
 

پای سفره کرامت رضوی در رمضان
 آســتان  مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ضمن آستان قدس 75 هزار بسته کمک  معیشتی در استان های محروم توزیع می کند

اعالم طرح های متنوع این بنیــاد با هدف حمایت 
از اقشار محروم و کاســتن از اثرات ناشی از شیوع 
ویروس کرونا در کشور، از طرح جدید این بنیاد برای 

ماه مبارک رمضان و کمک به محرومان خبر داد.
محمدحسین اســتادآقا گفت: بنیاد کرامت رضوی 
در حال تهیه و بســته بندی 75 هزار بســته کمک 

 ............ صفحه 3 معیشتی ویژه اقشار کم برخوردار در ...
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دبیرکل فدراسیون در گفت و گو با قدس: آخرین مصاحبه نوام چامسکی  سخنگوی دولت:

  :j قال االمام الرضا
ان الصلواه افضل 

العباده هلل 
همانا نماز،  بهترين 

عبادت برای خداست
جامع احاديث الشيعه، 

ج 4، ص 50
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 خواسته های AFC را 
برآورده می کنیم

 کرونا 
و نئولیبرالیسم  

 همه تصمیمات دولت 
برای حفظ جان مردم است

 ............ صفحه 8

 رهبر معظم انقالب با درخواست رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کردند 

اختصاص یک میلیارد یورو برای مقابله با کرونا

هشداری که خراسانی ها 
باید جدی تر بگیرند

موج دوم 
آمارهای 

نگران کننده 
کرونایی

 اخبار  حجت االسالم حســن روحانی، رئیس جمهور با قدردانی از موافقت رهبر 
معظم انقالب اسالمی با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق 
توســعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، 
دســتورات الزم را برای تأمین نیازهای ضروری در ایــن عرصه، صادر کرد. رئیس 
دفتر رئیس جمهور در نامه ای به محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور پی نوشت روحانی  به نامه دفتر مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( را ...
 ............  همین صفحه

یا  بگوییم  باید  بی هیچ مقدمه ای   خراسان  
به آقای رئیس جمهور داده  اطالعات درستی 

نمی شود یا آنکه تیم ...

 نگاهی به روندگیج 
قیمت خودرو، ارز و طال 

 بازار 
 ویروسی 

شده است!

 سودجویی ویروسی
در فضای مجازی

 صابون 
 ضد کرونا تقلبی

از آب درآمد!
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

حواشی سریال ناتمام نوروزی 
همچنان ادامه دارد

»پایتخت« 
پرحاشیه و بی قصه
 ............ صفحه 7
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یـــادداشــت  روز
سید جالل فیاضی

پادشــاهی که به قصد جهانگشــایی در چین تاج گذاری کرد، در کمتر از سه ماه 
جهان را تحت ســیطره خود در آورده و همه مناسبات انسانی را تحت تأثیر قرار 
داده اســت ؛بی رحمانه از کشته پشته می سازد، اقتصاد جهان را با زمینگیر کردن 
هواپیماها،بسته شدن هتل ها، متروکه شدن گردشگاه ها، اختالل در کارخانجات، 

سونامی بیکاران و خانه نشینی مردم و... دچار سکته کرده و ...

آینده جهان؛پساکرونا یا باکرونا؟

 ............ صفحه 2

فارس: حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور 
با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی با 
درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع 
صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات 
الزم را بــرای تأمین نیازهای ضروری در این عرصه، 

صادر کرد. 
رئیس دفتــر رئیس جمهور در نامــه ای به محمد 
باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور پی نوشــت روحانی  به نامه 

 دفتر مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( را به وی 
ابالغ کرد. 

روحانــی پی نوشــت کرده اســت کــه »نیازهای 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از 
ایــن منبع تأمیــن و حتــی االمــکان از تولیدات 
 داخلــی و با اســتفاده از شــرکت های دانش بنیان 

اقدام شود. 
همچنیــن کمک های الزم به صندوق بیمه بیکاری 
طی هفته آینــده انجام و جزئیات طرح در ســتاد 

اقتصادی دولت مطرح شود«.

وزیر  حاتمی،  ســرتیپ  امیر  خبرنگاران:  باشگاه 
دفاع در حاشیه نمایشگاه دستاورد های شرکت های 
دانش بنیان در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان 
کرونا، اظهارداشــت: نیرو های مسلح همچون سایر 
اجزای کشــور در موضوع مقابله بــا بیماری کرونا 
احســاس وظیفه داشــتند و در چند حوزه کار های 

مختلفی انجام دادند. 
ســرتیپ حاتمی گفــت: بــه کارگیــری امکانات 

درمانی نیرو های مســلح یکی از ایــن مواردی بود 
کــه در آن می تــوان بــه اختصاص 4 هــزار تخت 
 بیمارســتانی نیرو های مسلح برای بیماران کرونایی 

اشاره کرد. 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیرو های مســلح افزود: در 
روز هایی تا 2 هزار بیمار پذیرش می شــد، اما اکنون 
این تعداد به هــزار نفر تقلیل یافته و حاال حدود 3 

هزار تخت خالی داریم. 
امیر حاتمی همچنین گفت: با توجه به سیاست های 
وزارت بهداشــت بــرای ایجــاد نقاهتگاه هــا ویژه 
استراحت بیماران بعد از بیمارستان نیز اقدام جدی 
انجام شده که در مجموع ارتش، وزارت دفاع، سپاه و 
در کل نیرو های مسلح بیش از ۱۰ هزار تخت آماده 
و اختصاص داده شده است که البته با توجه به روند 
کنترل بیماری، تعداد کمی از آن ها مورد اســتفاده 

قرار می گیرد. 
وی تولید محصوالت مورد نیاز را از دیگر حوزه های 

کاری نیرو های مســلح دانســت و افزود: با توجه به 
ظرفیت های صنایع دفاع، تولید ماســک ۹5N  در 
دســتور کار قرار گرفت و بالفاصله پس از مشاهده 
نخستین موارد کرونا در کشور تولید مواد ضدعفونی 
کننده دست و محیط از روزانه 2۰ هزار لیتر شروع 
شــد که امروز به افزون بر ۱5۰ هزار لیتر رســیده 

است.
 این مــواد بــه بیمارســتان ها، مراکــز درمانی و 
داده  تحویــل  ذی ربــط  مراکــز  و   شــهرداری ها 

می شود. 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیرو های مســلح در پایان 
از تولیــد تجهیزات الکترونیکــی مانند دوربین های 
حرارتــی و مانیتــور و مــوارد مشــابه مــورد نیاز 
بیمارستان ها خبر داد و گفت: تولید لوازم تخصصی 
شــامل لباس های ایزوله، بیمارستانی و برانکارد در 
دســتور کار قرار دارد که بالفاصله در اختیار مراکز 

درمانی قرار می گیرد.

ایســنا: رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح 
خبر داد علیه حســن نوروزی، نماینده مجلس، در 
مراجع قضایی ذی صالح تحت عنوان نشــر اکاذیب 
و تشــویش اذهان عمومی اعالم جرم شــده است و 

پیگیری الزم به عمل خواهد آمد. ســازمان قضایی 
نیروهای مســلح اعالم کرد: در پی مصاحبه حسن 
نوروزی نماینده مجلس شــورای اسالمی با روزنامه 
همدلــی در هفدهم فروردین مــاه و بیان اظهاراتی 
عجیب و غیرمســتند و خالف واقع از سوی ایشان 
از جمله »در پرونده شــلیک به هواپیمای اوکراینی 
مؤاخذه و بازداشــتی وجود نخواهد داشت و کسی 
بازداشت نشــده است...«، رئیس ســازمان قضایی 

نیروهای مسلح توضیحاتی ارائه کرد.
حجــت االســالم بهرامی با اشــاره بــه اینکه مفاد 
مصاحبــه خبری صورت گرفته بــر خالف حقیقت 
و مســتندات موجود اســت، اظهار کرد: در پرونده 
قضایی تشکیل شــده تحقیقات گسترده ای به عمل 

آمده و از مســئوالن و افراد دخیــل در موضوع نیز 
تحقیق شده و تاکنون افرادی به عنوان متهم احضار 

و یک نفر کماکان در بازداشت به سر می برد.
وی افزود: این مصاحبه، برداشــت شــخصی ایشان 
و بــدون اطــالع از کم و کیف قضیه بوده اســت و 
این گونه اظهــارات عالوه بر اخــالل در تحقیقات 
 قضایی، موجبات تشــویش اذهان عمومی را فراهم 

می کند.
رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: 
از ایــن رو علیه نامبرده در مراجع قضایی ذی صالح 
تحت عنوان نشــر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
اعالم جرم شده است و پیگیری الزم به عمل خواهد 

آمد.

رهبر معظم انقالب با درخواست رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کردند

وزیر دفاع خبر داد

از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شد

اختصاص یک میلیارد یورو برای مقابله با کرونا

اختصاص ۱۰ هزار تخت نقاهتگاهی برای بیماران کرونایی

اعالم جرم علیه یک نماینده به دلیل اظهارنظر خالف واقع درباره هواپیمای اوکراینی

یک روز در قرارگاه مردمی یک روز در قرارگاه مردمی 
مبارزه با کرونامبارزه با کرونا

زلزله، سیل و ویروس برای جهادی ها فرقی نداردزلزله، سیل و ویروس برای جهادی ها فرقی ندارد
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سرلشکر باقری: الزامات مبارزه با کرونا تا غلبه کامل بر این ویروس رعایت شود فارس: سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با قدردانی از تالش های مجموعه کادر 
درمانی کشور، نیروهای مسلح، بسیجیان و مردم در مسیر مبارزه با کرونا، تأکید کرد: تا رسیدن به شرایط عادی و رهایی از این ویروس منحوس راه باقی است و الزم است بر اساس تصمیمات ستاد ملی مبارزه با 

کرونا، همه الزامات این مبارزه تا غلبه کامل بر ویروس رعایت شود.

سیاســت: روحانــی در تمــاس تلفنی 
رئیس جمهور فرانســه گفت: انتظار داریم 
تا کشــورهای دوست برای رفع تحریم های 
ظالمانه و یکطرفه در این شــرایط آمریکا را 

تحت فشار قرار دهند. 
حجت االســام حســن روحانی دیشب در 
تماس تلفنی »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانســه با وی، ضمن آرزوی موفقیت برای 
دولت و ملت فرانســه و همه 
مردم جهان در مسیر مقابله 
با بیماری کرونا، اظهار داشت: 
همه کشورها و دولت ها باید 
توجه داشته باشند که بدون 
کمک و همکاری و بهره مندی 
از تجارب یکدیگر نمی توانند 
از این شــرایط حساس عبور 
کنند. رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه مبارزه با این بیماری 
در شرایط تحریم برای ایران 
دشوارتر از دیگر کشورهاست، افزود: دولت 
آمریــکا با وجود اینکه با اعمال تحریم های 
غیرقانونی علیه ایران، مقررات بین المللی را 
زیر پا گذاشته، در این شرایط نیز با اقدامات 
خود مقررات بهداشتی مصوب سال 2005 

سازمان بهداشت جهانی را زیرپا می گذارد.

گام های اینستکس کافی نیست
روحانی گام های اولیه برداشــته شــده در 
راســتای برقراری ســاز و کار اینستکس را 
مثبت ولــی ناکافی برشــمرد و گفت: این 
مسیر نباید تنها منحصر به کاالهای پزشکی 
و غذایی باشد و باید بتوانیم از آن برای تأمین 
تمامی نیازمندی های کشــورمان استفاده 
کنیم. رئیس جمهور با اســتقبال از ابتکار 
دبیرکل سازمان ملل متحد برای اعام آتش 
بس در جنگ میان کشورها در دوران شیوع 
بیماری کرونا در جهان، ابراز امیدواری کرد 
این ابتکار شامل جنگ اقتصادی علیه ایران 
هم باشد و خاطرنشان کرد: انتظار داریم تا 
کشــورهای دوســت برای رفع تحریم های 

ظالمانه و یکطرفه در این شــرایط آمریکا را 
تحت فشــار قرار دهند. روحانی با اشاره به 
اینکه در صورتی که همه تحریم ها برداشته 
شــود، آماده ایم به تعهدات خود در زمینه 
هســته ای بازگردیم، گفت: رفع تحریم ها و 
عمل به تعهدات از سوی اروپا یک ضرورت 
است و در این شرایط خاص امروز اهمیتی 
مضاعف یافته اســت. رئیس جمهور با بیان 
اینکه جمهوری اسامی ایران بر اساس آنچه 
در طرح صلح هرمز عنوان شده، تنها راه حل 
تأمین امنیــت دریای عمان، خلیج فارس و 
تنگه هرمز را در همکاری کشورهای منطقه 
می داند، ادامه داد: ایران از هیچ تنشــی در 
منطقه استقبال نکرده و همواره در راستای 

ایجاد صلــح و ثبات پایدار در منطقه تاش 
کرده و خواهد کرد. 

مکرون: جهان شرایط سختی را تجربه 
می کند

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه نیز 
در این گفت وگوی تلفنی، با بیان گزارشی 
از وضعیت شیوع بیماری کرونا و چگونگی 
مقابله با آن در فرانســه و دیگر کشورهای 
اروپایی، گفت: جهان شــرایط ســختی را 
تجربه می کند و امیدوارم همه کشــورهای 
جهان بتوانند با همــکاری یکدیگر از این 
شرایط دشــوار عبور کنند. وی با اشاره به 
عاقه مندی فرانسه به گسترش همه جانبه 
همکاری هــا با ایران، گام های برداشــته 
شــده برای شروع به کار ســاز و کار مالی 
اینستکس را مثبت دانست و ابراز امیدواری 
کرد با اســتفاده از آن تبادالت ایران و اروپا 
افزایــش یابد تا همکاری هــای مالی اروپا 
با ایران به شــکل راحت تری انجام شــود. 
مکرون با اشاره به نقش مهم و سازنده ایران 
در مناسبات منطقه ای، بر ضرورت توسعه 
همکاری ها و تعامات دو جانبه، منطقه ای و 
بین المللی ایران و فرانسه در راستای توسعه 

صلح، ثبات و امنیت منطقه تأکید کرد.

روحانی خطاب به مکرون: 

برای رفع تحریم ها آمریکا را تحت فشار قرار دهید

 »در جلســه هیئت دولت، رئیس جمهور ضمــن تقدیر مجدد از کادر درمانی و 
بهداشتی کشور، گفت: ســامت مردم، اولویت نخست کشور به شمار می رود اما 
اشتغال، تولید و کسب و کار در سالی که به نام جهش تولید نام  گذاری شده است 
نیــز باید مد نظــر قرار گیرد«!؟ یعنی بازی کردن رئیــس جمهور با جان ملت به 
چه قیمت!؟ کجای پیام رهبری معنی شکستن قرنطینه و کمک به اپیدمی کرونا 

داشت!؟ 09360006158
 پایتخت ۶ از توهین به نمادهای اســامی و حج و نماز خواندن و سایر شئونات 
اســامی شروع شد و با انواع موزیک های غربی به جای موسیقی محلی و ایرانی، 
تبلیغ خودروی فرانسوی با تصاویر هوایی و تحقیر خودرو تشریفات ساخت ایران و 
تبلیغ فیلم مســتهجن همسفر... پایان تلخی بود بر سهل انگاری سیما درباره برند 

محبوبش. 09360006158
 بــا تصمیمات جدید آقایان تصمیم گیرنده! گروهی از مردم بی مســئولیت که 
متأسفانه همیشه برای جامعه مشکل ساز بوده و هستند این بار هم با دهان کجی 
به جهادگران خط مقدم اقدام به پرسه زنی در خیابان ها نمودند!! این وسط بازنده 
واقعی عزیزان پرسنل بیمارستان ها بودند که جان خود را در اثر بی مباالتی این گروه 
ازجامعه از دســت دادند! آیا باز هم باید برای نجات این افراد جان خود را به خطر 

انداخت؟09020009961
 آقای روحانی فرمودند می شود هم فعالیت اقتصادی باشد وهم با کرونا مبارزه کرد! 
با این نظریه وضعیت تردد در شهرها را همه دیدند! که البته نه کرونا مهار خواهد 
شــد و نه اقتصاد رو به راه خواهد شد؛ البته این نظریه شکست خورده! مسبوق به 
سابقه بوده و آن برجام بود که ایشان فرمودند: هم انرژی هسته ای را خواهیم داشت 
و هم تحریم ها را از بین خواهیم بُرد! که همه دیدند هم هسته ای به باد رفت و هم 

تحریم ها بیشتر شد! 09150002088

»جنگ نفتی« برایندی از خلقیات بن سلمان
صابرگل عنبری، تحلیلگر مسائل بین الملل درشبکه اجتماعی خود نوشت: در بحبوحه 
اپیدمی ویروس کرونا در ســطح جهان و تبعات سهمگین آن در همه زمینه ها که 
رفته رفته می رود تا نظم جهانی دیگری درافکند، عربستان جنگی نفتی را از یک ماه 
پیش به راه انداخته که پیامدهای اقتصادی کرونا را مضاعف کرده است. این دومین 
جنگ نفتی است که عربستان به راه می اندازد؛ اما به دو شیوه کاماً متفاوت. جنگ 
نخســت را ملک فیصل در سال 1973 در اعتراض به کمک های تسلیحاتی آمریکا 
و غرب به رژیم صهیونیستی در حمله به مصر آغاز کرد و شیر نفت خود را بست و 
به تبع آن نیز کشــورهای عربی صادرات نفت خود را به غرب قطع کردند. اما امروز 
عربســتان به شیوه ای کاماً متفاوت جنگ نفتی دوم را آغاز کرده است؛ به گونه ای 
که شیرهای نفتی خود را کاماً باز گذاشته و حداکثر توان تولید خود رابه کار گرفته 
اســت؛ تا جایی که دیگر تولید و صادرات طای ســیاه برای کشورها از حیز انتفاع 

اقتصادی افتاده است. 
فارغ از علت اتخاذ این رویکرد از سوی مقامات ریاض، آنچه رخ داده، بیشتر پرده از 
سبک جدید سیاست ورزی در وجهه داخلی و خارجی عربستان بر می دارد که هیچ 
سنخیتی با سیاست ورزی محافظه کارانه و کدخدامنشانه هشت دهه گذشته ندارد. 
این سبک جدید که محمد بن ســلمان در پیش گرفته، بیشتر از هر چیز برونداد 
رفتارها و خلقیات خاص وی است که دو مشخصه انتقامی و انفعالی دارد و خروجی 
آن نیز تصمیماتی خلق الساعه و آنی است؛ که در حقیقت نوعی واکنش خشمگینانه 
به مخالفت پوتین با کاهش قابل توجه تولید نفت است. در بعد داخلی نیز به عنوان 
 نمونه در بازداشــت های عجیب و غریب شــاهزادگان نمود دارد. همین مسئله از

بن سلمان شخصیتی پیش بینی ناپذیر ساخته که تصمیماتی متهورانه صرف نظر از 
عواقب آن می گیرد. 

محمد بن سلمان تصور می کرد همچنان که تهدیدات نفتی کشورش در گذشته، روسیه را 
به عقب نشینی واداشت، این جنگ نفتی نیز چنین کارکردی خواهد داشت، اما پوتین فعًا 
مقاومت کرده؛ هر چند برای توافق عجله دارد.  قرار است روز پنجشنبه آتی نشست اوپک 
پاس با میزبانی عربستان و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شود.  آنچه حصول توافقی هر 
چند موقت را محتمل تر می کند، جدا از زیان های سهمگین این جنگ، نگرانی خود بن 
سلمان از پیامدهای سیاسی آن با توجه به فشارهای فزاینده آمریکاست که می تواند آینده 
سیاسی او را که در صرافت نشستن بر کرسی پادشاهی است، تحت شعاع خود قرار دهد.

دبیرکل جنبش جهاد اسالمی: 
اسرائیل یا پناهگاه را انتخاب کند یا پایان محاصره غزه

ایسنا: دبیــرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین در سخنانی به رژیم صهیونیستی 
درباره پایان ندادن به محاصره غزه هشدار داد.

زیاد نخاله هشدار داد در صورت مواجه شدن ملت فلسطین در غزه با هر تهدیدی به 
دلیل ادامه محاصره، مقاومت از آن ها دفاع خواهد کرد.

نخاله خاطرنشان کرد: دشمن )اسرائیل( باید میان پناهگاه ها )به دلیل گسترش کرونا( 
و پایان محاصره و همچنین آزاد کردن اسیرانمان یکی را انتخاب کند.

 
پیام االزهر به جامعه بین الملل برای توقف جنگ ها

سومریه نیوز: االزهر در پیامی به جامعه بین الملل خواستار نجات ملت ها و توقف 
جنگ و درگیری در سراسر جهان شد. االزهر مصر به مناسبت روز جهانی وجدان، 
مصادف با پنجم آوریل در بیانیه ای اعام کرد، روز جهانی وجدان زنگ هشداری است 
که هر ســاله به صدا در می آید تا انسانیت و جامعه بین الملل را خطاب قرار داده و 
خواســتار بازگرداندن حقوق به صاحبانش و نجات ملت ها از جنگ ها، درگیری ها و 
متوقف کردن خونریزی ها شــود. در این بیانیه آمده است، باید مفهوم همبستگی، 

همکاری و برادری انسانی میان ملت ها تقویت و تثبیت شود.

نخست وزیر انگلستان راهی بیمارستان شد
بی بی سی: نخست وزیر انگلستان پس از اعام ابتا به بیماری کووید 19 و گذراندن 

قرنطینه 10 روزه در منزل، راهی بیمارستان شد.
دفتر نخست وزیر بریتانیا اعام کرد: بوریس جانسون یکشنبه شب برای آزمایش های 
بیشتر به بیمارستان رفت. 10 روز پیش جواب آزمایش ابتای او به کووید 19 مثبت 
درآمد. ســخنگوی دفتر نخســت وزیری اعام کرده است او همچنان عائم ابتا به 

ویروس کرونا از جمله تب باال را دارد.

بگومگوهای توییتری ایران و چین
فارس: »چانگ هوا« سفیر چین در تهران 
در پاســخ به توییت »کیانوش جهانپور« 
سخنگوی وزارت بهداشت ایران در توییتی 
نوشــت: »وزارت بهداشــت چین هر روز 
نشست خبری دارد. پیشنهاد می کنم برای 
حصول نتیجه،  اخبار آن را با دقت بخوانید.« 
جهانپور در توییتی نوشته است: »مباحث 
علمی را هیچ گاه نه می توان و نه باید با سیاست آمیخت، همه محافل آکادمیک دنیا 
 A بر پایه اطاعات اپیدمیولوژیک و گزارش محققان چین، حداقل آنفلوانزای تیپ
را از ویروس نوپدید کرونا وخیم تر قلمداد کردند، امروز یافته ها خاف این را نشان 
می دهد، به یافته های خودی اطمینان بیشتری داریم«. الزم به ذکر است کیانوش 
جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی گفته 
بود چین با ارائه آمار و مدارکش نســبت به بیماری کووید-19 شوخی تلخی با دنیا 
کرد و افزود: همه کشورهای درگیر این بیماری به استناد مدارک چین تصور کردند 
بیماری شبیه و آســان تر از بیماری آنفلوانزاست. پس از این اظهارات، سید عباس 
موســوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی چین را پیشگام مبارزه با کرونا 
خواند و از کمک های چین به ایران قدردانی کرد. سفیر چین نیز در توییت دیگری 
در پاسخ به توییت موسوی عنوان کرد شایعات نمی توانند دوستی ایران و چین را 

از بین ببرند.
سفیر چین در ایران در صفحه توییترش بار دیگر خطاب به جها نپور نوشت: » دوستان 

باید به یکدیگر کمک کنند، ما با هم می جنگیم«.

 آینده جهان؛
پساکرونا یا باکرونا؟

پادشاهی که به قصد جهان گشایی در چین 
تاج گذاری کرد، در کمتر از سه ماه جهان را 
تحت سیطره خود در آورده و همه مناسبات 
 انســانی را تحت تأثیــر قرار داده اســت ؛

بی رحمانه از کشــته پشته می سازد، اقتصاد 
جهان را با زمینگیر کردن هواپیماها،بســته 
شدن هتل ها، متروکه شــدن گردشگاه ها، 
اختال در کارخانجات، ســونامی بیکاران و 
خانه نشــینی مردم و... دچار سکته کرده و 
مناسبات فرهنگی واجتماعی تحت تأثیر قرار 
گرفته است؛ مســاجد، کلیساها، زیارتگاه ها، 
مدارس و دانشــگاه ها بسته شــده و مراسم 
مذهبی، جشنواره ها، سوگواری ها، جشن ها، 
اجتماعات، پارلمان ها و... پشت دیوار کرونا 
متوقف شده اند. شمار مبتایان جهانی کرونا 
از یک میلیون و 300 هــزار نفر فراتر رفته 
و حدود 70 هزار نفر جان خود را از دســت 
داده اند. قرنطینه ها، پروتکل ها، هشــدارهای 
بهداشــتی و اخبار، گزارش ها و تحلیل های 
کرونایی در صدر مطالب رســانه های جهان 
قرار گرفته اســت. دولت ها به ستاد عملیاتی 
مقابله با کرونا و عواقب آن تبدیل شــده اند 
و همه مناســبات تحت تأثیــر این میهمان 

ناخوانده جهان قرار گرفته است .
کشــور عزیزمان نیز از این جهان گشــایی 
کرونایی مصون نمانده است. اگرچه بر اساس 
آمار رســمی حدود 70هزار نفر از هموطنان 
عزیز ما به این ویروس مبتا شده اند و نزدیک 
به 3 هزار و ۶00 تن جان خود را از دســت 
داده اند، اما بیش از 2۴ هزار بیمار نیز بهبود 
یافته اند و خوشــبختانه روند ابتای روزانه 
درهشت روز گذشــته نزولی شده است که 
ان شاءاهلل این روند نزولی با سرعت به سمت 

صفر شدن پیش برود.
در این میان عاوه بر قدرشناسی از تاش های 
دولت به ویژه وزیر بهداشت و مدیران ستادی 
این وزارتخانه و سایر دستگاه ها به خصوص 
سپاه، ارتش و سایر سازمان های متولی باید 
سرداران، افسران و سربازان خط مقدم جبهه 
مبارزه با کرونا؛ پزشــکان، پرستاران و کادر 
درمانی و اداری بیمارستان ها و مراکز درمانی 
را ســتایش کرد که با تاش شــبانه روزی 
خســتگی را خســته کرده اند و ملت را به 
باید قدردان  واداشته اند. همچنین  تحسین 
کارآفرینان و متولیان تولید و توزیع بود که 
در دوران کرونایی با تاشــی قابل ستایش 
برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی فعالیت 
می کنند تا شاهد صحنه های زشتی که در 
دیگر کشــورها از جمله کشورهای غربی در 
این زمینه ایجاد شــد، نباشیم. با همه این 
احوال هنوز وضعیت کرونا در کشــور خوب 
نیست و به ویژه نگرانی های ناشی از بازگشت 
مســافران نوروزی و نیز آغاز به کار ادارات و 
کسب و کارها در افزایش سرعت شیوع این 
ویروس منحوس و مبتایان جدی است. با 
این حال رئیس جمهور بــا تأکید بر تداوم 
»فاصلــه گذاری هوشــمند« دســتور آغاز 
فعالیت اداری و برخی کسب و کارها را از 23 
فروردین اباغ کرده است که انتظار می رود 
این دســتور متکی بر تمهیــدات الزم برای 
جلوگیری از ایجاد یک نقطه اوج دیگر باشد.

در چنین شرایطی مسئوالن ذی ربط به ویژه 
متولیــان حمل و نقل عمومی برون و درون 
شــهری؛ هواپیمایی، راه آهــن، پایانه های 
مسافربری، متروها، سازمان های اتوبوسرانی 
و تاکســیرانی مسئولیت بسیار سنگینی در 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی دارند تا آسیب های 

شروع فعالیت ها به حداقل ممکن برسد.
همچنیــن اکنــون زمــان »همبســتگی 
اجتماعی« برای اجرای دقیق »فاصله گذاری 
هوشمند« توسط آحاد مردم است. هر یک 
از افراد جامعه به خاطر حفظ ســامت خود 
و نیز با دغدغه نسبت به سامت هموطنان 
باید در محیط کار و نیز در فضاهای عمومی 
و شبکه های حمل و نقل نهایت تاش خود 
را برای رعایت دستورات بهداشتی که تقریباً 
همه با آن آشــنا شده اند و نیز فاصله گذاری 
اجتماعی به کار گیرند و هر یک از ما خود را 
یک »مدافع سامت« بدانیم. تردیدی نیست 
ملتی که ازهشت سال دفاع مقدس سربلند 
بیرون آمده است، در این مقابله نیز وظیفه 
دینی و ملــی خود را به خوبی انجام خواهد 

داد.
اما دغدغه جهان امروز صرف نظر از اینکه آیا 
ویروس کرونا یک ویروس »دست ساخته« 
یا »دســتکاری شده« اســت و یا اینکه آیا 
در ساخت واکســن موفقیتی حاصل شود، 
آینده ای اســت که در انتظار جهان اســت. 
آیــا جهان با عبور موفــق از کرونا به دوران 
»پســاکرونا« خواهد رفت یا ناگزیر خواهد 
بــود برای »جهان با کرونا«خود را مهیا کند 
و به نقشــه راه تازه ای برای آینده بیندیشد؟ 
نقشــه ای که همــه مناســبات اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی جهان را 
می توانــد تحت تأثیــر قرار دهــد. در این 
زمینه جهان اســام و ایران به ویژه نخبگان 
می توانند برای این دوران با دست پرتر و برتر 

وارد میدان شوند.

صدای مردم   

شبکه اجتماعی

اخبار کوتاه بین الملل

شماره پیامک: 30004567

رفع تحریم ها و 
عمل به تعهدات 
از سوی اروپا یک 
ضرورت است و در 
این شرایط خاص 
امروز اهمیتی 
مضاعف یافته است

بــــــــرش

 مهدی خالدی   نمایش مضحک ضد ایرانی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در سازمان ملل که یادتان نرفته! همان نمایشی که 
بنیامین نتانیاهو در هفتاد و سومین دوره مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد )۶ مهرماه 1397( به راه انداخت. شومن صهیونیست 
در این نشست با در دست داشتن تصویری از سردر ساختمانی 
فرسوده در منطقه تورقوزآباد تهران، ایران را به داشتن تأسیسات 
سری متهم و تاش کرد افکار عمومی دنیا را علیه کشورمان 
بسیج کند. حتماً هم یادتان هست که این دسیسه چینی خیلی 
زود نادرستی آن آشکار و نخست وزیر صهیونیست مدت ها سر 
این موضوع سوژه طنز رسانه های بین المللی قرار گرفت. گویا این 
رویداد برای نتانیاهو درس عبرت نشده. وی که پیشتر هم سابقه 
اجرای چنین نمایش های بچه گانه علیه کشورمان را در کارنامه 
خود دارد، روز دوشنبه هفته گذشته )1۴ فروردین( نیز با استناد 
با یک ویدئوی جعلی در مورد حجم تلفات کرونا در ایران، تاش 
کرد کشورمان را به دروغگویی در این زمینه متهم کند. البته 
این نقشه ضد ایرانی هم نگرفت و بنیامین بار دیگر تو زرد از 

آب درآمد.
نتانیاهو برای اثبات ادعای خود اقدام به پخش ویدئویی رایج در 
شبکه های اجتماعی نمود که نشان می دهد یک خودروی حمل 
زباله در حال تخلیه اجساد در محل دفن زباله است. اما این ویدئو 
مربوط به یک سریال هالیوودی تولید شده در سال 2007 است! 
این مقدمه را گفتم تا به اصل داستان برسیم؛ حقیقتی که ذات 
پلید و دروغگویی رژیم صهیونیستی را برما می کند. در حالی که 
صهیونیست ها با انواع و اقسام حربه ها و به هر بهانه اتهاماتی علیه 
کشورمان مطرح می کنند، ویروس کرونا نزاع و اختافات داخلی 
میان مقامات این رژیم پوشالی را هر روز آشکارتر و دروغگویی 

آن ها را افشا می کند. 

 2۰۰ هزار اسرائیلی به کرونا مبتال هستند
در آخرین مــورد »آویگدور لیبرمن« ضمن متهم کردن وزارت 
بهداشت رژیم صهیونیستی به ارائه آمار غلط درباره شمار مبتایان 

به کرونا در اراضی اشغالی، اعام کرد که 200 هزار صهیونیست 
به این ویروس مبتا شده اند. رهبر حزب صهیونیستی »اسرائیل 
خانه ما«، نتانیاهو را به سیاســی کاری در این موضوع متهم و 
تأکید کرد آمار واقعی مبتایان به کرونا بسیار بیشتر از آن چیزی 
است که تاکنون اعام شده است. این افشاگری در حالی است 
که رژیم صهیونیستی تاکنون شمار مبتایان را بیش از ۸ هزار 
نفر و از مرگ دست کم ۴7 نفر از مبتایان خبر می دهد. جمعیت 
فلســطین اشغالی ۸ میلیون نفر است و این رقم مبتایان قابل 
توجه است. تاکنون چندین مقام ارشد رژیم صهیونیستی از جمله 
»میر بن شبت« مشاور امنیت ملی نتانیاهو و »موشه بار سیمان 
توف« مدیر کل وزارت بهداشت این رژیم نیز به کرونا مبتا و در 
قرنطینه قرار گرفته اند. اما آمار باالی نظامیان مبتا به کرونا در 
فلسطین اشغالی نیز از نکات قابل توجه است. روزنامه عبری زبان 
»یدیعوت آحرونوت« اعام کرد تاکنون 125 نظامی ارتش رژیم 
صهیونیستی به ویروس کرونا مبتا شدند. بر اساس این گزارش 
تاکنون 2۶ نفر از مبتایان بهبود یافته و 3 هزار و ۴0 نظامی دیگر 

نیز در قرنطینه قرار دارند.

 جامعه چندپاره 
رهاورد دیگر کرونا برای صهیونیســت ها آشــکار شدن گسل و 
چند دستگی های موجود در جامعه اسرائیلی است. در چند روز 
گذشته درگیری با یهودیان افراطی بر سر مقررات کرونا به یک 
موضوع تلخ و مسئله ای حیاتی در این رژیم تبدیل شده است. 
یهودیان افراطی در اســرائیل به یکــی از موانع در برابر کنترل 
شیوع کرونا تبدیل و شهر »بنی براک« با 200 هزار جمعیت و 
مقر اصلی زندگی آن ها به مرکز اصلی گســترش این ویروس و 
محل زد و خورد نیروهای امنیتی با آن ها تبدیل شده است. به 
نوشته نیویورک تایمز، یهودیان تندرو که به »حریدیم« معروف 
هستند، 12 درصد از ساکنان اســرائیل را تشکیل می دهند و 
حــدود ۴0 تا ۶0 درصد از کل مبتایان به کرونا را در جمعیت 

خود جای داده اند.

اما مأمور شــدن سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( 
برای خرید وســایل پزشــکی نیز از امنیتی شدن این مسئله 
حکایت دارد. نشــریه صهیونیستی »هاآرتص« در یادداشتی به 
قلم »یوسی ملمان« نوشت: »اینکه بنیامین نتانیاهو به یوسی 
کوهن رئیس موساد، وظیفه تهیه ابزار مبارزه با ویروس کرونا را 
داده است، می تواند جدی ترین کیفرخواست نخست وزیر باشد.« 
این اقدامی غیرمعمول است و سبب نگرانی هایی جدی در جامعه 
مدنی صهیونیست شده است. اسرائیل تنها رژیمی است که به 
این روش عمل می کند. نه ســیا آمریکا و نه ام آی ۶ انگلیس و 
نه خدمات امنیتی فرانسه یا آلمان در این زمینه دخیل نیستند.

 زندانی بزرگ به نام غزه
اما در کنار حواشی مربوط به انتشار کرونا در اراضی اشغالی، انتشار 
این ویــروس مرگبار در باریکه غزه به عنــوان بزرگ ترین زندان 
جهان که از 10 ســال پیش در محاصره صهیونیست ها قرار دارد، 
نگرانی های مجامع جهانی را به دنبال داشته است. تاکنون 252 نفر 
در فلسطین به کرونا مبتا شده اند، با این حال رژیم صهیونیستی 
همچنان بر اعمال سیاست های خصمانه علیه فلسطینیان با هدف 
تشدید بیماری مذکور، اصرار می ورزد. کمبود امکانات پزشکی و 
درمانی در کنار تراکم جمعیتی باال با نگرانی نهادهای جهانی روبه رو 
و نسبت به بروز فاجعه انسانی در سایه تداوم محاصره تحمیلی در 
غزه هشدار داده اند. این در حالی است که برخی مقامات فلسطینی 
در مورد انتشار عمدی این ویروس در غزه از سوی صهیونیست ها 
با هدف درگیر کردن این منطقه هشــدار داده و خواستار توجه و 

رسیدگی افکار عمومی جهانی به این موضوع شده اند.

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

خبر

گزارش

نگاهی به چالش های این روزهای رژیم صهیونیستی در مقابله با ویروس مرگبار

کرونا ماسک از چهره »شومن« برداشت

اخبار اولیه از موافقت گروه های عراقی برای معرفی الکاظمی حکایت دارد

»الزرفی« نیامده می رود؟
 قدس   درگیری ها بر سر انتخاب نخست وزیر 
روز  و  دارد  ادامه  همچنان  عراق  برای  جدید 
گذشته با خبرهای جدید و البته کمی عجیب 
اینکه علی  به روز شد. نخستین خبر عجیب 
در  سائرون  ائتاف  نماینده  الامی،  سعدون 
گفت وگو با بغداد الیوم، تصریح کرد در صورت 
تشکیل نشست مجلس، تمامی اعضایش به 
عدنان الزرفی رأی مثبت خواهند داد. با وجود 
این میدل ایست نیوز در خبری گزارش کرد: 
مقتدی صدر، رهبر فراکسیون سائرون به رئیس 
جمهوری عراق اطاع داده است که با معرفی 
عدنان  جانشینی  برای  الکاظمی،  مصطفی 

الزرفی موافقت خواهد کرد. البته صدر دو شرط 
موافقت حداکثری گروه های شیعی و پذیرفتن 
مسئولیت اقدامات کاظمی از سوی گروه های 

معرف را هم مطرح کرده است.
این رفتار دوگانه از ائتاف سائرون سبب شده 
موضع این گروه همچنــان در هاله ای از ابهام 

باقی بماند.
در ســوی دیگر خبرها از نشست و همگرایی 
نوری المالکی، عمار حکیم، هادی العامری و دیگر 
گروه های شیعی برای معرفی مصطفی الکاظمی 
به عنوان نامزد نخست وزیری عراق حکایت دارد. 
این ســه نفر به ترتیب رهبــران دولت قانون، 

جریان حکمت و جریان فتح هســتند. عمار 
حکیم پیش از این طی بیانیه ای اعام کرده بود 
از مشارکت در هرگونه گفت وگو برای انتخاب 
نخســت وزیر جدید عراق خودداری می کند. 
جریان صدر و نصر هم در این نشســت حضور 
نداشــتند. ائتاف نصر همان است که عدنان 

الزرفی، رئیس فراکسیون آن در مجلس است.

حزب اهلل مخالف الکاظمی
از طرفی برخی گروه هــای نظامی و از همه 
مهم تر حزب اهلل عــراق، همچنان با انتخاب 
الکاظمی مخالفت دارند. ائتاف دولت قانون 
هم موافقت خود را مشروط به موافقت همه 

تشکل های سیاسی شیعی کرده است.
در کنار همه این درگیری ها گفته می شــود 
مصطفــی الکاظمی هم بــرای پذیرش این 

مســئولیت شــرط هایی تعیین کرده است؛ 
نخســت آنکه رؤسای تشــکل های سیاسی 
شــیعی همگی ســند معرفی وی به رئیس 
جمهــور را امضا کنند، دوم آنکه تعهد کتبی 
درباره عــدم دخالت در تشــکیل کابینه و 
تدوین برنامه آن و عدم دخالت در تصمیمات 

دولت جدید بدهند.
گویا الکاظمی نگران آن است که مطرح شدن 
نام وی بخشی از یک بازی سیاسی برای کنار 
زدن الزرفی و ســپس مطرح شدن نامزدی 

دیگر یا حفظ عادل عبدالمهدی باشد.
مصطفی الکاظمی، رئیس دســتگاه اطاعات 
عراق، از چهره هایی است که از زمان استعفای 
عادل عبدالمهدی نامش برای نخست وزیری 
عراق مطرح شــد، اما گروه های شــبه نظامی 
عراقی او را فردی نزدیک به واشنگتن می دانند.

گزارش کوتاه

سیاست خارجی
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به قدس آنالین:

رایزنی با کشورها برای انتقال پول های 
بلوکه شده به کانال سوئیس

وزارت  سخنگوی  قدس آنالین: 
امــور خارجــه از رایزنی هــا و 
پیشــنهاد تهران به کشــورهای 
مختلــف طرف تجــاری با خود 
برای انتقال پول های بلوکه شده 
ایران به کانال سوئیس خبر داد. 

ســید عباس موســوی افزود: پول ملت ایران در برخی از 
کشــورها وجــود دارد، ولی به دلیل فشــار آمریکا بر آن 
کشــورها، پول ایران در آنجا مانده و اجازه نمی دهند وارد 
کشور شــود. تمام هم و غم ایران رفع این موانع است که 

امیدواریم برطرف شود.

قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه:

در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی 
تناقض نباشد تا مردم سردرگم نشوند

ایســنا: آیــت اهلل رئیســی  در 
جلســه مســئوالن عالی قضایی 
گفت:  اقتضای تدبیر این اســت 
که در تعارض بین سامت مردم 
و گشایش کســب و کارها حفظ 
جان مــردم در اولویت قرار گیرد. 

وی افزود: دادرسی های الکترونیکی وغیرحضوری باید توسعه 
یابد تا هــم کار مردم راه بیفتد هم جــان آن ها و همکاران 
قضایی حفظ شود. رئیس دســتگاه قضا تصریح کرد: نباید 
در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض باشد تا مردم 

دچارسردرگمی نشوند.

دولت
سخنگوی دولت:

 همه تصمیمات دولت 
برای حفظ جان مردم است

قدس آنالین: ســخنگوی دولت 
با تأکید بر اینکــه راهبرد فاصله 
گــذاری اجتماعــی و مراقبت از 
ســامت مردم تا شکست کامل 
کرونا تعطیلی بردار نیست، گفت: 
هر تصمیمی که اتخاذ کرده ایم بر 

مبنای نظر کارشناسان به ویژه کارشناسان حوزه بهداشت و 
سامت بوده است. سخنگوی دولت برداشت و تعبیر برخی 
در مورد تغییر سیاست ها و راهبرد دولت را در مقابله با کرونا 
نادرســت خواند و افزود: همه تصمیمات دولت برای حفظ 

جان مردم است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

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

خادمیاران رضوی به بیماران نیازمند خون اهدا کردند آستان: با توجه به نیاز مبرم ذخایر خون کشور، جمعی از خادمیاران رضوی با حضور در پایگاه انتقال خون به بیماران نیازمند خون اهدا کردند. جمعی 
از خادمیاران مرکز ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی با توجه به نیاز مبرم ذخایر خون کشور، با حضور در پایگاه های انتقال خون اطراف حرم مطهر رضوی به بیماران نیازمند خون اهدا کردند. این اقدام خیرخواهانه 

در حرکتی خودجوش، معنوی و خداپسندانه با هدف کمک رسانی و رفع نیاز بیماران نیازمند به خون و بیماران کرونایی صورت گرفت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی خبر داد
 اجرای طرح »میلیون ها صلوات« 

همزمان با نیمه شعبان
آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان 
قدس رضوی از اجرای طرح »میلیون ها 
صلوات« همزمان با عید نیمه شعبان و 

روز والدت امام زمان)عج( خبر داد.
شــجاع  مهــدی  حجت االســام 
گفــت: همزمــان با ایــام میــاد با 
بشــریت  عالم  منجــی   سرســعادت 

حضرت حجت  بن الحســن)عج( ختم میلیون ها صلوات هدیه به پیشــگاه آن 
حضرت و به منظور دعا برای تعجیل در فرج ایشان انجام می شود.

وی تصریح کرد: این طرح به همت واحد طرح تاوت نور اداره علوم قرآنی آستان 
قدس رضوی برگزار می شود و با فعالیت رابطین این واحد در شهر مقدس مشهد 
و دیگر شهرهای کشور از طریق طرح قرآنی »یا ضامن آهو« )رابطین حرم مطهر 

رضوی و از طریق فضای مجازی( انجام می شود.
حجت االسام شجاع با اشاره به برگزاری ختم سوره های مؤمنون، حدید، کهف، 
قمر، قدر، فرقان و همچنین ختم دعــای امام زمان)عج( در عصر غیبت، دعای 
فرج و دعای عهد در ایام والدت امام عصر)عج( اظهار کرد: عاقه مندان می توانند 
از طریق فضای مجازی و پیام رسان های ایتا به آدرس yazamenahoo_8@ و 
سروش به آدرس yazamenahoo_88@ و مراجعه به مجموعه »یاضامن آهو« 
)رابطین حرم مطهر رضوی( نام نویسی و برای انجام این ختومات اعام آمادگی 

کنند. 

 ضدعفونی محالت مشهد
با مشارکت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی 

آستان: با مشــارکت مؤسسه جوانان 
آســتان قدس رضوی و تشــکل های 
مردمی و دانشجویی، محات مختلف 

شهر مشهد ضدعفونی شد.
به گزارش آســتان نیوز، با مشــارکت 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی و 
تشکل های مردمی و دانشجویی ضمن 

تشکیل »قرارگاه جهادی و مردمی مبارزه با کرونا مشهدالرضا)ع(« محات مختلف 
شهر مشهد ضدعفونی شد.

این قرارگاه از 25 اسفند ماه در محل مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( تشکیل شده 
و با ســازماندهی نیروهای جهادی تشکل های مردمی و دانشجویی و با حمایت 
خیران ضمن تهیه مواد ضدعفونی کننده و تقسیم بندی محات مختلف مشهد، 

نقاط مختلف شهر را ضدعفونی کرده اند.
خادمــان این قرارگاه در این مدت تاش کرده تا ضمن آموزش نحوه ضدعفونی 
کردن به نیروهای داوطلب با تقســیم بندی محات مشــهد از موازی کاری نیز 

جلوگیری کنند.
تهیه پاپوش برای بیمارستان ها و ماسک از دیگر اقدام های این قرارگاه است که با 

حضور تعدادی از بانوان داوطلب در قالب کارگاهی کوچک در حال تولید است.
فعالیت این قرارگاه تا شکست کرونا ادامه خواهد داشت و عاقه مندان می توانند با 
هشتگ »به مدد امام رضا)ع( کرونا را شکست می دهیم« به حمایت از این حرکت 

خودجوش جهادی بپردازند.

در سال گذشته صورت گرفته است
68 نظرسنجی در واحد افکارسنجی حرم رضوی 

آســتان: در یک ســال گذشته 68 
نظرسنجی به صورت هفتگی و مفصل از 
سوی واحد افکارسنجی مرکز ارتباطات 
مردمی و رسانه آســتان قدس رضوی 

انجام شده است.
بخش نظرســنجی به عنــوان عنصر 
افکارســنجی مرکز  واحــد  اساســی 

ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی فعالیت می کند. در این بخش نظرسنجی ها 
دارای دو بعد نظرســنجی های هفتگی و مفصل هستند که در یک سال گذشته 

تعداد 43 نظرسنجی مفصل و 25  نظرسنجی هفتگی انجام شده است. 
از جمله نکات ممیزه واحد افکارســنجی تعامل با نهادها و سازمان های علمی، 

موضوعات، شیوه و ابزار گردآوری اطاعات و خروجی نتایج است.
موضوعات مورد بررسی در واحد افکارسنجی حول محور مراسمات، خدمات آستان 
قدس رضوی، بدنه  آستان قدس رضوی با رویکرد آسیب شناسی، رضایت سنجی، 
نیازسنجی و ذائقه سنجی است که طیف وسیعی از مخاطبان از جمله زائران ایرانی 

)زائران و مجاوران( و غیرایرانی مورد سنجش افکار قرار گرفتند.
همچنین گردآوری اطاعات به سه شیوه کمی، کیفی و نشست های تخصصی 
انجام می پذیرد و ابزارها نیز مبتنی بر مشاهده و تهیه عکس، مصاحبه)پرسش نامه( 
کمی حضوری و تلفنی، مصاحبه های کیفی از جمله مصاحبه عمیق و تکنیک های 

گروه های کانونی است. 
خروجی نتایــج در قالب های مختلف از جمله گزارش هــای متنی کاربردی با 
 تأکیــد بر چکیده های مدیریتــی، همچنین پاورپوینــت، اینفوگرافی، کلیپ و

موشــن گرافی انجام می شود که در نهایت نتایج به دست آمده بافاصله پس از 
گردآوری اطاعات و تهیه گزارش به تولیت آســتان قدس رضوی، قائم مقام و 

مدیران مربوطه ارائه می شود.
گفتنی است، رویکرد آینده نگر و توسعه ای افکارسنجی، حرکت به سمت گردآوری 
اطاعات به صورت الکترونیکی و ورود اساسی، عمیق تر و چالش محورتر به سمت 

موضوعات و محورهای قابل بررسی است.

در سال 1398 صورت گرفت 
 رشد 252 درصدی صادرات
 شرکت کمباین سازی ایران
شــرکت  عامــل  مدیــر  آســتان: 
کمباین ســازی ایــران از رشــد 252 
درصدی صادرات محصوالت این شرکت 

در سال 1398 خبر داد.
علی اصغر حمیدی فــرد بیان کرد: این 
شــرکت در ســال 1398 تعــداد 26 
دستگاه کمباین 1055 را به کشورهای 

عراق، پاکستان و ازبکستان صادر کرده است.
وی ادامه داد: همچنین 24 دستگاه بیلر به کشور ازبکستان و یک مجموعه قطعات 
یدکی به کشور قزاقستان ارسال شده است. مدیر عامل شرکت کمباین سازی ایران 
با بیان اینکه حدود 7درصد از مجموع محصوالت تولیدی شرکت در سال 1398 
صادر شده است، خاطرنشان کرد: این میزان از صادرات صورت گرفته، 817 هزار و 

665 دالر برای این شرکت ارز آوری داشته است. 
مدیر عامل شرکت کمباین ســازی ایران برقراری ارتباط مجدد با نمایندگی های 
سابق شرکت در اقلیم خودمختار کردستان عراق پس از ایجاد ثبات در این کشور 
را از جمله دالیل افزایش صادرات توسط شرکت کمباین سازی ایران عنوان کرد و 
افزود: ایجاد بازارهای جدید در کشورهای ازبکستان و پاکستان، بخشی دیگر از این 

اقدام ها به شمار می رود.
حمیدی فــرد ادامه داد: همچنین می توان بازنگری قیمت صادراتی محصوالت 
متناســب با قیمت تمام شده و نرخ ارز سامانه نیما را نام برد. وی در پاسخ به 
این پرســش که برای رسیدن به کیفیت و استانداردهای جهانی جهت توسعه 
صادرات محصوالت این شــرکت چه تمهیداتی اندیشــیده شده است؟ گفت: 
ارتقای کیفیت قطعات از طریق نظارت بر خطوط تولید زنجیره تأمین و تأمین 

قطعات از منابع معتبر و اصلی، از جمله این برنامه هاست.
حمیدی فــرد ادامه داد: عاوه بر این، اصــاح و ایجاد تغییرات در برخی از اجزای 

محصوالت تولیدی متناسب با درخواست خریداران در دستور کار قرار دارد.

کرامت  بنیاد  مدیرعامل  آستان     
رضوی ضمن اعام طرح های متنوع این 
بنیاد با هدف حمایت از اقشار محروم و 
کاستن از اثرات ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در کشور، از طرح جدید این بنیاد 
به  کمک  و  رمضان  مبارک  ماه  برای 

محرومان خبر داد.
محمدحســین اســتادآقا گفــت: بنیاد 
و  تهیــه  حــال  در  رضــوی  کرامــت 
بســته بندی 75 هــزار بســته کمــک 
 معیشتی ویژه اقشار کم برخوردار در سه 
استان سیســتان و بلوچستان، کرمان و 
خوزستان است که از اواخر هفته آینده 

توزیع آن آغاز خواهد شد.
وی »نســیم مهر رضوی« را دیگر طرح 
بــزرگ این بنیاد معرفی کــرد و افزود: 
مطابق این طرح، در همه بیمارستان های 
درگیر درمــان بیماران مبتا به ویروس 
کرونا در مراکز استان ها، غذای متبرک 
حضرت رضــا)ع( به تعــداد 100 هزار 
پرس توزیع شده و اکنون قرار است در 

شهرستان ها نیز این طرح اجرا شود.
استادآقا ادامه داد: در این مرحله، طرح 
نســیم مهر رضوی در بیمارســتان های 
دارای بیش از 100 بیمار بستری مبتا 
بــه ویــروس کرونا در شهرســتان های 
سراسر کشــور اجرا خواهد شد که 50 
هزار وعده غــذای گرم برای این مرحله 

برآورد شده است.
وی با اعام آمار پیش بینی شــده برای 
اجرای طرح نسیم مهر رضوی در سراسر 
کشور گفت: در مجموع توزیع 150 هزار 
پرس غذای متبرک برای بیمارستان ها و 
70 هزار بسته متبرک رضوی ویژه کادر 
درمانی در نظر گرفته شــده که بخش 

اعظم این طرح محقق شده است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی همچنین 
با اشاره به اجرای طرح »سفره مهربانی« 
توســط معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس رضــوی و توزیع 50هزار بســته 
معیشــتی در حاشیه شــهر مشهد در 
چنــد هفته اخیر، اظهار کــرد: تا پیش 
از فرا رســیدن ماه مبــارک رمضان نیز 
آماده ســازی و توزیــع 50 هزار بســته 
کمک  معیشتی دیگر شامل مواد غذایی، 
لــوازم بهداشــتی و اقــام فرهنگی در 
حاشیه شهر مشهد در دست اقدام است.

محمدحســین استادآقا با اشاره به نحوه 
اجــرای طرح های در نظر گرفته شــده 
از ســوی این بنیاد در مقابلــه با اثرات 
شــیوع ویــروس کرونا، گفــت: محور 
فعالیت هــای بنیــاد کرامــت رضوی از 
آغاز شــیوع ویروس کرونا بر استفاده از 
مدافعــان افتخاری ســامت رضوی در 

بیمارستان ها، ضدعفونی محات، معابر، 
پمپ های بنزین، توزیع بســته های مواد 
غذایی و بهداشــتی بیــن خانواده های 
محروم و نیز تغســیل درگذشــتگان از 
بیمــاری کووید19 در کشــور متمرکز 

شده است.

 توزیع 35 هزار پرس غذای 
متبرک در روستاهای کم برخوردار

مدیــر دفتــر نمایندگی آســتان قدس 
رضــوی در اســتان خراســان رضوی 
هم از توزیــع بیــش از 35 هزار پرس 
غذای متبــرک رضوی در روســتاهای 
کم برخوردار استان خراسان رضوی خبر 

داد.
امیــن بهنام اظهار کرد: بــا عنایت امام 
رضا)ع( و دســتور تولیت آستان قدس 
رضــوی به صورت روزانــه بیش از یک 
هزار پــرس غــذای متبــرک حضرت 
رضا)ع( برای مردم مناطق و روستاهای 
کم برخوردار استان خراسان رضوی طبخ 

و توزیع می شود.
وی با اشاره به اینکه این طرح به همت 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
اســتان خراســان رضوی و با همکاری 
خادمیاران رضوی از اسفند ماه سال 98 
آغاز شده اســت، اظهار کرد: شناسایی 
مناطــق کم برخــوردار و اطاعات آمار 
خانواده های ساکن در هر روستا توسط 
تیم پیشرو دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان متشکل از خادمیاران 

رضوی صورت می گیرد.
مدیــر دفتــر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در استان خراسان رضوی با بیان 
اینکه حمل، بارگیــری و توزیع غذا در 
هر شهرستان با نظارت و پشتیبانی این 
افزود:  نمایندگی صورت می گیرد،  دفتر 
خــدام روز توزیع غذای متبــرک امام 
رضا)ع( با حضور در مناطق مورد هدف 
به صــورت خانه به خانه با رعایت کامل 
اصول و موازین بهداشتی غذای متبرک 
رضوی را به صورت یک بسته تحویل هر 

خانوار می دهند.
نمایندگی  دفتــر  مدیــر 
آســتان قدس رضوی در 
اســتان خراســان رضوی 
خاطرنشــان کرد: تاکنون 
بیــش از 35 هــزار پرس 
غــذای متبــرک حضرت 
توابــع  در  رضــا)ع( 
اســتان  شهرســتان های 
خراســان رضــوی توزیع 
شده اســت و این طرح تا 
پایان مــاه مبارک رمضان 
ادامه  به همیــن منــوال 
این  در  و  خواهد داشــت 
دوره زمانــی پیش بینــی 
می شــود که بیش از 60 
متبرک  غذای  پرس  هزار 
و  نیازمندان  میان  رضوی 
افراد بی بضاعت روستاهای 

اســتان خراســان رضوی  کم برخوردار 
توزیع شود. 

بنیاد کرامت رضوی 
در حال تهیه و 
بسته بندی 75 
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آیت اهلل کاظم صدیقی:

 با بال های دل بارگاه
امام رضاj را زیارت کنیم

آستان: امامان معصوم)ع( دارای والیت الهی 
و همیشگی هستند و به حکم پروردگار بر همه 
کائنات احاطه دارند؛ مــا را می بینند، صدای 
ما را می شــنوند و به سام ما پاسخ می دهند. 
بنابراین از هر کجای عالم می توانیم با قصد و 
نیت زیارت به آن ها سام و اظهار ارادت کنیم.

در شرایط کنونی که به دلیل شیوع بیماری و 
بسته شدن درهای حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
نمی توانیم از نزدیک به حضور ولی نعمتمان 
برسیم، می توانیم از راه دور و با زبان دل با امام 
خود سخن بگوییم و ایشان را زیارت کنیم. در 
مصاحبه پیش رو آیت اهلل کاظم صدیقی، امام 
جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر کشور برای ما از برکات زیارت 
از راه دور و چگونگــی برقراری ارتباط قلبی و 

معنوی با امام هشتم)ع( سخن می گوید.
بحث را با تعریف زیارت و بیان اهمیت 

و جایگاه آن شروع کنیم.
زیارت بــرای همه صاحبدالن واژه بســیار 
محبوب و مطلوبی اســت. زیارت به معنای 
ماقات است و در دین زیارت جزو مستحبات 
به شمار می آید. در اصول شریف کافی بابی 
مخصوص به زیارت اخوان است و تأکید شده 
که مؤمنان باید به دیــدار یکدیگر بروند. در 
اسام زیارت پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( 
جایــگاه واالیــی دارد. زیارت نبــی مکرم 
اســام)ص( و زیارت اهل بیت پیامبر)ص(؛ 
زیارت امیرالمؤمنیــن)ع(، زیارت ائمه بقیع، 
زیارت امام حســین)ع(، زیــارت کاظمین، 
 زیارت ســامرا و زیارت صاحب این کشــور

علی بن موسی الرضا )علیه آالف تحیه و الثنا( 
در قدم اول دیدار قلوب شیعیان با ارواح مطهر 
این نوریان و عرشیان است و در مرحله دوم 
زیارت مرقد مطهر آن هاست؛ این قبر مطهر 
در قدم اول همان مرقد ملکی و در قدم دوم 
دل های شــیعیان و ملکوتشــان است، »ان 
 قلوب شــیعتنا«، زیرا دل های شیعیان قبور

ائمه اطهار)ع( هستند و مرقد مطهرشان در 
قلب دوستدارانشــان اســت. امام صادق)ع( 
فرمودند: همین طور کــه بدنتان این کعبه 
را طواف می کند دلتان عرش را طواف بکند. 
عمده زیارت دل هســت. زیارت پیامبر)ص( 
و زیارت حضرات معصومیــن)ع( زیارت دل 

هست.
پس از راه دور هم می توانیم با برقراری 
ارتباط قلبی، زائر امام معصوم )ع(باشیم؟

بلــه، قطعاً. مرحوم شــیخ رجبعلی خیاط از 
وجود نازنین امام حسین)ع( درخواست کرده 
بود که به کربا برود و توفیق زیارت قبر شش 
گوشه را پیدا بکند. امام حسین)ع( را در عالم 
معنا دید که فرموده بودند خودم را می خواهی 
یا قبرم را؟ خودم که همیشــه با شــما و در 
معصومین)ع(  حضــرات  هســتم.  کنارتان 
همیشه با ما هستند به حکم آیه شریفه سوره 
توبه کــه فرمود: »َو ُقِل اْعَمُلوا َفَســَیَری اهلل 
َعَملَُکْم َو َرُسولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن«. شما اگر کاری 
برای خدا انجام دهید خدا می بیند، رســول 
خدا و مؤمنون )ائمه اطهــار( هم می بینند. 
نه اینکه به آن ها گزارش بدهند. این ها پیش 
شما هستند. همان طور که خدا فرمود: »ُهَو 
َمَعُکْم أَیَْن َما ُکنُتْم«.  پیامبر خدا)ص( و ائمه 
هدی)ع( همیشــه با ما همراهند. اگر دلمان 
هوای آن ها را بکنــد و احتیاجی پیدا کنیم 
بگوییم یا صاحب الزمان)عج(، یا فاطمه)س(، 
یا اباعبداهلل حســین)ع(، مشــتری های امام 
رضا)ع( هم کــه زیادنــد و از دور و نزدیک 
می گویند یا علی بن موســی الرضــا)ع(. یا 
ضامن آهو! آن ها صدایمان را می شنوند و ما 
را اجابت می کنند. امام)ع( جان عالم اســت. 
همان طور که تک تک سلول های بدن ما در 
محضر روح هستند تمام عالمیان در محضر 

ائمه)ع( هستند.
 در اذن دخــول زیارت نامه حضرت 
رضا)ع( هم شهادت می دهیم که امام ما 
را می بینند، صدای ما را می شنوند و به 

سالم ما پاسخ می دهند.
بله اینکه مــا در اذن دخول عرضه می داریم: 
اشهد انک تشــهد مقامی و تسمع کامی و 
ترد سامی، شــهادت می دهم که جایگاه مرا 
می بینی، صدای من را می شنوی و سام مرا 
جواب می دهی، نشان می دهد امام حی و میت 
ندارد. امام روح خداست. امام وجودی است که 
به همه کائنات احاطه دارد. امام رضای ما اگر 
در مشهد مقدس محصور باشد که نمی تواند 
امام باشــد. امام عین اهلل ناظره اســت. چشم 
بینای خداست. گوش شنوای پروردگار عالم 
اســت. هر کســی در هر کجا با امام نجوایی 
داشته باشد ایشــان می شنود. همان طور که 
خدای متعال همه اصوات و ناله آدمیان را هم 
از قعر دریا، هم از اوج آسمان ها و هم از افق ها 
می شنود، امام گوش شنوای خدا و چشم ناظر 
پروردگار متعال اســت. او جنب اهلل است. هر 
کسی با خدا کار داشته باشد او واسطه می شود. 
درهای بارگاه پروردگار متعال، ائمه اطهار)ع( 
هســتند. بنابراین زیارت حضــرت رضا)ع( و 
زیارت حضــرات معصومیــن)ع( منحصر به 
شهری نیســت که بدن نازنین آن ها در آنجا 
مدفون اســت. البته رفتن به آنجا هجرت الی 
اهلل است و زیر قبه بودن یک ویژگی دارد. ولی 
اگر نتوانســتیم زیر قبه باشیم زیارت برای ما 

ممنوع نیست.

برای کمک به نظام سالمت 

کمک 15 میلیارد ریالی 
آستان قدس رضوی به 
 jبیمارستان امام رضا

بر  نظارت  و  توسعه  مرکز  مدیر  آستان    
از  رضوی  قدس  آستان  موقوفات  و  نذورات 
این آستان مقدس  ریالی  کمک 15 میلیارد 
به بیمارستان امام رضا)ع( برای درمان بیماران 

مبتا به ویروس کرونا در مشهد خبر داد. 
علیرضا اسماعیل زاده در گفت وگو با آستان نیوز 
ابراز کرد: این کمک نقدی با توجه به شــیوع 
بیماری کرونا در کشــور و به ویژه در مشــهد 
مقدس و خدمت به زائــران و مجاوران بارگاه 
ملکوتــی امام هشــتم)ع( به عنــوان یکی از 

سیاست های محوری آستان قدس رضوی، به 
دســتور تولیت این مجموعه بزرگ موقوفاتی 
از محل عواید موقوفــات و نذورات در اختیار 

ریاست بیمارستان امام رضا)ع( قرار گرفت.
وی ادامــه داد: کمک 15 میلیــارد ریالی 
آســتان قــدس رضوی قــرار اســت برای 
تجهیز و تهیه اقام پزشــکی و بهداشــتی 
در بیمارســتان امــام رضا)ع( کــه یکی از 
مکان های بستری بیماران مبتا به ویروس 

کرونا در مشهد است، صرف شود. 

 اســماعیل زاده با اشــاره بر اینکه دارالشــفاء
 امام رضا)ع( و سایر مراکز درمانی آستان قدس 
رضوی از محل عواید موقوفات و منابع نذوراتی 
مردم شــکل گرفته است، گفت: این مراکز در 
کنار نیروهای جهادگر درمانی خراسان رضوی 
در این روزهای مبارزه با ویروس کرونا هر آنچه 
در توان دارند به این امر اختصاص داده اند تا به 
امید خدا هر چه زودتر با کمک مردم و جامعه 
پزشــکی و توجه خاص امام رضا)ع( شــاهد 

ریشه کنی این ویروس خطر ناک باشیم.

خبر

به تو از دور سالم
 آستان  در شرایطی کــه حضور در حرم مطهر رضوی به صورت موقت محدود شده است، 
مؤسســه رسانه های نوین آستان قدس رضوی از طریق فضای مجازی راه های ارتباط با حرم 

امام رضا)ع( را فراهم کرده است.
مؤسســه رســانه های نوین و شــبکه های اجتماعی آســتان قــدس رضوی بــا فعالیت در 
پیام رســان های مختلف از جمله روبیکا، اینستاگرام، سروش، بله، ایتا، گپ، آی گپ و... سعی 
در نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت)ع( داشته و درصدد است حال و هوای حرم مطهر 

را به خانه های عاشقان و دلدادگان حضرت رضا)ع( ببرد.
این مؤسســه همچنین با تولیدات متنــوع و راه اندازی پویش هــای مختلف زائران حضرت 
رضا)ع( را با پای دل به زیارت آورده است. انجام زیارت زنده از حرم مطهر رضوی و پخش آن 
در بستر اینترنت و همچنین از طریق صفحات مختلف همچون اینستاگرام و آپارات از جمله 
برنامه هایی است که این مؤسسه برای زیارت مجازی زائران حرم رضوی به راه انداخته است.

با توجه به مشکات معیشتی این روزهای کشور، این مؤسسه سعی می کند مسیر جمع آوری 
و رســاندن کمک هــای مردمی را به نیازمنــدان از طریق فضای مجــازی و در قالب طرح 

چهارشنبه های امام رضایی تسهیل کند.
مؤسســه رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی آســتان قدس رضوی به عنوان مجموعه ای 

راهبردی در فضای مجازی همیشه در ایجاد پویش های مختلف پیشرو بوده است.
از جمله این پویش ها می توان به پویش بین المللی »به تو از دور سام« که با هدف زیارت از 
راه دور ارادتمندان به ســاحت امام رضا)ع( راه اندازی شده است اشاره کرد. همچنین »سین 
هشتم« و »عیدی امام رضا)ع(« از دیگر پویش هایی است که با هدف جمع آوری و کمک به 

نیازمندان طراحی شد و روزهای نوروز با استقبال فراوان مخاطبان همراه بود.

صفحات رسمی آستان قدس رضوی در فضای مجازی
عاشقان و ارادتمندان به ساحت علی بن موسی الرضا)ع( می توانند اخبار رسمی آستان قدس 
رضوی و پخش زنده برنامه های حرم مطهر رضوی را از طریق صفحات مجازی به آدرس مقابل 

دنبال کنند.
عاقه مندان همچنین می توانند ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی را به صورت زنده از صفحات

instagram.com/www_aqr_ir  و http://aparat.com/aqr_ir/live دنبال کنند.

گزارش
فضای مجازی، فرصت زیارت از راه دور را برای زائران مشتاق فراهم کرده است

خبر
نیازمندان را میهمان #سفره-جهانی-امام-رئوف کنیم

آستان: آستان قدس رضوی با راه اندازی پویش مردمی #سفره-جهانی-امام-رئوف به کمک نیازمندان و محرومان می شتابد.
در این روزها که کشــورمان درگیر بیماری کروناســت آستان قدس رضوی در راســتای کمک به محرومان و نیازمندان، پویش 
مردمی #سفره-جهانی-امام-رئوف را با هدف تهیه و توزیع 150 هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی ویژه نیازمندان آسیب دیده 

از کرونا راه اندازی کرده است.
 عاقه مندان برای شــرکت در این امر خیر و کســب اطاعات بیشــتر می تواننــد از طریق تماس با *8# و یــا از طریق تارنما

 nazr.razavi.ir ارتباط برقرار کنند.

گفتوگو

خـــبر

جهشتولید
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روزنامـه صبـح ایـران 4

صادرات زعفران متوقف شد   مهر:  غالمرضا میری  با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا عمالً نمی توانیم صادرات زعفران داشته باشیم، گفت: درخواستی هم برای صادرات وجود ندارد و می توان گفت  صادرات 
در حال حاضر به طور کلی متوقف شده است. وی با اشاره به اینکه تا آخر بهمن 9۸ صادرات زعفران تقریباً مشابه سال 97 بود، افزود: در اسفندماه قطعاً با کاهش صادرات مواجه شدیم که البته هنوز آمار دقیقی را 

نمی توان در این زمینه اعالم کرد. میری درباره آخرین وضعیت قیمت زعفران نیز توضیح داد: با توجه به تعطیلی بازار و متوقف بودن خرید و فروش، نرخی هم نمی توان اعالم کرد.

 اقتصاد/ زهرا طوسی   سایه کرونا آسمان کشور 
را پوشانده و همین مسئله پیش بینی بازار را سخت 
خواهد کرد. خبری از خرید و فروش متداول مردم 
مگر در برخی کاال های اساسی و ضروری نیست. بازار 
شــب عید که قرار بود به نقطه عطفی برای رونق 
اقتصاد تبدیل شود حاال با رکودی کم سابقه مواجه 

شده است.
در شــرایطی که ابهام، نگرانی و عدم اطمینان برای 
سرمایه و ســرمایه گذاران نسبت به بازارهای مالی 
وجــود دارد، یکی از مطمئن تریــن بازارها از نظر 
سوددهی شــاید بازار طال باشد. به این ترتیب این 
بازار با افزایش تقاضا در سطح داخلی و بین المللی 
همراه شــده و جهش قیمتی را تجربه می کند. هر 
چند افزایش قیمت ســکه و طال به دنبال افزایش 
نسبی تقاضا در این بازار امری قابل پیش بینی بود، 
اما رشد قیمت فلززرد تا جایی پیش رفت که حتی 

فعاالن این بازار هم شوک زده شدند.

بازار ارز نیز رفتار مشابهی دارد، هر چند که با شیوع 
ویروس کرونا سطح تقاضا عمالً کاهش یافته اما در 
بازار شاهد افزایش قیمت دالر هستیم. به نظر می رسد 
دریافتی های ارزی کشور در سال آینده کاهش پیدا 
کند و فشــار واردات کماکان بر منابع ارزی وجود 
داشته باشد. بنابراین نوسان های نرخ ارز در این سال 
دور از انتظار نیست. برای مقایسه می  توان گفت که 
نوســان های نرخ ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر 
خواهد بود که به افزایش قیمت ارز منجر می شود.در 
این میان نگاهی به بازار پرتالطم خودرو کشور نیز 
که همواره مستعد اتفاق های عجیب و غریب از جمله 
افزایش قیمت های باور نکردنی بوده خالی از لطف 
نیســت. پیش از ورود کرونا به کشور خودروسازان 
با تولید مکرر و پیش فروش های پی در پی سعی در 
سیراب کردن بازار خودرو داشتند، حاال در شرایطی 
که به دلیل شــیوع کرونا خودروسازان اجازه تولید 
بــه روال قبل را ندارند باید منتظر حجم انبوهی از 

درخواســت ها برای خرید پس از گذر از این بحران 
اپیدمیک باشــیم. احتمــاالً خودروســازان دوباره 
فروش های تحویل یکماهه را آغاز  کنند، اما این گونه 
به نظر می رســد که توان کنترل قیمت را به دلیل 
انباشت نیاز بازار خودرو، نداشته باشند. شاید با توجه 
به بســته بودن واردات خــودرو پیش بینی افزایش 
مجدد قیمت ها آنچنان دور از ذهن نباشد. این امر 
موجب می شــود تا خودرو در کشور ما همچنان در 
فهرست کاالیی سرمایه ای جا خوش کند و کسانی 
که سرمایه بیشتری دارند بتوانند بر این بازار حکم 
کنند و تعیین کننده قیمت نهایی خرید و فروش در 
بازار باشند. با این حال توصیه همیشگی کارشناسان 
این اســت که مردم نباید فریب سایت های خرید و 
فروش خودرو را بخورند و باید تا بازگشایی بازار صبر 
کنند تا قیمت ها ثابت شود، چرا که زمانی که در بازار 
عرضه ای وجود نداشته باشد، نمی توان روند کاهشی 

قیمت ها را در بازار انتظار داشت.

نگاهی به روندگیج وغیرمنطقی قیمت خودرو، ارز و طال 

بازار ویروسی شده است !

رئیس جمهورجزئیات بسته حمایتی اقتصادی دولت را تشریح کرد
رونمایی ازتصمیم های تازه ضدکرونایی

اقتصاد: اختصاص بســته حمایتی به خانواده های بی بضاعت، آســیب پذیر یا  
مشاغلی که دارای شناسنامه رسمی یا کد کارگاهی مشخصی نیستند، موضوعی 
بود که تمامی کارشناسان اقتصادی از همان ابتدای شیوع کرونا دولت را موظف 
به انجام آن دانستند تا بار فشار مضاعفی که از تعطیلی کسب و کارها بر مردم 
تحمیل شده، کاسته شود. تخصیص بسته های حمایتی نه تنها برای خانواده های 
آســیب پذیر بلکه برای اصناف، کارگران بیکار شده و صاحبان تولید در اشکال 
مختلف مورد بررســی قرار گرفت تا تولید و اشتغال کشــور از فشارهای وارده 

مشمول ضرر و زیان کمتری شود.

 یارانه فروردین  یک میلیون تومان است
براساس آنچه توسط دولت به عنوان حمایت های متفاوت از خانوارها اعالم شده بود 
با دستور رئیس جمهور در جلسه ملی مبارزه با کرونا بیش از 23 میلیون خانوار تا 
آخر فروردین ماه سال جاری مبلغ یک میلیون تومان اعتبار به عنوان یارانه دریافت 
می کنند که اقساط آن از محل یارانه سرپرستان خانوار در مدت 24 ماه خواهد بود.

 4بسته حمایتی دیگر به نیازمندان داده می شود
آقای روحانی  همچنین از پرداخت مرحله دوم بســته حمایتی دولت در هفته 
پایانی فروردین خبر داد و مشخص کرد که 3 میلیون خانوار جزو اقشار تحت فشار 
محســوب می شوند که چهار بسته حمایتی در نوبت های مختلف به آن ها تعلق 
می گیرد که بین 200 تا 600 هزار تومان خواهد بود که مرحله دوم آن تا پایان 

فروردین پرداخت می شود و روند پرداخت تا دو ماه دیگر نیز ادامه دارد.

 3میلیون خانواده بدون درآمد هستند
دوره تنفســی اعالم شده از سوی دولت که برای سه ماه پیش بینی شده با عدم 
قرنطینه ســازی کامل ممکن است به درازا بکشد و نیاز کسب و کارهای تعطیل 
شده و خانواده های کم درآمد یا بدون درآمد را به حمایت های دولت افزایش دهد، 
خانوارهایی که به گفته محمدباقر نوبخت نزدیک به 3میلیون هستند که مشمول 

دریافت یارانه 200 تا 600 هزار تومانی اسفند ماه شدند.
 

 100هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دولت به اصناف و بیکارشدگان 
تحلیلگران اقتصادی براین موضوع تأکید دارند که رکود ناشی از تأثیرات اقتصادی 
کرونا در ماه های آینده شمایل خود را نشان می دهد، خسارتی که بسیار سنگین تر 
از آنچه تصور می شود خواهد بود. کاهش خرید و فروش و تجارت در عرصه داخلی 
و خارجی وسعت تأثیرگذاری منفی ویروس کرونا را افزایش داده، بنابراین کاهش 
فعالیت تولید و مشاغل خدماتی نیاز به حمایت های یارانه ای دولت را دوچندان 
کرده، از این رو دولت با اختصاص 100هزار میلیارد تومان برای حمایت از اصناف 

و پرداخت بیمه بیکاری، متضمن جبران بخشی از خسارت ها شده است.

 واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار
 بخشی  از مطالبه کارشناسان از دولت بود

با اینکه دولت برای حمایت از مشاغل مختلف تمهیداتی اندیشیده، اما بسیاری از 
مشاغل روزمزد در شرایط سخت بیکاری قادر به تأمین مخارج زندگی نیستند و 
دهک های پایین جامعه در فشار اقتصادی شرایط کرونایی به شدت تحت فشارند. 
افزایش فشار اقتصادی و مالی بر این دهک ها کارشناسان را بر آن داشت تا دولت 
مبلغ مشخصی برای رفع حداقل های نیاز خانواده را به عنوان یارانه به سرپرستان 
خانوارها برای دوران فاصله گذاری اجتماعی اختصاص دهد، بنابراین واریز یارانه 
به حساب سرپرستان خانوار برای رفع مشکالت اقتصادی گروه های آسیب پذیر 
جامعه، مطالبه ای از ســتاد ملی مقابله شــد تا مردم توان خرید بخشی از اقالم 

ضروری مورد نیاز خود را در خانه نشینی های اعالم شده داشته باشند.

 بسیاری از مردم  تحت هیچ حمایتی قرار نگرفته اند
محمد شریعتمداری، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با پیام توییتری خود بر حمایت 
هر چه سریع تر از گروه های کم درآمد به خصوص اقشاری که درآمدی ندارند تأکید 
کرد و آن را یکی از مهم ترین اولویت های پیش روی دولت نامید. این پیام در اسفند 
ماه سال گذشــته منجر به واریز یک بسته حمایتی به حساب برخی از افرادی 
شــد که به قول دولت درآمدی ندارند، اما بسیاری از مردمی که درآمدی ندارند 
براساس گزارش های خبرنگار میدانی ما مشمول بسته حمایتی دولت نشده اند.

افزودن بحران کرونا به بند فورس ماژور قراردادها
فارس: مســعود خوانساری، رئیس اتاق 
تهــران در نامه ای به حســن روحانی، 
رئیس جمهور، با اشــاره به اینکه بحران 
شــیوع ویروس کرونا در کشور، اقتصاد 
بنگاه هــای تولیدی و خدمــات فنی و 
مهندســی را آســیب پذیر کــرده ، از او 
درخواســت کرد تا بازه زمانی شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور به عنوان یکی از شــروط فورس ماژور در قراردادهای 
منعقده میان دستگاه های اجرایی با پیمانکاران اضافه شود. خوانساری در این نامه 
نوشــت: با عنایت به تعریفی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از شرایط 
فورس مــاژور دارد، یکی از بندهای قراردادهای منعقده فی مابین دســتگاه های 
اجرایی با پیمانکاران به این موضوع اختصاص داده می شود، بنابراین خواهشمند 
است دستور فرمایید بازه زمانی بحران مذکور که ابتدای آن اسفند ۹۸ بوده لیکن 

انتهای آن نامعلوم، جزو شرایط  فورس ماژور اعالم شود.

رشد بورس های بین المللی با امید به بهبود اوضاع کرونا
فارس: در معامالت دیروز بورس های بین المللی، کاهش روند شیوع ویروس کرونا 

در جهان موجب شد تا بازارها روندی صعودی را در پیش گیرند.
کاهش تعداد مبتالیان جدید به ویروس کرونا و همچنین تعداد مرگ ناشــی از 
این بیماری در جهان به خصوص در اروپا موجب شد تا معامله گران در بورس های 

بین المللی نسبت به چشم انداز پیش رو خوشبین شده و بازارها مثبت شوند.
پایین آمدن تعداد مبتالیان و مرگ و میر ناشی از ابتال به کرونا در کشورهای اروپایی 
به خصوص فرانسه و ایتالیا موجب بهبود اوضاع معامالت در بورس های بین المللی 
شــده اســت.بورس آینده آمریکا در بازارهای آسیایی 4درصد مثبت شد، چرا که 
رئیس جمهور آمریکا از کاهش شدت شیوع کرونا در این کشور صحبت کرده است.

 بورس لندن هم 3/2درصد باال رفت و بورس آلمان 4درصد مثبت شد.
 فرانک بنزیم را، یکی از مدیران مؤسســه سوسیته جنرال فرانسه می گوید: ما از 
ثباتی که امروز)دیروز( در بازارهای مالی شاهد بودیم استقبال می کنیم، اما اوضاع 
واقعاً شکننده اســت. در معامالت دیروز بورس استرالیا 4/3درصد رشد کرده و 
بورس ژاپن هم4/24درصد باال رفت. از طرف دیگر بورس کره جنوبی 3/۸5 درصد 

رشد کرد و بورس هنگ کنگ 2/1۸درصد باال رفت.
 همه این ها موجب شــد تا شــاخص MSCI آســیا اقیانوســیه خارج از ژاپن 

2/03درصد باال بروند. به دلیل تعطیلی عمومی بورس چین دیروز بسته بود.

قیمت گوشت و مرغ در ماه رمضان چگونه است؟
خبر آنالین: یک مقام مسئول گفت: گوشت مرغ و گوشت قرمز به وفور در بازار 
عرضه می شود و هیچ افزایش قیمتی در ماه رمضان نخواهیم داشت. مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار گفت: با تمهیدات 
اندیشیده شده گوشت مرغ و گوشت قرمز به وفور در بازار عرضه می شود و هیچ 

افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
حسن عباسی معروفان افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان از نظر تأمین گوشت 
مرغ و گوشــت قرمز داخلی و وارداتی هیچ کمبــودی نداریم و توزیع این اقالم 
متناســب با تقاضا ادامه دارد.وی گفت: امروز گوشت گوسفندی شقه ای کیلویی 
۹5 هزار تومان، گوشت گوساله بین ۷0 تا ۷5 هزار تومان و گوشت گرم مرغ نیز 
حدود کیلویی 11 هزار تومان عرضه می شود که پایین ترین سطح قیمت هاست.

عباسی معروفان با درخواست از مردم مبنی بر خرید اقالم پروتئینی به میزان نیاز 
افزود: هیچ کمبودی در زمینه تأمین این اقالم وجود ندارد و توزیع آن ها همچنان 

ادامه می یابد، بنابراین مردم نگران تأمین این کاالها نباشند.
وی تصریح کرد: مردم هر زمان که به فروشگاه ها مراجعه کنند مشکلی از نظر تأمین این 
اقالم نخواهند داشت و تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

خبر روز

اخبار

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

 اقتصاد/ عباسی   دولت از ابتدای همه گیری 
کارگران   ، مردم  به  قول هایی  کرونا  ویروس 
این  شفاف سازی  عدم  اما  داد،  کارفرمایان  و 
تولیدکننده ای  به کمتر  تاکنون  که  حمایت ها 
شده  زیادی  ابهام های  موجب  گرفته  تعلق 
که آیا اصالً دولت خواهان حمایت از کسب و 
تسهیالتی  12درصدی  سود  نرخ  کارهاست؟ 
که هنوز پرداخت نشده براساس کدام تفکر و 
بینش اقتصادی برای کسب و کارهایی که در ماه 
گذشته و ماه های پیش رو درآمدی ندارند، در نظر 
گرفته شده است؟ حمید حاج اسماعیلی، فعال 

بازار کار دراین باره با ما گفت وگو کرده است.

 آیا آنچه به عنوان حمایت های دولت از 
کســب و کارها عنوان شده را قابل دفاع 
می دانید و می توان آن را به نوعی حمایت 

از اصناف خواند؟
دولت خود به این موضوع اذعان دارد که بسیاری 
از مشاغل و کسب و کارها با مشکالت عدیده ای 
دســت و پنجه نرم می کنند و تعطیل شده اند. 
دولت به صورت صریح دســتور به عدم فعالیت 
بسیاری از کسب و کارها داده تا بتواند در مسیر 
کنتــرل و مدیریت ویروس کرونــا در روزها و 
هفته های آینده برنامه ریزی کند، بنابراین کاهش 
محدودیت فعالیت کسب وکارها به لحاظ شرایط 
کشور بر مردم تحمیل شده، بنابراین در شرایط 
فعلی دولت باید راهکارهای جدی و منطقی برای 
حمایت از کسب وکارها مطرح کند. دولت در دو 
شکل می تواند از کسب و کارها، اصناف و مردم 

به صورت جدی حمایت به عمل آورد.

 می توان ارائه تسهیالت بانکی را در این 
گروه گنجاند؟

حمایت از کســب و کارهــا در قالب حمایت از 
کارفرمایانــی که کارگاه آن ها تعطیل شــده و 
عرضه کاال و خدماتشان در بازار با مشکل مواجه 
شــده را باید جدی گرفــت، بنابراین این گروه 
نیازمند حمایت جدی دولت هســتند تا در این 
فرایند کارگران نیز مــورد حمایت قرار بگیرند 
که  متأسفانه این موضوع تاکنون عملیاتی نشده 
اســت. آنچه دولت به عنوان 100هزار میلیارد 
تومان بــرای حمایت در بحــران کرونا در نظر 
گرفته که ۷5هزار میلیارد آن در قالب تسهیالت 
پرداخت می شــود با نرخ سود 12درصد در نظر 
گرفته شده که بانک ها براساس نیاز کارگاه ها و 
واحدهای تولیدی آن را در اختیار تولیدکنندگان 
قــرار می دهند. هــر چند ایــن حمایت دولت 
هنوزعملیاتی نشده و بانک ها پروتکل پرداخت 
تســهیالت را به کســب و کارها اعالم نکرده و 
بــرای این منظور فراخوانــی نداده اند که نحوه 
ثبت نام چگونه اســت و دولت نیز در این زمینه 
شفافیتی از خود نشان نداده، اما موضوع مهم نرخ 
ســود 12درصدی این تسهیالت است که برای 
تولیدکنندگان زیان دیده بسیار باالست. هنگامی 
که کسب و کارها فعالیت و درآمد زایی نداشته اند، 
امکان پرداخت ســود این وام و تسهیالت برای 
کارفرمایان و بنگاه های کشــور وجــود ندارد، 
بنابراین بهترین حمایت دولت از تولیدکنندگان، 
اعطای تسهیالت به صورت قرض الحسنه است. 
متأسفانه دولت درباره پرداخت هر چه زودتر و 
بهنگام تســهیالت به بانک ها به صورت جدی 
اعالم موضع نکرده و بانک های عامل نیز مشخص 

نشــده  اند که کارفرمایان و صاحبــان  بنگاه ها 
تکلیف خود را بدانند.

 آیا دولت برنامه مشــخص یا سامانه ای 
بــرای حمایت از کســب وکارهای بدون  

شناسنامه و فاقد بیمه دارد؟
بسیاری از مردم در کسب و کارهایی که معموالً 
از آن به عنوان کســب وکارهای بی شناسنامه یا 
غیررســمی یاد می شود نان می خوردند، کسب 
و کارهایــی مثــل مربیان ورزشــی فاقد بیمه 
تأمین اجتماعی و یا کســب و کارهایی که کد 
کارگاهی نداشــتند یا در پلتفرم های اینترنتی 
فعالیــت می کردنــد و کد کارگاهــی به آن ها 
اختصاص پیدا نکرده و بسیاری در حوزه حمل 
و نقل امروز قادر به تأمین معیشت خانواده خود 
نیستند. متأســفانه دولت برای این گروه ها که 
بیمه بیکاری به آن ها تعلــق نمی گیرد، برنامه 
و راهکار دقیقــی مطرح نکرده که چگونه مورد 
حمایت قرار خواهند گرفت. دولت تاکنون برای 
افراد شاغل در این بخش ها یا دستفروشان اعالم 
موضع نکرده که آن ها را چگونه حمایت می کند. 
انتظار می رود دولت با طراحی سامانه ای از افراد 
یاد شــده نیز که درآمدی ندارند و نام آن ها در 
سازمان تأمین اجتماعی ثبت نشده حمایت کند، 
چرا که تأمین نیازهای معیشتی خانواده های این 

افراد ضروری است. 

 بی توجهی به معیشــت و کسب و کار 
مردم از سوی دولت چه تبعات و پیامدهایی 
برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟ 
در مجموع آنچه به عنــوان مقدار حمایت های 

دولت از کارگران و کســب و کارها اعالم شده 
هرچند هنوز هم عملیاتی نشده اما کافی، شفاف 
و دقیق نیســت. در حالی که ســایر کشورها از 
گروه های یاد شــده و اصناف و کســب و کارها 
حمایت های جدی تری به عمل آوردند و از کسانی 
که شغلشــان را از دســت داده اند حمایت های 
مســتقیمی به عمل آورده اند که دستمزدی به 
آن ها به صورت ماهیانه داده می شــود تا جبران 
حقوق از دســت رفته باشد. بسیاری از کسب و 
کارها در قالب معافیت های بیمه ای و مالیاتی و 
تخصیص اعتبارات ارزان قیمت نیز مورد حمایت 
دولت هــا قرار گرفته انــد، در حالی که دولت ما 

کمترین حمایت ها را هم به عمل نیاورده است.

  با توجه به اینکه کسب و کارها آفالین 
هستند و تعطیلی ها روی درآمد آن ها مؤثر 
است، تأخیر در اجرای طرح های حمایتی 

چه آسیبی به کسب و کارها خواهد زد؟
اگر این روند ادامه بیابد و دولت به صورت سریع 
و جدی اقدام های حمایتی به عمل نیاورد، بازار 
کار کشــور در ماه های آینده آسیب جدی تری 
می بیند که مســلماً در کوتاه مدت قابل جبران 

نیســت و آثــار منفی  آن تا چند ســال آینده 
گریبــان اقتصاد ایــران را می گیــرد. مردم  در 
بخش اقتصاد خرد که کسب و کارهای کوچک 
را تشــکیل می دهند بسیار آسیب پذیر شده اند 
امــا دولت درباره نحوه کمک رســانی اطالعات 
شفافی ارائه نمی دهد. میزان اعالم شده در بحث 
معافیت های بیمه ای و مالیاتی موردنظر دولت نیز 
چندان کارساز نبوده، چرا که معوقات بخشیده 
نشده است. هر چند به لحاظ وضعیت تحریم و 
شرایط بد اقتصادی کشور سازمان های دولتی نیز 
با مشکالت عدیده ای مواجه هستند، اما حمایت 
از بنگاه های تولیدی باید در رأس فعالیت ها و به 
صورت درستی دنبال شود. اگر قرار است بیمه یا 
مالیات معوق شــود  این مسئله باید به ماه های 
پس از شکست کرونا موکول شود، چرا که امکان 
پرداخت فوری آن برای کارفرمایان وجود ندارد. 
عدم توجــه دولت به این مهم منجر به بیکاری 
هر چه بیشــتر کارگران و کاهــش درآمدها و 
تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی به کشــور  
می شــود، بنابراین برای جلوگیری از پیامدهای 
بسیارخطرناک این موضوع دولت باید اعتبارات 

بیشتری را برای حمایت از تولید در نظر بگیرد.

تأخیر در حمایت  به کسب و کارها آسیب می زند
گفت وگو با حمید حاج اسماعیلی، فعال بازارکار

گفت و گو

 بهشت سرمایه گذاران در زمان بحران ها 
طال و سکه در ایران از 
دو مقوله مهم نوســان 
نوسان  و  اونس جهانی 
دالر در حیطــه داخلی 
تبعیت می کند. افزایش 
قیمت طال در سال ۹۸ 
به جز بهمن و اسفند، 
حــدود 60درصــد به 
قیمت  نوســان  خاطر 
داخلی دالر و حدود 40درصد هم تابع نوسان اونس جهانی بود و از آنجایی که نوسان 
زیادی در دالر نداشتیم، جهش چندانی در نرخ سکه مشاهده نشد تا اینکه به بهمن ماه 
و بودجه ۹۹ رسید. مواردی مثل کسری بودجه، آشفتگی بازار سهام و کسری بودجه 
ســال ۹۹ موجب ترس و نگرانی از کاهش ارزش پول شده و سرمایه گذار را به سمت 
امن ترین بازار یعنی بازار ســکه و طال سوق داد.یکی دیگر از مهم ترین عوامل خارجی 
مؤثر، بحران کرونا بود که پیش بینی سرمایه گذاران را نسبت به آینده بازارهای مالی 
مبهم کرد و ســرمایه گذاران خارجی را هم به سمت بازار طال ترغیب کرد به طوری 
که برخی معتقدند اگر تنش ناشی از کرونا ادامه یابد، در فصل دوم سال 2020 اکثر 
بانک های مرکزی در بازارهای مالی دخالت خواهند کرد و همین موجب رشد بیشتر 
اونس طال و ادامه تبدیل دارایی ها به این فلز گرانبها خواهد شــد. این فرایند تبدیل 
دارایی ها بازار طال را با فراز و نشیب های زیادی روبه رو کرده به طوری که طال و سکه 

در حال ثبت باالترین رکوردهای تاریخی قیمتی برای خودشان هستند.
آن طور که آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر  گفته است اگر بحران کرونا رخ 
نمی داد، افزایش قیمت ها به صورت ناگهانی با شیب بیشتری رخ می داد. شیوع ویروس 
کرونا و برقراری وضعیت غیرعادی در بســیاری از کشورهای دنیا از جمله قرنطینه و 
منع رفت وآمد موجب خلوتی بازار و عدم یا کاهش تقاضا شد که همین موضوع سرعت 
جهش قیمت ها در بازار را کم کرد.کارشناسان می گویند بازار در شرایط کنونی به هیچ 
وجه قیمت های منطقی ندارد و متقاضیان نباید در این ایام وارد بازار خرید و فروش 
طال شوند. پیش بینی ها می گوید در 6 ماهه اول سال جاری نوعی رکود بر بازار طال و 
سکه حاکم  می شود و قیمت ها با نوسان کمتری همراه خواهند بود، اما در نیمه دوم 
سال یعنی پس از شهریور ماه قیمت طال بازهم باال خواهد رفت مگر آنکه اقدام های 
مهم و مؤثری برای افزایش و حفظ ارزش پول ملی خود انجام دهیم.برخی کارشناسان 
اقتصادی اما تأثیر بحران کرونا بر بازار طال را خنثی و یا غیرمستقیم می دانند و معتقدند 
قیمت ها در این بازار بیشتر تابع قیمت اونس جهانی طال و ارز است و در سال ۹۹ هم 
همیــن روند را ادامه خواهد داد. یعنی افزایش قیمت اونس جهانی به همراه افزایش 
قیمت ارز  می تواند موجب رشد قیمت سکه و طال شود. فصل مشترک توصیه همه 
کارشناسان و فعاالن بازارهای مالی نسبت به سرمایه گذاران و متقاضیان، این است که 
در برهه ها و زمان هایی که بازارها هیجانی بوده و رفتارهای غیرمنطقی در قیمت ها از 
خود نشان می دهند، وارد بازار نشوند.خوب است بدانید هم اکنون در بازار آزاد قیمت 
هر گرم طالی 1۸ عیار 655 هزار تومان و قیمت ســکه تمام  بهار آزادی طرح جدید 

6میلیون و 515 هزار تومان است. 

  خرید و فروش خودرو تعطیل است
بازار خودرو مدت هاست 
دستخوش تالطم  است. 
شیوع بیماری کرونا نیز 
گره ها  دیگر  بر  گرهی 
افزود و محاسبات بازار 
این محصوالت را برهم 
زد. حاال بــازار خودرو 
تالطم  ماه هــا  از  پس 
کمــی آرام شــده؛ اما 
معامالت تعطیل است و نمایشگاه داران طبق دستورعمل دولت در حال حاضراجازه 
فعالیــت در واحد های صنفی خود را ندارند. از ایــن رو کرونا، آتش قیمت را به زیر 
خاکستر برده است.از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا، تعطیلی موقت بیشتر واحد های 
صنعتــی را به دنبال داشــت. از این رو در پی درخواســت و پیگیری هر دو انجمن 
قطعه سازان مبنی بر تعطیلی این صنایع و خطوط تولید قطعه سازی و خودروسازی، 
به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، در نهایت با تعطیلی تا 22 فروردین  
ماه به منظور پیاده سازی پروتکل های بهداشتی موافقت شد. با تعطیلی قطعه سازان، 
گمانه زنی ها برای گرانی خودرو این روز ها شدت گرفته است. پس از نوسان های نرخ 
ارز ، کاهــش تولید و همچنین افت تقاضا به دنبــال گرانی ها، حاال نوبت ضربه زدن 
کرونا به این صنعت رســیده است.کارشناسان می گویند قیمت هایی که در سایت ها 
و فضای مجازی دیده می شود واقعی نیست و تا بازگشایی بازار نمی توان هیچ قیمتی 
برای خودرو ها اعالم کرد. در عین حال مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
معتقد اســت اگر امسال تولید در بازار خودرو بیشتر شود، قیمت ها به تعادل خواهد 

رسید. تحویل به موقع خودرو های پیش فروش شده سبب حفظ آرامش بازار می شود.
امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو نیز معتقد است در شرایط فعلی خودرو 
مانند ســکه و طال در کشور ما ارزشی ریالی پیدا کرده و همین موضوع موجب شده 
تا افراد بسیاری به دنبال سرمایه گذاری در این بازار باشند. در چنین شرایطی اختالل 
در بازار خودرو ربطی به عملکرد خودروساز ها نداشته و قیمت بازار به موازات قیمت 
ارز تغییر می کند.وی بر این باور است که کوتاه یا طوالنی شدن زمان درگیری با این 
بیماری می تواند شرایط متفاوتی در این بازار ایجاد کند. در صورتی که این بیماری تا 
یک ماه آینده کنترل شــده و کشور به روال عادی خود بازگردد بدون شک با جهش 
قیمتی مواجه خواهیم شد، ولی در صورتی که روند مقابله با کرونا طوالنی تر شده و 
برای چند ماه طول بکشد، باید این موضوع را به صورت کالن بررسی کنیم، چرا که در 
این صورت اثر معنادار و ماندگاری بر اقتصاد کشورمان خواهد داشت. وی در عین حال 
تأکید می کند اگر به واسطه سیاست ها، ارز روند صعودی را پیش بگیرد و هیچ ابزاری 
برای کنترل آن نباشد قطعاً باید در انتظار بازگشت پراید ۷0میلیونی به بازار باشیم. باید 
گفت با توجه به نوســان های به وجود آمده در حوزه نفت و طال، کنترل قیمت ارز کار 
چندان راحتی نخواهد بود و بانک مرکزی با مشکالت زیادی در این امر مواجه خواهد 
بود، چنان که در چند روز اخیر هم با نوسان قیمت ارز مواجه بودیم. تا چند روز آینده 
بازار خودرو فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و باید منتظر باشیم تا مشخص شود با نوسان 

جدید قیمتی مواجه خواهیم شد یا بازار خودرو شوک خاصی را تجربه نخواهد کرد.

 کاهش تقاضای سفته بازی در بازار ارز 
در سال جاری قیمت 
همچنان  ارز  بــازار  و 
پیشرو در اقتصاد ایران 
خواهد بــود، بنابراین 
تغییرات قیمتی بخش 
بــورس، مســتغالت، 
گروه هــای  خــودرو 
کاالیی، اوراق بدهی و 
طال را می  توان با کمک 
قیمت ارز و پیش بینی قیمت ارز در داخل کشــور برآورد کرد. قیمت دالر در ســال 
13۹۸ با افزایش 15/5درصدی مواجه شــد، اما در سال 13۹۹ چه روندی برای دالر 
می توان متصور بود؟ علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی معتقد است سیاست های 
پولی بانک مرکزی و مدیریت آن توانست مانع جهش نرخ ارز در سال ۹۸ شود، اما این 
مدیریت به تنهایی کافی نیست و امکان جهش بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۹ وجود 
دارد. به گفته حیدری میانگین قیمت دالر در نیمه اول سال ۹۹ به 15هزار تومان و 
نیمه دوم سال به 1۸ هزار تومان خواهد رسید.به گفته وی، قیمت دالر در ایران تابع 
دو عامل رویدادها و تحوالت داخلی و رویدادهای سیاسی و اقتصادی بین المللی است. 
در حوزه خارجی تحریم های بین المللی مانع تبادالت مالی سایر کشورها با ایران شد و 

تشدید تحریم آمریکا می تواند سرمایه را به سمت بازار ارز و سکه سوق دهد.
مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان و کارشــناس بازارهای مالی نیز  پیش بینی می کند در 
ســال جاری اقتصاد ایران همراه با تورم و رکود باشد، نرخ رشد اقتصادی حوالی صفر 
قرار بگیرد، حجم صادرات و واردات افزایش نداشــته و ما با یک نوع انقباض تجارت 

خارجی مواجه شویم. 
نرخ تورم در سال آینده دو رقمی و باالی 20 درصد خواهد بود. ناکافی بودن درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت و مشــکالت مرتبط با قرار گرفتن ایران در لیســت ســیاه و 
سخت تر شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی فشار بر بازار ارز ایران را 
باال می برد. فشارهای قابل توجهی نیز از ناحیه اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران وارد خواهد 
شد، اما مهم ترین فاکتور در سال ۹۹ که نرخ ارز را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، 

ارتباط ایران با آمریکا و در نتیجه با منطقه خاورمیانه است. 
در عین حال پایین ترین قیمتی که نرخ ارز در ایران می تواند داشــته باشــد ۸هزار و 
200تومان اســت. از طرفی باید توجه کرد به دلیل کنترل های شدید دولت و بانک 
مرکزی در ســال آینده پیش بینی می شود که تقاضای سفته بازی در بازار ارز محدود 
باشد. به طور کلی موتورهای محرک افزایش نرخ ارز در سال ۹۹، اول افزایش نقدینگی 
و کسری بودجه دولت به میزان بسیار زیاد، دوم کاهش صادرات و فشار واردات منابع 
ارزی کشور و سوم افزایش تقاضا برای خروج سرمایه از کشور است. ولی از طرف دیگر 
باال رفتن نرخ ارز به دلیل مالحظات، کشــش پذیری قیمتی تقاضای واقعی را پایین 
خواهد آورد و اجازه نمی دهد که قیمت دالر در رقم بسیار باالیی قرار بگیرد.با این حال 
این افزایش قیمت ارز، فرصتی برای صاحبان کسب وکارها  فراهم می کند تا از نرخ های 
باالی ارز در سال آینده استفاده و فعالیت بین المللی خود را گسترش دهند. گفتنی 

است، قیمت دالر دیروز 16هزار و 400 تومان تعیین شد. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r 5روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

 روند کلی آموزش از راه دور رو به بهبود است مهر: منصور غالمی، وزیر علوم در جلسه ستاد سالمت وزارت علوم پس از شنیدن گزارش نحوه برگزاری کالس های غیرحضوری و آموزش های الکترونیکی، 
روند کلی برگزاری این کالس ها را »مثبت و رو به بهبود« ارزیابی کرد. غالمی همچنین خواستار تداوم آموزش ها و رفع اشکاالت آن در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شد. وی تأکید کرد: معاونت آموزشی 

وزارت علوم و بخش های مرتبط در دانشگاه ها با همکاری وزارت ارتباطات، مشکالت برگزاری آموزش های الکترونیک را به سرعت رفع کرده تا روزبه روز شاهد ارتقای کیفیت این آموزش ها باشیم.

ابتالی 291 نفر به کرونا در زندان شیکاگوی آمریکا
تسنیم: طبق گفته هــای کارمندان و 
زندانیان ســابق زندان »کوک کانتی« 
شهر شیکاگو آمریکا، آزمایش 291 نفر 
از کارمندان و زندانیان مثبت بوده است.

پایگاه خبری »CBS« نوشت: براساس 
اعالم رسمی رئیس این زندان، تاکنون 
221 زندانــی و 70 کارمند این زندان 

به ویروس کرونا مبتال شــده اند. این مجموعه با بیــش از 5هزار زندانی، یکی از 
بزرگ ترین  زندان های کشور آمریکاست.

دو نفر از زندانیان سابق و سه نفر از کارمندان این زندان در مصاحبه با این پایگاه 
خبری بیان کردند وضعیت بهداشت و رسیدگی در این زندان جای نگرانی دارد.

یکی از کارمندان گفت:» با وجود تمام نگرانی ها درباره بیماری کرونا، از ماه ژانویه 
تاکنون هیچ گونه وسایل و تجهیزات محافظتی به این زندان ارسال نشده و جان 

تمام کارمندان در خطر است«.
طبق گفته یکی دیگر از کارمندان این زندان، در این مدت به آن ها طی یک روز 

صرفاً یک جفت دستکش داده شده و هیچ تجهیزات دیگری دریافت نکرده اند!
طبق اعالم دفتر زندانیان فدرال آمریکا، تاکنون در زندان های این کشور هفت نفر 

جان خود را بر اثر ابتال به ویروس کرونا از دست داده اند.

پژوهشگرانیکدانشگاههنگکنگیمیگویند
 ویروس کرونا هفت روز در سطح خارجی

 ماسک می ماند
هنگ کنگ  دانشگاه  ایرنا:پژوهشگران 
می گویند: ویروس کرونا دست کم تا یک 
هفته روی ســطح خارجی ماسک های 
صورت باقی می ماند و به مردم توصیه 
کرده اند تا حد امکان این سطوح را لمس 

نکنند.
در نتایج تحقیقات این دانشگاه که روز 

دوشنبه در نشریه النست منتشر شد، آمده است: با این حال ویروس کرونا روی 
ســطح صاف دوام بسیار کمتری دارد. برای نمونه روی دستمال کاغذی و کاغذ 

چاپ بیش از سه ساعت دوام نمی آورد. 
این محققان افزوده اند: ضدعفونی کردن و شســتن مرتب دســت ها برای از 
بین بردن ویروس بســیار مؤثر اســت به طوری که این ویروس تا پیش از 
اینکه فردی را مبتال کند با مواد ضدعفونی و آب و صابون خیلی ســریع از 

بین می رود. 
محققان در محیط های آزمایشگاهی اقدام به آزمایش ماندگاری ویروس کرونا روی 
سطوح مختلف کرده و به این نتیجه رسیده اند که ویروس روی لباس ها و چوب 
بیش از یک روز دوام نمی آورد. بیشترین دوام ویروس کرونای جدید روی سطوح 
فوالدی ضدزنگ و پالســتیک است که براساس این تحقیقات می تواند چهار تا 

هفت روز باقی بماند. 
آن ها تأکید کردند ضدعفونی کننده هایی که مردم در خانه هایشان مورد استفاده 
قــرار می دهند و آب و صابون برای از بین بردن ویروس بســیار مؤثر بوده و به 

سرعت آن را می کشد. 

درس هایی که کرونا به ما آموخت
داوود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی در 
یادداشتی که تســنیم آن را منتشر کرده، می نویسد: 
شاید کســی گمان نمی کرد انسان قرن بیست و یکم 
که تمام هم و غم خود را متوجه پیشــرفت های علمی 
شگرف کرده و به فکر دسترســی به سیارات و کرات 

دیگر اســت و تور ســفر به کره ماه و مریخ را در سر می پروراند و حتی به 
فکر ایجاد سکونتگاه در سایر سیارات است تا مازاد جمعیت زمین را به آن 
منتقل کند و همچنین درصدد ســاخت انســان مصنوعی و غیربیولوژیکی 

است، چنین گرفتار و درمانده شود.
واقعیت این است که انسان آن قدر مغرور شده بود که خود و آفریدگار خود 
را فراموش کرده بود و به جای خداگونه شــدن، ادعای خدایی می کرد. شعر 
اســتاد سخن ســعدی که فرموده بود: رســد آدمی به جایی که به جز خدا 
نبیند؛ تعبیــری دیگرگونه یافته بود و با ســاخت ابزارهایی که قابلیت های 
خلقت به او اجازه می دهد، مدعی خلق بود تا اختراع و اکتشاف و در چنین 

شرایطی حتماً نیازمند یک تلنگر بود.
تلنگری که خداوند به وســیله همین طبیعت ابزار شــده در دســت بشر 
به انســان داده شد. با موجودی بســیار ریز و نادیدنی تا یادآوری کند که 
خلقــت مالکی دارد فراتر از انســان که همه موجودات هســتی مخلوق او 
هســتند و هر آنچه در خلقت هست، محترم است و باید به قوانین هستی 

احترام گذاشت.
کرونا به ما آموخت که انســان در مقابل عظمت هستی و آفرینش خداوندی 
بایــد درس های زیادی را بیامــوزد و در تمام این مراحل نــگاه به خالق را 
فراموش نکند که اگر عنایت و لطف خداوندی لحظه ای از هســتی برداشته 
شــود، انسان با تمام کبر و نخوت خود درمانده ای بیش نیست، بنابراین باید 

پیوسته دعا کنیم که خداوند ما را آن ده که آن به.
ما فهمیدیم که برخالف تصور رایج، پیشــرفت های کنونی تنها تأمین کننده 

امنیت نیست. 
تهدید فقط آنچه می پنداریم نیســت بلکه آنچه امنیت جمعی انســان ها را 
تهدید می کنــد، می تواند چیزهای دیگری باشــد. همچون ویروس کرونا و 
آلودگی های زیســت محیطی و... باشد، بنابراین انســان امروز باید به جای 
اندیشیدن به سلطه و قدرت غلبه، باید به فکر خود انسانی و موجودیت نسل 
بشــر باشد و با درک این مهم که با همه انسان های دیگر سرنوشت مشترک 

دارد، به امنیت و آبادانی همه انسان ها فکر کند.
اما باید گفت همان طور که حضرت حافظ گفته است:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان       تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
کرونا به ما نشــان داد آمریکا کشــور اول جهان نیســت و آنچه او را برتری 
بخشیده بزرگنمایی دیگران و اعتماد به نفس کاذب آن بوده است. همان قدر 
که در مقابل ویروس کرونا دیگران آســیب پذیر هســتند، آمریکا نیز چه بسا 

بیشتر آسیب پذیرتر است.
کرونــا به ما آموخت کادر درمانی هر کشــوری بســیار ارزشــمندتر از 
ســلبریتی های حوزه های مختلف هستند و باید نوع بشر، نگاهی دوباره 
بــه ارزش گذاری های خود داشــته باشــد و در این زمینــه طرحی نو 

دراندازد.
ما فهمیدیم که زمین به ما نیاز ندارد و این ما هستیم که جان و سالمتی مان 
وابسته به سالمت زمین است، بنابراین دست از تخریب طبیعت برداریم و به 
قوانین هســتی که غالباً توسط پیامبران الهی برای بشر تشریع شده، احترام 
بگذاریم، چرا که شــاهد آن هســتیم که زمین بدون نیاز به انسان و بدون 

حضور او به سرعت در حال بازسازی خود است.
در حوزه اقتصــاد یاد گرفتیم که اهمیت و ارزش خیلی چیزها وابســته به 
تقاضاســت و به خودی خود ارزشــی ندارد، چنان کــه در روزهای اخیر به 
واســطه عدم تقاضا، بعضی کاالهــای گرانبها به کاالیی کــم ارزش تبدیل 
شــده اند که نشــان داد نعمت های خدادادی باید در مســیر درست و برای 
خدمت به انســان و طبیعت مورد اســتفاده قرار گیرد، نــه اینکه آن را به 

وسیله ای برای استثمار و سلطه جویی تبدیل کنیم.
قرنطینه به ما یادآور شــد می توان ســبک و روش بســیاری از رفتار ها را 
تغییر داد و زندگی بدون دیگران زیبایی خود را از دست می دهد، بنابراین 
داشــتن امکانات شــخصی و نیازهای اولیه همچون خوراک و پوشاک به 
تنهایی نمی تواند احساس خوشبختی ما را به وجود بیاورد. فهمیدیم که به 
همه رهگذران خیابان ها در همه جای جهان به دیده احترام و محبت آمیز 
نــگاه کنیم و خود را با دیگران معنا کنیم و درس های دیگری که انســان 
اندیشــمند باید بیاموزد و به عبارت دیگر: چشــم ها را باید شســت؛ جور 

دیگر باید دید.

ولی  است  سخت  باورش  نیک پندار   علی  جامعه/   
همین االن که من و شما داریم از طریق این رسانه با هم 
طور  به  مشهدی  جوان  7هزار  حدود  می کنیم،  گفت وگو 
منسجم و منظم علیه کرونا مبارزه می کنند، آن هم نه در 
قالب گروه های دولتی و رسمی بلکه در هیئت یک گروه 
مبارزه  مردمی  جهادی  »قرارگاه  نام  به  جهادی  متمرکز 

با کرونا«.
محمود حق دوست، جوان حدود 40ساله و مدیر این قرارگاه 
دربــاره فعالیت هایشــان می گوید: »فعالیت هــای قرارگاه 
در چند دســته تقسیم بندی شده اســت. ما 20اسفند 98 
شــروع به کار کردیم و همان ابتدا گروه های اصلی جهادی 
را که در زلزله کرمانشــاه و سیل لرستان و سیستان تجربه 
داشــتند فراخوان کردیم. با جمع شدن این گروه ها این بار 
کار علیه کرونا شــروع شــد. در گام نخست همه گروه های 
جهادی که در محالت مشــهد مشغول به فعالیت بودند را 
شناسایی و ســرخط کردیم. همزمان با نهادهای باالدستی 
مثل سپاه، آســتان قدس و کمیته امداد تماس گرفتیم و از 
آن ها خواستیم از ما پشتیبانی کنند. به این ترتیب ما از یک 
طرف یک نیروی مردمی آماده به کار داشــتیم که در قالب 
حدود 180 گروه مشهدی در سطح شهر فعالیت می کرد و 
از طرف دیگر توانســتیم اقالم موردنیاز این گروه ها را برای 
فعالیت طی هماهنگی با نهادهای باالدستی فراهم کنیم«.

حق دوست درباره چگونگی شناسایی این گروه ها می گوید: 
»با گروه های اصلی که از زمان ســیل و زلزله ارتباط داریم 
تقریباً یک هسته متمرکز شکل داده ایم. گروه های کوچک تر 
و محلی تر را هم از طریق فراخوان  با همکاری شبکه بسیج 
شناســایی کردیم و حاال دیگر یک شبکه جهادی مویرگی 

ایجاد شده است«.
حق دوست و دوستانش توانســته اند بیش از 95درصد سطح 
مشهد را پوشــش دهند و تقریباً در هر محله ای که نام ببرید 
گروه هایــی با آن ها همکاری می کنند. با وجود این اصرار دارند 
که به شــکل بهینه از نیروهای جهادی استفاده کنند، چرا که 
معتقدند اولویت با حفظ جان نیروی جهادی است و برعکس 
سیل یا زلزله اینجا تالشی برای نشان دادن حجم زیاد نیروها 

ندارند.

آموزشمقدمبرفعالیت
حق دوســت در خصوص فعالیت های این قرارگاه می گوید: 
»پس از شناســایی نخســتین اقداممان آموزش بچه های 
جهادی بود. به هر حال اینجا با سیل و زلزله فرق دارد. به 
همین دلیل در نخســتین گام چگونگی اقدامات صحیح را 
در قالب کلیپ های آموزشــی به بچه های جهادی آموزش 
دادیم. تالش ما در این مرحله این بود که تلفات را در بین 
بچه های جهادی به صفر برســانیم تا آن هایی که از صبح 
تا شــب با بیماران کرونایی یا محیط های آلوده در ارتباط 

هستند خودشان خدای نکرده دچار مشکل نشوند«.
ایــن جوان جهادگر ادامه می دهد: »وارد مرحله حمایت از 
بچه های جهادی شدیم. در این مرحله بسته های بهداشتی 
شامل ماده ضدعفونی کننده، ماسک و شیلد را برای توزیع 
در اختیار گروه ها قرار می دهیم . همچنین تقســیم بندی 

کرده ایم تا گروه ها با استفاده از محلول ها و 
ماشین های مخصوص معابر و اماکن پرتردد، 

سطح شهر را ضدعفونی کنند«.
البتــه حق دوســت این نکته را هــم تأکید 
می کنــد که انتخاب معابــر و اماکن پرتردد 
یا همــان اولویت های ضدعفونــی کردن با 

بروبچه های شــبکه بهداشــت یا دانشگاه 
علوم پزشــکی اســت و بچه های جهادی 

فقط مجری هستند.

نگاهیبهآمار
وقتی از حق دوست درباره آمارها و اطالعات 
مربــوط به گروه می پرســم، می گوید: »در 
مجمــوع تاکنون حدود یــک میلیون لیتر 
از 200هزار  ماده ضدعفونی کننده، بیــش 
ماســک و باالی 50هزار عدد شیلد محافظ 
صــورت تولید و توزیع کرده ایــم. عالوه بر 
این توانســته ایم حــدود 40کارگاه مردمی 

و کوچک تولید محصوالت بهداشــتی را شناسایی کنیم که 
پیــش از ورود ما هم فعالیت جهــادی می کرده اند، اما حاال 
بــا اســتفاده از اطالعاتی که ما به آن ها می دهیم به شــکل 
هدفمندتر کار می کننــد. در نتیجه تالش بچه های قرارگاه، 
تا حاال حدود 7هزار نفر نیروی مردمی درگیر مقابله با کرونا 
شــده اند و ان شــاءاهلل خیلی زود به نتیجه می رسیم و این 

ویروس را شکست می دهیم«.

لیسلالنساناالماسعی
راستش را بخواهید برای من هم عجیب است که در همین 
لحظــات که من و شــما داریم از طریــق همین صفحات 
مجــازی گفت وگو می کنیم حدود 7هزار جوان مشــهدی 
دارند به طور منسجم و منظم علیه کرونا مبارزه می کنند. 
این فقــط آمار گروه های جهادی مردمی اســت و به این 

آمار بروبچه های شــبکه بهداشت، پرستاران 
و پزشکان متخصص و همچنین آن هایی را 
که در شــهرداری و کمیته امداد شبانه روزی 
تالش می کنند،اضافه کنید. شما را نمی دانم 
ولی من وقتی این اعداد و ارقام را می شنوم 
بیشــتر از قبل امید پیدا می کنم که خیلی 
زود ویروس را شکســت می دهیم. مگر نه 
اینکــه وعده خداوند همین اســت: »َوأَن 
لَیَس لإِلِنســاِن إاِّل ما َسعی / برای انسان 

بهره ای جز سعی و تالش او نیست«.
هنوز هم یک نکته مهم باقی  مانده اســت 
کــه در این وانفســای تحریــم و اوضاع 
نابســامان اقتصاد کشــور، این گروه های 
جهــادی مواد اولیــه را از کجا می آورند؟ 
»اولویت  می گوید:  دراین  باره  حق دوست 
نخست ما تولید اســت. خوشبختانه ما با 
دوستان بســیج پزشــکان ارتباط خوبی 
داریم و با استفاده از راهنمایی های آن ها 
توانســته ایم برخی اقالم را که تهیه آن ها از بیرون سخت 
اســت، تولید کنیم و این اقدام ما با واکنش و اســتقبال 
دیگر استان ها روبه رو شده اســت. یکی از نمونه ها همین 
شــیلد محافظ صورت اســت. تهیه این قلــم کار راحتی 
نیســت و حتی اگر بتوانید ســفارش هم بدهید هر کدام 
از شــیلدها حداقل 20هزارتومان برایتان تمام می شــود. 
اما با راهنمایی و تأیید دوســتان بسیج پزشکان توانستیم 
با قیمتــی حدود 2هزار تومان این شــیلد را تولید کنیم. 
بــه عبارتی روزانه حدود 3هزار شــیلد با یک دهم قیمت 
تولیــد می کنیم. پس از این موفقیت یــک ویدئو از نحوه 
تولید شــیلد روی صفحه اینســتاگرام قرارگاه گذاشتیم و 
پس از آن بود که معلوم شــد این شیلدها مشکل عمومی 
در سطح کشــور بوده است. حاال بســیاری از استان ها و 
شهرســتان ها به راحتی می توانند این شــیلدها را تولید و 

در اختیار کادرهای درمان یا گروه های نیازمند قرار دهند. 
یکی دیگر از اقالمی که تولید کردیم پاپوش های پزشــکی 
بود. البته این یکی به سختی شــیلد نیست، ولی باالخره 
ایده اش را منتشــر کردیم. ماسک ها را هم به همین شکل 
و بــا روش های کم هزینه تر تولیــد می کنیم. روزانه حدود 
20هزار ماسک  پس از تولید در کارگاه ها توسط گروه های 
جهادی بسیج پزشکان اســتریل و آماده استفاده می شود 
و برمی گــردد کارگاه و توزیع می شــود. در مجموع همه 
فعالیت های ما تحت نظر دوســتان متخصص در دانشگاه 

علوم پزشکی است و از این بابت نگرانی نداریم«.

امیدتوزیعمیکنیم
حق دوست از ایده هایی برای توســعه فعالیت های قرارگاه 
می گوید و ادامه می دهــد: »دو طرح جدید هم داریم که 
ان شــاءاهلل در روزهای آینده عملیاتی تر پیش خواهیم برد. 
نخست اینکه در تالش هستیم با همکاری بهداشت و علوم 
پزشــکی برای بیماران کرونایی که از بستری رها شده اند 
یا در خانه قرنطینه هســتند بســته های غذایی و خدماتی 
آماده کنیم. واقعیت این است که این بیماران ممکن است 
با افسردگی مواجه شوند، چرا که به نحوی از جامعه طرد 
شــده اند و دیگران کمتر سراغشان می روند. ایده دوم هم 
راه اندازی پیک ســالمت اســت. کار اصلی این پیک رونق 
است.سوپرمارکت ها،  محلی  کســب وکارهای  به  بخشیدن 
خرازی ها، میوه فروشــی ها و دیگــر واحدهای کوچک این 
روزها بیشــتر از هایپرها و مال ها متضرر شده اند، بنابراین 
در یکــی از محالت مشــهد به صورت آزمایشــی طرح را 
اجرا کرده ایم و کلیت آن این اســت که شماره تلفن های 
مشاغل و کســب وکارهای محلی را در اختیار اهالی محل 
قرار می دهیم و آن ها می توانند با تلفن سفارش مواد مورد 
نیاز خود را بدهند. به ایــن ترتیب قرنطینه بیش از پیش 

اجرا می شود«.
او معتقد اســت در حال حاضر بیــش از هرچیز به امید در 
جامعه نیاز داریم و این امید شکل نمی گیرد مگر اینکه مردم 
ببینند عده ای دارند شبانه روز برای امنیت آن ها و خانواده شان 
تالش می کنند. این جهادگر رضوی در همین زمینه می گوید: 
»وقتی گروه های جهــادی برای ضدعفونــی محالت اعزام 
می شوند، مردم با میوه و شیرینی از آن ها پذیرایی می کنند. 
آن ها می بینند حتــی در همین اوضاع خطرناک باز هم یک 
عده جوان بدون هیچ چشمداشــتی دارند برایشــان تالش 

می کنند و این موجب رضایت خاطرشان می شود«.

جهادادامهدارد
از زلزله به ســیل و از ســیل به کرونا، برای جهادگرها فرقی 
نمی کند در چه عرصــه ای فعالیت کنند. جهاد یعنی تالش 
و دســت کم در این دو ســال گروه های جهادی در مشهد و 
دیگر نقاط کشور معنای دیگری از تالش را به دایره المعارف 
نظام جمهوری اســالمی اضافه کرده اند. معنایی که تنها در 
َرِر  آیاتی مثل »ال یَسَتِوي القاِعدوَن ِمَن الُمؤِمنیَن َغیُر أُولِي الضَّ
َوالُمجاِهدوَن في َسبیِل اهللِ بِأَموالِِهم َوأَنُفِسِهم...« می شود دید 
و همیــن گروه های جهادی مصداق مســلم آن را تشــکیل 

می دهند.
حق دوست می گوید:»جهادگری یک الگو است. الگویی که بر 
مردم استوار است و تجربه 40 سال انقالب اسالمی نشان داده 
هر زمان مورد استفاده قرار بگیرد، بزرگ ترین مشکالت کشور را 
هم حل می کند. امروز کرونا عرصه جهاد است و اگر دولتمردان 
اجازه بدهند فردا همیــن اقتصاد می تواند عرصه جهاد و ورود 

نیروهای مردمی باشد«.

زلزله، سیل و ویروس برای جهادی ها فرقی ندارد

یکروزدرقرارگاهمردمیمبارزهباکرونا

امروز کرونا عرصه 
جهاد است و اگر 
دولتمردان اجازه 

بدهند فردا همین 
اقتصاد می تواند 

عرصه جهاد و ورود 
نیروهای مردمی 

باشد

بــــــرش
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دستچین

مردمفکرمیکنندنمایندگاندرمنزلخوابیدهاند
برنا: اکبر ترکی، ســخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: 
عده ای فکر می کنند ما در منزل خوابیده ایم. من خودم بیماران 
کرونایی را ویزیت می کنم. برخی مطب خود را بســتند، اما ما 
ایســتادیم و همراه مردم هستیم. من مخالف برگزاری جلسات 
علنی مجلس نیستم. برای شخص من که در معرض خطر هستم 

مجلس بهتر از بخش کرونایی است که در آن فعالیت می کنم.

ازچینانتظارارائهآماردقیقنداریم
ایلنا: مینو محرز، عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید 19 
گفــت: از چین انتظار نمی رود آمار و اطالعات دقیقی بدهد. در 
حال حاضر هم نتایج بسیاری از مقاالتشان را پس می گیرند. آمار 
و مطالعات آن ها خیلی درســت نبوده است.رفتار ویروس کرونا  
پس از آنکه در همه جای دنیا شــایع شد، نشان داد مانند آنچه 

چین گزارش می داده، نیست. 

بهیافتههایخودیاطمینانبیشتریداریم
ایلنا: کیانوش جهانپور، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در توییتر 
نوشت: مباحث علمی را نه می توان و نه باید با سیاست آمیخت. 
محافل آکادمیک دنیا بر پایه اطالعات اپیدمیولوژیک و گزارش 
محققــان چین، حداقل آنفلوانزای تیــپ A را از ویروس کرونا 
وخیم تر دانســتند. امروز یافته ها خالف این را نشان می دهد. به 

یافته های خودی اطمینان بیشتری داریم.

سلبریتیهاکمکهایمردمیراجمعآورینکنند
میزان: سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: 
عده ای که معموالً شامل شخصیت های مشهور هنری یا ورزشی 
هستند، شماره حساب شخصی خود را در اختیار طرفداران قرار 

داده و آن ها را به پرداخت پول به نام کمک ترغیب می کنند.
هیــچ فردی به جز نهاد های رســمی نمی تواند تقاضای کمک 

مردمی کند و پلیس این افراد را شناسایی می کند.

ابتدابایدبهفکرسالمتدانشآموزانبود
تسنیم: حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس 
گفت: به عنوان یک کارشــناس که ســال ها سابقه فعالیت در 
آموزش و پرورش و معلمی را دارم می گویم که خانواده ها نگران 
وضعیت تحصیلی فرزندانشــان نباشند و تصور نکنند که آن ها 
دچار افت شدید شده اند.مسئوالن و والدین باید نگران سالمت 

دانش آموزان باشند و بعد به وضعیت تحصیلی آن ها بیندیشند.

دستدرازیبهآثارتاریخیدرروزهایقرنطینه
ایسنا: محمدحســن محبعلــی، کارشــناس میراث فرهنگی 
می گوید:عده ای با سوءاستفاده از تعطیالت اجباری ویروس کرونا 
و قرنطینــه خانگی مردم به خود اجازه می دهند به آثار تاریخی 
کشــور دســت درازی کنند. در حالی که در طول 50 سالی که 
در میراث فرهنگی بودم غیرایرانی ها ایران را بیشــتر از ایرانیان 

می شناختند و به فرهنگ کشورمان احترام می گذاشتند.

علم و فناوری

یک مسئول حوزه علمی و فناوری: 
دانش بنیان ها روزانه 250هزار 
»طالی سفید« تولید می کنند

 فارس  دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از تولید روزانه 

250هزار ماسک در کشور خبر داد.
 N95  سعید ســرکار گفت:در گذشته ماسک
محدود و 20هزار عدد در روز تولید می شد، اما 

امروز این عدد به 250هزار رسیده است.
 N95 وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید ماسک
در روزهای آینده از این میزان بیشتر می شود، 
گفت: در حال حاضر مشــکلی بــرای تأمین 
ماســک N95 کادر درمان وجود ندارد. پس از 
کادردرمان و بیمارستان ها اولویت برای تأمین 
ماسک افرادی که در مکان های پرازدحام قرار 
دارند مانند کارمندان بانک، اتوبوسرانی و مترو 
 N95 وجود دارد تا از ماســک های باکیفیت و

استفاده کنند.
کمبود ماســک موضوعی اســت که در دیگر 
کشــورها نیز با شدتی بیشــتر وجود دارد. به 

گونه ای که به آن لقب طالی سفید را داده اند.

خانواده و جوانان

معاون وزارت ورزش و جوانان:
نگران افزایش تجرد قطعی 

مردان و زنان هستیم
 باشگاه خبرنگاران جوان   معاون امورجوانان 
وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه ما در سال 
گذشته سن جوانی را بین 18 تا 35 سال اعالم 
کردیم، گفت: در حال حاضر از بین جوانان 42 
درصــد از مردان و ۶2 درصــد از زنان متأهل 
هستند. محمدمهدی تندگویان افزود: نگرانی 
ما این اســت که میزان تجرد قطعی مردان و 
زنان افزایش یافته است. وی گفت: از نظر بنده 
مشکل اصلی ازدواج دیرهنگام جوانان، مهارت 
است. در حال حاضر جوانان امروز مهارت های 

الزم را کسب نکردند و تعهدپذیر نیستند.
در ایــن راســتا آموزش و پرورش و سیســتم 
آموزشی باید دســت به کار شوند. 40 درصد 
از آمــوزش در سیســتم آموزشــی بایــد به 
مهارت آموزی و کســب مهارت اختصاص داده 
شود. جوان هایی هســتند که با وجود داشتن 
شغل و مسکن حاضر به ازدواج نیستند، چراکه 

حوصله تعهدپذیری را ندارند.

 شهری و انتظامی

فرمانده یگان های ویژه نیروی انتظامی:
بیش از 10هزار کیلومتر از معابر 

کشور ضدعفونی شد
 ایرنا  فرمانده یگان های ویژه نیروی انتظامی 
گفت: با توجه به شــیوع ویروس کرونا 10هزار 
و 8۶2 کیلومتــر از معابر عمومی کل کشــور 
بــا اســتفاده از خودروهــای آب پــاش یگان 
ویــژه و مصرف حــدود 3میلیــون لیتر مواد 
ضدعفونی کننده، گندزدایی شد. سردار حسن 
کرمــی افزود: با توجه به شــیوع کرونا در ارائه 
خدمات به مردم و کمک به مسئوالن در مقابله 
با این ویروس منحوس از هیچ تالشــی دریغ 
نخواهیم کرد. هر چند وظیفه نیروی انتظامی 
ایجاد امنیت در سطح جامعه است، اما در مواقع 
بحران و حوادث غیرمترقبــه در کنار مردم و 
مسئوالن بوده و به وظایف و اقدام های خود در 

راستای ارائه خدمات عمل می کنیم.
وی گفت:در حال حاضــر این یگان به صورت 
24ساعته در کنار سایر دستگاه ها و واحدهای 
خدمات رسان در حال مقابله با ویروس منحوس 

کروناست.

 رفاه اجتماعی

یک مدیر این سازمان:
 تأمین اجتماعی هیچ بدهی

به مراکز درمانی ندارد
 فارس  مدیرکل درمان غیرمســتقیم سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: تمامی بدهی معوق مراکز 
درمانی وزارت بهداشــت پرداخت شده و در این 
خصوص مطالبه معوقی نداریم. شهرام غفاری بیان 
کرد: معموالً اسناد از مراکز درمانی وزارت بهداشت 
با دو ماه تأخیر به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و 
سپس هزینه های آن ها پرداخت می شود. در حال  
حاضر هنوز اســناد بهمن و اسفند مراکز درمانی 
وزارت بهداشــت به سازمان تأمین اجتماعی ارائه 
نشده است. غفاری تأکید کرد: در اواخر پایان سال 
98  سازمان تأمین اجتماعی 12هزار و ۶00میلیارد 
تومان برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی وزارت 
بهداشت اقدام کرده و تا یک هفته دیگر نیز گزارش 
شفافی از آخرین وضعیت پرداختی به دانشگاه ها 
ارائه می دهد. مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به 
طور متوسط ماهانه 700میلیارد تومان به مراکز 

درمانی طرف قرارداد پرداخت می کند.

 آموزش

یک مدیر وزارت علوم:
مدت پاسخگویی به شکایات 

دانشگاهیان کاهش می یابد
 مهر   مدیرکل دفتر بازرســی و پاسخگویی به 
شکایات وزارت علوم با اشاره به بیشترین موارد 
شکایات دانشــجویان در سال گذشته گفت:در 
ســال جاری مدت پاســخگویی به شــکایت 
دانشــگاهیان را کاهش خواهیــم داد. فریدون 
جعفری افزود: اگر در گذشته مدت پاسخگویی به 
شکایت به طور متوسط 15 روز طول می کشید، 
ایــن مدت را بــه حدود هفت روز رســاندیم و 
تالش می کنیــم آن را پایین تر نیز بیاوریم. وی 
خاطرنشان کرد: این کاهش مدت پاسخگویی با 
اجرای یکسری فرایندها محقق شد که می توان 
به تعیین »رابطین دفاتر بازرسی و پاسخگویی 
به شکایت در دانشگاه های جامع استان« اشاره 
کرد که خیلی از اعتراض ها و شکایت های واصله 
را از مرکــز کاهش داد. جعفــری توضیح داد: 
یعنی برخی شکایت ها و اعتراض ها با ارجاع به 
رابطین دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت در 

دانشگاه های جامع استان حل و فصل شد.

فراسو

برداشت آزاد
annotation@qudsonline.ir

 سه شنبه 19فروردین 1399 13شعبان1441 7 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9215



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 19 فروردین  1399 13 شعبان 1441 7 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9215

روزنامـه صبـح ایـران 6

دست برتر اسالم در خانواده و پزشکی در مواجهه تمدنی با غرب  اندیشه: حجت االسالم دکتر احمد رهدار، استاد حوزه و دانشگاه در یادداشتی نوشت: اسالم امروز در مواجهه تمدنی با غرب، در دو 
ساحت دست برتر دارد؛ یکی مسئله خانواده است، نه فقط به این علت که در چند قرن اخیر سیاست های مربوط به خانواده در دنیای غرب غلط بوده، بلکه به این علت که محتوا و شکل مباحثی که اسالم در حوزه خانواده 

مطرح کرده، بسیار غنی و کارآمد است. مواجهه دوم هم در مسئله پزشکی است که به دلیل بن بست های درونی پزشکی مدرن به وجود آمده است.

 اندیشه  کرونا، به مثابه پدیده ای بروز یافته 
در زندگی اجتماعی، راه خــود را به عرصه 
فرهنگ نیز گشود و فرصتی را برای بازخوانی 
آموزه ها و معارف دینی فراهم آورد. آنچه در 
ادامه تقدیم می شود، خالصه پاسخی علمی 
و روشنگر توسط دکتر عباس جوارشکیان به 

شبهه ای مکرر است.
پــس از شــیوع کرونــا، گفتــاری از دکتر 
ســروش در فضای مجازی انتشار یافت که 
در آن شبهه هایی با رویکرد بیان ناکارآمدی 
مســلمانان در مواجهه فکــری و عملی با 

بحران ها مطرح شده است.
دکتر عباس جوارشــکیان، اســتاد دانشگاه 
فردوسی در مصاحبه اي در مقام پاسخ به این 
شبهه ها برآمده است. ضمن قدردانی از اقدام 
مســئوالنه و عالمانه ایشان، بخشی از آن به 

خوانندگان فرهیخته تقدیم می شود. 
یکي از اظهــارات؛ دربــاره حرم هاي مطهر 
معصومان)ع(، بقاع متبرکــه، انکار زیارت و 
توسل و نسبت خداوند با رویدادهاي طبیعي 

و امور زندگي انسان هاست.

 انكار نقش دعا در زندگي،
آخرين قطعه از پازل انديشۀ سروش

دکتر جوارشــکیان با اندکی تفصیل به این 
شبهه پرداخته، معتقد است انکار نقش دعا 
در زندگــي، آخرین قطعه از پازل اندیشــۀ 
ســروش اســت که به نحو واضحــي از آن 
رونمایي شده اســت. ایشان می افزاید: دکتر 
ســروش در مواضعی متعدد 
از آثار خود به صراحت منکر 
امامت شده اســت. از جمله 
در بحــث خاتمیت، ایشــان 
بــه تبعیت از مرحــوم اقبال 
در بحث از فلســفۀ خاتمیت 
بــر این باور اســت که قبول 
خاتمیت جایي براي اعتقاد به 
امامت باقي نمي گذارد. چون 
فلسفۀ پایان گرفتن پیامبري، 
بلوغ عقلي بشــر بوده است؛ 
بنابرایــن دورۀ والیــت الهي 
پس از پیامبــر خاتم)ص( به 
پایان مي رســد و عقل بشــر 
والیت  نــوع  هر  جایگزیــن 
ناحیه شخصیت هاي  از  الهي 
آسماني )پیامبران و امامان( مي شود و بشر به 
تمام معنا در تشخیص راه و آیین زندگي اش 

خودکفا مي شود.
... روشــن اســت کــه در ایــن تلقــي از 
خاتمیت همان طور که شــهید مطهري در 
مي دارد،  بیان  درســتي  کتاب خاتمیت به 

نه تنها پیامبري، کــه دینداري نیز به پایان 
مي رســد. با مــالك و مناط شــدن عقل 
اســتقرایي نه تنها براي والیت پیامبر و امام 
جایي باقي نمي ماند که براي پذیرش والیت 
خداوند نیز که از طریق وحي، اوامر و نواهي 
خود را به بشــر ابالغ داشته نیز وجهي باقي 
نمي ماند؛ مگر اینکه از صافي عقل بشري عبور 

کند و علم و عقل اعتبار آن را تأیید کنند.
باید گفت ســروش در پروژه مدرنیزاسیون 
خود بســیار تندتــر، افراطي تــر و داغ تر از 
پیشــوایان خود حرکت کرده اســت، غافل 
از آنکه پیشــروان غربي ایشــان همت در 
حکومــت،  سیاســت،  سکوالریزاســیون 
نظــام و نهادهاي مدني بســته بودند نه در 
سکوالریزاسیون دین و اگر هم چنین هّم و 
غمي داشتند راه به جایي نبرده اند. کلیساها، 
کنیسه ها، مزارات، مکان ها، اشیا و اشخاص 
مقــدس همچنان بــا قوت و قــدرت باقي 
هستند؛ چرا که تقدس با دین پدید آمده و با 
از میان رفتن دین از میان مي رود و دین نیز 
چیزي نیســت که با این دست و پا زدن ها و 
فلسفه بافي ها از نهاد بشر رخت بربندد. ایشان 
را به بحث هایي که در حوزۀ فلسفه دین در 
باب تعریف دین و شاخصه هاي دیانت توسط 
فالسفۀ دین مطرح اســت ارجاع مي دهم؛ 
به ویژه به دیدگاه هاي امثال شــالیر ماخر و 

رودولف اتو.
نصوص قرآني و روایي، ســیره پیشــوایان، 
فرهنــگ و تمــدن برخاســته از منابع و 
آموزه هاي اسالمي و حجم عظیم مباحثات 
علمي و کالمي و فلسفي دانشمندان اسالمي 
گواهی روشن بر خردورزي و دعوت به تفکر 
و تعقل حول مقدســات اســالمي است. به 
طوري  که حجیم ترین مباحث عقلي حول 
مقدس ترین محورهاي اعتقادي اسالم یعني 
خــدا، قرآن، نبوت و امامت شــکل گرفته و 
نظام های فلسفي و دستگاه هاي فکري متعدد 
و آثار علمي عظیم و فاخر بسیاري را به ثمر 

رسانده است.
هویــت دین در پیوند و ارتبــاط با ملکوت، 
عالم قدس، طهــارت، معنویت و ارزش هاي 
فوق مادي تقّوم مي یابد. هرگز میان دیانت و 
قداست جدایي قابل فرض نیست، به گونه اي 
که دین تهي از قداســت و مقدسات اساساً 
دین نیســت. ... امروزه کدام مزار از مزارهاي 
قّدیسین مسیحي و یهودي است که محل 
مراجعه و توســل و تبرك جســتن جامعۀ 

مسیحي نباشد؟ 
در دوره معاصر پس از پژوهش هاي گسترده 
در حوزۀ دین شناسي و فلسفۀ دین از منظر 
اندیشمندان این عرصه، مفهوم مقدس، مکان 
مقدس، نمادهــاي مقدس، آییــن و رفتار 
مقدس به عنوان داّل مرکزي زندگي دیني 
و ذات حقیقي دین، امري مسلم و پذیرفته 
شده است. اماکن مقدس که یکي از مهم ترین 
نمادهاي دین بــوده و با باورهاي دیني گره 
خورده اند، تأثیری سازنده در رابطۀ انسان و 

عالم قدس و امور مقدس دارد. 
فرهنگ زیارت قبور از زمان پیامبر)ص( که 
خود مکرر، گاه فــردي و گاه با اصحاب، به 
زیارت قبور شــهداي احد و مدفونین بقیع 
اقدام مي فرمود در میان مسلمانان رواج داشته 
است. مزارهاي ائمه)ع( و صحابۀ پیامبر)ص( 
و برخي همسران ایشان در بقیع و در دیگر 
مزارات بزرگ جهان اسالم مانند باب الصغیر 
شام و وادي السالم نجف از سابقه ای تاریخی 

و کهن برخوردار است.
آیات قرآن به روشنی بر زندگي پس از مرگ 
داللت دارد، به  ویژه آیاتي که شهدا را زنده و 
آگاه مي داند و پیامبر)ص( را شاهد بر اعمال 
امت معرفي مي کند. در خصوص ادلۀ عقلي 
نیز ایشان و مخاطبینشان را به مباحث نفس 
در بیانات فالسفه و مباحث حقیقت و مراتب 
نفس در آثار عرفا ارجاع مي دهم و ایشان را به 
مطالعۀ ادله تجّرد نفس و تفسیر و تبیین هاي 
عرفانــي از مدارج و مقامــات اولیا و بزرگان 

عرصه معنویت دعوت مي نمایم.

 نقش دعا قابل تجاهل نیست
 نقــش دعا و تأثیر عوامل معنــوي و رواني 
در درمــان بیماري هــاي جســمي و بدني 
قابل تجاهل نیســت. پزشکی نوین به نقش 
مؤثــر عوامل روانــي و معنــوي در بهبود 
بیماري هــا اذعــان دارد و نمی تــوان پابند 
حرف هاي خام اندیشــانه پوزیتیویست ها و 
فیزیکالیســت هاي بیش از نیم قرن پیش 
بود. باور بــه تأثیــر اذکار، اوراد و ادعیه در 
فرهنگ هــاي دیني و عرفــان عملي، امري 
کامالً شــناخته شده اســت و امري نیست 
که اختصاص به شیعه داشته باشد و خرافه 
نامیدن این امور از کساني که مدعي آشنایي 
بــا ادبیات دینــي و عرفانــي و دانش هاي 

مدرن اند، جاي تعجب دارد.
انســان مؤمن دنیــا را دار ابتــال و امتحان 
مي داند که هر لحظه بایــد در دوراهي ها و 
چندراهي هــاي زندگي بهترین ها را انتخاب 
کند. به حکمت خدا ایمان دارد؛ بر این باور 
است که هرچه آن خسرو کند شیرین بود. 
از منظر انســان مؤمن و باورمند به خدا در 
وحشتناك ترین و مرگبارترین حوادث طبیعي 
اگر هم نتواند وجه خیر و مصلحتي پیدا کند 
بر این باور اســت که قطعاً لطف و رحمت، 
مصلحت و حکمت و خیري هست که فراتر 
از فهم و ادراك محدود و ناقص و سطحي نگر 
اوست؛ لذا در ســخت ترین معرکه ها دل به 
دلدار مي ســپارد و دست را به کار و تالش و 

خدمت رساني مي گشاید.
... در اندیشۀ دیني همۀ امور عالم حتي افعال 
اختیاري انسان بر محور شعار توحیدي »ال 
حــول و ال قوه إاّل بــالّل« مي چرخد. عقل و 
علم و تدبیر و تجربه بشري نه در عرض فعل 
الهي که در طول آن و نه در بیرون و مقابل و 
معادل فعل الهي، که در بطن و متن تقدیر و 
تدبیر و هدایت الهي قرار دارد. افعال اختیاري 
انسان مظهر قضا و قدر حضرت حق است و 
معّیت خدا با انســان و هستي از نوع معّیت 
قّیومي است نه معّیت مصاحبي، و نه صرفاً 
ناظر و حاضر بلکه از رگ گردن نزدیك تر، و 
نه در بیرون اشیا و یا ممزوج که در تار و پود 
هستي هر موجودي است »َفأَیَْنَما تَُولُّوا َفَثَم 
َوْجــُه الَلِ«، »َو ما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َو لِکَنّ الُل 
َرمی « و »َوَما تََشــاُءوَن إاِّل أن یََشاَء الَلُ َرُبّ 

الَْعالَِمیَن«.
و اینکه انسان آفریده شده تا خود با مسائل 
خــودش کنار بیاید و نقش خداوند تنها این 
است که معشــوق انسان واقع شود، توهمی 

بیش نیست.

دکتر عباس جوارشکیان به شبهه ای قدیمی پاسخ می دهد

»کرونا«آخرين میخ بر تابوت التقاط  دگرانديشان

آخرین مصاحبه نوام چامسکی 
کرونا و نئولیبرالیسم  

نوری زاده:  ن.  اندیشــه-مترجم: 
متــن حاضــر ترجمــه ای اســت از 
به روزترین مصاحبه نوام چامســکی و 
سرچکو هوروات فیلسوف کروات. این 
مصاحبه را کــه در ۲۸ مارس ۲۰۲۰ 
برای نخســتین بار در سایت یوتیوب 

بارگذاری شده است می خوانید. 
بحران سالمتی که ویروس کرونا برای بشر امروز ایجاد کرده، بسیار خطرناك 
و جدی است و ممکن است عواقب وخیم تری در آینده به بار بیاورد. اما این 
بحران موقتی اســت و در نهایت برطرف خواهد شــد. در حالی که ما با دو 
بحران دائمی بســیار خطرناك تر و جدی تر که هســتی بشر را به یکباره از 
میان برمی دارد، روبه رو هســتیم. این دو بحران یکی جنگ هســته ای است 
و دیگری گرم شــدن کرۀ زمیــن. باید اذعان کرد که ایــن تهدیدها اعم از 
بحران کرونا، جنگ هســته ای و گرم شــدن کره زمین تهدیدهایی است که 
به دلیل اِعمال سیاســت های نئولیبرالیسم ایجاد شده است و روز به روز نیز 
شــدت خواهد گرفت. بدیهی اســت پس از پایان گرفتن بحران کرونا جهان 
با دو گزینه محتمل روبه رو خواهد شــد؛ یا بر تعداد نظام های تمامیت خواه 
و مســتبد به مراتب ددمنش تر افزوده می شود و یا یك بازسازی بنیادین با 
شرایط انسانی تر در جوامع ایجاد خواهد شد. اما در حال حاضر سرنوشت ما 
در دستان دلقك های بیمارگونه اجتماعی مانند ترامپ و متحدان همفکرش 
در جهان قرار دارد. برای مثال، قدرت آمریکا بســیار فراگیر است زیرا آمریکا 
تنها کشــوری است که حداکثر فشــارهای روانی و تحریم های اقتصادی را 
بر ســایر کشــورها مانند ایران و کوبا اِعمال کرده است و دیگر کشورها )به 
ویژه کشــور های اروپایی( را مجبور ساخته تا از سیاست های غیرانسانی آن 
پیروی کنند. همان طور که ما شــاهد آن هستیم این کشورها در پیروی از 
اســتاد خود اقدام کرده اند. بدون تردید فقط مردم این کشورها هستند که 
از تحریم های اعمال شــده رنج بســیار می برند. اما ایــن روزها در ارتباط با 
بحران کرونا از ســوی یکی از این کشورهای تحریم شده اتفاق جالبی افتاده 
است. ۵۲ پزشــك کوبایی برای کمك به کارکنان پزشکی ایتالیا که در زیر 
فشار شدید و خستگی مستمر به کار مشغولند، در منطقه لومباردی مستقر 
شــده اند. در حالی که آلمان با سیستم پیشرفته پزشکی خود حتی نتوانسته 

است به یونان کمك کند.

 در اين مقطع تمدن غرب برای بشريت ويران کننده است
بدون تردید با وجود فجایعی که سراســر جهان را فرا گرفته اســت )مانند 
غرق شــدن هزاران مهاجر و پناهنده در دریای مدیترانه، اعمال تحریم های 
غیرانسانی گســترده، جنگ های خانمان سوز، حمایت از رژیم های فرامرتجع 

و مستبد و...( در این مقطع تمدن غرب برای بشریت ویران کننده است.
حال اگر می خواهیم امروز با بحران کرونا مقابله کنیم باید رفتار زمان جنگ 
را پیشــه خود کنیم. باید تمامی نیروها را برای از میان بردن دشمن نامرئی 
بشــریت بسیج کنیم. بســیج مالی آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم مثال 
خوبی در این مورد اســت. بنابراین کشور های ثروتمند مانند آمریکا به جای 
اینکه به دیگر کشــورها مستقیم و غیرمستقیم لشکرکشی کنند و یا با دیگر 
متحدان خود در هر گوشه از جهان بلوا به راه اندازند )جنگ یمن، سوریه و 
لیبی( بهتر آن اســت که از نیرو و ظرفیت خود در راه بهبود زندگی انسان ها 

استفاده کنند.
با پایان گرفتن بحران کرونا مردم جهان باید تصمیم بگیرند که بر اساس چه 
الگو و عقیده ای می خواهند آینده خود را بنا ســازند. زیرا می دانیم که منشأ 
همه نابســامانی ها و مشکالت عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خاطر 
اِعمال سیاســت های نئولیبرالیسم و بازار جهانی است. برای مثال، از مدت ها 
پیش نئولیبرالیســم می دانســت که یك بیماری فراگیر و کمی متفاوت با 
بیماری سارس که گونه ای از ویروس کروناست، از راه خواهد رسید و جهان 
را مبتال خواهد کرد. سیاست نئولیبرالیسم می توانست برای پیشگیری از این 
بیماری دســت به کار شود و واکســن آن را تهیه کند. اما برای کمپانی های 
خصوصی داروســازی همراه با البی های وابسته، ساختن انواع کرم پودرهای 

جدید سودآورتر از ساختن واکسن کروناست. 
ویروسی که جان مردم را به خطر انداخته است و هر روز پشته ای از کشته ها 
در سراسر جهان به جای می گذارد. توجه داشته باشید که تهدید فلج اطفال 
با واکســن ســالك پایان یافت واکسنی که توســط یك نهاد دولتی ساخته 
شــده بود و بدون ثبت اختراع در دسترس همگان قرار گرفت. همین اقدام 
می توانســت در مورد ویروس کرونا انجام گیرد اما طاعون نئولیبرالیسم مانع 

از آن شد.
در مورد ویروس کرونا همه اطالعات در دســترس ما بود اما به همان دالیلی 
که پیش تر ذکر شــد به آن توجهی نشــد. برای مثال، در اکتبر سال ۲۰۱۹ 
یك شبیه ســازی از یك ویروس فراگیر جهانــی در ایاالت متحده آمریکا به 
عمل آمد، اما این اقدام در همان ســطح شبیه سازی باقی ماند و اعتنایی به 
آن نکردند. در تاریخ ۳۱ دســامبر چین سازمان بهداشت جهانی را از وجود 
یك ویروس آگاه ساخت و یك هفته بعد دانشمندان چینی ویروس کرونا را 
شناســایی کردند و اطالعات الزم را در اختیار جهان قرار دادند. کشورهای 
منطقــه مانند چین، کره جنوبی و تایوان بی درنگ دســت به اقدام زدند. در 

اروپا نیز تا حدودی در این مورد اقدام شد. 
آلمان که دارای سیســتم بیمارستانی پیشرفته و قابل اطمینانی است بدون 
کمك دیگران به موقع وارد عمل شــد و تــا حدودی بحران را مهار کرد. اما 
دیگر کشــورهای اروپایی کم کاری کردند و حتی بعضــی از آن ها بحران را 
نادیده گرفتند. بدترین این کشــورها انگلستان در اروپا بود و ایاالت متحده 

در آمریکای شمالی.
دگربار باید خاطرنشان کرد زمانی که ما بر این بحران جهانی غلبه کنیم، دو 
گزینه محتمل فردای سرنوشــت بشریت را تعیین خواهد کرد؛ نخست پس 
از بحران، یا بر تعداد نظام های فرا اقتدارگرا، مســتبد و بی رحم تر از گذشته 
نســبت به جان و مال انســان ها افزوده می شود و یا با همت و مقاومت توده 
مردم در سراسر جهان، بازســازی بنیادین نظام های حاکم در راستای بهتر 

شدن شرایط زندگی انسان آغاز می گردد.

نمازخانه، مسجد نیست

اندیشــه: ســیدمحمد زرهانی، پژوهشگر 
حوزه های انسان شناســی و جامعه شناســی 
در باشــگاه اندیشه یادداشــتی در خصوص 
تفاوت های مسجد و نمازخانه نوشته است که 

بخشی از آن را در ادامه می خوانید.
مســجد در بافت زندگی ســنتی ما ایرانیان 
مســلمان، عنصری از یك فرهنگ اصیل در 
تناظر با نیازهای فردی و اجتماعی مان تعریف 
شده است، اما درباره نمازخانه اوضاع متفاوت 

است.
ادوارد ســاپیر، زبان شــناس و انسان شناس 
فرهنــگ  میــان  آمریکایــی  سرشــناس 
اصیــل و تقلبــی تفاوتــی اساســی قائــل 
اســت )ســاپیر،۱۹۲4(. او معتقد است که 
فرهنگ هــای اصیــل، به طرز شایســته ای 
نیازهای افراد را در نظر می گیرند. در فرهنگی 
اصیــل میان نیازهای فــرد و اجتماع نظم و 
هماهنگی وجود دارد. اما در فرهنگ تقلبی، 
افراد بــه اجرای اعمالی تهی از معنا و خنثی 
مجبور می شوند و این فرایند آزاردهنده با نام 
کارآمدی بیشتر توجیه می شود. نکته ای دیگر 
که باید در تفاوت میــان این دو فرهنگ در 
نظر گرفت شکل پیدایش آن هاست. فرهنگ 
طبیعی در طول ســالیان و بلکه ظرف قرون 
متمادی با احتساب نیازهای واقعی افراد یك 
اجتماع شکل می گیرد. در حالی که فرهنگ 
تقلبی، دفعتاً و عامداً توســط کســانی از باال 

طراحی و اجرا می شود.
مایلم شــما را ترغیب کنم تا با این پیشینه 
نظری در مــورد نمازخانه و مســجد تأملی 
دوباره داشــته باشید. مساجد از نظر تاریخی 
عمدتاً در جوار یا در مرکز بازار واقع شده اند. 
از نظر ســنخ مالکیت، بازار متعلق به بخش 
خصوصــی و اصناف متعدد جامعه شــهری 
ایران اســت. مســجد خانه امنی برای ایجاد 
روابــط معنوی میــان بازاریــان و روحانیان 
اســت. دور از نظر نیست که محل قرارگیری 
مساجد محدود به بازار نیست. مساجد بعضاً 
در مرکــز و البــه الی محله های مســکونی 
واقع شــده اند. اعضای خانــواده اعم از زن و 
مــرد، کوچك و بــزرگ در تعامل طبیعی با 
مسجد قرار دارند. در این شکل از مکان یابی، 
مســاجد کارکرد های چندگانــه و متعدد به 
خــود می گیرند. محلی برای دیــد و بازدید 
اهالی می گردند و مشارکت کنندگان در نماز 
جماعت عماًل فرصت و زمینه تصمیم ســازی 

برای زیست اجتماعی خویش دارند.
اما در مقابــل، نمازخانه در دل ســازمان ها 
قرار گرفته است. نمازخانه در مدرسه، اداره، 
پادگان، بیمارســتان، دانشگاه و هر شکل از 
ساختار اداری کشور ما جای خود را باز کرده 
است. نمازخانه از این نظر که درون سازمان 
قرار گرفته، محیطی طبیعی برای شکل گیری 
عواطف مذهبی و رویکردهای معنوی نیست. 
در مسجد کسبه و اهالی محل، در موقعیتی 
برابر در مقابل معبود به سجده می روند و به 
راز و نیاز می پردازند. اختالف سطح در قدرت 
و ثروت میان افراد موقتاً برداشته شده و افراد 
در خلسه ای از انقیاد در مقابل قدرتی ماورائی 
قرار می گیرنــد. اما در نمازخانــه اقتضائات 
سیاسی و ساختار ســازمانی قدرت به داخل 
نمازخانه نیز کشیده می شود و در صورتی که 
امام جماعت واجد قدرت سازمانی باشد، امر 
عبادی زمینی تر از هــر زمان دیگری تجربه 

می شود.
مســجد در بافت زندگی ســنتی ما ایرانیان 
مســلمان، عنصری از یك فرهنگ اصیل در 
تناظر با نیاز های فردی و اجتماعی مان تعریف 
شــده اســت. اما در مقابل نمازخانه به مثابه 
یك بخــش از ســازمان اداری که موقعیتی 
عمومــاً نامناســب دارد، عمــاًل در ارتباط با 
نیازهــای فردی ما قــرار نگرفتــه و ظاهراً 
بیشتر نیاز یك ســازمان مسلمان را برآورده 
می سازد. ســازمان مســلمان در پی اهداف 
کالن خویش، نیاز های واقعی افراد را نادیده 
گرفته و زمینه کارخانه ای شدن اجرای فرایند 
امــور مادی و معنوی را فراهم می آورد. فرضاً 
مدرسه، پادگان یا بیمارســتانی که تعلقات 
مذهبــی دارد، در همه روزهــای اداری نماز 
را برای سازمان های باالدستی تولید می کند. 
ثبــت گــزارش از فعالیت هــای مذهبی در 
نمازخانه هــای اداری نیز مؤید همین کاالیی 

شدن امر عبادی است. 
بدیهی است که مقصود نگارنده از این سطور، 
حذف نمازخانه ها از سازمان ها و ادارات به بهانه 
تقلبی بودن این دســت از اماکن نیست، بلکه 
تنها اشــاره به چرایی زمینه ای اســت که در 
آن فضای اجرای امر عبادی تحت تأثیر سایر 
ساختارهای اجتماعی به حاشیه رانده می شود. 
چه بســا با گذشت زمان و تأثیر و تاثّر متقابل 
عناصــر فردی و اجتماعــی نمازخانه ها نیز با 
کارکردهای چندگانه موقعیتی مشابه مساجد 
را کسب کنند. با این حال تأنّی و پرسشگری 
در ابعاد اجتماعی مســائل عبــادی می تواند 
زمینه رشــد و تحقق هرچه بیشتر این امور را 

در زیست فردی و اجتماعی فراهم آورد.

بازتاب

دکتر سروش در 
مواضعی متعدد از آثار 
خود به صراحت منکر 
امامت شده است. از 
جمله در بحث خاتمیت، 
ایشان به تبعیت از 
مرحوم اقبال در بحث 
از فلسفۀ خاتمیت بر 
این باور است که قبول 
خاتمیت جایي براي 
اعتقاد به امامت باقي 
نمي گذارد
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 نعمت اهلل فاضلی-جامعه شناس و استاد دانشگاه

اندیشه: محسن ردادی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقالب 
اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در یادداشتی 
به خبرگزاری مهر عنوان کرد: اگر بگوییم مهمترین اتفاق قرن 
حاضر تا االن، اپیدمی بیماری کرونا بوده اغراق نیست. »کرونا« 
مشــترك ترین واژه ای است که توســط مردم دنیا با زبان های 
گوناگون تکرار می شود. این ویروس به معنای واقعی توانسته دنیا 
را تعطیل کند و مردم را به حبس خانگی محکوم کند. در این 
اوضاع که هم دود کارخانه ها خاموش شده و هم سوت مدارس، 
نهادهای پژوهشی چه وضعیتی دارند؟ آیا همانطور که تجارت 

تعطیل شده، پژوهش هم دچار رخوت و رکود شده است؟
اگر در رســانه های علمی دنیا جستجو کنید، متوجه می شوید 
که پژوهشگران دنیا به شدت مشغول فعالیت و تولید محتوای 
علمی در این رابطه هستند. در روزهای کرونایی، پژوهشگران 
کار را تعطیــل نکرده اند و به خصوص در شــرایط قرنطینه به 
پژوهش و تحقیق مشغول هستند. کرونا به اندازه ی کافی مشکل 
برای جامعه به وجود آورده که دانشــمندان و پژوهشگران را تا 

سال های سال به خود مشغول کند.
فقط محققان پزشکی نیســتند که بار پژوهش در مورد کرونا 
را بر دوش می کشــند- هرچند عمده مــردم تصور می کنند 
کرونا چون یك بیماری اســت پس فقط در حیطه ی پزشکی 
باید مورد تحقیق قرار گیرد. شاید اگر کرونا فقط یك بیماری 
محدود همچون سارس و ابوال بود، در حصار پزشکی محبوس 
می ماند، اما وقتی ساحت های مختلف زندگی بشر از این بیماری 
اثر پذیرفته، نمی توان انتظار داشت که پزشکی بتواند همه این 
مســائل را حل کند. اکنون در سراســر دنیا پژوهشگران علوم 
انسانی مشغول پژوهش و تحقیق در مورد تأثیرهای این اپیدمی 

جهانی بر زندگی بشر هستند.
روانشناسی و جامعه شناسی به ترس و فوبیایی که به جان بشر 
افتاده می پردازند. موجودات عصبی و ترسانی که از کرونا جان 
ســالم به در می برند، می توانند در ادامه زندگی سالمی داشته 
باشند؟ وقتی انسان نه تنها مجبور است برای جلوگیری از ابتالء 
به بیماری از همکاران، دوستان و والدین خود فاصله بگیرد، که 
حتی نسبت به دست و بدن خود هم بی اعتماد است و ممکن 
است همین دست من باعث مرگ خودم شود، نباید گفت که 
سبك زندگی انسان و شناختی که از جهان دارد دچار دگرگونی 

شده است؟
در همیــن مــدت کوتاه، واژه هایی هم ســاخته شــد. مانند 
Covidiot کــه پدیــده ای جدیــد و قابل مطالعــه از نظر 
انسان شناسی و جامعه شناسی است. این یك انحراف اجتماعی 
اســت و به افــرادی اطالق می شــود که آگاهانــه و عامدانه 
هشــدارهای بهداشــتی را نادیده می گیرند و تالش می کنند 
درست بر خالف سایر مردم مسافرت بروند، دست بدهند، دید 

و بازدید بروند، بدون ماسك و دستکش در جامعه ظاهر شوند. 
در یك استعمال دیگر Covidiot ها کسانی هستند که اقالم 
حیاتــی برای جامعه )الکل، ماســك، …( را با حرص و طمع 
زیاد و مازاد بر احتیاج خود خریده و در خانه ذخیره می کنند. 
شــاید بتوان کلمه »کرونازده« را به عنــوان برابر نهاد این واژه 

پیشنهاد کرد.

 مهم ترين چیزی که در جهان پساکرونايی بايد مورد 
بازنگری قرار گیرد، مفهوم دولت ملی است

اقتصاددانان و علمای علوم سیاسی در حال بازاندیشی در مورد 
نقش دولت ها هســتند. آیا همچنان می توان گفت که دولت 
نباید در زندگی شــهروندان دخالت کند؟ آیا اگر جامعه را به 
حال خود رها کنیم، آسیب پذیر نخواهد بود؟ مفاهیم برابری، 
بــازار آزاد، شــهروند )آیا کارتون خواب ها یــا زباله جمع کن ها 
شهروند نیستند؟(، اخبار حقیقی، آمار، امنیت، استقالل، جنگ 
)بیولوژیکی( به گونه ای متفاوت نسبت به چند ماه قبل فهمیده 
می شوند. همه این ها نیاز به پژوهش و مطالعه جدی دارد و در 
دنیا پژوهشگران مشغول تحقیق در این زمینه هستند. احتماالً 
مهمترین چیزی که در جهان پســاکرونایی مــورد بازنگری 
قرار گیرد، مفهوم دولت ملی اســت که تقریباً پس از معاهده 
وست فالیا و در سه قرن گذشته دست نخورده باقی مانده است. 
هنوز نمی توان گفت که دولت ملی به سمت تقویت می رود یا 
رو به زوال می رود )این بستگی به نتیجه جنگ دولت های ملی 
با کرونا دارد(، اما با قطعیت می توان گفت که ماهیت دولت ملی 
تغییر می کند و وظایفــی که از آن انتظار می رود، رابطه ای که 
با شهروندان برقرار می کند و دخالتش در حوزه عمومی دچار 
تغییرات گسترده خواهد شد. اینجا باز هم پژوهشگران هستند 

که باید درســت ترین راه را به جامعه نشان دهند تا تصمیمی 
بخردانه و نه هیجانی گرفته شود.

فلسفه و الهیات هم تکانه های شــدیدی را تجربه کرده اند. آیا 
آنچنان که ملحدان می گفتند خدا مرده است؟ آیا علم، به عنوان 
مذهب جدید مردم قابل اتکا است؟ در عین حال بستن اعتاب 
مقدسه، شبهه های جدی به دنبال داشته و در عین حال توجه 
عمیق دل ها به ســوی مبدا و کنترل کننده جهان هستی به 
وجود آمده است. حوزه نیز ساحت مهمی از زندگی بشر است 
که پای اندیشوران منزوی را هم به بحث و جدل کشانده است.

این وجیزه گزارش مختصری بود در مورد آنچه در آکادمی های 
پژوهشی دنیا در حال رخ دادن است. وقتی جهان بیمار در حال 
پوست اندازی اســت، مغز متفکر آن نمی تواند بی تفاوت بماند. 
محققان علوم انســانی و علوم اجتماعی در سراسر دنیا بسیج 
شده اند که جهان پساکرونایی را آنگونه که فکر می کنند بهترین 
است بسازند. بدا به حال کشور و مردمی که از این »وقته« خاص 
غافل باشد و هستی شناسان، معرفت شناسان و انسان شناسانش 
در معماری جامعه و جهان پســاکرونایی غایب باشند. اینك، 
زمانی است که باید مراکز پژوهشی علوم انسانی و پژوهشگاه ها 
برای مواجه شدن با دنیای ویران شده از کرونا آماده شوند و اال 
فردا دیر است. جهان، متفکرین علوم انسانی را برای زمانی که 
پزشکان و پرستاران از جنگ با کرونا بازگشته اند آماده کرده تا 
جامعه را با کمترین زیان و آســیب از این مرحله بگذرانند. آیا 
اندیشوران علوم انسانی ایران به همین اندازه احساس مسئولیت 
می کننــد؟ آیا برای شــناخت جامعه پســاکرونایی تولیدات 
پژوهشی خود را جهت و سرعت بخشیده اند؟ آیا دولت اهمیت 
و ضرورت نهادهای پژوهشی علوم انسانی در این شرایط را درك 

کرده است؟

دیدگاه

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

دیدگاه

عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی:

تنور داغ پژوهش در روزهای سرد کرونایی

زمان مندی تاریخی کرونا 
در شــرایطی که کرونا در کشــور ما 
فراگیر شــده نخســتین کار این است 
که ما ویــروس کرونا را فقط به عنوان 
یك ویروس یکتــا و یگانه نبینیم. این 
ویروس در امتــداد ویروس های دیگر 
و در امتــداد موقعیــت تاریخی که ما 
در آن زندگی می کنیــم قرار دارد که 
شــاید ویژگی خاص این دوره هم هست. در گذشته هم بشر از وبا، طاعون، 
ماالریا، فلج اطفال، ســرخك و بیماری های دیگر رنج می برده است ولی این 
ویروس هایی که امروز دارند ظاهر می شوند و به ویژه کرونا که به این سرعت 
سرایت پذیر اســت و همه جهان را درگیر خودش کرده، هم از نظر پزشکی 
و هــم از نظر تاریخی، خاص بودگی هایی را دارد که بینش تاریخی می تواند 

به ما کمك کند. 
مواجهــه با ویروس کرونا صرفاً نمی تواند مواجهه پزشــکی باشــد بلکه این 
مواجهــه باید تا حدودی در بســتر زمــان فهمیده شــود کاری که بینش 
تاریخی برای ما می تواند بکند در این زمینه به طور مشــخص این است که 
به ما نشــان بدهد که در یك بستر طوالنی، در دوره پیشامعاصر ما چه نوع 
مخاطراتی داشتیم و این مخاطرات چه ویژگی هایی داشت. در دوران مدرن 
چه مخاطراتی داشــتیم و چه ویژگی های داشت و اکنون که وارد دوره تازه 
شده ایم و بیماری هایی که در حال ظهور هستند و این بیماری های ویروسی 
چطور درگیر زندگی ما می شــوند و نحوه مواجهه ما را تحت تأثیر خودشان 
قــرار می دهند. مواجهه های ما با هر چیــز از جمله ویروس ها و بیماری ها تا 
حدودی بستگی دارد به نحوه درك ما از زمان و موقعیت تاریخی که در آن 

زندگی می کنیم.
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هدیه خانواده شهید سلیمانی به هنرمند »عصر جدید«  سیما وسینما: مهران رحمانی، هنرمند نقاشی که در برنامه »عصر جدید« تابلویی از لبخند سردار حاج قاسم سلیمانی خلق کرد، انگشتر این شهید 
واالمقام را از جانب خانواده ایشان، هدیه گرفت. مهران رحمانی هنرمند نقاش کشورمان که در برنامه »عصر جدید« با خلق تابلویی از لبخند سردار سلیمانی، نمایشی جذاب از تکنیکی جدید در نقاشی هایپررئال ارائه 

کرد، روز گذشته در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از دریافت انگشتر شهید سلیمانی به عنوان هدیه از سوی خانواده سردار خبر داد. وی در نوشته ای کوتاه دریافت این هدیه را یک اتفاق باورنکردنی خواند.

 اکران تازه ترین اثر حاتمی کیا در شبکه نمایش خانگی 
به داد اقتصاد سینما خواهد رسید؟
در فکر»خروج« از رکود 

سیما و سینما: اکران فیلم »خروج« 
در شبکه نمایش خانگی بحث های 
فراوانــی را راه انداخته اســت. این 
برای نخستین بار است که یک فیلم 
سینمایی ابتدا پخش آنالین مجازی 
خواهد داشــت. بنابر اعالم عمومی 
پــروژه، فیلم ســینمایی »خروج« 
تازه ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا در روزهای آتی در بســتر اینترنت به صورت آنالین 
عرضه خواهد شــد. با توجه به شــیوع ویروس کرونا و حضور طوالنی مدت مردم در 
خانه ها در چند ماه گذشته و آتی، سازمان هنری رسانه ای اوج این حرکت را اقدامی در 
جهت بهتر شدن حال مردم در مواجهه با بحران کرونا و بیشتر دیده شدن فیلم دانست. 
روز گذشته نیز سازمان سینمایی برای شفاف سازی روند اکران فیلم ها در شبکه نمایش 
خانگی مصوبات خود را اعالم کرده است. این سازمان در خبری که منتشر شده، گفته 
است فیلم های سینمایی اکران نشده درصورت عرضه در شبکه نمایش خانگی معادل 
20 درصــد مبلغ قرارداد عالوه بر قراردادی که با آن ســامانه ها دارند مورد حمایت 
قرار می گیرند.این درحالی اســت که عده ای از تهیه کنندگان با این حرکت مخالف 
بودند. یکی از موارد نگران کننده تماشای فیلم ها در شبکه های نمایش خانگی هزینه 
بردار بودن آن برای مردم است. همچنین درصد باالیی از مخاطبان به این سامانه ها 
دسترسی ندارند. باید دید در شرایط پیش آمده این تصمیم به ادامه حیات سینما و 
حفظ ارتباط آن با مردم کمک می کند یا در ادامه منجر به کم شــدن بیش از پیش 

ارتباط  مخاطبان با سینما می شود؟
در این خصوص محمدمهدی طباطبایی نژاد، رئیس شورای عالی اکران نظر دیگری 
داشته و  با تأکید براینکه کلیت این ماجرا نه تنها مورد تأیید وزارت ارشاد است، بلکه 
مشوق هم خواهد بود تا فیلم ها با توجه به تراکم پیش آمده از صف اکران خارج شوند، 
عنوان کرده اســت : درحال حاضر سامانه نمایش های درخواستی بیش از 2 میلیون 
نفر کاربر دارد و فیلم های پرفروش ما در باالترین حد مخاطب به این رقم می رسند، 
در حالی که این کاربرها هر کدام در کنار اعضای خانواده  رقمی بیش از این را شامل 
می شوند که با میانگین چهار نفر در هر خانواده تبدیل به 8 میلیون نفر می شود. اگر 
فیلم های ما نیز ارزنده باشند، قطعاً دیده خواهند شد. براین اساس اکران اول فیلمی 
مثل »خروج« که یک فیلم تازه اســت به صــورت آنالین، نکات مثبتی را به همراه 
خواهد داشت، از جمله اینکه فضای وی اودی ها را جذاب می کند و سبب افزایش کاربر 
می شود. مشابه این، پیشتر توسط شبکه هایی مثل نتفلیکس انجام شده که اکران اول 
یک فیلم را عرضه می کنند؛ بنابراین چنین کاری در این شرایط که مخاطب از فیلم 
تازه و سینما دور شده، برای ما امری پسندیده است و خأل به وجود آمده را پر می کند.

همچنین پخش کننده فیلم »خروج« با بیان اینکه سازندگان این اثر با اکران آنالین 
ریسک بزرگی را انجام می  دهند و در واقع خط شکنی می کنند ، در این خصوص گفته 
است: امیدوارم این اتفاق شروع  کننده مسیری برای آینده باشد تا فیلم های دیگری 
که در نوبت اکران هســتند، به ویژه آن هایی که ممکن است روی پرده فروش باالیی 
نداشــته باشند از این طریق عرضه شوند.چنین روشی در بسیاری از کشورهای دنیا 

انجام می شود و سالن سازی هم در کنارش ادامه دارد.
اما آخرین خبری که می تواند این جریان را تحت شعاع خود قرار دهد، مصاحبه مدیر 
انجمن سینماداران کشور با »مهر« است. او به صراحت اعالم کرده است اگر فیلمی در 
شبکه نمایش خانگی اکران شد حتی اگر نسخه متفاوتی با نسخه سینمایی باشد به 
هیچ عنوان سینماداران آن را اکران نخواهند کرد. در این زمینه محمدرضا فرجی، مدیر 
کل سینمای حرفه ای در مصاحبه ای در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخنان 
آقای محمدقاصد اشــرفی، آیا منع قانونی برای اکران فیلم ها بعد از اکران در شبکه 
نمایش خانگی وجود دارد، گفته است: خیر منع قانونی وجود ندارد و فیلم می تواند بعد 

از اکران در شبکه نمایش خانگی در سالن های سینما نیز اکران شود. 
بنابرایــن باید دید که در روزهای آتی چه اتفاقی برای سرنوشــت این موضوع داغ و 
مهم اکران در کشــور رخ خواهد داد؟ مواضع صاحبان ســینما و انجمن های صنفی 

تهیه کنندگان چه خواهد بود؟ آیا  حفره های قاچاق فیلم این گونه پر خواهد شد؟ 

سیما و سینما/ زهره کهندل  سریال نوروزی 
»پایتخت« پس از پخش آخرین قسمت از فصل 
شباهت  به  نسبت  زیادی  حواشی  خود  ششم 
با  فیلم »همسفر« داشت که  به  از آن  بخشی 
واکنش رئیس سازمان صدا و سیما روبه رو شد. 
علی عسگری در نامه ای خواستار بررسی موضوع 
شد و گفت: باید معلوم شود این اقدام حاصل 
فتنه انگیزی  یا  است  بوده  بی توجهی  و  اشتباه 
ستون پنجم فرهنگی دشمن. او ضمن برخورد 
جهت  الزم  برنامه ریزی های  خواستار  مناسب، 

پیشگیری از تکرار چنین مواردی شده است. 
عالوه بر حواشــی پیش آمده برای این سریال 
درباره کیفیت قصه وســاختار »پایتخت 6« با 
جبار آذین، منتقد سینما و تلویزیون گفت و گو 
کردیم. به باور او سریال پایتخت با هدف تبلیغ 
و ترویج سبک زندگی ایرانی - اسالمی و توجه 
محوری به خانواده های ایرانی تولید شــد که 
سازندگان آن تا فصل ســوم سریال کمابیش 
به این اهداف وفــادار بودند، ولی از زمانی که 
پای پول و ســلیقه اسپانسرها به تلویزیون باز 
شــد، این ســریال دچار دگرگونی معنایی و 
محتوایی شــد و از اهداف خانواده محور خود 

فاصله گرفت. 
آذین با اشــاره به واکنش های 
مثبــت و منفــی نســبت به 
»پایتخــت 6« می گوید: فصل 
ششــم این ســریال به دلیل 
ضعف هــای زیــاد فیلم نامــه 
برخی  تکــرار  کارگردانــی،  و 
کلیشــه ای،  شــوخی های 
طنز  ضعیــف  موقعیت هــای 
رفتارهــا  برخــی  ترویــج  و 
غیرمتعــارف  حرف هــای  و 
نتوانســت در جایــگاه خوبی 
تولید  عوامل  البته  بگیرد.  قرار 
واکنش های  دربــاره  ســریال 
منفی نســبت به ضعیف بودن 

ایــن فصل اعالم کردند به دلیل شــیوع کرونا 
نمی توانند ادامه ســریال را بسازند و ساخت 
بخش های پایانی و فینال این فصل از ســریال 

را به آینده موکول کردند.

 عمر »پایتخت« به پایان رسیده است
این منتقــد درباره اینکه 
از سریال  بخشی  شباهت 
پایتخت به یک فیلم قبل 
از انقــالب، آیا تعمدی و 
بــرای خنداندن مخاطب 
به هر قیمتی بوده اســت؟ می گوید: همان طور 
که در فصل ششــم سریال شــاهد ماجراهای 
پراکنده ای همچون راننده شدن نقی، گوینده 
شــدن هما، قاچاقچی شدن ارسطو، درخشش 
عجیب بهتاش در فوتبال، بازگشــت بهبود و 
ماجراهای عجیب و غریب دیگری هستیم که 
قصه های پراکنده ای را در ســاختاری بی ربط 
کنار هم قرار داده اســت، حواشی دیگری هم 
برای آن پیش آمده است؛ چون سازندگان آن 
از صحنه ها و دیالوگ هایی استفاده کردند که 
یادآور برخی فیلم و سریال های پیش از انقالب 
اســت و در فرهنگ امروز سینمایی ما جایگاه 

مطلوبی ندارد.
وی با بیان اینکه فصل ششم »پایتخت« مغایر 
با سبک زندگی ایرانی - اسالمی ساخته شده، 
خاطرنشــان می کند: اگر قرار است که در یک 
فیلــم و ســریال جنبه های 
منفــی یــک شــخصیت یا 
شــود،  داده  نمایش  اتفاقی 
فرهنگ ســازی  نیازمنــد 
مناســب و احتــرام به فهم 
و شــعور مخاطــب اســت؛ 
این ســریال شاهد  مثاًل در 
منفی  و  بــد  برخوردهــای 
بهتــاش با اعضــای خانواده 
به ویــژه پــدرش بودیم و با 
توجه به اینکه این شخصیت 
دچار اعوجاج شخصیتی بود، 
اما بدآموزی های آن ســبب 
در  حرمت ها  تــا  می شــود 
خانواده های ایرانی خدشه دار 
شود، ضمن اینکه این شخصیت ها مورد توجه 
برخی اقشار به ویژه جوانان هستند که احتمال 
انحراف اخالقی این قشر از مخاطبان را ممکن 
می کنــد. عالوه بر این شــاهد بگو و مگوهای 

خانوادگی در میان اعضــای خانواده معمولی 
 هــم بودیم که همســو با فرهنــگ جامعه ما 

نیست. 
آذین می افزاید: اگر قرار است پایتخت همچنان 
به عنوان یک کیسه درآمد برای عوامل سازنده 
آن محســوب شود، الزم است که سازندگانش 
نگاه درستی به واقعیت های جامعه و احترام به 

فرهنگ و باورهای مردم کشور داشته باشند.
این منتقــد می گویــد: از دیــدگاه من عمر 
»پایتخت« به پایان رســیده اســت و از فصل 
سوم به بعد، هیچ حرف تازه ای ندارد و صرفاً با 
ماجرا و حادثه سازی، سریال سرپا مانده است. 
آنچه که سازندگان سریال و مدیران کج سلیقه 
ســیما را به ادامــه تولید پایتخت واداشــته، 
درآمدی اســت که از ســوی اسپانسرها عاید 

مدیران تلویزیون و سازندگان آن می شود. 

 کشکولی از شوخی های سطحی و بی ربط
آذین درباره فقدان خشــایار الوند و آســیبی 
که به فیلم نامه اثر زده اســت، عنوان می کند: 
فیلم نامه نویســان کاربلــد و حرفه ای زیادی 
هســتند که می توان از توانایی آن ها بهره برد، 
اصــاًل پذیرفتنی نیســت که بــه دلیل فقدان 
زنده یاد خشــایار الوند، فیلم نامــه اثر این قدر 

ضعیف باشد.
به گفته او ســریال »پایتخت« کشــکولی از 
شــوخی های ســطحی و بی ربط بود که هیچ 
ارتباطی با مناسبات اجتماعی ما ندارد و شاید 
لبخند آنی بر چهره برخی مخاطبان بنشــاند، 
اما جای طنز و انتقادهای ســالم اجتماعی در 

این سریال خالی است. 
او تأکید می کند: فصل ششــم سریال، داستان 
یکدست و فیلم نامه قوی نداشت و صرفاً با کنار 
هم قــرار دادن چند حادثه و ماجرا، این فصل 
ســاخته شــد و برای اینکه مخاطب را به هر 
قیمتی بخنداند از برخی صحنه های فیلم های 
داخلی قبــل از انقالب و خارجی کپی برداری 

کرد که ارتباطی به داستان نداشت.
بــه باور آذیــن اگر ســازندگان این ســریال 
می خواهند به ســاختن این سریال با مضامین 
خانوادگی و اجتماعی با رویکرد طنز و انتقادی 

بپردازند، بایــد بازبینی جدی در ســاختار و 
فیلم نامه داشته باشند. 

 نباید سخت گرفت
رضا درستکار دیگر منتقد 
سینما و تلویزیون اما نظر 
بیان  با  او  دیگــری دارد. 
اینکــه پایتخــت 6 فراتر 
تلویزیــون  مرزهــای  از 
بوده و جزو ســریال های درخشــان اســت، 
می گوید: آن قدر وضع برنامه ها و ســریال های 
تلویزیون ما بد اســت  که باور کردنش خیلی 
 ســخت اســت یک کار خوب هم از داخل آن 

در بیاید.
وی درباره حواشی قسمت آخر سریال معتقد 
است: نباید ســخت گرفت، به نظرم پایتخت 6 
در محدوده تنگ و بســته تلویزیون منقبض و 
آشتی ناپذیر ما، کاری کرده است کارستان، به 

طوری که نزدیک شــدنش بــه رگ فرهنگ و 
گردن مردم، آن هم تا این حد اندازه  و درست، 

جزو محاالت بوده است. 
درســتکار اضافــه می کند: همین که ســطح 
مجموعه های طنز و کمدی ما از جریان مهران 
مدیری )که واقعاً عقب اســت( تا این حد جدا 
شده و فرســنگ ها فراتر رفته، کار معرکه ای 
اســت؛ چون داریم از خروجــی یک تلویزیون 
پرمدعا و کم  بازده حرف می زنیم که ۹0 درصد 

برنامه هایش را نمی توان دید. 
او یــادآور می شــود: پایتخت 6 بــا فیلم نامه 
نداشــته اش و با تکیه بر موقعیت های نمایشی 
و طنزهــای زنــده و جاندار کالمی توانســت 
خأل بزرگ فقدان فیلم نامــه را پر کند و الزم 
است که از سازندگان آن قدردانی شود؛ چون 
نگذاشــتند مــردم در این روزهــای منحوس 
کرونایی از دیــدن یک مجموعه خوب محروم 

شوند.

حواشی سریال ناتمام نوروزی همچنان ادامه دارد

»پایتخت« پرحاشیه و بی قصه  

اگر قرار است 
که در یک 

فیلم و سریال 
جنبه های منفی 

یک شخصیت 
یا اتفاقی نمایش 

داده شود نیازمند 
فرهنگ سازی 

مناسب و احترام 
به فهم و شعور 

مخاطب است
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پیام دیاباته به مدیران استقالل: برمی گردم 
ورزش: دیاباته مطالباتش را هنوز کامل از اســتقالل نگرفته است، اما در گفت وگو با 
مدیران استقالل اعالم کرده که به قراردادش پایبند است و هر زمان تمرینات آغاز شود 
به ایران بازمی گردد. دیاباته در حالی از ایران رفت که مصدومیتش کامالً برطرف شده 

و در صورت آغاز دوباره لیگ می تواند برای آبی پوشان بازی کند.

عبداهلل کرمی کفش های خود را آویخت
ورزش:عبداهلل کرمی هافبک دزفولی  که ســابقه بازی در تیم های فوالد خوزستان، 
سپاهان اصفهان و شاهین بوشهر را در کارنامه داشت در سن ۳۷ سالگی کفش های 
خود را آویخت. او در این خصوص اظهار کرد: کمرم از زمانی که در شــاهین بوشهر 

حضور داشتم مشکل داشت و کنار گذاشتن فوتبال برای من بهتر بود.

گم شدن ۸ میلیارد استقالل در دو روز !
ورزش: غالمحسین فرزامی،  پیشکســوت تیم فوتبال استقالل درباره شرایط اخیر 
آبی پوشــان پایتخت گفت: من با فتح اهلل زاده صحبت کردم. او به من گفت که وقتی 
که به استقالل آمد ۱0 میلیارد به باشگاه آورد اما در عرض دو روز 8 میلیارد آن گم 
شد. بدهی های استقالل برای فتح اهلل زاده مسئله مهمی بود که با وجود این اتفاقات 

کار را سخت کرده بود. 

ناپولی و 20 میلیون برای آزمون؟
ورزش: سردار آزمون مهاجم تیم فوتبال ایران و زنیت روسیه مورد توجه تیم ناپولی 
ایتالیا قرار گرفته است و اعالم شده تیم ایتالیایی حاضر است بیش از 20 میلیون یورو 
برای او بپردازد.سردار آزمون درباره این پیشنهاد گفت: من واقعاً اطالعی از پیشنهاد 

ناپولی به خودم ندارم و این اخبار را در رسانه ها خواندم. 

سرمربی تراکتور: با نعمتی حرف نزدیم
ورزش: الهامی، سرمربی تراکتور در واکنش به شایعه جذب هافبک پرسپولیس  گفت: 
مگر فوتبالی وجود دارد که ما بخواهیم درباره بازیکنان فصل بعد هم صحبت کنیم؟ 
وی افزود: سیامک نعمتی بازیکن خوبی است اما در حال حاضر صحبتی برای جذب 

این بازیکن و بازیکنان دیگر با باشگاه نداشتیم تا برای فصل بعد به خدمت بگیریم.

کاپیتان تیم ملی در آلمان حبس شد!
ورزش: با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در آلمان مقامات این کشور رأی به 
تعطیلی فرودگاه ها و همچنین لغو همه پروازها داده اند. از این رو اشکان دژاگه کاپیتان 
تیم ملی و تراکتور هم مجبور است در آلمان بماند.دژاگه موضوع ماندنش در آلمان را 
به اطالع مقامات تراکتور رسانده و قرار است زمانی که پروازهای آلمان به روال عادی 

برگردد مسیر خود به سمت ایران را از سر بگیرد.

عنایتی: مجبوریم مجازی تمرین کنیم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال سرخپوشان پاکدشت می گوید تمرین های این تیم هم به 

صورت مجازی برگزار می شود.
رضا عنایتی در این باره می گوید: ما هم از بازیکنانمان می خواهیم برای ما فیلم تمرین 
کردن بفرستند و هم به صورت آنالین و مجازی تمرین می کنیم تا بتوانیم آمادگی بدنی 

بازیکنان را تا جایی که می شود حفظ کنیم.

ویلیان در رادار بارسلونا
ورزش: درحالی که قرارداد ویلیان، ســتاره برزیلی چلســی با این تیم در پایان فصل 
جاری به اتمام می رسد که به نظر می رسد با توجه به نارضایتی او از شرایطش در این 
باشــگاه و عدم تمدید قرارداد با چلسی، جدایی او از این تیم انگلیسی قطعی خواهد 
بود. موندو دپورتیوو می گوید مشتریان اصلی ویلیان در فصل تابستان پاری سن ژرمن 

و بارسلونا خواهند بود.

ورزش: یکی از مباحثی که در جلسه اخیر یحیی گل محمدی 
با مهدی رســول پناه و مهرداد هاشمی از اعضای هیئت مدیره 
باشگاه پرسپولیس مطرح شد، موضوع توافق با شهرخودرو بود. 
طبق شــنیده های ما، از آنجا که رابطه حمیداوی و گل محمدی 
هنوز هم در باالترین ســطح خود قرار دارد و این دو نفر با وجود 
جدایی، همچنان با هم رفاقت صمیمانه ای دارند، تیم مدیریتی 
باشگاه تصمیم گرفته با استفاده از این دوستی و رفاقت، از باشگاه 

شــهرخودرو تخفیف بگیرد. در واقع آن ها بــه دنبال پرداخت 
اقساطی پول به شهرخودرو هستند تا چک ها را تعویض کرده یا 
با فاصله زمانی بیشتر پاس کنند. از سوی دیگر، درخواست مهم 
باشگاه پرسپولیس این است که مدیران شهرخودرو، قید تضمین 
یک میلیارد و ۵00 میلیون تومانی را بزنند و بابت دیرکرد پرداخت 
پول، مبلغی از پرســپولیس نگیرند. اتفاقی که بعید است به این 

سادگی، مدیران شهرخودرو به آن تن بدهند. 

حمیداوی: شنبه ندارند؟
فرهاد حمیداوی در واکنش به درخواســت پرســپولیس بابت 
تخفیــف برای پرداخت بدهی مبلــغ انتقال گل محمدی گفت: 
چنین درخواستی به دست من نرسیده اما پس از خوش قولی های 
مدیرعامل ســابق، سرپرست فعلی، تمامی اعضای هیئت مدیره 
و مدیر مالی باشــگاه پرسپولیس حتماً به تخفیف دادن هم فکر 

خواهم کرد!
وی با ابراز تعجب از بدقولی های صورت گرفته مسئوالن باشگاه 
پرســپولیس متذکر شد: از 2۳ بهمن تا امروز، در تقویم مدیران 
باشگاه پرسپولیس روز شنبه اصالً وجود نداشته چون از آن روز 
هر بار مسئولی از این باشگاه به ما زنگ زده گفته تا همین شنبه 

مطالباتتان را پرداخت خواهیم کرد و نمی دانم چرا این شنبه برای 
آن ها فرا نمی رسد.وی با ابراز گالیه از مدیران باشگاه پرسپولیس 
یادآور شــد: به هرحال ما از همان اســفند ماه از راه قانونی برای 
رسیدن به پولمان اقدام کردیم، چرا که بابت هر روز تأخیر روزی 

یک میلیون تومان به طلبمان از پرسپولیس اضافه می شود.
مالک باشــگاه شــهر خــودرو در واکنش به این ســؤال که آیا 
بدقولی مدیران باشــگاه پرسپولیس موجب شد آن ها نتوانند در 
روزهای پایانی سال ۹8 به بازیکنان خود پرداختی داشته باشند، 
خاطرنشان کرد: ما روی این پول خیلی  حساب کرده بودیم و اگر 
می دانستیم که این شرایط پیش می آید قبل از رقابت های آسیایی 

رضایت نامه سرمربی مان  را صادر نمی کردیم.

خواسته های AFC را برآورده می کنیم
 ورزش/ ســینا حســینی  با وجود انتخاب رسمی دبیرکل 
فدراسیون فوتبال از سوی هیئت رئیسه با برخی شیطنت ها و نامه 
نگاری های غیر واقعی به نهادهای بین المللی به ویژه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا پروسه معرفی نبی به عنوان دبیرکل جدید فدراسیون 
فوتبال دچار چالش شــد، امــا در نهایت با نامه حیدر بهاروند به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و تشکیل دوباره هیئت رئیسه این اتفاق 
صبح روز دوشنبه رقم خورد تا همه گمانه زنی ها در این رابطه به 
پایان برسد. مهدی محمد نبی پس از پایان جلسه هیئت رئیسه و 
انتخابش به عنوان دبیرکلی به پرسش های ما پاسخ داد که در ادامه 

حاصل این گفت و گو کوتاه را با هم مرور خواهیم کرد.

با وجود جوسازی های چند روز گذشته سرانجام همه 
چیز تمام شد و برای بار دیگر به عنوان دبیرکل فدراسیون 

فوتبال معرفی شدید.
دیگر نباید این موضوع را کالبد شکافی کرد، من هدفم کمک به 
فوتبال ایران بود اما در این بین نباید بی تقوایی صورت بگیرد. برخی 
اخبار در این مدت منتشر شد که با حقیقت همخوانی نداشت، اما 

در نهایت باید به فکر موفقیت فوتبال ایران بود و دیگر به مسائل 
حاشیه ای نپرداخت.

مسئولیت سنگینی را برعهده گرفتید، قطعاً با توجه به 
فعالیت شما در حوزه فدراسیون فوتبال بسیاری از اهالی 
فوتبال امیدوارند که مشکالت موجود را خیلی زود مرتفع 

کنید.
بدون تردید مردم و عالقه مندان به فوتبال انتظار دارند فوتبال ایران 
در مسیر رشد و پیشــرفت قرار گیرد و حواشی مانع از موفقیت 
نشود، بر این اســاس همه اعضای خانواده فوتبال باید دست به 
دســت همدیگر دهند تا این اتفاق مبارک رقم بخورد. امیدوارم 
بتوانم با یک اجماع کلی و کمک همه اهالی ورزش دوباره فوتبال 

را به مسیر اصلی خود بازگردانیم.

یکی از انتظاراتی که در حال حاضر از شما وجود دارد، 
موضوع اصالح اساسنامه است، تا انتخابات برگزار شود، 

برای این اتفاق برنامه خاصی دارید؟

هیئت رئیسه فدراسیون به شدت در تالش است موارد مورد نیاز 
و خواسته های کنفدراسیون فوتبال آسیا مهیا شود، همکاران در 
فدراسیون فوتبال هم با حساسیت و وسواس زیادی به دنبال انجام 
این کار هستند و امیدوارم در کوتاه ترین مدت بتوانیم مقدمات 
اصالح اساســنامه را فراهم آوریم تا بتوانیم انتخابات فدراسیون 

فوتبال را انجام دهیم.

پرسش دیگری که در این میان برای بسیاری از اهالی 
فوتبال ایجاد شده، سرنوشت برگزاری مجدد رقابت های 
لیگ برتر است، آیا خبر جدیدی در این رابطه وجود دارد؟

موضوع برگزاری لیگ برتر و ادامه مسابقات بستگی به نظر ستاد 
ملی مبارزه با کرونا دارد، قطعاً مسئوالن فدراسیون فوتبال همانند 
دیگر مســئوالن ورزش کشور اولویت اصلی شان سالمت مردم و 
ورزشــکاران است، باید منتظر باشیم تا ستاد ملی مبارزه با کرونا 
تصمیم گیــری نهایی را در این رابطــه اخذ کنند، آن وقت قطعاً 
بهترین تصمیم را خواهیم گرفت و اطالع رســانی الزم از ســوی 

فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد.

گفت وگو
دبیرکل فدراسیون در گفت و گو با قدس:

»رونالدو« به رئال برمی گردد؟
جواد رستم زاده: احتمال بازگشــت مهاجم پرتغالی به 
رئــال مادرید وجــود دارد. به نقل از بی ســاکر، در مورد 
بازگشــت نیمار به بارســلونا و احتمال حضــور ارلینگ 
هالند یا کیلیان ام باپه در رئال مادرید صحبت می شــود. 
با این حــال بمب نقل و انتقاالت می تواند خبری باشــد 
که هر لحظه به واقعیت نزدیک می شــود؛ یعنی بازگشت 

کریستیانو رونالدو به سانتیاگو برنابئو. 
در روزهای اخیر اخباری دربــاره جدایی مهاجم پرتغالی 
از یوونتوس به خاطر بحران کرونا منتشــر شــده بود که 
در حد شــایعه و نظر بود. با این حال کوریه دلو اسپورت 
بــا پرداختــن به این موضــوع احتمال این انتقــال را به 
واقعیت نزدیک کرد. نشــریه ایتالیایی نوشــت رونالدو در 
حال بررسی شرایط است که اگر امکانش باشد پس از دو 
ســال به مادرید برگردد. در تورین همه چیز بر وفق مراد 

بازیکن پرتغالی نیســت و او ترجیح می دهد مسیر دیگری 
را طی کند. 

رونالدو دو ســال دیگر با یوونتوس قرارداد دارد، اما هرگز 
یک جابه جایــی گرانقیمت دیگر را نادیــده نمی گیرد. با 
این که چنین خداحافظی هایی همیشه ناخوشایند است، 
اما  همچنان رابطه فلورنیتینو پرس )رئیس باشــگاه رئال 
مادرید( و رونالدو خوب اســت. این نکته را نباید فراموش 
کرد که او چند ماه پیش جایزه مارکا را به ستاره پرتغالی 

اهدا کرد.
همچنین عالقه رونالدو به رئال مادرید کاماًل آشکار است و 
او پــس از لغو دیدار یوونتوس و اینتر به خاطر  کرونا خود 
را به سانتیاگو برنابئو رساند تا شاهد پیروزی رئال مادرید 

در ال کالسیکو باشد.
این در حالی اســت کــه رابطه رونالدو با ســرمربی یووه 

چنــدان رضایت بخش نبود و تعویض هــای پی در پی او 
و حتی نیمکت نشــینی اش موجــب اصطکاک هایی بین 
طرفین شــده بود. در عین حال » فابیو پاراتیچی« مدیر 
اجرایی باشــگاه یوونتــوس اعالم کرد ســتاره پرتغالی تا 
تابســتان 2022 با بیانکونری قــرارداد دارد و در تورین 

خواهد ماند.
رونالدو در حــال حاضر به همراه خانــواده اش در جزیره 
مادیرا در قرنطینه خانگی به سر می برد. پنجره های ویالی 
ســوپر الکچری رونالدو رو به اقیانوس اطلس باز می شود. 
رونالدو عکســی از خود در خانه اش منتشر کرده که نشان 
می دهد با اســتفاده از وســایل بدن سازی خانگی مشغول 

حفظ آمادگی جسمانی است. 
مادیــرا منطقه ای خود مختار در کشــور پرتغال اســت و 

زادگاه کریستیانو رونالدو است. 

خبر ویژه
در پی وسوسه های نا تمام پرز

روزی یک میلیون به طلبمان از پرسپولیس اضافه می شود

گزارش کوتاه
مالک باشگاه شهرخودرو:
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 پیام تسلیت آیت اهلل علم الهدی
 در پی درگذشت »حاج محمود اکبرزاده«

قدس: نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی طــی پیامی درگذشــت حاج 

محمود اکبرزاده را تسلیت گفت. 
در پیام آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی 
آمــده اســت: رحلت جانگداز شــاعر 
فرهیخته انقالبــی و نوکر اخالص مند 
سید الشهدا علیه الســالم جناب آقای 
حاج محمود اکبرزاده موجب تأثر خاطر گردید.الزمه عشق و ارادت خالصانه این 
دلداده ســاحت خدمت به ساالر شــهیدان این بود که همچون ارباب بی کفنش 
غریبانــه دفن گردید، بدن پاره پــاره ارباب مظلوم وی در میان حصیر پیچیده و 
دفن گردید و بدن مسموم نوکر با کاور به خاک سپرده شد.ضمن عرض تسلیت 
به بازماندگان آن مرحوم و جامعه  نخبه مداحان خراســان، برای آن فقید سعید 
آمرزش و علو درجات و حشــر با موالیش و شــهدای کربال را از درگاه حضرت 

احدیت مسئلت دارم.

58 درصد شهدای استان جوانی خود را فدای اسالم کردند
قدس: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: از بین 17 هزار 
و 286 شهید استان، 10 هزارو 63 شهید در سن جوانی شهید شدند که برابر با 
58درصد جمعیت شهدای این استان است. حجت االسالم حسین معصومی با بیان 
اینکه خراسان رضوی 17 هزارو 286 شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران کرده است، افزود: روحیه انقالبی و جهادی در بین جوانان خراسان رضوی و 

تقدیم 10هزار و 63 شهید گواه این مدعاست.

۷۳ درصد جمعیت شهرستان غربالگری سالمت شدند
قدس: فرماندار مشــهد در حاشــیه سی و پنجمین جلســه ستاد پیشگیری و 
مبارزه با کرونا شهرستان گفت: 2 میلیون  و700 هزار نفر از جمعیت شهرستان 
مشــهد)73درصدجمعیت( با همکاری دانشگاه علوم پزشکی غربالگری سالمت 
شده اند.ســید محمدرضا هاشــمی ادامه داد: از این تعداد، 80 درصد مربوط به 
جمعیت حاشــیه شهر، 65 درصد مناطق شهری و ۹7درصد مربوط به  جمعیت 

روستاهای شهرستان مشهد است.

 غربالگری و کنترل ورود و خروج در شهرها
 به فراموشی سپرده نشود

رسایی فر: روزهای کرونایی در کشور به 50 روز رسیده است. در این مدت که از 
شیوع این ویروس می گذرد، مهم ترین نکته ای که همواره مد نظر کارشناسان بوده 
و هست دوری از اجتماعات، ماندن در خانه و رعایت هشدارهایی است که  برای 
کنترل و ریشه کنی کرونا توصیه شده است. برای تحقق این امر براساس اعالم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا طرح فاصله گذاری اجتماعی نیز مورد تأکید قرار گرفت و دولت 
اعالم کرد تا20 فروردین همه ملزم به رعایت آن هســتند ضمن اینکه مسئوالن 
در کل کشور و در شهرها و آبادی ها باید در ورودی های شهرها شرایط الزم برای 
کنترل افراد و وسایل نقلیه  آن ها را ایجاد می کردند. با ابالغ این قانون خیلی جاها 
ســفت و سخت قانون مذکور اجرایی شد و افراد غیر بومی اجازه ورود نداشتند و 
حتی بومی ها هم به نوعی غربالگری شــدند. این  داستان به جد تا 16 فروردین 
دنبال شد، اما به یکباره در بسیاری از شهرهای استان بعد از این تاریخ همه چیز 
به نوعی بر هم خورد و تردد در شهرها به روزهای عادی شباهت پیدا کرده و حتی 
طرح غربالگری در ورودی های شهرها به نوعی کمرنگ شد. گزارش های رسیده از 
شهرهای مختلف استان حاکی از این است که از آن قانون سفت و سخت خبری 
نیســت و مردم هم انگار داستان شیوع کرونا را مثل گذشته جدی نمی گیرند یا 
کمتر از قبل شــرایط را رعایت می کنند در حالی که نــه به تاریخ 20 فروردین 
رســیده ایم و نه شیوع ویروس کرونا کنترل شده یا از بین رفته است، کرونا هنوز 

هست و پشت در خانه منتظر غفلت ماست.

سقوط مرگبار کارگر ساختمانی از ارتفاع ۲۰ متری
خط قرمز: مدیر منطقه چهار عملیات 
آتش نشانی مشهد از فوت نگهبان جوان 
یک پروژه ساختمانی در حال ساخت 
در خیابان سرشــور به دلیل سقوط از 
ارتفاع 20 متری خبر داد. سرآتشــیار 
مجید فرهادی با بیان این مطلب گفت: 
در پــی تماس تلفنی با ســامانه 125 
مبنی بر ســقوط نگهبان یک پروژه ساختمانی در حال ساخت، ستاد فرماندهی 
بالفاصله گروه نجات و پشتیبانی ایستگاه های 2 و 32 را به محل حادثه در خیابان 

سرشور 11 اعزام کرد. 
مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشانی مشهد با اشاره به حضور آتش نشانان در 
محل حادثه افزود: نجاتگران آتش نشانی پس از حضور در محل، مشاهده کردند، 
جوانی حدود 30 ساله به دلیل نامعلومی از طبقه ششم این پروژه به عمق منفی 
یک این ساختمان سقوط کرده و بر اثر شدت این حادثه، وی  در دم جان باخته 
است.سرآتشیار مجید فرهادی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی جسم بی جان 
این نگهبان را تحت نظارت پلیس از عمق طبقه منفی یک به سطح زمین منتقل 
و پس از تحویل پیکر این فرد به عوامل انتظامی حاضر در صحنه، به مأموریت خود 
پایان داده و به ایستگاه های خود مراجعت کردند.شایان ذکر است، علت دقیق بروز 

این حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.

با معرفی یک سایت از سوی دادگستری خراسان رضوی 
رد مال سهامداران پردیسبان آغاز شد 

خط قرمز: روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان رضوی ضمن 
تشریح آخرین وضعیت روند اجرایی پرونده پردیسبان )13۹۹/1/16( از ذی نفعان و 
سهامداران این شرکت خواست تا برای پیگیری مطالبات خود تنها از طریق سایت 

)http://www.pardisbannew.ir( اقدام نمایند.
پیرو اطالعیه سابق در خصوص روند اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد مقدس درباره پرونده 
شرکت پردیسبان؛ به استحضار سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان می رساند، 
با عنایت به وصول بخشی از اموال معرفی شده از جانب محکومان، دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد مقدس به لحاظ شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و عدم امکان 
 )http://www.pardisbannew.ir( مراجعه حضوری افراد، سایتی به آدرس
را برای این منظور در نظر گرفته است که تمامی سهامداران و طلبکاران شرکت 
پردیســبان باید تا مورخه ۹۹/2/6 به این سایت مراجعه و نسبت به ثبت مدارک 
و مشــخصات خود اقدام نمایند تا پس از ثبت تمامی اطالعات سهامداران، بدون 

مراجعه حضوری افراد، نسبت به واریز وجه به حساب آن ها اقدام شود.
شایان ذکر است کلیه سهامداران و طلبکاران شرکت پردیسبان در کشور )اعم از 
مشــهد، تهران و...( باید از طریق این سایت اقدام نمایند و به نکات و هشدار های 

مندرج در سایت توجه نمایند.
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 کاهش ۹۰ درصدی
 ورود زائران به مشهد 

قدس: معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 
اســتانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به 
شــیوع کرونا میزان ورودی زائران به مشهد 
مقدس حدود ۹0 درصد کاهش داشته است. 
محمدصادق براتی  به آمار سفرها از 25 اسفند 
تا پایان روز 15فروردین اشاره کرد و افزود: 2 
میلیون و 43۹ هزار و 23 زائر و مسافر از 25 
اسفند ۹8 تا 15 فروردین به مشهد وارد شدند 
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
بیش از ۹0 درصد کاهش نشان می دهد. براتی 
ادامه داد: همچنین در این مدت ۹31 هزار و 

138 نفر نیز وارد خراسان رضوی شدند.

اهدای گل به مرزبانان توسط 
جمعی از بسیجیان مشهدی

قدس: همزمان با ســالروز والدت حضرت 
علی اکبر)ع( و روز جوان، جمعی از بسیجیان 
جوان مشهدی در اقدامی خودجوش با هدف 
قدردانی از تالش ها و زحمات شــبانه روزی 

مرزبانان از آن ها قدردانی کردند.
بسیجیان مشهدی با حضور در ستاد مرزبانی 
خراسان رضوی به مرزبانان حاضر در این ستاد 
به نمایندگی از مرزبانان استان شاخه های گل 

اهدا کردند.

رئیس اتاق اصناف مشهد: 
بخش زیادی از کارگران 

غیررسمی بیکار خواهند شد 
 رضا طلبی: رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: 
آمارهای زیادی در خصوص آسیب صنوف به 
دلیل تعطیلی و مسائل ادامه دار ناشی از کرونا 
ارائه شده به طوری که تنها در حوزه خدمات 
پیش بینی 6هزار و 800 میلیارد ریال خسارت 
در کل کشور شــده است. محمود بنانژاد در 
گفت وگو با قــدس آنالین اظهار کرد: اگرچه 
تمام ســعی ما بر این اســت که هیچ فردی 
شغل خود را از دست ندهد و کسب و کار او 
با تعطیلی مواجه نشود، اما به ناچار به دلیل 
بحران ایجاد شده بسیاری از صنوف با بحران 
روبه رو خواهند شد و حتی در حوزه کارگران 
غیر رسمی و بدون قرارداد نیز بیکاری زیادی 
رخ خواهــد داد که در این باره الزم اســت 
حمایت های ویــژه ای از آن ها صورت بگیرد.

کوتاه... کوتاه

آمار

سودجویی ویروسی در فضای مجازی

صابون ضد کرونا تقلبی از آب درآمد!
خط قرمز/ عقیل رحمانی: یک کاسب کرونایی که در فضای 
مجازی نســبت به تبلیغ و فروش صابون هایی تحت عنوان ضد 
کرونا اقدام کرده بود، شناسایی و چند صد صابون تقلبی هم از 

محل اختفای وی کشف شد.
چند روز پیش کارشناســان واحد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
که با شــیوع ویروس کرونا در جامعه برای جلوگیری از هرگونه 
سوء استفاده احتمالی سودجویان از این فضای ایجاد شده، رصد 
فضای مجازی و تبلیغات در این فضا را به صورت گسترده و دقیق 
در دستور کار خود قرار داده بودند، حین بررسی برخی آگهی های 
منتشر شده در این فضا با یک آگهی عجیب مواجه شدند. ماجرا 
این گونه بود که افرادی در اینستاگرام و... تصاویری منتشر کرده 
بودند و در آن مدعی بودند صابون ارائه شده مخصوص بیماری 
کرونا است. از سوی دیگر عامالن این اقدام با انتشار یک شماره 
تماس در همان آگهی مجازی از کاربران خواســته بودند برای 
سفارش با آن تماس بگیرند.وقتی کارشناسان با این آگهی عجیب 

مواجه شدند ابتدا از نهاد های متولی صحت این ادعا را استعالم 
گرفتند و مشــخص شد به هیچ وجه این گفته ها صحت ندارد.

در ادامه برای شناسایی محل حضور عامالن این اقدام و کشف 
صابون های تقلبی »رضا امید«، مسئول واحد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز معاونت بازرسی سازمان صمت در پوشش خریدار با آگهی 

دهنده تماس گرفت.

 صابون ضد کرونا ۲۵ هزار تومان!
این گونه بود که مشــخص شد کاســبان کرونایی هر صابون 
تقلبی مخصوص درمان کرونا را حدود 25 هزار تومان به مردم 
می فروشند. کارشناســان آدرس محل نگهداری صابون ها را در 
حوالی شهر مشهد بدست آورده و پس از هماهنگی با مقام قضایی 

به منطقه اعزام شدند.

 کشف صابون های معمولی از حاشیه شهر 
وقتی تیم اعزامی به حوالی بولوار شهید بابانظر رسید و کارشناسان 

انبار مخفی را مورد بازرسی قرار دادند، معلوم شد آن ها به صورت 
گسترده اقدام به فروش این صابون ها کرده اند. در بازرسی از محل 
حدود 200 صابونی که با ادعای درمان بیماری کرونا به فروش 

می رسید کشف و از محل جمع آوری شد.
مهدی مقدسی، کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت اســتان در این زمینه گفت: پس از کشف این صابون ها 
عامل این اقدام به مراجع مربوطه معرفی شد. این اقدام درحالی 
بود که تحقیقات ما نشان می داد متأسفانه افراد متخلف در برخی 

رسانه ها هم اقدام به معرفی خود و محصوالتشان کرده بودند.

خط قرمز

قدس خراسانقدس خراسان

 قدس/علــی محمــد زاده   بی هیچ 
مقدمه ای باید بگوییم یا اطالعات درستی به 
آقای رئیس جمهور داده نمی شود یا آنکه 
تیم کارشناسی هیئت دولت دچار اشتباه 
محاسباتی شده و تصمیمی گرفته اند که به 
اذعان اکثر متخصصان تمام رشته ها را پنبه 

می کند.
به گفته رئیس جمهور از شنبه آینده قرار 
است مشاغل کم خطر تر فعالیت خود را آغاز 
کنند و اداره های دولتی هم با ظرفیتی کمتر 
خدمت رســانی خواهند کرد، اما در مقابل 
کارشناسان و متخصصان بهداشتی معتقدند 
شرایط کنونی حداقل باید تا پایان فروردین 
ماه تداوم داشته باشــد تا شاهد بازگشت 

شرایط بحرانی نباشیم.
بر اســاس آمار اعالمی از ســوی متولیان 
بهداشتی تعداد مراجعان به مراکز بهداشتی 
تهران پس از 15 فروردین ماه ســیر نزولی 
داشته است که به معنای موج دوباره شیوع 
ویروس کرونا پس از بازگشت همان تعداد 
معدود هموطنان از سفرهای نوروزی است.

آنچه مسلم است شــرایط دیگر شهرهای 
ایران نیز مشابه تهران است و در کالنشهر 
مشهد نیز در حال حاضر روزانه حدود 200 
نفر بستری می شوند حال تصور کنید وقتی 
جابه جایی چند صدهزار نفر در دورانی که 
قرار بود همه در خانه بمانند شرایط کلی را 
تحت تأثیر قرار داده و موجی 
افزایش  از  هرچند ضعیــف 
مراجعات بــه مراکز درمانی 
را در پی داشــته اســت، از 
سرگیری فعالیت های عمومی 
وخیم تر  را  اوضاع  بی شــک 

خواهد کرد.
بیشــتر  اســاس  بر همین 
متخصصــان ایــن تصمیم 
هیئت دولت را در شــرایط 
کنونی اشــتباه می دانند به 
ســازمان  رئیس  مثال  طور 
نظام پزشکی مشهد با اشاره 
به اینکه آمارها نشان می دهد متأسفانه از 
پیک کرونا عبور نکرده ایم، می گوید: نه تنها 
باید فاصله گذاری اجتماعی ادامه پیدا کند، 
بلکه باید تشدید شود تا بتوانیم چرخه انتقال 

را متوقف نماییم.
علی بیرجندی نژاد در خصوص ازسرگیری 
برخــی فعالیت هــا در کشــور و کاهش 
محدودیت های طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
اظهــار می کند: ما نظر خــود را به صورت 

شــفاف بر ادامه فاصله گــذاری اجتماعی 
تا پایــان فروردین ماه و حتی تا اواســط 
اردیبهشــت ماه در قالب نامه ای مکتوب با 
همراهی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و 
تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت علمی 
و همچنین انجمن های علمی و تخصصی به 
رئیس جمهور ارسال و تأکید کرده بودیم که 
نه تنها باید فاصله گذاری اجتماعی ادامه پیدا 
کند، بلکه تشدید نیز بشود تا بتوانیم چرخه 

انتقال را متوقف نماییم.
وی می افزایــد: همچنــان الزم اســت به 
صورت جدی خانه نشــینی رعایت شــود، 
چراکه آمارها نیز نشان می دهد متأسفانه از 
پیک کرونا عبور نکرده ایم و درصورتی که 
فعالیت ها دوباره از ســر گرفته شود، با یک 

شیوع شدیدتر روبه رو خواهیم شد.
با این وصف به نظر می رسد رئیس جمهور 
و هیئت دولت تنها تهران را مستثنا کرده اند 
و مابقی شهرهای ایران را در یک ردیف قرار 
داده اند حال آنکه در کالنشهر 3میلیون نفری 
مشهد که بی شک با از سرگیری فعالیت ها 
حداقل یک میلیون نفر جمعیت ســیال 
هم به این تعداد اضافه خواهد شد، شرایط 
حادتری نســبت به تهران خواهیم داشت.

بی تردیــد امکانات درمانــی پایتخت به 
مراتب بیشــتر از مشهد اســت و همواره 
تفاوت فاحشی با ســایر نقاط ایران داشته 
و دارد، ولی بازهــم رئیس جمهور بر ادامه 
طرح فاصله گــذاری اجتماعی در تهران تا 
پایان فروردین تأکید دارد و گویا نسبت به 

شرایطی که می تواند بر کالنشهرهایی چون 
مشهد تحمیل شود بی تفاوت است.

آنچه مسلم اســت تعطیلی شهر و توقف 
فعالیت ها خسارت های اقتصادی بسیاری به 
دنبال دارد، اما با توجه به اجرای دوهفته ای 
این طــرح و کنــد کردن فرایند شــیوع 
بیماری، الزم اســت تا یک هفته دیگر این 
شرایط تداوم داشته باشد، چراکه در صورت 
بازگشــت جمعیت به خیابان ها بی تردید 
شاهد موجی از مراجعات به مراکز درمانی 
خواهیم بود که حتی در شــرایط کنترل 
شده حال نیز جوابگوی مراجعان نیستند 
و بی تردید در صورت شیوع دوباره بیماری 
با کمبود شدید امکانات هم روبه رو خواهیم 

شد.
نکته قابل توجه دیگــر اینکه هم اکنون و 
درحالی که فعالیت ها آغاز نشده روزانه ده ها 
پــرواز و چند ده اتوبوس و چند رام قطار از 
نقاط مختلف کشــور به مقصد مشهد در 
حال جابه جایی مسافر هستند که به طور 
قطع غربالگری جدی نیز صورت نمی گیرد 
و بی شک با اعالم خبر از سرگیری فعالیت ها 
از اول هفته آینده، شاهد افزایش ترددها به 
این شهر خواهیم بود و همچنان که رئیس 
نظام پزشکی مشهد گفته موج بعدی انتشار 
ویروس کرونا در مشهد فاجعه بار خواهد بود 
و ضروری اســت برای کنترل اوضاع طرح 
فاصله گذاری اجتماعی تــا پایان فروردین 
یا حتی برای اطمینان بیشــتر تا اواســط 

اردیبهشت ادامه پیدا کند.
با تمــام این اوصاف با نگاهــی به واکنش 
متخصصــان بهداشــتی در نقاط مختلف 
کشور به ســخنان رئیس جمهور به خوبی 
می توان به این نتیجه رسید که پایان دادن 
زود هنگام به طرح فاصله گذاری اجتماعی 
تمام زحمات هفته های گذشته کل کشور 
را به باد خواهد داد و درســت در روزهایی 
که تصور می شود چرخه انتشار این ویروس 
در حال قطع شــدن باشد، فرصتی به این 
ویروس داده می شــود تا دوباره قدرت خود 
را بازیابی نموده و تعداد زیادی از شهروندان 
را آلوده نماید، بنابراین امیدواریم در روزهای 
آینده رئیس جمهور و کارشناســان هیئت 
دولــت به توصیه متخصصــان درمانی در 
تصمیم خود تجدیدنظر نمایند و همچنان 
که اجرای طــرح فاصله گذاری در تهران را 
تا پایان فروردین ضروری می دانند با همان 
استدالل تداوم طرح )تا ابتدای اردیبهشت( 

را در کل کشور اعالم نمایند.

هشداری که خراسانی ها باید جدی تر بگیرند

موج دوم آمارهای نگران کننده کرونایی

آمارها نشان 
می دهد از پیک 
کرونا عبور نکرده ایم 
و درصورتی که 
فعالیت ها دوباره از 
سر گرفته شود، با 
یک شیوع شدیدتر 
روبه رو می شویم

بــــــــرش

حاشیه
یک هزار و 85۷ مبتال به کووید۱۹ در خراسان رضوی

قدس: دبیــر کارگروه مراقبت و درمان 
کووید 1۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: اگــر ترددهای مردم ادامه یابد تا 
کمتر از 10 روز آینده موج دوم آمارهای 
نگران کننده تر کرونایی را شاهد خواهیم 

بود.
دکتر انجیدنی در خصوص آخرین آمار 
مبتالیان به ویروس کرونا در خراســان 
رضوی از ابتدای شــیوع کووید1۹ در 
اســتان، اظهار کرد: از 30 بهمن تا 18 
فروردین، 8 هزار و 72 نفر بیمار سندرم 
حاد تنفســی، مشــکوک و یا مبتال به 
کوویــد1۹ در مراکز درمانی خراســان 
رضوی بستری شــدند که از این تعداد 
تاکنون 6 هزار و 68 نفر از مراکز درمانی 
مرخص شدند.  وی افزود: تعداد افرادی 

که در استان نمونه هایشان مثبت اعالم 
شده به هزار و 857 نفر رسیده که هزار 
و 123 مــورد آن مربوط به دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد است.دبیر کارگروه 
مراقبت و درمان کووید1۹ دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد با بیان اینکه از دو روز 
گذشته تاکنون شــاهد رعایت نکردن 
مســائل قرنطینه ای و عدم توجه مردم 
به طرح فاصله گذاری اجتماعی هستیم، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه مردم حضوری 
پررنــگ در خیابان ها دارند که بســیار 
نگران کننده بوده و هشدار می دهیم اگر 
این وضعیت ادامه یابد تا کمتر از 10 روز 
آینده موج دوم آمارهای نگران کننده تر 
کرونایی را در استان به خصوص مشهد 

شاهد خواهیم بود.

 علی پور   با شیوع کرونا تولید ماسک در خراسان رضوی نزدیک 
به 250 درصد رشد داشته است. معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب به 
خبرنگار ما گفت: در ابتدای مواجهه با ویروس کرونا کمبودهایی 
برای تأمین ملزومات بهداشتی وجود داشت که درهفته های اخیر 
و با تشکیل ستاد مقابله با کرونا و کمیته تأمین و توزیع اقالم 
اساسی مقابله با کرونا این کاستی ها رفع شده است. از برنامه هایی 
که برای تأمین ملزومات مورد نیاز تعریف شده، می توان به افزایش 
ظرفیت تولید این اقالم در استان اشاره کرد. پیش از بروز بحران 
کرونا دو واحد تولیدی با ظرفیت اسمی 80 هزار ماسک در روز 
در استان فعالیت می کردند که درعمل میزان تولید بسیار کمتر 
بود؛  با شیوع کرونا دو واحد یاد شده به افزایش ظرفیت خود 
پرداختند، به طوری که یک مجموعه در روز بیش از25 هزار 
ماسک سه الیه طبی تولید کرده و دیگری نیز تولید 50 تا 60  
هزار  عدد  را برعهده دارد. همچنین هفته گذشته و به دنبال 
مشارکت همه جانبه سازمان ها، واحد جدیدی برای تولید ماسک 
راه اندازی شد. ظرفیت تولید این مجموعه نیز حدود80 تا 100 
هزار ماسک طبی سه الیه است که با افزایش سرعت دستگاه ها 
و شیفت های فعالیت، می توان پیش بینی کرد این میزان رشد 
چشمگیری داشته باشد. البته به زودی در همین مجموعه خط 

تولید ماسک N۹5 راه اندازی می شود که ظرفیت تولید 25 هزار 
ماسک در روز را خواهد داشت. درحال حاضر افزایش حدود 250  
درصدی تولید ماسک طبی  در خراسان رضوی را شاهد هستیم. 
البته تعداد زیادی کارگاه های صنفی و صنعتی نیز به تولید ماسک 
مشغولند که مناسب فضاهای درمانی نبوده و در اختیار شهروندان 
عادی قرار می گیرد. همچنین مجوزهایی برای کارگاه هایی که به 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده اند، صادر شده است. 
می توان تخمین زد این مجموعه ها هر روز حدود یک میلیون عدد 

ماسک تولید می کنند. 
غفوری مقدم در ادامه افزود: هدف اصلی ما تأمین ماســک برای 
مراکز درمانی است از همین رو در کنار افزایش تولید واحدهای 
استانی، هفته گذشته محموله ای شامل 85 هزار ماسک N۹5 و 
280 هزار ماســک سه الیه طبی اهدایی از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت وارد اســتان شــد و در اختیار کادر درمانی قرار 
گرفت. همچنین به زودی محموله ای دیگر نیز به استان تحویل 
می شود که در بین دانشگاه های علوم پزشکی استان توزیع خواهد 
شد. در مجموع یک میلیون و770 هزار ماسک در خراسان رضوی 
تولید شده که یک میلیون و670 هزار عدد توزیع شده است و با 
افزایش روند تولید، مشکلی در تأمین این کاالها نخواهیم داشت.   
غفوری مقدم با اشــاره به اینکه ظرفیت تولید الکل در دو واحد 

درحال فعالیت نیز بیش از 80 درصد رشــد داشته، اظهار کرد: 
مجموعه ای نیز به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است؛ چنان که 
حدود 8 هزار لیتر تولید کرده که درصورت تأیید تســت نهایی 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بر ظرفیت تولیدی افزوده 
خواهد شــد. همچنین 16 واحد که پیــش ازاین به تولید مواد 
شوینده می پرداختند خط تولید خود را برای تولید مواد ضدعفونی 
تغییر داده و یا تکمیل کرده اند که با مشارکت »الکل رازی« درحال 
تولید مواد ضدعفونی کننده هستند. به این ترتیب از اوایل اسفند 
حدود 662 هزار لیتر الکل از منابع مختلف به اســتان وارد شده 
که حدود 802 هزار لیتر موادضدعفونی کننده تولید شده؛ ازاین 
میزان حدود 700 هزار لیتر به مصرف رسیده است. البته به دلیل 

تولید روزانه در این زمینه با مشکلی مواجه نیستیم. 
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی با بیان اینکه در کنار مدافعان سالمت، 
ما نیز با تأکید بر رشــد تولید تجهیزات پزشکی و درمانی برای 
مقابله با کرونا مسئول هستیم، گفت: در هفته های اخیر شاهد 
فعالیت ارزشمندی از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان استان 
بودیم. این  شرکت پیش از این روزانه پنج دستگاه ونتیالتور)تنفس 
مصنوعی( تولید می کرد که این رقم درحال حاضر به طور میانگین 

به 30دستگاه رسیده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه با فعالیت های همه جانبه در تأمین 
اقالم درمانی مورد نظر در استان به خودکفایی نسبی رسیده ایم، 
اظهار کرد: درحال حاضر در کنار صادرات برخی ملزومات به دیگر 
استان ها، صدور مواد اولیه تولید ماسک به سایر استان ها را نیز شاهدیم.

رشد 250 درصدی تولید ماسک طبی در خراسان رضوی
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خبر داد

گفت  وگو

ساخت دستگاه تنفس مصنوعی 
توسط پژوهشگران مشهدی

ایرنا: تولید انبوه دستگاه تنفس مصنوعی یا 
همان ونتیالتور توســط یکی از شرکت های 
فناور پارک علم و فناوری در روزهای فراگیری 
کرونا که با حمایت معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری محقق شد برگ زرینی دیگر 
از کارنامه توانمندی فنی و تکنولوژیکی ایران 

و خراسان رضوی را ورق زد.
 دســتگاه تنفس مصنوعــی یــا وِنتیالتور

) Medical ventilator( دستگاهی است 
که کار تنفس را بــرای بیمارانی که به  طور 
موقت یا دائم دچار مشکالت تنفسی هستند 
انجام می دهد به عبارت دیگر در ریه می دمد 
و درنــگ می کند و بازدم، خود به خود انجام 
می شود. رئیس پارک علم و فناوری خراسان 
بــا بیان اینکه روزانه 30 دســتگاه ونتیالتور 
)دستگاه تنفس مصنوعی( برای مراقبت های 
ویژه در دوران ابتال به کرونا توســط شرکت 
»احیا درمان« تولید می شود، گفت: تولید این 
شرکت در مقایســه با پیش از آغاز بحران 6 
برابر شــده اســت. رضا قنبری افزود: در 10 
سال گذشته، 3 هزار و 500 دستگاه ونتیالتور 
تولیدی این شــرکت در 460 مرکز درمانی 

کشور نصب شده است.
وی ادامه داد: مجوز تولید این دســتگاه برای 
این شــرکت تا پیش از شیوع بیماری کرونا 
تعداد پنج دســتگاه بود و با توجه به شرایط 
پیش آمده و در راستای تحقق شعار امسال 
تحت عنوان جهش تولید، ایــن تعداد را به 
30 دستگاه رسانده ایم ضمن اینکه این تعداد 
تولید دســتگاه به وزارت بهداشت که متولی 
توزیع آن در کل کشــور اســت تحویل داده 
می شــود.او در خصوص افزایش حجم تقاضا 
و افزایش تولید این دســتگاه افــزود: وزارت 
بهداشــت پیش بینی هزار دستگاه را داشته 
است و قرارداد شرکت تولیدی با آن ها تولید 
۹60 دستگاه است. برای تولید هزار دستگاه، 
48 روز زمان نیاز است و اگر وزارتخانه در این 
خصوص تقاضای بیشتری داشته باشد افزایش 

تولید مشکلی ندارد.
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