
 

پویش استغاثه در شب میالد منجی
میالد امشب همزمان با پخش زنده مراسم تولد حضرت ولی عصرf از حرم مطهر رضوی انجام می شود نیمه شعبان، شب  امشب، شب   آستــان  

منجی آخرالزمان)عج( است؛ منجی رهایی بخشی که 
سرانجام ظهور خواهد کرد و زمین را از هر چه ناپاکی 
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عنایتی در گفت وگو با قدس: وزیر بهداشت: هدیه سیدمهدی شجاعی به اهالی کتاب

w w w . q u d s o n l i n e . i r چهارشنبه 20 فروردین 1399 14 شعبان 1441 8 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره 9216   8 صفحه    1000 تومان 

مهم ترین مشکل استقالل 
بی ثباتی است

»چشم انتظاری«
به پایان رسید

پایان اردیبهشت به مرحله مهم مقابله 
با کرونا می رسیم

 ............ صفحه 4

 وزارت خارجه می تواند پیگیر محکومیت حقوق بشری آمریکا در دادگاه های بین المللی شود 

دیپلماسی در خدمت نبرد کرونایی

آیا افزایش مزد از پس تورم 
40 درصدی معیشت برمی آید؟

دستمزد کارگران 
در خطر فریز!

 سیاست   با آغاز بحران کرونا در کشورمان، تمامی وزارتخانه ها و نهادهای مسئول 
ســعی کردند تا هر یک به نوعی در حیطه وظایف کاری و اختیارات خود از ظرفیت 
و امکاناتشــان برای کاهش و مهار اثرات بحران کرونا گام بردارند. بدون شک وزارت 
خارجه یکی از نهادهای مؤثر در مبارزه با بحران کروناســت، بحرانی که تحریم های 
یکجانبه آمریکا و تبعیت دیگر کشورها موجب افزایش تبعات آن شده است. دیپلماسی 
فعال ایران می تواند با هدف خنثی کردن اثرات تحریمی آمریکا و نیز همگرایی افکار 
عمومی دنیا برای همراهی کشورمان در راستای مقابله با این بحران مؤثر افتد. از همان 

 ............ صفحه 2روزهای آغازین بروز بحران کرونا، مسئوالن وزارت خارجه از...

 اقتصاد  عصر امروز، جلســه شورای عالی کار 
بــرای تعیین حداقل مزد در ســال 99 برگزار 
می شــود و این در حالی اســت که امســال، 
تبعات شیوع ویروس کرونا شرایط ویژه ای را بر 
محاسبات کارفرمایان، دولت و کارگران به عنوان 
ســه ضلع مؤثر و تعیین کننــده مزد کارگری، 
حاکم کرده است و گفته می شود برخی مقامات 
کارگری به جلسه دعوت نشده اند! جلسه های 
شــورای عالی کار در ســال گذشته به نتیجه 

نرسید تا در سایه...

سازمان ملل اتهام زنی 
به دمشق درباره حمله به 

بیمارستان های ادلب را رد کرد

روسیاهی 
رسانه های غربی 

در قبال سوریه

فرافکنی متولیان برای 
نگهداری معتادان در 

روزهای کرونایی ادامه دارد

رها شده از کمپ ها 
سرگردان 

در خیابان ها
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 2

دکتر علی سعیدی درگفت وگو 
با قدس از اصلی ترین محرک 

جهش تولید می گوید

تولید انبوه 
بنگاه های کوچک 

 ............ صفحه 4مردمی

مقاله  روز

 معارف  آموزه مهدویت داراي مؤلفه ها و عناصري اســت  که مي توان برای تعالی 
خانواده از آن ها کمک گرفت؛ یکی از این عناصر تأثیرگذار انتظار اســت. با انتظار 
حالتی در خانواده منتِظر ایجاد می شود که به وضع موجود خود رضایت نمی دهد و 

او را در راستای اهداف بلند ظهور به حرکت و تالش وامی دارد...

نگاهی به کارکردهای انتظار در زندگی
 در آستانه میالد با سعادت منجی عالم بشریت

آینده روشن، در انتظار خانواده منتظر

 ............ صفحه 6

به تازگی خبرهایی مبنی بر افشای داده ها و اطالعات کاربران در فضای 
مجازی شــنیده می شود، خبرهایی که از امنیت پایین داده و اطالعات 
شخصی و عمومی کاربران در فضای مجازی حکایت دارد؛ واقعیت امر 
این اســت، الزم بوده در سال های گذشته، یکسری از فعالیت ها در دو 
حوزه حاکمیتی و دیپلماسی فضای مجازی انجام پذیرد که متأسفانه یا 
انجام نشده  یا به صورت ضعیف پیگیری شده است. در بحث حاکمیتی 
متولیان اصلی این امر شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و بخش دیپلماسی مربوط به وزارت امور خارجه بوده 
است که در مجموع ارکان اصلی نظام حکمرانی و حفاظت از داده را در 

فضای مجازی تشکیل می دهند.
در خصوص وضع موجود باید گفت که متأســفانه فضای مجازی مورد 
استفاده در ایران از برخی خدمات و سرویس های خارجی به خصوص در 
حوزه پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، شکل گرفته است و نهادهای 
متولی با توجه به سیاســت های کالنی که اتخــاذ کرده اند، برای این 
سرویس ها هیچ محدودیت و ممنوعیتی به منظور نظام مند و قانون مند 
شــدن آن ها قرار نداده اند، در حالی که به عنوان مثال می توانســتند با 
شــرکت های اینســتاگرام یا تلگرام وارد مذاکره شــده و تفاهم نامه و 
توافق نامه هایی داشته باشند تا بعضی امتیازات از آن ها گرفته و در مقابل، 
اجازه فعالیت آن ها را در کشــور بدهند و یا به اذعان کارشناسان فنی 
به جای سیاست استفاده از فهرست سیاه )Black List( در فیلترینگ 

از سیاست فهرست سفید )White List( استفاده نمایند.
همچنین الزم به تذکر است که ریشه اصلی ضعف کشور در حکمرانی 
فضای مجازی و حفاظت از داده های کاربران به »شبکه ملی اطالعات« 
باز می گردد که به عنوان زیرساخت ارتباط فضای مجازی کشور یکی از 
پروژه های ملی محسوب می شود. این شبکه با تعریف و الزاماتی که در 
مصوبه شــورای عالی فضای مجازی، در دی ماه سال 92، برایش شده 
است، اگر تا به امروز توسط وزارت ارتباطات پیگیری و راه اندازی می شد، 
همه این مشکالت حل شــده و امروز به آسانی شاهد افشای اطالعات 
کاربران ایرانی و یا اعمال حاکمیت بیگانگان بر حساب کاربران نبودیم 

و در نهایت مشکل حفاظت از داده ها و اطالعات خصوصی رخ نمی داد.
»شــبکه ملی اطالعات« در ســند »ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی 
اطالعات« که در ســال 95 در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده 
است، تعریف روشن و مشخصی دارد و به طور مفصل در حدود 5۰ بند، 
تعریف کاملی از این پروژه ارائه شده که وزارت ارتباطات مکلف به اجرای 
آن بوده است. اما وزارت ارتباطات و وزیر جوان تعاریف دیگری همچون 
»اینترنت ملی« و غیره از این طرح داشــته و مسیر اشتباهی را در پیش 
گرفته و اصل کار را انجام نداده اند. هر چند در سال گذشته نمایشی راه 
انداخته شد که شبکه ملی اطالعات پیشرفت 8۰ درصدی داشته است، 

اما این ها بیشتر نمایش شماتیک بوده و گزارش ایشان در شورای عالی 
به تأیید اعضا نرسید.

از طرف دیگر »دیپلماســی فضای مجازی« در کشــور ما مورد توجه و 
پیگیری قرار نگرفته اســت، در حالی که وزارت امور خارجه باید بخش 
دیپلماسی فضای مجازی را راه اندازی می کرده و پیشنهاد آن هم چندین 
مرتبه توسط کارشناسان مطرح شده، ولی پیگیری الزم انجام نشده است.

البته کشــور در یک بعد دیگر یعنی در بعد قوانیــن و مقررات در این 
حوزه نیز مشــکل دارد؛ حدود چهار ســال است کشورهای اروپایی در 
حوزه حفاظت از داده، »مقــررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا  

 Open( را تنظیــم کرده اند و به طور خاص در بانکداری باز » GDPR
 PSD1 و مناســبات مالی از ســال 2۰۰7 تاکنون اسناد )Banking
و PSD2 را تصویب نموده اند. ولی متأســفانه ما در حوزه قوانین هم، 
چنین قانون جامعی نداریم. بنابراین این چند وجه، ســبب شده است 
در حال حاضر حکمرانی کشور در فضای مجازی بسیار ضعیف باشد و 
متولیان این امر یا مانند شورای عالی فضای مجازی، به علت سیاست های 
مستقیم رئیس جمهور در شرایط رکود به سر می برند و یا مانند وزارت 
ارتباطات با نیروی جوان و سرعت باال، در مسیر اشتباه قدم برمی دارند و 
در این وضعیت شاهد این هستیم که نمی توانیم با اقداماتی همچون هک 
اطالعات کاربران، بستن صفحات جریان ساز مانند صفحات مسئوالن یا 
عاشقان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ... مقابله کنیم و به عبارتی 
دستمان به هیچ جا بند نیست و امکان اعتراض، شکایت، احقاق حقوق 

مصرف کنندگان و کاربران در مقابل بیگانگان را نداریم.
 ایــن در حالی اســت که با وجود تأکیدات مکــرر مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( به تقویت و قوی شدن در فضای مجازی و توجه جدی به 
تحوالت آینده، آن طور که باید و شاید توسط برخی مسئوالن، به این امر 
اهمیت داده نشده و درک دقیق و عمیق از فضای مجازی و دغدغه ای هم 
برای ایشان وجود نداشته است. در این مسیر اتخاذ رویکردهای افراطی 
و تفریطی مشکل را مضاعف کرده است. عده ای کامالً با رویکرد آزادی، 
خواسته یا ناخواسته موجب ولنگاری و عدم کنترل در این فضا شده اند و 
عده ای دیگر با رویکرد فیلترینگ و مسدود کردن های قهری و اعمال زور، 
موجب ایجاد ترس و وحشت و پاک کردن صورت مسئله اصلی در کشور 
شده اند. بنابراین امروز اتخاذ رویکردی خالقانه و مواجهه هوشمندانه با 

فضای مجازی الزم و ضروری است.
شــاید این مسئله مطرح شود که با وجود فیلترینگ بر خدماتی مانند 
تلگرام، در صورت استفاده از فیلترشکن ها توسط کاربران و هک شدن 
اطالعات ایشــان، مسئولیت افشــای اطالعات با حاکمیت و مسئوالن 
مربوط نبوده است و باید کاربران را بر حذر داشت. در پاسخ به این پرسش 
باید گفت که اوالً بنده در خصوص فیلترینگ و اعمال محدودیت معتقد 

هســتم فیلترینگ در زمان و وقت مناسب با توجه به شرایطی خاص 
الزم بوده، ولی به تنهایی، کافی نیســت. به عبارت دیگر نه فیلترینگ 
را کامل رد می کنم و نه موافق 1۰۰ درصدی آن هســتم. در فیلترینگ 
توجه به زمان و شــرایط و در مقابل، اتخاذ سیاست های مکمل الزم و 
ضروری اســت. یعنی فیلترینگ یک زمانی الزم است و بعد از گذشت 
آن زمان به ضرر اســت و همچنین فیلترینگ به تنهایی به هیچ وجه 
نمی تواند حکمرانی شما را تقویت کند؛ بهترین زمان فیلترینگ، زمانی 
است که یک خدمت یا محصول در حال گسترش و وارد شدن به کشور 
است، در این زمان با یک نگاه و بررسی آینده پژوهانه، اگر این خدمت و 
یا محصول در آینده موجب اختالل در حکمرانی کشور و یا تهدیدهای 
مختلف اقتصادی، سیاسی-امنیتی، فرهنگی و ... می شود، می بایست برای 
یک مقطع کوتاه، در همان ابتدای امر، فیلتر انجام شــود و در کنار آن 
عالوه بر اعمال محدودیت برای مردم با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، 
بسترهای مشابِه بسترهای خارجی در کشور ایجاد و کاربران را به استفاده 

از آن ترغیب نماییم.
ثانیاً به نظر می رسد اینکه کاربری فیلتر را دور زده و وارد این شبکه ها 
شــده اســت، بدان معنا نیست که مســئوالن و دولت اسالمی هیچ 
مسئولیتی در قبال حفاظت اطالعات وی نداشته باشند. اتفاقاً همین 
کاربر ایرانی را چه کسانی، با چه سیاست هایی به این فضاها هدایت و 
راهبری کرده اند و ایشان را ترغیب کرده اند که در این فضا تنفس کند؟ 
به عنوان مثال آیا غیر از این است که در امر پیامرسان ها مانند تلگرام، 
ابتدای امر نهادهای مســئول و متولی اعم از وزارت ارتباطات، شورای 
عالی فضای مجازی و... مجوز این کار را دادند و حتی هر شبکه و برنامه 
صدا و سیما، یک کانال تلگرامی ایجاد کرد؟! پس این امر مسئولیتی را 
سلب نمی کند، البته می توان در مقطعی کوتاه عنوان کرد که کاربران 
مقصر هستند و می خواســتند فیلترینگ را دور نزنند تا اطالعاتشان 
فاش نشــود، اما واقعیت غیر قابل انکار این است که مسئوالن باید به 
فکر فضای مجازی و خدمت رسانی و اینکه چطور می توانند حکمرانی 

نظام اسالمی را در این فضا و تحوالت پیش رو مسجل کنند، باشند.

جای خالی دیپلماسی در فضای مجازی
ضرورت حفاظت از داده در فضای مجازی

annotation@qudsonline.irدیدگاه
 محسن رضایی صدرآبادی، کارشناس اقتصاد فضای مجازی

خبرخبرخبر

 سیاست   حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی 
روز پنجشنبه، 21 فروردین 1399 مصادف با نیمه  شعبان، 
سالروز والدت باسعادت قائم آل محمد)عج( با ملت شریف 
ایران مستقیم سخن خواهند گفت. سخنرانی تلویزیونی 
رهبر انقالب ســاعت 11 صبح از شبکه های رسانه  ملی و 
 KHAMENEI.IR همچنین از پایگاه اطالع رســانی
و حساب های اینستاگرام و توییتر این پایگاه به زبان های 

مختلف و به صورت زنده پخش خواهد شد.
از سوی دیگر با موافقت رهبر معظم انقالب، احکام اعضای 
هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی)ره( برای یک دوره 
پنج ســاله دیگر تمدید شد. بر اســاس این احکام، آقایان 
حجت االســالم محسن کازرونی، سّید مرتضی بختیاری، 
ســّید پرویز فتاح، حسین انواری، حمیدرضا ترقی و خانم 
مرضیه وحید دســتجردی به عنوان اعضای هیئت امنای 

کمیته امداد امام خمینی)ره( برای یک دوره پنج ساله دیگر 
در مســئولیت خود ابقا شدند. در تاریخ 31 تیرماه 1398 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
حکمی آقای سّیدمرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد 
امام خمینی)ره( منصوب کردند. پیشتر در سال 94 رهبر 
معظم انقالب در احکامی، اعضای هیئت امنا و رئیس کمیته 

امداد یعنی مهندس پرویز فتاح را مشخص کردند.

 فارس    »محمــد جواد ظریف« وزیــر امور خارجه 
جمهوری اسالمی دیروز از »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا خواست تا تحریم های نفتی و دیگر محدودیت های 
ایران را لغو کند. ظریف در صفحه توییتر خود نوشــت: 
»ایران از نظر منابع انسانی و طبیعی، غنی است. ما نیازی 
به صدقه دادن ترامپ نداریم - کســی که مجبور است 
دستگاه تنفس مصنوعی را از منابعی که خودش تحریم 

کرده- خریداری کند«. 
وی در ادامــه افزود: »چیزی که ما از او می خواهیم، این 
اســت که به ممانعت از فروش نفت و دیگر محصوالت 
ایران، خرید نیازهایش و کسب و تولید درآمدپایان دهد«. 
با این حال  بعــد از این توییت ظریف، »مایک پامپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شــنبه   گفت که این 
کشور قصد ندارد تحریم های ایران را لغو کند. وی که در 

یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، افزود: »ایران تحت 
تحریم ها باقی خواهد ماند و تهــران باید رفتار خود را 
تغییر دهد و ملت ایران باید اهمیت این موضوع را درک 
کند که در راســتای تغییر نظام خود گام بردارد.« وزیر 
امور خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن به تالش های 
خود برای جلوگیری از پیشبرد پروژه های هسته ای ایران 

ادامه خواهد داد.

 تسنیم   کمیته امنیتی،  اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریــت بیماری کرونا در اطالعیه شــماره 5، ترتیبات 
دوازده گانه کمیته امنیتی،  اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 

مدیریت بیماری کرونا را اعالم کرد. 
این اطالعیه ضمــن قدردانی  و سپاســگزاری مجدد از 
همراهی و همکاری عموم مردم در سراسر کشور که تاکنون 
منجر به اجرای موفق مراحل مختلف مقابله با بیماری کرونا 
شــده است و با عنایت به تصمیمات چهاردهمین جلسه 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در حضور ریاست محترم 
جمهوری، به استحضار ملت شریف و عزیز ایران می رساند 
که اجرای طــرح کاهش زنجیره انتقــال بیماری کرونا 
)فاصله گذاری اجتماعی( که از روز هشتم فروردین ماه آغاز 

شد ، تا پایان فروردین ماه سال جاری ادامه دارد. 
بنابراین صرفاً افراد بومی ســاکن )مقیم( هر شــهر مجاز 

به ورود به آن شــهر بوده و ورود افراد غیرساکن، ممنوع 
است. خروج افراد غیرساکن برای رفتن به محل سکونت 
خود بالمانع است. این افراد در طول مسیر اجازه ورود به 
شهرها را ندارند و از کنارگذرها عبور خواهند کرد. مدارس 
و دانشگاه ها کماکان تعطیل اســت. پارک ها،  بوستان ها،  
تفرجگاه ها،  مراکز تفریحی،  اســتخرها و اماکن مشابه که 

محل تجمع افراد هستند، کماکان تعطیل است. 

محدودیت ها ادامه داردنیازی به صدقه دادن ترامپ نداریمرهبر معظم انقالب با ملت ایران سخن خواهند گفت
اطالعیه مهم ستاد مبارزه با کرونا کنایه توییتری ظریف به رئیس جمهور آمریکادر روز نیمه شعبان 

 ............ صفحه 6

میالد  با سعاد ت امام مهد ی f و روز جهانی مستضعفان را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم
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هشدار موسوی درباره »ویروس یکجانبه گرایی«  ایرنا: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه شنبه به مناسبت روز جهانی بهداشت، در توییتی با تأکید بر دوری از یکجانبه گرایی 
در روند مبارزه با کرونا، نوشت: روز جهانی بهداشت، روزی بهنگام برای اندیشیدن دوباره درمورد دنیای پساکروناست . وی در ادامه این توییت آورد: بحران کرونا، یک فرصت است، اگر مبارزه جهانی با کووید۱۹ 
به همبستگی و همکاری جهانی منتهی شود . موسوی در ادامه تأکید کرد: سازمان جهانی بهداشت، وظیفه هماهنگی اش را به خوبی انجام می دهد، اگرچه »ویروس یکجانبه گرایی«، اقدام های جمعی را آلوده می کند.

 سیاست/مینا افرازه   با آغاز بحران 
کرونا در کشورمان، تمامی وزارتخانه ها 
و نهادهای مســئول ســعی کردند تا هر 
یک به نوعــی در حیطه وظایف کاری و 
اختیارات خود از ظرفیت و امکاناتشــان 
برای کاهش و مهــار اثرات بحران کرونا 
گام بردارند. بدون شــک وزارت خارجه 
یکــی از نهادهــای مؤثر در مبــارزه با 
بحران کروناست، بحرانی که تحریم های 
یکجانبه آمریکا و تبعیت دیگر کشــورها 
موجب افزایش تبعات آن شــده اســت. 
دیپلماســی فعال ایران می تواند با هدف 
خنثی کردن اثرات تحریمی آمریکا و نیز 
همگرایی افکار عمومی دنیا برای همراهی 
کشورمان در راستای مقابله 

با این بحران مؤثر افتد.
از همان روزهای آغازین بروز 
بحران کرونا، مسئوالن وزارت 
خارجه از جمله محمد جواد 
ظریــف، وزیر امــور خارجه 
را  خود  اهتمام  کشــورمان 
بــرای رایزنی بــا نهادهای 
بشردوســتانه بین المللی و 
نیز دولت ها به کار گرفتند. 
این تماس ها با هدف رایزنی 
با کشورهایی همچون چین 
که درگیر بحران بودند، برای 
تبادل اطالعات و نیز تقویت 
کشــور  دو  همکاری هــای 
درباره مقابله با بحران کرونا 
صــورت گرفــت. در همین 
رابطــه، »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین 
در تمــاس با ظریف تصریــح کرد چین و 
ایران شرکای راهبردی هستند که در مواقع 
دشــوار، همواره در کنار یکدیگر ایستاده و 
از یکدیگــر پشــتیبانی کرده اند، هنگامی 
که بیماری کرونا در چیــن رخ داد، ایران 
نخستین کشوری بود که همدردی خود را 
اعالم کرد و با اقدام های واقعی خود، معنای 
دوستی واقعی و همبستگی شدید دو کشور 

و ملت را نشان داد.

 راهبرد تمرکز گرایی بر تبعات تحریم
عالوه بــر این، به نظر می رســد راهبرد 
دیگری که باید در این بین مدنظر باشد، 
جلب توجه ســازمان های بین المللی به 
تحریم های غیر قانونی و یکجانبه اســت 
که تــداوم اقدام های ضــد ایرانی دولت 
آمریکا همچون مخالفت با درخواست وام 
از صندوق بین المللی پول، تحریم حوزه 
صنعت دارویی و پزشــکی و ممنوعیت 
تبادالت بانکی نیز بر پیچیدگی شــرایط 

افزوده است. در همین راستا، وزیر خارجه 
کشــورمان نامه ای را درباره ضرورت رفع 
تحریم هــای یکجانبه آمریکا به دبیر کل 
سازمان ملل ارسال کرد که رونوشت آن 
نیز برای رؤسای سازمان های بین المللی 
و وزرای امور خارجه همه کشورها ارسال 
شــد. ظریف در توییتی در توضیح این 
نامه نوشــت: »در حالی کــه کووید-۱۹ 
در حال تحمیل خســارات گســترده و 
سنگین به ایران است، باید در نظر داشته 
باشیم که ویروس ها بین ما تمایزی قائل 
نمی شوند. ما انسان ها نیز نباید در مبارزه 

با ویروس ها تبعیض آمیز رفتار کنیم«.

 طرح دعوای حقوقی بر سر موانع 
مبارزه مؤثر با کرونا

برخی افراد نیز بــر این باورند که وزارت 
خارجه می تواند با طرح دعوا علیه دولت 
پیگیر  بین المللی،  دادگاه های  آمریکا در 

محکومیت این کشور در قبال اقدام های 
ضد حقوق بشــری باشد و آن را حتی به 
دلیل حفظ وجهــه ظاهری خود هم که 

شده مجاب به کاهش تحریم ها کند.
بر همین اساس، غالمرضا مصباحی مقدم 
در اظهارنظری درباره ممانعت آمریکا از 
ارســال دارو به ایــران و مصداق جنایت 
جنگی محسوب شدن این اقدام تصریح 
کرد: با توجه به اینکه آمریکا عضو شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد است، ایران 
می تواند این موضوع را در شورای امنیت 
مطرح کند تا کشورهای دوست که عضو 
این شــورا هستند و با ایران رابطه خوبی 

دارند، مسئله را پیگیری کنند.
وی از  دستگاه دیپلماسی خواسته است 
ممانعت آمریکا از ارسال دارو به ایران را 
در دادگاه های حقوقی دنیا پیگیری کند 
و علیه دولتمردان ایاالت متحده پرونده 

قضایی تشکیل دهد.

 جای خالی همگرایی های 
منطقه ای و بین المللی

همراهی بســیاری از دولت هــا در روند 
اعمــال تحریم های آمریــکا علیه ایران، 
گرچه به دلیل ترس از مجازات های مالی 
از سوی دولت ترامپ است، اما آنچه در 
بحبوحه کرونا به نوعی برگ برنده ایران 
و فرصت دســتگاه دیپلماسی محسوب 
می شود، این است که به دلیل همه گیری 
و دست و پنجه نرم کردن مردم سراسر 
دنیا با این بحران می توان به برجســته 
ســازی بحران کرونا و درد مشترک بین 
مردم ایران با دیگر ملت ها اشــاره کرد 
تا نوعی همسویی و همراهی بین المللی 
پیش آیــد. البته این موضــوع پیش از 
هر چیز جای خالــی برنامه ای مدون و 
راهبــردی را برای ایجاد اتحادیه های دو 
یــا چند جانبه با اهــداف و کارکردهای 
مختلف بــرای چنین روزهایی آشــکار 
می ســازد؛ موضوعی که هــادی اعلمی 
کارشــناس مســائل بین المللی نیز در 
مصاحبــه ای به آن اشــاره کرده و گفته 
اســت: مفهوم سرنوشت مشترک بشر و 
مانند درد مشترک،  گسترش  مفاهیمی 
رنج های بشــری و ضــرورت پرداختن 
به مفهوم انســانی گسترش یافته است. 
با وجــود مفهــوم مرزبنــدی در اجرا 
کســی نمی تواند نسبت به رنج انسان ها 
بی تفاوت باشد. بر این مبناست که فکر 
می کنم سیاست خارجی و اولویت وزارت 
امور خارجه باید به ســمت منافع ملی 
ملت و همه بشــریت و در ابعاد اجرایی 
به ســمت منطقه گرایی اعتمادســاز در 
داخــل و خارج و بــدون عنصر برتری و 

تفوق پیش  رود.
از ســوی دیگر، بحــران کرونا نشــان 
نهادهای مرتبط پزشــکی  داد گرچــه 
و ســالمت در شــرایط عادی می توانند 
به طور مســتقل به تبــادل اطالعات و 
همکاری ها بپردازند، اما در زمان بحران، 
وزارت خارجه با پیشگامی در این عرصه 
می تواند تسریع و تسهیل کننده ارتباطات 
و جذب همکاری ها باشد و عالوه بر آن، 
همان گونه که سید رضا قزوینی غراب از 
تحلیلگران سیاسی در تحلیل خود بیان 
با گسترش  کرده، دســتگاه دیپلماسی 
روابط با کشــورهای مختلف در بســتر 
همکاری های حوزه ســالمت و بهداشت 
و پایه ریزی آن و اجرا توســط نهادهای 
مرتبط، عالوه بر تقویت روابط دوجانبه 
بین المللی، بــر توان ایران در حوزه های 

سالمت نیز اثرگذار باشد.

وزارت خارجه می تواند پیگیر محکومیت حقوق بشری آمریکا در دادگاه های بین المللی شود

دیپلماسی در خدمت نبرد کرونایی

 با سالم. مسئوالن محترم! آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در اجرای مصوبه سال 
۹۷، )تبدیل وضعیت به پیمانی( نسبت به تبعیض اعمال شده توسط کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس با توجه به شرایط بحرانی جامعه و حذف کلیه آزمون ها، خواستار حذف 
آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان همانند سه گروه همکار هستیم با تشکر. از طرف جمعی 

از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی. 09030008109
 آقای روحانی! تنها ویروس کرونا توانست شما را از پست ریاست جمهوری به ریاست 
ســتاد بحران بکشاند، مردم امیدوارند که در این پست بمانید و ستاد بحران اقتصادی را 
بدون هیچ فاصله هدایت کنید و کرونا و زالوهای اقتصاد و سرمایه را در یک ماه با کمک 

قوه قضائیه و نیروهای مسلح و مردم نابود کنید. 09370005856
 با سالم و خسته نباشید خواهش می کنیم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خدماتی 
شــاغل در بیمارســتان ها که در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند را پیگیری کنید و 
اطالع رسانی نمایید. چشم امیدمان به شماست. اصالً حرفی از نیروهای شرکتی خدماتی 
که  با کرونا کار می کنند در بخشنامه های وزارت بهداشت نیست با تشکر. 09330009295

 ما خدا را فراموش  کرده  و مرده  پرست  شده  بودیم  و به جای  آنکه  به فکر زنده ها  باشیم 
 و جوانان  خودمان  را آموزش  دهیم  و تأمین  کنیم، که  از فرط  بیکاری  و گرسنگی  ایمانشان 
 تباه  شده، محیط  زیست  را نابود  کردیم  و بدین گونه  بالی  آسمانی  کرونا  نازل  شد تا شاید 

 به خود  بیاییم.  09150002986

فشار آمریکا بر پاشنه آشیل دولت اشرف غنی
حضور خلیل زاد، نماینده ویژه و همچنین سفیر ایاالت متحده در کابل در مراسم 
تحلیف اشرف غنی این گمان را به وجود آورد که کاخ سفید ادامه ریاست جمهوری 
اشرف غنی را بر افغانستان پذیرفته و حاضر به همکاری با وی شده است.اما تحوالت 
اخیر نشان می دهد که نه تنها مشکالت میان دو طرف رفع نشده، بلکه به تدریج در 
حال اوج گیری  دوباره است. جدای از بحث تداوم کشمکش های سیاسی بین اشرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل که آمریکایی ها اساس اعتراضات خود به دولت کابل را به آن 
نسبت می دهند، سرسختی اشرف غنی در اجرای مفاد توافق آمریکا و طالبان نیز 
دلیل عمده دیگری است که روز به روز بر فاصله میان واشنگتن و کابل می افزاید.در 
همین راستا کاخ سفید در تازه ترین اقدام خود دستور کاهش یک میلیارد دالری 
کمک ها به افغانستان را صادر کرد، اما نکته جالب و مهم این است که این کاهش 
از محل بودجه ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان انجام می گیرد. با توجه به برنامه 
کاهش حضور نیروهای خارجی در افغانســتان در سال جاری و همچنین کاهش 
حمایت و پشتیبانی هوایی و لجستیکی از نیروهای افغان در برابر طالبان که پس از 
امضای توافق واشنگتن و طالبان عمالً شاهد آن بوده ایم، این اقدام ایاالت متحده 
می تواند ضربه شدید و مهلکی بر توانایی امنیتی و جنگی نظامیان افغانستان وارد 
کند. در واقع واشنگتن با کاهش کمک ها به نیروهای افغانستان با یک تیر دو نشان را 
هدف گرفته است. در وهله نخست تضعیف موقعیت شخص اشرف غنی که در طی 
انتخابات و جنجال های آن از حمایت نیروهای نظامی کامالً بهره برد .دوم تضعیف 
روحیه ارتش و نیروهای مسلح دولتی در برابر طالبان و وادار کردن آن ها به حمایت 
هر چه بیشتر از توافق صلح با طالبان.در این شرایط اشرف غنی می کوشد تا با انجام 
برخی اقدامات از تأثیرات و پیامدهای این مســئله بکاهد. خارج کردن منابع مالی 
درآمدی همچون بودجه،گمرک و عواید مالی از کنترل وزارت دارایی و قرار دادن آن 
تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری یکی از همین اقدامات بود که البته اعتراض 
کشورهای کمک کننده و به ویژه ایاالت متحده ظاهراً وی را ناچار به عقب نشینی 
کرد.در هر حال اگر اشرف غنی نتواند راه حلی برای این چالش مهم پیدا کند، باید 
منتظر روگردانی نظامیان از وی و از آن مهم تر فروپاشی تدریجی ارتش افغانستان 
باشد، موضوعی که بیش از همه طالبان و همپیمانان جدید آن ها را خرسند می کند.

دستور روحانی به مسئوالن:
 اگر افغانستانی های ایران به کرونا مبتال شدند 

رایگان درمان شوند
سیاست: حجت االسالم حسن روحانی، رئیس 
جمهور دیروز در ارتباط ویدئو کنفرانســی با 
استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، 
ایالم، کهگیلویــه و بویراحمد و چهارمحال و 
بختیاری ضمن گفت وگو با استانداران، رؤسای 
دانشــگاه های علوم پزشــکی این استان ها و 
مسئوالن برخی مراکز درمانی و تولیدی در این 
مناطق، در جریان آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا و چگونگی مقابله با این بیماری 
و روند درمان بیماران قرار گرفت. رئیس جمهور با اشــاره به اینکه  نباید تصور شود که 
این بیماری و گسترش آن به پایان رسیده است، افزود: مردم، کسبه و کارمندانی که از 
23 فروردین سر کار می روند، باید اصول بهداشتی را با دقت وحساسیت رعایت کنند و 
مطمئناً مراقبت فردی بهترین راه برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری خواهد بود.

روحانی با تأکید بر اینکه موفقیت اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند مبتنی بر رعایت 
اصول از ســوی مردم است، خاطرنشان کرد: مسئوالن و دستگاه های ذی ربط در زمینه 
آموزش و اطالع رسانی به مردم به ویژه صدا و سیما هم باید با در نظر گرفتن برنامه های 
مناســب، اصول و نکات بهداشتی مدنظر از سوی بخش بهداشت و درمان را برای مردم 

توضیح دهند.
رئیس جمهور با اشاره به اعالم آمادگی استانداران برای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
در اســتان ها و ایجاد شرایط مناسب برای تحقق این کار، گفت: می خواهیم هم مردم از 
زندگی اجتماعی و کسب و کار خود دور نمانند و هم روندی که بخش بهداشت و درمان 

برای توقف ابتال وشیوع کرونا در کشور داشته، دچار آسیب نشود.
روحانی با اشاره به گزارش استاندار خراسان جنوبی درباره وضعیت مرزها و اینکه تبادل 
کاال در مرز مشترک با افغانستان در حال انجام است، گفت: باید در مرزها نیز پروتکل های 
بهداشــتی با دقت رعایت شــود و اگر برادران و خواهران افغانی در ایران به کرونا مبتال 
شده اند، براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درمان آنان به صورت رایگان انجام شود؛ 

چرا که ما و همسایگانمان به هم پیوسته ایم و باید در این شرایط یکدیگر را یاری کنیم.

هشدار سخنگوی قوه قضائیه درباره شیطنت ها
دیدگاه سران قوا تفاوتی ندارد

 بیســت و سومین نشســت خبری  
سخنگوی قوه قضائیه به صورت پخش 
تلویزیونی انجام شد. به دلیل پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، این سومین جلسه خبری سخنگوی 
قوه قضائیه است که بدون حضور رسانه ها برگزار 
می شود. غالمحسین اسماعیلی در این جلسه در 
پاسخ به پرسشــی درخصوص محدودیت ایجاد 
شده به واسطه شــیوع کرونا و ادامه دادرسی ها 
گفت: دیروز در جلســه شورای عالی قوه قضائیه 
دستورعمل رسیدگی قضایی را تا پایان دوره کرونا 
اعالم کرده و نتایج در جلسه معاون اول نهایی و 
فردا جلسه مشــترک با رؤسای دادگستری ها و 
مســئوالن تشکیل و نحوه دادرســی در شرایط 
موجود تدوین می شــود. وی افزود: هم سالمت 
همکاران و مراجعان و با فاصله گذاری، نوبت دهی 
الکترونیک و ســامانه ها به گونه ای باید باشد که 

سالمت به خطر نیفتد. 
اســماعیلی گفت: دادرســی منطبق اســت با 
سیاست های ســتاد ملی مقابله با کرونا که قوه 
قضائیه هم عضو این ســتاد است در سطح ملی 
و اســتانی و از مصوبات حمایت کرده و آن ها را 
اجرایی می کنــد. چرخ اقتصاد باید بچرخد، ولی 
سالمت به خطر نیفتد و این ها قابل جمع است. 
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بین دیدگاه های 
سران قوا فاصله  و تفاوتی نیست و توصیه می کنیم 
برخی شــیاطین با گزیده کردن برخی جمالت 

سعی در القای تضاد میان مدیران نداشته باشند.

 کاش به جای اصناف 
ادارات تهران تعطیل می شد

سیاست: علی اعطا، عضو شورای اسالمی شهر 
تهران در دویست و هفتمین جلسه علنی شورای 
شهر تهران گفت: به نظر می رسد به جای اینکه 
درباره تعطیلی اصناف حرف بزنیم بهتر بود ادارات 
تعطیل بشــوند. وقتی اصناف تعطیل می شوند 
عمده مشکالت ایجاد می شود و چرخ اقتصادی 
هم نمی چرخد و سؤال اصلی ما این است که چرا 
درباره تعطیلی ادارات پافشــاری نداریم.موضوع 
دیگر بحث سلسله مراتب در حوزه تصمیم گیری 
است برای مثال قرار بود تصمیمات ستاد استانی 
با نظارت دادســتانی و ضمانــت اجرای نظارت 
دادستانی اجرا شود، در حالی که ما می بینیم این 

موضوع خیلی جدی گرفته نمی شود.

دریادار سیاری خبر داد
 طرح رژه خدمت جایگزین 

رژه 29 فروردین می شود
سیاست: دریادار حبیب اهلل سیاری، رئیس ستاد 
و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گفت: در سال جاری شرایط متفاوت شده 
است و با توجه به بیماری کرونا و مصوبات ابالغی 
از ســوی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، بنابر 
تدبیر فرماندهی کل ارتش و هماهنگی با ستادکل 
نیروهای مسلح، برای کمک به بحث پیشگیری 
از بیماری، ارتش جمهوری اسالمی ایران طرحی 
را به عنوان جایگزین مراســم رژه گرامیداشــت 
2۹ فروردین روز ارتش جمهوری اســالمی ایران 
پیش بینی و تصویب کرده اســت. رئیس ستاد 
ارتش با بیان اینکه در سال ۱3۹۹ طرح جایگزین 
رژه را اجــرا خواهیم کرد، گفــت: این طرح رژه 
خدمت با شــعار مدافعان وطن- یاوران سالمت 

است که در سطح کشور اجرا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور:
 شرکت های دانش بنیان 
 به درخواست های دولت 

در کمترین زمان پاسخ داده اند

سیاست: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهــور پس از بازدید از خط تولید ماســک در 
شهرک صنعتی نصیرآباد رباط کریم ضمن اعالم 
قدردانی دولــت از موافقت رهبر معظم انقالب با 
درخواست دولت برای برداشت یک میلیارد یورو 
از صندوق توســعه ملی برای تأمین هزینه های 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جبران 
آسیب های وارده از کرونا گفت: مقام معظم رهبری 
در موافقت خود با ایــن موضوع بر دو نکته مهم 
تأکید کردند. نخست تولید داخلی و دوم استفاده 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان. شرکت های 
دانش بنیــان در مقطع کنونــی در زمینه تولید 
تجهیزات پزشکی اقدام های مناسبی انجام داده اند.

وی گفت: در این ایام هر درخواستی که دولت از 
ایشــان داشت، در کوتاه ترین زمان پاسخ مثبت 
داده اند. قطعاً موافقت با پرداخت یک میلیارد دالر 
از صندوق توسعه ملی می تواند به بخش بهداشت 
و درمان کشور کمک کند تا پیامدهای منفی این 

دوران کاسته شود. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

برخی افراد نیز 
بر این باورند که 
وزارت خارجه 
می تواند با 
طرح دعوا علیه 
دولت آمریکا 
در دادگاه های 
بین المللی، پیگیر 
محکومیت این 
کشور در قبال 
اقدام های ضد 
حقوق بشری باشد

بــــــــرش

 بین الملل/ مهدی خالدی  کمیته تحقیقاتی 
سازمان ملل که به بررسی موارد ویژه از جمله 
حمله به تأسیســات غیرنظامی در ســوریه 
می پردازد، در گزارشــی اعالم کرد شــواهد و 
مدارک کافی در زمینه دســت داشتن دولت 
دمشــق در حمله به بیمارســتان های تحت 
حمایت سازمان ملل در ادلب پیدا نکرده است. 
در این گزارش با اشــاره به هدف قرار گرفتن 
بیمارستانی در »کفر نابل« آمده است؛ با توجه 
به اطالعات موجود، این کمیته به این نتیجه 
رسیده که ممکن اســت این حمالت توسط 
هر طرفی صورت گرفته باشــد. از طرفی این 
کمیسیون درباره حمله به یک کمپ پناهجویان 
نیز گفته است با احتمال خیلی باال این اقدام 
توسط گروه های تروریستی انجام شده است. 
این کمیته تحقیقاتی گزارش خود را به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل ارائه کرده است 
تا برای توصیه بــه نهادهای هماهنگ کننده 
بشردوستانه سازمان ملل در ارتباط با سوریه 
مورد مالحظه قرار بگیرد. در ماه جوالی 2۰۱۹، 
دبیرکل سازمان ملل کمیته ای را برای بررسی 
حمالت انجام شــده به تأسیسات زیرساختی 

غیرنظامی در ادلب سوریه تشکیل داد.
رســانه های غربی در راستای موج رسانه ای 
علیه دمشق و متحدانش حمله به یک مرکز 
درمانی و یک نانوایی در حومه ادلب در تاریخ 
3۰ ژانویه را به دمشــق و مسکو نسبت داده 
بودند که به شدت این مسئله از سوی روسیه 
رد و کرملیــن این گزارش ها را تحریک اذهان 
عمومی علیه اقدامات در مبارزه با تروریست ها  
عنوان کرد. ارتش ســوریه دو ماه پیش و پس 
از آنکه تروریست ها بار ها آتش بس اعالم شده 
در ادلب را نقض کردند، عملیات نظامی را آغاز 
و مناطق گســترده ای از جنوب شرق ادلب و 

اطراف حلب را از چنگ تروریست ها آزاد کرد.

 گزارش سازمان ملل
 تنها بخشی از واقعیت هاست

امــا یــک کارشــناس مســائل منطقه در 
گفت وگو با قدس، گزارش منتشر شده اخیر 
را پیروزی دیگری در مســیر مبارزه دمشق 
با تروریســت ها پس از اعالم آمادگی چند 

کشور برای بازگشایی سفارتشان در دمشق 
طی چند ماه گذشــته و همچنین احتمال 
بازگشت ســوریه به اتحادیه عرب دانسته و 
گفــت: از آنجا که بخــش بزرگی از بودجه 
نهادهای بین المللی از ســوی کشــورهای 
غربی تأمین می شود، معموالً این سازمان ها 
به ابزاری در دســت این کشورها و تأمین 
منافع آن ها به ویژه ایــاالت متحده تبدیل 
شده اند. حســن عابدینی ادامه داد: با این 
وجــود هر از چندگاهی ایــن نهادها تحت 
تأثیر افکار عمومی و یا شواهد غیرقابل انکار 
مجبور می شــوند بخشــی از واقعیت ها را 
منتشر کنند. این گزارش هم نشان دهنده 
بخشی از واقعیت است نه همه آن. واقعیت 
تمام این است که حمله به بیمارستان های 
تحت نظارت ســازمان ملل و دیگر اقدامات 
مشابه تنها از دست تروریست های تکفیری 
دســت پرورده غرب بر می آیــد و در این 
نکته تردیــدی وجود ندارد. با این وجود ما 
همچنان در گزارش اخیر کمیته تحقیقات 
سازمان ملل شــاهد استفاده از جمالت دو 
پهلو هستیم که این نشان دهنده آن است 
که غرب همچنان می خواهد همه واقعیت ها 

را نگفته و به موش دوانی خود ادامه دهد. 

 آیا غرب حاضر به عذرخواهی 
از سوریه و عراق است؟

عابدینی با بیان اینکه گروه های تروریستی 
- تکفیری در غوطه شــرقی دمشق و دوما 
پیش از این چندین بار از ســالح شیمیایی 
اســتفاده کرده و گروه معروف کاله سفیدها 
با پوشــش ســازمان ملل تالش داشته اند 
با تهیه فیلم ســاختگی دولت سوریه را در 
این موضوع مقصر جلــوه دهند، گفت: این 
اقدامات همگی ســناریوهای طراحی شده 
برای تخریب دمشــق بــود، اما هنگامی که 
ارتش ســوریه غوطه شــرقی و دوما را آزاد 
کرد، همگان به چشــم خود ساختگی بودن 
این ادعا و دست داشــتن کاله سفیدها در 
این نمایش ســاختگی را شاهد بودند. اما آیا 
ایاالت متحده و برخــی دیگر از دول غربی 
که به این بهانه واهی به چند منطقه سوریه 
حمله نظامی کردند، پس از آنکه به حقیقت 
پی بردند، از مردم این کشور و جامعه جهانی 
عذرخواهــی کردند؟ آیا غــرب که با ادعای 
تالش صدام حســین رئیس جمهور معدوم 
عراق برای دستیابی به تسلیحات غیرمتعارف 
و با سناریوی مشــابه سال 2۰۰3 تهاجمی 
سنگین به این کشور را آغاز و میلیون ها نفر 

را آواره و عراق را دچار مصیبت مضاعف کرد، 
از مردم این کشور عذرخواهی کرد؟ مسلماً 
جواب این ســؤال و سؤاالت مشابه نه است؛ 
چراکه اصوالً برای جهان سرمایه داری غرب 
هدف وســیله را توجیه می کند و برای آن ها 
اصاًل مهم نیست در مسیر دستیابی به اهداف 
شومشان چه مقدار انسان کشته و چه مقدار 
سرمایه جهان اسالم هدر داده و نابود شود. 

این کارشــناس مســائل منطقــه در پایان 
تصریح کرد: آمریکا و همپیمانان منطقه اش، 
شــامل ارتجاع عرب و رژیم صهیونیســتی 
تالش دارند تا فضاســازی علیه دولت های 
مستقل از جمله ســوریه را بر مبنای دروغ 
تدارک ببیننــد، اما واقعیت آن اســت که 
عملیات روانی مانند کف روی آب است. پس 
هنگامی که گرد و غبار فرو نشسته و واقعیت 
قابل دیدن باشــد، بی تردید حقیقت نمایان 
شده و دســت آن ها رو می شود. بنابراین در 
زمینه فضاسازی علیه دولت سوریه در طول 
نه سال گذشته از بحران این کشور، ما شاهد 
تجربه تالش غرب برای بسیج افکار عمومی 
علیه دولت این کشور هستیم که تاکنون راه 
به جایی نبــرده و این توطئه ها یکی پس از 

دیگری خنثی شده است.

خبر

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

خبر

گزارش

سازمان ملل اتهام زنی به دمشق درباره حمله به بیمارستان های ادلب را رد کرد

روسیاهی رسانه های غربی در قبال سوریه

 چهارشنبه 20 فروردین ۱3۹۹ ۱4 شعبان ۱44۱ 8 آوریل 2020  سال سی و سوم  شماره ۹2۱6

حاشیه
 درخواست 60 انجمن اسپانیایی 

برای تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران
سیاست: حدود ۶۰ انجمن اجتماعی و 
جمعی در اسپانیا روز دوشنبه خواستار 
تعلیق تحریم های ونزوئال، کوبا، ایران و 
فلسطین شدند تا کشــورهای نامبرده 
بتواننــد با دسترســی بــه تجهیزات 
پزشــکی ضروری، به خوبی با ویروس 
مقابله کنند.  ناشــناخته »کووید-۱۹« 
بنا به گزارش پایگاه خبری »تله ســور«، 
انجمن های اجتماعی و سیاسی اسپانیا 
با صــدور بیانیه ای تأکیــد کردند که 
تحریم های یکجانبه آمریکا بسیاری از 
ســازمان های بین المللی را از ارائه مواد 
غذایــی و دارویی به کشــورهای تحت 

انجمن های سیاسی  بازمی دارد.  تحریم 
و اجتماعی اسپانیا درخواست خود برای 
تعلیق تحریم های یکجانبه از کشورهای 
ایــران، کوبا، ونزوئال و فلســطین را به 
»میشل باشله« کمیسر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل، ریاست جمهوری و معاونت 
ریاست جمهوری اسپانیا و سفارتخانه های 
مربوط ارسال کردند. مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار ویدئو 
کنفرانســی با وزرای دفاع 2۷ کشــور 
عضــو اتحادیه اروپا خواســتار معافیت 
بشردوستانه تحریم های کوبا، ایران، کره 

شمالی، سوریه و ونزوئال شد.

یادداشت کوتاه

اخبار کوتاه بین الملل

عراق پایگاه ابوغریب را تحویل گرفت
آمریکایی ها به دنبال تمرکز در عین االسد و الحریر

روســیاالیوم: ائتالف بین المللی در عراق از پایگاه نظامی »ابوغریب« در شمال بغداد 
عقب نشینی کرد و آن را به نیروهای عراقی تحویل داد. به این ترتیب پایگاه ابوغریب 
ششمین پایگاه نظامی عراق است که نیروهای ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا آن را 
ترک می کنند. طی ماه گذشته نیروهای عراقی به شکل رسمی پایگاه نظامی »القائم« در 

مرز این کشور با سوریه را از نیروهای ائتالف آمریکایی تحویل گرفتند.
همچنین نیروهای آمریکایی در مارس گذشته عقب نشینی نظامیان خود از پایگاه هوایی 

»القیاره« در جنوب موصل و تحویل آن به نیروهای عراقی را اعالم کردند.
این در حالی اســت که یک عضو کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تأکید کرد 
عقب نشینی نظامیان آمریکایی از پایگاه هایشان طرح جدیدی برای بازآرایی نیروها و 
منحصــر کردن حضور آن ها در پایگاه های عین االســد و الحریر و مجهز کردن آن به 
موشک های پاتریوت است. سعران االعاجیبی تصریح کرد آمریکایی ها هیچ تصمیمی 

برای خروج از عراق ندارند و ادعای عقب نشینی تدریجی آن ها دروغی بزرگ است.

گروه های شیعی بر سر گزینه نخست وزیری عراق توافق کردند
»الکاظمی« به جای »الزرفی«

المیادین: به نظر می رســد ســرانجام 
گروه هــای شــیعی در عــراق بر ســر 
معرفی یک نامزد نخســت وزیری با هم 
توافــق کرده اند و برهــم صالح اکنون 
دیگــر خیالــش از رأی آوردن گزینه 
نخســت وزیری اش راحت است.  طبق 
یک قانون نانوشــته، همواره در عراق، 
نخســت وزیر از شیعیان، رئیس مجلس از اهل سنت و رئیس جمهور از کردها 
انتخاب می شــود. به همین منظور این گروه های شــیعی هستند که در هر 
دوره باید نامزد نخســت وزیری را معلوم کنند. اما این اتفاق در عراق تاکنون 
نیفتاده اســت. پیش از الکاظمی، برهم صالح عدنان الزرفی را به عنوان گزینه 

نخست وزیری به مجلس معرفی کرده بود.



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

قرائت همزمان دعای سالمتی امام زمان)عج( توسط 25هزار قرآن آموز مهدالرضا)ع( آستان: همزمان با سالروز میالد منجی عالم بشریت حضرت مهدی)عج( 25هزار قرآن آموز مهدالرضا)ع( ساعت 
9 صبح دعای سالمتی امام زمان)عج( را قرائت خواهند کرد. قرآن آموزان می توانند از لحظه قرائت دعای سالمتی امام زمان)عج( تصویر ضبط کرده و تا عصر 21 فروردین ماه با هشتگ »#من_مهدالرضائی_ام « کلیپ 

خود را در فضای مجازی منتشر کنند. مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی به 12 کلیپ برگزیده قرآن آموزان شرکت کننده در این پویش هدایای ویژه ای اهدا خواهد کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حجتاالسالموالمسلمینسیدحسنوحدتیشبیری:
امید به رحمت الهی اولین شرط مقابله با بیماری هاست

آستان: رئیــس دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی گفت: امید داشــتن به رحمت 
الهی اولین شرط مقابله با بیماری هاست.

سیدحسن  والمسلمین  حجت االسالم 
وحدتی شبیری  با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا و اهمیت دعا و توســل به درگاه 
خداوند برای رفع این مشکل، بیان کرد: 

دعا و ارتباط با خدا روحیه امید و نشاط را به افراد جامعه هدیه می کند.
وی ابراز کرد: دعا کردن و خواستن از خدا یکی از آموزه های دین مبین اسالم برای 
انسان هاست. در روایات اسالمی از ما خواسته شده که در همه حال خدا را به یاد 

داشته باشیم و هرگز او را فراموش نکنیم.
این کارشناس مذهبی افزود: به گفته پزشکان اولین و مهم ترین شرط برای بهبود 
بیمار این اســت که امیدوار باشد و برای سالمتی خود دعا کند. کسی که به هر 
دلیلی گرفتار بیماری و رنج می شود باید با توکل بر خدا امید به بهبودی داشته 

باشد.
رئیس دانشــگاه علوم اسالمی رضوی اضافه کرد: خدایی که ما را امر به دعا کرده 
خود نیز اجابت آن را تضمین کرده است و اگر دعای انسان به هر دلیلی در این 
دنیا مســتجاب نشود، فضیلت، اجر و پاداشــی که در قبال ارتباط با خدا در روز 
قیامت به فرد دعاکننده داده می شــود ارزش این را دارد که انســان حتی برای 

کوچک ترین خواسته های خود نیز دست به دعا بردارد.
حجت االســالم والمسلمین وحدتی شــبیری در ادامه به فضیلت دعا به درگاه 
خداوند اشــاره و بیان کرد: کسانی که با خدا ارتباط دارند از آرامش خاصی در 
زندگی برخوردار هستند، بنابراین انســان در هیچ شرایطی نباید از دعا کردن 
و طلب حاجت از خداوند خســته شــود و همیشه باید به لطف و رحمت الهی 

امیدوار باشد.
وی یادآور شد: یکی از خاصیت های دعا این است که قضای حتمی و مقدر الهی 
را برمی گرداند، چه بسا خداوند مشــکالتی را برای بنده خود مقدر کرده باشد، 
ولی این مشــکالت و قضای الهی به واســطه دعا و تضرع بنده به درگاه خداوند 

برگردانده می شود.

بههمتمرکزقرآنکریمآستانقدسرضویآغازشد
فراخوان ایده های کاربردی برای ماه مبارک رمضان

 آســتان: مرکز قرآن کریم آســتان 
قدس رضوی با هدف افزایش بهره وری از 
برکات ماه مبارک رمضان برای استفاده 
از ایده های کاربردی در این ماه ارزشمند 
از همه عالقه مندان دعوت به همکاری 

کرده است.
به گزارش آستان نیوز، ماه مبارک رمضان 

فرصتی اســت تا بیشتر با قرآن کریم مأنوس و از مفاهیم و آموزه های این کتاب 
آسمانی بهره مند شویم. از این  رو مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی در نظر دارد 
از بهترین ایده های قرآنی با توجه به شیوع بیماری در جامعه و تأکید بر در خانه 

ماندن در این ایام استفاده کند.
محورهــای این فراخوان، قرآن و کودک، مفاهیم قرآنی، قرآن و خانواده، قرآن و 

هنر، بازی با محوریت قرآن در منزل و تقلیدی خوانی و فرازخوانی است.
عالقه منــدان برای شــرکت در این فراخــوان می توانند براســاس محورهای 
ذکر شــده، ایده های کاربردی خود را که قابلیت اجرای رســانه ای و اســتفاده 
 در بســتر فضای مجــازی دارد، تــا جمعــه ۲۲ فروردیــن از طریــق ایمیل

mquranrazavi@gmail.com و کانال مرکز قرآن کریم در پیام رســان گپ به 
آدرس https://gap.im/m_quran_aqr ارسال نمایند.

گفتنی است، به سه ایده کاربردی برتر هدیه نقدی 10میلیون ریالی از سوی مرکز 
قرآن کریم آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.

مدیرمرکزجامعمشاورهآستانقدسرضویخبرداد
 خدمت رسانی کارگروه »بهداشت روان در گذر از 

کرونا « تا عبور کامل از بحران
آستان: مدیر مرکز جامع مشاوره، رشد 
و توانمندسازی آســتان قدس رضوی 
از خدمت رســانی این مرکــز در قالب 
کارگروه تخصصی »بهداشــت روان در 
گــذر از کرونا« به مــردم تا پایان عبور 

کامل این بحران خبر داد.
سیدمحســن اصغری نکاح گفت: مرکز 

جامع مشاوره آستان قدس رضوی  از همان روزهای آغازین خبرساز شدن ویروس 
کرونا و آغاز عملیات بهداشتی در زمینه پیشگیری از شیوع این ویروس، اقدام های 
گســترده ای در  ایجاد بهداشــت روانی در خانواده ها کرده که نمونه آن تشکیل 

کارگروه »بهداشت روان در گذر از کرونا« است.  
وی تصریح کرد: در این کارگروه برخی از استادان  دانشگاه و تعدادی از مشاوران 
مجرب ابتدا در جلســه حضوری با رعایت مســائل بهداشتی و سپس در قالب 
فضای مجازی با رصد کردن مسائل، مشکالت و چالش های موجود و آینده جامعه 
از نظر بهداشت روانی و با ترسیم شبکه مسائل، به تولید محتوای مناسب در این 

زمینه پرداختند.
اصغری نکاح افزود: اعضای این کارگروه با تولید و انتشار راهبردهای روان شناسی 
در زمینــه مبارزه با کرونا در قالب عکس نوشــت، فایل های صوتی و کلیپ های 
تصویری کوتاه، پیام های بهداشت روان مربوط به خانواده و جامعه را به مخاطبان 

ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی از کلیپ ها و عکس نوشت  های تولید 
شده توســط این کارگروه در صفحات آســتان قدس رضوی در فضای مجازی 
منتشر شده، اظهار کرد: این کلیپ ها با موضوعاتی همچون: شیوع مجازی کرونا 
را مدیریت کنیم، راه های مقابله با کرونا ویژه مادران، هیجانات هم واگیر دارند و 

باید آرامش را به هم هدیه دهیم و ... تولید شده اند.
وی عنوان کرد: در این کارگروه استادان مجرب و برجسته روان شناسی و مشاوره 
از جمله دکتر غالمعلی افروز؛ رئیس فدراسیون آسیایی انجمن روان درمانی، دکتر 
محمد حاتمی؛ رئیس ســازمان روان شناسی و مشاوره کشور و دانشیار دانشگاه 
خوارزمی، زهرا حســین زاده ملکی؛ مدرس دانشــگاه امام رضا)ع( و پژوهشــگر 

پسادکترای اختالالت روانی روان تنی و ... همکاری دارند.
مدیر مرکز جامع مشــاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی یادآور شد: 
فعالیت این کارگروه تا بازگشت جامعه به حالت عادی و عبور از بحران کرونا در 

کشور، ادامه خواهد داشت.

 توزیع  یک هزار و 500 پرس غذای متبرک 
در چهار شهرستان خراسان رضوی

آستان: طرح توزیع غذای متبرک حضرت رضا)ع( با نام »نسیم مهر رضوی« پس 
از اجرا در تعدادی از بیمارستان های درگیر کرونا و مناطق حاشیه ای شهرستان های 
خراسان رضوی، روز گذشته در چهار شهر دیگر به مرحله اجرا درآمد. امین بهنام، 
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در اســتان خراســان رضوی گفت: 
روز گذشــته با حضور خادمیاران رضوی، حمایت مسئوالن منطقه ای و نظارت 
کادردرمانی بیمارستان های تحت پوشش طرح »نسیم مهررضوی«، غذای متبرک 

حضرت رضا)ع( در چهار شهرستان  خراسان رضوی توزیع شد.
وی افــزود: یک هزار و500 پرس غذای گرم در بیمارســتان های دارای بیماران 
مبتال به کووید19 در شهرســتان های خواف و تایبــاد و نیز میان خانواده های 
نیازمند شهرســتان های زاوه و رشتخوار توزیع شد. گفتنی است، از آغاز بحران 
شیوع بیماری در استان خراســان رضوی، در کنار چند استان دیگر کشورمان، 
برنامه توزیع غذای متبرک حضرت رضا)ع( بین روســتاها، نیازمندان، بیماران 
و کادردرمانی بیمارســتان های درگیر کرونای شهرستان های خراسان رضوی با 

همکاری بخش های مختلف آستان قدس رضوی در حال اجراست.

نیمه شعبان،  شب  امشب،  قدس    
آخرالزمان)عج(  منجی  میالد  شب 
سرانجام  که  رهایی بخشی  منجی  است؛ 
از هر چه  ظهور خواهد کرد و زمین را 
ناپاکی  است، پاکیزه خواهد کرد و آنگاه 
برپا  را  ایمان  و  عدل  جهانی  حکومت 

خواهد داشت. 
گرامیداشــت میالد منجی، گرامیداشت 
حق و حقیقت و عدل و ایمان اســت و 
هم از این روســت که آزادگان جهان در 
این شب دست دعا به درگاه باری تعالی 
برمی دارند تا با ظهور منجی، آن ها را از 

مصایب و سختی دنیا برهاند. 
از همین روست که  مراسم احیا از جمله 
آیین هایی اســت که در این شب روایت 
شــده و چه بهتر که این احیا و استغاثه 
با توســل به ائمه معصومین)ع( و زیارت 

بارگاه منورشان باشد.
امســال به جبــر بیماری کرونــا، برای 
مدتی کوتــاه از زیــارت بــارگاه منور 
حضرت رضــا)ع( محــروم مانده ایم، اما 
زیــارت حقیقــی معطل هیــچ مانعی 
نخواهد ماند. زیارت حقیقی، توجه قلبی 

به ســاحت قدس حضــرات معصومین 
است و هیچ ویروسی نمی تواند مانع این 
ارتباط شود. »پویش جهانی استغاثه به 
زیارت  صاحب الزمان)عجل اهلل(«  محضر 
از راه دور است؛ چه زیارت امامی که در 
جوار انوار قدسی او، متنعم هستیم و چه 
امــام حی و حاضری کــه انوار عنایت و 

هدایتش، روشنی بخش جهان ماست. 
این پویش سراســری با همکاری آستان 
قدس رضوی، مســجد مقدس جمکران، 
شــورای  اســالمی،  تبلیغات  ســازمان 
سیاست گذاری ائمه جمعه، سازمان اوقاف 
و امور خیریه، هیئت  رزمندگان، شورای 
هماهنگــی تبلیغات و دیگــر نهادهای 
تبلیغی و مذهبی تدارک دیده شده است. 
این پویش شــامل زمزمه همگانی دعای 
فرِج حضرت مهدی موعــود )عجل اهلل( 
به اُمیــد رهایی از ویروس کرونا همزمان 
بــا پخش زنده مراســم میــالد حضرت 
صاحب الزمان)عج( از حرم مطهر رضوی 
و مسجد مقدس جمکران در ساعت ۲1 

چهارشنبه شب است. 
نیمه شــعبان امســال رنگ و بویش با 

دارد؛  تفاوت  همه ســال های گذشــته 
امســال همه مــردِم دنیا بیشــتر از هر 
زمان دیگری ضرورت ظهور منجی عالم 
بشــریت را درک می کنند، پس بیایید 
با پیوســتن به »پویش جهانی استغاثه 
به محضــر صاحب الزمان)عجل اهلل(« به 
اربابمان نشــان دهیم کــه در روزهای 
ســخت  تنها اُمیدمان اوست و با وجود 
همــه محدودیت های ایــن روزها، از او 

غافل نیستیم.

پخش برنامه های شب نیمه شعبان 
بارگاه منور رضوی از رسانه ملی 

با مشارکت مؤسســه رسانه های صوتی 
و تصویری آســتان قدس رضوی و رسانه 
ملی، برنامه های شــب نیمه شــعبان از 
شــبکه های مختلف ســیما روی آنتن 

می رود.
به گزارش خبرنگار مــا، برنامه های روز 
چهارشــنبه ۲0 فروردین مــاه مقارن با 
شب نیمه شعبان با برنامه اذانگاهی آغاز 

و با احیاء این شب پایان می یابد.
برنامه اذانگاهی »نورالهدی« از ســاعت  

18:30 تا ۲0 از سیمای خراسان رضوی 
روی آنتن می رود و شــبکه افق با دعای 
از ساعت 19:45  هفتم صحیفه سجادیه 
تا ۲0 و زیارت آل یاسین از ساعت ۲0 تا 
۲0:15  میهمــان منازل مخاطبان خود 

خواهد بود.
»حریــم امــن« عنــوان 
ویژه برنامه ای اســت که از 
ســاعت ۲0:15 تا ۲1:30 
از شبکه قرآن سیما پخش 

می شود.
از جملــه  فــرج  دعــای 
این  در  که  است  ادعیه ای 
شــب به صورت همزمان 
تا ۲1  از ســاعت ۲0:55 
سه سیما،  شــبکه های  از 
قرآن  شــبکه  افق،  شبکه 
خراسان رضوی  سیمای  و 

روی آنتن می رود.
مراسم احیاء شب نیمه شعبان از ساعت 
30دقیقه بامداد از شبکه های دو سیما و 
سیمای خراسان رضوی آغاز می شود و تا 

۲ بامداد ادامه خواهد داشت.

عکس ها : محمد جواد مشهدی/ عکس رضوی
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گذریبرنقشوقفونذردرحوزه
بهداشتودرمانآستانقدسرضوی

خدمت بی منت واقفان به 
دردمندان سرای دوست

ویروس  آرزو مستأجرحقیقی:  آستان- 
کرونا مردم بســیاری از کشورها را غافلگیر 
کرده و بحرانی جهانی رقم زده است. بیماری 
واگیرداری که انگار پیر و جوان نمی شناسد. 
در این روزهای سخت، جامعه پزشکی کشور 
در خط مقدم مقابله با این ویروس هستند 
و بــا تمام توان و صبوری همیشگی شــان 
به هموطنــان بیمار خود خدمات رســانی 

می کنند.
در این بین کم نیســت تعداد افرادی که نه 
پزشک هستند و نه پرستار، اما برای مقابله با 
این ویروس و پیشگیری از شیوع بیماری در 
حال تالش و مبارزه هستند. این خیراندیشان 
خوب راه مهربانی را می شناســند و با انجام 
معابر  ضدعفونی کردن  همچون  اقدام هایی 
شــهری تــا تولید ماســک، در خــارج از 
بیمارســتان ها و مراکز درمانــی، یار و یاور 
مدافعان سالمت هستند. در این مجال، دفتر 
تاریخ آســتان قدس رضوی را ورق زده و با  
اهمیت و نقش وقف و نذر در حوزه بهداشت 

و درمان بیشتر آشنا می شویم.

 ارائه خدمات شبانه روزی درمانی
گروهــی از واقفان صحن و ســرای رضوی 
تمامی یا بخشــی از درآمد موقوفاتشــان 
را بــه ســرفصل موقوفاتی »دارالشــفا و 
بیمارستان های وابسته« اختصاص دادند. از 
عواید این موقوفات فعالیت های ارزشمندی 
همچون احــداث بیمارســتان و درمانگاه، 
بیمارســتان های  مدیریت  و  ســاماندهی 
وقفی آســتان قدس رضوی در کشور، ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران به ویژه 
بیماران اورژانسی زائر و مجاور، تولید اقالم 
دارویــی مختلف در شــرکت های دارویی 
آســتان قدس رضوی، اشــتغال مستقیم و 
غیرمســتقیم هزاران نفر در مراکز درمانی 
و شــرکت های دارویی این آســتان مقدس 
و... انجام شــده و می شــود. به طور مثال 
در وقف نامه رقبه ای همچــون مزرعه، باغ، 
زمین، مغازه و... ذکر شــده تا عواید حاصل 
از آن برای ارائه خدمــات درمانی به زائران 
بیمار دارالشفا صرف شود. البته ناذران حرم 
نورانی انیس النفوس)ع( هم توجه ویژه ای به 
حوزه بهداشت و درمان داشته و دارند. چنان 
که چندی پیش ناذری پاکستانی مبلغی را 
به آســتان قدس رضوی اهدا کرد تا صرف 
هزینه های درمانی و دارویی زائران بیمار و 
نیازمند اردوزبان این آســتان مقدس شود. 
بی تردید فعالیت های شبانه روزی دارالشفای 
امام رضــا)ع(؛ دارالشــفایی که براســاس 
مستندات تاریخی از آن با عنوان »بیمارخانه 
یا مریض خانه حضرت« در گذشته نام برده 
می شد و پایگاه های فوریت های پزشکی حرم 
مطهر رضوی، نمونه های بارزی از مراکز فعال 
درمانی کشور به پشتوانه نیت نیک واقفان و 

ناذران است.

 راه اندازی بیمارستان های وقفی
توجه ویژه محبان حضرت ثامن الحجج)ع( به 
حوزه سالمت در سده های مختلف گذشته 
ادامه یافته و موجب تأسیس بیمارستان های 
وقفی ارزشــمندی در کشــور شده است. 
بیمارســتان امام رضــا)ع( و بیمارســتان 

منتصریه مشهد، از جمله آن هاست.
وقف بیمارستان منتصریه که به عنوان مرکز 
تخصصی پیوند اعضا و دیالیز در خراســان 
شــناخته  شــده، روایتی خواندنــی دارد. 
محمدحسن میرزا منتصرالملک، فرزند جعفر 
قلی میرزا قاجار از مالکان بزرگ و اشخاص 
برجسته شهر مشــهد و از رجال اواخر دوره 
قاجــار، در زمــان حیات خود بخشــی از 
امالکش را به همسرش رابعه خانم قهرمان 
ملقب به احترام الســلطنه مصالحه و واگذار 
می کند مشروط بر آنکه همسرش با فروش 
بخشــی از امالک صلح شده بیمارستانی به 
نام منتصریه در این شــهر مقدس احداث 
کند. بانو احترام السلطنه هم به این سفارش 
عمل کــرده و بیمارســتان منتصریه را در 
سال 1۲96 تأسیس می کند. وی همچنین 
موقوفاتی را در راســتای تأمین هزینه های 
این بیمارســتان بر آســتان قدس رضوی 
رضویه رفسنجان  بیمارستان  می کند.  وقف 
هم در ســال 1353 در پرتوی نیک اندیشی 
حــاج علی اکبر برخوردار احــداث و مجدد 
در ســال 1375 مرمت و راه اندازی شــد. 
بیمارســتان ثامن االئمه)ع( چنــاران هم از 
عواید موقوفات حاج حســین آقاملک طبق 
وقف نامه این واقف بزرگ معاصر احداث شده 
و به  بهره برداری رســیده است. بیمارستان 
امام رضا)ع( سیرجان هم توسط دکتر علی 
صادقــی احداث و در ســال 1360 بر حرم 
مطهررضوی وقف شده است. همچنین میرزا 
علی اکبر خان، دبیر سهرابی و حاج علی  اکبر 
بجستانی مقدم، از دیگر واقفان حوزه بهداشت 
و درمان آستان قدس رضوی هستند که نام 
و یادشان در دفتر تاریخ این آستان ملکوتی 
ماندگار شده است. بیمارستان فوق تخصصی 
رضوی هم به همت آستان قدس رضوی در 
شهر مقدس مشــهد تأسیس و به بیماران 

خدمات رسانی می کند.

 آستان   مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از 
ساخت یک باب مدرسه سه کالسه در یکی 
از روستاهای ســیل زده استان سیستان و 

بلوچستان به همت این مرکز خبر داد.
محمدحسین استادآقا با اشــاره به اینکه 
بنیاد کرامت رضوی در روســتاهای درگیر 
سیل در اســتان سیســتان و بلوچستان 
تاکنــون اقدام های شــایانی انجــام داده، 
اظهار کرد: به همــت بنیاد کرامت رضوی 
سه تیم پزشــکی 10 نفره به 35 روستای 
آســیب  دیده با هــدف معاینــه و درمان 

بیماران این مناطق اعزام شده اند.
وی ادامه داد: با توجه به وقوع سیل در این 
اســتان تاکنون بیش از 35 روستا آسیب  
دیــده و اکثر چاه  آب این روســتاها مملو 
از گل و الی شده که به همت خادمیاران 
آستان قدس رضوی 30 دستگاه پمپ آب 
جایگزین پمپ های آســیب  دیده شــده و 
احتمال افزایش تعداد پمپ های آب به 50 

دستگاه است.
از  کرامت رضــوی  بنیــاد  مدیرعامــل 
مستحکم ســازی راه هــای تخریبی ســه 
روســتای ســیل زده اســتان سیســتان 
و بلوچســتان توســط خادمــان بنیــاد 
کرامت رضوی خبــر داد و افزود: در وقوع 
ســیل در مناطق روســتایی این استان، 
را ه هــای ســه روســتا کامــاًل تخریب و 
ارتباط شــان با دهســتان »زیردان« قطع 
شــده از همین رو با همــت خادمان این 
بنیــاد جاده مالروی این روســتا ها به یک 

مسیر مستحکم تبدیل شده است.
اســتادآقا خاطرنشــان کرد: توسط بنیاد 
کرامت رضوی یک باب مدرسه سه کالسه با 
پیشرفت 77 درصد در بخش های سیل زده 
»چاهــان« و »زیــردان« در حال احداث 
است که به  زودی این پروژه پایان خواهد 
یافــت و عالوه بر این، ســیل بندهای این 

روستاها نیز در حال بازسازی است.

خبر

ساختیکمدرسهدرسیستانوبلوچستان
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی خبر داد

 آســتان  آســتان قدس رضوی در کنار 
اطعام با غذای متبرک، روزانه حدود ۲هزار و 
800بطری آبمیوه تــازه از حدود ۲ تا 3 تن 
میوه را برای اســتفاده بیماران و کادردرمانی 
بیمارستان های درگیر کرونای تهران تهیه و 

توزیع می کند.
امید شــنعه، مدیر کانون توســعه فرهنگی 
ـ زیارتی دفتر نمایندگی آســتان قدس در 
تهران در گفت وگو با آســتان نیوز با تشریح 
برنامه های در دست اقدام آستان قدس رضوی 
در اســتان تهران گفت: در کنار برنامه طبخ 
و توزیع روزانه غذای متبرک حضرت رضا)ع( 
و اهدای بسته های متبرک بین کادردرمانی، 
آبمیوه تازه هم تولید و بین این عزیزان توزیع 

می شود.
وی افــزود: روزانه حدود ۲هزار و 800بطری 
آب هویج، ســیب، پرتقال و یا ترکیبی از این 
میوه ها و شربِت عسل و آبلیمو برای استفاده 
بیماران و کادردرمانی بیمارســتان ها تهیه و 

توزیع می شــود. در این فرایند بسته به نوع 
میوه، روزانه حدود دو تا ســه تن میوه تهیه 
و آبمیوه آن توسط 70خادمیار تولید و توزیع 

می شود.
شــنعه به دیگر خدمت ارائه شده در مقابله 
با شــیوع کرونا در تهران اشاره و اضافه کرد: 
ضدعفونی روزانه پمپ های بنزین به صورت 
چرخشی، معابرعمومی و منازل افراد مبتال 
شده به کرونا با حدود 4 تا 6هزار لیتر محلول 
مــواد نانو انجام می شــود. وی طرح »همیار 
سالمت« را دیگر برنامه آستان قدس رضوی 
معرفــی و در این رابطه توضیح داد: نیروهای 
داوطلب درمانی با برخورداری از تخصص هایی 
چون پرســتاری و بهیــاری با اســتقرار در 
بیمارستان های درگیر بیماری کرونا به کمک 
کادردرمانی می روند. همچنین نزدیک به 700 
نفر به عنوان »خادمان افتخاری ســالمت« 
اعالم آمادگی کرده اند و در حال حاضر حدود 

150 نفر در حال خدمت هستند.

خبر

تولیدآبمیوهویژهبیمارانوکادردرمانی
به همت دفتر نمایندگی آستان قدس  در تهران انجام می شود

گزارش خبری

گفت وگو

خبر

 آستان  در مدتی که حرم مطهر امام رضا)ع( به خاطر 
از شیوع ویروس کرونا بسته شده، آستان  پیشگیری 
قدس رضوی ضمن حفظ ارتباط تصویری مردم با حرم 
و  زیبایی  به  منجر  که  فعالیت هایی  و  اقدام ها  مطهر،  

استحکام حرم شده را آغاز کرده  است.

خدمتادامهدارد
فعالیت های عمرانی  حرم رضوی تعطیل نشده است

قاب رضوی
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fامشب همزمان با پخش زنده مراسم تولد حضرت ولی عصر 
 از حرم مطهر رضوی انجام می شود

این پویش 
سراسری با 

همکاری آستان 
قدس رضوی، 

مسجد مقدس 
جمکران و دیگر 
نهادهای تبلیغی 
و مذهبی تدارک 

دیده شده است

بــــــــرش

پویش استغاثه پویش استغاثه 
درشب میالد منجیدرشب میالد منجی
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تا آخر سال افزایش قیمت گوشت و مرغ نداریم دانشجو: حسن عباسی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: گوشت مرغ و گوشت قرمز به میزان کافی و با قیمت مناسب در بازار موجود است و در هر 
ساعتی از شبانه روز در فروشگاه ها مرغ و گوشت تازه و منجمد با قیمت مصوب وجود دارد و تا پایان سال هم افزایش قیمتی نخواهد داشت. برای ایام دهه فجر، عید و ماه رمضان برنامه ریزی در خصوص تولید مرغ صورت 
گرفت و افزون بر ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت. تعطیلی رستوران ها، دانشگاه ها و تاالرها موجب شد مصرف مرغ نسبت به مدت مشابه ۴۰ درصد کاهش یابد و سبب شد تا در بازار مازاد مرغ داشته باشیم.

آیاافزایشمزدازپستورم40درصدیمعیشتبرمیآید؟
دستمزد  کارگران در خطر فریز!

اقتصاد/ فرزانه غالمی: عصر امروز، جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل 
مزد در ســال 99 برگزار می شــود و این در حالی است که امسال، تبعات شیوع 
ویروس کرونا شرایط ویژه ای را بر محاسبات کارفرمایان، دولت و کارگران به عنوان 
ســه ضلع مؤثر و تعیین کننده مزد کارگری، حاکم کرده است و گفته می شود 

برخی مقامات کارگری به جلسه دعوت نشده اند!
جلسه های شورای عالی کار در سال گذشته به نتیجه نرسید تا در سایه اقتصاد 
کرونایی کشور و جهان، تعیین حداقل مزد و به طبع تعیین درصد افزایش حقوق 

سایر سطوح مزدی کارگران به روزهای اخیر موکول شود.
صرف نظر از اینکه سه ضلع دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی 
امروز برای تعیین حداقل مزد به نتیجه برسند یا نه آن چه این روزها به وضوح 
قابل درک اســت، سردرگمی بیش از پیش کارگران و خانواده های آنان است که 
به دنبال پاسخ این پرسش هستند که آیا افزایش مزد به گونه ای خواهد بود که 
از پس تورم 40 درصدی معیشت برآید یا اینکه خواسته کارفرمایان مبنی بر فریز 

مزدی صورت اجرا به خود خواهد گرفت؟
کارفرمایان در نتیجه تأثیرات نامطلوب کرونا بر کسب و کارشان، خواستار فریز 
دســتمزد کارگران هستند، اما دولت وعده داده با شناسایی مشاغل آسیب پذیر، 
ســبدهای حمایتی را متناســب با میزان آســیب دیدگی هر واحد، اجرایی و از 
بنگاه هایی که تعدیل نیرو نداشــته باشــند، با اعطای تســهیالت ارزان قیمت، 
حمایت کند اما به نظر می رسد کارفرمایان موافق بخشیدن عطای تسهیالت و 

دلجویی های دولتی هستند و فریز دستمزد!

 سقوط 90 درصدی کارگران زیر خط فقر
شــورای عالی کار حداقل مزد سال 98 را حدود یک میلیون و 500 هزار تومان 
تعیین کرده بود که ایــن رقم هر چند افزایش قابل توجهی به خود دید، اما در 
برابر هزینه های معیشتی ماهانه کارگران که بر اساس محاسبات مراجع کارگری 
به نزدیک 5 میلیون تومان رســیده، مجالی برای عرض انــدام ندارد و به اذعان 
نمایندگان کارگری، نتیجه این ناهمخوانی سقوط 90 درصد کارگران به زیر خط 

فقر است.
در آخرین جلسه سال گذشته شورای عالی کار اما صورتجلسه ای برای امضا مقابل 
مقامات کارگری قرار گرفت که حداقل مزد 99، 2 میلیون و 800 هزار تومان ذکر 
شده بود، اما کارگران با استناد به ماده 41 قانون کار، تورم فعلی و سبد معیشتی 
ماهانه 4 میلیون و 940 هزار تومانی کارگران مصوب کمیته مزد، زیر بار امضای 
صورتجلســه نرفتند تا بدین وسیله این گمان پیش آید که دلیل دعوت نکردن 
برخی مقامات کارگری تا لحظه تنظیم گزارش به جلسه شورای عالی کار، متقاعد 

کردن اعضای کارگری حاضر در جلسه برای امضای صورتجلسه مذکور است.

»فریز مزدی« خواسته ثابت هر ساله کارفرمایان است!
 یک عضو کارگری شــورای عالی کارگر در خصوص تعیین مزد 99 به خبرنگار 
ما می گوید: کارفرماها هر سال یک خواسته ثابت دارند و آن فریز مزدی است و 
تنها علتش را عوض می کنند. یک سال افزایش تورم، یک سال نرخ ارز، یک سال 
افزایش نرخ بنزین و یا کاهش تولید ناخالص ملی و... را مطرح می کنند تا مزد را 

ثابت نگه دارند و امسال هم کرونا را دستاویز کرده اند.
فرامرز توفیقی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی کار، کارگران 
را آســیب پذیرترین قشر در برابر کرونا می دانند و برای ما هم ماده 41 قانون کار 
برای جامعه کارگری فصل الخطاب است. این ماده تأکید واضح دارد که در تعیین 
حداقل مزد باید سبد معیشــت و تورم لحاظ شود هر چند تاکنون این ماده به 

درستی و کامل اجرا نشده است.
وی تأکید می کند: ما هم مدافع کارفرمایان هستیم و شرایط سخت و پیچیده آنان 
را درک می کنیم، اما لطفاً از کیسه کارگر خرج نکنند! چراکه نه قانون کار، نه قانون 
اساسی و نه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اجازه این کار را نمی دهند که 

منافع کارگران بیش از این پایمال و فریز مزدی اجرا شود.
بــه گفته این مقام کارگری مطرح کردن بحث انحرافی و تکراری فریز مزدی در 
این روزهای سخت معیشتی، اضطراب مضاعفی بر خانواده کارگران تحمیل کرده 

است.
توفیقی با بیان اینکه دولت هم مخالف ســرکوب دستمزد کارگران است، اضافه 
می کند: نباید همه تبعات نامطلوب کرونا، قشر ضعیف کارگر را متأثر سازد و بهانه 
جدیدی برای سرکوب دستمزد و فشار مضاعف معیشتی به کارگران ایجاد کند آن 

هم در حالی که باید در شرایط بحرانی از کارگر حمایت ویژه شود.
وی می گویــد: اگر امروز عصر در خصوص حداقل مزد مطابق ماده 41 قانون کار 
به نتیجه نهایی برسیم تکلیف سایر ســطوح مزدی هم مبتنی بر حداقل مزد، 

مشخص خواهد شد.

اثرات منفی مشخص نشدن دستمزد
خبرگزاری ایســنا به نقــل از یکی از نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار 
می نویسد: پیشنهاد فریز مزدی کارفرمایان، »موج سواری کرونایی« است. تکلیف 
دســتمزد کارگران باید هرچه سریع تر مشخص شــود در غیر این صورت روی 
قراردادهای کارگران و مستمری بازنشستگان و بازار کار اثر منفی خواهد گذاشت.

علیرضا حیدری اضافه می کند: دنیا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با کرونا درگیر و 
درگیری برخی کشورها از ما بیشتر است، ولی در این کشورها از چنین نسخه هایی 
تبعیت نمی شود و دولت ها در شرایط بحرانی به کمک همه بخش های اجتماعی 
از جمله کارگران و کارفرمایان می آیند در حالی که همه ســاله در زمان رکود یا 
رونق حرف کارفرمایان در مذاکرات و مناظرات این است که توان پرداخت ندارند 
و امسال هم که بحث کرونا پیش آمده بهانه های جدید آورده می شود در حالی که 

این بهانه های سوخته شده خریدار ندارد.
وی تأکید می کند: فریز مزدی به لحاظ اخالقی، قانونی، ملی و انســانی درست 
نیست و در این وانفسای قیمت ها و اوضاع و احوال اقتصادی نمی توان از کارگران 
خواست با حقوق سال قبل زندگی کنند، بنابراین جلسه شورای عالی کار باید هر 
چه سریع تر تکلیف مزد کارگران را مشخص کند تا بیش از این از جریان کرونا 

برای تأخیر در تعیین مزد سوء استفاده نشود.

تورم، میزاِن تصمیم گیری برای دستمزد است
عضو کمیته مزد شورای عالی کار هم به خبرگزاری تسنیم می گوید: با توجه به 
اینکه در ماه های پایانی سال 98 میزان تورم 32 تا 39 درصد بود، این میزان پایه 

تصمیم گیری نمایندگان کارگری قرار گرفت. 
به گفته محمدرضا تاجیک با توجه به افزایش حقوق کارمندان و تعیین حداقل 
حقــوق آن ها به میزان 2 میلیون و 800 هزار تومان، حقوق کارگران نیز باید به 
میزان درخوری افزایش یابد و میزان افزایش حقوق نباید به ضرر جامعه کارگری 

و بازنشستگان باشد.

 مسیر جدید واردات کاال از ترکیه
 از آخر هفته فعال می شود

مهر: روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک ایران گفت: بازارچه مرزی ساری سو مسیر 
جدید ورود کاال از ترکیه به ایران  می شود. وی اظهار کرد: با پیگیری های صورت 
گرفته و تالش سفارت ایران در آنکارا، بازارچه مرزی ساری سو مسیر جدید ورود کاال 
از ترکیه به ایران می شود. وی افزود: این بازارچه مرزی صرفاً می تواند 15 کامیون را 
به صورت روزانه پذیرش کند. گمرک ایران برای اجرایی شدن این تصمیم، از امروز 

در حال تجهیز این بازارچه به امکانات تخلیه و بارگیری کامیونی است.

بخش کشاورزی با رعایت حداقل موارد بهداشتی 
فعالیت کنند 

تسنیم: جهانگیر پرهمت، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی گفت: نگرانی که در حال 
حاضر برای انتقال بیماری کرونا وجود دارد در محیط های شهری، اداری، تجاری و 
بیمارستان هاست و فعاالن بخش کشاورزی با رعایت حداقل موارد بهداشتی می توانند 
به کار خود ادامه دهند.  وی افزود: مزارع، واحدهای دامداری و... محیط هایی کم تراکم 
به لحاظ جمعیت و ایزوله هستند و بیشتر فعالیت ها در این بخش در فضای آزاد است 

و تفاوت زیادی با محیط های شهری، تجاری، خدماتی و اداری دارد.

 اقتصاد/ ســیدجواد نقوی  جدای از کارآمدی بنگاه های 
مردمی که خــودش جای بحث مفصلی دارد، به لحاظ نهادی، 
تولیــد انبوه در این 100 ســال اخیر باوجــود همه تالش ها، 
نتوانسته است در ساختار اقتصادی بومی ما جای پای محکم و 
پایداری برای خود ایجاد کند و همواره بنگاه های تولید انبوه ما 
هم در زمینه ارتقای فناوری تولید و هم در زمینه اثرات منفی 
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، مشکالت متعددی برای 
کشور ایجاد کرده است. به نظر می رسد توجه ویژه به بنگاه های 
خرد و شیوه تولید مردمی می تواند انسجام بیشتری میان نظام 
اقتصادی و ســایر نظامات اجتماعی ما ایجاد کند و مشارکت 
حداکثر مردم را در تولید ارزش و ثروت اقتصادی ممکن سازد. 
گفت وگو با دکتر علی ســعیدی که در موضوع اقتصاد مردمی 
پژوهش های فراوانی داشته برای ما حائز اهمیت بود. گفت وگوی 

قدس را با او در ادامه می خوانید: 

در وضعیت پسا کرونایی اقتصاد ما دقیقاً چه وضعی 
خواهد داشــت یعنی به تعبیری باید منتظر ســال 

سخت تری باشیم؟ با این وضعیت، چه باید کرد؟
ادامه روند فعلی ما را به بحرانی به مراتب پیچیده تر و الینحل تر 
از بحران کرونا خواهد رساند. راه حل های موجود هم در بهترین 
حالــت ما را به عقب برمی گرداند. بنابراین، چاره ای جز جهش 
تولید نداریم. کرونا شاید برای ما بحران درست کرده باشد، اما 
با به هم ریختن نظم زندگی ما، زمینه ایجاد تحوالت ساختاری 
را در کشــور فراهم کرده است. کشورهای دیگر هم که جهش 
اقتصادی را تجربه کرده اند عمدتاً از بحران شــروع کرده اند! یا 
جنگ یا قحطی یا استعمار یا دیکتاتوری نظامی. هیچ کدام از 

این ها برای ما نه شدنی است و نه مطلوب است. 
بعد از جنگ باید این جهش را انجام می دادیم که سیاست های 
تعدیل اقتصادی و کنترل جمعیت و ترویج مصرف زدگی مانع از 
آن شــد. اگر با همان روحیه جنگی دهه 60 وارد فضای تولید 
می شدیم می توانستیم این جهش را رقم بزنیم. در دهه 80 دوباره 
زمینه این جهش ایجاد شد. درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده 
و این درآمدها صرف توسعه صنایع با رویکرد نفوذ در بازارهای 
جهانی شــده بود. نمونه آن صنعت خودروسازی ایران بود که 
ریچــارد نفیو، طراح تحریم های اخیر علیه ایران،  در کتاب هنر 
تحریم ها تصریح می کند تحریم خودرو ایران با هدف جلوگیری 

از گسترش نفوذ خودروسازی ایران در بازار منطقه بود.

مسئله این است که چه کاری نباید بکنیم و چه کاری 
باید بکنیم!

ببینید، وقتی تمام تخم مرغ هایمان را در سبد برجام گذاشتیم، 
فکر می کردیم که با رفع موانعی که غربی ها درســت کرده اند 
می توانیم رونقی به اقتصاد بدهیم که آن هم نشد. االن معادله 
نفت در برابر توسعه در کشــور ما به هم خورده است. از زمان 
رضا پهلوی، ما همیشه نفت می فروختیم و توسعه می خریدیم! 
اما االن حداقل در کوتاه مدت، ایران بی ســروصدا از بازار نفت 
خارج شده اســت. 2 میلیون بشکه صادرات نفت ایران تقریباً 
به صفر رســیده اســت و قیمت نفت از 120 دالر به 20 دالر 

کاهش یافته است!
 این یعنی ســاختار اقتصادی جهانی دارد تغییر می کند و اگر 
ما این تغییر معادالت را متوجه نشــویم و سعی کنیم با همان 
روش های قدیمی عمل کنیم، بازنده  اصلی خواهیم بود. بنابراین 
الزمه جهش تولید، جهش در فکر و تجدیدنظر در راه حل های 

متعارف است.

شما از گذشته معتقد بودید ما با تکیه بر توان داخلی 
و بدون اتکا به فروش نفت خام می توانیم پیشــرفت 
کنیم. امســال هم سال جهش تولید اســت. آیا واقعًا 
زیرساخت های مناسب برای تولید حداکثری و مفید در 

جامعه وجود دارد؟
اینکه تــا االن چرا جهش اقتصادی اتفاق نیفتاده اســت یک 
مسئله اســت و اینکه ما تا چه حد امکان جهش تولید داریم 
بحث دیگری اســت. اگر امروز از جهش تولید حرف می زنیم 
به خاطر زیرســاخت ها و تمهیداتی است که به ویژه در این 40 
 ســال در اقتصاد کشــور به وجود آمده اســت. ما با جمعی از 
دوستان از حدود 6 ماه پیش درباره زمینه های جهش اقتصادی 
در کشور مباحثی داشته ایم و حتی درس اقتصاد ایران این ترم 
را هم به همین امر اختصاص دادم. اگرچه بنده منکر راه حل ها و 
اصالحات پیشنهادی اقتصاددانان برای بهبود وضعیت اقتصادی 
نیستم و از مشــکالت متعدد نظام بانکی، ســاختار مالیاتی، 
فضای کســب و کار، سازوکارهای تأمین مالی در بازار سرمایه، 
سیاست های صادراتی و وارداتی و سایر حوزه هایی که به نوعی با 
تولید مرتبط می شوند، آگاهی دارم، اما بحث ما در جهش تولید 
این است که االن باید اندازه اقتصاد ما به یک حد قابل توجهی 
برسد و از این نظر در حد کشورهای پیشرو مثالً جزو 10 اقتصاد 
اول دنیــا و حتی پنج اقتصاد اول دنیا قرار بگیریم و بدون این 
جهش، تمامی اصالحات ساختاری و متعارف، در سطحی بسیار 
کوچک اتفاق خواهد افتاد و گره چندانی از مشکالت اقتصادی 
ما باز نمی کند. ما باید تولیدملی را در عرض چند ســال سه یا 

چهار برابر کنیم. این هدف گذاری اگرچه خیلی بزرگ است اما 
دور از دسترس نیست.

چه بخش هایی در اقتصاد ما می تواند این جهش در 
تولید را رقم بزند؟ 

 ما در زمینه های پاالیش نفت، خودروسازی، کشاورزی، تجارت 
خارجی و همچنین صنایع دستی فرصت های زیادی برای این 
جهش در اختیار داریم. فقط کافی است نگاه خود را تغییر دهیم 
و به جای چسبیدن به شیوه تولید انبوه، به شیوه تولید مردمی 
روی بیاوریــم. از زمان رضا پهلوی تالش کرده ایم با زور نفت و 
رشوه  دادن به بخش خصوصی، شیوه تولید انبوه را در کشور وارد 
کنیم. شیوه تولید انبوه یعنی سرمایه کالن الزم است تا تولید راه 

بیفتد و ما که سرمایه کالن نداریم، پس باید 
برویم سراغ سرمایه خارجی. سرمایه خارجی 
هم می خواهد بیش از آنچه می آورد، از اینجا 
ببرد! دولت هم هر جا درآمد نفتی داشــته 
تالش کرده است زیرســاخت تولید ایجاد 
کند و کارخانه های بزرگ پتروشیمی، فوالد، 
سیمان و خودروسازی راه اندازی کند. انقالب 
اسالمی وارث چنین دولت تصدی گر بزرگی 
شد که با کوچک ترین نوسان های بازار نفت، 
بــاال و پایین می رفت. ما می توانیم با تغییر 
نگاه خــود و توجه به شــیوه تولید مردم، 
ظرفیت های بسیاری را در اقتصاد کشور به 

کار بگیریم و ارزش افزوده ایجاد کنیم.

مردمی ســازی یک صنعت، آن هم 
مثالً صنعت نفت کار راحتی نیست!

در واقع نخستین حوزه جهش تولید، نفت 
اســت! نفت چند سالی اســت که از اقتصاد ما آرام آرام حذف 
شده، اما همچنان مردم و مسئوالن فکر می کنند اقتصاد ما نفتی 
است یا باید همچنان نفتی بماند! همین انگاره مانع از باالزدن 
آســتین ها و حرکت به سمت تولید شده است. کل سهم نفت 
از اقتصاد ما تنها 13/5 درصد است که آن هم فقط نصفش به 
صورت خام صادر می شود. با وجود تحریم ها و قیمت هر بشکه 
بیســت و چند دالر، هیچ آدم عاقلی به فکر صادرات نفت خام 
نباید باشــد. اگر نفت را صادر نکنیــم، با آن چه کار می توانیم 
بکنیم؟! اول اینکه افزایش ظرفیت پاالیشــگاهی کشور است. 
پاالیشــگاه های فعلی باید با حداکثر ظرفیت کار کنند. ایجاد 
پاالیشگاه جدید نیاز به سرمایه گذاری دارد که نه دولت می تواند 
و نه ســرمایه گذار خارجی می آید! اما راه سومی وجود دارد که 
می تواند سرمایه های ســرگردان داخل کشور را به این سمت 
سرازیر کند و آن پاالیشگاه های کوچک است؛ پاالیشگاه هایی که 
قلب آن را می توان با یک کامیون جابه جا کرد، به همین راحتی 
و به همین کوچکی! ایجاد  این پاالیشگاه ها توسط سرمایه های 
خرد مردم و در سراسر کشور به تعداد بسیار زیاد، می تواند نه تنها 
نیاز داخل به فراورده های نفتی را تأمین کند که کل بازار منطقه 

را نیز پوشش دهد.

یعنی از حضور در بازارهای جهانی انصراف دهیم؟
به جای دل بســتن به بازارهای جهانی،  بازارهای کشــورهای 
همســایه را دریابیم! با یک حساب سرانگشــتی در اطراف ما 
نزدیک به 500میلیون مصرف کننده وجود دارد. یادمان باشد که 
اروپایی ها برای دست یافتن به بازار 80 میلیونی ما چقدر با هم 
دعوا داشتند و به محض امضای برجام، چقدر گروه های اقتصادی 
آن ها به کشور ما سرازیر شدند! این جذابیت همچنان برای آن ها 
وجــود دارد، آن وقت ما از این مزیت خود هم در بازار داخلی و 

هم در بازار کشورهای همسایه غافلیم. در حال حاضر چند نمونه 
از این پاالیشگاه ها در کشور راه اندازی شده که تنها مشکل آن ها 
این است که نه شرکت نفت به آن ها نفت خام می دهد و نه اجازه 
دارند محصوالت خود را در ایران بفروشــند! ترویج و گسترش 
این پاالیشگاه ها فقط یک اراده سیاسی و انحصارزدایی از صنعت 
نفــت الزم دارد. دوم اینکه با افزایش ظرفیت پاالیش نفت که 
راه اندازی هر پاالیشــگاه کوچک حدود 6 ماه طول می کشد، ما 
باید به بزرگ ترین خریدار نفت منطقه تبدیل شــویم و تمامی 
نفت خلیج فارس را ما خریداری کنیم و درعوض، فراورده های 
نفتی ازجمله بنزین، گازوئیل و مواد پتروشیمی را به این کشورها 
بدهیم. یک معامله تهاتری بدون دالر و واقعاً برد-برد! سوم هم 
االن زمانی است که ما به جای اینکه نفت هایمان را با خواهش 
و التماس به دالر تبدیل کنیم، هر چه ســریع تر 
بایــد ذخایر ارزی را به نفت )یا هر کاالی باارزش 
دیگر( تبدیل کنیم و هر چه می توانیم نفت بخریم! 
می دانید که دالر در حال حاضر مثل بمب ساعتی 
است و هر لحظه ممکن است ارزش آن به شدت 
سقوط کند. چه آمریکا کرونا را ایجاد کرده باشد 
چه دیگران، برخی از تحلیل ها حاکی از این است 
که االن آمریکایی ها دارند از این آب گل آلود ماهی 
می گیرنــد و بدهی های خود را کاهش می دهند. 
این ها ُمسکن هایی است که در بلندمدت جواب 
نخواهد داد. چهارم؛ ایران باید هر چه ســریع تر 
از اوپک خارج شــود! به همان دالیلی که روسیه 
حاضر نشده عضو اوپک شود و مذاکرات او با اوپک 

به نتیجه نرسید.
 عضویت در اوپک نه تنها برای ما سودی نداشته، 
بلکه رعایت ســهمیه بندی اوپک و سیاست های 
غلط آن همواره در اوضاع بحرانی به ضرر ما تمام 
شده است. از این جهت روی بازار نفت تمرکز می کنم که یکی از 
بخش هایی که می تواند در اقتصاد ما جهش تولیدی ایجاد کند، 

نفت است، اما نه خام فروشی نفت، بلکه استفاده اهرمی از نفت.

به جز نفت می شــود روی صنعت خودرو هم حساب 
کرد، خودروسازی را هم می شود مردمی کرد؟

صنعت خودرو در هر کشوری، ویترین صنعت آن کشور است. 
اگر صنعت خودروســازی متحول شود، زنجیره ای از واحدهای 
تولیدی را فعال می کند که هم رشــد اقتصادی و هم اشتغال 
زیــادی ایجاد می کند. از ســال 48 که بــرادران خیامی خط 
تولید ارو )پیکان( را از شــرکت ورشکســته انگلیسی خریدند، 
راهبــرد صنعت خودرو ما »هر ایرانی یک پیکان« بوده اســت. 
این راهبرد یعنــی »مونتاژ« خودرو بــرای »مصرف داخلی«! 
این اســتراتژی باید به »تولید برای صادرات از طریق بنگاه های 
خــرد متکثر« تغییر کنــد. راهکار جهش تولیــد در صنعت 
خودروســازی، راســته های خودروسازی اســت! یعنی همین 
راســته های تعمیرگاهی که در حاشیه شهرها وجود دارند باید 
 همگی به جای تعمیرات خودرو، به »خودروسازی« روی بیاورند.

مطمئناً خودرویی که این ها درســت خواهند کردند از پرایدی 
که ساپیا می ســازد و از سمند و پژو ایران خودرو بی کیفیت تر 
و ناامن تر نیست، بلکه نوآوری، خالقیت و بهینه سازی در آن ها 
بسیار ســریع تر و چاالک تر از خودروسازهای فعلی خواهد بود. 
راه اندازی این راسته های خودروسازی فقط با یک مشکل مواجه 
است و آن اینکه نیروی انتظامی این خودروها را پالک نمی کند! 
و احتماالً انحصارگران صنعت خودروسازی، به قطعه سازان اجازه 
تأمین قطعات الزم را برای این راسته های خودروسازی نخواهند 

داد. پس نقطه کانونی، رفع انحصار از صنعت خودرو است.

عالوه بر ایــن مواردی کــه گفتید می شــود به 
دانشکده های خودرو سازی هم اشاره کرد؟

بله. این همه دانشــکده خودرو در کشور وجود دارد که نمونه 
واقعی ماشــین هیبریدی و های تک خود را هم ساخته اند! اگر 
اجازه پالک شدن این خودروها داده شود همه این دانشکده ها به 
مراکز تولید خودروهای های تک و مرکز تحقیق و توسعه خودرو 
تبدیل خواهند شد. این را هم برای خاطرجمعی اضافه کنم که 
بنگاه های خرد خودروسازی امروزه در مرز دانش خودروسازی 
هستند و در کشورهای مختلف، نمونه های موفقی از آن ها وجود 
دارد. در زمینه بازار مصرف هم عالوه بر بازار کشورهای همسایه، 
حتی بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی هم به شدت نیازمند 
خودروهای ارزان قیمت اســت و چین و کره دارند روی همین 

ظرفیت کار می کنند.

بخش مهمی که مردم عادی به آن دسترسی ندارند، 
حوزه تجارت خارجی است. برای دستیابی به این بخش 

چه می توان کرد؟
شاید مهم ترین حوزه ای که می تواند تمامی این ظرفیت ها را به 
فعلیت برساند، فعال کردن ظرفیت های تجارت خارجی و تغییر 
مســیر ترانزیت جهانی از مسیر دریایی به مسیر زمینی است. 
االن زمینه احیای جاده ابریشــم بسیار فراهم شده است. ایران 
می تواند محور اتصال شرق آسیا به غرب آسیا و اروپا و همچنین 
محور اتصال جنوب به شمال باشد. توجه کنید که تقریباً نیمی 
از جمعیت جهان یعنی نیمی از مصرف کنندگان جهان در قاره 
آسیا قرار دارند و تقریباً یک سوم از تولید جهان هم در همین 
منطقه اتفاق می افتد. این مســیر تجارت زمین هم کوتاه تر و 
هم به صرفه تر است. با ایجاد پیوندهای اقتصادی مستحکم بین 
کشورهای این منطقه، مسئله امنیت غرب آسیا نیز به صورت 
پایدار حل خواهد شد. برای حل مسئله تجارت، باز به جای تکیه 
بر انحصارگران تجارت خارجی،  می توان به مردم مناطق مرزی 
تکیه کرد که به لحاظ تاریخی به تجارت اشتغال داشته اند اما از 
زمان رضاخان به دلیل سیاست های تمرکزگرایانه، این تاجران 
ُخــرد به دلیل محرومیت از حق تجــارت و واگذاری این حق 
به ذی نفعان مرکزنشین، تبدیل به قاچاقچی و کوله بر شده اند. 
احیــای ظرفیت تجاری این مناطق با تکیه بر مردم بومی این 
منطقــه و نه ایجاد مناطق آزاد تجاری که خود منشــأ رانت و 
فساد و استثمار این مناطق است، می توان هم مسئله معیشت 

مرزنشینان را حل کرد و هم مسئله امنیت مرزها را.

با ایــن مثال ها، اقتصــاد مردمی چــه تفاوتی با 
خصوصی سازی دارد؟

شــاه کلید اقتصاد اســالمی برای حل مشــکالت اقتصادی، 
تکیه بر توان مردمی اســت. این الگو در عرصه های فرهنگی و 
سیاسی جمهوری اسالمی تا حدی محقق شده و موفقیت های 
انکارناپذیری را هم به دنبال داشته است اما برخی از مسئوالن و 
صاحبنظران ما هنوز به کارآمدی این الگو در عرصه اقتصاد باور 
ندارند. اقتصاد مردمی یعنی مشــارکت آحاد مردم در مالکیت، 
مدیریت و بهره مندی از مواهب و امکانات و فرصت ها. در این الگو 
مردم باید به صاحبان کسب وکار تبدیل شوند و این امر تنها از 
طریق ترویج و گسترش و حمایت از بنگاه های اقتصادی خرد و 

مردمی اتفاق می افتد.

آیا این طور است که تمام مکاتب اقتصادی تالششان 
این بوده که مردم را در اقتصاد دخیل کنند؟ 

هم اقتصاد سرمایه داری و هم اقتصاد کمونیستی در این زمینه با 
یکدیگر همگرا می شوند چون هم در اقتصاد سرمایه داری، آحاد 
مردم مزدبگیران بنگاه های بزرگ خصوصی هســتند و هم در 
اقتصاد کمونیستی، تمامی مردم در خدمت کارفرمای بزرگی به 
نام دولت هستند. در هر دوی این الگوها، آحاد مردم نقشی در 
مالکیت، مدیریت و بهره برداری از مواهب و امکانات و فرصت های 
اقتصادی ندارند و به نوعی در حاشیه اقتصاد قرار دارند. مشارکت 
مردم در امر تولید با کمک تغییر فناوری ها انباشت محور و تولید 
انبوه به فناوری های خرد مردمی امکان پذیر است. برخالف تصور 
رایج در اذهان فعاالن اقتصادی و مدیران دولتی که تولید تنها 
در مقیاس انبوه به  صرفه است، تجربه بنگاه های خرد مردمی هم 
در کشــور ما و هم در اقتصادهایی مثل آلمان و ژاپن و هم در 
اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند، مالزی، تایوان و هنگ کنگ، 
به خوبی این را نشــان می دهد که بنگاه های کوچک از چابکی 
و انعطاف پذیری بسیار بیشــتری برخوردارند و ضمن نداشتن 
هزینه های ســربار اضافی یا فرایندهای زائــد در تولید، قدرت 
رقابت پذیری بســیار باالیی دارنــد. عالوه براین، توزیع قدرت و 
ثروت در بدنه متکثرتری از واحدهای تولیدی می تواند مقاومت 
اقتصادی را به شدت ارتقا دهد، چون برخالف شیوه تولید انبوه 
کــه کل صنعت را به یک یا چند بنگاه بزرگ محدود می کند و 
اختالل در هر کدام از آن ها، کل آن صنعت و کل اقتصاد را متأثر 
می سازد، در شیوه تولید مردمی، چنانچه بنگاهی با مشکل مواجه 
شود و از گردونه تولید خارج شود، نه به کل صنعت خللی وارد 

می شود و نه کمک به آن نیازمند هزینه های زیادی است.

دکتر علی سعیدی درگفت وگو با قدس از اصلی ترین محرک جهش تولید می گوید

تولید انبوه بنگاه های کوچک مردمی

  اقتصاد مردمی 
یعنی مشارکت 
آحاد مردم در 
مالکیت، مدیریت 
و بهره مندی از 
مواهب و امکانات 
و فرصت ها. این 
امر تنها از طریق 
ترویج و گسترش و 
حمایت از بنگاه های 
اقتصادی خرد 
و مردمی اتفاق 
می افتد

بــــــــرش

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

لنا
 ای

س :
عک

گزارش روز

خبر
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خسارت کرونا 75 هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود 

دولت در حساس ترین مراحل 
مدیریت منابع خود است

نحوه اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند در دستگاه های دولتی

فقط ۲۰ درصد قبوض تاکنون 
نقد شده است

توزیع کنندگان باید همگام با 
تولیدکنندگان فعالیت کنند

فــارس: فرهاد دژپســند، 
ناشی  خسارت  اقتصاد  وزیر 
 15 را  کرونــا  بیمــاری  از 
درصد تولید ناخالص داخلی 

بــرآورد کرد. وی اظهار کــرد: این رقم در دنیا 
شاید بیشتر باشد، چون بخش خدمات توسعه 
یافته تر اســت. در کشور ما هنوز آن قدر بخش 
خدمات گســترش نیافته و امیدواریم بتوانیم 
آن را مدیریــت کنیــم و آثــار آن را کاهش 
دهیم. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران 
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 90 
به رقم  5004134 میلیارد ریال با نفت اســت 
که 15 درصد خســارت وارد که مورد نظر وزیر 
اقتصاد است افزون بر750620.1 میلیارد ریال 
و بدون نفت 645718.35  میلیارد ریال است.

نوبخت،  محمدباقــر  مهر: 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: کرونا نه تنها بر خزانه ما 
اثرگذار بــوده، بلکه در بخش 

دیگری از منابــع که در قانون بودجه پیش بینی 
شــده تأثیرگذار بوده اســت؛ ضمن اینکه باید 
تعهداتی مثل پرداخت یارانه 45 هزار تومانی، بیش 
از 31 هزار میلیارد تومان حمایت معیشتی، 12.5 
هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم، 5هزار و 
100 میلیارد تومان تحول ســالمت و 15 هزار و 
550 میلیارد تومان سهمی که باید به نهادهای 
حمایتی داده شود نیز محقق شود. دولت در یکی 
از حساس ترین مراحل مدیریت منابع خود است 
تا به حال در خاطر ندارید که پرداخت حقوق ها به 

تأخیر بیفتد یا یارانه ها با تأخیر مواجه شود. 

تسنیم: جمشــید انصاری، 
و  اداری  ســازمان  رئیــس 
نحوه  بخش نامه  استخدامی 
فاصله گذاری  طــرح  اجرای 

هوشــمند در دســتگاه های اجرایی بعد از 23 
فروردین ماه را ابالغ کرد. براساس این بخش نامه 
دستگاه های اجرایی موظفند ضمن ارائه کلیه 
خدمات با حضور دو سوم کارکنان ترتیبی اتخاذ 
کننــد که در ارائه خدمات به ارباب رجوع وقفه 
ایجاد نشود و در صورت عدم امکان انجام وظایف 
یک ســوم کارکنان از طریق دورکاری با توجه 
به ضرورت کاهش حضور کارکنان برای تحقق 
اهداف  فاصله گذاری اجتماعی نسبت به اعطای 
مرخصی برای بقیه کارکنان تا سقف یک سوم 

به صورت نوبت بندی اقدام کنند.

مشرق نیوز: رضا اردکانیان، 
وزیر نیرو گفت: پس از شیوع 
کرونــا جزو دســتگاه هایی 
بودیم که پیش از اینکه از ما 

خواسته شود اعالم کردیم مشترکانی که برای 
پرداخت قبوض مشکل دارند تا پایان اردیبهشت 
99 برای پرداخت آن مهلت دارند، اما درخواست 
ما این است کســانی که مشکل ندارند قبوض 
را پرداخت کننــد، زیرا در غیر این صورت این 
صنعت، چون متکی به این منابع اســت تحت 
فشار قرار می گیرد. وی ادامه داد: هم اکنون 20 
درصد از منابــع درآمدی مان را دریافت کردیم 
که این وضع قابل ادامه نیست، بنابراین کسانی 
که مشکلی ندارند برای استمرار خدمات رسانی، 

وظیفه شهروندی خود را انجام دهند.

مرتضی  اقتصــادی:  نود 
میــری، رئیــس اتحادیــه 
توزیع کنندگان لوازم خانگی 
گفت: وقتی دولت در شرایط 

حساس کنونی به تولیدکنندگان اجازه فعالیت 
داده، اما توزیع کنندگان را از فعالیت باز می دارد، 
منجر به ناهمخوانی و ناهمگونی در نظام تولید 
و توزیع شــده و در ادامه، به آشفتگی در بازار 
می انجامد. زنجیره تولید و توزیع به هم متصل 
اســت و این تولیدکنندگان پس از چند هفته 
تولید وقتی نتوانند همه محصوالت خود را انبار 
کنند، با مشکل مواجه می شوند. انتظار می رود 
وزارت صنعت، ستاد ملی مقابله با کرونا و سایر 
ارگان هــای ذی ربط هماهنگــی کاری بهتری 

داشته و تصمیمات بهتری بگیرند.

چهره ها
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تاریخ پایان سال  تحصیلی تا آخر فروردین اعالم می شود مهر: میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزرای علوم و آموزش  و پرورش گفت: 
مقرر شد وزارت آموزش و پرورش تا پایان فروردین تاریخ پایان سال  تحصیلی به ویژه امتحانات نهایی دانش آموزان را اعالم کند.طبق اعالم سازمان سنجش ۲۰ روز پس از برگزاری آخرین امتحان نهایی آمادگی الزم 

برای برگزاری کنکور مانند سال های گذشته وجود دارد. قرار است هفته آینده کمیسیون آموزش وتحقیقات و شورای سنجش و پذیرش دانشجو جلسه ای در این باره داشته باشند.

شام کرونایی پزشکان ژاپنی
ایرنا: روزنامه ژاپــن تودی گزارش داد 
حدود ۴۰ پزشک بیمارستان آموزشی 
کیــو در پایان ماه مــارس بدون توجه 
به مقررات و آیین نامه های دانشــگاه،  
با یکدیگر شــام دســته جمعی صرف 

کرده اند.
»یوکو کیتاگاوا« رئیس این بیمارستان 

اعالم کرد: ابتدا در پایان ماه مارس، آزمایش کرونای یکی از پزشکان پس از صرف 
این شــام مثبت اعالم شد. آزمایش های بعدی نشان داد ۱۷ پزشک دیگر به این 
بیماری مبتال شــده اند. وی با اشــاره به اینکه این پزشکان با ۱۰۰ پزشک دیگر 
در ارتباط بوده اند، ضمن عذرخواهی از مردم ژاپن، گفت: غیرقابل تحمل اســت 
کسانی که باید حافظ جان مردم باشند، خود ضوابط را نادیده گرفته و تا این حد 
سهل انگاری کرده باشند. به همه ۱۰۰پزشک دیگر که با این افراد آلوده در ارتباط 

بوده اند تأکید شده باید برای دو هفته در منزل بمانند و خود را قرنطینه کنند.

 از هر چهار  پزشک انگلیسی
یک نفردر قرنطینه است

فارس: به گزارش تلگراف، رئیس کالج 
سلطنتی پزشکان انگلیس هشدار داد در 
بحبوحه افزایش آمار مبتالیان به کرونا، 
حدود یک چهــارم نیروهای متخصص، 

بیمار و یا در قرنطینه هستند.
رئیس انجمن بیمارســتان های انگلیس 
پیشتر هشدار داده بود که درمانگاه های 

این کشور در مواجهه با ویروس کرونا به لحاظ تعداد، سرعت افزایش و وخامت حال 
بیماران و کمبود ظرفیت بیمارستان ها در حال انفجار هستند.  پیش از شیوع ویروس 
کرونا در انگلیس نیز وزیر بهداشت این کشور تأکید کرده بود در صورت شیوع کرونا 

کشور فلج خواهد شد و کمبود نیروی درمان می تواند وضعیت را وخیم کند.

»کرونا« تنور اختالف میان صداوسیما و وزارت ارتباطات را گرم کرد
جنگ و جدال فرکانسی

جامعه: دعوای صدا و ســیما و وزارت 
ارتباطات بر ســر آزادســازی باندهای 
فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزی تازگی 

ندارد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات از سال ۹۷ بار دیگر 
این پرونده را گشود و پیشنهاد استفاده 

بهینه از این باندها را در الیحه بودجه سال ۹۸ به مجلس داد، اما با این پیشنهاد 
موافقت نشد و علت رد این پیشنهاد، ورود به حیطه وظایف و اختیارات سازمان 

صدا و سیما مطرح شد.
حاال این روزها با ورود میهمان ناخوانده ای چون  »کرونا « به کشور و خانه نشینی 
مردم و در پی آن ضرورت استفاده از ظرفیت های ارتباطی و رشد ۱/5برابری مصرف 

اینترنت، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات باز هم از مطالبه این وزارتخانه گفته است.

نقش باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزی
مسئوالن ارتباطی کشور معتقدند باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بهترین 
گزینه برای توسعه اینترنت ثابت و همراه است و می تواند کاهش قیمت تمام  شده 

اینترنت و افزایش کیفیت آن را به دنبال داشته باشد.
با اســتفاده از فرکانس های پایین اپراتورها می توانند با کمترین سرمایه گذاری 
پوشش بیشتر و بهتری را ایجاد کنند و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری دست 
مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. درحالی که هرچه به سمت فرکانس های باالتر 
بروند تعداد دکل های بیشــتری الزم است و هزینه پوشش باالتر می رود. ضمن 
اینکه با اضافه شدن دکل، فیبرنوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل ها الزم است.

در دنیا شــبکه های تلویزیونی این بخش از فرکانــس را آزاد کرده و در اختیار 
رگوالتوری قرار داده اند تا اپراتورها با هزینه کمتر توسعه پهن باند را انجام دهند. 
اما در کشور ما بخش قابل توجهی از فرکانس پایین در کانال ۶۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ 

مگاهرتزی در اختیار صداوسیماست. 
مســئوالن ارتباطی کشــور معتقدند وقتی زمانی به دلیل پخــش برنامه های 
صداوسیما به  صورت آنالوگ، فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در اختیار این سازمان 
بود، اما با توجه به تعهدات بین المللی ایران مقرر شــد که سیســتم آنالوگ این 
سازمان برای پخش برنامه ها به دیجیتال تبدیل شود، این فرکانس ها اکنون برای 
صداوسیما کارایی ندارد و باید آن را در اختیار اپراتورها قرار دهد، زیرا قرارگرفتن 
این فرکانس ها برای توسعه زیرساخت های شبکه تلفن همراه می تواند درآمدی 

چندهزار میلیاردی ایجاد کند.
از طرفی صداوسیما در ایران برخالف دیجیتالی شدن و بدون استفاده بودن این 
باند، ادعای مالکیت بــر آن را دارد، درحالی که مطابق مقررات موجود همچون 
سایر باندهای فرکانسی باید برای توسعه زیرساخت و شبکه ها از آن استفاده شود 
و حتی به  دلیل اختالفاتی که تاکنون حل نشده، این موضوع در دولت و شورای 

عالی فضای مجازی مطرح شده،  اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

سه سال تالش برای پس گرفتن فرکانس ها 
آذری جهرمی می گوید: سه سال است در تالشیم فرکانس ها را پس بگیریم. هم در 
دولت و هم در مجلس گفته ایم در باندی دیگر نیازهای آینده صداوسیما را تأمین 
می کنیم. نصف درآمد حاصل از واگذاری فرکانس ها به اپراتورها هم برای توسعه 
شبکه دیجیتال به صداوسیما می دهیم، اما آن ها همراهی نکرده اند. ارتقای شبکه 
بدون فرکانس امکان پذیر نیست. امیدوارم برای تأمین نیاز مردم در این شرایط، 

مدیران صداوسیما ما را همراهی کنند.

مجلس نمی تواند کاری کند
رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات مجلس به برنا گفته 
است: مجلس در زمینه بازگشت مجدد فرکانس ها از صداوسیما به وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات نمی تواند کاری کند، چراکه در ایــن رابطه قانون وجود دارد و 
براساس همین قانون فرکانس ها در اختیار این وزارتخانه است. این دو باند فرکانسی 
۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزی که پیشتر به صدا و سیما واگذار شده، بدون استفاده است 
و استفاده بهینه از آن نمی شود. وی تصریح می کند: با توجه به اینکه در حال حاضر 
به این فرکانس ها نیاز داریم، وزارت ارتباطات می تواند طی توافقی با صداوسیما این 

فرکانس ها را مجدداً در اختیار بگیرد که از این فرکانس ها استفاده بهینه شود.
ســبحانی فر با اشاره به اینکه شخص وزیر ارتباطات می تواند این فرکانس ها را از 
صداوســیما پس بگیرد، خاطرنشــان می کند: باید توافقی صورت بگیرد، چراکه 

نمی خواهیم از طریق جنگ و جدال وارد شویم.

شورای عالی فضای مجازی رسیدگی کند
محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی معتقد است این موضوع 
باید در شورای عالی فضای مجازی رسیدگی شود، اما هنوز یک جلسه فنی برای 
این موضوع بسیار مهم در شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده که در این رابطه 

باید هر دو نهاد گزارش کتبی را    در قالب یک جلسه ارائه دهند.

صداوسیما باید تبعیت کند
نسترن محسنی، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی به ایسنا می گوید: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات 
متولی فرکانس هستند و این آزادسازی باید اتفاق بیفتد. این موضوع تاکنون در 
شــورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و حتی مرکز پژوهش های 
مجلس مورد بررســی قرار گرفته و حتی دو بار از هیئت وزیران خواستیم به آن 

رسیدگی شود،  اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.
وی می گوید: در بررسی هایی که انجام شده مشخص است که افزون بر ۸5درصد 
این پهنای باند بی استفاده مانده و صداوسیما هم باید از این توافق نامه تبعیت کند، 
زیرا در آینده با طی شدن مسیر دیجیتالی شدن، غالب برنامه های تلویزیون روی 

موبایل و اینترنت قرار خواهد گرفت.

روزهای  در  محمودمصدق   جامعه/  گروه   
معتادان  بازپروری  و  نگهداری  موضوع  کرونایی 
درمان شده  دستخوش اتفاقات تازه ای شده است. 
در واقع همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور 
از یک سو با حکم دادستانی درهای بسیاری از 
مراکز نگهداری و بازپروری معتادان مثل فشافویه 
بر روی معتادان گشوده شد و از سوی دیگر بنا بر 
تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرای طرح های 
جمع آوری و بازتوانی معتادان  تا زمان رفع بحران 

کرونا به تعویق افتاد.
وقایعی که سبب شد تا حضور معتادانی که مورد 
حمایت خانواده هایشان نیستند و هیچ سرپناهی 
ندارند در برخی از خیابان ها و محله های پایتخت 
و دیگر کالنشهرهای ایران بسیار پررنگ تر از قبل 

شود. 
حاال با گذشــت کمتر از یک ماه از تصمیم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا برای به تعویق افتادن اجرای 
طرح های جمع آوری و بازپروری معتادان، بعضی 
از مسئوالن و متولیان امر از ضرورت ایجاد ظرفیت 
مراکــز نگهداری  و همچنین نگهداری این گونه 

افراد در جاهای مشخصی خبر می دهند.
دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
شنبه گذشته ضمن ابراز تأسف از تجمعاتی که 
معتادان داشته اند، گفته بود: تأکید شدید ما این 
است که معتادان در جاهای مشخصی نگهداری 

شوند و پیگیر این موضوع نیز هستیم. 
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در 
کالنشــهر تهران نیز نسبت به عدم کنترل تردد 
معتادان در پایتخت هشــدار می دهد و به ایسنا 
می گوید: کنترل تردد معتادان در سطح شهر به 
هیچ عنوان نباید به زمان ســپرده شود و باید به 
ســرعت اقدام های پیشگیرانه در دستور کار قرار 

گیرد.
حال پرســش این اســت که آیا عدم جمع آوری 
معتادان متجاهر و  رهاســازی آن هــا از مراکز 
نگهداری با هماهنگی کامل دستگاه های مسئول 
صورت گرفته و اگر این گونه است چرا حاال همه 
از ضرورت جمع آوری این گونه افراد در اسرع وقت 
و نگهداری آن ها در محل های مشــخصی سخن 

می گویند؟ 

شهرداری در انجام وظایفش 
کوتاهی می کند

براتی ســده،  ســیدفرید 
مدیرکل پیشگیری و درمان 
سازمان بهزیستی در پاسخ 
به قــدس می گویــد: این 
پرسش را باید ستاد مقابله 

با کرونا و مقام های مســئول و دستگاه های دیگر 
پاسخ دهند. باید توجه داشته باشیم در روزهای 

نخست شیوع کرونا همه فکر می کردند هر جایی 
که تعدادی با هم باشند خطر ابتال به کرونا برایشان 
جدی است، از این رو بحث این بود که بیش از سه 

نفر با هم نباشند به همین دلیل 
مدارس و دانشــگاه ها تعطیل 
شــدند. بر همین اساس ما هم 
نمی توانســتیم ۴هزار نفر را در 
مراکز بازپروری نگهداری کنیم، 
اما اکنون متوجه شــدیم هیچ 
یک از معتادان در اثر کرونا فوت 
نکرده اند. به هر حال ســازمان 
بهزیستی تابع تصمیمات ستاد 
ملی مقابله با کرونا و تصمیمات 

دستگاه های عالی کشور است.
وی می گویــد: با شــیوع کرونا 
از  جمعــی  نگهــداری  دوره 
معتادان که طبــق قانون 3 تا 
۶ مــاه بوده به اتمام رســید و 
این افــراد از مراکــز نگهداری 

بیرون آمدند. البته ما می دانســتیم که معتادان 
اگر بیــرون بمانند به ویژه آن هایی که در پاتوق ها 
به ســر می برند نیاز به دریافت خدمات دارند  به 
همین خاطر طرح پیشگیری از شیوع کووید۱۹ 
را برای معتادان بی خانمان مســتقر در پاتوق ها  
اجرا کردیم، اما مشکل اینجاست که شهرداری به 
وظایف خــود در این خصوص عمل نمی کند. در 
واقع شــهرداری برای نگهداری موقت معتادان و 
بی خانمان ها واحدی به نام گرمخانه دارد و سازمان 
بهزیستی نیز برای این منظور از مراکز شیلتر خود 
استفاده می کند. بر این اساس ما گفتیم شیلترهای 
بهزیستی تعطیل نشوند و برای ارائه خدمات به این 

قشر فعال باشند و اگر هم می توانند بی خانمان ها 
را نگهداری کنند. یعنی از تمام ظرفیت خود برای 
هدف یاد شده در شرایط موجود استفاده می کنیم، 
اما شهرداری چنین نکرده است.  
به همین خاطر سطح محله های 
برخی از مناطق تهران شــلوغ 
شده و شهرداری می گوید من 
نمی توانــم  به همــه معتادان 
خدمات بدهم. در حالی که طبق 
مصوبه ستاد مبارزه با موادمخدر، 
باید از 2 سال و نیم پیش برای 
ساماندهی و توانمندسازی ۶هزار 
معتاد متجاهر اقدام می کرد که 
نه تنها چنین نکرده بلکه بعضی 
از مراکز بهــاران را هم تعطیل 

کرده است.
وی تصریــح می کند: در قانون 
برنامــه ششــم در خصــوص 
متجاهر  معتادان  ســاماندهی 
هرجا اسم بهزیســتی آمده نام شهرداری هم در 
کنارش آمده، بنابراین در قضیه مذکور این نهاد 
مسئولیت دارد و اکنون باید پاسخگو باشد، چون 
اگر شهرداری مصوبات مربوطه را اجرایی می کرد 
اکنون دست کم 5۰ درصد معتادان تحت پوشش 

قرار می گرفتند و در خیابان ها رها نمی شدند.
مدیرکل پیشــگیری و درمان سازمان بهزیستی 
کشــور در خصوص راهکارش برای حل مشکل 
تجمع معتــادان در برخی از میادین و محله های 
پایتخت و مراکز استان ها می گوید: طبق آخرین 
تصمیم ستاد مقابله با موادمخدر استان تهران قرار 
شده از جاهایی که بعضی از نهادها مثل سازمان 

بسیج مستضعفان و  سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
دارند، برای قرنطینه معتادان متجاهر اســتفاده 
شود و اگر چنین ظرفیتی وجود ندارد برای ایجاد  
ظرفیت های الزم اقدام شــود . ضمن اینکه مقرر 
شده پذیرش معتادان متجاهر انجام شود و هر جا 
معتاد متجاهری دیده شد نیرو ی انتظامی نسبت به 
جمع آوری آن هــا اقدام کند. البته در این صورت 
این افراد نه تنها از جنبه اعتیاد بلکه باید از نظر ابتال 
به کرونا نیز غربالگری شوند که این کار هم باید با 
کیت های آزمایش کرونا انجام شود که اگر فردی 
دارای عالئم این ویروس بود تحت درمان قرار گیرد 

و در غیر این صورت تحت پوشش ماده ۱۶ برود.

تکالیفی که عملیاتی نیست
حســینی،  ســیدمالک   
رئیــس ســازمان  رفاه و 
اجتماعی  مشــارکت های 
اگرچه  تهران  شــهرداری 
قبول دارد طبق قانون برنامه 

ششم، شهرداری در کنار بهزیستی  در  خصوص 
نگهداری و بازپروری معتادان مرخص شده از مراکز 
درمان تکالیفی به عهده دارد، اما  در این خصوص 
به خبرگزاری برنا می گوید: ماده ۱۶ به شهرداری 
تکلیف کرده اما این تکالیــف غیرعملیاتی بوده 
و نســبت به آن اعتراض کردیم ولی با این وجود 
باز هم برای کاهش آســیب اجتماعی از معتادان 
نگهداری به عمل می آیــد. در واقع مراکز بهاران 
ما فعال هســتند و با تمــام ظرفیت  به معتادانی 
که سم زدایی شان تمام شده و داوطلب بازپروری 

هستند، ارائه خدمات می شود.
رئیس سازمان مشارکت های اجتماعی شهرداری 

تهران با اشاره به برخی تکالیفی که برای شهرداری 
در نظر گرفته شده، تصریح می کند: برای تعهدات 
در نظر گرفته باید ۱۰۰میلیارد هزینه می کردیم 
که بار زیادی بر دوش شهرداری بود با این حال بنا 
بود در اسفندماه سال گذشته پذیرش افراد را در 
مراکز بهاران آغاز کنیم که به کرونا برخوردیم  و به 
دنبال آن هم از سوی مدیرکل درمان موادمخدر 
و بنا به تصمیم وزارت بهداشت، مراکز نگهداری 
جمعی خطرناک اعالم شد و پذیرش و نگهداری 
در مراکز ماده ۱۶ متوقف شــد و به همین دلیل 
بخشی از معتادان متجاهر در سطح شهر هستند، 

چراکه سرپناهی ندارند.
اما رئیس کانــون انجمن های صنفی کارفرمایی 
درمانگران اعتیاد کشــور موضــوع  نگهداری و 
بازپروری معتادان را حادتر از آنچه مطرح شــده 
می بیند و به قدس می گوید: همه ســازمان ها و 
نهادهای مسئول در خصوص نگهداری و بازپروری 
معتادان درمان شده از انجام وظایفشان کوتاهی 
می کننــد و به همین دلیل دســت به فرافکنی 
می زنند چون یک گوشــه کارشــان نقص دارد 
و هیچ یک از آن ها هم مســئولیت کارشــان را 
نمی پذیرند. از این رو باید یک دســتگاه متولی 

موضوع اعتیاد باشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف و ایده آل 
حاکمیت این اســت که بتوانیــم معتادان را 
از کــف خیابان جمع آوری و پــس از 3 یا ۶ 
مــاه درمان و نگهــداری  در کمپ ها آن ها را 
موقت  اقامتی  می گوید:درمان های  کنیم،  رها 
و کوتاه مدت منجر به شکســت اســت، اما به 
فرض این موضوع محقق شــود درمان قطعی 
اتفاق نمی افتد و نتیجه نمی دهد چون حداقل 
۹۰ درصدشــان بار دیگر بــه رفتارهای قبلی 
خود برمی گردند.  از ســوی دیگر درمان های 
بلندمدت بســیار گران و هزینه بر اســت که 
نه معتــادان از پــس آن هــا برمی آیند و نه 
حاکمیت، بنابراین پیشــنهادم این اســت که 
درمان هــای کاهش آســیب معتــادان را در 
پیــش بگیریم به ویژه در شــرایط موجود که 
ویروس کرونا شــیوع پیدا کــرده و احتمال 
ابتالی معتادان به این ویروس و خطر انتقال 
آن از طریق این افراد بــه دیگران هم وجود 
دارد. از ایــن رو بهتر اســت معتادان متجاهر 
از ســطح خیابان هــا جمــع آوری و به مراکز 
ســرپایی درمان اعتیاد سپرده شــوند. البته 
این افراد باید موظف شــوند تا در فاصله های 
زمانی گواهی نامــه از مراکز درمانی به پلیس 
یا دستگاه های مســئول ارائه کنند که نشان 
بدهد تحت نظر مراکز درمانی هستند. در این 
صورت مشــکل تجمع این گونه افراد و شیوع 

ویروس کرونا هم پیش نمی آید.

فرافکنی متولیان برای نگهداری معتادان در روزهای کرونایی ادامه دارد

رها شده از کمپ ها، سرگردان در خیابان ها

همه سازمان ها و 
نهادهای مسئول 

در خصوص 
نگهداری و 

بازپروری معتادان 
درمان شده از 

انجام وظایفشان 
کوتاهی می کنند 
و به همین دلیل 

دست به فرافکنی 
می زنند
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رنا
 ای

س :
عک

دستچین

نگرانی  در داروخانه ها 
فارس: محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران می گوید: 
تبلیغات سوء و نادرست رسانه ملی در خصوص خدمات ایثارگرانه 
داروسازان، بر ایجاد جو بدبینی در مورد داروخانه ها و داروسازان 
دامن زده اســت. ضمن آنکه از زمان شیوع کرونا به خصوص با 
نزدیک شدن به سررسید چک های قبلی، نگرانی های بیشتری به 

فضای داروخانه ها تحمیل شده است.

پیشنهاد ایجاد شبکه تلویزیونی برای کرونا
تســنیم: محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس با اشــاره به 
پیشــنهاد اختصاص یک شــبکه تلویزیونی مجــزا به وزارت 
بهداشــت از سوی برخی نمایندگان اظهار کرد: اختصاص یک 
شبکه تلویزیونی مجزا به وزارت بهداشت در حال حاضر در حد 
پیشنهاد بوده و مجلس هنوز به آن ورود نکرده اما قرار است این 

پیشنهاد بررسی شود.

سودآوری موادمخدر برای دولت!
 برنا: ســعید صفاتیان، درمانگر اعتیاد می گوید:در بحث مبارزه 
با موادمخدر، در شــرایط خاص می توان مواد را در اختیار افراد 
قرار داد. فرد مصرف کننده دیگر برای تهیه موادمخدر به ســراغ 
قاچاقچــی نمی رود، بلکه مواد مصرفی ســالم دریافت می کند. 
همچنین دولت با ســود ناشــی از آن می تواند در حوزه درمان 

هزینه کند.

وضعیت نامناسب داروهای تزریقی تاالسمی ها 
برنــا: یونس عــرب، مدیرعامــل انجمــن تاالســمی ایران 
می گوید:داروهای تزریقی بیماران تاالسمی در وضعیت نامناسبی 
قرار دارد، چون بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای دارو و مواداولیه به 
شرکت های واردکننده و تولیدکننده ایرانی نمی دهد. اگر وزارت 
این ارز را به شرکت های دارویی تاالسمی ندهد تا سه هفته آینده 

دچار مشکالت جدی تری می شویم.

دانشگاه ها یک ترم تعطیل باشند
ایسنا: محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: پیشــنهاد دارم بــا توجه به اینکه پس از 
انقالب ســابقه دو بار تعطیلی دانشــگاه ها را داریم این  بار نیز 
دانشگاه ها یک ترم تعطیل شوند. از مردم درخواست داریم که 
رعایت اصول  بهداشــتی و به رعایت قرنطینه توجه الزم داشته 

باشند.

نمی توانیم شهریه دانشجویان را پس بدهیم
مهر: احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه 
تمام تالش دانشــگاه بر این اســت که این تــرم را به پایان 
برســانیم، گفت: امکان عودت یا کسر شــهریه دانشجویان 
وجود ندارد، چون دانشــگاه آزاد یک نهاد دولتی نیســت. از 
طرفی کارمندان در دانشــگاه ها حضــور دارند و باید حقوق 

آن ها پرداخت شود. 

آموزش

پرسش از وزیر آموزش و پرورش 
 تکلیف »شاد« 

چه شد؟
 خانــه ملت  محســن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش وپــرورش گفــت: شــبکه اجتماعی 
دانش آموزان )شــاد( کار بزرگی است که قرار 
اســت بر بســتر اینترنت خدمات آموزشی را 
به دانش آمــوزان ارائه کند. درخواســت ما از 
پیام رســان  ها این بود محیطی کــه در اختیار 
دانش آموزان قــرار می گیرد باید به طور کامل 
مســتقل از پیام رسان باشــد تا امکان ارتباط 
ســایر محتوای برخی از این پیام رســان ها با 
دانش آموزان نباشد، زیرا ممکن است محتوای 
برخی پیام رسان ها متناسب با سن دانش آموزان 

و شرایط آن ها نباشد.
وی افزود: پیام رسان ها این هفته در حال تست 
هستند و اگر از تســت موفق بیرون بیایند به 
تدریج عملیات ثبت نام مرحله به مرحله و دوره 
به دوره انجام می شــود. البته بخشی گفته اند 
برای ما در شرایط کنونی امکان ندارد و نیازمند 
سرمایه گذاری های جدید است که زمان می برد.

 محیط زیست

سخنگوی سازمان حفظ نباتات:
احتمال دارد  ملخ ها چند روز 

آینده به ایران برسند
 ایسنا  سخنگوی ســازمان حفــظ نباتات از 
احتمال ورود دســته های ملخ از کشــورهای 
عمــان، کویت و امارات به ایــران در چند روز 

آینده خبر داد.
سیدمحمدرضا میر گفت: پیش بینی می شود 
حجم ورودی آن ها نسبت به سال گذشته حدود 

دو تا سه برابر بیشتر شده باشد.
میر تصریح کرد: بــا توجه به جهش وزش باد 
ورود ایــن آفات از کشــورهای عمان، کویت و 
امارات در  چند روز آینده به کشــور محتمل 
اســت و احتماالً در روزهای آینده استان های 
هرمزگان، سیستان وبلوچستان و  جنوب کرمان 
با حجم انبوهی از  این آفت ها مواجه می شوند. 
وی افزود: اوج مبارزه با این آفت اردیبهشــت و 
خرداد ماه خواهد بود و در مرداد نیز لکه گیری 
انجام می شود و اگر نتوانیم مبارزه خوبی با این 
آفت انجام دهیم احتماالً به استان های دیگر نیز 

سرایت می کنند.

حج و زیارت

رئیس سازمان حج و زیارت:
 در صورت لغو حج ۹۹ 

زائران سال بعد اعزام می شوند
 میزان   علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج 
و زیارت در پاسخ به اینکه اگر عربستان تصمیم 
به عدم برگزاری حج بگیرد تکلیف ثبت نامی های 
امســال از حیث اولویت اعزام و سپرده هایشان 
چه می شود، گفت: در این شرایط به طور قطع 
اولویت اعزام در ســال بعد با زائرانی است که 
هم اکنون ثبت نام کرده و فرایند ثبت نامشــان 

تکمیل شده است.
وی برای آن دسته از افرادی که ثبت نام کرده اند 
و در صــورت عدم برگــزاری حج قصد انصراف 
داشته باشند، گفت: این افراد می توانند انصراف 
داده و زائــران اولویت های بعــدی فراخوان و 

ثبت نام شده و جایگزین آن ها می شوند.
تمامــی زائران ثبت نامی امســال در صورت 
عدم برگــزاری حــج ۹۹ ســال بعــد اعزام 
می شــوند و در صورتی ثبت نام جدید انجام 
می شــود که سهمیه کشورمان بیش از افراد 

ثبت نامی باشد.

رفاه و خدمات اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
 ۴۰هزار خانواده زن سرپرست 

در صف دریافت مستمری
 ایرنا   معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی با 
اشاره به تحت پوشش بودن 2۴5هزار خانوار زن 
سرپرســت از سوی این سازمان گفت: ۴۰هزار 
خانواده زن سرپرست در صف دریافت مستمری 

بهزیستی هستند.
حبیب اهلل مســعودی فرید افزود: سال هاســت 
توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار انجام 
می شــود و اکنون نیز روی برنامه پیشگیری از 

زن سرپرست شدن خانوارها کار می کنیم.
وی گفت: 2۴5هزار زن سرپرســت خانواده با 
افراد تحت تکفل خود تحت پوشش بهزیستی 
هستند و بیش از ۴۰هزار خانواده پشت نوبت 
داریم که در صورت تأمین منابع تحت پوشش 
قرار خواهند گرفت. اگر هر خانواده زن سرپرست 
را به طور میانگین سه نفر در نظر بگیریم برای 
تحت پوشش قرار گرفتن ۴۰هزار خانوار پشت  
نوبتی برای مســتمری ماهانه ۴۰۰هزار تومان 

حداقل به 2۰ تا 25میلیارد تومان نیاز است.

بهداشت و درمان

وزیر بهداشت:
پایان اردیبهشت به مرحله مهم 

مقابله با کرونا می رسیم
 مهر  ســعید نمکی، وزیر بهداشت در جلسه 
علنی دیروز مجلس با بیــان اینکه ما در حال 
حاضر در مرحله مدیریت بیماری کرونا هستیم، 
گفت: ما هنوز بــه مرحله مهار و کنترل کرونا 
نرســیده ایم و نباید دچار توهــم و گرفتاری 
محاسباتی شویم. نمکی خاطرنشان کرد: کسی 
باور نمی کرد ما در شــرایط سخت تحریم و با 
وجود اینکه لوازم بهداشــتی چون ماســک را 
در فــرودگاه فــالن  جا مصــادره می کردند و 
اجازه نمی دادنــد به ایران بیاید، بتوانیم مقابله 

عزتمندانه ای با کرونا داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در روزهای آینده قطعاً شاهد 
اتفاقات خوشایندتری در مقابله با کرونا خواهیم 
بود، گفت: خوشــبختانه بین 3۰ تا 5۰ درصد 
تخت های بیمارستانی ما در همه استان ها خالی 
اســت . نمکی تأکید کــرد: امیدواریم تا پایان 
اردیبهشــت ماه بتوانیم به یک مرحله مهم در 

مقابله با این بیماری برسیم.

فراسو

برداشت آزاد
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فراخوان برای استغاثه در شب نیمه شعبان معارف: همزمان با دعوت مراجع عظام تقلید از مردم برای استغاثه در شب نیمه شعبان، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز با صدور اطالعیه ای، با اشاره به 
فضیلت و قداست شب نیمه شعبان، از همگان دعوت کرد همزمان با پخش زنده ساعت 20:4۵ امشب از مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر رضوی، زیارت آل یاسین و دعای فرج را در منازل و جمع با صفای خانوادگی 

قرائت کنند و سپس رأس ساعت 21 شعار »یا مهدی ادرکنی« و »یا حجت بن الحسن عّجل علی ظهورک« را از فراز بام های منازل، پنجره ها و بالکن های مجتمع های مسکونی سر دهند.

 معارف/ محمود ملکی راد، عضو هیئت 
علمی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی  آمــوزه مهدویت داراي مؤلفه ها 
و عناصري اســت  که مي توان برای تعالی 
خانــواده از آن ها کمک گرفت؛ یکی از این 
عناصــر تأثیرگذار انتظار اســت. با انتظار 
حالتی در خانواده منتِظر ایجاد می شود که 
به وضع موجود خود رضایت نمی دهد و او 
را در راستای اهداف بلند ظهور به حرکت 
و تــاش وامی دارد. در چنیــن خانواده ای 
همه مؤلفه های انتظار چه در بعد بینشی 
و معرفتی، چه در بعد ارزشــی و اخاقی 
و چه از نظــر رفتاری و کنشــی، بالفعل 
موجود خواهد بود و انتظار از حالت قلبی 
و قولی صرف، به عمل تبدیل می شــود و 
کارکردهایی را به نمایش می گذارد. در ادامه 

به موادی از این کارکردها اشاره می شود. 

معرفتافزایی
یکي از کارکردهای مهم انتظار، استحکام 
بینش و تحکیم ایمان در افراد منتِظر است؛ 
زیرا پایبنــدی به ایده ظهور بدون معرفت 
کافــی و بینش و ایمــان الزم، غیرممکن 
خواهد بود. اصوالً وعده خداوند بر استخاف 
افــراد در زمین از حیث بینشــی در پرتو 
ایمــان و از جهت رفتــاری بر انجام عمل 
صالح مبتنی شده است. قرآن کریم در این 
زمینه مي فرماید: خداوند بر کسانی از شما 
که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، 
وعده داده که آنان  را در زمین جانشــین 
خواهد ساخت؛ »َوَعَداهللُ الَّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم 
الِحاِت لََیْسَتْخلَِفنَُّهْم فِي الْْرِض«  َوَعِمُلوا الصَّ

)نور/ 55(.
در روایات بســیاري این آیه بر ظهور امام 
مهدي)عج( تطبیق داده شــده اســت. از 
جمله در روایتي آمده است  این آیه »نزلت 
في المهدي« )شــیخ طوسي 
/ الغیبــة / ص 177(. در این 
آیــه مهدی)عــج( و یارانش 
ایمان و  به عنوان کسانی که 
عمل صالح دارند »الذین آمنوا 
منکــم و عملــوا الصالحات« 
معرفــی شــده اند؛ بنابراین 
تحقق ظهــور بدون ایمان و 
معرفت مستحکم که هرگونه 
ضعف و زبونــی و ناتوانی را 
دور سازد، امکان پذیر نیست 
و آن ها که در انتظار چنین 
برنامه ای هســتند هم باید 
ســطح آگاهی و ایمان خود 
را بــاال ببرند و هم در اصاح 
اعمال خویش بکوشند. تنها 
چنین کســانی هستند که 
می توانند نوید شرکت فعاالنه 
در ظهــور امام)ع( را به خود 
بدهند، نه آن هــا که از نظر 
بینش، متزلزل  و از ایمان و 

عمل صالح بیگانه اند.

ارزشزاییوخودسازی
بیــن معرفت افزایــی و تحکیــم ایمان با 
خودســازی رابطه مستقیمی برقرار است؛ 
یعنی هرچقدر بینــش و معرفت و ایمان 
خانواده از تحکیم بیشتری برخوردار باشد، 
به همان میزان نیز بر تاش آنان برای تجلی 
ارزش ها و آداب اخاقی در زندگی فردی و 
اجتماعی افزوده خواهد شد. طبق روایات 
انتظار، افضل اعمال و واالترین آن برشمرده 
شده است؛ »أَنَّ َرُسوَل اهللِ)ص( َقاَل: أَْفَضُل 
أَْعَمــاِل أُمَِّتي انِْتَظاُر الَْفَرجِ  ِمــَن اهللِ َعزَّ َو 
َجل « )محمد بن علــی بن بابویه/ صدوق/ 
کمال الدین و تمام النعمه/ ج2/ ص644(؛ 
بنابراین خانواده منتِظر چون با فضیلت ترین 
اعمال را گردن نهاده و آن  را انجام مي دهد، 
در نتیجه الزم اســت از جهت خودسازی 
و تهذیب نفس نیز ســرآمد دیگران باشد؛ 
زیــرا تجلی و تحقق این عمل با فضیلت و 
بلکه افضل اعمال، هرگز بدون خودسازی و 

تهذیب نفس ممکن و میسور نخواهد بود؛ 
اعتقاد به امامت و ظهور مي تواند انگیزه آنان 
 را در خودسازي افزایش دهد و آنان را برای 
تهذیب نفس آماده نماید. این روند، خانواده 
منتِظر را با افراد معمولی متفاوت مي کند و 
از آنان انســان هایی الهی و با انگیزه قوی و 
نیروهایی خودساخته و با تقوا مي سازد که 
همواره آمادگي خود را برای زمینه ســازی 
ظهور به منظور همراهي با امام)عج( حفظ 
مي کنند؛ زیرا انتظار یک مصلح جهانی به 
معنــای آماده باش کامل اخاقی و معنوی 
برای اصاح همه جهان اســت. این امر در 
خانواده که رســالت تربیت فرزندان را بر 
عهده دارد از اهمیت بیشــتری برخوردار 

است.

کنشزاییوهنجارآفرینی
از آنجایي که خانواده منتِظر خود را منسوب به 
امام زمان)عج( مي داند، به این نتیجه مي رسد 
که در پیروي از آن حضرت پیشــقدم باشد 
و الگوي هنجاری پیــروی از امام)عج( را مد 
نظرش قرار می دهد. از آثار این الگو گرفتن 
این است  که آنان در رفتار فردي و اجتماعي 
بر اساس خواســت امام)ع( حرکت و مسیر 
زندگي خویش را بر اساس آن تنظیم کنند. از 
طرفي چون خواست امام)ع( بر طبق خواست 
خداوند اســت و بر محــور آن مي چرخد و 
غیر از آن نیســت، رفتار فردي و اجتماعي 
آنان نیــز متأثر از اوامــر و نواهي الهي و بر 
محور رضایت مندي خداوند خواهد بود و در 
محدوده حدود تعیین شده از سوي خداوند 
دور مي زند و سعي آنان بر این است  که هیچ 
حرکت خاف خواســت خداوند از آن ها سر 
نزند و همواره بر این امر مراقبت دائمي دارند؛ 
مداومتشان بر این امر موجب مي شود همه 
اعمالشــان متأثر از ورع و پرهیزگاري باشد 
به گونه ای که در رفتارشــان به صورت ملکه 

درآید و مزین به تقواي الهي شوند. 
هرچه خانواده منتظر نسبت به امامت بینش 
عمیق تــري پیدا کند، به همــان میزان نیز 
التزامش به هنجارها و رفتارهای برگرفته از 
انتظار بیشتر خواهد شــد و در نتیجه برای 
تعالی خویش سعي بیشــتري در پایبندی 
بــه هنجارها انجام خواهــد داد. در اینجا به 
نمونه هایی از این کارکردهای هنجاری اشاره 

می شود:

 التزام به تقوا: التزام بــه تقوا و ایجاد 
ملکه تقوا در همسران و فرزندان یکی از آثار 
الگوی هنجاری از انتظار به شمار می رود. به 
این امر در روایات اســامي نیز توجه داده 
شده است. امام صادق)ع( از جمله اوصاف 
یــاران امام مهدي)عــج( را پرهیزگاري و 
تقواي الهي دانسته و ُخلق نیکو را سفارش 
نموده اســت؛ »... َمْن َســرَُّه أَْن یَُکوَن ِمْن 
أَْصَحــاِب الَْقائِِم َفلَْیْنَتِظْر َو لَْیْعَمْل بِالَْوَرِع َو 
َمَحاِسِن الْْخَاِق َو ُهَو ُمْنَتِظر...« )محمدبن 
ابراهیم/ نعمانی/ الغیبة/ ص200(. در روایتی 
دیگر امام صادق)ع( وظیفه مردم را در زمان 
غیبت امام زمان)عج(، حفظ تقوا و دینداري 
معرفــي مي کند؛ یکــي از اصحاب گوید: 
خدمت امام صادق)ع( نشسته بودیم، به ما 
فرمودند: برای صاحب االمر غیبتی است، هر 
کسی باید از خدا پروا کند و تقوا پیشه نماید 

و به دین خود بچسبد و آن  را حفظ کند؛ 
»إِنَ  لَِصاِحبِ  َهَذا الْْمِر َغْیَبًه َفلَْیتَِّق اهللَ َعْبٌد  
ْک بِِدیِنِه« )همان / ص169(. از این  َو لَْیَتَمسَّ
منظر تاش براي نهادینه سازي این ویژگي، 
وظیفه اي دیني و الهي اســت  که باید در 
خانواده منتظر مورد توجه قرار گیرد؛ الزم 
است خانواده از طریق تبیین فلسفه تربیتي 
انتظار، کودکان و فرزندان را هدایت نماید و 

تقوا را در آنان به صورت ملکه درآورد. 

 التزام به صبــر و تحمل در مقابل 
مشــکالت: یکي دیگــر از ویژگي هاي 
اخاقي خانواده منتظر، صبر و مقاومت در 
برابر سختي ها و مشکات است؛ زیرا یقین 
به آمدن منجی موعود، به چنین خانواده ای 
صبر و پایداري مي دهد و در نتیجه به امید 
ظهور، مشکات را به جان مي خرد و سعي 
خواهد نمود شــرایط را براي ظهور فراهم 

آورد.
قرآن کریــم اهتمام خاصي به صبر دارد و 
در آیات بســیاري آن را یادآور شــده و راه 
رســتگاري را پایداري و استقامت در برابر 
مشکات و هوس هاي دنیوي دانسته است؛ 
مي فرماید: اي کساني که ایمان آوردید )در 
برابر مشکات و ســختي ها و نامایمات( 
اســتقامت کنید! و در برابر دشمنان )نیز( 
پایدار باشید و از مرزهاي خود مراقبت کنید 
و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید؛ »یا 
وا َو صابُِروا َو رابُِطوا  أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اْصِبــرُ
َو اتَُّقــوا اهللَ لََعلَُّکْم تُْفلُِحــون « )آل عمران / 
200(. امام باقر)ع( درباره تفسیر همین آیه 
فرمودند: صبر کنید بر انجام واجبات الهي 
و پایداري کنید در برابر دشمنان و مراقب 
امامتان )که به انتظارش هســتید( باشید؛ 
ِد بِْن َعلِيٍّ الَْباقِِر)ع(  فِي  »َعْن أَبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
- )اْصِبُروا َو صابُِروا َو رابُِطوا(  َقْولِــِه َعزَّ َو َجلَّ
َفَقــالَ  اْصِبُروا َعلَــی  أََداءِ الَْفَرائِِض  َو صابُِروا 
َعُدوَُّکمْ  َو رابُِطوا إَِماَمُکُم الُْمْنَتَظَر« )محمدبن 

ابراهیم/ نعمانی/ الغیبة/ ص 199(.
صبر و تحمل در مقابل مشکات، سختی ها 
و ناهنجاري ها همواره مورد تأکید ائمه)ع( 
بوده و خودشان نیز در مقابل حکومت هاي 
جور به این شیوه عمل مي کردند؛ در زمان 
غیبــت نیز بر خانواده منتظر الزم اســت 
براي پیشــبرد اهداف عظیم آماده سازي 
زمینه ظهور، ضمن اینکه با وظایفشــان 
آشنا مي شوند و به آن پایبند مي مانند در 
مقابل سختي ها و مشکات صبر و تحمل 

را پیشه کنند. 

 امیدواری: ناامیدی یکي از آفات اخاقي 
است  که هم آثار فردي خطرناکي دارد و هم 
آثار اجتماعي فلج کننده؛ جامعه اي که دچار 
چنین حالتي شود، نشاط و بالندگي خود را 
از دست مي دهد. با عنایت به اهمیت این 
امر و جایگاه خطیرش، خداوند مردم را از 
ابتا به آن بر حذر داشته است و مي فرماید: 
از رحمــت و یاری خدا ناامیــد و مأیوس 
نباشید؛ تنها جماعت کافر از رحمت خدا 
ناامید مي شــوند؛ »َو ال تَْیأَُسوا ِمْن َرْوِح اهللِ 
َُّه ال یَْیأَُس ِمْن َرْوِح اهللِ إاِلَّ الَْقْوُم الْکافُِرون«  إِن

)یوسف / 87(.
اصوالً در خانواده ای که التزام به امید در آن 
به صورت هنجار درنیامده باشد و افرادش در 

انتظار آینده ای بهتر نباشند، سرخوردگی 
از زندگی در نتیجه عدم تحلیل درســت 
از حیات، دامنگیرشــان مي شود و سبب 
مي شود آنان در مقابل عوامل منفی مانند 
فقــر و تنگدســتی، ظلم و ســتم، تجاوز 
و قانون شــکنی و بی اعتنایــی به حقوق 
انسان ها، راه چاره اي نیابند و در نتیجه در 
برابر این امور به بن بست می رسند و دچار 
یأس می شوند؛ در حالی که خانواده ای که 
امیدوار است و براي انسان آینده درخشاني 
را معتقد باشد، لحظه لحظه زندگي شان با 
امید به رسیدن آینده روشن سپري مي شود 
و هرگز دچار یأس و نومیدی نخواهند شد. 
با این توصیف، انتظار چون امید را به دنبال 
دارد، فرج و گشایش را به همراه می آورد. در 
روایات نیز به این نکته توجه شده است. امام 
زین العابدین)ع( در زمینه انتظار و جایگاه 
منتظران و تکامل روحــي و عقاني آنان 
مي فرمایند: ...غیبت به وسیله  ولّی خداوند که 
دوازدهمین نفر از اوصیای پیغمبراکرم)ص( 
و امامان بعد از اوســت، طوالنی می شود. 
مردمان زمان غیبت او که به امامت وی باور 
دارند و منتظر ظهورش هستند، از اهل هر 
زمانی برترند؛ زیرا خداوند آن قدر از عقل  و 
فهم  و معرفــت به آنان عنایت می کند که 
غیبت در نزد آنان به منزله  مشاهده است و 
آنان  را در آن زمان به منزله  مجاهدانی قرار 
داده است  که در حضور پیغمبراکرم)ص( با 
شمشیر می جنگند. آن ها حقیقتاً با اخاص 
و شــیعیان با صداقت ما هستند و مردم را 
در آشکار و پنهان به ســوی دین خداوند 
فرا می خوانند. سپس آن حضرت فرمودند: 
انتظار فرج، از بزرگ ترین گشــایش و فرج 
اســت؛ »تَْمَتدُّ الَْغْیَبه بَِولِــيِّ اهللِ َعزَّ َو َجلَّ 
الثَّانِي َعَشــَر ِمْن أَْوِصَیاءِ َرُسوِل اهللِ)ص( َو 
ه بَْعَدُه یَا أَبَا َخالٍِد إِنَّ أَْهَل َزَماِن َغْیَبِتِه  الْئِمَّ
الَْقائِلِیَن بِإَِماَمِتِه َو الُْمْنَتِظِریَن لُِظُهورِهِ أَْفَضُل 
ِمْن أَْهِل ُکلِّ َزَماٍن ِلَنَّ اهللَ تََباَرَك َو تََعالَی 
أَْعَطاُهْم ِمَن الُْعُقوِل َو الْْفَهاِم َو الَْمْعِرَفه َما 
َصاَرْت بِِه الَْغْیَبه ِعْنَدُهْم بَِمْنِزلَة الُْمَشاَهَده َو 
َجَعلَُهْم فِي َذلَِک الزََّماِن بَِمْنِزلَه الُْمَجاِهِدیَن 
ْیِف أُولَِئَک  بَْیَن یََدْي َرُســوِل اهللِ)ص( بِالسَّ
َعاه إِلَی  الُْمْخلَُصوَن َحّقاً َو ِشیَعُتَنا ِصْدقاً َو الدُّ
ِدیِن اهللِ َعزَّ َو َجلَّ ِسّراً َو َجْهراً َو َقاَل َعلِيُّ بُْن 
الُْحَسْیِن)ع( انِْتَظاُر الَْفَرِج ِمْن أَْعَظِم الَْفَرج« 
)محمد بن علــی بن بابویه/ صدوق/ کمال 

الدین و تمام النعمه/ ج1 / ص320(.
اینکه در این روایــت انتظار فرج از جمله 
گشایش و فرج برشمرده شده در حقیقت 
به دلیــل جایــگاه و اهمیت ایــن امر و 
تأثیرش در تحول فردي و اجتماعي است. 
حســن بن جهم مي گوید: در مورد فرج از 
امام موســي بن جعفر)ع( پرسیدم، امام)ع( 
فرمودند: آیــا نمی دانی کــه انتظار فرج، 
خودش از جمله گشایش و فرج است؛ »َعِن 
الَْحَسِن بِْن الَْجْهِم َقاَل: َسأَلُْت أَبَا الَْحَسِن)ع( 
َعْن َشيْ ءٍ ِمَن الَْفَرِج َفَقاَل أَ َو لَْسَت تَْعلَُم أَنَّ 
انِْتَظاَر الَْفَرجِ  ِمنَ  الَْفَرجِ  ُقلُْت اَل أَْدرِي إاِلَّ أَْن 
تَُعلَِّمِني َفَقاَل نََعْم انِْتَظاُر الَْفَرجِ  ِمنَ  الَْفَرج « 

)شیخ طوسي / الغیبة / ص 459(.

 محبت به امام زمان)عج(: یکي از آثار 
شــناخت امام زمان)عج(، برانگیخته شدن 
روح محبت در مردم نسبت به ایشان است؛ 
زیرا وقتي امام به درستي شناخته شود و به 
نقش او و جایــگاه وی در هدایت باطني و 
ارائه طریق پي برده شود، خودبه خود عشق 
و محبت او را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین 
محبت به امام زمان)عج( امری بایســته و 
ارزش است و تاش خانواده برای نشان دادن 
محبت خویش به امام زمان)عج( مانند توجه 
به آن حضــرت از راه خواندن ادعیه مربوط 
به وی، حضور والدیــن و فرزندان در اماکن 
منســوب به ایشان و بزرگداشت ایام والدت 
آن  حضرت و...، نهادینه شــدن محبت امام 
زمان)عج( در خانواده و به تبع آن در جامعه 
را به دنبال دارد که منجر به تقویت فرهنگ 

دینی و مهدوی خواهد بود.

نگاهی به کارکردهای انتظار در زندگی، در آستانه میالد با سعادت منجی عالم بشریت

آیندهروشن،درانتظارخانوادهمنتظر

حجت االسالم دکتر غالمعلی در گفت وگو با قدس:
 با دعا و توسل عمومی

 رحمت خداوند بیشتر شامل حالمان می شود
معــارف / مریم احمدی شــیروان: 
حجت االســام دکتر مهــدی غامعلی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث 
گفت: برخی از دعاهایی که خیلی از اوقات 
می خواندیــم و می خوانیــم در زمان وقوع 
رخدادها معنای دیگــری پیدا می کنند و 
توجه بیشتری را از ما می طلبند. ما سال های 
سال دعای فرج را که با »اِلهی َعُظَم  الَباء«آغاز می شود، قرائت می کردیم اما این دعا 
در روزهای شیوع ویروس جدید کرونا خیلی توجه ما را به خود جلب کرده است، زیرا 
هیچ مصیبت و بایی در ذهن ما نیست که اینچنین کل جهان را گرفته و برای همه 
احساس اضطراب ایجاد کرده باشد. او با اشاره به نکاتی درباره دعای فرج بیان کرد: این 
دعا برای حالت اضطرار است، یعنی وقتی که انسان احساس کند باید به خدا پناه ببرد و 
از دست مردم و دیگران کاری برنمی آید. کسی هم که دعای فرج را قرائت می کند واقعاً 

باید به این اصل پایبند باشد؛ زیرا اگر چنین نباشد دعا لقلقه زبان او است.
حجت االسام غامعلی افزود: در احوال شهید بروجردی معروف به مسیح کردستان که 
از فرماندهان سپاه بود می خواندم که در جبهه پس از نماز صبح همراه با دیگر نیروها 
دعای فرج را می خواند و به شدت گریه می کرد و خطاب به دیگران می گفت: اگر واقعاً 
نبودن امام زمان)عج( برای شما بای بزرگ نیست، دعای فرج را به زبان نیاورید؛ چون 
قرائتش از زبان شما دروغ است. یعنی باید باور کرد شیوع ویروس کرونا بای بزرگی 
است؛ زیرا خیلی از خانواده ها به هم ریخته اند و بسیاری از کاسبان نمی توانند کسب 
درآمد کنند؛ برخی از کارگران کار خود را از دست داده اند و ترس از مرگ، بیماری  و 
اینکه معلوم نیست شیوع بیماری تا چه زمان ادامه دارد، دامنگیر بسیاری از افراد شده 
است. او اظهار کرد: نکته دیگر بحث محتوای دعای فرج است و خوب است افرادی که 
این دعا را قرائت می کنند، ترجمه آن را هم ببینند و مطالعه کنند. فقرات اول دعای 
فرج بیانگر سختی و شدت است؛ یعنی در وهله اول می خواهد به خداوند عالم بیان 
کند خدایا می دانم وضعیت، وضعیت بسامانی نیست و از آن نابسامانی هایی است که به 
یک بای بزرگ تبدیل شده است. عرب واژه »َعُظمَ  الَباء« را در زمانی به کار می برد 
که با یک بخش را به طور کامل در بربگیرد؛ مثاً در جنگ صفین با ازدیاد کشته شدن 
اصحاب امیرالمؤمنین)ع( و مرگ مخالفانش وضعیتی پیش آمد که در تاریخ از آن به 

عنوان »َعُظمَ الَباء« یاد می کنند.

امورهرعصری،بهدستامامآنزماناست
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: محوریت در دعای فرج توحید است؛ یعنی پناهندگی 
باید به خدا باشد و اگر چنین نباشد، همه کارها به هم می ریزد. پس در قسمت دوم 
ِة  دَّ دعای فرج می گوییم: »َو أَنَْت الُْمْسَتَعاُن َو إِلَْیَک الُْمْشَتَکی َو َعلَْیَک الُْمَعوَُّل فِي الشِّ
َو الرََّخاءِ« و در واقع پس از بیان اضطرارمان، به اوج دعای فرج که یاد خدا و تأکید بر 
اینکه همه چیز دست خداست، می رسیم. او افزود: نکته  دیگر، شرایط اجابت دعاست؛ 
مثاً اینکه باید دعایمان را با یاد خدا شــروع کنیم و برای اســتجابت دعا صلوات بر 
پیامبر و خاندانش بسیار سفارش شده است؛ بنابراین در این دعا پس از آنکه به خدا 
پناه می بریم و پیش از آنکه از پروردگار بخواهیم مشــکلمان را حل کند، به پیامبر و 

اهل بیت)ع( ایشان درود می فرستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ادامه داد: دعای فرج را باید همه بخوانند؛ البته 
هر دعایی که به صورت عمومی در جامعه خوانده شود سبب می شود رحمت خداوند 
بیشتر شامل حالمان شود. امیرالمؤمنین)ع( در خطبه 178 نهج الباغه فرموده اند: »اگر 
مردم هنگامی که محنت و بایی بر آن ها فرود می آید و نعمت هایشان زوال می یابد، از 
روی صدق و صفای نیت و شیفتگی دل به درگاه خداوند زاری کنند، خداوند نعمت 
رمیده را به آنان بازمی گرداند و کارهای تباهشان را به صاح می آورد«. افراد جامعه ما 
نیز در شرایط فعلی بزرگی با را حس کرده اند که از خانه هایشان خارج نمی شوند، اما 
فراتر از آن باید با صدق نیت در پیشگاه خداوند تضرع کنند و هر زمان که غالب مردم 
جامعه این حالت تضرع را داشته باشند، مشکل حل می شود. حجت االسام غامعلی 
در پایان با بیان اینکه خوب است هر روز سه مرتبه پس از نماز دعای فرج را بخوانیم 
تا شاهد دفع این با از جامعه باشیم، گفت: در هر عصری، امور به دست انسان کامل 

و امام آن زمان است و هم اکنون نیز امور به اذن الهی به دست امام زمان)عج( است.

امید، عنصر کلیدی در موعودباوری است
عنصــر امید و امیدواری به آینده یک عنصر کلیدی در موعودباوری و منجی باوری 
است؛ یعنی  وقتی ما به متونی که بشارت موعود در آخرالزمان را مطرح می کنند 
مراجعه می کنیم، متوجه می شــویم که این متون عمدتاً مبتنــی بر امیدزایی و 
امیدافزایی در افراد و جوامع بشــری هســتند. ما این امیدوارکنندگی را در بیانات 
نورانی قرآن مجید نیز می بینیم؛ فرمایشــات پیامبر عظیم الشــأن اســام و ائمه 
معصومین)ع( نیز انســان ها را به خروج از گرفتاری ها، سختی ها و فسادها بشارت 
دادند. پیامبر اســام)ص( می فرمایند: شما را به مهدی بشارت می دهم؛ و در جای 
ْهــِر إاِلَّ یَْوٌم َواِحٌد لََبَعَث اهلَلُ فیِه الَمهدي« و  دیگری می فرمایند: »لَْو لَْم یَْبَق ِمَن الَدّ
تعبیرهایی از این دست که نشانگر امیددهی به انسان ها در دوره های مختلف است؛ 
البته باها همواره با زندگی انســان ها عجین شده اند و از ابتدای آفرینش باهای 
گوناگونی عارض بر زندگی انسان ها شده اند، اما این باها در بیشتر مواقع آزمون و 
امتحانی برای انسان ها به حساب می آیند و در برخی مواقع مکافات اعمال و در واقع 

مجازات های دنیایی انسان ها هستند.
خداوند در پس این باها براســاس »اِّن َمَع الُعْســِر یْسراً« )شرح/5( همواره بشارت 
یک روزگار خوش و روزگاری سرشــار از نور و نورانیت را مطرح می کند؛ البته این 
امر هم مطرح می شود که انسان متعهد به انجام مسئولیت هایش باشد. اگر انسان 
دنبال این باشــد که آموزه های دینی و آنچه خداوند در آفرینش او در نظر داشته 
انجام بدهد، قطعاً خداوند تبارك و تعالی نیز بشارت یک زندگی سرشار از آرامش را 
به او داده است. در قرآن چنین آمده است که اگر انسان ها تقوا پیشه کنند و ایمان 
بیاورند، خداوند برکت های زمین و آســمان را بر آن ها جاری می کند؛ »َولَو أََنّ أَهَل 
بوا َفأََخذناُهم  ماءِ َوالَرِض َولِٰکن َکَذّ الُقریٰ آَمنوا َواتََّقوا لََفَتحنا َعلَیِهم بََرکاٍت ِمَن الَسّ
بِما کانوا یَکِسبوَن« )اعراف / 96( اگر ما می بینیم گاهی ویژگی خاص پروردگار در 
بخشش، رحمت و رحمانیت با با همراه می شود، باید نگاه کنیم که آیا نسبت ما 
با خداوند تبارك و تعالی دســتخوش تغییر نشده است؟ اگر چنین است بافاصله 
اســتغفار کنیم و به سوی خداوند تبارك و تعالی برگردیم. خداوند می فرماید: جن 
و انــس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت کنند؛ »َو ما َخلَْقُت الِْجَنّ َو الْإِنَْس إاَِلّ 

لَِیْعُبُدوِن« )ذاریات / 56(.
ما امروز با یک بای بی مانند و بی ســابقه ای دســت و پنجه نرم می کنیم که همه 
بشریت را تحت ســیطره خود درآورده است. شاید خداوند می خواهد بار دیگر به 
انســان ها نشــان دهد که قدرت فقط قدرت پروردگار متعال است؛ شاید خداوند 
می خواهد انسان ها به خویشتن خویش برگردند و بدانند جز اراده و مشیت پروردگار 
متعال، چیز دیگری در نظام آفرینش حاکم نیست. مستکبران امروز زمینگیر شدند؛ 
همه من گویی های انســان ها به محاق رفته  اســت و ما می بینیم انسان ها در برابر 
ذات اقــدس الهی تواضع و فروتنی می کنند؛ و البته مؤمنان قدرت الهی را در همه 
اتفاق هایی که می افتد، می بینند و تنها امیدشان به این است که خداوند تبارك و 
تعالی که می تواند سختی ها را برطرف کند، باها را رفع کند. اگر این باها  در کنار 
همه این سختی ها و نگرانی ها این فایده را داشته باشد که انسان ها به خویشتن و 
دامن پروردگار متعال بازگردند، بهره کمی نیست. زمانی خداوند تبارك و تعالی با 
یک پشــه مســتکبری را ذلیل کرد و امروزه ما شاهد این هستیم که به رغم همه 
گرفتاری ها که برای همه انســان ها پیش آمده است و امیدواریم هر چه زودتر رفع 
شــوند، موجودی که به اندازه یک هزارم یا یک میلیونیوم پشــه است سبب شده 
مستکبران و سرکشان عالم ذلیل شوند و احساس حقارت کنند؛ چه حقارتی برای 
مستکبران عالم باالتر از اینکه دســت اندازی می کنند و لوازم بهداشتی مورد نیاز 

بیماران را از کشورهای دیگر می دزدند.
ما اولین امتی نیستیم که به نوعی مبتا به با شده ایم؛ امت های دیگری نیز چنین 
تجربه ای داشتند اما وقتی به پیامبر خودشــان متوسل شدند و در برابر پروردگار 
متعال اظهار خشــوع و خضوع کردند، خداوند رحیم و قادر با مشــیت خودش در 
لحظه ای همه باها را رفع کرد و این قطعاً می تواند نقطه امیدی برای انســان های 
بازگشــته به خویش و بازگشته به پروردگار متعال باشد. نقطه اساسی که همه ما 
باید مدنظر داشــته باشیم این است که در همه بحران ها جز اراده پروردگار متعال 
هیچ اراده ای نمی تواند بحران را رفع کند؛ البته خداوند با وسائط و وسایل این کار 

را انجام می دهد.

 یادی از شهید سیدمحمدباقر صدر 
در چهلمین سالگرد شهادتش

تقوا و اخالص »متفکر نابغه«

Khamenei.ir: مدتــی نمــاز جماعــت 
را خدمت شــهید صدر )رحمــه اهلل( حاضر 
می شدیم. ایشان با وجود اینکه همه شرایط 
نماز فراهم بود، یعنی وقت نماز شــده بود و 
تعداد زیادی از مأمومین حاضر بودند، حدود 
پنج دقیقــه پیش از شــروع، در محل نماز 
می نشســت و تأمل می کرد. برای من سؤال 
پیــش آمده بود که فلســفه یا حکمت این 
تأمل چیست. وقتی از ایشان پرسیدم، فرمود: 
»نماز؛ ایســتادن در برابر خدا و سخن گفتن 
با خداســت؛ باید خود را برای این کار آماده 
کنیم، فکرمان را صــاف و نیتمان را خالص 
کنیم، خود را برای چنین کاری آماده کنیم 
که کار بزرگی است و سخن گفتن با عظیم و 

بزرگ ترین بزرگان است«. 
شهید صدر )رحمه اهلل( حالت معنوی عجیبی 
داشــت. یکی از بستگان ایشــان در خواب 
می بیند حضــرت امیرمؤمنــان علی)ع( به 
او می فرماید: »به ســید محمدباقر بگو چرا 
چند وقت اســت به درس ما نمی آید؟« وی 
خواب را برای آقای صدر نقل می کند، ایشان 
می فرماید: »من هر روز قبل از درس به حرم 
امیرالمؤمنین)ع( می رفتم و چون ایشان باب 
علم نبی  )ص( است، در حرم می نشستم و از 
ایشان مدد می خواستم و فکر می کردم؛ چند 
وقتی است به علت بنایی و تعمیر خانه موفق 
نشــدم به  این  منظور به حرم مشرف شوم؛ 
به احتمال زیاد خواب شــما به این مناسبت 
بوده اســت«. به خاطر اخاص ایشان بود که 
چنین جایگاه و پایگاهی نــزد ائمه اطهار و 
امیرالمؤمنین)ع( پیدا کرده بود. ]ایشان[ در 
هر عرصه علمی که وارد شده، عاوه بر احاطه 
و دقت، ابتکارات و ابداعات علمی کم نظیر یا 
بی نظیری بر جای گذاشــته است. ایشان در 
علوم مختلف مانند فقــه، اصول، فقه نظام، 
نظام اقتصادی و مباحث اجتماعی و فلسفی 

ابتکارات زیادی داشت. 
شهید صدر به کار تشکیاتی معتقد بود و این 
کار تشکیاتی باید زیر نظر ولی فقیه می بود؛ 
ازاین رو پیش از دهه 40، بحث والیت فقیه را 
در عرصه سیاست وارد کرد...  ایشان از همان 
وقت در عرصه سیاست مخلصانه و شجاعانه 
وارد شــد تا درنهایت این تاش ها منجر به 
شــهادت این بزرگوار شــد. شهادت مرحوم 
شــهید صدر به واقع شــهادت انتخابی بود؛ 
خودش این راه را انتخاب کرد و می دانســت 
شــهید می شــود و با این علم، راه جهاد و 
مقاومــت را در پیش گرفت و به آن شــکل 

فجیع به شهادت رسید.
آیت اهلل العظمی سّید محمدباقر صدر عراقی 
بــود، اما هنگامی  که قیام امام برپا شــد در 
نامه ای به شــاگردان خود نوشت: »ذوبوا في 
االمام الخمیني کما ذاب هو في اةسام...« و 
اعام کرد: »از این پس از مرجعیت من سخن 
نگویید. امروز پرچم در دســت امام خمینی 
اســت و او رهبر جهان اســام است و همه 
باید از این پرچم حمایت کنیم«. این روحیه  
کسی است که در اسام و اهداف اسامی فنا 
می شود و جهانی فکر می کند، آنچنان که ائمه  

اطهار)ع( فکر می کردند.
همچنیــن بنده بــه یاد دارم مدتــی پس از 
پیروزی انقاب، حجت االسام والمسلمین آقای 
ســید باقر مهری، از شاگردان شهید صدر به 
نمایندگی از ایشان به ایران آمده و پیامی را از 
طرف ایشان برای امام آورده بود. بنده پیگیری 
کــردم و وقتی از امام )ره( گرفتیم و با هم در 
قم به خدمت ایشان رسیدیم. در این جلسه آقا 
شیخ مرتضی شریعتی نیز حضور داشت. پیام 
شهید صدر این بود »شرایطی پیش آمده که 
من احساس تکلیف کردم با رژیم صدام مواجه 
شوم و مقابله کنم، ممکن است این مقابله منجر 
به شهادت من شود؛ چون شما )امام خمینی( 
مقام والیت امری دارید، می خواهم این کار با 
اجازه شما باشد، اگر اجازه می فرمایید من این 
راه را ادامه دهم، وگرنه با توجه به شــرایطی 
که امروز بر من حاکم شده است، می توانم از 
عراق خارج شوم«. امام خمینی )ره( فرمودند: 
»بگویید ایشان استقامت کنند و خدا با ایشان 
است«. این پیام به شهید صدر رسید و ایشان 

عمل کردند.
مرحوم شهید صدر در آن روزگار در سطح مرجع 
عام شیعیان بود و دامنه مرجعیت گسترده ای 
داشــت؛ در عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، 
لبنان، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 
و ســطح دنیا مقلدان بسیاری داشت، اما برای 
انجام اقدامی سیاســی که مقابله با رژیم بعثی 
بود، خود را مکلف به اذن گرفتن از مرجعی که 
ولی امر بود می دانست. این نشانه  تواضع، تدین 
و تقوای فوق العاده ایشان بود. ایشان حقیقتاً تقوا 
و اخاص عجیبی داشت و همه کارهایش را با 

نیت خالصانه انجام می داد.
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یادداشتشفاهی

 حجت االسالم خدامراد سلیمیان / عضو هیئت علمی مجمع راهبردی اندیشه مهدویت

معارف: عائم ظهور به دو دسته حتمی و 
غیرحتمی تقسیم می شوند؛ اینکه فراگیری 
کرونــا را از عائم ظهور امــام زمان)عج( 
برشماریم وابســته به نوع نگاه ما به عائم 
ظهور است. فراگیری دنیا از فساد، بیماری، 
گرانی و... جزو عائم غیرحتمی ظهور هستند؛ زیرا این اتفاق بارها 
و بارهــا در طول تاریخ رخ داده و ظهــور امام زمان)عج( هم پس 
از آن اتفاق نیفتاده اســت. مردم آن زمان هم وقتی بیماری رواج 
پیدا می کرد، آن را با نشانه های ظهور تطبیق می دادند؛ مانند آنچه 
در مورد این بیماری اتفاق افتاده اســت. با این حال ممکن است 
عائمی برای ظهور تعریف شده باشد که این نشانه ها لزوماً همزمان 
با ظهور تحقق پیدا نکنند؛ حتی ممکن است صدها سال پیش از 
ظهور تحقق پیدا کنند. به طور نمونه در برخی روایات شکست دولت 
بنی عباس جزو عائم ظهور عنوان شــده و به این معناست که تا 
وقتی دولت بنی عباس شکست نخورده، ظهور اتفاق نمی افتد، نه 
اینکه دقیقاً پس از شکست، ظهور اتفاق بیفتد. در مورد بیماری ها 

هم این مسئله جریان دارد. عائم خاصی هستند که وقتی اتفاق 
بیفتند مدت کمی پس از آن ظهور امام زمان)عج( قطعی خواهد 
بود؛ مانند ظهور سفیانی یا ظهور یمانی؛ اما رواج بیماری، سیل، زلزله 

و... در هیچ روایتی به عنوان نشانه حتمی ظهور تأیید نشده است. 
روایاتی وجود دارند که می گویند نسبت به آنچه انتظار آن را ندارید، 
بیشــتر انتظار تحقق داشته باشــید. گر چه این روایات را مرحوم 
کلینی در باب رزق مطرح کرده و گفته است رزق از جایی می آید 
که محاسبه نمی شود، اما این مسئله در برخی روایات بر مهدویت 
و ظهور امام زمان)عج( نیز تطبیق پیدا کرده است. در روایتی، امام 
صــادق)ع( به یکی از اصحابش فرمود: بــه آنچه نومیدی، از آنچه 
امیدواری، امیدوارتر باش؛ زیرا موسی بن عمران رفت یک تکه آتش 
برای خانواده اش بیاورد و با مقام رسالت و نبوت نزد آن ها برگشت؛ 
خدای تبارك و تعالی کار بنده و پیغمبرش موسی را در یک شب 
اصاح کرد و چنین کند با امام قائم، دوازدهمین ائمه)ع( که در یک 
شب کارش را درست کند و او را از حیرت و غیبت به روشنایی فرج 

و ظهور بکشاند.

تطبیق دادن مسئله کرونا با عائم ظهور چند تالی فاسد دارد؛ زیرا 
به این واسطه باید خوشحال باشیم که کرونا رواج پیدا کرده زیرا از 
عائم ظهور است! شبیه اعتقادی که برخی افراد دارند و از روایات 
به اشتباه نتیجه گرفته اند وجود ستم، فساد و حکومت های خودکامه 
در جهان، پیش از ظهور مهدی)عج( طبیعی است و حتی مقدمه 
ظهور و فرج آن حضرت است و ما نباید با مقدمه ظهور مبارزه کنیم. 
این تطبیق ها ممکن است مردم را امیدوار کند به اینکه ظهور حتماً 
بعد از این مورد اتفاق خواهد افتاد؛ در عین حالی که براساس روایات 
باید هر صبح و شام منتظر ظهور امام زمان)عج( باشیم، در مواجهه با 

مشکات و به خصوص این بیماری باید عقانی رفتار کنیم.
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در مواجهه با مشکالت عقالنی رفتار کنیم
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پیام تسلیت وزیر ارشاد برای درگذشت رضا بابایی  مهر: سید عباس صالحی در پیامی درگذشت مرحوم رضا بابایی از نویسندگان و پژوهشگران برجسته دین و ادبیات را تسلیت گفت. »خبر درگذشت نویسنده 
و پژوهشگر نام آشنا، مرحوم رضا بابایی پس از تحمل دوره  بیماری موجب تأسف شد. این نویسنده اندیشمند در حیات علمی پربار خویش آثار درخوری در حوزه های فرهنگی و دینی از خود به یادگار گذاشت. اینجانب 
فقدان این انسان وارسته را به عموم عالقه مندان و خانواده آن فقید سعید صمیمانه تسلیت می گویم و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم«.

 هدیه سیدمهدی شجاعی به اهالی کتاب
»چشم انتظاری« به پایان رسید

ادب و هنر: ســید  مهدی شــجاعی 
سال هاســت کــه در مقام نویســنده 
به عنــوان خالق بخشــی از زیباترین  
نثرهای ادبــی و حس برانگیز در حوزه 
ادبیات دینی در ایران شناخته می شود. 
نثرهایی به غایت ساده و البته عاشقانه 
که بســیاری از آن ها دهه هاست که در 

میان نسل جوان به عنوان آثاری جدایی ناپذیر از زندگی و احساس آن ها به شمار 
می آید و تجدید  چاپ های متعدد آن نیز گواهی بر این مدعاست.

شجاعی که در سال های اخیر بیشتر در حوزه فیلم نامه و داستان  و رمان فعالیت 
داشته است، کتابی را در همان گونه نثرهای غبطه برانگیر قدیمی خود و با عنوان 
»چشــم انتظاری« روانه بازار کتاب کرده که مجموعه ای تازه از نثرهای عاشقانه 

شجاعی با موضوع انتظار است.
نثرهای کتاب »چشــم انتظاری« اغلــب نثرهایی کوتاه و در عین حال بســیار 
شــوق برانگیز اســت. شــجاعی تمامی آنچه می توان در قالب کالم برای ایجاد 
حس برانگیزی و خلق احترام میان خود و مخاطب نسبت به امام غایب)عج( به کار 

برد را در جان این متن ها ریخته است.
بر همین اعتبار آنچه در این اثر با آن روبه رو می شویم نه یک متن احساس برانگیز 
صرف است که نویسنده سعی کرده احساس و احترام و نیز بینش و آگاهی دینی 
نسبت به امام زمان)عج( را با هم تلفیق و با زیباترین شکل ممکن در متن بگنجاند.

این متون از سوی دیگر با حجمی کوتاه و در فصولی متعدد ارائه شده است. راز 
این کوتاه بودن را می توان در تأثیر آنی آن ها جست وجو کرد و وقت کمی که برای 
خوانش آن می بایست صرف کرد و البته فرصت مغتنمی که پس از این خوانش 
کوتاه مدت به شکلی بسیط در اختیار مخاطب قرار می گیرد تا بتواند درباره آنچه 
ار مقابل چشمانش گذشته است در ذهن خود به تفکر بپردازد و به آن بیندیشد.

»چشــم انتظاری« به همین اعتبار کتابی است اندیشیدنی و نه خواندنی صرف و 
تالش نویسنده در تولید متونی که در کنار احترام برانگیزی توامان چنین حسی 

را نیز در مخاطب خود برانگیزد، بسیار ستودنی است.
کتاب در کنار متن، با اتفاق گرافیکی ویژه ای نیز همراه شــده است. فرزاد ادیبی 
که پیش از این در بسیاری از آثار منتشر شده در کتاب نیستان و آثار سید مهدی 
شجاعی شاهد هنرنمایی او بوده ایم، با قطعی متفاوت و بدیع و شمایلی که تلفیقی 
از هنر خطاطی و گرافیک به شــمار می رود؛ این کتاب را طراحی و صفحه آرایی 
کرده است و بخشی از مهم ترین عبارات هر کدام از فصول کوتاه و متعدد کتاب را 

با هنر خود پیش چشم مخاطبان این کتاب چشمنوازتر کرده است.  
این کتاب با 116 صفحه و قیمت 79 هزار تومان توسط نشر نیستان در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته است. 

 ادب و هنر/ جواد شیخ االسالمی  انگار کرونا 
آمده تا حاال حاالها بماند. ویروسی که به یکباره سر 
ناکجاآباد مصرف زدگی و بی مباالتی  از  و کله اش 
به  کشور  شهر،  به  شهر  و  شد  پیدا  مدرن  انسان 
کشور و قاره به قاره همه جهان را در عرض چند 
هفته درنوردید و تمام مناسبات فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی کشورها را دستخوش تغییر و 
تحول و دگرگونی قرار داد تا همه انسان ها، فقیر و 
غنی، کار دستشان بیاید و به خود غره نشوند که »یَا 
أَیَُّها الْإِنَساُن َما َغَرَّك بَِربَِّک الَْکِریِم«. ترس از کرونا و 
تبعات فراوان اقتصادی و سیاسی آن آن قدر جدی و 
عمیق شده است که شلوغ ترین شهرها و خیابان ها را 
به خلوت ترین و ساکت ترین نقاط تبدیل کرده است. 
با این وجود هنوز همه چیز آن قدر سیاه و از دست 
رفته نیست که طنزپردازان نتوانند با کرونا شوخی 
کنند. در واقع اگرچه کرونا با کسی شوخی ندارد ولی 
شاعران با کرونا شوخی دارند! آن هم به این امید که 
شاید با همین ترفند از میانه راه منصرفش کنند و 
شّرش را از سر دنیا کم کنند. در این مدت فکاهی، 
نثر و شعرهای طنز بسیاری با موضوع کرونا توسط 
شاعران فارسی زبان سروده شده است که اتفاقاً از 
مالحت، شیرینی و طنز بسیار خوبی هم برخوردار 

هستند.  
به قول یکی از شاعران »در شرایطی که برای جوامع 
مشکل روحی پیش می آید معموالً طنز و گونه های 
شوخ طبعی وارد میدان می شوند و به کمک اجتماع 
می آیند. تفاوت چندانی هم بین شعر طنز، نثر طنز 
و فکاهی و سایر گونه های طنز نیست، چون همه با 

یک هدف بروز می کنند«. 

 اقبال مردم به اشعار طنز کوتاه
گویا االن شرایط فراهم شده 
تا شــعر طنــز پررنگ تر از 
گذشته به میدان آید و نشاط 

را به جامعه تزریق کند.   
دکتر عباس احمدی، شاعر، 
طنزپرداز و دبیر محفل قمپز، که خود یکی از شاعران 
فعال در سرودن شعرهای طنز با موضوع کروناست، 
درباره نقش شعر طنز در ایجاد نشاط روحی و روانی 
در جامعه ضمن بیان گفته باال، بر نقش رســانه ای 
شــعر تأکید می کند. او می گوید: شعر از قدیم در 

ایران یک رســانه اجتماعی محسوب می شده است 
و اهمیتش از دیگر هنرها بیشتر بوده است و هنوز 
هم با وجود رادیو و تلویزیون و شــبکه های مجازی 
محل رجوع و توجه مردم اســت. احمدی در ادامه 
با بیان اینکه محفل طنز قمپز ســعی کرده نسبت 
به کرونا موضع درست و منطقی داشته باشد ادامه 
می دهد: در ابتدای ماجرای کرونا بعضی شاعران به 
بهانه کرونا شــعرهای هجوآمیزی درباره مردم قم، 
دین، اعتقادات مردم و فرهنگ قم نوشــتند و قصد 
تخریب این ارزش ها و قم هراســی را داشتند که با 
واکنش شــاعران طنزپرداز هم مواجه شد و خیلی 
زود بســاط آن نوع شعر برچیده شد. اما خطی که 
توسط قشر فرهیخته و متعادل طنزپرداز دنبال شد 
شوخی با مسائل مربوط به کرونا بود؛ مثالً شوخی با 
مشکالت و معضالت قرنطینه، مصائب و ماجراهای 
در خانه ماندن، هجو کسانی که قرنطینه را رعایت 
نمی کنند و ســبب گســترش بیماری و گرفتاری 
دیگران می شوند، عاشقانه های کرونایی و شعرهای 
انتقــادی که با درونمایه و بهانه کرونا به نقد بعضی 

مسئوالن و تصمیم ها پرداختند.
عباس احمدی در پاســخ به اینکه چه شــعرهایی 
بیشتر مورد توجه و اقبال مردم قرار گرفته اند توضیح 
می دهد: با توجه به فضای مجازی و کم حوصلگی 
مردم در این روزها شــعرهای کوتاه طنز بیشــتر 
مورد توجه قرار می گیرند و بعضی از این اشعار هم 
به خوبی دیده شده اند البته سواد ادبی عموم جامعه 
متأسفانه خیلی کم شده است، اما ما تالش می کنیم 
حداقل های یک شــعر طنز خوب را حفظ کنیم و 
سنگر شعر طنز را در این روزها خالی نکنیم. چون 
این شعرها اثرات مثبتی در روحیه مردم دارند و نیاز 

امروز جامعه هستند.
دبیر محفل طنز قمپز با بیان اینکه انسان به لحاظ 
روحی هم نیــاز به خندیدن دارد می گوید: قدیم ها 
می گفتند انسان حیوان ناطق است و در سال های 
اخیر بعضی دانشمندان و متفکران می گویند فرق 
انســان و حیــوان در خندیدن اســت. یعنی برای 
خندیدن تا این حد اهمیت قائل هســتند. ناگفته 
مشخص است که شعر طنز هم این روزها می تواند به 
مردم روحیه بدهد. حاال که همه ارتباطات انسانی و 
عاطفی قطع شده باید ارتباطات اجتماعی قطع نشود 

و روحیه مردم را باال نگه داریم.

زبان اعتراضی شعر طنز
امــا علی اصغــر عزیزپــور، 
شــاعر طنزپــرداز تبریزی 
معتقد است: ادبیات همواره 
مانند  بالیایی  درخصــوص 
وبــا و طاعون و حــاال هم 
کرونا، دخالت کرده و باید هم بکند چراکه ادبیاتی 
که از عصر، محیط و مملکت خود ننویسد، ادبیات 
نیســت. عزیزپور، در رابطه با نحوه ورود ادبیات به 
حوزه هــای عموم، چنین می گویــد: اهالی ادبیات، 
شاعران و نثر نویسان از بدنه همین مردم هستند و 
به همین دلیل حوزه ادبیات همواره در مورد برخی 
بالیا چه طبیعی و چه انسانی از قبیل سیل، زلزله، 
ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی و بیماری ها مداخله 
کــرده و می کند.  وی با بیان اینکــه ادبیات انواع و 
اقســام مختلفی از قبیل امیدوارکننده، رمانتیک، 
رئالیست، طنز و حتی اعتراضی دارد توضیح می دهد: 
هر یک از این ها ســهم خاصی برای خود داشته و 
دارد، اما درمجموع از دیدگاه من بیشتر نویسندگان و 
شاعران سعی در تزریق امید به ملت داشته اند، گرچه 

در قالب ها و سبک های مختلف.
عزیزپور با اشاره به اینکه شــیوع ویروس کرونا در 
ایران، با تحریم ها، گرانی و افزایش فشارهای زندگی 
همراه بوده اســت تأکید می کند: به دلیل ناامیدی 
شاعران و نویسندگان، بیشتر اشعار و طنز نوشته ها 
در مورد این بیماری، زبانی اعتراضی و طنزآمیز دارند 
و همین طنزهای به ظاهر ساده که امروز در تلگرام 
و اینســتاگرام دست به دست شده و برای لحظاتی 
دســتمایه شــوخی و خنده دیگران می شوند، در 
باطن خود از درد و اعتراض مردم نسبت به شرایط 
می گوینــد. البته باید گفت همیــن دردها با زبان 
شــیرین و گزنده طنز، نقش مهم دیگری هم ایفا 

می کنند؛ آن ها تسکین بخش دردها هستند. 

 نمونه اشعار کرونایی
شاعران با موضوعات مختلف شعرهای طنز کرونایی 
ســروده انــد. نقد دولت و مســئوالن، تشــویق به 
خانه نشینی و قرنطینه خانگی، توجه شاعران به زوایای 
مثبت این ویروس! و حتی عاشــقانه های کرونایی از 
جمله این موضوعات است که در ادامه نمونه هایی از 

این  اشعار را با موضوعات مختلف می خوانید: 

سعید بیابانکی
انگشت نمای این و آن کرد مرا

سجاده نشین آستان کرد مرا
آبی که از این رسانه ها گرم نشد
آخر کرونا نماز خوان کرد مرا...! 

عباس احمدی
نه از کرونا رفع تنش خواهد کرد

 نه اینکه به تولید، جهش خواهد کرد 
این دولت مقتدر که من می بینم

جیب همه را پر از شپش خواهد کرد!

حسن باقری
در کشور ما تماس کمتر شده است

فعالیت خواص کمتر شده است
از لطف حضور کرونا در کشور

چندی ست که اختالس کمتر شده است

 علیرضا تیموری
گر داخل خانه ات نشستی مردی
در  بر دگران اگر  ببستی مردی

 مردی نبود سفر در این وضع خراب
شاخ کرونا اگر شکستی مردی!

عبدالرحمن قنبری
نه سیزده امسال بدر خواهم شد

نه هرگز از این کار پَکر خواهم شد

هستیم قرنطینه و از  بیکاری
تا آخر امسال پدر خواهم شد!

شروین سلیمانی
باید پس از این فرارِ معکوس کنم
جای رؤسا تکیه به ویروس کنم
مأیوس از آینده ام و می خواهم

هر کس کرونا گرفته را بوس کنم!

سعید عندلیب
این مرد که از ترس بالی کرونا
در خانه نشسته در عزای کرونا

از بس که در این خانه نشینی خورده
حاال خوُرنا گرفته جای کرونا

حسن راهپیما
صد دل به سر زلف تو بستم بانو

 فـــــرمانبِر دسـتور تو  هستم بانو
 گفتی که بیا ســــرزده الوعده وفا

 دیدی که قرنطــــینه شکستم بانو

احمدرضا قدیریان
او مانده که توی کفش ما پا بکند

طرح کرونا و سیل اجرا بکند
سال نود و هشت، گمانم مانده ست

تا کار عقب مانده خود را بکند!

نگاهی به اشعار طنز شاعران که در هفته های اخیر سروده شده است

شاخ کرونا اگر شکستی، َمردی!

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

 ورزش / امین غالم نژاد  اکیپ گزارش داد که نیمار 
در ســومین ســال حضورش در پی اس جی و در پایان 
فصــل می تواند با اســتناد به بندی در اســاس نامه فیفا 

برای جدایی اقدام کنــد. او می تواند با پرداخت 
را فســخ  قراردادش  یــورو  180 میلیون 

کند. رقمی که در واقع باید بارســا برای 
نیمار پرداخت کند و با توجه به شرایط 
کنونی و تعطیلــی فوتبال که منجر به 
ضرر اقتصادی فراوان به تیم ها شــده، 
پرداختش برای آبی اناری ها غیرممکن 
به نظر می رســد ولی پــس از اقدامات 
اخیر مبنی بر کاهش دستمزد بازیکنان 

به میزان 70 درصد، بارســا در حال حاضر 
از تــوازن مالی الزم برای چنین حرکتی 

برخوردار است.
یکــی از منابــع نزدیــک به 

فاش  جی  پــی اس  مدیران 
باشگاه  که  اســت  ساخته 
شــرایط  در  پاریســی 
کنونــی رضایت خواهد 
داد تا برای انتقال نیمار، 
از خیــر پرداخت تمام 
نقد صرف نظــر کند و 
و  قسطی  پرداخت  به 

حتی معاوضه بازیکن به عالوه پول نیز راضی شود. اتفاقی 
که بارســا سال گذشــته منتظر وقوعش بود ولی پی اس 

جی حاضر به عقب نشینی نشد.
بارسلونا حاضر بود 100 میلیون یورو به عالوه کوتینیو را 
به پی اس جی واگذار کند و نیمار را در اختیار بگیرد 
و حتی پیشنهاد انتقال راکیتیچ، تودیبو، اومتیتی 
و مقداری پول را نیز به پی اس جی ارائه داد که 
همگی رد شــدند. حاال و با عقب نشینی پی 
اس جی، گریزمان می تواند وارد معامله شود.

اطرافیان نیمار به اســپورت گزارش داده اند 
که ســتاره برزیلی همچنان روی عقیده سال 
گذشــته خود باقی مانده و در پایان فصل، قصد 
جدایی دارد ولی فعاًل به پایان بحران کرونا و اتمام 
فصل با پی اس جی فکر می کند. نیمار 
می خواهد بــا تیمش فاتح لیگ 
قهرمانان شود و دینش را به 
پاریســی ها ادا کند. گفته 
می شود نقل و انتقاالت 
تابستانی ممکن است 
به دلیــل وضعیت 
فوتبال،  تعطیلی 
از  طوالنی تــر 
نیز  همیشــه 

شود. 

گزارش روز

نیمار در یک قدمی نیوکمپ
عقب نشینی PSG؛ انتقال تاریخی نزدیک شد 

 ورزش  علیرضا بیرانوند در تازه ترین مصاحبه خود باشگاه 
پرســپولیس را تهدید کرده اســت؛ چنانچه مطالبات وی را 
پرداخت نکنند، می تواند کاری کند که باشگاه آنتورپ بلژیک 

مابقی طلب این باشــگاه را بابت انتقالش به باشگاه 
بلژیکــی پرداخت نکنــد. او در حالی چنین 

تهدیدی را کرده که حداقل در دو سال اخیر 
بیشترین دریافتی را از باشگاه پرسپولیس 
داشــته و در فصل جــاری نیز عملکرد 

چندان خوبی از خود ارائه نداده است.
بیرانوند در نیم فصل نخســت نیمی از 
بازی های پرسپولیس را به خاطر مسائل 
فنی نیمکت نشین بود اما خیلی سعی 

کرد بازی نکردنش را اختالف شــخصی 
گابریل کالــدرون با خودش القــا دهد اما 

پس از آمدن یحیــی گل محمدی هم اگرچه 
او مجــدد به ترکیب اصلی راه پیدا کرد اما بازهم 

به خاطر عملکرد ضعیف جایش را به بوژیدار 
رادوشوویچ داد.

 تهدید بیرانوند
از آنجــا که انتقال بیرانوند به باشــگاه 
آنتورپ قطعی شــده و ادامه بازی های 
لیگ هم در هاله ای از ابهام قرار گرفته 

است، شــاید این دروازه بان دیگر فرصت 

بازی برای پرسپولیس را پیدا نکند و از این رو او به دنبال این 
است تا با دریافت همه مطالباتش راهی بلژیک شود. با توجه 
به همین مسئله بیرانوند با تهدید مدیران باشگاهش مبنی 
بر اینکه مانع پرداختی باشــگاه آنتورپ به آن ها خواهد شد 
قصد دارد مدیریت باشگاه پرسپولیس را برای پرداخت 

مطالباتش تحت فشار قرار دهد.

 ۴۰۰ هزار یورو بدهی
باشــگاه آنتورپ برای جذب بیرانوند در حال حاضر 
۲00 هزار یورو به باشــگاه پرسپولیس پرداخت 
کرده و تقریباً ۴00 هزار یورو دیگر بابت این انتقال 
به پرسپولیس بدهکار است. در واقع این رقم تقریباً 
دستمزد یک سال خود بیرانوند در پرسپولیس است 
که از قرارداد او یک فصل دیگر با سرخپوشان 
باقی مانده اســت. در این شــرایط 
اگر قــرار باشــد بیرانوند در 
آنتورپ  باشگاه  پرداختی 
پرســپولیس  بــه 
کند؛  سنگ اندازی 
برای  نوعــی  به 
شــدن  نهایی 
ایــن انتقــال 
مشکل تراشی 

کرده است.

خبر ویژه

پای بیرو روی گلوی سرخ ها
اقدام عجیب دروازه بان اول پرسپولیس برای دریافت طلبش

مهم ترین مشکل استقالل بی ثباتی است
 ورزش / حمیدرضاعرب  رضا عنایتی حاال که وارد عرصه 
مربیگری شده خوب می داند که مسائل مالی تا چه اندازه در 
نتایج یک تیم نقش بازی می کند و پراهمیت اســت  ماجرای 
بی ثباتی مدیریتی باشگاه استقالل در فصل جاری و مشکالت 
مالی سبب شد تا سراغ این چهره سرشناس استقاللی برویم 
و پیرامون مشکالت این باشگاه با او گپ بزنیم. عنایتی بر این 
باور است که استقالل باید سریع تر در فاز آرامش قرار بگیرد 

وگرنه لطمه می بیند...

لیگ مدتی است به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده 
و مشخص نیست چه زمان دوباره برگزار خواهد شد. 

این پرسشــی است که کسی به درستی جوابش را نمی داند و 
همه منتظر نظر نهایی ستاد کرونا هستند. متأسفانه این بیماری 
کل دنیا را درگیر کرده و می بینید که ورزش در همه جا تعطیل 
شده است. حتی اروپایی ها با آن همه سابقه نمی دانند لیگ های 
خود را برگزار کنند یا نه. یک بالتکلیفی کل دنیا را در بر گرفته 
است. به نظر من ما هم باید در حال حاضر صبر کنیم تا ببینیم 
چه اتفاقی می افتد. شخصاً اعتقاد دارم که باشگاه ها نباید از این 
وضعیت متضرر شوند چون هزینه کرده اند. باید کار کارشناسی 
انجام شود. به این سادگی نمی شود تصمیم گرفت. باید همه 

دور هم جمع شوند و یک تصمیم مناسب بگیرند.

استقالل در این شرایط اوضاع نسبتاً پیچیده ای دارد. 
مشکالت مالی و تغییرات پی در پی مدیریت کار را به 

نقطه ابهام رسانده است. 
در جریــان وقایع باشــگاه هســتم و می دانم کــه دوباره 
مدیریت عوض شــده. امیدوارم مدیران جدید اســتقالل 
بتواننــد به دغدغه های مربیــان و بازیکنان خاتمه دهند. 

االن می بینــم که مجیدی ابــراز نگرانی کرده. به نظر من 
حق دارد. یک مربی بایــد در آرامش کار کند. وقتی پول 
نیست آرامش هم نیســت. من خودم سختی های کار در 
بی پولی را به عنوان سرمربی کاماًل چشیدم. خیلی دشوار 
است. حتی به شــما می توانم بگویم ناممکن است. مربی 
باید آرامش داشته باشــد آن هم در تیمی مثل استقالل 

که کار در آن مســتلزم فراهم شدن شرایط ایده آل است. 
به اعتقاد من مدیران اســتقالل در وهله نخســت باید با 
حل مشــکالت مالی آرامش را به این مجموعه بازگردانند. 

امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

 دلیل این همه مشکالت در استقالل چیست؟ 
بی ثباتی مهم ترین مسئله استقالل است. شما ببینید در ایامی 
که گذشته چه قدر تغییرات انجام شده است. به نظر من این 

تغییرات کل مجموعه را دچار بحران فکری کرده است.

مسابقات لیگ هنوز بالتکلیف است. دراین باره چه 
نظری دارید؟

تصمیم درست و به جایی بود زیرا با توجه به اینکه تیم ها 
در حال مســافرت از شهری به شــهردیگر هستند ممکن 
است این بیماری شدت پیدا کند درست است که بازی ها 
فشرده تر می شود اما در عوض این بیماری گریبان تیمی 

را نمی گیرد.
)عنایتی و دیگر پیشکســوتان اســتقالل در حالی نسبت به 
آینده این باشــگاه ابراز نگرانی می کنند که احمد سعادتمند 
قول داده بود تا دوشنبه همه ابهام ها درباره استقالل حل شود 

اما این گونه نشد(.

گفت وگوی ورزشی
عنایتی در گفت وگو با قدس:
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پشت ویترین  

خبر
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 عضو هیئت مدیره استقالل 
پول رضایت نامه گل محمدی را داد

تسنیم: گفته می شود وقتی باشگاه پرسپولیس برای رضایت نامه یحیی گل محمدی به 
پول نیاز داشت، مبلغ دو میلیارد تومان از سوی رسول پناه به حساب این باشگاه واریز 
شد. در این بین رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس این مبلغ را از عبدالرضا موسوی 

عضو پیشین هیئت مدیره استقالل در ازای چک چند ماهه قرض گرفته بود!
پنجشــنبه هفته گذشــته این چک در حالی برگشــت خورد که چند هفته ای از 
زمان وصول آن گذشــته بود و حاال موسوی فقط تا امروز به سرپرست فعلی باشگاه 
پرسپولیس مهلت داده تا حسابش را پر کند! حاال رسول پناه با این چالش روبه رو خواهد 
بود که چرا و به چه دلیل برای تهیه پول سرمربی جدید پرسپولیس، از عضو هیئت 

مدیره باشگاه استقالل کمک مالی گرفته است؟! 

آبی ها در آستانه پرداخت حقوق دیاباته
ورزش: شــیخ دیاباته مهاجم توانمند و گلزن تیم استقالل که بسیاری او را یکی از 
بهترین خریدهای خارجی تاریخ این باشگاه می دانند، چند ماهی است که حقوق خود 
را دریافت نکرده و این امر موجبات نگرانی را برای هواداران این تیم ایجاد کرده که مبادا 

این بازیکن اقدام به فسخ قرارداد نماید.
احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقالل برای پرداخت حقوق معوقه این بازیکن 
اقداماتی انجام داده که ممکن است به واسطه آن حقوق دیاباته به زودی پرداخت شود 

تا نگرانی ها بابت این بازیکن از بین برود.

 پیروانی: یا لیگ ادامه پیدا کند 
یا پرسپولیس را قهرمان اعالم کنند

ورزش: مدیر تیم فوتبال پرسپولیس گفت: یکسری از دوستان پیشنهاد تعطیلی لیگ 
را داده اند. به نظر می رسد هر کسی بر اساس رتبه اش صحبت می کند. ما هم به عنوان 
قهرمان لیگ و جام حذفی و ســوپر جام و نیم فصل و صدرنشــین بالمنازع بازی ها 
می گوییم پس از پایان یافتن مشکل شیوع کرونا، با اصل قرار دادن حفظ و سالمت و 
جان همگان، بازی ها ادامه پیدا کند. اگر قرار باشد غیر از این اتفاق بیفتد به عنوان یک 
هوادار پرسپولیس می گویم که اصالً عنوانی غیر از به رسمیت شناخته شدن قهرمانی 

پرسپولیس در لیگ نوزدهم را بر نمی تابیم.

دلخوری آبی ها از بدقولی مدیران باشگاه
ورزش: بازیکنان استقالل از بدقولی مدیران باشگاه مبنی بر پرداخت نشدن مطالباتشان 
به شدت ناراحت هستند و مشخص نیست آیا حاضرند خواسته های سرمربی تیمشان 
مبنی بر تمرینات مجازی را عملی کنند یا نه. بازیکنان استقالل تاکنون تنها ۴0 درصد 

از مطالباتشان را دریافت کرده اند که این با وعده قبلی باشگاه فاصله زیادی دارد. 

استراماچونی: از ایران پیشنهاد داشتم اما نپذیرفتم
ورزش: پس از اینکه استراماچونی از ایران رفت شایعاتی درباره قرار گرفتن نامش در 
فهرست برخی تیم ها برای نیم فصل دوم منتشر شد. ظاهراً اخبار منتشر شده صحت 
داشته اند. وی در این خصوص گفت: »پس از جدایی ام از استقالل یکی دو تیم ایرانی 
مذاکراتی را برای نیم فصل دوم با مدیر برنامه هایم آغاز کردند، اما واقعیت این است 

که نمی خواستم در ایران به جز استقالل به تیم دیگری فکر کنم«.

خیانت بازیکنان استقالل در لیگ چهاردهم
ورزش: هاشــم بیک زاده، مدافع چپ ســابق استقالل افشــا کرد که در مورد لیگ 
چهاردهم و شایعات آن روزها گفت: در آن مقطع عنوان شده بود که برخی بازیکنان 
به قلعه نویی و استقالل خیانت کردند و کم کاری کردند تا تیم شکست بخورد و نتایج 
ضعیفی بگیرد که من این اخبار را تأیید می کنم و واقعاً چند نفری بودند که داخل تیم 
دوست نداشتند استقالل نتیجه بگیرد و به قلعه نویی خیانت کردند. ممکن است در 

آینده کتاب خاطراتم را چاپ کنم و اسامی این نفرات را افشاگری کنم.

وضعیت نامعلوم صنف ناشران و کتابفروشان
مهر: در حالی طی روزهای گذشــته فرمان بازگشایی و وضعیت سفید برای اصناف 
صادر شده  که بســیاری از صنوف به دنبال وضعیت اقتصادی آسیب دیده خود در 
اســفند و فروردین ماه هستند. در این میان صنف ناشر و کتابفروش شاید دلهره ای 
بیشــتر از سایر اصناف داشته باشند. برآوردهای اولیه از خسارت بالغ بر 80 میلیارد 
تومانی به صنف ناشر و کتابفروش و چاپخانه دار در دو ماه اخیر خبر می دهند حتی در 
فهرست های آتی منتشر شده درباره مشاغلی که اجازه فعالیت داشته یا ندارند، نامی از  
این صنف به چشم نمی خورد!  ایوب دهقانکار مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی وقتی درباره علت بی مهری اینچنینی به صنف نشر مورد سوال 
قرار می گیرد ، می گوید: واقعیت این است که خود دولت نیز هنوز در مواجهه با یک 
پدیده تازه است و طبیعی است که برخی از اقدامات با انتظارات فاصله داشته باشد. با 
این همه منتظر جلسه ای هستیم که قرار است با موضوع حمایت از کسب و کارهای 
آسیب دیده در وزارت کشور برگزار شود و ما هم در آن جلسه شرکت کنیم و حتما 

نتیجه جلسه به اطالع خواهد رسید. 
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 پرسه زنی افراد بی مالحظه 
در طبیعت اطراف شهر

به گواه بررســی های میدانی، مردم خراســان 
به ویژه مشهد در هفته های گذشته به توصیه های 
مسئوالن بهداشت و درمان عمل کرده و طرح 
فاصله گذاری اجتماعــی در این خطه به طرز 
شگفت آوری به خوبی رعایت شد. روز طبیعت 
هم نماد آشکار این همراهی و همکاری مردم بود 
که گزارش های تصویری همکارانم از خیابان ها 
و بزرگراه های خالی از هر جنبنده ای، مؤید این 

واقعیت بوده است.
در این میان البته معدود افراد بی مباالتی بودند 
کــه بدون توجه به توصیه ها، ســامت خود و 
جامعه، شعار »در خانه بمانیم« را نادیده گرفته 
و در همین روزهای حساس و بحرانی، بار سفر 

بسته و خانوادگی به جاده زدند.
در دو ســه روز گذشــته به یک باره چهره شهر 
مشهد عوض شده اســت؛ عاوه بر تردد تعداد 
بســیار زیادی خودرو در سطح شــهر -البته 
درصد قابل توجهی ناشی از آغاز مجدد فعالیت 
اداره ها و برخی مشاغل دیگر است- شاهد هجوم 
خانواده هــای زیادی بــه کوهپایه ها و طبیعت 
اطراف شهر بوده ایم. گویی همان افراد بی مباالتی 
که در نوروز به ســفر رفته بودند، حاال بازگشته 
و همچون تافته ای جدابافته از سایر شهروندان، 
با سوءاســتفاده از خلوت شــدن شهر، جوالن 
می دهند؛ بــه پیک  نیک می رونــد و در بازار و 

خیابان های شهر پرسه می زنند.
این در حالی اســت کــه آمار اعام شــده از 
ســوی وزارت بهداشــت، خیلی نگران کننده 
و نشــان دهنده درصد باالی ابتــا به کرونا در 
میان مسافران است. با این  وجود انتظار می رود 
دستگاه های مسئول در این زمینه همچنان که 
راه ورود به شهر و روستاهای ییاقی را به شدت 
تحت کنترل داشــته و از تردد افراد غیر ساکن 
در این مناطق جلوگیــری می کنند؛ با تدابیر 
ویژه ای مانع پرسه زنی این قبیل افراد در سطح 
شــهر و یا فضای ســبز، کوهپایه ها و طبیعت 
اطراف مشهد شوند. شــاید سریع ترین راه حل 
تا تدوین پروتکلی همه جانبه، برقراری جریمه 
500 هزارتومانی برای خودرو متخلفانی باشــد 
که به منظور تفریح به این فضاها هجوم می برند. 
همچنین در برخــی از مناطق ازجمله جنوب 
مشهد می توان پست های کنترل تردد فعلی را 
به محل مناسب تری انتقال داد تا دسترسی افراد 
به کوهپایه ها و فضای سبز اطراف شهر محدود و 

حتی ناممکن شود.

خراسان رضوی همچنان در وضعیت قرمز کرونا  
قدس: استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا 

خراسان رضوی گفت: استان همچنان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد.
رزم حسینی با بیان اینکه در راستای مبارزه با کرونا، سیاست های محدودکننده از 
جمله محدودیت های ورود به این استان پابرجاست، گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در زمینه فعالیت واحدهای صنفی کم ریسک از روزهای آینده، پروتکل های 

بهداشتی تهیه می کند.
وی ادامه داد: دانشــگاه علوم پزشکی با کمک دستگاه قضایی تا دو هفته آینده 
تمامی پرونده های بیماران فوت شده در استان را بررسی کنند تا آمار دقیق افراد 

فوت شده بر اثر بیماری کرونا و غیر کرونا مشخص شود.
وی از کمک های خیران، آســتان قدس رضوی و دیگر دستگاه ها برای مقابله با 

بیماری کرونا تشکر کرد.

 هزار و 950 مبتال و 331 فوتی قطعی از کرونا
در خراسان رضوی

قدس: براســاس آمارهای ارائه شده از 
سوی ستاد مبارزه با کرونا در خراسان 
رضوی  تا ظهر روز 19 فروردین، تعداد 
مبتایان قطعی به کرونا در استان به 
یک هزار و 950 نفر رسید و متأسفانه 
331 نفر از این بیماران نیز جان خود را 

از دست  دادند.
مناطق زیرپوشــش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیشتر مبتایان و فوت شدگان 

قطعی مبتا به کرونا در استان را دارد.
 پس از آن به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی نیشابور، تربت جام، سبزوار، تربت 

حیدریه و گناباد قرار گرفته اند. 
براســاس آمارهای ارائه شــده، عاوه بر این موارد قطعی، تعداد زیادی از موارد 
مشکوک به کرونا نیز در استان وجود دارد و در کنار آن برخی از بیماران به دلیل 

مشکات حاد تنفسی )قطعی نبودن کرونا( جان باخته اند. 
آخرین آمار رسمی در این باره نشان می دهد تا ظهر 19 فروردین 6هزار و 260 
بیمار ترخیص شده اند، همچنین میزان افراد بیمار مبتا به سندرم حاد تنفسی نیز 

به 8هزار و 319  رسیده است.

گفت وگوی قدس با رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک مشهد
بعید می دانم امسال اجاره بها افزایش یابد

رئیس  بهاردوست:  تکتم 
مشــاورین  صنف  اتحادیــه 
اماک مشهد گفت: متأسفانه با توجه به 
شــیوع کرونا، بازار مسکن دچار رکود 
عجیبی شده است و من بعید می دانم 
امسال شاهد اتفاق خاصی به خصوص 
در حوزه اجاره بها باشــیم، مگر همان 

افزایش 15 درصدی که عرف هر ساله است.
علــی مرادزاده ادامــه داد: در حوزه خریــد و فروش هم بایــد بگویم در بخش 
آپارتمان های نوساز آن هم به دلیل گرانی مصالح ساختمانی افزایش قیمت خواهیم 
داشت و تصور نمی کنم در سال جدید آپارتمانی پایین تر از متری 6 میلیون و 500 

هزار تومان در مشهد پیدا شود.

 برنامه های نیمه شعبان در مشهد 
مجازی برگزار می شود

فارس: مدیــر بنیاد فرهنگی مهدی 
موعود خراســان رضوی، با اشاره به 
مجازی بودن برنامه های نیمه شعبان 
در سال جاری گفت: همزمان با ایام 
نیمه شــعبان، بیش از هزار بســته 
فرهنگــی مهدویت به پرســتاران و 
کادر درمــان درگیر بــا کرونا اهدا 

می شود. 
حجت االسام سید جعفر موسوی نسب درباره برنامه های بنیاد مهدی موعود 
خراسان رضوی در نیمه شعبان اظهار کرد: امسال با توجه به بیماری کرونا و 
تعطیلی همه مساجد و مراکز فرهنگی، تصمیم به اجرای برنامه های فرهنگی 

در فضای مجازی گرفتیم.
وی ادامه داد: از جمله برنامه های امسال گسترش مباحث معرفتی مهدویت و 

برگزاری مسابقات با موضوع مهدویت برای سنین مختلف است.
وی بیــان کرد: ما برای برنامه های خود با آموزش و پرورش و صدا و ســیما 
صحبت کردیم که با محتوایی که در اختیارشــان گذاشتیم فرهنگ مهدوی، 

سبک زندگی و اخاق مهدوی را اشاعه دهند.

در شب والدت امام زمان)عج( در بردسکن توزیع می شود
توزیع ۲0 هزار قرص نان رایگان و 313 بسته معیشتی 

 فرمانــده قــرارگاه جهادی 
بردسکن  بقیه اهلل شهرستان 
گفت: همزمان با شب میاد حضرت 
قرارگاه  به همت  موعود)عج(  مهدی 
جهادی بقیه اهلل این شهرســتان و با 
همــکاری متصدیــان 32 نانوایــی 
بردســکن 20 هزار قرص نان رایگان 

بین مردم توزیع می شود. 
علــی مرادیــان در گفت وگو با خبرنگار ما افزود:  بــا کمک خیران نیز 313 
بســته معیشتی به تعداد یاران امام زمان با ارزش هر بسته 200 هزار تومان 
تهیه شده است که در شب والدت با سعادت امام زمان)عج( بین خانواده های 

نیازمند توزیع می شود. 

زنان در پویش »هر خانه یک پایگاه اهدای خون« شرکت کنند
خون اهدایی، جان مادران زیادی را نجات می دهد 

قدس: مدیرکل انتقال خون خراسان 
رضوی از اجرای طرح جهادی اهدای 
خون با عنوان »با اهدای خون بانوان، 
هر خانه یک پایــگاه اهدای خون« 

خبر داد.
کــرد:  اظهــار  عبدالهــی  دکتــر 
خون هــای اهدایــی، جــان مادران 
زیــادی را در حین زایمان نجات می دهد و به ایــن لحاظ یکی از مهم ترین 
مصرف کنندگان خون زنان هســتند، در حالی که فقــط 5 درصد از اهدای 
خــون جامعه را بر عهده گرفته اند. شایســته اســت زنان نیــز برای نجات 
 جــان مادران، همدلی بیشــتری نشــان دهنــد و به جمــع اهداکنندگان

 بپیوندند.
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سیالب موجب آبگرفتگی 
سرخس شد

 دستگیری سارق خودرو 
در حال نشئه کردن!

 تولد نوزاد از مادر کرونایی
در سبزوار

توقیف هزار و 411 وسیله نقلیه  
متخلف در مشهد

ایرنا: فرماندار سرخس گفت: سیابی شدن 
کشف  رود و سرریز آن در ادامه مسیر تا خروج 
از مرز شــمال شرقی خراسان رضوی موجب 

آبگرفتگی شهر سرخس شد.
محمدرضا رجبی مقدم افزود: بارش های بهاری 
اخیر به شــکل سیاب از رودخانه کشف  رود 
وارد رود تجن و به خاطر حجم باال، از این رود 

سرریز و وارد کانال های آبیاری سرخس شد.
وی ادامه داد: دوشنبه شب گذشته به واسطه 
گنجایش کم کانال های آبیاری، آب سیاب از 

آن ها خارج و وارد معابر شهری سرخس شد.
فرماندار ســرخس گفت: با وجود قطع شدن 
بارش ها این شهر شاهد آبگرفتگی معابر بود، 
اما با تاش عوامل شهری و خدماتی، سیاب 
مهار شد و منازل مردم دچار آبگرفتگی نشد. 
وی افزود: همچنین در دو روز اخیر 15 رأس 
گوســفند در اثر بارش تگرگ تلف و چند راه 
روســتایی و مرزی در محدوده شهرســتان 

سرخس نیز مسدود شدند.

صاحبی: فرمانده انتظامــی صالح آباد به قدس 
گفت: یک سارق پس از دستگیری در صالح آباد 

به سرقت دو دستگاه خودرو اعتراف کرد. 
ســرهنگ ابراهیمــی افزود: در پــی وقوع یک 
فقره ســرقت خودرو در صالح آباد، شناسایی و 
دستگیری سارق در دستور کار مأموران کانتری 
11 این شهرســتان قرار گرفت و با بررسی ادله 
موجود به یک نفر سارق سابقه دار مظنون شده 
که با هماهنگی قضایی، متهم در پاتوق مصرف 
مواد مخدر دستگیر و خودروی سرقتی نیز کشف 
شــد.  وی تصریح کرد: متهم در بررســی فنی 
پلیس به سرقت یک دستگاه خودروی پراید دیگر 
از شهرستان مشهد و انتقال آن به صالح آباد نیز 
اعتراف کرد که خودرو توسط مأموران کانتری 
11 کشف شــد. وی با اشاره به فروش برخی از 
قطعات خودرو مسروقه توسط این سارق افزود: 
در این راستا شناسایی و دستگیری فرد مالخر نیز 
در دستور کار اطاعاتی این فرماندهی قرار گرفت 

و تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 

ایرنا: رئیس مرکز آموزشی درمانی واسعی 
ســبزوار گفــت: بــا تــاش کادر درمانی 
بیمارستان های واســعی و شهیدان مبینی 
این شــهر، نخستین نوزاد سبزواری از مادر 

مبتا به کرونا متولد شد.
دکتر طاها حسینی افزود: این مادر باردار از 
حدود دو هفته پیش با عائم مشــکوک به 
کرونا در بیمارستان واسعی سبزوار بستری 
بــود که پس از انجام آزمایش و مشــخص 
شــدن ابتای قطعی به کرونا، برای تکمیل 
روند درمــان به بخــش مراقبت های ویژه 

منتقل شد.
وی ادامه داد: روز گذشــته نوزاد این مادر 
بــا وزن 3 کیلو و 300 گــرم در هفته 36 

بارداری به دنیا آمد.
رییــس بیمارســتان واســعی اضافه کرد: 
در حال حاضر حال مــادر نوزاد نیز خوب 
اســت و مــادر و کودک هــر دو در بخش 
مراقبت های ویژه تحت مراقبت قرار دارند.

قدس: رئیس پلیس راهور خراســان رضوی 
گفــت: هزار و 411 دســتگاه وســیله نقلیه 
متخلف در طــرح فاصله گذاری اجتماعی در 

مشهد توقیف شد.
ســرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: همزمان 
با طرح نوروزی پلیس راهور اســتان و طرح 
فاصله گــذاری اجتماعی، دســتورات الزم به 
پلیس راهور مشــهد برای دقت نظر کامل در 

اجرای این طرح ها صادر شد.
او ادامــه داد: در این تمهیدات گســترده 
که به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس 
کرونا و تأمین سامتی و امنیت شهروندان 
در کانشــهر مشهد اجرا شــد، یک هزار و 
411 دستگاه وســیله نقلیه متخلف شامل 
یک هزار و 11 دســتگاه خــودرو و 400 
دستگاه موتورســیکلت متخلف و بی توجه 
به محدودیت هــای اجرای این طرح که در 
معابر شــهری تردد داشتند اعمال قانون و 

توقیف شدند.

روی خط حادثه
رئیس پلیس راهور خبر دادیک مسئول عنوان کرد فرمانده انتظامی صالح آباد خبر دادبا سر ریز آب  کشف رود 

اخبار
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کار و کارگر

با دستور قضایی مورد بررسی قرار گرفت

فروش گوشت بی کیفیت به نام تعاونی 
خط قرمز/ عقیل رحمانی: یک فروشگاه غیرمجاز که در حوالی 
خیابان وحید با به صف کردن مشتری به اسم گوشت تعاونی و 
تنظیم بازار، انواع گوشت بی کیفیت را به دست مردم می داد، با 

دستور قضایی پلمب شد.
عامل این اقدام که با دایر کردن یک واحد عرضه گوشت قرمز 
درحوالی خیابان وحید مشهد اقدام های خاف قانون و به نوعی 
تهدید علیه بهداشــت عمومی را رقم زده بود، برای آنکه بتواند 
ســودجویی کند از نام »عرضه گوشــت تعاونی« برای جلب 

مشتری استفاده کرده بود.
وقتی این ماجرا به مســئوالن مرتبط در اتحادیه گوشت قرمز 
اطاع داده شــد موضوع به صورت پوششی مورد تحقیق قرار 
گرفت و مشــخص شد متصدی این واحد در اقدامی مشکوک، 
زمان توزیع گوشت را 8 شب اعام و حتی برای این کار از قبل 
نام نویسی می کرد. تحقیقات روی این ماجرا که چرا فرد متخلف 
این ساعت را برای توزیع گوشت ها انتخاب کرده معلوم کرد که 
به تصور متخلف، در این زمان هیچ دستگاه نظارتی به موضوع 

پی نخواهد برد.
بررسی کارشناسان اتحادیه روی موضوع این فرضیه را پررنگ 
کرد که در محل، گوشت دام های پیر گاوی که کیفیت پایینی 
دارد به اسم گوشت تنظیم بازار و از سوی دیگر سنگدان مرغ به 

اسم گوشت چرخ کرده به مردم فروخته می شود.

  ورود دستگاه قضایی به پرونده
از همین رو مراتب به دادستانی مرکز استان منتقل و قاضی فرزاد 
بهشــتی توندری، دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم دستور 
بررسی دقیق تر ماجرا و در صورت نیاز پلمب محل را صادر کرد.

از همین رو مأموران پلیس اماکن و شبکه دامپزشکی به همراه 
مسئوالن اتحادیه گوشت قرمز مشهد از محل بازرسی کردند. 

این گزارش حاکی است، در پی این اقدام، از محل حدود 300 
کیلوگرم گوشت بی کیفیت کشف شد؛ همچنین بازرسی یکی 
از اتاق های این واحد که به حمام شــبیه بود سبب شد مقادیر 
زیادی گوشــت چرخ کــرده که به احتمال زیــاد عمده آن از 

سنگدان مرغ تشکیل شده بود نیز کشف شود.
در ادامه، محل که از نظر بهداشــتی در شــرایط مطلوبی قرار 
نداشت توسط مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 
انتظامی استان پلمب و پیش از آن هم گوشت های کشف شده 
توسط شبکه دامپزشکی به سردخانه امین منتقل شد تا دیگر 

مراحل آزمایشگاهی موضوع نیز طی شود.

خط قرمز

قدس خراسانقدس خراسان

 قدس/هاشــم رســایی فر  از جمله 
مــواردی که بعد از شــیوع ویروس کرونا 
مورد توجه واقع شــد جلوگیری از عرضه 
مواد غذایی به ویژه پروتئینی به صورت فله 
بود. درهمین راستا اعام شد فروش مواد 
پروتئینی به ویژه فراورده های دامی از جمله 
گوشت گوسفند، گاو و... باید در پوشش و 
بسته بندی مناسب توسط واحدهای صنفی 
مرتبط به مشــتری عرضه 
شــود. در اباغیه مورد نظر 
حتی به موضــوع برخورد با 
واحدهای متخلف نیز اشاره 
شــده بود و از همه صنوف 
درگیر خواسته شد تا رعایت 
موازین بهداشــتی را بنا به 
اشاره  مورد  اســتانداردهای 

انجام دهند.
از زمان ابــاغ این موضوع 
حــدود 20 روز می گذرد و 
بحث شــیوع ویروس کرونا 
همچنان به قــوت خود باقی اســت، اما 

دیده می شود برخی واحدهای صنفی این 
موضوع را چندان جدی نگرفته و گوشت 
را بعضاً با همان روش گذشته به مشتری 

عرضه می کنند!
دکتر قربان زاده، سرپرست اداره نظارت بر 
بهداشــت عمومی و مواد غذایی اداره کل 
دامپزشکی خراسان رضوی در واکنش به 
این موضوع به قدس گفت: دســتورعمل 

مــورد نظر پیش از ســال جدید به همه 
شبکه های دامپزشــکی استان اباغ شده 
است و در تمامی شهرستان ها این موضوع 
توســط همکاران ما رصد می شود و حتی 
در برخی از شهرســتان ها برخوردهایی با 
متخلفان انجام شــده اســت. در مجموع 
آنچه می توان در این خصوص عنوان کرد 
این است که نظارت و بازرسی های ما چه 

در مشــهد که به واسطه پهنه و گسترش 
شــهر کاری بسیار دشــوار است و چه در 
شهرستان های استان همچنان ادامه دارد 
و ناظران ما چه با رهنمودهای ایجابی چه 
تشویقی و چه اخطار و در نهایت برخورد 
با مراکز عرضه مــواد پروتئینی همچنان 
پیگیر فروش گوشت به صورت بسته بندی 

هستند.
وی در ادامه افــزود: البته نکته مهم این 
اســت که مردم نیز جزئی از این زنجیره 
هســتند و باید برای اجرا شــدن درست 
و بهتر ایــن دســتورعمل همراهی الزم 
را داشــته باشــند و از همان روز نخست 
نباید انتظار داشــت همه چیز براســاس 
درخواست ها باشد. باید بستر فراهم شود 
و به مرور انتظار داشــته باشیم در شهری 
مثل مشــهد با این وسعت، همان چیزی 
اتفاق بیفتد که مد نظر است. با این حال 
همــان طور که عنوان شــد نظارت ها به 
صورت دقیق در حال انجام است تا از بروز 
مشکات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

بی مباالتی ها همچنان ادامه دارد

توزیع گوشت و مرغ به روش فله ای!

البته نکته مهم این 
است که مردم نیز 
جزئی از این زنجیره 
هستند و باید برای 
اجرا شدن درست و 
بهتر این دستورعمل 
همراهی الزم را 
داشته باشند

بــــــــرش

سرور هادیان : در نیمه شعبان و ماه مبارک رمضان در ادامه طرح 
»نذر سامت« بسته های معیشــتی کامل تری با حفظ کرامت و 
احترام به اقشار آسیب پذیر، به افراد شناسایی شده بیشتری اهدا 

خواهد شد.
نماینده مردم مشــهد و کات در مجلس با اعام این مطلب در 
گفت و گو با قدس گفت: همه تاشــمان را برای حمایت و ایجاد 
مساعدت های الزم برای اقشاری که دچار مشکل شده اند تا پایان 

کرونا خواهیم داشت.
 حجت االسام والمسلمین نصراهلل پژمان فر با اشاره به این نکته که 
با استفاده از نذر سامت می توان کسانی را که از لحاظ توانمندی 
مالی دچار مشکل شــده اند مورد حمایت قرار داد، بیان کرد: این 
طرح برای حمایت از افرادی که دچار مشکل تأمین حداقل معیشت 

خویش هستند مطرح و سپس اجرایی شد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله نذر سامت همیشه در فرهنگ دینی 
ما بوده است و از توصیه های پیامبر)ص( به امیرالمؤمنین)ع( است 
که برای سامتی خانواده تان نذر و انفاق کنید و اگر مشکلی پیش 
آمد این نذر را برای حل مشــکات انجام دهید؛ بر اساس همین 

توصیه، طرح نذر سامت را راه اندازی کردیم.
وی تصریح کرد: الزم می دانم از همه سازمان ها و مردم که پای کار 

آمدند قدردانی کنم.
وی تأکید کرد: کمیته امداد و آستان قدس رضوی در همه مراحل 

برای هرچه بهتر انجام شــدن این طرح حمایت های الزم را انجام 
دادند.

وی با بیان اینکه مرحله نخست این طرح انجام شده، اظهار کرد: 
در ادامه به صورت توزیع بســته های معیشتی در ماه شعبان و در 
نیمه ماه مبارک رمضان توزیع های مراحل بعد را در دســتور کار 
قرارخواهیــم داد. وی اعام کرد: برای حمایت از خانواده هایی که 
نیازمند حمایت هستند، مکاتبه ای با وزیر صنعت انجام داده ام تا با 
توجه به بحران پیش رو بتوان از ذخایر استراتژیک غذایی استفاده 
کرد. وی تأکید کرد: این ذخایر برای حل مشــکل این عزیزان در 
نظر گرفته شده است تا بتوانیم به صورت مقطعی در دوران شیوع 
بیماری کرونا موافقت آن ها را بگیریم و بتوانیم گوشت مرغ را در 

بسته های معیشتی بعدی قرار دهیم.
 وی همچنیــن گفت: از این رو موافقت الزم برای خرید 2 هزار و 
300 تن گوشت مرغ با محوریت قرار دادن در بسته های معیشتی 
بعدی را در دســتور کار قرار داده ایم که پس از پرداخت این مبلغ 
برای خرید گوشت مرغ، در اختیار کمیته امداد قرار خواهد گرفت و 

با هماهنگی به بسته های معیشتی افزوده خواهد شد.
 وی افزود: از طرفی برای اعطای بسته های معیشتی نذر سامت 
برنامه ریزی های الزم انجام خواهد شــد تا توزیع مناسب از مسیر 
درست انجام و تعداد افراد مشخص شود و تعداد بیشتری از افراد 

نیازمند در این طرح مورد حمایت قرار گیرند.

حجت االسام  والمسلمین پژمان فر یادآور شد: همه تمهیدات الزم 
اندیشیده خواهد شد تا بتوانیم به تعداد بیشتری از مردم شهرمان 
کمک کنیم و هماهنگی های الزم انجام شــده است تا افراد مورد 
هدف بتوانند از این منابع بهره مند شوند و منابع مستمر افزایش 

پیدا کند.
وی تصریح کرد: جزئیات توسط فرمانداری، استانداری، مجموعه 
خیریه ها، کمیته امداد و... به صورت مشارکتی انجام می شود؛ در 
این راستا از همه ارگان ها کمک گرفته می شود تا از تکرار در مسیر 

توزیع به افراد جلوگیری شود.
 وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول نذر سامت بیش از 50 هزار 
خانوار نیازمند، بسته های معیشتی را دریافت کردند. امیدواریم این 
طرح بتواند بخشی از نگرانی های افراد جامعه هدفمان را برطرف 

کند.
 نماینده مردم مشــهد در خانه ملــت در پایان گفت: اگر چه این 
طرح از مشهد آغاز شد اما امیدواریم این مهربانی در سراسر کشور 

انجام شود.

طرح »نذر سالمت« تا پایان کرونا ادامه خواهد داشت
نماینده مردم مشهد و کالت در گفت وگو با قدس:

گفت وگو

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
خراسان رضوی خبر داد

 نام نویسی ۲1 هزار و 700 نفر 
در سامانه بیمه بیکاری استان

ایســنا: مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
خراســان رضوی گفت: ما در حــال حاضر آمار 
دقیقــی نداریم که چه تعــداد از کارگران بیکار 
شــده اند، تاکنون حدود 21 هزار و 700 نفر در 
ســامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، اما شک 

داریم که همه آن ها مشمول بیمه بیکاری شوند.
محمد سنجری اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد 
ملی پیشگیری از کرونا در کشور، حدود 10 رشته 
شغلی ناشی از شــرایطی که اکنون ایجاد شده، 
تعطیل شــده و فعالیتی ندارند، بنابراین در این 
شرایط تعدادی از نیروی کار شاغل در این واحدها 
بیکار شــده اند. وی بیان کرد: زمانی که بیکاری 
ناشی از این شرایط غیرارادی بوده، بر اساس قانون، 
قرارداد کار و کارگر به استناد قانون کار به حالت 
تعلیق درمی آید، در این مدت دولت برای حمایت 
از این کارگران و کارگاه ها مقرر کرده به کارگرانی 
که در این واحدها بیکار شــدند، به مدت سه ماه 
یعنی اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99، بیمه 

بیکاری پرداخت کند.
سنجری افزود: ســامانه ای را در سایت وزارتخانه 
راه اندازی کردند تا افرادی که ناشی از این شرایط 
بیکار شدند در آن سامانه ثبت نام کنند. در حال 
حاضر ما شرایط این افراد و مشموالن قانون کار 
را بررسی می کنیم که قاعدتاً افرادی که مشمول 
قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری هستند 
و کارفرمایــان 3 درصد بیمه بیکاری را پرداخت 
کرده باشند، به مدت سه ماه زیرپوشش و حمایت 
بیمه بیکاری قرار می گیرند، بنابراین نباید از این 

بابت دغدغه داشته باشند. 
وی در خصوص باتکلیفــی 17 هزار نفر کارگر 
روزمزد و ســاختمانی، تصریح کرد:  ســتاد ملی 
کرونا بایــد این کار را انجام دهد؛ شــرایطی که 
اکنون به وجود آمده مربوط به همه بخش ها بوده 
و تنها مختص به کارگران ساختمانی نیست. باید 
بپذیریم این شرایط بخش عمده ای از فعالیت ها 
را دربــر گرفته که پس از رفع موانع می توانند به 
کار خود برگردند. سنجری بیان کرد: اینکه اکنون 
بگوییم 17 هزار نفر باتکلیف هستند، به این دلیل 
است که فعالیت وجود ندارد و نمی توانند کار کنند 
که این نیز به دلیل الزام ایجاد شده و پروتکل های 
بهداشتی اســت که ما را مجاب می کند در خانه 

بمانیم و چاره ای نداریم.
 وی عنوان کرد: دولت به افرادی که هیچ گونه شغل 
و درآمد ثابت و بیمه ای نداشتند و زیرپوشش نهاد 
حمایتی نبودند، در مرحله اول بین 200 تا 600 
هزار تومان به عنوان سبد معیشتی پرداخت کرد.
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