــن را گفتم، رفت 
یک گوشه نشســت. وقتی هم برگشت، 
یادم هســت همان دو خط، شــده بود 
هفت، هشــت خــط. گفت: »بیــا. این 
هم باقــی اش. پیش تو باشــد« زیرش 
هم نوشــت: »به تولیت بالعزل اشــعار 
اینجانب اکبرزاده تقدیم می شود«. هنوز 

دستخطش را دارم.

6 روایت خواندنی از زنده یاد اکبر زاده، مداح پیشکسوتی که به تازگی از میان ما رفت

دمهایانقالبیحاجمحمود

درباره یک حدیث جعلی کرونایی
 با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح بین المللی، اخیرا مطلبی در شبکه های 
اجتماعی خصوصا شبکه های عرب زبان منتشر شده است که در آن به روایتی از 
امیرالمومنین )ع( اشاره می شود. آیا این روایت از نظر سند، محتوا و دیگر مسائل 
مربوط به حدیث شناســی معتبر و قابل اعتنا است یا مورد خدشه و نقد و نظر 
است؟ بخشی از متن مورد نظر بدین شرح است: »عندما تحین العشرون قرون 

وقرون وقرون یجتاح الدنیا کورون من فعل البشر الضالون فیمیت کبارهم ....« 

پاسخاجمالی
متن مذکور فاقد معیارهای اعتبار سنجی احادیث مسلمین است لذا اطالق 
حدیث به این متن و انتساب آن به امام علی)ع( فاقد شواهد و ادله الزم در 
علوم حدیث است و بایسته است که از اشاعه و انتساب آن به عنوان حدیث 
اســالمی خودداری گردد زیرا از مصادیق افتراء بر معصوم است که بر پایه 

مبانی کالمی امامیه حرمت آن مسلم است.

پاسختفصیلی
همواره درتاریخ شــماری از افراد تالش داشتند که آرزوها و آرمان ها و گاه 
اندیشــه ها و باورهای خود را رنگ قداســت بخشــیده و در تاریخ ماندگار 
نمایند. یکی از شــیوه های این افراد انتساب پیشگویی های خود به بزرگان 
ادیان اســت تا در میان پیروان ادیان برای خود نام و نشــانی پیدا کنند، از 
طریق فروش کتاب کســب درآمد نموده و شــهرت جهانی پیدا کنند متن 
فوق در کتابی به نام عظائم الدهور با موضوع پیشگویی کرونا از امام علی)ع( 
مصداق روشن این اقدام شوم از سوی این افراد است که اینک در سایه سار 
نام شخصیت برتر جهان اسالم و تشیع  تالش می کند برای خود و کتابش 
جایگاهی پیدا کند. اما بر پایه ادله ذیل این متن نه تنها حدیث نیست بلکه 

نشانه های جعل و ضعف بیان گوینده آن آشکارا پیدا است .

الف(فقدانسندومصدرمعتبر
مصــدر این متن »کتــاب عظائم الدهور« از مصــادر حدیثی معتبر و حتی 
ضعیف و مردود امامیه نیســت ؛ اساساً کتابی ناشناخته در میراث مسلمین 
اســت و به طور قطع اگر چنین کتابی حاوی متون یا احادیثی از اهل بیت 
بودند نزد عالمان امامیه حداقل اسم و نویسنده شناخته شده بود و عالمان 
نسبت به گردآوری نسخه ها و ارجاع به محتوای آن در آثار خویش اهتمام 
می ورزیدند ؛ به همین سان نویسنده آن نیز در منابع رجالی و تراجم عامه 
و تشــیع فردی مجهول است. طرفه اینکه متن و کتاب فاقد اسناد رایج در 

کتابهای حدیثی شیعه و اهل سنـت است.

ب(تفردمصدر
این متن در هیچ کتاب حدیثی و غیر حدیثی دیگری در شیعه و اهل سّنت 
گزارش نشده است ؛ چگونه ممکن است متنی با این پیش بینی دقیق فقط 
در یک اثر و از ســوی یک نویســنده از شخصیتی برجسته در قرن نخست 
هجری روایت شده است؟ منابع واسطه ای این نویسنده کدام آثار هستند ؟

ج(رکاکتبیان
ارزیابی متن نشــان می دهد که این متن از نظر ادب عربی، قواعد صرفی و 
نحوی، ترکیب و اشــتقاق واژگان  و اعالم، ساختار و اسلوب بیان ، به ویژه 
معیارهای فصاحت و بالغت ضعیف و مردود اســت که نشان از جعل آن از 
سوی فردی نا آشنا با الفبای ادبیات عرب دارد و به احتمال قوی زبان اصلی 
جاعل آن عربی نیســت و با لهجه فصیح عرب در قرن اول و ششم نا آشنا 
اســت و بیش تر به لهجه افراد با زبان های دو گانه در کشــورهای اسالمی 
انطباق دارد که در ســاخت واژه و ساختار کالم بسیار سخیف و گنگ تکلم 
می کنند. این متن هیچ نسبتی با شخصیت نشسته بر ستیغ بالغت و امیر 
سخن در جهان ادب عربی ندارد ؛ شخصیتی که ادیبان نامور عرب با حفظ 
برخی از خطبه های ایشــان به راز و رمز بالغت دست می یافتند . آشنایان 
با نهــج البالغه و احادیث علوی عمق فاجعه در انتســاب این متن به امام 

علی)ع( را بدون درنگی درک می کنند.

د(زمانپریشیتاریخی
در این متن مفاهیــم و اصطالحاتی چون کورون، خفاش الصین، ... به کار 
رفته اســت که در چند ماه اخیر از زمان شــیوع ویــروس کرونا در جهان 
پدیدار شــده و در رســانه ها کار برد یافته اســت که پیش از این در هیچ 
قاموس و فرهنگ لغت پیشینه ندارند. به طور قطع این اصطالحات در قرن 
ششم رایج نبودند  چه رسد به اینکه در قرن نخست هجری کار برد داشته 
باشند ؛ چگونه ممکن اســت در خطبه ای واژه های نا آشنا برای مخاطب 
به کار رفته باشد و از وی انتظار فهم آن را داشت ؟ این خالف اصل تفاهم 

و تخاطب است.

ه(پیشفرضهایباطل
در بخشــی از متن منشا ویروس کرونا خفاش چینی معرفی شده است که 
بر اســاس گزارش های معتبر علمی این ادعا سیاسی است و فاقد وجاهت 
علمی اســت و فرضیه های قوی تــر در پیدایش ویروس کرونا وجود دارد. 
روشن است که انتساب چنین گزاره ای به امام علی )ع( نادرست است زیرا 

با مبنای عصمت علمی معصوم در تضاد است .

و(اقتباسازکتابپیشگوییسیلویابراون
مقایســه این متن با بخش ســوم کتاب پیشگویی ســیلویا براون - با نام 
اصلی»پایــان روزهــا« )End of Days( نشــر 2008 میالدی  - گویای 
اقتباس نویســنده از این اثر است که در آن شــیوع بیماری ریوی فراگیر 
در ســال 2020م پیش بینی شده است. این کتاب تا همین ماه اخیر اثری 
گمنام و ناشــناخته بود که شیوع ویروس کرونا موجب اشتهار آن گردید ؛ 
با توجه به این که تمام پیشــگویی های سیلویا براون اشتباه از آب درآمده، 
این پیشــگویی نیز قطعا به صورت اتفاقی با ویروس کرونا یکی شده است. 
با توجه به اینکه ســیلویا براون در زمــان حیات خود برخی از اپیدمی های 
سهمگین آنفلوآنزا را به چشم دیده است با هوشمندی حدس زده است که 
این روند ممکن اســت بیماری های واگیری را به دنبال داشــته باشد غافل 
از اینکه در نقطه مقابل این ادعا، فرضیه قوی خطای آزمایشــگاهی و حتی 

تروریسم بودن کرونا نیز مطرح است.

نتیجهگیری
با توجه به آســیب های فوق اطالق حدیث به این متن نادرســت است و 
انتســاب آن به امام علی )ع( از روی علم و عمد حرام اســت. این متن از 
ســوی فردی نا آشنا به زبان عربی در ماه اخیر جعل شده و از سوی برخی 
ناآگاهان ساده اندیش یا مغرض و معاند به شخصیت برجسته جهان تشیع 
و اهل سّنت انتساب داده شده است ؛ چه بسا از این انتساب به دنبال اهداف 
شوم چون شیعه هراســی و اعتبار بخشی به محتوای کتاب عظائم الدهور 
نزد عوام و ایجاد بســتر مناسب برای سودآوری از طریق انتشار این اثر در 

سطح جهان باشد.

5 نکته درباره یک پرسش
آیا بالیا نتیجه گناه انسان 

هستند؟

برنجکار،  رضا  دکتر  حجت االســالم  رسا: 
رئیس انجمن کالم اســالمی حوزه علمیه 
قم و اســتاد دانشــگاه تهران، در پاسخ به 
این پرسش که »آیا بالیا نتیجه گناه انسان 
هستند؟« چند نکته را ذکر کرده است که 

در ادامه می خوانید:

 بالیــا حکمت های مختلفــی می توانند 
داشــته باشــند و ضرورتــاً نتیجــه گناه 
نیســتند؛ البته برخی بالیا نتیجه گناهان 
هســتند، امــا برخی دیگــر حکمت های 
دیگری دارند؛ مثــل آزمایش یا باال بردن 

مقام شخص در بهشت.

 بالهایی که ناشی از گناهان هستند نیز 
به نوبه خود اقســامی دارند: برخی مانند 
هالکت برخــی اقوام از روی غضب الهی و 
مجازات اســت )العنکبوت / 40(؛ برخی از 
روی لطف و برای بازگرداندن انســان ها از 
گناه اســت )الــروم / 41( و برخی از روی 
لطف و برای تطهیر مؤمنان از گناه اســت 
)الکافی / 2 / 444 و صحیح مســلم / 4 / 

.)1993

 نکتــه مهم در مورد حکمــت بالیا این 
است که نمی توان به صورت قطعی قضاوت 
کرد فرد خاصی که گرفتار مشــکلی شده 
دقیقاً به خاطر کدام یک از حکمت هاست؛ 
مثاًل آیا به خاطر مجازات گناهش است یا 

باال بردن مقامش در بهشت.

 وقتی مؤمنی مشــکلی پیــدا کرد، باید 
حمل بر صحت کنیم و بگوییم خداوند تو 
را دوســت دارد و می خواهد مقام تو را باال 
ببرد، نه این که روی زخم او نمک بپاشیم 

و بگوییم البد خدا مجازاتت کرده است.

 ممکن است یک بالی واحد برای افراد 
مختلف علت های متفاوتی داشــته باشد؛ 
مثــاًل برای برخــی مجازات باشــد، برای 
برخــی تذکر به خدا و بــرای دیگران باال 

بردن مقام.

انتشار نخستین شماره 
دوفصلنامه »نظام والیی«

دوفصلنامه  شــماره  نخســتین  معارف: 
»نظــام والیــی«، با هدف تولیــد و ترویج 
اندیشــه و علــم در حوزه فقه سیاســی، 
نظام سیاســی و حکومت اسالمی )والیت 
اندیشه تمدنی  فقیه(، به همت مؤسســه 
اسالم و با ســردبیری حجت االسالم دکتر 
مقاالت  منتشــر شــد.  نعیمیان  ذبیح اهلل 
این دوفصلنامه عبارتنــد از: »والیت فقیه 
به مثابــه تئوری برای عمــل اجتماعی ـ 
سیاســی« به قلم احمد رهدار، »مناسبات 
فقــه حکومتــی و مردم  ســاالری دینی« 
نوشــته عباســعلی مشکانی ســبزواری، 
»مدیریــت امــام خامنــه  ای  حفظــه  اهلل 
)محــور اول: وظایف مبنایــی مدیر(« اثر 
مدیریت  »بنیاد  قوامی،  سیدصمصام  الدین 
تمّدنی دانــش در افق توســعه عقالنیت 
دینــی« تألیــف ذبیح اهلل نعیمیــان، »فقه 
نظــام؛ نرم  افــزار گذار از تمــدن غربی به 
تمــدن نوین اســالمی« به قلــم مهدی 
عبداللهی، »درآمدی بر فقه سرپرســتی از 
دیدگاه آیت  اهلل میرباقری« اثر ســنا خلف 
حیاوی و »کرامت انســانی مبنای انســان 
شــناختی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت« 

تألیف محسن اصغری.

انتشار نود و هشتمین 
شماره »خردنامه صدرا«

معارف: نود و هشــتمین شماره فصلنامه 
علمــي - پژوهشــي »خردنامــه صــدرا« 
)زمستان 1398( از ســوی بنیاد حکمت 
اســالمي صدرا منتشــر شــد. مقاله های 
منتشر شــده در این شــماره عبارتند از: 
»مالصــدرا و مســئله میــزان اعمال در 
قیامــت«، »بررســي تحلیلــي ـ تطبیقي 
نظریه »ضــرورت ثبوت ثابــت« در آرای 
ســید ســند و مالصدرا«، »تأثیــر اصول 
فلسفي معادشــناختي صدرایي در ترمیم 
»اعتبارسنجي  معاد جسماني«،  نظریه هاي 
پیرامون  اهل ســنت  فرقه نگاران  داده هاي 
دیدگاه متکلمان نخستین امامیه در مسئله 
اســتطاعت«، »هستي شناســي اعتباریات؛ 
اعتبار به مثابه نحوه هستي انسان در جهان 
مادي«، »سیاست و سلوک حاکم در آیین 
سیاسي شیخ اشراق« و »سالمت و بیماري 

از منظر حکمت متعالیه«.

خبر

خبر

رفته بودم دیدن 
آقا. مدتی از ترور 
ایشان گذشته بود . 
جمعی از مردم 
هم آمده بودند 
پشت پنجره اتاق 
تا حضرت آقا را 
ببینند. با ایشان 
رفتیم روی بالکن 
بیمارستان. یادم 
هست کمی برای 
مردم نوحه خواندم

بــــــــرش

پاسخ به شبهات
 حجت االسالم  دکتر راد
 پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

شعبان  ماه  معارف - ساحل عباسی: 
بهترین فرصت بــرای افزایش ارتباط با 
خداونــد متعال در آســتانه ماه مبارک 
رمضان است و مناجات شعبانیه یکی از 
نیایش های توصیه شده است که از بیان 
نورانی امام علی)ع( به ما رســیده است؛ کالمی که در شرایط 
بحرانی امروز می تواند آرامش دهنده به دل های نگران ما باشد. 
آنچه در ادامه می خوانید، پاســخ های حجت االسالم سیدطاها 
موسوی هشترودی، اســتاد حوزه و دانشگاه به پرسش های ما 

درباره مناجات شعبانیه است.

مناجاتشعبانیهحاویمضامینیبسیاربلنداست
مناجات شــعبانیه روایتی است که از وجود مقدس حضرت 
علی)ع( به ما رســیده اســت. به تعبیر امــام خمینی)ره( 
مناجــات شــعبانیه تنها مناجاتی اســت کــه تمامی ائمه 
معصومیــن)ع( آن را قرائــت کرده اند؛ لذا ایــن مناجات از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. مناجات شــعبانیه حاوی 
مضامین بسیار بلند و عمیقی است که به تعبیر استاد شهید 
مطهری)ره( درک آن برای ما بســیار دشوار است و عرفا و 
مؤمنان بلندمرتبه به معنای واقعی می توانند مضامین عالی 
این نیایش را درک کنند.  وجود مقدس ائمه اطهار)ع( برای 
انتقال بهتــر معارف بلند الهی به همه مــردم، راه مطلوب 
ادعیه را برگزیدند تا مــردم از طریق خواندن دعا و نیایش 

ارتباط آسان تر و عمیق تری با خداوند متعال برقرار کنند. 
بــه تعبیر مرحوم میرزاجواد آقای ملکی تبریزی، ســالک و 
عارف بلند مرتبه، خواندن این مناجات موجب قرب الی اهلل 
می شود. مناجات شــعبانیه بین بنده و خدا ارتباط عمیقی 
برقــرار می کند؛ انســان با خدای خود نجــوا می کند و در 
این مناجات، انســان متوجه حقــارت خود در برابر عظمت 
پروردگار می شــود. مسلماً درک عبارت های این مناجات به 
تعبیر عرفــا و بزرگانی مثل آیــت اهلل مظاهری که دو جلد 
کتاب درباره مناجات شعبانیه نوشته اند بسیار سخت است؛ 

مگر بــا درک مفهوم عبــادت و بزرگی خــدا. در مناجات 
شــعبانیه انسان متوجه می شــود که به جز پروردگار عالم 

هیچ نقطه اتصالی ندارد.

درماهشعبانخداوندعنایتویژهایبهبندگانشدارد
امــام علی)ع( در دعای کمیل تعبیری عالی دارند که خدایا 
مــن غیر از تو پناهی ندارم. بی تردیــد در اوضاع کنونی که 
ویروس منحوس کرونا بالیی بــرای جان همه مردم اعم از 
فقیر و غنی شــده است و همه را خانه نشین  کرده، همه در 
برابر خداوند زانوی تســلیم زدند و به خوبی می دانند که به 
غیر از پروردگار عالم هیــچ پناهی ندارند. ائمه اطهار)ع( از 
طریــق نیایش ها و مناجات ها به ما آموخته اند که می توانیم 
با شــناخت عظمت پروردگار عالم و آگاهی از حقارت خود، 
به دامن خداوند پناه ببریم؛ چرا که اگر اراده خداوند نباشد 
بر هیــچ بالیی نمی توانیم فائق آییــم. خداوند متعال برای 
شناســاندن عظمت و بزرگی خود به بشــر، پشه ای را مثال 
می زنــد که در عالــم طبیعت از او ضعیف تــر وجود ندارد؛ 
بنابراین عبارت های بلند مناجات شعبانیه انسان را به تفکر 
دعوت می کند. امام سجاد)ع( در این باره اشاره کرده اند که 
یکی از ویژگی های ماه شعبان و مناجات شعبانیه  تفکر در 
وجود پروردگار عالم اســت تا چشم های ما به سوی خدا باز 

شود و به سوی خدا برویم.
انسان با خواندن مناجات شعبانیه در تنهایی خود به آرامش 
می رسد و با نجوای این نیایش به حقیقت وجودی خود پی 
می برد که  در برابر عظمت خدا چیزی نیســت و آن زمان 
اســت که به مقام عبودیت می رســد؛ تعبد خود را در برابر 
پروردگار عالم نشــان می دهد؛ از غفلت ها و اشتباهات خود 

دور می شود و با استغفار به سوی خدا بازمی گردد. 
امام خمینی)ره( در تفســیر مناجات شــعبانیه، ماه رجب، 
شــعبان و رمضان را زمان های مقدســی خوانده اند که خدا 
عنایت ویژه ای به انســان دارد و فضیلت آن با سایر ماه های 
ســال قابل مقایســه نیســت. روزه گرفتن در این ماه ها با 

ســایر ماه ها متفاوت اســت؛ چرا که انســان در این ایام به 
خدا نزدیک تر می شــود؛ بنابراین توصیه می شــود در حال 
حاضر که به دلیل شــیوع ویروس کرونا در خانه نشسته ایم، 
با خواندن نیایش هایی که از سوی پروردگار عالم و از طریق 
ائمه)ع( به ما رسیده است به آرامش واقعی و حقیقی برسیم. 

درشرایطاضطرارتنهاامیدانسانبهفضلالهیاست
امروز بشــر مضطــر اســت و در این حالت اضطــرار هیچ 
پناهگاهــی غیر از پروردگار عالم ندارد و تنها امید انســان 
به فضل الهی اســت که از طریق حجت خود در روی زمین 
به مردم عنایت می شــود؛ لذا باید با توســل به این معارف 
به حقیقت انتظار برســیم و در نیمه شعبان که برکت صد 
چندانــی دارد به خدا پناه ببریم تا خداوند ما را از شــر بال 
در امان نگه دارد. مناجات شعبانیه دعایی بی بدیل است که 
اگر معارف و معانی آن مــورد توجه قرار گیرد، دریچه های 
وسیعی از عمق رسیدن به معرفت خداوند را در پیش چشم 
انســان باز می کند و انســان را به ســوی نور وصل به خدا 
هدایت می کند. در این مناجات، ارواح ما به جایگاه عظمت 
خود یعنی نیازمندی به خدا و تعبد بیشتر باز می گردد و راه 
درســت  به ما نشان داده می شود؛ همان طور که در شرایط 
کرونایی امروز جهان دیدیم که بسیاری از مردم از مسیحی 
تا یهودی و بودایی و پیروان سایر ادیان و حتی خداناباوران 
و الئیک ها نیز به دنبال یک قدرت الیزال هســتند تا نجات 
دهنده آن ها باشــد؛ از این رو ماه شعبان و مناجات شعبانیه 
بهتریــن فرصت برای نزدیک شــدن به خدا و اســتغفار از 

گناهان و در امان ماندن از بالیاست.
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انتشار هفتمین شماره دوفصلنامه »فقه حکومتی«
معارف: هفتمین شــماره دو فصلنامه علمی - ترویجــی »فقه حکومتی« به 
صاحب امتیازی محمدجواد ارســطا و مدیرمسئولی و سردبیری حسین جوان 
آراســته، منتشــر شــد. »تحلیل نظام تفکیک قوای عرفی در ساختار والیت 
فقیه« نوشته ســیدمحمدمهدی غمامی و سیدامیرحســین سیدی، »ضوابط 
دخالت نظام اســالمی در عرصۀ خصوصی شــهروندان از منظر فقه سیاسی 
شــیعه« اثر ســیدکاظم ســیدباقری، »فتوای معیار در قانون گذاری« تألیف 
محمدجواد ارســطا، »قاعده نفی حرج در گســتره قاچاق کاال و ارز« نوشــته 
محمدمهدی مقدادی و ســیدمرتضی میرزاده اهری، »مناســبات میان قلمرو 
دیــن و قانون گذاری با تأکید بر نظریه تطبیق« اثر ســیداحمد حبیب نژاد و 
ســیدعباس حسینی و »نظارت بر نهاد شــورای نگهبان و اعضای آن« نوشته 
میالد قطبی و اســماعیل محمدپور، مقاالت این شــماره از دوفصلنامه »فقه 

حکومتی« را تشکیل می دهند.



 ورزش/ سینا حسینی  با ارســال نامه سوم کنفدراسیون 
فوتبال آســیا برای فدراســیون فوتبال ایران برخی منتقدان 
پیش بینی کردند حساســیت نهادهای بین المللی نسبت به 
تغییر و تحوالت مدیریتی در فدراســیون فوتبال بیش از هر 
زمانی شده است و ممکن است در صورت مقاومت فدراسیون 
ایران فعالیت های این مجموعه از سوی AFC و FIFA برای 

دومین بار در طول تاریخ به حالت تعلیق در بیاید! 

منتقدان رسانه ای فدراسیون فوتبال با انتشار نامه های اخیر 
AFC به فدراســیون مدعی شدند که مسئوالن فدراسیون 
تالش دارند حقیقت را پنهان کنند اما توییت جنجالی مازیار 
ناظمی در خصوص رفتار اخیــر AFC در ماجرای انتخاب 
دبیرکل فدراســیون فوتبال نشان داد مثل همیشه پای افراد 
داخلــی و مخالفان مدیریت فوتبال به میــان آمده و برخی 

رفتارها سبب این حساسیت شده است!

حاال با تمام این تفاســیر قرار است هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال برای ســومین بار در سال جدید تشکیل جلسه دهد 
تا در ارتباط با مشــکالت به وجود آمده تصمیم گیری کند. 
نکته قابل تأمل اینجاســت که اعضای هیئت رئیســه به دو 
دســته تقسیم شده اند و همین ماجرا را بسیار پیچیده کرده 
است. منابع خبری مدعی هستند برخی افراد خارج از فوتبال 
به واســطه اطالعاتی که توسط کارکنان فدراسیون و برخی 
اعضای هیئت رئیسه دریافت می کنند اقدام به نامه نگاری با 
فیفا کرده اند و به کمک تیم رسانه ای خود در تالشند که فضا 
را به شکلی آماده سازی کنند که در انتخابات آتی فدراسیون 
فوتبال بتوانند کرســی های تأثیرگذاری را در هیئت رئیسه 

بدست آورند. همزمان با این تحرکات عده ای از مدیران فعلی 
فدراسیون فوتبال هم به دنبال بی اثر کردن فعالیت های آن ها 
هستند تا بتوانند حضور خود را در مدیریت بعدی فدراسیون 

فوتبال تثبیت کنند.
در این میان موضوع کنار گذاشتن ابراهیم شکوری و حضور 
مهدی محمد نبی بهترین دستاویز بود تا جنگ کامالً علنی 
شــود، اما نکته ای که در این بین وجود دارد فرایند انتخاب 
مهدی محمد نبی کامالً قانونی بوده اما به واسطه اینکه یکی 
از اعضای هیئت رئیسه برگه صورت جلسه انتخاب وی را امضا 
نکرده است این داستان به وجود آمده است که به نظر می آید 

با پیگیری های موجود این اتفاق به زودی مرتفع خواهد شد.
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معرفی ۱۰ شهید خدمت در عمر ۴۱ ساله انقالب اسالمی   ادب  و هنر: فرهنگسرای انقالب اسالمی ۱۰ تن از چهره هایی را که در عرصه خدمت گزاری به شهادت رسیده اند؛ تصویرگری و به همراه 
داستانکی از زندگی آنان در فضای مجازی منتشر می کند.این مجموعه به معرفی ۱۰ شهید عرصه خدمت رسانی از دوران قبل از انقالب در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تا فروردین ۱۳۹۹ در عرصه های گوناگون می پردازد. در 

این مجموعه از امدادگران دوران دفاع مقدس، معلمی که در مدرسه به شهادت رسیده تا پزشکان و پرستارانی که در مقابله با کرونا جان خود را از دست داده اند، معرفی می شوند. 

به انگیزه درگذشت ذاکر اهل بیت)ع(، حاج محمود اکبر زاده
آمیزه مهربانی و صالبت

آن اوایل زمانی که تازه پایم به جلسات و شب شعرهای مشهد باز شده بود، همیشه 
در ردیف جلو مرد موقر و محترمی نشسته بود که نخستین بازخورد حضورش برای 
هرکسی از جمله من، احترامی برآمده از صالبت و بزرگواری شخصیتش بود؛ آمیزه ای 
از مهربانی و صالبت و شکوه و محبت. پس از جلسات و شب شعرها به نزد شاعران 
جوان می آمد و از شعرهایشان تمجید می کرد، شعرهایشان را می ستود و تشویقشان 
می کرد. در جلســات با اینکه معموالً همیشــه نظرش را جویا می شدند؛ کم سخن 

می گفت و اگر هم می گفت؛ تشویق بود و تحسین.
حاج محمود اکبرزاده اما وقتی نظری فنی می داد و درباره اصول و قواعد شعر می گفت، 
منتقدی تیزبین بود و می فهمیدی که تا چه حد شعرشناس است. در سفری با جمعی 
از یاران شاعر خراسانی، فرصتی بیشتر فراهم آمد تا از صحبت هایش بهره ببرم. شناخت 
دقیق و عمیقش از شاعران، وسعت نظرش و دایره گسترده ارتباطاتش را در آن سفر 
فهمیدم. اصراری به این نداشــت که همیشه سخن بگوید و نظر بدهد اما وقتی نظر 
می داد، می فهمیدی تا چه حد دقیق و اصولی شعر و شاعران را می شناسد. درباره هر 
شعر و شاعری کوتاه چیزی می گفت و وقتی فکر می کردی می دیدی همه حرف را 
زده است. در قامت یک ذاکر اهل بیت)ع( سوز و شور را در کنار چیره دستی در الحان 
موسیقایی و شعرشناســی بی نظیرش ترکیب می کرد و صدایش بی اینکه اصراری 

مصنوعی بر گریاندن مخاطب داشته باشد، در جان و روح رخنه می کرد.
تشــویق های او و شاعران هم سن و سالش در آن سال ها برای ما نسلی که قرار بود 
شعر خراسان را شکل بدهیم، گنجینه ای بود که در آن روزها اثرش را نمی دانستیم. 
او برخالف بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان که هاله ای به دور خود تنیده بودند که 
نتوان به آنان نزدیک شــد، ســاده و صمیمی در کنار شاعران بسیار جوان تر از خود 
می نشست و شعرشان را می شنید و در برابر بیتی خوب یا شعری زیبا، واقعاً بی قرار 
می شد و این حس و حال را به مخاطبش منتقل می کرد. با وجود اینکه سن و سال 
معموالً هنرمندان  و هنردوســتان را محافظه کار می کند، او در برابر پوست اندازی 
شعر و هواهای تازه ای که در ادبیات ایجاد شده بود، موضعی یکسره منفی نداشت و 

نوآوری های برآمده از سنت و ریشه دار را ارج می گذاشت و تأیید می کرد.
امروز دفتر زندگی سراسر محبت و عشق او به دین و فرهنگ بسته شده است. امید که 
در این روزها که نزدیک سالروز میالد اماممان حضرت ولی عصر )عج( است، میهمان 
سفره حضرتش شود و پاداش یک عمر ذکر اهل بیت)ع( را به زیبایی بگیرد. چنین باد!

 ادب و هنر/ خدیجه زمانیان  اگرچه تعطیالت 
نوروز به پایان رسید اما ظاهراً تعطیالت کرونایی هنوز 
به پایان نرسیده است. به همین دلیل پویش معرفی 
کتاب همچنان ادامه دارد. پیش از این به سراغ 20 
نویسنده رفتیم و از آن ها خواستیم کتاب های جذاب 
و خواندنی را برای روزهایی که باید در خانه بمانیم 
معرفی کنند. در صفحه امروز هم چند نویسنده و 
شاعر دیگر، از تجربه های کتاب خوانی شان برای ما 

نوشتند که در ادامه می خوانید.  

 باز هم »دن آرام« 
ابراهیم حســن بیگی، از آن 
دســته افرادی است که در 
این روزها به ســراغ خواندن 
آثاری رفته که قبالً هم آن ها 
را خوانده اما به دنبال فرصتی 
بوده تا دوباره مطالعه شان کند. نویسنده رمان»ریشه 
در اعمــاق«، »دن آرام« شــاهکار اثــر میخائیــل 
شولوخوف، »کلیدر« نوشــته محمود دولت آبادی، 
»شــما که غریبه نیســتید« اثر خواندنی هوشنگ 
مــرادی کرمانی، »تاریخ ایران« پژوهش اکســفورد 
ترجمه شهربانو صارمی و»روایت روزگار« اثر قهرمان 
شیری که نگاهی به کارنامه محمود دولت آبادی دارد 

را برای مطالعه پیشنهاد می کند. 
وی توضیح می دهد:»دن آرام« یکی از رمان های 
برجســته جهان اســت و رمان مورد عالقه همه 
ما جوانان نســل انقالب ۵۷ است. این کتاب از 
نا آرامی های پس از انقالب روســیه می گوید که 
بخشی از آن شــباهت هایی به اوضاع ما پس از 
انقالب داشــت.»کلیدر« هم با اینکه بیش از سی 
سالی از عمر خلق آن می گذرد اما اثری است که 
بــا وجود حجم زیاد آن مورد عالقه بســیاری از 
عــوام و خواص کتابخوان قرار گرفت و هنوز هم 

خواندنی است. 
این نویســنده درباره »شــما که غریبه نیســتید« 
می گوید: مرادی کرمانی اصوالً روایتگر داستان هایی 
ساده و صمیمی اســت و این کتاب در واقع روایت 
داستان زندگی خود اوست. کتاب به همان صمیمیت 
سایر آثارش نوشته شده و خواندنش خالی از لطف 
نیســت و به همه ما نکات خوبــی از زندگی را یاد 

می دهد. 

 کتاب برای هر ذائقه و سلیقه
محمــد اســماعیل حاجی 
علیان نویســنده رمان های 
و  »ایــوار«  زن«،  »چهــار 
»نیســتدر جهــان« و »مقام 
گورخانــه« برای این روزها و 
قرنطینه خانگی آثار زیادی را به مخاطبان پیشنهاد 

می دهد. 
وی از میــان رمان های تازه منتشــر شــده رمان 
»آرتیســت« سعید تشکری را به دلیل حس و حال 
خوب و اتفاقات فانتــزی و هیجانی، »آب و زنجیر« 
حســین قربانزاده، رمان »پونی فلوتــش را قورت 
داده« از تیمورآقامحمــدی و رمان »دروازه مردگان« 
حمیدرضا شاه آبادی را برای مطالعه معرفی می کند. 
حاجی علیان از میان آثاری که ســال های گذشته 
منتشر شده اند با دالیل خواندنی بودن آن ها چند 
اثر پیشنهاد می دهد. او می گوید: »گورسفید« مجید 
قیصری، »دیلماج« حمیدرضا شاه آبادی که یک اثر 
تاریخی خوشخوان و تأثیرگذار است، رمان »اتوبوس 
پاکســتانی« نوشــته مهدی زارع در یک موقعیت 
آخرزمانی مثل این روزهای ما اتفاق می افتد، رمان 
»خون خورده« مهدی یزدانی خرم که اثری پســت 
مدرن با موضوع تاریخ معاصر اســت، »گراف گربه« 
هادی تقی زاده ، رمان »بیست زخم کاری« محمود 
حســینی زاد که اقتباســی زیبا و ایرانی از مکبث 
شکسپیر اســت ، رمان یک »پرونده کهنه« از رضا 
جوالیی که داستانی پلیسی در تاریخ معاصر ایران و 
دوره پهلوی را روایت می کند و »تاالر فرهاد« عباس 
پژمان که رمانی اســت اجتماعی درباره پزشکان و 
پرستاران از آثاری اســت که اگر چه سال ها پیش 
منتشر شده اند اما خواندن آن ها همچنان سرگرم 

کننده و جذاب است. 
حاجی علیــان همچنین مجموعه داســتان های 
کوتاه »افتاده بودیم در گردنه حیران« اثر حســین 
لعل بذری، »غبارصورتی« نوشــته نسترن مکارمی، 
»آدم های چهاربــاغ« اثر علی خدایــی، »جهنم به 
انتخاب خودم« اسماعیل زرعی و »پل ها« اثر احمد 
ابوالفتحی را برای عالقه مندان به خواندن داستان های 

کوتاه پیشنهاد داد. 
وی از میان آثار ترجمه کتاب های»باب اسرار« نوشته 
احمد امید با ترجمه ارسالن فصیحی، »قلبی به این 

سپیدی« نوشته خابیر ماریاس با ترجمه مهسا ملک 
مرزبان، »عشــق در زمان وبا« نوشته گابریل گارسیا 
مارکز با ترجمه بهمن فرزانه را برای عالقه مندان به 

خواندن آثار خارجی معرفی می کند. 
نویسنده رمان تازه منتشر شده »آتون نامه« از میان 
کتاب های مطالعات میان رشته ای هم آثار »تاریخ 
ایران« پژوهش آکســفورد به همت تورج دریایی با 
انتشــارات ققنوس که کتاب جامع و کامل و علمی 
درباره تاریخ ایران اســت و تاریخ ایــران را از دوره 
پیشــاتاریخی تا امروز بررســی کرده است، »روزی 
که اسم خود را دانستم« هارون یشایایی ، مجموعه 
»نمایش هــای ایرانی« صادق عاشــورپور که کتاب 
علمی و تحلیلی درباره تاریــخ پیدایش گونه های 
نمایشی ایرانی، »ایران بین دو انقالب« نوشته یرواند 
آبراهامیــان با ترجمه احمد گل محمــدی ، »عوالم 
خیال« اثر ویلیام چیتیک با ترجمه قاســم کاکایی، 
»ایوب« نوشــته قاسم هاشمی نژاد و »تاریخ بیهقی« 
ابوالفضل بیهقی به تصحیح علی اکبر فیاض آثاری 
هستند برای افرادی که به مطالعه آثار میان رشته ای 

عالقه مند هستند. 

 خواندن »انسان در جست وجوی معنی«
اما رویا شاه حسین زاده این 
آثــار را برای ایــن روزهای 
می کند:  معرفــی  قرنطینه 
اثر  مــردگان«  »ســمفونی 
عباس معروفی، »سو وشون« 
اثر ســیمین دانشور، »کلیدر« و »جای خالی سلوچ« 
نوشــته  محمود دولت آبادی، »شوهر آهو خانم« اثر 
علی محمد افغانــی، »کوری« اثر ژوزه ســاراماگو، 
»داســتان یک روح« اثر سیروس شمیسا، »چراغ ها 
را من خاموش می کنم« اثر زویا پیرزاد، »کافه پیانو« 

نوشته  فرهاد جعفری. 
این شاعر برای مخاطبانی که به خواندن آثار خارجی 
و آثار نویســندگان خارجی را به این صورت معرفی 
کــرد: »جزء از کل« اثر اســتیو تولتز، » مردی به نام 
اوه« اثر فردریک بکمن، »انســان در جســت وجوی 
معنی« اثر ویکتــور ای فرانکل، »عقاید یک دلقک« 
اثر هانریش بل، »ســه شنبه ها با موری« نوشته  میچ 
آلبوم، »بلندی های بادگیر« اثر امیلی برونته، »پیرمرد 
و دریا« اثر ارنست همینگوی، »بادبادک باز« اثر خالد 

حسینی، »پرنده خارزار« اثر کالین مکالو، »الفکادیو« 
اثر شل سیلور استاین، »شازده کوچولو« اثر اگزوپری، 
»عشق سال های وبا« اثر گابریل گارسیا مارکز، »مغازه 
خودکشــی« اثر ژان تولی، »طاعــون« اثر آلبر کامو، 
»دنیای ســوفی« نوشته  یوستین گردر، »خوشه های 
خشم« جان اشتاین بک و »چهار اثر« نوشته فلورنس 
اسکاول شــین.  وی در خصوص علت توجهش به 
این ترجمه ها گفت: کتاب »انسان در جست وجوی 
معنی« آخرین کتابی اســت که خوانــدم و در این 
روزهای کرونایی حالم را خوب کرد و خواندن آن را به 
همه توصیه می کنم چون چرایی مسائل و چگونگی 

کنار آمدن با آن ها را به ما یاد می دهد. 

 اطالعات راجع به پیشینه رمان 
سید علی کاشفی خوانساری 
نویسنده کودک و نوجوان هم 
برای ایــن روزهای قرنطینه 
چندین اثر را معرفی می کند. 
او می گوید: »دروازه مردگان« 
شاهکار خواندنی ابراهیم شاه آبادی، کتاب »بیست 
مقاله در باب تاریخ چاپ ســنگی در ایران« شامل 
مجموعه مقاالت پروفسور الریش مارزلف با ترجمه 
محمدجــواد احمدی نیا، »از گذشــته ادبی ایران« 
نوشــته دکتر عبدالحســین زرین کوب که مروری 
بر نثر فارســی و سیری در شعر فارسی با نظری بر 
ادبیات معاصر است، کتاب »کودک و تصویر« به قلم 
جمال الدین اکرمی که جستارهایی در تصویرگری 
کتاب های کودکان و نوجوانــان در دو جلد تالیف 
شــده اســت و مجموعه پنج جلدی »مشروطیت 
ایران و رمان فارسی« نوشته مسعود کوهستانی نژاد 
از آثاری اســت که عالقه مندان به کتاب می توانند 

در ایام قرنطینه و در خانــه آن ها را مطالعه کنند.  
این روزنامه نگار و ناشر معرفی کوتاهی از مجموعه 
»مشــروطیت ایران و رمان فارسی« ارائه می دهد. او 
می گوید: این مجموعه زمان دقیق آشنایی ایرانیان 
را با رمان مدرن نشــان می دهــد و نقطه عزیمت 
رمان نویسی ایرانی را از آنچه تاکنون درباره اش گفته 
شده عقب تر می برد و نشان می دهد امثال محمدعلی 
جمال زاده و بزرگ علوی از عقبه نیرومندی برخوردار 
بوده اند و پا بر شــانه پیشــینیانی داشته اند که در 
تاریخ های ادبیات معاصر ایران کمتر از آن ها سخن 
گفته شده است و از این جهت که اطالعات خوبی 
راجع به رمان به ما می دهد که خواندن آن ها برای 

مخاطبان رمان دوست جذاب خواهد بود. 

 3 کتاب برای نوجوانان
در پایــان کتاب هایــی که 
اکبر صحرایی برای روزهای 
داده  پیشــنهاد  قرنطینــه 
است بخوانید. این نویسنده 
نوجوان و بزرگســال ســه 
اثر برای گروه ســنی نوجوان معرفی کرده اســت. 
او می گوید: داســتان »بهمن ۵6« نوشــته سندی 
مومنی به دلیل داشتن داســتانی جذاب با نثری 
ســاده و آشنایی نوجوانان با فرهنگ دفاع مقدس، 
»فرار به جابلقا« نوشــته اکبر صحرایی که با نثری 
شیرین و طنز به آزادی خرمشهر توسط رزمندگان 
می پردازد و کتاب »راض بابا« نوشــته طاهره کوه 
کن که داستانی خواندنی دارد و با توجه به زندگی 
شــهیده راضیه کشــاورز که در انفجار حسینیه 
رهپویان وصال زخمی شــده و با مرگ دست در 

پنجه کرده نوشته شده است. 

پیشنهاد نویسندگان برای مطالعه در روزهای کرونایی 

قصه خوانی در قرنطینه

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

سیل در مجمع الجزایر آبی ها
 ورزش/ ســینا حسینی  یک روز پس از انتشار شایعه عالقه 
مندی مدیرعامل جدید استقالل برای حضور امیر قلعه نویی روی 
نیمکت این تیم ماجرای فایل صوتی فتح اهلل زاده خطاب به فرهاد 
مجیدی در رسانه های خبری منتشر شد تا جایگاه سرمربی جوان 

استقالل بیشتر از هر زمانی متزلزل شود.
مرور اظهارات فرهاد مجیدی و فتح اهلل زاده در دوره کوتاه حضور 
مجدد سرپرست مستعفی باشگاه اســتقالل نشان می دهد اگر 
فتح اهلل زاده در باشگاه استقالل باقی می ماند ممکن بود مجیدی از 
کار برکنار شود و فرد دیگری به عنوان سرمربی استقالل مسئولیت 

هدایت تیم را بر عهده گیرد.

عامل درگیری فرهاد و فتح اهلل زاده
فتــح اهلل زاده برای بازدیــد از دو مجموعه کمپ ناصر حجازی و 
ورزشگاه امام رضا )ع( از ساختمان باشگاه خارج می شود و پس از 
بررسی امکانات هر دو ورزشگاه به باشگاه برمی گردد تا پیگیر سایر 
امور شود، سرمربی استقالل که انتظار داشت مدیرعامل در تمرین 
تیم هم حضور یابد از غیبت فتح اهلل زاده گالیه می کند، فتح اهلل زاده 
پس از اطالع از گالیه مندی مجیدی برای او پیغام می فرستد که 

به دفترش برود تا حرف های او را بشــنود، اما مجیدی به تندی 
می گوید اگر با من کار دارید سر تمرین شما را مالقات می کنم!

فتح اهلل زاده که توقع چنین واکنشــی را نداشــت با ارسال فایل 
صوتی در واتس آپ برای مجیدی خط و نشــان می کشد که اگر 

نمی توانی شرایط را تحمل کنی استعفا بده و برو!

چه کسی فایل را منتشر کرد؟
اما پرسش اصلی اینجاست که چرا و به چه علتی با وجود مرتفع 
شدن مشکالت میان فتح اهلل زاده و مجیدی به یکباره پس از دو 
هفته این فایل صوتی منتشــر می شود؟ علی فتح اهلل زاده معتقد 
اســت این کار از سوی مجیدی و اطرافیان وی انجام شده چون 
دلیلی ندارد کــه من چنین کاری را انجــام دهم! حتی پس از 
ارسال آن پیام هم مجیدی و رمضانی نزد من آمدند و با هم کلی 

برنامه ریزی کردیم. 
اما با این حال منابع خبری مدعی اند مجیدی اعتقاد داشــته که 
فتح اهلل زاده از منابع مالی مناســب برای اداره باشــگاه برخوردار 
نبوده، دقیقاًهمان فرضیه ای که وی درباره سعادتمند نیز داشته 
و اعتقاد داشت که باید موسوی به عنوان مدیرعامل انتخاب شود 

اما در نهایت با چراغ ســبز وزارت ورزش 
ســعادتمند به عنوان مدیــر انتخاب 
می شود تا ســرآغاز یک چالش بزرگ 

استارت بخورد.

چند دستگی در اردوی آبی
حاال اخبار نگران کننده تری هم به گوش 
می رسد که چند دســتگی در باشگاه 

استقالل به اوج رسیده تا هر گروه بر 
اساس سلیقه و متر و معیار خودش 
رفتار کند تا استقالل به مجمع 
الجزایر تبدیل شود. بدون تردید 
با کشیده شدن دامنه اختالف 
به گروه هــای مختلف از جمله 
بازیکنــان که زیــاد از فعالیت 
کادر فنی رضایت ندارند داستان 
استقالل پیچیده تر از هر زمانی 

خواهد شد.

گزارش ورزشی
درگیری مجیدی با مدیران عامل قدیم و جدید استقالل ادامه دارد

فاجعه 8 میلیاردی ماریو  بودیمیر!
 ورزش  پرونده بزرگ ماریو بودیمیر از ســوی فیفا به باشگاه 
پرسپولیس ارسال شــد و این باشگاه چاره ای جز مصالحه یا 
شکایت مجدد روی این حکم ندارد. ماریو بودیمیر مهاجمی که 
نیم فصل گذشته به پرسپولیس پیوست و در دوران حضورش 
درایران روزهای پرفراز و نشیبی داشت آخرین شاکی باشگاه 
پرسپولیس است که موفق به دریافت حکم خود شده اند. پس 
از ارســال حکم اولیه توسط فیفا باشگاه پرسپولیس تقاضای 
گراندز این پرونده را کرده و حاال فیفا حکم خود را با جزئیات 

به باشگاه پرسپولیس ایمیل کرده است.
نکته بسیار عجیب در پرونده بودیمیر تفاوت فاحش مبلغی که 
می توانست منجر به پایان خوش پرسپولیسی ها با او بشود با پولی 

که حاال او به عنوان غرامت از پرسپولیس دریافت کرده است.

 غرامت مدیریت بی کفایت
بودیمیر که نیم فصل در پرســپولیس بــازی کرده بود 148 
هزار دالر از ســرخ ها طلب داشت که این مبلغ می توانست با 
مصالحه و راضی کردن بازیکن پیش از ترک ایران از سوی او 
با مبلغی احتماالً پایین تر به وی پرداخت شود تا این پرونده 
هرگز راهی به دادگاه های بین المللی پیدا نکند. اما رها شدن 
موضوع بودیمیر در دوره مدیریت ایرج عرب حاال خســارت 

سنگینی را به پرسپولیس تحمیل کرده است.
مبلغ غرامت مدنظر بودیمیر که قصد دارد از پرسپولیس بگیرد 
32۷ هزار یورو اســت معاد ۵.۵ میلیارد تومان است که این 
مبلغ به همراه 148 هزار یورومعادل 2.۵ میلیارد تومان قبلی 
یک خسارت جدید و باورنکردنی به باشگاه پرسپولیس است 

و مجموع پول پرداختی به بودیمیر را به مبلغ 4۷۵ هزار دالر 
)چیزی بالغ بر 8 میلیارد تومان( که به سختی می تواند اوضاع 
امروز خود را مدیریت کند چه برســد به اینکه مبلغی به این 
انــدازه را از روش های مختلف جذب کــرده و به این بازیکن 

پرداخت نماید.
بررســی اتفاقاتی کــه منجر به صدور ایــن حکم در فیفا 
شــده چیزی جز فاجعه مدیریتی در پرســپولیس نیست. 
باشــگاهی که به جای حل و فصل پرونده های پیشــین 
در تابســتان امســال به دنبال جذب یک مهاجم خارجی 
بــا مبلغی گزاف بــود کاری که به هیچ عنــوان ضرورتی 
نداشت و البته حاال مدیران پرسپولیس باید میوه های آن 

بی تدبیری را از این درخت ترسناک بچینند.

خبر ویژه
پرونده جنجالی مهاجم کروات رسید

شکاف درهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
نیم نگاه

حساسیت های فیفا  ادامه دارد

ضد حمله

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 آرش شفاعی، شاعر و روزنامه نگار

دوشنبه ۱8 فروردین  ۱۳۹۹ ۱2 شعبان ۱۴۴۱ 6 آوریل 2۰2۰  سال سی و سوم  شماره ۹2۱۴ 

رئیس کمیته نقل و انتقاالت:
تعطیلی لیگ مدنظرمان نیست

ورزش: رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ توضیحاتی درباره ادامه یا لغو 
بازی ها ارائه کرد. فریبرز محمودزاده گفت: با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، مســابقات فعالً در حالت تعلیق است. اعالم می کنم که هیچ مقامی در 
فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ درباره لغو کلی مسابقات و یا تعطیلی کامل 
بازی ها صحبتی نکرده و اراده مسئوالن ورزش، فدراسیون و سازمان لیگ بر ادامه 

بازی ها و البته با اولویت سالمتی است.

ایران همچنان دوم آسیا و سی و سوم جهان
ورزش: رده بندی جدید تیم های ملی فوتبال جهان که از ســوی سایت فوتبال 
رنکینگ اعالم شــد، تیم ملی کشورمان با هزار و 489 امتیاز، در رده سی و سوم 
قرار دارد. در قاره آســیا، تیم ژاپن با هزار و ۵00 امتیاز در رده نخست و بیست و 
هشتم جهان ایستاده است. تیم های ملی بلژیک، فرانسه، برزیل، انگلیس و اروگوئه، 

به ترتیب عناوین نخست تا پنجم را از آن خود دارند.

دولت پرتغال مربیان سپاهان را قرنطینه کرد
ورزش: روی تاوارس و میگل تکسیرا،مربیان پرتغالی سپاهان که روز گذشته ایران 
را ترک کردند، باید مدتی را در قرنطینه ســپری کنند. آن ها باید 14 روز را در 
قرنطینه سپری کنند تا احتمال ابتالی آن ها به این ویروس در ایران از بین برود.

باالترین دستمزد هفتگی برایتون برای علیرضا
ضرر 15 هزار پوندی جهانبخش 

ورزش: با انتشار رقم دستمزدهای هفتگی جدید ستاره های برایتون مشخص شد 
ستاره ایرانی بیشترین دستمزد را از این باشگاه دریافت می کند. حاال تلگراف هلند 
مدعی است با کاهش دستمزدها به دلیل شیوع کرونا علیرضا جهانبخش هر هفته 

1۵ هزار پوند )نزدیک به 300 میلیون تومان( ضرر می کند.

فیفا پول دو طلبکار پرسپولیس را می دهد
ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال پاسخ درخواست باشگاه پرسپولیس را مبنی بر 
پرداخت طلب 23 هزار دالری فرناندو گابریل بازیکن برزیلی پیشــین این تیم و 

10هزاردالری سرتن چوک مربی سابق سرخ ها را داد.
طبق نامه فیفا باشگاه پرسپولیس می تواند از مبنع درآمدهای خود بابت حضور 
بازیکنانش در جام جهانی 2018 روسیه، بدهی به دو طلبکار خود را پرداخت کند.

قبل از این فیفا با پرداخت این پول به طلبکاران بین المللی پرسپولیس مخالف بود، 
اما با توجه به حکم قطعی کمیته انضباطی خود حاضر به واریز وجه به حســاب 

معرفی شده از سوی این طلبکاران شده است.
باشگاه پرسپولیس حدود 6۵0 هزار دالر پول بلوکه شده در فیفا دارد که به دلیل 

تحریم های اقتصادی قادر به دریافت آن نیست.

آخرین وضعیت پرونده های استقالل در فیفا
ورزش: فیفا تا تاریخ 13 فروردین ســال جاری به باشگاه استقالل مهلت داد 
تا طلب ۵۵0 هزار دالری شــفر را پرداخت کند کــه این اتفاق به دلیل نبود 
منابع مالی انجام نشد. بویان هم خواهان دریافت طلب 300 هزار دالری خود 
شده که مسئوالن استقالل با توجه به اینکه این بازیکن تنها یک نیم فصل در 
اســتقالل بازی کرده خواهان گرفتن تخفیف یا مذاکره با او هستند. استقالل 
برای فرار از محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالت باید طلب جپاروف و منشا 
را بپردازد که رقمی در حدود 13۵ هزار دالر است. به این شکایت  ها باید طلب 
شیخ دیاباته، میلیچ و بودوروف به همراه درصدی از قرارداد بازیکنان و مربیان 
را نیز اضافه کرد که کار را برای احمد ســعادتمند مدیرعامل جدید باشــگاه 

سخت می کند.

هنرهای تجسمی

سیف اهلل صمدیان:
عکاسی موبایلی ضرورت این روزهاست

ایسنا: ســومین جشنواره عکس تلفن 
همراه »هشــت« قرار اســت با موضوع 
جلوه های نشاط و شادی در تمام زوایای 
زندگی ایرانی و اســالمی برگزار شود. 
در همین راســتا ســیف اهلل صمدیان، 
معتقد است عکاســی موبایلی را باید 
جدی گرفت. وی می گوید: در بیشــتر 

خانواده ها حداقل دوـ  سه نفر گوشی هوشمند دارند و عکاسی می کنند. بنابراین 
ما میلیون ها درگیر هنر عکاســی داریم، حال برخی آن را به صورت خودنگاری 
خودشیفته و بیمارگونه یا حرص درآور از دیگرانـ  در اینستاگرامـ  انجام می دهند، 
اما برخی دیگر عکس های خالقانه و ماندگار برای تاریخ بشر ثبت می کنند. این 
ماندگاری گاهی تا آنجا پیش می رود که عکاسی موبایلی از عکاسی با دوربین های 
حرفه ای جلو می زند، چون نخست اینکه کیفیت دوربین های تلفن همراه بسیار 
باال رفته اســت، دوم اینکه در هر لحظه همراه فرد هستند و می توانند به لحظه 
ـ حتی اگر کســی قانون شکنی کند و بخواهد در حین رانندگی عکاسی کندـ  

سوژه ها را شکار کنند.
گفتنی است، آخرین مهلت برای شرکت در سومین جشنواره عکس تلفن همراه 

»هشت« چهارم اردیبهشت  ماه است.
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

دستکش و ماسک؛ فرصتی که 
به تهدید تبدیل شده است

بدون تردیــد یکی از راه هــای جلوگیری از 
انتقال و ابتال به کرونا، اســتفاده از دستکش 
و ماسک مناسب است. اما چگونگی استفاده 
از ایــن وســایل، تعیین کننده میــزان اثر 
بازدارندگی اســت. در روزهای گذشته که به 
اجبار و برای خرید مایحتــاج زندگی ناچار 
بــه مراجعه به نانوایی و فروشــگاه های مواد 
غذایی و دیگر اماکن مشــابه بودم، مهم ترین 
مسئله ای که جلب توجه می کرد، بی مباالتی 
یا ناآگاهی متصدیان این اماکن نســبت به 
استفاده صحیح از ماســک و دستکش بود. 
ماسک و دستکش های مورد استفاده تقریباً 
تمامــی افرادی که از نزدیــک دیدم، آن قدر 
کثیف و کهنه بود که می شــد فهمید برای 
روزهای متوالی مورد اســتفاده فروشندگان 
قرار داشــته است؛ فروشندگانی که با اتکا به 
همین دستکش ها، بی محابا به هرجایی دست 
می زنند و ضمن تحویل اجناس به مشتریان، 
کارت بانکی آن ها را نیز در دست می گیرند. 
این وضعیت در نانوایی ها خطرناک تر اســت؛ 
چرا که بیشــتر متصدیان به خاطر داغ بودن 
نان، از دســتکش های یکبار مصرف التکس 
یا پالســتیکی اســتفاده نمی کنند و عموماً 
دستکش مورد اســتفاده آنان پنبه ای است 
که مشکل جذب و انتقال آلودگی را چندبرابر 
می کند؛ مهم تر آنکه محصول آن ها را نمی توان 
با مواد ضدعفونی و یا آب و صابون شست. به 
نظر می رسد این فروشــندگان و متصدیان 
اماکن خدماتی، استفاده از دستکش را اقدامی 
برای تضمین ســالمت خود دانسته و بر این 
باورند که مشتریان، خود باید فکری به حال 

جلوگیری از انتقال بیماری کنند.
در ایــن روزهای طوالنــی قرنطینه ای، تنها 
تماس بســیاری از خانواده های مشــهدی با 
بیرون، برای خرید مایحتاج روزانه اســت و 
چنانچه این تماس ها ایمن نباشد، تمام رنج و 
مشقتی که در دوران قرنطینه خانگی به خود 

تحمیل کرده اند، بی ثمر خواهد شد.
حال اگر مســئوالن بهداشــتی ضمن رصد 
مستمر و دقیق اماکن فروشگاهی و خدماتی، 
آموزش های الزم را به متصدیان و فروشندگان 
ارائــه داده و دربرابر تخلفــات صورت گرفته 
واکنش مناسبی نشان دهند، گام بزرگی در 
تضمین سالمت عمومی برداشته خواهد شد.

مدیرعامل  این شرکت  خبرداد 
 درج نماد پدیده )گتوشا(

 در بازارفرابورس ایران
پدیده  شــرکت های  گروه  قدس:مدیرعامل 
شاندیز از درج نماد معامالتی پدیده)گتوشا( 
در فهرســت اوراق بهادار بازار پایه فرابورس 

ایران خبر داد.
دکتر نیما مالئی گفت: روز گذشته با موافقت 
کمیته درج شــرکت فرابــورس ایران، نماد  
گتوشا در بازار پایه فرابورس ایران درج شد. 
بدیهی است آغاز معامالت سهم در فرابورس 
در روزهــای آینده با پیغام ناظر بازار به طور 

رسمی آغاز می شود. 

در ۶ ماه آینده تدوین می شود
طرح تفصیلی نوسازی بافت 
پیرامونی حرم مطهر رضوی

قدس: معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
مشهد از تدوین طرح تفصیلی نهایی نوسازی 
بافت پیرامونــی حرم مطهر رضــوی در ۶ 
ماه آینده، توسط دانشــگاه تهران خبر داد.
محمدرضا حســین نژاد در حاشیه بازدید از 
منطقه ثامن و اقدام های انجام شده در بافت 
پیرامونــی حرم مطهر رضــوی در خصوص 
تعیین تکلیف طرح نوسازی بافت فرسوده این 
منطقه اظهار کرد: در خصوص طرح تفصیلی 
نهایی بافت پیرامونی حرم مطهر، از ســوی 
وزارت راه وشهرسازی به دانشگاه تهران برای 
تدوین طرح مأموریت داده شده است.وی با 
بیان اینکه برای تدوین طرح تفصیلی نهایی 
۶ ماه زمان درنظر گرفته شــده است، اظهار 
کرد: در این مدت پاسخگویی به شهروندان 
با توجه به تصمیمات شورای عالی شهرسازی 
ومعماری و طرح های تفصیلی قبلی و درحال 
تدوین انجــام خواهد شــد.وی درخصوص 
تعیین تکلیــف طرح بلندمرتبه  ســازی در 
شهر مشهد نیز گفت: برای بلندمرتبه سازی 
طرح مستقلی وجود ندارد و بلندمرتبه سازی 
در قالب طرح های تفصیلی هفت گانه انجام 
خواهد شد که این طرح ها درحال تهیه است.

با وجود کاهش 93 درصدی جابه جایی مسافر در مشهد
چرخ نظارت های بهداشتی در حوزه حمل و نقل می لنگد

علی محمدزاده: کارشناسان بهداشتی 
بر رعایت دستورات پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونــا در روزهای آینده تأکید 
بیشــتری دارند و از جملــه درزمینه 
مراقبت بیشتر شهروندان در سفرهای 

برون شهری هشدار می دهند.
بی تردید جمالت ذکر شده را در روزهای 
اخیر بسیار شنیده اید، چرا که به نظر می رسد آرام آرام در حال بازگشت شرایط به 
حالت عادی هستیم و شاید در روزهای آینده شاهد اندکی جابه جایی های بیشتر 

باشیم که می تواند مخاطراتی نیز به همراه داشته باشد.
برهمین اساس الزم است شهروندان و به ویژه افرادی که خودرو شخصی نداشته و 
با خودروهای عمومی سفر می کنند به هشدارهای بهداشتی عمل و مواردی چون 
فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنند.از سوی دیگر براساس اعالم متولیان حوزه 
حمل ونقل جاده ای خراســان رضوی، در تعطیالت نوروزی سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش حدود 90درصدی جابه جایی بین شهری 
بودیم و به نوعی می توان گفت حوزه حمل ونقل مسافری در این ایام تعطیل بود.

اما نکته قابل توجه در استفاده از سامانه های حمل ونقل عمومی کاستن از ظرفیت 
مسافری وسایل نقلیه یا همان نشستن افراد با فاصله از یکدیگر است که احتمال 
ابتالی شــهروندان به حداقل برسد.هرچند به گفته متولیان حمل ونقل جاده ای 
خراسان رضوی این روزها بیشتر اتوبوس ها بدون مسافر مشهد را ترک می کنند 
ولی بیشــتر این خودروها در طول مسیر اقدام به مسافرگیری می نمایند که در 
بیشتر موارد توجهی به الزاماتی چون فاصله گذاری ندارند و به نظر می رسد نظارت 

این دسته از خودروها هم نباید فراموش شود.
با نگاهی به آمار اعالم شده می توان به خوبی دید حجم مسافران ورودی به مشهد 
کاهش چشمگیری داشته؛ به طور مثال تا 1۳ فروردین حدود ۳۸ هزار مسافر از 
طریق پایانه های مسافربری مشهد وارد این شهر شدند؛ این در حالی است که این 
آمار در سال گذشته بیش از ۵۷9 هزار نفر بوده که در مجموع کاهش 9۳ درصدی 

را نشان می دهد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه همان تعداد اندک اتوبوس هایی که از شهرهای مختلف 
کشــور به مقصد مشهد در حال جابه جایی مسافر هستند در صورت عدم رعایت 
الزامات بهداشتی می توانند موجب تشدید شرایط بحرانی این شهر و شهروندان آن 
باشند؛ بنابراین الزم است مجموعه های کنترلی و نظارتی در بخش های مختلف با 

دقت بیشتری بر این حوزه نظارت داشته باشند.

تولید 60 هزار ماسک توسط »سربازان حاج قاسم«
حسین پورحســین: حجت االسالم 
والمسلمین پژمانفر، نماینده مردم مشهد 
و کالت در مجلس شــورای اســالمی 
از کارگاه تولیــد ماســک دانش آموزان 
و فرهنگیــان بســیجی ناحیــه یک 
آمــوزش و پرورش مشــهد در قرارگاه 
جهادی سربازان حاج قاسم )هنرستان 
بدیع( ناحیه یک آموزش وپرورش مشــهد بازدید کــرده و از این حرکت جهادی 
دانش آموزی قدردانی کرد.سیدرضاخاتم پور، رئیس  آموزش و پرورش ناحیه یک 
مشهد مقدس در حاشیه این بازدید به قدس گفت: از24 اسفند 9۸ تاکنون بیش 
از۶0هزار ماسک توسط دانش آموزان بسیجی قرارگاه جهادی سربازان حاج قاسم 
در هنرستان بدیع آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد تولید شده است.وی با اعالم 
اینکه هم اکنون 1۵0هزار ماسک در این هنرستان در دست تولید است، افزود: در 
صورت تأمین مواد اولیه، امکان تولید تا ۳ هزار ماســک در روز و ضدعفونی همه 

مدارس مشهد توسط این قرارگاه را در دستورکار قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه دانش آموزان بســیجی تولید ماســک و شیلد محافظ صورت و 
ضدعفونی و توزیع آن را انجام می دهند، افزود:  در این شــرایط سخت و بحرانی 
نسل نوجوان ما نیاز مبرم به بررسی شرایط و پیگیری امورشان دارند و برنامه ریزی 
و بررسی آن برعهده ما و تکلیف ماست و باید خودمان را برای کار سخت و بیشتر 

با ابزار مناسب و در شرایط کنونی آماده کنیم.
مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک مشــهد ادامه داد: قرارگاه ســربازان حاج قاسم 
با صرفه جویی بسیار و با ازخودگذشتگی فرزندان مشارکت کننده در این قرارگاه 
توانسته به توفیقات زیاد دســت یابد و هم اکنون ما در صورت تأمین مواد اولیه 
امکان تولید تا ۳هزار ماســک در روز را در کنار ضدعفونی معابر و مدارس تعهد 
می کنیم. وی بابیان اینکه در این قرارگاه  1۵0 ســرباز ورزیده حاج قاسم تربیت 
شده اند، افزود: بر اســاس منویات رهبری، امسال برنامه ریزی می  کنیم تا با کار 
جهادی و پیگیرانه و با وقت گذاشتن، به جهش در حوزه تولیدات علمی و محتوایی 
و پرورشــی دســت یابیم  و تالش کنیم تا دانش آموزانمان را با شــهدا و سیره و 
آرمان های آنان آشنا سازیم. دانش آموزان از طریق محتوای تولید شده در فضای 
مجازی می توانند بهره برداری کنند و باید هم در حوزه های تربیتی و پرورشــی و 
هم در حوزه های علمی و آموزشــی به تولید محتوای ارزشمند در این فضا توجه 

نشان دهیم.
حجت االسالم مهدی جعفری، مسئول بســیج دانش آموزی خراسان رضوی هم 
در گفت و گو با قدس گفت: نوجوانان و دانش آموزان بســیجی ما آماده  هستند با 
2۳0 گروه جهادی دانش آموزی در اســتان  درعرصه تولید ماسک و ضدعفونی 
وغربالگری، تولیدات موردنیاز را پس از ضدعفونی توسط دانش آموزان در قرارگاه 
دانشگاه علوم پزشکی و بسته بندی بهداشتی، در مناطق محروم حاشیه شهر توزیع 
نمایند و در صورت تأمین مواداولیه، دانش آموزان بسیجی در مشهد و شهرستان ها 

می توانند تولید ماسک را به بیش از ۳00هزار عدد در روز افزایش دهند.

 غربالگری 96 درصدی مردم صالح آباد 
در بسیج ملی مقابله با کرونا

صاحبی: رئیس شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان صالح آباد گفت: بخش دیالیز 
که تا پیش از ایــن در روزهای فرد در 
دو شیفت صبح و عصر پذیرای ۶ نفر از 
بیماران دیالیزی صالح آباد بود، به منظور 
خدمت رسانی بیشتر، از این پس با اضافه 
شــدن شــیفت صبح روزهای زوج، در 

مجموع به 9 نفر از بیماران دیالیزی شهرستان خدمت رسانی خواهد کرد. 
دکتــر محمدصادق معلم زاده افزود: پس از گذشــت حدود دو هفته از آغاز طرح 
بســیج ملی مقابله با کرونا، پوشش غربالگری در شهرستان صالح آباد به بیش از 
9۶ درصد رسید، در این طرح که به همت بهورزان، مراقبان سالمت و کارشناسان 
شــبکه بهداشت و درمان این شهرســتان و با همکاری عموم مردم در مدت دو 
هفته صورت گرفت، بیش از 4۶ هزار نفر از جمعیت شهرســتان با سامانه 40۳0 
تماس تلفنی گرفته اند و پس از غربالگری، موارد مشکوک آموزش داده شده یا به 
مراکز بهداشتی و درمانی هدایت شده اند.وی تأکید کرد: صالح آباد جزو نخستین 
شهرستان ها در کشور بود که سالن بزرگ قرنطینه با بیش از ۵0 تخت و امکانات 

مقابله با کرونا را برای بیماران احتمالی آماده کرده است.
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هاشم رسائی فر: داستان شیوع ویروس 
کرونا که در کشــور جدی شد مسئوالن 
طرح های مختلفی را برای مقابله با شیوع 
این بیماری مد نظر قرار دادند تا با اجرایی 
شدن آن ها جلو گسترش و شیوع آن گرفته 
شود. از جمله این طرح ها می توان به طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی صنوف غیر 
ضروری و غیره اشــاره کرد. 
تعطیلی صنوف غیرضروری 
بنــا بر تصمیم ســتاد ملی 
مقابله با ویــروس کرونا قرار 
شد تا 20 فروردین ماه ادامه 
یابــد و پس از این تاریخ نیز 
در مورد شروع به کار مجدد 
صنوف تصمیم گیری شود، اما 
عمالً با پایان زمان تعطیالت 
نــوروزی و از 1۶ فروردیــن 
بــه یکبــاره مردم شــاهد 
بازگشایی بسیاری از مغازه ها 
و فروشگاه هایی بودند که در 
عمل جزو صنوف غیرضروری 
بوده و نباید دست کم تا 20 

فروردین فعالیتی داشته باشند.

  بی تفاوتی کسبه 
 یکــی از شــهروندان در ایــن خصوص 
می گویــد: پــس از مدتی امــروز داخل  
شهرمشهد گشتی زدم، متأسفانه باوجود 
همه توصیه ها و هشــدارهای بهداشــتی 
ظاهــراً خیلی هــا موضوع انتقال ســریع 
ویروس کرونا را جدی نگرفته اند و بسیاری 
از مغازه ها و فروشــگاه ها فعال و در برخی 
موارد کرکــره مغازه تا نیمــه پایین بود. 
البته مشــتریان هم رعایت نمی کردند و 

به مغازه ها مراجعه داشتند. سؤال من این 
است که مگر نظارتی روی صنف هایی که 

نباید فعالیت کنند نیست؟

 500 مورد پلمب اماکن تجاری
 در مشهد

رئیس اتاق اصناف مشهد اما در واکنش به 
این موضوع به قــدس می گوید: از ابتدای 
ابــالغ طرح تعطیلی صنوف، یکســری از 
صنوف ضروری که فهرســت آن ها اعالم 

شــده محدودیتی برای فعالیت نداشتند 
اما طبــق گزارش هایی کــه داریم باالی 
۸0 درصد آن هایی که قرار بوده کالً تعطیل 

باشند، تعطیل هستند. 
محمود بنانژاد می افزایــد: حدود 1۵ روز 
تقریباً همه بازار تعطیل شد، اما وقتی خود 
دولت از 1۶ فروردین اقدام به بازگشــایی 
ادارات و بانک هــا کند که مــردم به آنجا 
مراجعه دارند تعطیل کردن مجدد صنوف 
کار سختی می شود؛ با این حال هنوز هم 
خیلی از راسته بازارهایی که جزو صنوف 
غیرضروری هســتند تعطیلــی را رعایت 
می کنند؛ هرچند در این بین تخلف هایی 
هم می شود که تاکنون در بازدیدهایی که 
انجام شــده ۵00 مورد پلمب در مشهد و 

19 هزار تذکر به صنوف داده شده است.
وی اظهار می کند: برخی از صنوف ارتباط 
مســتقیم با مراکز تولید دارند که فعالیت 
آن ها از شــنبه بالمانع اعالم شده است و 
به نوعی تأمین کننده ابزار مورد نیاز مراکز 
تولید هستند که به آن ها اعالم شده بدون 
حضور مشــتری و به صــورت اینترنتی 

می توانند سفارش خرید قبول کنند.

قدس از بی تفاوتی اصناف به هشدارهای کرونایی گزارش می دهد

داد وستد ویروس در بازار!

پس از مدتی 
امروز داخل  شهر 
گشتی زدم، 
متأسفانه باوجود 
همه هشدارهای 
بهداشتی ظاهراً 
خیلی ها موضوع 
انتقال سریع 
ویروس کرونا را 
جدی نگرفته اند

بــــــــرش

مجرم با پول مالباخته برای همسرش خودرو خرید!

سرقت ميلياردي در روزهاي کرونایي
خط قرمز: فرمانده ارشــد انتظامي استان از 
شناســایي و دستگیري فردي خبر داد که با 
سوء اســتفاده از موقعیت کاري خود اقدام به 
سرقت طال و وجوه نقد به ارزش 10 میلیارد 

ریال از خانه یک بیمار کرده بود. 

  آغاز ردزنی ها
سرتیپ محمد کاظم تقوي  در تشریح این خبر 
گفت: در پي اعالم شکایت یکي از شهروندان 
مبني بر ســرقت مقدار قابــل توجهي طال،  
وجه نقد و... از گاوصندوق خانه مسکوني اش 
دستورهای الزم براي پیگیري سریع پرونده 
صادر شــد. فرمانده انتظامي خراسان رضوي 
افزود: کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهي 
در مشــهد وارد عمل شــدند و بررسي های 
اولیه آن هــا حاکي از آن بود که ســرقت از 
خانه مســکوني بدون هیچ گونه آثار تخریب 
روي قفــل و بدنه گاوصندوق اتفــاق افتاده 
اســت و این فرضیه سرقت توسط فردي که 
به محل رفت و آمد و آشــنایي کامل داشته 
اســت را قوت بخشید . ســردار تقوي گفت: 
تحقیقات بعدي پلیــس قطعات پازل پرونده 

را یکي پس از دیگري پشــت سرهم قرار داد 
و با توجه به بیماري همســر شاکي مشخص 
شد اقوام و آشنایان رفت و آمد چنداني با این 
خانواده نداشته اند و از سوي دیگر صاحبخانه 
براي انجام کار های خانه و پرســتاري همسر 
بیمــارش، دو کارگر نظافتي و یک پرســتار 
اســتخدام کرده که این افراد به خانه وی در 

رفت و آمد بوده اند. 
این مقام انتظامي افزود: دو کارگر و پرســتار 
خانه به عنوان مظنون به پلیس آگاهي هدایت 

و تحقیقات از آن ها آغاز شد اما اظهارات این 
افراد نیز گره ای از مشکل باز نکرد. 

  پرستار خصوصی عامل جرم
سرتیپ تقوي خاطرنشــان کرد: کارآگاهان 
پایــگاه جنوب پلیــس آگاهي بــا دقت نظر 
بیشــتري تحقیقات خود را ادامــه دادند و 
بررســي های علمي آن ها نشــان داد شاکي 
در اتاق همســرش یک دسته کلید از تمامي 
قفل ها و گاو صندوق مخفي کرده و پرســتار 

هر روز 12 ساعت در این اتاق به سر می برده 
است. 

فرمانــده انتظامي خراســان رضوي گفت:  با 
بررســي های کارشناســان و زیر نظر گرفتن 
فرد مظنون مشــخص شــد او براي همسر 
خود یک خودروي ســواري خریده است. در 
تحقیقات تکمیلي از این فرد، او نتوانست به 
پراکنده گویي های خــود ادامه دهد و اعتراف 
کرد با مشاهده دســته کلید وسوسه شده و 
اقدام به ســرقت 10 میلیارد ریال طالجات و 

وجوه نقد از داخل گاو صندوق کرده است.

 توصیه به شهروندان
سرتیپ تقوي با اعالم اینکه متهم به دادسرا 
معرفي و بنا به دســتور صادره قضایي روانه 
زندان شد، به شهروندان توصیه کرد: از اعتماد 
بي جا و دسترسي افراد به کلید های ساختمان 
و اســناد و مدارک پرهیز کنند و به خصوص 
افــرادي که در خانه خود وســایل با ارزش و 
گرانقیمت دارند نسبت به نصب دوربین های 
کنترلي و تجهیزات بازدارنده از سرقت ها توجه 

بیشتري داشته باشند.

خط قرمز

سرور هادیان: اگرچه ســال نو متفاوتی را آغاز کردیم، سالی 
که شاهد تلخی های بسیار به واسطه شروع بیماری کرونا بود، 
اما پویش های گوناگون، همدلی و همراهی بســیار را برایمان 
به ارمغان آورد. پویش»هم نفس« نیز یکی از پویش هایی است 
که از ابتدای شــیوع این بیماری کار خود را با جدیت آغاز کرد 
و همچنان بر اساس نیازســنجی به راه خویش ادامه می دهد. 
پویشی که اگرچه از مشهدالرضا)ع( آغاز شد اما این مهربانی و 

عشق سایر استان های کشور را هم دربرگرفت. 
همه »هم نفس« شدیم تا نفس ها به شماره نیفتد. پویش هم نفس 
با هدف خرید یک میلیون ماسک و ملزومات برای بیمارستان ها 
و مراکز درمانی کشــور، یکی از یاریگــران خط مقدم مبارزه با 

کرونا شد.

  اجرای یک رسالت
عضو هیئت مدیره بنیاد خیریه عدالتیان با اعالم این مطلب به 
خبرنگار قدس گفت: پویش هم نفس از ابتدای سال جدید کار 

خود را به صورت جدی آغاز کرد.
ایمان عدالتیان در خصوص ملزومات مختلفی که تاکنون در این 
راستا برای بیمارستان ها ارسال شده است، بیان کرد: در همین 
راستا ۸ هزار و ۵00 عدد ماسک N9۵ به همراه 4۵ لیتر مایع 
ضدعفونی کننده دست به بیمارستان امام رضا)ع( و ۵ هزار لباس 
کاورال به همراه یک هزار و ۵00 عدد ماسک N9۵ و ۳00 عدد 

شیلد صورت به بیمارستان شریعتی اهدا شد.
وی اظهــار کــرد: در مرحله بعد یک هزار و 900 ماســک 
N9۵ به همراه یک هزار عدد لباس کاورال به بیمارســتان 
قائم)عج( اهدا شــد؛ همچنین ۶00 عدد ماســک N9۵ به 

بیمارســتان های کامیاب، انکولوژی رضــا، علوی و اکبر در 
مشهد اهدا شده است.

  ادامه مسیر و کمک های کشوری
عدالتیان با اشاره به این نکته که خوشبختانه در ادامه راه، این 
پویش توانســت به سایر استان ها نیز اهدای ملزومات را داشته 
باشد، تصریح کرد: تاکنون هزار عدد ماسک و 200 لیترمحلول 
ضدعفونی کننده دســت و سطوح و 200 عدد شیلد صورت به 
بیمارستان شهرستان جویبار، 2۵0 عدد لباس کاورال به همراه 
900 ماســک N9۵ به بیمارستان امام خمینی)ره( شهرستان 
نــور و همچنین 400 عدد لباس کاورال و ۷04 عدد ماســک 
N9۵ به بیمارستان های بانه و دیواندره کردستان ارسال شده 

است. همه تالشمان را خواهیم کرد تا کمک های بیشتری را به 
سایر بیمارستان هایی که در کشور با کمبود این اقالم مواجه اند 

ارسال کنیم.
عضو هیئت مدیره بنیاد خیریه عدالتیان همچنین این پویش 
را پویشــی همگانی اعــالم کرد و افزود: خوشــبختانه در این 
پویش شاهد همراهی اقشار مختلف مردم بودیم و از همراهی 
و همکاری دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد، دانشگاه فردوسی، 
سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هالل احمر خراسان رضوی، 
خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران، مدرسه عالی کسب 
و کار ماهان، انجمن فرانگران نوین، جمعیت طلوع بی نشــان و 

بنیاد کودک بهره بردیم.

وی تأکید کرد: یکی از کارهای انجام شــده در این کمپین، 
نیازسنجی اســت که با هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی 
براســاس اولویت های اعالم شــده، انجام شد و توانستیم به 
آمارهای دقیقی برای تهیه و ارسال ملزومات پزشکی دست 

پیدا کنیم. 
عضو هیئت مدیــره بنیاد خیریه عدالتیان خاطرنشــان کرد: 
خوشــبختانه این پویش همچنان ادامه دارد و اگرچه از مشهد 

الرضا)ع ( آغاز شد اما تمام کشور را دربرخواهد گرفت.

  در کنار مردم می مانیم
ایمان عدالتیان در خاتمه تأکید کرد: امیدواریم با حضور بیشتر 
مردم و اقشار مختلف جامعه، ارسال ملزومات پزشکی به سایر 
استان های کشور را ادامه دهیم و به طور قطع تا پایان ریشه کنی 

این بیماری در کنار مردم خواهیم ماند.

نیکوکاری

قدس از یک پویش با همراهی بنیاد خیریه عدالتیان گزارش می دهد

»هم نفس« شدیم تا نفس ها به شماره نيفتد
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خط حادثه

سانحه رانندگی در مشهد چهار 
مجروح برجای گذاشت

قدس: معاون عملیات ســازمان آتش نشانی مشهد 
گفت: برخورد سه دســتگاه خودرو منجر به صدمه 
چهار شهروند شد. آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی 

افزود: در پی این ســانحه رانندگی در مسیر غرب به شرق بولوار وکیل آباد بالفاصله آتش نشانان از دو 
ایستگاه در محل حادثه حاضر شدند.وی گفت: چهار نفر داخل خودروهای تصادف کرده محبوس و 
مجروح شده بودند که توسط آتش نشانان رها و برای درمان تحویل تکنسین های اورژانس مشهد شدند.

در پی بارش های شنبه شب صورت گرفت
آبگرفتگی 70 منزل مسکونی در کالت 

ایرنا: فرماندار کالت گفت: در پی بارش های شــنبه شب گذشته در این شهرستان ۷0 منزل 
مسکونی دچار آبگرفتگی شدند و همچنین سیالب پنج دستگاه خودرو را با خود برد.

مهدی ناصری افزود: سیل راه های ارتباطی برخی روستاهای این شهرستان را هم قطع کرد و 
هنوز راه 1۵ روستا مسدود است. وی نقطه جریان یافتن سیل به سوی این شهر را ارتفاعات 
اطراف آن ذکر و بیان کرد: عمده این ســیالب در محدوده »دره خشــت« شهر کالت جریان 

یافت که موجب قطع جریان گاز منطقه شده، اما شبکه گازرسانی در بقیه نقاط وصل است.
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